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Prof. Dr. Adem Şahin
► TSE Başkanı

Değerli Okuyucular,
Son yıllarda hayatımızı derinden şekillendiren büyük gelişmelerin başladığına şahit ol-
duk. Başta küresel pandemi olmak üzere, hızını gittikçe artıran büyük bilimsel ve tek-
nolojik atılımlar ile küresel iklim değişikliğinin gösterdiği etkileri birer birey olarak gün-
begün daha fazla idrak ediyoruz. Bahsettiğim bu gelişmelere yönelik her ülke veyahut 
oluşum kendi tatbik planlarını hazırlıyor ve peyderpey devreye sokuyor.
Dünya ekonomisinin önümüzdeki süreçte başlıca iki rota üzerinden yolunu belirleye-
ceği aşikâr: ‘Dijital Dönüşüm’ ve ‘Yeşil Dönüşüm’. Başta ticareti belirleyecek strateji bel-
geleri olmak üzere ürün ve hizmet pazarlamasındaki söylemler de bu yeni yaklaşımlara 
evrilmekte. 
Dünyanın ve dünya ekonomisinin tüm bileşenlerinin yeni pozisyonlar için mücadeleye 
hazırlandığı bu yeni zamanların şafağında, bizlerin de yolumuzu sarsılmaz bir biçimde 
inşa etmemiz gerekmekte. Bu yolun temel harçlarından biri de bu yeni dönemin üretim 
ve tüketim alışkanlıklarına göre belki de sil baştan hazırlanacak standartlar olacak elbet-
te.
Biz, Türk Standardları Enstitüsü olarak, bu yeni zamanın eşiğinde, tüm sanayi ve tica-
ret erbabımızın rol almasının ülke ekonomimiz açısından hayati önem taşıdığı kanaa-
tindeyiz. Örneğin, ülkemizin en yoğun ekonomik ilişki içerisinde olduğu Avrupa Birliği, 
yayımlamış olduğu Yeşil Mutabakat doğrultusunda ticarete yönelik yeni standartlar 
oluşturacak. TSE olarak, bu yeni standartların hazırlanmasında ülkemizin belirleyici ola-
bilmesi için sanayi ve ticaret erbabımızı bu çalışmalara katılmaları için bilgilendiriyor ve 
rehberlik ediyoruz. 
Nitekim Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürüttüğümüz Stan-
dardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yar-
dım Projesi kapsamında, standartların hazırlanması çalışmalarına katılımın önemine 
dikkat çekmek amacıyla 10 şehrimizde seminerler düzenledik; bu seminerlere katılımın 
yüksek olması bizleri ziyadesiyle memnun etti ve gösterilen bu ilgi, hedefimize ulaşaca-
ğımıza dair bize büyük bir umut verdi.
Biz, sanayide ve ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak ve iş hacimlerini büyütmek 
için, üreticilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmelerinin kaçı-
nılmaz bir gereklilik olduğunu sürekli hatırlatacağız ve çalışmalarımızı bu doğrultuda 
sürdüreceğiz.
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Uluslararası 
Standardizasyon 
Konferansı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede:
"Sanayicilerimizin 
standartların hazırlık 
süreçlerine katılarak 
ticaret hacimlerini
artıracaklarını, böylelikle 
hedeflediğimiz 
ihracat rakamlarına 
ulaşabileceğimizi
biliyoruz."

standard ▪ eylül/ekim 20214

■ haberler



Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Türk Standardları Ensti-
tüsü (TSE) tarafından yürütülen “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Far-
kındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında 14 Ekim Dünya 
Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Konferansı gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyük-
dede, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreçten geçildiğini 
belirterek, sanayi ve üretim şeklinin ziyadesi ile hızlı değiştiği bugünde rekabet orta-
mını ve inovasyon çalışmalarını etkin bir şekilde takip etmenin oldukça önemli hale 
geldiğini belirtti.

Bu rekabet ve inovasyon çalışmalarını tüm ülkeler ile beraber takip etmenin en 
önemli yollarından birinin standartlar olduğuna işaret eden Büyükdede, “Ülkemiz 
standartlara uygun üretim ile ihracat potansiyelini güncel seviyeye kadar çıkarmıştır. 
Sürekli gelişen sanayimizin ihracat rakamlarını katlayacak potansiyelde olduğunu 
biliyoruz. Sanayicilerimizin standartların hazırlık süreçlerine katılarak ticaret hacim-
lerini artıracaklarını, böylelikle hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşabileceğimizi 
biliyoruz. Standartların hazırlık sürecinde olduğu kadar uygunluk değerlendirme fa-
aliyetleri kapsamında TSE’nin faaliyetlerini önemsiyoruz” diye konuştu.

standard ▪ eylül/ekim 2021 5



Büyükdede, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde hızla artmakta olan küresel rekabette stan-
dardizasyon faaliyetlerine katılım kayda değer önem taşı-
maktadır. Çünkü standardı belirleyen ülkeler diğer ülkeler 
ile rekabet etmede büyük avantajlar elde etmektedir. Stan-
dardizasyon faaliyetlerini etkin ve aktif takip etmeyen ül-
keler ise ancak standartlar yayımlandıktan sonra haberdar 
olmaları sebebi ile rekabetteki yerini ciddi oranda kaybet-
me tehlikesi ile karşı karşıyadır. Gelişmiş ülkelerin aslında 
ticarette her zaman bir adım önde olmasının nedenlerin-
den biri de standartlara uyan değil, standartları belirleyen 
ülkeler olmalarıdır.

2023 hedefleri doğrultusunda dünyadaki ilk 10 ekonomi-
nin içerisinde yer almayı planlayan ülkemizin de artık stan-
dartlara sadece uyan değil bu standartların hazırlanması 
aşamasında söz sahibi ülkelerden biri olması hızla önem 
kazanmaktadır. Bu hususlar dikkate alındığında, standar-
dizasyon faaliyetlerinde yer almanın ülkemizde alanında 
uzman her sanayicinin üzerine düşen milli bir sorumluluk 
olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda, dijital dö-
nüşümün tüm alanlarda kendisini hissettirdiği bir ortam-
da, standardizasyon faaliyetlerine katılımı ve takip etmeyi 
kolaylaştıracak bir alt yapıyı oluşturmak da ihtiyaç haline 
gelmiştir.”

Bu alt yapının ise Türk Standardları Enstitüsünün bir süredir 
yürüttüğü IPA projesinin çıktılarından biri olan, standardi-
zasyon faaliyetlerine ilgili paydaşların hızlı ve pratik ulaşıp 
aktif katılım sağlayabilecekleri yeni bir platformla hizmete 
sunulacağını bildiren Büyükdede, platformun, Türkiye’nin 
standardizasyon süreçlerine sürekli gelişen teknik kabili-
yetleri ile kıymetli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Büyükdede, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO’nun 
en düzey yönetim organı olan konsey üyeliğine seçilen TSE 
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i kutladı.

"Gelişmiş ülkelerin 
aslında ticarette 
her zaman bir adım 
önde olmasının 
nedenlerinden biri 
de standartlara uyan 
değil, standartları 
belirleyen ülkeler 
olmalarıdır."

standard ▪ eylül/ekim 20216

■ haberler



Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Standardi-
zasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik 
Teknik Yardım Projesinin, standardizasyon çalışmalarına profesyonel 
bir yaklaşım getirdiğini belirterek, projenin, Türkiye’deki standardizas-
yon sistemini 81 ile yaymayı, etkinliğini, verimliliğini ve paydaş katılı-
mını iyileştirerek standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluş-
turmayı hedeflediğini kaydetti.

Standardizasyon Platformu aracılığıyla, standardizasyon süreçlerine 
ilgili tarafların katılımını amaçladıklarını ifade eden Şahin, “Yeni ürün 
ve hizmetlerin küresel pazarda yer alabilmesi için uluslararası standart-
ların belirlenmesinde yer alan firmaların pazardan ilk pay alanlar oldu-
ğunu görüyor, şahitlik ediyoruz” dedi.

“Uluslararası standartların belirlenmesinde yer alan 
firmalar pazardan ilk pay alanlar oluyor.”

standard ▪ eylül/ekim 2021 7



Şahin, ekonomiye yön veren ülkelere bakıldığında bu ülkelerin standardizasyon faaliyetlerine 
büyük önem atfettiğini gördüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“İhracatımızın yüzde 50’den fazlasını gerçekleştirdiğimiz AB tarafından yayımlanan Avrupa 
Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yeni standartların hazırlanması çalışmalarında Enstitümüz de 
üzerine düşen sorumluluğunun farkındadır. Sanayimizin standartlara uygun ürünlerle küresel 
pazarlara girmesini sağlayan TSE, ihracatçımızı bu yeni sisteme hazırlamak için bilgilendirme 
ve eğitim çalışmalarına hızlıca devam ediyor. Sanayi ve ticaret erbabımızı bu değişim süreçle-
rinde, ülkemizin bu çalışmalarda belirleyici ve etkili olabilmesi için TSE rehberliğinde etkin rol 
almaya davet ediyoruz. TSE ne kadar güçlü olursa, sanayicilerimiz de küresel rekabette o kadar 
güçlü olur. Çünkü standartlar, ürünlerinizi daha rekabetçi yapar, markalarınızın dünyanın her 
bir köşesinde tanınmasını sağlar. Saydığım ve sayamadığım nedenlerle kıymetli sanayicilerimi-
zi, ayna komitelere katılmaya, standartlara yön vermeye davet ediyoruz.”

Prof. Dr. Şahin, Enstitü olarak sanayicilerin, üniversitelerin ve tüketici birliklerinin, ayna ko-
mitelerde bulunması ile standartların daha kapsayıcı olarak hazırlanacağına inandıklarını 
söyledi.

Türk Standardları 
Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dr. Adem Şahin: 
"Standartlar, ürünlerinizi 
daha rekabetçi yapar, 
markalarınızın dünyanın 
her bir köşesinde 
tanınmasını sağlar."

standard ▪ eylül/ekim 20218

■ haberler



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, sal-
gın sürecinde Türkiye’de dünya ile eş zamanlı olarak Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı öncülüğünde ve TSE’nin katkıları ile güvenli, turizm 
kriterlerinin oluşturulduğunu anımsatarak, “Söz konusu standartlar 
aynı zamanda ülke politikamız için de cari açığımızın kapatılmasın-
da önemli olan rol oynayarak turizm potansiyelimizin korunmasına 
katkı sağladı. Bugün standartların hızlıca uzlaşı ile ve ekonomik çö-
zümler sunarak içinde yaşadığımız bu sürece kolaylık kattığını rahat-
lıkla söyleyebilmemiz ülkemiz adına mutluluktur. Standardizasyon 
kavramının deneyimlerden ders çıkarmaya teşvik eden ve tecrübe-
lerimizin gelecek nesle aktarılmasına öncülük eden yapısı doğru me-
sajları aldığımızda hiç şüphesiz ki ülkemizin kalkınma politikalarına 
artı katmaya devam edecektir” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Ahmet Misbah Demircan:
"Standardizasyon kavramının deneyimlerden ders çıkarmaya 
teşvik eden ve tecrübelerimizin gelecek nesle aktarılmasına 
öncülük eden yapısı doğru mesajları aldığımızda hiç 
şüphesiz ki ülkemizin kalkınma politikalarına artı katmaya 
devam edecektir.” 

standard ▪ eylül/ekim 2021 9



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret Ekonomi ve 
Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara: 
“Türkiye’nin gerçekten çok önemli bir standardizasyon 
geleneği var ve TSE’nin liderliğinde çok da etkin bir 
sistemi var.”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret Ekonomi ve Diğer AB Politikaları 
Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, Gümrük Birliğinin katkısıyla Türkiye ile Av-
rupa’nın önemli bir ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti.

Bu ticaret hacminin gelişmesinde TSE, Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Türk 
Akreditasyon Kurumu görünmez bir şekilde, sessiz olarak çok önemli etki 
yarattığını anlatan Przywara, “Türkiye’nin gerçekten çok önemli bir stan-
dardizasyon geleneği var ve TSE’nin liderliğinde çok da etkin bir sistemi 
var.” dedi.

standard ▪ eylül/ekim 202110

■ haberler



İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan da bugünün 
pazarlarında yaşanan zorlu rekabet şartlarının, 
sanayicileri değişime ve gelişime zorladığını ak-
tararak, değişime ayak uydurabilen, değişimi ve 
gelişimi sürdürülebilir hale getirebilen ülkelerin 
bir adım önde olacağı mevcut ekonomik kon-
jonktürde, uluslararası ticaretin olmazsa olmaz 
kurallar manzumesi ve ortak dili olarak standart-
ların öneminin bir kat daha arttığını dile getirdi.

Standardizasyon faaliyetlerine katkıda bulunula-
bilecek en önemli platformun TSE bünyesinde fa-
aliyet gösteren ayna komiteleri olduğuna dikkati 
çeken Saruhan, “Bu çerçevede, sanayicilerimizin 
ayna komitelerine katılımını özendirmek, ülkemiz 
için önemini ve avantajlarını anlatmak amacıyla 
öncelikle Odamız meslek komiteleri toplantıla-
rında ve üyelerimize gerekli bilgilendirmeler ya-
pılmış olup, komite üyelerimizle çalışmalarımız 
devam etmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Bü-
yükdede ve Bakan Yardımcısı Demircan, Stan-
dardizasyon Ödül Töreni’nde standartların 
gelişmesine katkı sunanlara ödüllerini takdim 
etti■

standard ▪ eylül/ekim 2021 11



Standardizasyonun önemine dikkati çekmek ve katılım-
cıları bilgilendirmek amacıyla Kocaeli’de düzenlenen 
Standartlara Yön Ver Semineri'ne katılan Türk Standard-
ları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, stan-
dart hazırlama çalışmalarının önemine işaret ederek, 
standartların hazırlandığı süreçlere dâhil olmanın, sa-
nayicilere rekabette öne çıkmalarını ve kalıcı olmalarını 
sağlayacağı düşüncesinde olduklarını bildirdi.

Şahin, yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üretim 
anlayışını hâkim kılmayı hedefleyen iş insanlarına, bu 
hedefin en önemli parçalarından birinin standartlar ol-
duğunu aktararak, Türkiye’yi dünyanın sayılı ekonomisi 
yapan sanayici ve iş insanlarının standartlar konusunda 
göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar sağla-
yacağını kaydetti.

TSE’nin Türkiye sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyet-
leriyle piyasayı dengelediğini belirten Şahin, “Teknoloji 

dünyasındaki gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları pra-
tik olarak ortadan kaldırmış, küreselleşme sonucu dün-
ya herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline gelmiş-
tir. Sanayicilerimiz, bu modern dünyayla entegre olmak 
isterken ticarette evrensel kurallara göre hareket edip, 
küresel düzeyde ekonomik etkinliği hedeflemektedir” 
ifadelerini kullandı.

Şahin, gelişmiş ülkelerin ortak özelliğinin teknolojiyi 
üretme ve pazarlayabilme kapasitesi olduğunu vur-
gulayarak, “Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayak-
ta kalmak ve iş hacimlerini büyütmek için tüm sanayi-
cilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından 
takip etmeleri olmazsa olmazlarından olmuştur. Stan-
dartların hazırlandığı süreçlere dâhil olmanın, sanayi-
cimize rekabette öne çıkmalarını ve kalıcı olmalarını 
sağlayacağı düşüncesindeyiz” değerlendirmesinde 
bulundu.

Standardizasyonun önemi 
Kocaeli’de düzenlenen 
seminerde ele alındı

standard ▪ eylül/ekim 202112
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Türkiye’nin standartların belirlenmesinde önemli rol 
oynaması gerekiyor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da dünyada stan-
dartların değiştiğini belirterek, Türkiye’nin standartların belirlenmesin-
de önemli rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
ise standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve ulus-
lararası standartlara uyumu için rehberlik eden TSE ile iş birliği halinde 
olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

TSE ile olan iş birliklerinin, firmaların standartların hazırlanma süreçle-
rine daha fazla katkı sağladığını aktaran Zeytinoğlu, sanayicilerin stan-
dardizasyon komitelerine aktif katılımlarının da hem olası standart de-
ğişikliklerine hazırlıklı olmalarını hem de gerektiği yerde standartlara 
müdahale edebilmelerine olanak tanıdığını ifade etti.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, kali-
teli ve standartlara uygun üretim yapılmadığında rekabet edebilme şan-
sının olmadığına işaret ederek, standardizasyon konusunda iş birliğinin 
önemini vurguladı.

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, TSE’nin 
standardizasyon, belgelendirme ve laboratuvar hizmetleri ile yaptığı 
çalışmalarla bugün dünyanın saygın standart kuruluşları arasında yer 
aldığını belirtti.

Seminere, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Gebze Teknik Üniversitesi 
(GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile kamu kurum ve ku-
ruluşlarının temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

Katılımcı yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmak 
amaçlanıyor
Standartlara Yön Ver Semineri, ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini 
oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde tüketici, üretici ve 
üniversitelerin katkısının önemini vurgulamak ve katılımcı yöntemlerle 
yeni stratejiler oluşturmak amacıyla düzenleniyor.

Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılması planlanan seminerle standardi-
zasyon konusunda kamuoyu bilincinin oluşturulması, standartların be-
lirlenmesi sürecinde sanayicinin rolü ve sanayi - üniversite iş birliğinin 
öneminin vurgulanması, proje kapsamında hazırlanan standardizasyon 
platformunun tanıtımının yapılması, çevrim içi standardizasyon platfor-
mu aracılığıyla standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımının 
sağlanması, standardizasyonda TSE ve hedef grupların rolleri ve sorum-
lulukları hakkında bilgi verilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla TSE tarafından yürütü-
len Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılma-
sına Yönelik Teknik Yardım Projesi, standardizasyon çalışmalarına çağdaş 
ve profesyonel yaklaşım getirecek yeni sistemin kurulması yoluyla Türki-
ye’deki standardizasyon sistemini ülke geneline yaymayı, etkinliğini, ve-
rimliliğini ve paydaş katılımını iyileştirerek standardizasyon konusunda 
kamuoyu bilincini oluşturmayı amaçlıyor■

TSE Başkanı Prof. 
Dr. Adem Şahin: 

“Üretimde, ticarette 
güçlü bir şekilde 

ayakta kalmak 
ve iş hacimlerini 

büyütmek için tüm 
sanayicilerimizin 

standart hazırlama 
çalışmalarını yakından 
takip etmeleri olmazsa 

olmazlarından 
olmuştur. Standartların 

hazırlandığı süreçlere 
dâhil olmanın, 

sanayicimize 
rekabette öne 

çıkmalarını ve kalıcı 
olmalarını sağlayacağı 

düşüncesindeyiz”
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TSE Başkanı
Prof. Dr. Adem Şahin:

“Sanayicisinin uluslararası 
standardizasyona katıldığı 

bir ülkede en çok hedef 
kitlesi, yani tüketiciler 

rahat edecektir. Zira 
standartlara tam anlamıyla 

hâkim üreticiler, standart 
dışı üretimi yadırgayacak 

bilinçte olacak ve piyasaya 
uygun ürünler arz edecektir. 

Standartların hazırlandığı 
masalarda olmanın 

sanayicimizin rekabette 
öne çıkmalarını ve kalıcı 

olmalarını sağlayacağı 
kanaatindeyiz.”

“Standartların belirlenmesi 
sürecine katılın”
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, sanayicilerin uluslararası standartları belirleme süre-
cine katılmalarının, rekabette öne çıkmayı ve kalıcı olmayı sağlayacağını bildirdi.

Şahin, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla yürütülen “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Far-
kındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında Konya’da düzenlenen “Standartlara Yön Ver” baş-
lıklı seminerde, TSE’nin 67 yıldır ülkenin ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırdığını söyledi.

Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için standardizasyon faaliyetlerini tarafsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sür-
dürdüklerini dile getiren Şahin, “Enstitümüzün hizmetleri çeşitlilik arz etmekle birlikte en temel faaliyeti standardi-
zasyon çalışmalarındaki koordinasyon rolüdür. TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleriyle piyasayı 
dengelemektedir. Güncel ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla ürün ve hizmetlerin şartlarının belirlenmesin-
de TSE, ekonomimiz için stratejik öneme haiz milli ve köklü bir kurumdur” dedi.

“Enstitümüz, üretici ile tüketici arasında güven 
ilişkisini sağlamakta, gerektiğinde hakemlik 
görevini üstlenmektedir”
TSE’nin uluslararası kuruluşlara üyeliği gereği, standardizasyon 
faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde tarafsız ve 
şeffaf biçimde sürdürdüğünü belirten Şahin, şöyle devam etti:

“Enstitümüz, standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürün-
lerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için reh-
berlik etmektedir. Belgelendirme çalışmaları ve TSE marka 
sistemiyle de tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve gü-
venilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır. TSE tarafın-
dan belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üze-
rinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, 
bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmakta-
dır. Yerli ve milli yetkinliklerin oluşması gibi hizmetler sunan 
Enstitümüz, aynı zamanda üretici ile tüketici arasında güven 
ilişkisini sağlamakta, gerektiğinde hakemlik görevini üstlen-
mektedir.”

Şahin, refah düzeyi yüksek, kalkınmış ülkelere bakıldığında, 
bunların ortak özelliğinin teknolojiyi üretme ve bunu pazar-
layabilme kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, “Teknoloji 
dünyasındaki gelişmeler, ülkeler arasındaki sınırları pratik 
olarak ortadan kaldırmış, küreselleşme sonucu tüm dünya 
artık herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline gelmiştir. 

Bu yarışta güçlü bir şekilde ayakta kalmak ve iş hacimlerini büyütmek için tüm işletmelerin standart hazırlama çalış-
malarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlardan olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Standartların oluşturulduğu uluslararası masalarda, ilgili alanda faaliyet gösteren uzmanların bir araya geldiğini ve 
ortak akılla uluslararası standartları belirlediğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

“Bu masalara katılım sağlayan sanayiciler kendilerini geliştirmekte ve dünyayla entegre ve nitelikli ürünler ürete-
bilmektedir. Sanayicisinin uluslararası standardizasyona katıldığı bir ülkede en çok hedef kitlesi, yani tüketiciler ra-
hat edecektir. Zira standartlara tam anlamıyla hâkim üreticiler, standart dışı üretimi yadırgayacak bilinçte olacak ve 
piyasaya uygun ürünler arz edecektir. Standartların hazırlandığı masalarda olmanın sanayicimizin rekabette öne 
çıkmalarını ve kalıcı olmalarını sağlayacağı kanaatindeyiz. Saydığım ve sayamadığım nedenlerle sanayicilerimizin 
ve üniversitelerimizin, standart hazırlama çalışmalarının yapıldığı ayna komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş 
birliği içinde olması temennimizdir. Yapılacak iş birliği, sanayicimize bilgi transferini sağlarken, yüksek katma değerli 
üretimin önünü açacaktır. Tüm bu çalışmalar da insanlık yararına ürünlere dönüşecektir.” ■
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Cibuti Standart ve Ka-
lite Kuruluşu (DASQ) arasında standardizasyon alanında iş 
birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ci-
buti Turizm ve Ticaret Bakanı Muhammed Varsama Dirieh 
ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in katılımıyla Enstitü-
nün ev sahipliğinde imza töreni gerçekleştirildi.

Büyükdede, törendeki konuşmasında, mutabakat zaptı ile 
standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında iş 
birliğinin çerçevesinin çizildiğini, Cibuti’de kalite altyapısı-
nın güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını 
ifade etti.

Zaptın, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü 
gibi uluslararası standart kuruluşları nezdinde gerçekleşti-
rilen faaliyetler kapsamında iki ülkenin birbirini destekle-
mesine temel oluşturacağını belirten Büyükdede, şunları 
kaydetti:

TSE ile Cibuti Standart ve Kalite Kuruluşu 
arasında mutabakat zaptı imzalandı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı 

Hasan Büyükdede: 
“Türkiye ve Cibuti 
arasındaki ticaret 

hacmi son 3 yılda 3 
katına çıkarak 320 

milyon dolar seviyesine 
geldi”
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“Bu dostluğu karşılıklı ziyaretlerle, somut projelerle ve iş birlikleriyle daha 
görünür kılmak arzusundayız. COVID-19 salgını nedeniyle duraksayan üst 
düzeyli ziyaretlerin tekrar başlamasıyla ilişkilerimizin yeniden ivme kaza-
nacağına inanıyoruz. Türkiye ve Cibuti arasındaki ticaret hacmi son 3 yılda 
3 katına çıkarak 320 milyon dolar seviyesine geldi. Son dönemde ticaret 
hacmimizde yaşanan bu artıştan büyük memnuniyet duyuyor, bu rakamın 
önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Türk iş adamlarının Ci-
buti’ye ilgisinin her geçen gün arttığı görülüyor. Özellikle sanayi ve teknolo-
ji alanı da dâhil yeni iş ortaklıklarının kurulmasını diliyoruz.”

Dirieh de anlaşmayı yapmak istemelerinin iki nedeni olduğunu ifade ede-
rek, “Birincisi dostluk ve iş birliği içerisinde ülkelerimizin yıllardır devam 
eden ilişkileri, ikincisi ise TSE’nin 1954’te kurulan ve uluslararası arenada 
aktif üye olan bir kuruluş olması, farklı alanlarda yetkilerinin bulunması ve 
kalite altyapısından başlayarak sertifikalar, testler, eğitimler veriyor olması” 
değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmayla TSE’nin kendi Enstitülerine desteklerini sunacağını ümit ettikle-
rini belirten Dirieh, “Eğitim, sertifikasyon gibi alanlarda desteklerini bekliyo-
ruz. Birlikte çalışmaya hazırız. Arzumuz, ulusal bir kalite kurumu oluşturmak 
ve halkımız için üretim kalitesini korumak” ifadesini kullandı.

Anlaşmanın kapsamı
■ Anlaşma kapsamında TSE ile DASQ birbirlerinin tecrübelerinden fayda-

lanacak.

■ Taraflar Türk-Cibuti Ortak Komisyonu temelinde standardizasyon alanın-
da iş birliğini güçlendirecek, uluslararası ve bölgesel standardizasyon ve 
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetleri, operasyonları ve ça-
lışma programları hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

■ TSE, DASQ uzmanlarının kapasitesini geliştirmek için eğitim programları 
düzenleyecek, proje yönetimi danışmanlığını yapacak.

■ TSE ve DASQ, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi (İSEDAK) gibi ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlaya-
cak■

Cibuti Turizm ve Ticaret Bakanı 
Muhammed Varsama Dirieh:

“Bu anlaşmayla TSE’nin Enstitümüze 
desteklerini sunacağını ümit ediyoruz. 

Eğitim, sertifikasyon gibi alanlarda 
desteklerini bekliyoruz. Birlikte 

çalışmaya hazırız”
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TSE’den sanayicilere
‘standartların hazırlanma süreçlerine katılın’ çağrısı

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin:
“Sanayicilerimizin, üniversitelerimizin ve tüketici 
birliklerimizin ayna komitelerde bulunmasıyla standartların 
daha kapsayıcı olarak hazırlanacağını düşünüyoruz”

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin ortak finansmanıyla yü-
rüttüğü ‘Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik 
Yardım Projesi’ kapsamında hayata geçirdiği standardizasyon seminerlerinin dokuzuncusu An-
kara’da gerçekleştirildi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, seminerlerle standardi-
zasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmayı, standartların belirlenmesi sürecinde sanayici-
nin rolünü, sanayi ve üniversite iş birliğinin önemini vurgulamayı, Standardizasyon Platformunun 
tanıtımını ve standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
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Enstitünün en temel faaliyetinin standardizasyon çalış-
malarında koordinasyon rolünü üstlenmek olduğunu 
dile getiren Şahin, “TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesi-
ne yönelik faaliyetleriyle piyasayı dengelemektedir. TSE 
markası tüketiciler tarafından tanınmakta, kalite ve gü-
venin garantisi olarak algılanmaktadır” diye konuştu.

Şahin, standartların sanayicilere bilgi ve teknoloji trans-
feri, çevreci, kaliteli, güvenli üretim ve tüketim için ara-
cılık ettiğini, ekonominin gelişimine doğrudan veya do-
laylı olarak büyük katkı sağladığını anlattı.

Standartların, üreticileri ve sanayiciyi daha rekabetçi ya-
pacağını, sanayicilerin ürünlerinin ve markalarının dün-
yanın her köşesinde tanınmasını sağlayacağını belirten 
Şahin, şunları kaydetti:

“Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, 
iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerimizin 
standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etme-
leri gerekir. Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız, 
ürünlerinizi belli standartlarda üretmelisiniz. Bu neden-
le sanayicilerimizi ayna komitelere katılmaya, standart-
lara yön vermeye davet ediyoruz. Güçlü ülke, standardı 
olan ve standartları belirleyen ülkedir. Standardı belir-
leyen, ticaretin kuralını yazar. Standartların hazırlandı-
ğı süreçlere dâhil olmanın sanayicimize büyük katma 
değer sağlayacağı düşüncesindeyiz. Standardizasyon 
sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, stan-
dartlardan etkilenen birçok sektöre katkı sağlayacaktır. 
Sanayicilerimizin, üniversitelerimizin ve tüketici birlik-
lerimizin ayna komitelerde bulunmasıyla standartların 
daha kapsayıcı olarak hazırlanacağını düşünüyoruz.”

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: “Yeşil 
Mutabakatta TSE’ye önemli görevler düşüyor”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da sa-
nayinin standartlara uygun ürünlerle küresel pazarlara 
girmesini sağlamasının yanı sıra standartların hazırlan-
ması sürecinin de TSE tarafından gerçekleştirildiğine 
dikkati çekti.

Türkiye’nin, dünyanın en maliyetli coğrafyasında bu-
lunduğunun altını çizen Baran, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Bölgede ekonomik olarak çok güçlü olmak zorunda-
yız. Bunun için çok üretmeli ve dünya standartlarında 
ihraç edebilmeliyiz ki katma değerli getirimiz olsun. 
Cari açığı önlemenin yolu budur. Yeşil Mutabakatla il-
gili yasal hazırlıklarımızın devam ettiği bu süreçte TSE, 

sürece uyum için çalışmaları reel sektörümüzü yönlen-
direcek. TSE’ye burada yeni bir iş alanı açılıyor. Bütün 
dünyada işleyişler ve standartlar değişecek. İhracatı-
mızın yüzde 45’ini AB’ye yapıyoruz. İhracata ve ticare-
te ihtiyacımız var. Yeşil Mutabakat çerçevesinde oluş-
turulacak AB standartlarına uymak zorundayız. TSE’ye 
önemli görevler düşüyor.”

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz: 
“Kamu destek mekanizmaları oluşturulmalı”
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz da stan-
dardizasyonun, üretimi ve ticareti kolaylaştıran, tüketici-
ye güven veren ve dünyadaki kıt kaynakların etkin kulla-
nımını sağlayan faaliyetler olduğunu söyledi.

Tarım, hayvancılık ve gıdanın gelecekte önemli sektör-
lerden olacağını dile getiren Yavuz, “Tarım ürünlerinde 
standardı getirmeliyiz. Lisanslı depoculuk sisteminde 
bu ürünlerin standardının belirlenmesi lazım. Aynı stan-
dartlara sahip ürünler aynı depoya girmeli. Bu konuda 
TSE ile görüşmelerimiz var. Doğrusu, TSE’nin belirlediği 
kurallardır” ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç 
da standartların, kayıpların asgariye indirilmesini, stok-
ların azalmasını sağlayarak verimliği artırdığını belirtti.

Sanayicilerin yüksek maliyetlerinin düşürülmesi açısın-
dan standartlara uygun üretim yapılmasının önemine 
işaret eden Ardıç, “Sanayicilerimizin özellikle gerek ISO 
gerekse de CEN tarafından geliştirilen uluslararası stan-
dartların hazırlanmasına katkı koyabilmeleri ve ülkemiz 
sanayisinin aleyhine olabilecek standartların önüne ge-
çebilmeleri için kamu destek mekanizmalarının da oluş-
turulmasına ihtiyaç var” dedi.

ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık de ürünlerini en 
iyi tanıyan, rekabet ortamını bilen, piyasayı, pazarların 
durumunu ve geleceği tahmin ederek Türk sanayisini 
korumak için en iyi teknik desteği verecek kişilerin sana-
yiciler olduğunu kaydetti.

Sadece standartları takip etmeye çalışmanın ‘maçı sü-
rekli deplasmanda oynamak’ anlamına geldiğini vur-
gulayan Çalık, “Topu kendi sahamıza çekebilmemiz için 
gerekli argümanlardan biri de standartların yazılması-
na yapılacak katkıdır. Ürün ve hizmetlerimizi ihraç et-
mek için sarf ettiğimiz efor takdire şayandır. Dünyanın 
ilk 10 ekonomisine girmek istiyorsak adım adım değil, 
atlayarak, öne geçerek hareket etmeliyiz” değerlendir-
mesinde bulundu■
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TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin: “Ülkemizi 
dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici 
ve iş insanlarımızın standartlar konusunda 
göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar 
elde edeceği kanaatindeyiz”

Gaziantep'te Standartlara Yön Ver 
Semineri düzenlendi
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin, Gaziantep’te düzenlenen Standartlara Yön Ver 
seminerinde, Gaziantep’in bölgesel kapasitesi, istihdam 
gücü, kalifiye eleman yapısı, ihracat potansiyeliyle Gü-
neydoğu’nun en dinamik sanayisine sahip olduğunu 
belirtti.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan beşinci kenti Gazian-
tep’te bu semineri düzenlemekten mutlu olduklarını 
dile getiren Şahin, “TSE, vatandaşlarımızın yaşam düze-
yini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve 
güvenilir bir şekilde sürdürmektedir. TSE, ülkemiz sana-
yisinin gelişmesine yönelik faaliyetleriyle piyasayı den-
gelemektedir” diye konuştu.

Şahin, TSE’nin belgelendirdiği binlerce firmanın, on bin-
lerce ürünün tüketicilerce tanındığını, bilindiğini, kaliteli 
ve güvenli şekilde algılandığını vurguladı.

Türk sanayicilerinin, modern dünyaya entegre olmak 
için uluslararası kurallara göre hareket edip, küresel dü-
zeyde ekonomik etkinliği hedeflemesi gerektiğine dik-
kati çeken Şahin, şunları kaydetti:

“Standartlar da bu alanda sanayicilerimize bilgi ve tek-
noloji transferi, çevreci, kaliteli, güvenli üretim ve tü-
ketim için aracılık etmekte, ekonomimizin gelişimine 
doğrudan veya dolaylı olarak büyük bir katkı sağlamak-
tadır. Bizler yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üre-
tim anlayışını hâkim kılmayı hedefleyen iş insanlarımıza, 
bunun ön önemli parçalarından birinin standartlar ol-

duğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü standartlar üreticile-
rimizi ve sanayicimizi daha rekabetçi yapacak, ürün ve 
markalarımız ile hizmetlerimizin dünyanın her bir köşe-
sinde tanınmasını sağlayacaktır. Ülkemizi dünyanın sayı-
lı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarımızın 
standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha 
büyük kazanımlar elde edeceği kanaatindeyiz.”

Şahin, üretim ve ticarette güçlü bir şekilde ayakta kal-
mak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerin 
standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmele-
ri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Biliyoruz ki güçlü ülke, standardı olan ve standartla-
rı belirleyen ülkedir. Ve diyoruz ki standardı belirleyen, 
ticaretin kuralını yazar. İşte bu ve benzeri nedenlerle 
standartların hazırlandığı süreçlere dâhil olmanın sana-
yicimize büyük katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
Ayrıca belirtmek isteriz ki standardizasyon sisteminin 
etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan 
etkilenen birçok sektörün ekonomik kârlılığına katkı 
sağlayacaktır. Saydığım ve sayamadığım nedenlerle sa-
nayicilerimizin standart hazırlama çalışmaların yapıldığı 
komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içeri-
sinde olması temennimizdir.”

Seminere, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif 
Özaydın, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıl-
dırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, 
KOSGEB Gaziantep Müdürü Muhammed Paksoy ile sa-
nayici ve ilgililer katıldı■       
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Çin’deki enerji krizi
küresel ekonomik sorunları 
daha da derinleştirebilir

Elektrik üretiminin 
yaklaşık yüzde 60,8’ini 

kömürden sağlayan 
Çin’in enerji sektöründeki 

sorunlarda, özellikle 
kömür arzındaki 

yetersizlik ve rekor 
seviyeye ulaşan fiyatlar 

önemli rol oynuyor
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COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle 
beklenenden daha fazla artan enerji talebine karşın arzın yeter-
siz kalması nedeniyle Avrupa başta olmak üzere küresel piyasa-
larda doğal gaz ve kömür fiyatları rekor kırıyor.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi konumunda bulunan 
Çin’de arz talep dengesizliğinden kaynaklanan enerji krizi ne-
deniyle sert tasarruf tedbirleri alan hükümet, Pekin ve Şangay 
gibi nüfus yoğunluğu yüksek şehirler dâhil olmak üzere ülkede 
planlanmış elektrik kesintileri uyguluyor.

Ülke çapında uygulanan elektrik kesintileri çok sayıda fabrika-
nın kapanmasına ve 10 milyonlarca insanı etkileyen elektrik ke-
sintilerine neden oluyor. Bu durum, bazı şehirlerdeki internet 
erişimi ve trafik ışıklarını da etkileyerek hayatın her alanına yan-
sıyan olumsuzluklar sonucunda tüm ülkeyi sarsıyor.

Kömür arzındaki yetersizlik temel etken
Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 60,8’ini kömürden sağlayan 
Çin’in enerji sektöründeki sorunlarda, özellikle kömür arzındaki 
yetersizlik ve rekor seviyeye ulaşan fiyatlar önemli rol oynuyor.

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi Çin’in elektrik 
üretiminin yüzde 7,1’i doğal gazdan, yüzde 17,9’u hidroelekt-
rik, yüzde 4,8’i nükleer ve kalan yaklaşık yüzde 10’luk dilim ise 
rüzgâr, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağ-
lanıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkenin elektrik üre-
timi ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüz-
de 13 arttı. Elektrik talebindeki büyüme, ağırlıklı olarak kömürle 
karşılanırken, talep artışında enerji yoğun sektörler önemli rol 
oynadı.

Çin’in ocak-ağustos dönemindeki kömür üretimi geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarken, kömür ithalatı söz ko-
nusu dönemde yüzde 10,3 azaldı.

Zhengzhou Emtia Borsası’nda kontratlarda termal kömürün ton 
başı fiyatı bu ay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130’un 
üzerinde artarak 210 dolara, API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İş-
lemler Piyasası’nda ton başı kömür fiyatı son bir yılda yüzde 265 
artışla 200 dolara çıktı.

IEA verilerine göre, 
dünyanın en büyük 
ikinci petrol tüketicisi 
konumunda bulunan 
Çin, aynı zamanda 
küresel elektrikli 
araç batarya üretim 
kapasitesinin yüzde 
70’ine ev sahipliği 
yapıyor
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Küresel etkiler tetiklenebilir
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi konumunda bulunan 
Çin, aynı zamanda küresel elektrikli araç batarya üretim kapasitesinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor.

Çin’de, Apple ve Tesla şirketlerine mekanik parça tedarik eden Eson, Pekin yönetiminin enerji tüketimindeki sıkı-
laştırma politikasına uymak için bazı tesislerde üretimi durdurdu. Bu nedenle iPhone 13 gibi yeni ürünler dâhil 
çok sayıda elektronik ürün için tedarik zincirlerinde aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

Intel ve Nvidia gibi bilgisayar bileşeni üreten devasa şirketlerin Çin’deki ortakları da enerji krizinden etkilenirken, 
hâlihazırda devam eden çip krizi daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

Özellikle Batılı ülkelerde Noel dönemi öncesinde elektronik ürünlerin tedarikinde yaşanabilecek sıkıntıların da 
Çin ve gelişmiş ekonomileri doğrudan etkilemesi öngörülüyor.

Goldman Sachs, yaşanan enerji sıkıntıları nedeniyle Çin ekonomisine yönelik 2021 büyüme tahminini şimdiden 
yüzde 8,2’den yüzde 7,8’e düşürdü.

Öte yandan, söz konusu krizin Çinli emlak devi Evergrande’nin batabileceğine ilişkin endişelerle birleşmesi kü-
resel piyasaları daha da tedirgin hale getirdi.
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Emisyon taahhütlerine karşı kömür üretimi ve 
ithalatını artırma kararı
Salgın sonrası toparlanma Çin’de alüminyum, demir, çelik 
gibi enerji yoğun ağır sanayi sektörlerine olan talebi de artı-
rırken, bu sektörler ağırlıklı olarak kömürden üretilen elekt-
riği tüketiyor. Ülkede bulunan çok sayıda kömür madeninin 
kapanması mevcut arz sıkıntısının derinleşmesine neden 
oldu. Bu nedenle, kömür tedarikindeki yetersizlik nedeniyle 
uygulanan elektrik kesintileri söz konusu sektörlerdeki üre-
timi de aksatabilir.

IEA verilerine göre, Çin’in demir ve çimento sektörlerinden 
kaynaklanan emisyonlar tek başına Avrupa Birliği’nin kar-
bon emisyonlarından daha yüksek seviyede bulunuyor.

Küresel karbon emisyonlarının yaklaşık üçte birinin kaynağı 
olan Çin, emisyonlarını azaltma taahhütlerine rağmen hızla 
artan enerji talebini karşılamak için daha fazla kömür üretimi 
ve ithalatı yapmayı planlıyor.

Çin, 2030 yılına kadar karbon emisyonu üretiminde zirveye 
ulaşmaya ve 2060’a kadar söz konusu üretimi net sıfıra indir-
meyi taahhüt etmişti. Öte yandan, dünyada son 40 yılda inşa 
edilen kömür kapasitesinin yüzde 90’ından sorumlu olan 
Çin’de enerji sektörü, ülkenin toplam sera gazı emisyonları-
nın yüzde 90’ına neden oluyor■
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Çipten gıdaya
küresel arz dar boğazları
enflasyonu körüklüyor
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COVID-19 salgınında Delta varyantı ve tedarik zinciri dar boğazları 
küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Lojistik sıkıntılar, iş gücü eksikliği ve yüksek enerji fiyatları gibi kü-
resel fiyat baskıları beklenenden daha hızlı artıyor. Birçok yerde 
gemiler yüklerini boşaltamadan kıyılarda beklerken, kara yolu ve 
demir yolu taşımacılığında tıkanmalar yaşanıyor.

Arz dar boğazlarının 2022’ye kadar sürmesi bekleniyor
Lojistik sıkıntılar nakliye maliyetlerini artırırken, aynı zamanda 
sektörde COVID-19 salgınının da etkisiyle çalışacak eleman bul-
mak zorlaşıyor.

Küresel tedarik zincirlerinin parçası olan çalışanlar, gerekli önlem-
lerin alınmaması halinde küresel ulaşım sisteminin çökebileceği 
uyarısında bulunuyor. Son olarak, küresel kara, hava ve deniz yolu 
taşımacılığı örgütlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na 
gönderdikleri mektupta, tüm taşımacılık sektörlerinde işçi sıkın-
tısı yaşandığına dikkat çekildi. Tedarik zincirindeki kırılma, enerji 
arzından navlun fiyatlarına neredeyse bütün ekonomik işleyişi 
olumsuz etkiliyor.

COVID-19 salgınının başlangıcında geçici olarak görülen arz dar 
boğazlarının 2022’ye kadar sürmesi bekleniyor.

Küresel ticarette yaşanan arz dar boğazları ve yüksek emtia fiyat-
ları, üretici ile tüketici fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Çipten gı-
daya birçok ürünün tedarikinde yaşanan sıkıntı, ABD ve Almanya 
gibi gelişmiş ülkelerde dahi enflasyonu körüklüyor.

Gelecek yılın başında salgın döneminde devreye alınan KDV indi-
rimleri gibi bazı ‘bir kereye mahsus önlemlerin’ ortadan kalkması 
beklenirken, başta doğal gaz olmak üzere enerji fiyatlarındaki son 
dalgalanma, devam eden tedarik zinciri sorunları ve ekonominin 
kademeli olarak normalleşmesiyle artan talebe bağlı olarak yaşa-
nan fiyat artışlarının sürmesi bekleniyor. Bu kapsamda, gelişmiş 
ülkelerde enflasyonun 2022’nin büyük bölümünde yüzde 2’nin 
üzerinde kalacağı öngörülüyor. ABD’de yıllık enflasyon ağustosta 
yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşirken, Euro Bölgesi’nde de eylülde 
yüzde 3,4 ile son 13 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Yüksek enflasyonda enerji ve gıda fiyatlarındaki 
artışlar öne çıkıyor
Dünya genelinde yaşanan yüksek enflasyonda, enerji ve gıda fi-
yatlarındaki yükselişler öne çıkıyor. Son açıklanan TÜFE verileri, 
ABD’de enerji fiyatlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 25 arttığını ortaya koyuyor. Son 13 yılın en yüksek enf-
lasyonunun kaydedildiği Euro Bölgesi’nde de enerji fiyatlarındaki 
yıllık artışın eylülde yüzde 17,4’ü bulması dikkati çekiyor.

COVID-19 salgınına yönelik kısıtlamaların gevşetilmeye başlan-
ması, aşırı sıcak ve soğuk hava nedeniyle elektrik ile doğal gaz tü-
ketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalmasının doğal gaz 
fiyatlarının artmasına neden olduğu belirtiliyor.
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Küresel gıda fiyatlarında yüzde 30’un 
üzerinde artış
Lojistik aksaklıklar ve nakliye maliyetlerinin artma-
sı tarımsal emtia fiyatlarında da artışa yol açıyor. 
Bu doğrultuda artan fiyat baskıları gıda fiyatların-
daki artışı da beraberinde getiriyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, küresel 
gıda fiyat endeksinin ağustosta geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 32,9 arttığına işaret ediyor.

TÜFE verileri ise gıda enflasyonunun ağustosta 
ABD’de yıllık yüzde 3,7 ve Euro Bölgesi’nde eylülde 
yüzde 2,1 arttığını gösteriyor.

Çip krizi otomobil ve elektronik fiyatlarını 
etkiliyor
Dünya genelinde çip arzında yaşanan sıkıntılar da 
elektronikten otomobil ve beyaz eşyaya kadar fi-
yatlarda dalgalanmaya neden oluyor. Birçok oto-
mobil firması çip sıkıntısı nedeniyle üretimlerinin 
düştüğünü belirtirken, düşen otomobil üretimi 
ikinci el araçlarda dahi fiyatların artmasına neden 
oluyor. Çip sıkıntısının 2023’e kadar otomobil fiyat-
larını yüksek seviyelerde tutması bekleniyor.

Merkez bankalarının yetkilileri 
enflasyonun geçici olduğu görüşünde
Gelişmiş ülkelerdeki yüksek enflasyon endişe kay-
nağı oluştururken, ekonomistler iki farklı görüş 
ortaya koyuyor. Bazı ekonomistler, enflasyonun ar-
kasındaki itici faktörlerin geçici olduğunu, baz et-
kilerinin 2022’nin ilk yarısında ortadan kalkacağını 
savunuyor. Bazıları ise COVID-19 sonrası uygun 
zemin olduğu için enflasyonun hızlanma riskinin 
geniş olduğunu belirtiyor. İş gücü piyasasındaki 
gevşekliğin enflasyonu frenleyeceği görüşü de son 
zamanlarda ivme kazanıyor.

Merkez bankalarının yetkilileri, enflasyonun geçici 
olduğu görüşünü savunurken, artan fiyat baskıları 
bu görüşe meydan okuyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell 
ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine 
Lagarde, enflasyonun kalıcı olmayacağını belirti-
yor. Ancak Powell, son açıklamalarında, enflasyo-
nun temelinde yatan arz yönlü kısıtlamaların daha 
da kötüleştiğine işaret ederek, enflasyonun düşü-
rülebilmesi için önce arz dar boğazlarının çözül-
mesi gerektiğinin altını çiziyor.

Moody’s Analytics Kıdemli 
Ekonomisti Ryan Sweet: 

“Ekonominin yeniden açılması 
tek seferlik bir olay ve emtia kıtlığı 

önümüzdeki yıl içinde çözülecektir. 
Tedarik zinciri sorunları gelecek 

yıla kadar sorunlu olmaya devam 
edecek ancak enflasyonun etkisi 

azalmaya başlayacak”
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19 ülkeli Euro Bölgesinin para politikasını belirleyen ve 
uzun bir süredir yüzde 2’ye yakın enflasyon hedefine 
ulaşmada sıkıntılar yaşayan ECB’nin başkanı Lagarde 
da son açıklamalarında, COVID-19 sonrası ekonomiler-
de güçlü toparlanmanın enflasyon eğilimlerini destek-
lediğini belirtiyor. Lagarde, “Şu anda yeniden açılmayla 
bağlantılı geçici bir enflasyon süreci görüyoruz” değer-
lendirmesinde bulunuyor.

Salgından güvenli biçimde çıkmak ve enflasyonu sür-
dürülebilir yüzde 2 seviyesine çekmek için uyumlu 
para politikası izlenmesi gerektiğini ifade eden Lagar-
de, salgın öncesindeki 10 yılda gelişmiş ülke ekonomi-
lerinde enflasyonun düşük seyrettiğini anımsatıyor.

Euro Bölgesi’nde enflasyonun ağustos ayında yüzde 
3’e ulaştığını hatırlatan Lagarde, bu oranın gelecek ay-
larda daha da yükselmesini bekliyor.

Euro Bölgesi’ndeki toplam enflasyonun yarısının ener-
ji fiyatlarından kaynaklandığını belirten Lagarde, bazı 
sektörlerde arz ve talep arasındaki dengesizliklerin fi-
yatları yukarı ittiğine işaret ediyor.

Lagarde, hizmetler sektöründe de enflasyonun yük-
seldiğini anımsatarak, salgın kaynaklı etkiler geçtikten 
sonra enflasyonun düşeceğini öngörüyor.

ABD’de 1960’lı yılların sonları ile kıyaslanıyor
ABD’de yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 5,3 seviye-
sinde gerçekleşmesi, gelecek aylarda fiyatların yükse-
leceği korkusunun artmasına sebep oluyor. ABD bası-
nında, mevcut ekonomik durum ile 1960’lı yılların son-
ları arasında kıyaslamalar yapılarak “enflasyon bir kez 
yükselmeye başladığında suni resesyon oluşturmadan 
enflasyonu dizginlemenin çok zor olacağına” yönelik 
yorumlara yer veriliyor.

Ülkede 1960’ların sonlarında ekonominin aşırı ısınma-
sına göz yumulmuş ve enflasyonun kontrolü kaybedil-
mişti. Bu da 1970’li yılların başından itibaren 10 yıllık 
bir süreçte fiyatların yükselmesine sebep olmuştu.

Eski ABD Hazine Bakanı ve Dünya Bankası Başekono-
misti Larry Summer, Alman Handelsblatt gazetesine 
yaptığı açıklamada, enflasyon konusunda gelişmelerin 
1960’lı yılların sonralarıyla benzerlik gösterdiğini ifade 
ederek, ABD’deki tehlikenin Avrupa’dakinden daha bü-
yük olduğuna dikkati çekti.

Summer, “Fiyat gelişmeleri konusunda ciddi endişele-
rim var. ABD’deki ve dünyadaki enflasyon risklerinin 
hafife alındığına inanıyorum” ifadelerini kullandı■
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Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji, enerji ve-
rimliliği ve benzeri alanlardaki teknolojilerle birlikte merkezi ısıtma ve soğutma, atık su yö-
netimi, tekstil, ilaç ve medikal sektörü başta olmak üzere birçok alanda yatırım fırsatına sahip 
olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Paris İklim Anlaşmasına ilişkin, “Kasım ayında Glas-
gow’da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi’ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız” açık-
lamasının, küresel iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir adım olduğunu ifade eden 
Annan, bu kararın Türkiye-Danimarka iş birliğine de olumlu yansıyacağını kaydetti.

Annan, salgın döneminin tüm ülkelerde daha yaşanabilir bir dünya için ‘yeşil dönüşüm’ ve 
‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramlarına olan yönelimi artırdığını belirterek, “Küresel anlamda 
enerji talebi yatırımları bu dönemde oldukça düştü. Salgına rağmen 300’den fazla Danimar-
kalı firma Türkiye’de operasyonlarına devam etti. Salgın sonrası dönemde ekonomik ilişkile-
rimizde yeşil enerji sektörü ön planda olacak.

Danimarka, Türkiye ile 
ekonomik ilişkilerinde
yeşil enerji sektörünü 
önceleyecek
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Önceden koyduğumuz 5 milyar euroluk ticaret hac-
mine ulaşmak istiyoruz. Salgın döneminde düşen 
ticaret hacmi bu yılın ocak-temmuz döneminde Da-
nimarka’dan Türkiye’ye yüzde 40, Türkiye’den Dani-
marka’ya yüzde 30 oranında arttı” diye konuştu.

Bu dönemde ayrıca dünya genelinde Çin’deki eko-
nomik aktivitenin aksamasından kaynaklı, üretim ve 
lojistik anlamında sıkıntılar yaşandığını ifade eden 
Annan, “Türkiye’de iş yapan sektör temsilcilerimizle 
yaptığımız toplantılarımızda sürekli Türkiye’nin Uzak 
Doğu Asya’ya nazaran Avrupa sınırlarına daha yakın 
olduğunu söyledik. Hatta sadece bir liman kadar 
uzakta olduğunu anlattık. Türkiye, iş gücü, üretimde 
kalite, Avrupa’ya coğrafi yakınlığı, üretim ve lojistik 
maliyetleri açısından Asya’daki ülkelere çok iyi bir al-
ternatif olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Annan, Türkiye’nin sunduğu bu gibi avantajların 5 
milyar euroluk ticaret hacmine ulaşmada önemli ol-
duğunu belirterek, salgın sonrası dönemde yeşil ve 
yenilenebilir enerjinin bu hedefin en öne çıkan öğe-
lerinden biri olacağını kaydetti.

Annan, rüzgar enerjisi başta olmak üzere ülkesinde-
ki temiz enerjideki teknolojik gelişmelerin tüm dün-
ya tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Geçen yıl duyurulan ve 10 yıl sonra tamamlanacak 
iki yapay enerji adası projesi hakkında da bilgi veren 
Annan, adaların çevresinde deniz üstü (offshore) 
rüzgâr santralleri ile elektrik üretileceğini, elektriğin 
depolanması durumunda başta hidrojen olmak üze-
re yeşil yakıtların kullanılacağını anlattı.

Annan, şunları kaydetti:

“Yapay adalar oldukça benzersiz bir proje. Burada 
amaç elektrik üretmek ve yeni teknolojiler üzerin-
de çalışmak. Kopenhag, ayrıca 2025 yılına kadar 
karbon nötr bir başkent olmayı hedefliyor. Tüm bu 
çalışmalar daha yeşil bir ekonomik düzene ulaşmak 
için. Daha önceleri yeşil enerji ve bu sektörün, eko-
nomilerin büyümesi için yetersiz olduğu düşünü-
lüyordu ancak durum değişti. Danimarka küçük bir 
ülke olabilir ama özellikle yenilenebilir enerji sek-
töründe bir süper güç haline geldi diyebiliriz. Temiz 
enerji sektörü Danimarka’da ilk yıllarından bu yana 
fosil kaynaklı sektöre nazaran dört kat daha fazla 
istihdam yarattı. Bu anlamda yeşil enerji dönüşümü 
ekonomileri canlandıracak. Tüm dünyada benzer 
projeleri göreceğiz.” ■

Danimarka’nın Ankara 
Büyükelçisi Danny Annan: 
“Türkiye, iş gücü, üretimde 

kalite, Avrupa’ya coğrafi 
yakınlığı, üretim ve lojistik 

maliyetleri açısından Asya’daki 
ülkelere çok iyi bir alternatif 

olabilir”
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Orta Amerika ülkesi El Salvador’da, kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi 
olarak kullanılmaya başlandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nın, haziran ayında Bitcoin’in “yasal 
bir para birimi” olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin kongreden geçme-
sinin ardından, El Salvador Bitcoin’i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe 
geçmişti.

Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesinin ardından para birimi olarak ABD 
Dolarının kullanıldığı El Salvador’da Bitcoin yasal olarak tedavüle girmiş oldu. 
Böylece, ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin’i kabul etmesi gereke-
cek. Ayrıca şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini de kripto para ile yapa-
bilecek.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, top-
lamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoinlerinin olduğunu bildir-
di. Bukele, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini de belirtti.

El Salvador, Bitcoin’i
resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu
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El Salvador vatandaşları, kimlik numaralarıyla hükümetin 
sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo’ya erişebilecek. Vatan-
daşlar, hükümet tarafından ülkede kripto para birimini 
tanıtmak için cüzdanın içerisinde önceden yatırılmış 30 
dolar değerinde ücretsiz Bitcoin sahibi de olacak.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorlular ülkelerine yılda 6 
milyar dolar gönderirken, El Salvador hükümeti Bitcoin 
sayesinde para transferini kolaylaştırmayı ve bir milyon-
dan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağla-
masını hedefliyor.

Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanma-
sı ülkede tartışmalara neden olurken, son anketler, büyük 
bir kesimin fiyat oynaklığı nedeniyle kripto para biriminin 
finansal riskleri artıracağı şüphesi taşıdığını ortaya koydu.

Bu arada, El Salvador’da kripto paranın yasal olarak teda-
vüle girmesinin ardından Bitcoin’in fiyatı yüzde 1,49 ar-
tarak 52 bin 680 dolara yükseldi. Fakat daha sonra gelen 
satışların ardından 52 bin doların altına indi. Bitcoin’in 
piyasa değeri ise 960 milyar doların üzerinde bulunuyor.

İlk kez 2009’da işlem gördü
Blok zincir teknolojisine sahip bir kripto para birimi olan 
Bitcoin, Satoshi Nakamoto ismini kullanan bir kişi veya 
grup tarafından 2008’de piyasaya sürülerek 2009’da iş-
lem görmeye başladı. İlk Bitcoin transferi 2009’da Naka-
moto ve programcı Hal Finney arasında gerçekleşti.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile bağı 
olmayan ve tamamen sanal olarak üretilen Bitcoin, ilk 
günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı.

Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması Bitcoin’i geleneksel 
para birimlerinden ayıran temel fark olarak öne çıkarken, 
bir diğer fark ise Bitcoin’in herhangi bir aracı olmadan iki 
kişi arasında işlem yapılmasına olanak sağlaması oldu.

Para transferlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha 
güvenli, ucuz ve hızlı yapılabilmesi, basit ve enflasyon ris-
kinin düşük olması, Bitcoin’in temel avantajları arasında 
gösteriliyor.

Bu avantajlarının yanı sıra Bitcoin, bazı riskleri de bera-
berinde getiriyor. İzinin sürülememesi kripto para birimi 
Bitcoin’in, ticareti illegal olan ürünlerin ödemesinde veya 
kara para aklanmasında kullanılabileceği şüphelerine ne-
den oluyor.

Finansal otoriteler, kullanım alanlarının yaygınlaşması ve 
her geçen gün ilginin artması nedeniyle kripto paralara 
ilişkin çalışmalarına hız verirken, sanal para birimlerine 
yönelik regülasyon çağrıları da yoğunlaşmaya başladı■

El Salvador’da kripto 
paranın yasal olarak 
tedavüle girmesinin 

ardından Bitcoin’in fiyatı 
yüzde 1,49 artarak 52 bin 

680 dolara yükseldi.
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Hava yolu sektörünün 2020-2022 
dönemindeki toplam zararının 201 milyar 
dolara ulaşması öngörülüyor

IATA, hava yolu sektörünün 
zararında 2022’de
keskin bir düşüş bekliyor
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), COVID-19 salgını nedeniyle sektörde oluşan za-
rarın azaldığına ancak zorlukların devam ettiğine dikkat çekti.

Hava yolu sektöründe bu yıl beklenen zararın 47,7 milyar dolardan 51,8 milyar dolara revi-
ze edildiğine işaret açıklamada, sektörün zararının 2022’de ise 11,6 milyar dolara düşmesi-
nin beklendiği kaydedildi. Sektörde talebin 2022’de yüzde 61’e yükselmesinin beklendiği, 
toplam yolcu sayısının ise 3,4 milyara ulaşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Hava yolu sektörünün COVID-19 salgını nedeniyle 2020’de yaşadığı zararın 126,4 milyar 
dolardan 137,7 milyar dolara revize edildiği, sektörün 2020-2022 döneminde toplam zara-
rının ise 201 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, COVID-19 krizinin 
hava yolu sektörüne etkisinin boyutunun çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Hava yollarının hayatta kalmak için maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını belirten Walsh, 
“Krizin en derin noktasını geride bıraktık. Ciddi sorunlar devam etse de iyileşmeye giden 
yol ortaya çıkıyor. Havacılık direncini bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı■
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail 
Gülle, AB Yeşil Mutabakatına uyum yolunda yap-
tıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin’in son 15 yılda imalat üssüne dönüştüğüne 
ancak bunun çevresel hiçbir değere bakılma-
dan gerçekleştiğine işaret eden Gülle, dünyanın 
yer altı sularına ve atmosferin durumuna dikka-
ti çekti.

Gülle, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle 
dünyanın pek çok ülkesinde yangınlar ve seller 
yaşandığını anımsatarak, “Bundan sonraki kır-
mızı çizgi ‘yeşil üretim’. Doğal olarak hem doğa-
ya hem çevreye hem de insana faydalı üretim 
hem dünyanın hem ülkemizin uyması gereken 
altı kalın çizgi olacak. Buna uyanlar ticaretini 
yapacak. Bundan sonraki kriter ucuz fiyat değil, 
çevre olacak. Buna uyulması için getirilecek ek 
müeyyideleri ve vergileri biz de kontrol edece-
ğiz hem de uyacağız” diye konuştu.

Gülle, TİM olarak bu çerçevede sektörler için 
sürdürülebilirlik eylem planı hazırladıklarını ve 
bu planın altını da yaptıkları çalışmalarla güç-
lendirdiklerini söyledi.

İhracatçılar için sınırda karbon düzenlemesi 
uygulamasının da önem taşıdığını vurgulayan 
Gülle, “Bu konunun son tarihi var. 2030’da uy-
gulanacak ve bir vergisi de olacak. Orada doğal 
olarak herkes, bütün sektörler kendini gözden 
geçirip, karbon konusundaki kirletmesinin öl-
çülmesi ve bunun kontrol altına alınmasıyla 
ilgili çalışmaları yapacak” değerlendirmesinde 
bulundu.

İş dünyası yeşil ihracat için
dönüşüme hazır
TİM Başkanı İsmail Gülle: “AB’nin sınırda karbon düzenlemesi 
için önümüzde 10 senelik süreç var. Bu konuda bazı sektörlerde 
iyiyiz, bazılarında sınırdayız, bazı sektörlerde negatif durumdayız. 
Bu sektörleri de süreç içinde iyileştireceğiz”
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Gülle, TİM olarak bu konuda bir çalışma yaptıkları ve 
AB’den bir proje kazandıkları bilgisini vererek, şunları 
kaydetti:

“Bunun dışında biz ihracatçılarımızın, firmalarımızın kar-
bon emisyonlarını ölçerek onların durumları, kirlilikleri, 
temizlikleri ve ne yapmaları gerektiğiyle ilgili hazırlık 
yapıyoruz. Önümüzde 10 senelik süreç var. Sınırda kar-
bon düzenlemesinde bazı sektörlerde iyiyiz, bazılarında 
sınırdayız, bazı sektörlerde negatif durumdayız. Bu sek-
törleri de süreç içinde iyileştireceğiz.”

Bu uygulama kapsamında AB’nin, firmaların karbon 
değerine bakacağını ve yüksek çıkanların konulacak 
vergiyi ödeyerek malını satmak zorunda kalacağını 

anlatan Gülle, bunun da ekstra maliyet oluşturacağını 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Yeşil Mu-
tabakat Eylem Planı’na ilişkin genelge yayımladığını 
anımsatan Gülle, bu konuda bir strateji oluşturulduğu-
nu, kurumlar ve sektörlerle de takibinin yapılacağını dile 
getirdi.

Gülle, sürece yönelik dönüşümde devlet desteğinin 
önemine dikkati çekerek, “Bu süreçte mühim olan kimin 
ne yapacağı ve neye ihtiyacı olduğunun tespiti. Bundan 
sonra sivil toplum kuruluşları olarak inisiyatif alıp, bütün 
fabrikalarla bu yeşil ve doğayı kirletmeyen sınırda kar-
bon değerlerine uyan üretim için çalışacağız” dedi■

“Bundan sonra 
STK’ler olarak 
inisiyatif alıp, bütün 
fabrikalarla bu 
yeşil ve doğayı 
kirletmeyen, sınırda 
karbon değerlerine 
uyan üretim için 
çalışacağız”
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2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) çevre ve iklim değişikliği-
ne ilişkin hedefler de yer alıyor. Bu kapsamda, AB tarafından 2019 yılı sonunda açıkla-
nan Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel 
düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığı ifade edilerek, 
bu durumun sanayide ve ekonomide yeşil dönüşüm gerekliliğini getirdiği vurgulandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay, yeşil dönüşümün Türkiye’nin üç yıllık yol haritası niteliğini taşı-
yan yeni OVP’de yer almasının önemi, bu sürecin iş dünyasına getirecekleri ve atılması 
gereken adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İş dünyasına göre
Yeşil Mutabakata uyum, 
sanayi ve ihracatta
rekabet gücünü artıracak
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Yeşil dönüşümün Türkiye ekonomisi ve sanayisinin kapsayıcı ve sürdürülebilir 
büyümesi için önemli olduğuna işaret eden Okyay, bunun yanı sıra ülkenin AB 
başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve 
güçlendirilmesi için önemli görüldüğünü söyledi.

Okyay, 11’inci Kalkınma Planı’nda, Yeni Ekonomi Programı’nda (2021-2023), 
Ekonomi Reformları Paketi’nde ve Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Strate-
jis’inde (2021-2023) yer verilen yeşil dönüşüm konusunun bir kez daha OVP’de 
yer bulduğunu, bunun hükümetin konuya verdiği büyük önemin göstergesi 
olduğunu bildirdi.
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Türkiye kendi Emisyon Ticaret Sistemini oluşturmalı
Okyay, Avrupa Yeşil Mutabakatında Türkiye’yi ticaret kanalından 
etkilemesi beklenen en önemli politika değişimlerinden birinin Sı-
nırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) olacağını kaydetti.

AB’nin, bu Mekanizma yoluyla Türk ihracatçılarından tahsil edece-
ği tutar sayesinde kendi yeşil dönüşümünü finanse edeceği bilgisi-
ni veren Okyay, Türkiye’den de her yıl önemli miktarda döviz çıkışı 
yaşanacağına dikkati çekti.

Okyay, oluşabilecek bu olumsuz duruma çözüm olarak, dünya ge-
nelinde ülkelerin kendi somut koşullarına göre tanzim ettiği Emis-
yon Ticaret Sistemi (ETS) uygulamalarının yaygınlaştığını belirte-
rek, şöyle konuştu:

“Türkiye de kendi ETS’sini oluşturmalı. Bu sayede sektörlerin emis-
yon düşürücü teknolojileri benimsemesi motive edilirken ülke 
içinde toplanacak emisyon gelirleri de sanayinin ihtiyacı olan ye-
şil dönüşümü finanse etmesinde kullanılabilir ve kaynakların ülke 
içinde kalmasını temin eden bir ekosistem oluşturulabilir diye dü-
şünüyorum. Burada farklı sektörlerin mevcut koşullarına ve oluş-
turulacak toplam gelirlerin hesaplanmasına uygun bir tasarım ge-
rekiyor. Türkiye için geliştirilecek ETS’nin mal ihracatında rekabet 
dezavantajına yol açmaması için sektörlerin karbon kaçağı riski-
nin belirlenmesi ve bu sonuçlara göre politika tasarlanması kritik 
önem arz ediyor.”

AB’nin SKDM kapsamına alması öngörülen demir-çelik, diğer 
metalik olmayan mineraller, kâğıt, rafine edilmiş petrol ve kimya 
sektörlerinin yeşil inovasyonda dünya ortalamasının üzerinde per-
formans sergilediğini ifade eden Okyay, bu sektörlerde Türkiye’nin 
uluslararası yeşil rekabetçiliğe sahip olduğunu ve SKDM sonrasın-
da rakip ülkelere karşı AB pazar paylarını korumada avantajlı ola-
bileceğini dile getirdi.

“Sanayi sektörlerimizin ihtiyaç duyacağı yeşil dönüşümün yerli 
teknolojilerle beslenmesi ihracat rekabetçiliğimizin sürdürülebi-
lirliği açısından önem taşıyor” diyen Okyay, sanayinin yeşil dönü-
şümünün geliştirilmesi bakımından, yeşil OSB’ler ve yeşil endüstri 
bölgelerinin bu konuda rekabetçiliğin artırılması için önemli fırsat 
sunduğunu anlattı.

Aday ülke konumunda olan Türkiye’nin Yeşil Mutabakat hedefle-
rine uyumunun, Türkiye ve AB’yi temelde de yaklaştırabileceğine 
işaret eden Okyay, “Türkiye sanayicisi ve ihracatçıları olarak reka-
bet gücümüzü yitirmemek hatta orta-uzun vadede rekabet anla-
mında daha da güçlenmek adına çok kritik bu manevrayı başarıyla 
yapabilmeliyiz. Türkiye olarak geç kalmamak ve şartları ülkemiz le-
hine çevirmek için yapılması gerekenlere destek vermeye hazırız” 
değerlendirmesinde bulundu.

Okyay, bu doğrultuda DEİK’in tamamladığı Sanayide Yeşil Dönüşü-
mün Desteklenmesi Projesi başlıklı raporu da hükümet yetkilileri 
ve tüm paydaşların bilgisine sunmaya hazırlandıklarını söyledi.

DEİK Türkiye-Avrupa İş 
Konseyleri Koordinatör 
Başkanı Zeynep Bodur 
Okyay: “Türkiye kendi 
Emisyon Ticaret Sistemini 
oluşturmalı. Geliştirilecek 
sistemin mal ihracatında 
rekabet dezavantajına yol 
açmaması için sektörlerin 
karbon kaçağı riskinin 
belirlenmesi ve bu 
sonuçlara göre politika 
tasarlanması kritik önem 
arz ediyor”
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Dönüşümü yapmayan firmalar daha zor yatırımcı çekecek
TOBB Öğretim Üyesi Ali Oğuz Diriöz de yeşil dönüşümün OVP’de yer almasının önem-
li olduğunu vurgulayarak, bunun en büyük ticari pazar olan AB’yi koruyabilmek ve 
rekabetçiliği sürdürmek adına ortaya konulan bir iradeyi gösterdiğini dile getirdi.

Diriöz, OVP’de yer alan yeşil tahvil ve sukuk konusunun önemli olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:

“Bu ihraçları teşvik edecektir. Sadece işin tedarik zinciri, ticaret ve lojistik ayağında 
değil, yatırımcı çekebilme, finansal ayağında da artık yeşil bonoların zaman içinde 
karbon piyasasının oluşması, burada değiş tokuşun yapılması ve güçlenmesi müm-
kün olacaktır. Bu dönüşümü yapmayan firmalar gitgide daha zor yatırımcı çekecek 
ve sipariş alabilecek.”

Tüm bunların Türk ekonomisini rekabetçi kılmak adına fırsat olduğunu anlatan Di-
riöz, “Türkiye için kolay bir süreç olmayacak ama bu standartlara uyarak kendini daha 
fazla yenileyebilecek. Burada geleceğe yatırım söz konusudur” dedi■
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UNCTAD 2021 Ticaret ve Kalkınma Raporu:
“Dünya genelinde, özellikle gelişmekte olan bölgelerde, 
COVID-19 krizinin ekonomiye verdiği zarar, küresel finansal 
krizinden (2008-2009) daha büyük olmuştur”

Küresel ekonomi, 2021’de yüzde 5 ile 
son 50 yılın en büyük hızıyla büyüyecek
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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı (UNCTAD), 2021 Ticaret ve 
Kalkınma Raporu’nu yayımladı.

Raporda, 2020’de COVID-19 nedeniy-
le başlayan kamu teşviklerinin devam 
etmesi ve gelişmiş ekonomilerde, hala 
tamamlanmamış olsa da başarılı olan 
aşılama nedeniyle küresel ekonominin 
bu yıl toparlanacağı belirtilerek, küresel 
büyümenin yaklaşık 50 yılın en hızlı bü-
yüme oranı olan yüzde 5,3’e ulaşacağı 
kaydedildi.

UNCTAD’ın raporunda, küresel ekonomi-
de toparlanmanın ‘düzensiz’ olduğuna 
vurgu yapılarak, gelişmiş ekonomilerde 
düşük gelirlilerin hayatta kalma mücade-
lesi verirken, yüksek gelirlilerin daha da 
zenginleştiğine vurgu yapıldı.

Rapora göre, 2025 yılına kadar geliş-
mekte olan ülkeler COVID-19 pandemisi 
nedeniyle 12 trilyon dolar daha yoksul 
olacak.

Raporda, “Mali olanaklarda kısıtlamalar, 
parasal özerklik eksikliği ve aşılara erişim 
sorunu, birçok gelişmekte olan ekono-
miyi durdururken, gelişmiş ekonomilerle 
olan uçurumu genişletiyor ayrıca bir baş-
ka kayıp 10 yıla girme tehdidinde bulu-
nuyor” değerlendirmesine yer verildi.

UNCTAD, 2022’de küresel büyümenin ya-
vaşlayarak yüzde 3,6’ya düşmesini ve kü-
resel gelirin salgın öncesinin hala yüzde 
3,7’nin altında kalmasını bekliyor.

COVID-19 krizinin ekonomiye 
verdiği zarar, küresel finansal 
krizden daha büyük
Raporda, kümülatif küresel gelir kaybı-
nın 2020-2022’de yaklaşık 13 trilyon do-
lar olmasının beklendiğine yer verilerek, 
“Dünya genelinde, özellikle gelişmekte 
olan bölgelerde, COVID-19 krizinin eko-
nomiye verdiği zarar, küresel finansal 
krizden (2008-2009) daha büyük olmuş-
tur. Bu zarar özellikle Afrika ve Güney 
Asya’da daha belirgin yaşanmıştır” yoru-
munda bulunuldu.

Küresel üretimin yalnızca 2030 yılına ka-
dar 2016-2019 dönemi trendine yeniden 
döneceğine işaret edilen raporda, bunun 
da gelir artışında yaşanan sorunu derin-
leştirebileceğine vurgu yapıldı.

UNCTAD raporunda, arz ve talep kaynaklı 
geçici fiyat artışlarının gelişmiş ekonomi-
lerde toparlanmayı sürdürmek için gere-
ken politikaları tersine çevirmek için ba-
hane olabileceğine dikkat çekildi.

Büyük merkez bankalarının 10 yıl boyun-
ca ucuz para politikalarına rağmen, enflas-
yon hedefine ulaşılamadığı hatırlatılan ra-
porda, “Gelişmiş ekonomilerdeki mevcut 
güçlü toparlanmaya rağmen, fiyatlarda 
kalıcı bir artış belirtisi yok” denildi.

Raporda, küresel mal ve hizmet ticareti-
nin geçen yıl yüzde 5,6 düştükten sonra, 
bu yıl reel olarak yüzde 9,5 büyümesinin 
beklendiği ifade edilerek, mal ve ticarette 
toparlanmanın son derece dengesiz oldu-
ğu ve bunun yol açtığı sorunların gelecek 
yıllarda ticaret performansı üzerinde baskı 
oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Gryns-
pan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 
ekonomilerde hem yerel hem de ulusla-
rarası artan uçurumların ekonomik bü-
yümeden daha az insanın yararlandığına 
işaret ettiğini belirterek, “Çok taraflılığı 
yansıtan daha cesur politikalar olmadan, 
pandemi sonrası toparlanma eşitlikten 
yoksun olacak ve zamanımızın sorunları-
nı çözemeyecektir” ifadesini kullandı.

UNCTAD, Türkiye ekonomisinin bu yıl 
yüzde 3,9, gelecek yıl ise yüzde 3,6 büyü-
mesini bekliyor.

Raporda Türk ekonomisine ilişkin, CO-
VID-19 vakalarının yeniden artması ve 
buna bağlı olarak kısıtlamaların getiril-
mesinin yılın ikinci çeyreğinde ekonomik 
toparlanmayı engellediği belirtilerek, 
“hükümetin işletmelere bütçe desteği 
sağlama yanıtı ile birlikte, dış talebin art-
ması, ihracatta toparlanma ve ülkenin 
sanayi sektörünün sürdürülebilir daya-
nıklılığı, yılın ikinci yarısında ekonomik 
faaliyetleri artırmaya yardımcı olacak” 
ifadesine yer verildi■
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COVID-19 salgınında ilk şokun atlatılmasının ardından 
canlanan küresel petrol talebinin etkisiyle salgın öncesi 
seviyelerine dönen petrol fiyatları, arzın yetersiz oldu-
ğuna ilişkin endişeler ve tahminlerin üstünde seyreden 
arz talep açığı nedeniyle son bir yılda ikiye katlandı.

Geçen yıl yüzde 3,2 daraldığı tahmin edilen küresel eko-
nominin, bu yıl yüzde 6’lık rekor büyüme kaydetmesi 
beklenirken, salgının ekonomiler üzerindeki olumsuz 
etkilerinin azalmaya başlamasıyla hızla artan talep bir-
çok sektörde üretim sıçramasını beraberinde getirdi.

Artan aktivite, enerji ve ham madde kullanımına da aynı 
ölçüde yansıdı ancak mevcut enerji üretim kapasitesi ar-
tan talebi karşılamakta yetersiz kaldı.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava şartları 
nedeniyle enerjide benzeri görülmemiş tüketim seviye-

lerine ulaşılırken, sektörde arz talep dengesizliğine yol 
açan bu durum fiyatların hızlı yükselişini tetikledi. Son 
bir yılda ABD’de doğal gaz fiyatı yüzde 150, Avrupa’da 
ise yüzde 600’den fazla artış gösterdi.

Doğal gazdaki maliyet baskısı üreticileri alternatif kay-
nak arayışına yöneltti. Piyasalardaki yüksek karbon fiyat-
larına rağmen kömür kullanımının artması dikkati çekti. 
Kömürden elektrik üretiminin maliyeti, üreticilerin faz-
ladan neden oldukları her bir ton karbon için emisyon 
izni satın almak zorunda olmalarıyla daha da yükseldi. 
Söz konusu artışlar Avrupa’da elektrik fiyatlarının rekor 
kırmasına neden oldu.

Yüksek doğal gaz ve elektrik fiyatları yalnızca yakıta ba-
ğımlı endüstri üretimlerini etkilemekle kalmadı, bu zin-
cirleme etki petrol fiyatlarına da yansıdı.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları 
son bir yılda ikiye katlandı
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Brent petrolün varil fiyatı son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü
Küresel petrol talebi COVID-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi, aşılama ça-
lışmalarının hızlanması ve ekonomik toparlanmanın etkisiyle hızla topar-
lanırken, piyasalar düşük tüketim ve üretim fazlalığı nedeniyle arz talep 
makasının benzeri görülmemiş şekilde açıldığı ve petrol fiyatlarının 20 
doların altına indiği 2020 yılının tersi bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Geçen yılın eylül ayında en düşük 39,30 dolar, en yüksek 46,22 dolardan 
alıcı bulan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bu yılın aynı ayında en 
düşük 70,42 dolardan işlem gördü ve bir önceki yıla kıyasla ikiye katlana-
rak 80,75 dolara kadar çıktı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı canlanan 
talep görünümüyle salgın öncesi seviyelerine dönerken, piyasalardaki 
yetersiz arz endişeleri ve tahminlerin üstünde seyreden arz talep açığı 
nedeniyle son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD’de üretimin kasırgalar nedeniyle 
uzun süreli aksamalara maruz kalmasının ardından arz tarafındaki açık 
giderek büyüdü. Üretici ülkelerin yetersiz yatırım ve geciken tesis bakım-
ları gibi teknik sebeplerle üretimi artırmakta zorlanmalarının da etkisiyle 
petrol fiyatlarındaki yükseliş tetiklendi.

Geçen yılın eylül ayında en düşük 36,13 dolardan, en yüksek 43,43 do-
lardan alıcı bulan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünün varil fiyatı ise 
bu yılın aynı ayında en düşük 67,12 dolardan, en yüksek 76,67 dolardan 
işlem gördü.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, salgının etkisiyle geçen yıl gün-
lük yaklaşık 90 milyon 910 bin varile gerileyen küresel petrol talebinin bu 
yıl ekonomik toparlanmanın da etkisiyle 96 milyon 150 bin varile, gele-
cek yıl ise 99 milyon 390 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl günlük yaklaşık 93 milyon 870 bin varil seviyesinde kalan kü-
resel petrol arzının ise mevcut durumda bu yıl 95 milyon 350 bin varile, 
2022’de de 101 milyon 650 varile çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, kış aylarının soğuk geçmesi ve gaz arzında yaşanan sıkıntı-
ların devam etmesi durumunda elektrik şirketlerinin üretim için petrole 
yönelmesi ihtimali, artış eğilimindeki petrol fiyatlarında yukarı yönlü re-
vizyonlara sebep oluyor.

Son olarak uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman 
Sachs artan enerji krizine dikkati çekerek, bu yıla ilişkin Brent petrol fiyatı 
tahminini varil başına 10 dolar artışla 90 dolara yükseltti.

Benzin ve motorin gibi temel akaryakıt fiyatlarının da ciddi oranda yük-
selmesine neden olan fiyat artışları, salgın kaynaklı endişelerin bertaraf 
edilemediği ve dünya ekonomilerinin kırılgan olduğu bu dönemde, kü-
resel ekonomik toparlanmanın önünde endişe verici bir kısıt olarak du-
ruyor■
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, iklim değişikliğinin bankaların kre-
di kalitesi açısından büyük bir tehdit olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bankaların artık giderek ver-
dikleri kredilerde daha fazla düşük karbon emisyonunu esas alan projelerin finansmanı-
na yöneldikleri belirtildi.

Açıklamada, iklim değişikliğinin bankaların kredi kalitesi açısından önemli bir etki gücü 
olduğu, iklim değişikliğinin nasıl gerçekleşeceğine ve buna karşı uygulanacak politikaya 
göre bankacılık sektörünün kayıplarının ciddi bir seviyede olabileceği kaydedildi.

Moody’s açıklamasında, “Paris Anlaşmasından herhangi bir sapma, bankalar için daha 
yüksek kredi kayıplarına yol açacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge 
R. Valez, “Analizimiz, iklim riskinin bankaların kredi kalitesi ve kredibilitesinin önemli bir 
belirleyicisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, çeşitli iklim senaryolarına karşı kırılganlıkları 
açısından bankalar arasındaki bazı farklılıkların altını çiziyor. Kredi kayıpları, en aşırı iklim 
senaryosunda yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olabilir” ifadelerini kullandı■

Moody’s’ten bankaların
kredi kalitesine ilişkin 
iklim değişikliği’ uyarısı
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Avrupa Birliği (AB), 2022 yılında gıda ürünlerinde kullanılan titanyum dioksit (E171) 
katkı maddesini yasaklamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonunun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB 
üyesi ülkelerin gelecek yıl başından itibaren gıda katkı maddesi olarak titanyum di-
oksit (E171) kullanımını yasaklama teklifine onay verdiğini açıkladı.

Açıklamada, titanyum dioksitin sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok ürün-
de renklendirici olarak kullanılmakta olduğuna işaret edilerek, yasaklama kararının 
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin maddenin gıdalarda güveli kabul edilemeyece-
ği yönündeki bilimsel görüşüne dayandığı kaydedildi.

Söz konusu yasak, Avrupa Parlamentosu (AP) veya AB Konseyi tarafından itiraz edil-
memesi durumunda 2022 yılı başında yürürlüğe girecek.

Bilim insanlarının bazıları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor. Yapılan 
çeşitli araştırmalar da titanyum dioksitin anneden, karnındaki bebeğe geçebildiği-
ne işaret ediyor.

Titanyum dioksitin Fransa’da gıda ürünlerinde kullanımı geçen yıl yasaklanmıştı■

AB, gıdalardan E171’i 
yasaklama hazırlığında
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Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, 
küresel seviyede işleyen bir helal kalite altyapısının te-
sisi ve geliştirilmesi amacıyla birçok ülkeyle müzakere 
yürüttüklerini bildirdi.

Kurumun, karar merci olan yönetim kurulunun 2019’da 
tamamlanmasıyla resmi olarak faaliyetlerine başladığı-
nı ifade eden Soylu, “HAK, kurumsal kapasitesinin güç-
lendirilmesi, faaliyet hacminin ve çeşidinin artırılması 
için çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Bu kapsamda, 
HAK’ın akreditasyon faaliyetlerini yürütmesine yönelik 
altyapının oluşturulması için 4 yönetmelik ve 2 tebliğ 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe alındı” diye ko-
nuştu.

Soylu, mevzuatla temel çerçevesi çizilen helal akreditas-
yon hizmetlerinin hangi kurallara göre yürütüleceğine 
dair 60’tan fazla kılavuz ve rehber hazırlandığı bilgisini 
vererek, söz konusu dokümanların, HAK tarafından ya-
pılan tüm denetimlerden elde edilen tecrübelerden de 
yararlanılarak ihtiyaç halinde güncellendiğini bildirdi.

Kuruma başvuruları çevrim içi yapabilme imkânı da veren 
Helal Akreditasyon Sisteminin (HAKSİS) geliştirilerek işler 
hale getirildiğine işaret eden Soylu, şu bilgileri verdi:

“Kuruluşundan bu yana fiziki ve beşerî altyapı çalışmala-
rı bitirilmiş, bu kapsamda HAK bünyesinde yer alan per-
sonel, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu olan 
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 
ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından ya-
yımlanan uluslararası standartlara yönelik toplam 7 ay 
süren yoğun bir eğitim programından geçirilmiştir.

Helal akreditasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 
denetimlerde görevlendirilmek üzere alanında uzman 
kurum personeli ve dış personelin yer aldığı denetçi ve 
teknik uzman havuzu oluşturulmuştur. Bu havuz saye-
sinde istenilen nitelikteki denetçi veya teknik uzmana 
erişim kolaylıkla sağlanıyor.”

SMIIC ile yapılan iş birliği protokolü neticesinde OIC/
SMIIC helal standartları konusunda teknik personel 

yetiştirilmesi misyonuyla bir eğitim üssü olma yolunda 
ilerlediklerini anlatan Soylu, “Bu kapsamda, bugüne ka-
dar yurt içi ve dışından katılımcılara yönelik 10 eğitim 
programı düzenlendi ve bu eğitimlere 20’yi aşkın ül-
keden 250 kişi katılım sağladı. Ayrıca SMIIC tarafından 
verilen çeşitli eğitimlere de kurumumuz personelince 
eğitmen olarak katılım gösterildi” dedi.

HAK, hizmet kapsamını genişletti
Soylu, HAK’ın faaliyet alanının genişletilmesi ve çeşit-
lendirilmesine yönelik adımlara da değinerek, helal 
alanında çalışan ve çalışacak kişileri belgelendiren 
kuruluşların ve helal belgelendirme alanında sıklıkla 
kullanılan deneyleri gerçekleştiren laboratuvarların 
OIC/SMIIC standartları uyarınca akreditasyonuna yö-
nelik program oluşturma çalışmalarının tamamlan-
dığını ve ilk başvuruların alınmaya başlandığını dile 
getirdi.

Ayrıca, SMIIC bünyesinde teşkil edilen gıda ve hizmet 
sektörleri gibi kritik uygulama alanlarında helal stan-
dardı oluşturmakla ilgilenen teknik komitelere katılarak, 
ülke menfaatleri doğrultusunda uluslararası standart-
ların şekillendirilmesi için katkıda bulunulduğunu vur-
gulayan Soylu, “Uluslararası arenada helal belgeli ürün 
ticaretinde teknik engelleri ortadan kaldırmak, helal 
belgelendirme ve akreditasyon alanında farkındalığı ar-
tırmak ve tüketici güvenine sahip helal kalite altyapısı 
sistemi kurabilmek adına, İİT üyesi ülkeler, üniversiteler 
ve derneklerle iş birliği çalışmaları yürütülüyor” ifadele-
rini kullandı.

HAK’ın ilk olarak gıdaya yönelik helal akreditasyon prog-
ramıyla hizmet sunmaya başladığını hatırlatan Soylu, 
kurumun bu yıl itibarıyla SMIIC tarafından yayımlanan 
yeni standartlara uyum sağladığını kaydetti.

Soylu, HAK’ın gıdanın yanında kozmetik, turizm, perso-
nel ve laboratuvar alanlarında da akreditasyon hizmeti 
verilmesi için programlar oluşturarak hizmet kapsamını 
genişlettiğini belirterek, şöyle konuştu:

Helal kalite altyapısının 
geliştirilmesi için birçok 
ülkeyle müzakere yürütülüyor
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“İlk başvurular alınmıştır. ‘Personel Belgelendirme Kuruluşlarının He-
lal Akreditasyonu Programı’ ile helal alanında yetkin insan kaynağının 
oluşturulması hedeflenmektedir. ‘Helal Uygunluk Alanında Deney Ya-
pan Laboratuvarların Akreditasyonu Pogramı’ ile de özellikle helal ürün 
belgelendirmesinde sıklıkla kullanılan önemli analizlerin gerçekleşti-
rildiği laboratuvarlar için SMIIC kurallarına göre akreditasyon hizmeti 
sağlanmaktadır. Ayrıca, her bir ürün sevkiyatının müşteriye ulaşmadan 
önce teknik spesifikasyonlarına göre denetlenmesi, incelenmesi ve 
belgelendirilmesi anlamına gelen ‘helal muayene standardı’ kapsamın-
da da akreditasyon çalışmalarına başlanacak. HAK’ın oluşturduğu bu 
akreditasyon programları dünyada ilk olma niteliği taşımakta ve ülke-
mizin yurt dışındaki helal belgelendirme pazarında da kural koyucu 
statüsünü güçlendirmektedir.”

Ekim 2019 itibarıyla resmi olarak akreditasyon başvurusu işleme almaya 
başlayan HAK’a söz konusu tarihten itibaren 23’ü yerli ve 22’si yabancı 
olmak üzere 45 helal belgelendirme kuruluşundan kapsam genişletme 
başvurusu da dahil, 50 akreditasyon talebi geldiğini aktaran Soylu, bu 
taleplerin hepsine başvuran kuruluşların ulusal ve uluslararası kurallara 
ve standartlara göre belge verip vermediklerine yönelik incelemelerin 
de HAK personeli tarafından yapıldığını ve eksikliklerin ilgili kuruluşlara 
bildirildiğini anlattı.

HAK’ın kapsamına 530’dan fazla helal uygunluk sertifikası 
girdi
HAK’ın, 7 ilk akreditasyon ve 1’i kapsam genişletme olmak üzere top-
lam 8 akreditasyon kararı aldığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

“50 dosya arasından 20 tanesi ise başvuru sahibi kuruluşların asgari 
gereklilikleri sağlayamamalarından dolayı olumsuz neticelendirilmiştir. 
Bu suretle HAK’ın akreditasyon kapsamına 530’dan fazla helal uygun-
luk sertifikası girmiştir. Tüketici güvenini haiz bir helal belgelendirme 
sisteminin oluşturulmasıyla karşılıklı tanınan bir helal akreditasyon 
mekanizmasının tesisi sayesinde uluslararası ticarette ihracatçılarımı-
zın önündeki engellerin kaldırılmasını teminen başta İİT üyesi ülkeler 
olmak üzere diğer ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği faaliyet-
leri yürütülüyor. Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve son 
olarak da Kırgızistan ile mutabakat zaptları imzalandı. Küresel seviyede 
işleyen bir helal kalite altyapısının tesisi ve geliştirilmesine yönelik ça-
lışmalar devam ediyor. Ayrıca, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Ko-
mitesi (İSEDAK) proje finansmanı kapsamında 2021 yılında Türkiye’den 
seçilen tek proje olan ve kurumumuzca yürütülen ‘İİT Ülkelerinde SMIIC 
Helal Belgelendirme Sistemi ve Helal Kalite Altyapısı Temelli Helal Tek-
nik Denetimleri İçin İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında 
Nijerya, Kazakistan, Kırgızistan ve Pakistan’dan ülkemize davet edilen 
heyetlere yönelik bir eğitim ve akabinde sektör profesyonellerine yö-
nelik uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Söz konusu konferans 
çevrim içi de yayımlandı ve dünya genelinde 500’ü aşkın kişi konferan-
sa katılım imkânı buldu. Helal kalite altyapısı alanında ikili iş birliğinin 
geliştirilmesi için Türkmenistan, Tacikistan, Endonezya, Nijerya, Cezayir, 
Kamboçya, Fas, Bangladeş ve Rusya ile mutabakat zaptı ve iş birliği pro-
tokolleri imzalanmasına yönelik müzakerelere devam ediliyor.”■
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BM verilerine göre yaklaşık 22 bin delege ve 3 bin 700 basın mensubunun katıldığı BM 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansının (COP26) Liderler Zirvesi ile 
geçen ilk iki gününe 120 ülke lideri katıldı. Bu kapsamda ülkeler, küresel sıcaklık artışını 
yüzyıl sonunda 1,5 dereceyle sınırlandırmayı hedefleyen yeni planlarını paylaştı.

Liderler Zirvesi’nin ilk gününde Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2070 için net sıfır 
emisyon hedefi belirlediklerini ve ülkesinin 2030 itibarıyla elektrik talebinin yarısını yenile-
nebilir kaynaklardan sağlayacağını açıkladı. Bu açıklama zirvede sürpriz olarak değerlen-
dirilirken, Hindistan’ın net sıfır emisyon hedefi dünyadaki birçok ülkenin belirlediği 2050 
tarihinden 20 yıl sonrasına karşılık geliyor. Brezilya ve Vietnam ise 2050 için net sıfır emis-
yon taahhüdünde bulundu.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember, böylece dünyanın en büyük 10 kömür ülke-
si Çin, Hindistan, ABD, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Vietnam 
ve Avustralya’nın net sıfır emisyon taahhüdü verdiğini açıkladı. Ayrıca, son açıklanan ta-
ahhütlerle küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 80’inden fazlasına sebep olan ülkeler 
2045-2070 arasında net sıfır emisyona ulaşma hedefi belirledi.

Orman kaybını durdurmak için 20 milyar dolar finansman
Liderler Zirvesi’nin en fazla ses getiren kararlarından biri de 100’den fazla ülkenin imzala-
dığı “Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi” oldu.

Arnavutluk’tan Burkina Faso, Gana, Ekvator, Endonezya, Kazakistan, Rusya, Suriye, ABD, 
Birleşik Krallık ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkeler 10 yıl içinde orman kaybını 
ve arazi bozulmasını durdurma taahhüdü verdi. Söz konusu ülkeler, gezegendeki orman-
ların yüzde 85’ine ev sahipliği yapıyor. Bu bildirge kapsamında ülkeler, 12 milyar dolar 
kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanını aktarmayı vaat etti.

Çok uluslu kalkınma bankaları doğanın korunması için finansman paketlerini artıracakları-
na ve politikalarında doğayı ön planda tutacaklarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Çelik sektörü ilk kez iklim 
müzakerelerine girdi
Dünya çelik üretiminin yüzde 32’sini 
gerçekleştiren 40’tan fazla ülke çelik 
sektöründe düşük karbonlu üretim 
hedefi açıkladı
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4 büyük kirletici, metan ittifakına imza 
atmadı
Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde küresel metan emis-
yonlarının yaklaşık yarısından sorumlu 105 ülke, ABD 
ve Avrupa Birliğinin (AB) önderliğinde başlatılan Küre-
sel Metan İttifakı’na katıldı. İttifak, metan emisyonlarını 
azaltmayı amaçlayan ilk uluslararası anlaşma olarak öne 
çıktı.

Metan emisyonlarının yüzde 40’ına tarım, yüzde 35’ine 
ise enerji sektörü neden olurken, dünyada en fazla me-
tan emisyonuna yol açan Çin, Rusya, Hindistan ve Avust-
ralya ittifaka imza atmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin ve Rusya devlet başkanları-
nı hedef alarak, iklim zirvesine katılmamalarını eleştirdi. 
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise metan 
ittifakını ‘tarihi bir an’ olarak nitelendirdi.

Çelik üretiminin yüzde 32’sini temsil eden 
ülkelerden ortak adım
Öte yandan, COP26’nın başkanlığını yürüten İngiltere 
önderliğinde oluşturulan Glasgow Atılım Ajandasına 
(Glasgow Breakthrough Agenda) 40’ın üzerinde ülke 
destek verdi.

Temiz enerji teknolojilerinin inovasyonu ve yayılımını 
hedefleyen plan kapsamında, temiz kaynaklardan elekt-
rik üretimi, sıfır emisyon ulaşım sektörü, iklime dirençli 
tarım sektörü, düşük karbonlu çelik üretimi ve çelik sek-
töründe sıfır emisyona yaklaşılması ana hedefler olarak 
belirlendi.

Emisyon azaltımının zor olduğu varsayımına dayanan 
çelik sektörü iklim müzakerelerinde ilk kez merkezi ko-
numda yer aldı.

Küresel emisyonların yüzde 7’sinden sorumlu olan çelik 
sektöründe emisyonların azaltılması için verilen taah-
hüdün imzacıları arasında dünya çelik üretiminin yüzde 
32’sini temsil eden İngiltere, AB, ABD, Kanada, Mısır, İs-
rail, Fas, Kore, Türkiye, Japonya, Avustralya ve Hindistan 
dahil birçok ülke bulunuyor■
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine 
ilişkin 1 Ocak 2019’da başlayan uygulama ile bugüne kadar plastik po-
şet kullanımı, yüzde 75 oranında azalırken, 354 bin ton plastik atığın 
oluşması önlenmiş oldu.

1900’lerde insan hayatına giren plastiğin gelişmesine bağlı olarak 
1977’de alışveriş noktalarında, herkesin rahatlıkla bulabileceği, orta-
lama kullanım ömrü 15 dakika olan ancak doğada çözünmesi bin yılı 
bulan plastik poşetler verilmeye başlandı.

Her mağazada alışveriş sonrası verilen bu plastik poşetler, petrol bazlı 
polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddeler ise atık haline 
geldiğinde ekosistemdeki canlılar ve doğaya zararlı hale dönüşüyor. 
Dış ortam koşulları ve neme karşı direnç, esneklik ve üstün kimyasal 
dayanıklılık özelliklerinden dolayı tercih edilen plastik poşetlerin sa-
dece yüzde 1’i geri dönüştürülebiliyor.

İnsan hayatına 20’nci yüzyılın başlarında giren plastiklerin, dünya ge-
nelinde 1950’li yıllarda 1,5 milyon ton civarında olan üretim değeri, 
bugün yıllık bazda 335 milyon tonu aştı. Bugüne kadar üretildiği dü-
şünülen 8 milyar ton plastik malzemenin en az yarısının, atık halinde 
doğaya bırakıldığı, ağırlıklı olarak denizlerde ve okyanuslarda biriktiği 
dikkati çekerken, bunları canlıların tüketmesiyle de zararı besin zinci-
rinin son halkası insana kadar rahatlıkla ulaşabiliyor.

2019 öncesi Türkiye’de, plastik poşet üretimi miktarının yıllık 35 milyar 
adet civarında olduğu ve bir kişinin yılda ortalama 440 plastik poşet 
kullandığı belirtilirken, 1 Ocak 2019’da başlatılan ücretlendirilmey-
le Türkiye’de plastik poşet kullanımı yüzde 75 seviyesinde azaldı ve 
bu sayede 354 bin ton plastik atığın oluşması engellendi. Ayrıca bir 
plastik poşetin ortalama ağırlığı 8 gram olarak alındığında, yaklaşık 14 
bin 640 ton sera gazı salımının da önüne geçilmiş oldu. Plastik poşet 
kullanımındaki azalma oranları ile Türkiye’de plastik poşet üretimi için 
gerekli plastik ham madde ithali de azaltılarak, yaklaşık 2,44 milyar lira 
tasarruf edildi.

Plastik poşet kullanımı 
yüzde 75 azaldı

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle 
sağlanan azalma ile 354 bin ton plastik 

atığın oluşması engellendi
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Dünyada 60’tan fazla ülkede uygulanıyor
Dünya genelinde 60’tan fazla ülkede alışveriş poşetleri ücret karşılığında satı-
lıyor. Bunlardan İsveç, Kanada, Finlandiya, İngiltere, Almanya, Fransa ve Japon-
ya’da plastik poşetler ücret karşılığında temin edilirken Avustralya, Kamerun, 
Kenya gibi bazı ülkelerde kısmi veya tamamen yasak uygulanıyor■

Türkiye’de plastik poşet üretimi için 
gerekli plastik ham madde ithali 

önlenerek, yaklaşık 2,44 milyar lira 
tasarruf edildi
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Birleşik Krallık İhracat Bakanı
Graham Stuart:
“Türkiye ile 2022’de daha kapsamlı 
STA için müzakerelere başlayacağız”

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart, AB ile anlaşmanın 
ardından Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapmaktan 
dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederek, 2019’a kadar 
son 10 yılda ticaret hacminin yüzde 70 büyüdüğünü ve iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin 20 milyar sterline ulaştığını söyledi.
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STA’nın, devam eden ikili ticareti teminat altına almak adına 
önemli olduğunu belirten Stuart, “Hem Türk hükümeti hem 
de biz, ticari iş birliğini güçlendirmek için yeni alanlar geliş-
tirmenin çok büyük potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İşte 
bu yüzden gelecek yıl daha kapsamlı bir STA’yı müzakere 
edeceğiz. Çünkü Birleşik Krallık ve Türkiye’nin ortaklık içinde 
daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz” dedi.

İkili ticaret hacminin gelecek yıllarda nerelere ulaşacağını 
tahmin etmenin zor olduğunu vurgulayan Stuart, “Türki-
ye’de ileri mühendislik alanında çok iyi işlerin yapıldığını 
görüyorum. TOGG’u ziyaret ettim, oradaki ekip ile tanış-
tım. Dünya lideri olabilecek bir şekilde hibrit teknoloji kul-
lanan bir roket şirketi ve uzay ajansı Delta V’nin başkanı 
ile tanıştım. Mevcut üretim ve geleceğin teknolojisinin o 
kadar çok alanı var ki bence bu alanlarda Birleşik Krallık’ın 
yüksek teknoloji kapasitesi ile Türk girişimciliği ve beceri-
sinin birleşimi çok daha fazlasını yapabileceğimiz anlamı-
na geliyor. İkili ticaret hacminin gelecek yıllarda büyüye-
ceğinden eminim” şeklinde konuştu.

Elektrikli araç şarj istasyonu kurma 
deneyimimiz çok önemli olacak
Graham Stuart, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın in-
sanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan oldu-
ğunu aktararak, Birleşik Krallık hükümetinin, bu yıl Birleş-
miş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) ev 
sahipliği yapacağını bildirdi.

Suart, “Elektrikli araç şarj istasyonu kurma deneyimimiz, 
İstanbul ve ötesinde iklim değişikliği ile mücadele he-
deflerine ulaşmak için çok önemli olacak. Bu, Türkiye’de 
elektrikli araç üreten TOGG gibi firmalara pazar yaratmak 
açısından da önemli. İklim değişikliği ile ilgili meselelerde 
birlikte yapabileceğimiz pek çok şey var. Ortak paydaya 
sahip olduğumuz pek çok alan, yakın güvenlik ve savun-
ma ortaklığımız ve bunların yanı sıra NATO müttefikliği-
miz de var” ifadelerini kullandı.

Büyük Türk firmalarının Birleşik Krallık’a yatırım yapma 
arzularını görmekten dolayı son derece mutlu olduğunu 
ifade eden Stuart, şunları kaydetti:

“Birleşik Krallık olarak, AB’de iken mümkün olmayan küre-
sel pazarlara açılıyoruz. Bu nedenle Türk firmalarının kü-
reselleşebileceği eşi benzeri olmayan bir üs olduğumuzu 
düşünüyorum. Birleşik Krallık’ta küresel pazarlara erişi-
minizin yanı sıra dünyanın önde gelen sınır ötesi finans 
merkezine ve Avrupa’nın en iyi üniversite sistemine erişi-
miniz de olur. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla İngiltere’de 
operasyonlarını başlatmak veya genişletmek isteyen 
daha fazla start-up ve teknoloji girişimleri olduğunu da 
görüyoruz.”

"İklim değişikliği ile ilgili 
meselelerde birlikte 

yapabileceğimiz pek çok 
şey var. Ortak paydaya 

sahip olduğumuz pek çok 
alan, yakın güvenlik ve 

savunma ortaklığımız ve 
bunların yanı sıra NATO 
müttefikliğimiz de var."
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Türkiye önemli bir güç
Birleşik Krallık İhracat Bakanı Stuart, iklim 
değişikliği, yaşlanan nüfus ve mobilitenin 
geleceği gibi sorunlarla baş edebilmek için 
pek çok alanda teknolojik ilerlemeye ihtiyaç 
olduğunu dile getirerek, Birleşik Krallık’ta 
pandemi döneminde dahi girişim sermayesi 
yatırımlarının arttığını, bunun güçlü bir eko-
nomik öneme sahip olduğunu söyledi.

Yenilik ve teknolojinin iklim değişikliği, sağ-
lık imkânlarının iyileştirilmesi ve karşılaşılan 
sorunları çözmek için kritik öneme sahip 
olduğunu vurgulayan Stuart, “Bu kadar çok 
Türk firmasına ev sahipliği yapmaktan ve 
İngiltere’de eğitim görmüş Türk insanının 
daha sonra İngiltere’de ortak yatırım yapma 
ihtimalinin daha yüksek olmasından dolayı 
mutluyuz” ifadesini kullandı.

Stuart, Türkiye’nin önemli bir güç olduğunu 
belirterek, “Türkiye’nin ihracatının önemli öl-
çüde arttığını görüyoruz. Türk halkının azmi 
görülmeye değer. Tüm alanlarda zenginleşi-
yor ve daha uluslararası hale geliyor. Türkiye 
çok cazip bir pazar. İşte bu yüzden Türkiye’de 
yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu 
görüyoruz, gelecekte daha fazlasını yapmaları 
için onları teşvik edeceğim” dedi.

Dünyada emisyonları azaltmak ve net sıfır 
için yasa çıkaran ilk büyük ekonomi olduk-
larını aktaran Stuart, “1990 yılından bu yana 
emisyonlarımızı diğer tüm G20 ülkelerinden 
daha fazla azalttık. Böylece emisyonların ke-
silmesinde dünyaya liderlik ediyoruz. Hem 
yurt içinde bu zorluğun üstesinden gelecek 
teknolojileri geliştirmeye hem de bu çözüm-
leri başka yerlere ihraç etmek için Türkiye de 
dâhil olmak üzere yurt dışındaki ortaklarla 
beraber çalışıyoruz” diye konuştu.
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Türkiye ile birlikte yapabileceğimiz 
daha çok şey olduğunu düşünüyoruz
Graham Stuart, Türkiye’de iş yapan İngiliz fir-
malarının çok fazla uzmanlığı bulunduğunu, 
Türkiye ile birlikte yapabilecekleri daha çok 
şey olduğunu düşündüklerini, Türkiye tara-
fında da insansız hava araçları ve otonom 
sistemler alanında büyük bir uzmanlık oldu-
ğunu, bu nedenle ortaklıkların sadece hü-
kümet düzeyinde değil, aynı zamanda işlet-
meler arasında da teşvik edilmesi gerektiğini 
düşündüklerini söyledi.

Stuart, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim 
ve korumacılıkta artış olduğuna dikkati çe-
kerek, “Ticaret engellerini azaltmanın her iki 
tarafın da refahını artıracağına güçlü bir şe-
kilde inanıyoruz. Korumacılık, kulağa hoş ge-
liyor. Ama bunu yaptığınızda tüketicileriniz 
kaybeder ve işletmeleriniz daha az rekabetçi 
hale gelir. Ancak rekabete açık olmakla işlet-
melerinizin dünya standartlarında çözümler 
üretmeye teşvik edilmesini sağlayabilirsiniz” 
dedi.

Açık bir küresel ticaret sisteminin faydasının 
uzmanlaşma olduğuna işaret eden Stuart, 
“Son birkaç on yıla bakarsanız, insanlık ta-
rihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde 
daha fazla insanın yoksulluktan kurtulduğu-
nu gördük. Bu, Çin, Hindistan ve diğer ülke-
lerin küresel pazara girmesiyle gerçekleşti. 
Artan refahın koşullarını oluşturan, küçük 
ülkelerin ve büyük blokların aynı muamele 
gördüğü küresel kurallara dayalı bir sistem 
ile gerçekleşti” diye konuştu■
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu 
Üyesi Ziya Altunyaldız, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünya 
genelinde büyük tahribatlara yol açtığı bu dönemde, Türkiye’nin ye-
şil dönüşümle ortaya çıkacak fırsatları avantaja çevirmeye kararlı ol-
duğunu söyledi.

Aynı zamanda TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı olan Altunyaldız, iklim değişikliğinin ve 
küresel ısınmanın etkilerini değerlendirdi.

Küresel ısınmanın tarihte hiç görülmemiş boyutlara ulaştığının altını 
çizen Altunyaldız, küresel karbon salınımının tarihin en yüksek sevi-
yesine çıktığına işaret etti. 

Altunyaldız, kısa süre önce yayımlanan bir araştırmanın, iklim deği-
şikliğinin kriz boyutuna ulaştığını gösterdiğine dikkati çekerek şöyle 
konuştu:

“Gezegenimizde karbon salınımı daha önceki rekor seviye olan 
2019’daki düzeyini de aşarak yeni bir rekor kırdı. COVID-19 salgını-
nın ilk başladığı haftalarda dünya genelindeki sokağa çıkma yasak-
ları bile atmosferdeki karbon salınımını düşürmeye yetmedi. 2000’li 
yıllarla birlikte buzullardaki erime artık ciddi boyutlara ulaştı. Artık 
buzullarda günlük yaklaşık 8 milyar ton buzul eriyor. Bu durum, yaz 
ayları ortalamasının iki katı. Son 50 yılda doğal afetler 5 kat arttı. Bun-
dan 50 yıl önce doğal afetlerin tüm dünyadaki maliyeti 100 ila 200 
milyar dolarken bu kayıp şu an yalnızca bir ülke için bile trilyon do-
larları bulabiliyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa 2100 yılına kadar 
sadece Avrupa’da nehir taşkınlarından kaynaklanan hasar yıllık 112 
milyar euroya ulaşacak. Dünya artık ciddi bir şekilde alarm veriyor.”

İklim krizinin kontrol altına alınması için acil adımların atılması ge-
rektiğine vurgu yapan Altunyaldız, çözümün uluslararası iş birliği ve 
koordinasyon içerisinde hayata geçirilecek etkili hukuki düzenleme-
lerle mümkün olabileceğini aktardı.

Altunyaldız, AKPM üyesi olarak hazırladığı rapora atıfta bulunarak, 
“İlerleyen dönemde kapsamlı uluslararası katılımla gerçekleşecek 
oturumlarda da iklim değişikliğinin sorumlularının etkin yaptırımlar 
ile cezalandırılmasına ve uluslararası konsensüsün iklim krizinin etki-
lerini azaltma amacıyla etkin bir şekilde çalışması gerektiğini vurgu-
layacağım” diye konuştu.

Türkiye yeşil dönüşümle
ortaya çıkacak fırsatları 
avantaja çevirecek

"Yeni dünya, 
dijitalleşmeyi ve yeşil 
dönüşümü odağına 
alan bir dönemde 
şekillenecek.
Biz de ülkemizin 
bu yeni dünya 
düzeninde en 
rekabetçi ve güçlü 
ülkeler
arasında olabilmesi, 
dönüşüm 
sürecinden pozitif 
ayrışması için 
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz."
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Yeşil dönüşüm sürecini hızlı ve başarılı bir şekilde hayata geçirmeliyiz
Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere dünyada iklim değişikliğine karşı haya-
ta geçirilen düzenlemelerin etkilerini değerlendiren Altunyalduz, şunları kaydetti:

“Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çevre kadar ekonomi ve ticaret alanları da önem-
li bir dönüşüm sürecinin eşiğinde. Avrupa Birliğinin 2050’ye kadar iklim nötr olma 
hedefiyle hayata geçireceği Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında devreye alınacak 
sınırda karbon düzenlemesiyle ülkemiz küresel rekabet gücünden her yıl 2 milyar 
euro kaybedebilir. 2020 itibarıyla dış ticaret hacmimizin 140 milyar dolara ulaştığı, 
ihracatımızın yarısına yakınını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği pazarında bu denli 
bir kaybı engellemek için yeşil dönüşüm sürecini hızlı ve başarılı bir şekilde hayata 
geçirmeliyiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği hiç olmadığı kadar büyük tahribat-
lar yaparken ülkemiz yeşil dönüşümle ortaya çıkacak fırsatları avantaja çevirmeye 
kararlı. Yeni dünya, dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü odağına alan bir dönemde şe-
killenecek. Biz de ülkemizin bu yeni dünya düzeninde en rekabetçi ve güçlü ülke-
ler arasında olabilmesi, dönüşüm sürecinden pozitif ayrışması için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.”

Altunyalduz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ge-
nelgeyle ihdas edilen Yeşil Mutabakat Çalışma Grubunun çalışmalarına başladığını 
hatırlatarak şunları kaydetti:

“Ticaret Bakanlığımızın yayımladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı, sürecin her aşa-
masını ve alanını kapsayacak nitelikte bir yol haritası niteliğinde. Yenilenebilir enerji 
alanında son yıllardaki başarılarımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Organize 
sanayi bölgelerimiz, sanayicilerimiz ve üreticilerimiz, yeşil dönüşümün getirdiği fır-
satların farkında. Ticaret erbabımız, küresel değer zincirinin yeşil yatırımlarla içinde 
bulunduğu dönüşüme uygun şekilde aksiyon alıyor. Her alanda sürecin ülkemiz 
için avantaja dönüşmesini hedefliyoruz. Yarının dünyasının gereklerini göz önünde 
bulundurarak sanayide yeşil dönüşümü hayata geçireceğiz. Yeşil dönüşüm sürecin-
de sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ve yatırımcılarımızın fırsatları avantaja çevir-
mesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ■
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Türkiye’de temiz enerji 
yatırımlarının büyüklüğü 

66 milyar dolara ulaştı
Türkiye’nin ağustos sonu itibarıyla 52 bin 353 megavat kapasi-
teye ulaşan yenilenebilir enerji sektöründe yatırımların ekono-
mik büyüklüğü 66 milyar doları buldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’nin 
elektrik kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 98 bin 493 me-
gavata, toplam elektrik üretim santrali sayısı ise 10 bin 101’e 
ulaştı. Bu kapasitenin 31 bin 441 megavatını hidroelektrik, 10 
bin 14 megavatını rüzgâr enerjisi, 7 bin 435 megavatını güneş 
enerjisi ve 1650 megavatını jeotermal enerji santralleri oluş-
turdu. Biokütle (atık ısı dahil) santrallerinin kapasitesi ise ağus-
tos sonu itibarıyla 1813 megavat oldu. Böylece, elektrik kuru-
lu gücünün yüzde 32’’ini hidroelektrik, yüzde 10,2’sini rüzgâr 
enerjisi, yüzde 7,5’ini güneş enerjisi, yüzde 1,7’sini jeotermal 
ve yüzde 1,8’ini biokütle santralleri oluşturdu.
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Kapasite artışının lideri rüzgâr oldu
Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi içinde-
ki payı ağustos sonu itibarıyla yüzde 53,15’e yükseldi.

Bu yıl ocak-ağustos döneminde 1182 megavat rüzgâr, 768 mega-
vat güneş enerjisi, 457 megavat hidroelektrik, 328 megavat bio-
kütle (atık ısı dâhil) ve 37 megavat jeotermal olmak üzere toplam 
kurulu güç 2020 yılı sonuna göre 2 bin 602 megavat arttı.

Türkiye’de bu dönemde 221,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretimin 42,7 milyar kilovatsaati hidroelektrik, 19,5 
milyar kilovatsaati rüzgâr, 9,4 milyar kilovatsaati güneş, 7,1 milyar 
kilovatsaati jeotermal enerji santrallerinden ve 4,8 milyar kilovat-
saati biokütle santrallerinden elde edildi. Böylece, bu yıl ocak-a-
ğustos döneminde elektriğin yüzde 37,75’ini yenilenebilir enerji 
santralleri karşıladı.

Bölgelerin potansiyelini kaynaklar belirliyor
Rüzgâr enerjisinde potansiyelin büyük kısmı Ege ve Marmara böl-
gelerinde yer alırken, bu alanda kurulu gücün 1715 megavatını İz-
mir, 1296 megavatını Balıkesir, yaklaşık 899 megavatını Çanakkale, 
699 megavatını Manisa ve 477 megavatını İstanbul oluşturdu.

Hidroelektrikte 3 bin 128 megavatla en yüksek kapasiteye sahip 
Şanlıurfa’yı 2 bin 445 megavatla Elazığ, 2 bin 251 megavatla Diyar-
bakır, 1906 megavatla Adana ve 1815 megavatla Artvin takip etti.

Güneş enerjisinin başkenti Konya 964 megavat kapasiteyle başı 
çekerken, bu ili 393 megavatla Ankara, 379 megavatla Şanlıurfa, 
339 megavatla Kayseri ve 298 megavatla İzmir izledi.

Ege Bölgesi’nde yoğunlaşan jeotermal enerjide en yüksek kuru-
lu güç 848 megavatla Aydın’da inşa edildi. Aydın’ı 379 megavatla 
Manisa, 378 megavatla Denizli, 30 megavatla Çanakkale, 12 me-
gavatla İzmir ve 3 megavatla Afyonkarahisar takip etti.

Biokütle kapasitesinde ise 207 megavatla İstanbul, 123 megavatla 
Ankara ve 84 megavatla İzmir ilk 3 şehir olarak öne çıktı.

Sektörün ekonomik büyüklüğü artıyor
Yenilenebilir enerjide yatırım değerleri santralin kaynağı, yatırım 
yapılacak alanda karşılaşılan zorluklar, kullanılacak teknoloji, küre-
sel maliyetlerin etkisi, emtia fiyatlarındaki değişkenlikler ve teşvik 
uygulamalarına göre değişkenlik gösteriyor.

Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneğinin (GÜYAD) söz konusu 
parametreleri dikkate alarak yaptığı hesaplamaya göre, Türki-
ye’nin ağustos sonu itibarıyla ulaştığı toplam 52 bin 353 megavat 
toplam yenilenebilir enerji kapasitesiyle 66 milyar doları bulan ya-
tırım hacmi ortaya çıktı. Bu yatırımın 35 milyar doları hidroelektrik, 
yaklaşık 13 milyar doları rüzgâr, 10 milyar doları güneş enerjisi, 6 
milyar doları jeotermal ve 2 milyar doları biokütle sektöründe ger-
çekleşti■

Sektördeki yatırımların

35 milyar
doları

hidroelektrik,
yaklaşık

13 milyar
doları
rüzgâr,

10 milyar
doları

güneş enerjisi,
6 milyar

doları
jeotermal

ve

2 milyar
doları

biokütle
alanında gerçekleşti
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Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 5’ini karşılayabilecek yeşil hidrojen üretimi için 
yaklaşık 45,4 milyar dolarlık yatırım gerektiği değerlendiriliyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve uluslararası hidrojen raporlarından derlenen 
bilgilere göre, küresel hidrojen üretiminin yüzde 95’i fosil kaynaklardan üretiliyor. 
Temiz enerji dönüşümü kapsamında, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üre-
tilen ve karbon emisyonu fosil yakıtlara göre düşük olan hidrojen gibi alternatifler 
öne çıkıyor.

Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 5’inin yeşil hidrojenle sağlanabileceği hesapla-
nırken, suyun hidrojen ve oksijene ayrılması olarak tanımlanan elektroliz süreci için 
en az 36,3 gigavat kurulu elektrik gücüne ve 45,4 milyar dolar seviyesinde yatırıma 
ihtiyaç duyuluyor.

Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 5’inin 
yeşil hidrojenle sağlanabileceği
hesaplanıyor
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Yeşil hidrojen, karbonsuzlaşma sürecine önemli katkı sağlayacak
Doğada saf halde bulunmayan hidrojenin doğrudan enerji kaynağı olarak değil, ısı 
ve elektrik gibi enerji taşıyıcısı olarak tanımlanması gerekiyor. Hidrojen elde edildiği 
ham madde ve üretiminde kullanılan enerji kaynağı dikkate alınarak farklı renklerle 
tanımlanıyor. Doğal gaz gibi fosil kaynakların kullanılmasıyla elde edilen gri hidrojen, 
endüstriyel amaçlarla ve büyük miktarlarda üretiliyor. Her yıl yaklaşık 70-80 milyon ton 
gri hidrojen kimya sektöründe kullanılıyor. En çok kullanılan bu tür, en fazla karbon 
emisyonuna sebep olan hidrojen formu olarak değerlendiriliyor.

Mavi hidrojen, gri hidrojen sürecinde ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarının tutul-
ması veya biokütle, organik atıklar gibi karbon açısından nötr kaynaklardan üretiliyor. 
Doğal gazdan karbondioksit emisyonu çıkarılmadan üretilen hidrojen, turkuaz rengiy-
le ifade ediliyor.

Yeşil hidrojen ise ham maddesi olan suyun elektrolizi için rüzgâr ve güneş gibi yeni-
lenebilir kaynakları kullanan temiz hidrojen türü olarak öne çıkıyor. Karayolu yük taşı-
macılığı, havacılık, gemicilik, demir ve çelik, petrokimya, alüminyum, çimento ve kireç, 
doğal gaz sisteminin dönüşümü alanlarında kullanılabilecek yeşil hidrojenin, sanayi 
sektörünün ihtiyaç duyduğu karbonsuzlaşma sürecine önemli katkı sağlayacağı ifade 
ediliyor. Hesaplamalar, yeşil hidrojenin maliyetinin kilogram başına ortalama 2,5 dolar 
olacağını gösteriyor. Bu kapsamda, elektrolizörün ilk yatırım maliyetlerini düşürecek 
teknolojideki öğrenimi hızlandırmak, yenilenebilir elektrik maliyetlerindeki düşüşün 
sürmesi ve verimliliğin artırılması süreçlerini başarıyla tamamlamak gerekiyor.

Türkiye, yerli hidrojen sanayisi kurmayı hedefliyor
Öte yandan Türkiye, enerji stratejisinin yeni hedefleri çerçevesinde yerli hidrojen sana-
yisinin kurulmasına büyük önem veriyor.

Türkiye’yi yeşil hidrojen alabileceği potansiyel tedarikçiler arasında değerlendiren Al-
manya ve Rusya, Türkiye’nin elektrik üretim maliyetleri açısından avantajlı, hidrojenin 
taşınması durumunda ise güvenli alternatifleri olduğuna dikkati çekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise daha fazla yenilenebilir enerjiyi sisteme dâhil et-
mek, ısı sektörünü karbon emisyonsuz hale getirmek, yerli kömürden hidrojen üretimi 
gerçekleştirmek, hidrojen depolama ve tutucusu olarak bor kullanımını artırmak ama-
cıyla hidrojen üretimine önem veriyor. Bu çerçevede, doğal gaz ile hidrojenin karıştı-
rılarak evsel cihazlarda kullanılması amacıyla projelendirilen GAZBİR-GAZMER Temiz 
Enerji Teknoloji Merkezinin nisanda açılması bu alanda önemli bir adım olarak dikkati 
çekiyor.

Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 5’inin yeşil 
hidrojenle sağlanabilmesi için 36,3 gigavat 
kurulu elektrik gücüne ihtiyaç duyuluyor
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Gri hidrojen:
Doğal gaz gibi fosil kay-
nakların kullanılmasıyla 
elde edilen gri hidrojen, 
endüstriyel amaçlarla ve 
büyük miktarlarda üretili-
yor. Her yıl yaklaşık 70-80 
milyon ton gri hidrojen 
kimya sektöründe kullanı-
lıyor. En çok kullanılan bu 
tür, en fazla karbon emis-
yonuna sebep olan hidro-
jen formu olarak değerlen-
diriliyor.

Mavi hidrojen:
Gri hidrojen sürecinde 
ortaya çıkan karbon-
dioksit emisyonlarının 
tutulması veya biokütle, 
organik atıklar gibi kar-
bon açısından nötr kay-
naklardan üretiliyor.

Yeşil hidrojen:
Ham maddesi olan suyun elektrolizi için rüzgâr ve 
güneş gibi yenilenebilir kaynakları kullanan temiz 
hidrojen türü olarak öne çıkıyor. Karayolu yük taşı-
macılığı, havacılık, gemicilik, demir ve çelik, petro-
kimya, alüminyum, çimento ve kireç, doğal gaz sis-
teminin dönüşümü alanlarında kullanılabilecek yeşil 
hidrojenin, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu kar-
bonsuzlaşma sürecine önemli katkı sağlayacağı ifade 
ediliyor.
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Dünyada hidrojen çalışmaları hız kazanıyor
Ülkeler, hidrojen türüne yönelik teknoloji seçimini, ham madde ve enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıt kay-
nakların rezervlerine göre belirliyor.

ABD ve Avrupa’da, doğal gaza dayalı buhar metan reformasyonu büyük pazar payına sahipken, Çin, kömüre dayalı 
yöntemleri tercih ediyor. AB ülkeleri yeşil hidrojen üretiminde gerekli elektroliz tesislerini kurmak için strateji geliş-
tiriyor. Talep tarafında, rafineriler dâhil kimya ve petrokimya sektörleri hidrojen kullanımında en büyük paya sahip 
alanlar olarak öne çıkıyor.

Hidrojen, organik kimya ürünlerinin üretildiği sektörün yanı sıra daha çok gübre üretiminde amonyak yapı taşı ola-
rak ortaya çıkıyor. Almanya, Avustralya, ABD, Suudi Arabistan, İtalya, Norveç, İspanya, Danimarka gibi ülkelerde en-
düstriyel amonyak üretiminde hidrojen kullanımı çalışmaları ivme kazanırken, Hollanda’da ise metanol üretiminde 
yenilenebilir hidrojen kaynaklarının kullanılması çalışmaları devam ediyor.

İsveç, yeşil hidrojenin kullanılmasıyla demir-çelik endüstrisindeki fosil kaynak baskısını azaltmayı hedeflerken, bu 
alanda kömür yerine hidrojen ve diğer temiz kaynakların kullanılması hedefleniyor.

İngiltere, Dominik Cumhuriyeti ve bazı Avrupa ülkelerinde çimento ve kireç endüstrisinde enerji kaynağı olarak 
biokütle ve hidrojenden faydalanılması amaçlanıyor.

Çin ise yıllık 70 bin yon yeşil hidrojen üretmeyi planladığı projeyle 1,9 gigavat güneş, 0,37 gigavat rüzgar enerjisi 
kapasite kurulumu gerçekleştirmeye hazırlanıyor■       
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Yeşil dönüşüm
küresel gündemde
yer bulmaya devam ediyor
İklim değişikliğine ilişkin riskler artık finansal sistemle doğrudan ilişkilendirilirken, 
bu durumun ekonominin geneline olumsuz yansıyacağı görüşü de tüm dünyada 
yüksek sesle dile getiriliyor.

Konunun öneminin anlaşılmasıyla ekonomi ve finans alanında ‘yeşil dönüşüm’, ‘sür-
dürülebilir finansman’, çevreci fon’ gibi terimler, daha fazla yer tutar oldu. Bu kap-
samda başta bankalar olmak üzere fon sağlayan kuruluşların ürün portföylerinde 
de sürdürülebilir ve çevreci ürünlere doğru yönelim arttı.

Uluslararası kuruluşların rapor ve açıklamalarında da iklim değişikliğinin ekonomi 
ve para politikalarına etkilerine işaret edilirken, Türkiye’de son açıklanan Orta Vadeli 
Program’da (OVP) da ‘Yeşil Dönüşüm’ için ayrı bir başlık açıldı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünü-
var, yakın zamanda açıklanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan OVP’de, ‘sürdürü-
lebilirlik’ vurgusunun öne çıktığını söyledi.

Programda, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaleti 
gözeten bir büyüme yapısının tesis edilmesinin temel amaç olarak not edilmesinin 
hem önemli hem de bir dizi ödevi beraberinde getiren bir adım olduğunu vurgula-
yan Ünüvar, “Nitekim, yakın dönemde küresel gündemde daha fazla yer bulan Yeşil 
Dönüşüm için ayrı bir başlık ayrılması dikkati çekici” dedi.

Ünüvar, her ne kadar Türkiye’de Avrupa Yeşil Mutabakatı popüler olsa da yeşil dö-
nüşümün dünya genelinde farklı ülkeler tarafından da ele alındığını belirterek, şun-
ları kaydetti:

“Bu açıdan konunun Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sınırlandırılmadan, daha kap-
samlı bir Yeşil Dönüşüm çerçevesinden ele alınması önemli. Nitekim OVP de Yeşil 
Mutabakat Eylem Planında yer alan hedef ve eylemlerin dikkate alınacağını vur-
guluyor. Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, yeşil OSB’ler, sıfır atık, enerji kay-
naklarının verimli bir şekilde kullanılması gibi adımlar, üretim cephesinden yeşil 
dönüşümü desteklemek için ajandanın üst sıralarında yer alıyor. Sanayi, ticaret, 
ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye ge-
çişi önceliklendiren bir yaklaşımın ön plana çıkartılmasının hedeflendiği anlaşı-
lıyor. Konunun finansman ve yatırım cephelerinden de ele alındığını görüyoruz. 
Sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar, iklim perspektifinden 
uluslararası rekabetin artırılması ve finansman kanallarının kullanılması önümüz-
deki dönemde sadece kamunun değil özel sektörün de bu alana yoğun mesai 
harcaması gerektiğine işaret ediyor.”
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“Düşük karbonlu kalkınma, dünya 
ekonomisinde hem önemli hem de acil bir 
gündem”
Burcu Ünüvar, dünya genelinde Yeşil Mutabakat far-
kındalığının artması, Türkiye özelinde temel ticaret 
ortağı Avrupa’nın kendi Yeşil Mutabakat ajandasını 
yayınlaması, iklim diplomasisinin artan şekilde atıf 
alması gibi göstergelerin, farkındalığın eyleme dö-
nüşmesi için hızlı davranılması gerektiğine işaret et-
tiğini söyledi.

Düşük karbonlu kalkınmanın, dünya ekonomisin-
de hem önemli hem de acil bir gündem olduğuna 
değinen Ünüvar, sonraki nesillerin sorunu olacağı 
zannedilen iklim krizinin olumsuz etkileriyle bugün 
yüzleşildiğini ifade etti.

Ünüvar, küresel ısınmanın insan aktivitesinin sonu-
cu olduğunu gösteren bilimsel çalışmaların, iklim 
kriziyle mücadelenin de yine insanların kararlılığıy-
la başarılabileceğine işaret ettiğini vurgulayarak, 
“Sadece bizden sonraki nesiller için değil, kendimiz 
için de taşıdığımız önemli bir sorumluluk olan iklim 
krizi ile mücadelenin önümüzdeki dönemde Merkez 
Bankası dâhil bütün politika yapıcıların gündemine 
girmesi şaşırtıcı olmayacaktır” diye konuştu■
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2022-2024 dönemini kapsayan Yeni Orta Vadeli Prog-
ram’ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Ka-
rarı, Resmî Gazetede yayımlandı.

OVP’de iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha 
şiddetli bir şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kav-
ramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin öne-
mini artırdığının altı çizilerek, Avrupa Birliği (AB) tarafın-
dan 2019’un sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutaba-
katı gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde 
küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişik-
liğinin ağırlığının arttığına işaret edildi. Bu durumun, 
başta Türkiye’nin ana ihracat pazarı AB olmak üzere ül-
kelerin uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve 
ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini be-
raberinde getirdiği vurgulanan OVP’de, program döne-

minde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha 
fazla uluslararası yatırım çekme sürecinin, bu yeni an-
layış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer 
alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekilleneceği 
belirtildi.

Buna göre, sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alan-
larında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi 
destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları 
da dikkate alınarak destek, kredi teşvik mekanizmaları 
çerçevesinde hayata geçirilecek.

Başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik 
artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedef-
leyen yatırımlar desteklenerek, uluslararası ticaret ala-
nında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ihracatın 
rekabet gücü artırılacak.

Yeşil
dönüşüm 

OVP’ye
girdi
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Yeşil dönüşüm için Ar-Ge çalışmaları desteklenecek
Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler 
geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi 
ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek.

Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecek.

Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak
Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil 
tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli 
şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek.

Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak■     

Küresel iklim 
değişikliğinin olumsuz 

etkilerini en aza 
indirmek amacıyla 

enerji ve üretim 
kaynaklarını verimli 

şekilde kullanan, 
çevre dostu üretime 

yönelik yatırımlar 
desteklenecek
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SANAYİCİNİN
AYNA
KOMİTELERDEKİ
ROLÜ

Ahmet Cevat Akkaya
► Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği
 Yönetim Kurulu Üyesi 
 MTC 179 Ayna Teknik Komite Başkanı

Standardizasyonun birbirine yakın ve geniş 
kapsamlı pek çok tanımı yapılmaktadır. Üre-
tici ve sanayici açısından standardizasyonun 
nasıl anlaşıldığının ve neyi ifade ettiğinin en 
güzel tanımlarından birini Avrupa Küçük İş-
letme Standartlar Derneği (Small Business 
Standards (SBS)  https://www.sbs-sme.eu) şu 
şekilde yapmıştır:

“Standardizasyon, 
giderek artan bir şekilde 
araştırma, yenilik ve 
pazar arasında bir köprü 
ve bilgiyi yakalama 
ve yayma aracı olarak 
görülmektedir.”   

ARAŞTIRMA

YENİLİK

STANDART

PAZAR
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Bu tanımın kapsayıcılığı ve doğruluğundan çok, dik-
kat çekmek istediğim konu, bu tanımı yapan Derne-
ğin varlığı ve faaliyetleridir. Sadece Derneğin ismi 
bile, endüstrileşmiş ülkelerdeki farklı ölçekteki işlet-
melerin standardizasyon konusuna nasıl yaklaştığı 
konusunda bize bilgi veriyor.

Standartların nasıl oluşturulduğu konusunu kısaca 
izah ederek ayna komite faaliyetlerinin önemi konu-
suna giriş yapabiliriz. 

Yandaki şemadan anlaşılacağı üzere standartlar, ge-
len teklifler ve bu teklifler üzerine verilen görüşler, 
mütalaalar ve en sonunda yapılan oylamalar ile oluş-
turulmaktadır.

ISO, IEC, CEN ve CENELEC’te ülkelerdeki sektörler ve 
paydaşlardan gelen talepler ile çalışma alanlarına 
göre oluşturulmuş teknik komiteler bulunur. Stan-
dardizasyon kuruluşlarına üye olan ülkelerin bu ku-
ruluşlarca yürütülen standart hazırlama süreçlerinde 
söz hakkı bulunmaktadır. Üye ülkeler bu söz hakkını, 
süreci yürüten teknik komitenin veya alt komitenin 
çalışmalarını ‘aynalayan’, yani takip eden komiteler 
aracılığı ile kullanırlar. Bu komitelere ülkemizde ‘Ayna 
Komite’ adı verilmekte ve MTC (Mirror Technical 
Committee) kısaltması ile kodlanmaktadırlar.

■ CEN
■ CENELEC
■ ISO
■ IEC

TEKNİK KOMİTELER GELEN 
TEKLİFLERE GÖRE TASLAK 
OLUŞTURUR

■ TSE / MTC XXX
■ DIN / MTC XXX
■ BSI / MTC XXX
■ ...

ULUSAL AYNA KOMİTELER 
GÖRÜŞ VERİR

■ MÜTALAALAR
■ OYLAMALAR

STANDART YAYIMLANIR
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Ayna komitelerin yapısı ve işleyişi ise şu şekilde 
gerçekleşmektedir:
■ Bir ayna komite ISO, IEC, CEN, CENELEC’te en az 

bir teknik veya alt komiteyi takip eder (Örneğin, 
MTC179 Ulusal Ayna Komitemiz, CEN TC 269 ve 
CEN TC54’ü takip ediyor. TC269 komitesi EN12952 
ve EN12953, TC54 Komitesi ise EN13445 standart-
larının hazırlanmasından sorumlu).

■ Ayna komitelerin kuruluşunda esas olan, ulusal 
düzeydeki paydaşları bir araya getirerek ülke gö-
rüşünü oluşturmalarını sağlamaktır. KOBİ’lerin, 
sivil toplum kuruluşlarının, tüketicilerin, akade-
mik çevrenin veya bunlar gibi standartlardan et-
kilenen grupların ülkedeki ayna komitede temsil 
edilmesi, ülke görüşünün hem verimli ve şeffaf bir 
ortamda hem de ülke adına faydalı şekilde oluştu-
rulmasını sağlar.

■ Ayna komitelerin sekretarya işleri TSE tarafından 
bir ayna komite sorumlusu aracılığı ile yürütülür. 
Ülkemizde, ayna komitelere bilgi akışı TSE tarafın-
dan sağlanır. 

■ Ayna komitenin takip etmekte olduğu teknik/alt 
komitenin üyeler için paylaşıma sunduğu dokü-
man türleri TSE tarafından ayna komitelere iletilir. 
Ayna komitelere gelen taslak standartlara veya oy-
lama dokümanlarına ülkedeki temsilcilerin görüş 
bildirmeleri beklenir (Oylama dokümanları, ayna 
komitelerin değerlendirmesine sunulan, üyelerin 
ülkeleri adına bir oy belirleyerek bu oy için gerek-
çelerini bildirdikleri taslak standartlar veya dokü-
manlardır (prEN, FprEN, CD, DIS FDIS....)).

■ Üye ülkelerin görüşleri, ilgili teknik/alt komite 
tarafından değerlendirilerek oylamayı başlatan 
uluslararası kuruluşun uyguladığı kurallar doğrul-
tusunda oylama sonucu belirlenir.
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TSE, ISO ve IEC’nin yarım asırdan fazla süredir üyesidir. TSE, CEN ve CENELEC’e tam 
üye olup, en yüksek oy hakkına sahiptir. Ülkemizde CEN-CENELEC standartlarını, Türk 
Standardı yerine kabul etme ve uygulama zorunluluğu vardır. TSE tarafından üye 
olunan kuruluşlara bu üyeliklerini sürdürmek üzere ve standartlar konusundaki söz 
hakkını sürdürebilmek için yıllık yaklaşık €1 milyon aidat ödenmektedir.

CEN - Üye Ülke Oy Ağırlığı (%)

Türkiye 13,43

Almanya 13,39

Fransa 10,80

Birleşik Krallık 10,76

İtalya 09,71

İspanya 7,98

Polonya 6,11

Romanya 3,12

Hollanda 2,79

Ayna komiteleri oluşturan, daha doğrusu oluşturması beklenen ana unsurlar; KO-
Bİ’ler, sivil toplum kuruluşları, tüketiciler, akademik çevre veya bunlar gibi standart-
lardan etkilenen gruplardır. Bu kapsamda sanayicilerin ayna komitelere katılmaları-
nın önemi şu şekilde ifade edilebilir:

Peki bu sistem içerisinde Türkiye’de kurulan bir 
ayna komitenin nasıl bir etkisi ve gücü vardır?

Sektör bazlı Ayna Komitelere üye olup standartlara yön vermek

Standart taslak aşamasındayken standarda hâkim olmak ve
üretim mekanizmalarını önceden belirlemek

Komite çalışmalarına katılarak standartlar savaşında yer almak ve
kulis çalışmalarını yapmak
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Konuyu bir başka açıdan daha ele alırsak şöyle bir karşılaştırma 
yapmamız uygun olacaktır.

AYNA KOMİTELERİN SANAYİDEKİ ROLÜ mü daha önemli
yoksa

SANAYİCİNİN AYNA KOMİTELERDEKİ ROLÜ mü? 

AYNA KOMİTELERİN SANAYİDEKİ ROLÜ
■ Standartlardaki gelişmeleri önceden bildirme

■ Sektörel teknolojik yenilikleri izleme

■ Ar-Ge sonuçlarını piyasaya kabul ettirme

■ Ülke ve bölge stratejilerini anlama

■ Orta ve uzun vadeli planlamalara yardımcı olma

■ Küresel pazarda ülke çıkarlarını koruma

SANAYİCİNİN AYNA KOMİTELERDEKİ ROLÜ
■ Sektörel, gelişim ve yeterlik durumunu yansıtma

■ İlgili paydaşları bir araya getirme

■ Sektörel ihtiyaçları ifade etme

■ Sektörel STK’lar aracılığıyla farkındalık oluşturma 

Aşağıdaki gösterim bu karşılaştırmayı zihinlerimizde yapmayı kolaylaştıracaktır.

Standartlardaki gelişmeleri önceden bildirme.
Sektörel teknolojik yenilikleri izleme
Ar-Ge sonuçlarını piyasaya kabul ettirme.
Ülke ve bölge stratejilerini anlama.
Orta ve uzun vadeli planlamalara yardımcı olma.
Küresel pazarda ülke çıkarlarını koruma.

Sektörel gelişim ve yeterlik durumunu yansıtma.
İlgili paydaşları bir araya getirme.
Sektörel ihtiyaçları iletme.
Sektörel STK'lar aracılığıyla farkındalık oluşturma.

SANAYİCİNİN AYNA 
KOMİTELERDEKİ ROLÜ

AYNA KOMİTELERİN 
SANAYİDEKİ ROLÜ
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Bu noktadan sonra, sanayiciler açısından standartların oluşturulmasına katılı-
mın ne kadar önemli olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum.

Bilinen bir gerçek vardır. “Kuralları koyan oyunu kazanır.” Bu gerçeğe direnmek 
veya şikâyet etmek yerine bu gerçeğe uygun hareket etmek gerekmektedir.

Öncelikle ülkemiz sanayicilerinin standardizasyonla ilgili algısını ve yaklaşımı-
nı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eski algı ve yaklaşımın öldüğünü 
kabul edip defin işlemlerini hızlıca gerçekleştirmekten başka çıkar yol yok; bu 
bağlamda, defin işlemi öncesi hep birlikte sorup cevaplayalım,

 STANDARDİZASYONU NASIL BİLİRDİNİZ?
■ İhaleye katılmak için gerekli bir belge

■ Ceza kesilmemesi için sorulduğunda gösterilecek 
bir sertifika

■ Rakip firma yapmış, biz de yapalım denen bir ça-
lışma

■ Satış ve pazarlamada kullanılacak bir argüman 

■ Katalogda, web sitemizde veya şirket duvarında 
göstermesi havalı bir belge

■ Okuması ve anlaşılması zor gereksiz detaylardan 
oluşan metinler

■ Eski köye yeni adet getiren birtakım kurallar man-
zumesi

■ Yıllardır böyle yaparız, hiç de bir şey olmadı de-
dirten yenilikler

■ Sırf pazarda söz sahibi olmayalım diye dış güçle-
rin sık sık ortaya attığı kötücül kurallar

■ Avrupa’dan gelen her şeye evet deyip kabul eden 
kamu görevlilerinin hainlikleri

STANDARDİZASYONU NASIL BİLMELİ? 
■ Standardizasyona uyumu değil katılımı he-

defleme

■ Ar-Ge çalışmalarının hem başlangıç noktası 
hem de sonucunun bağlandığı en önemli çıktı

■ Kalite ve verimlilik çalışmalarının temel gerek-
liliği

■ Uluslararası pazarın anahtarı

■ Uzun vadeli planlamalarımızın dayanak nok-
tası

■ Faaliyetlerimizin bilimsel yöntemlere göre iler-
lemesini sağlayan kılavuz

■ Çalışma, düşünce ve yaşam tarzımızı disipline 
eden faaliyetler

Yandaki gibi bilinen eski anlayışı artık orta-
dan kaldırdığımıza göre, yeni doğan, umut 
vadeden ve idealize ettiğimiz anlayışı da kı-
saca belirtelim.
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Sanayiciler olarak bizler, firmalarımızda 
görevli ilgili teknik arkadaşlarımızı mutlaka 

standartlar ve standardizasyon konusunda 
bilinçlendirmeli, onların bu konu üzerinde 

çalışmalarına fırsat tanımalı ve desteklemeliyiz. 
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Düşünsel altyapı konusundaki fikirlerimizi paylaştıktan son-
ra, ayna komite faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz 
başarılı bir çalışmayı, iyi uygulama örneği olarak paylaşmak 
isterim.

MTC179 Ayna Komitesi, Mart 2020’de kurulmuştur ve CEN/
TC269 ve CEN/TC54 teknik komitelerini takip etmektedir. 
Kazan ve basınçlı kaplar sektörünü ilgilendiren çok önemli 
standartların hazırlanmasından bu iki komite sorumludur. 
Bu standartların ülkemizde uygulama alanı özellikle PED – 
Basınçlı Ekipmanlar Direktifinin kabulünden sonra çok ciddi 
bir şekilde artmıştır. Bu standartlarla ilgili gelişmeleri daha 
yakından takip edebilmek, gereken zamanlarda ülke yara-
rına uygun olacak şekilde değişiklikler talep edebilmek ve 
yapılan revizyonlara müdahil olma ihtiyacı üzerine, TSE’nin 
değerli uzmanlarının da yönlendirmesiyle bu Ayna Komite-
nin kurulması için KBSB (Kazan ve Basınçlı Sanayicileri Birliği 
Derneği) öncülüğünde başvuru yapılmıştır.

Ocak 2020’de resmi olarak kuruluş çalışmalarına başladığı-
mız Ayna Komitemiz, Mart 2020’de yani üç aydan kısa bir 
süre içerisinde kuruldu. Bu aşamada TSE’nin görevlendirdiği 
komite sorumlusu ve uzman arkadaşlar tüm çalışmaları pro-
fesyonelce ve eksiksiz, süratle yönlendirdiler.

Mart 2020’den itibaren, ilgili standartları takip etmeye ve ül-
kemiz adına görüş vermeye başladık. Çok önemli ve yaygın 
olarak kullanılan EN12952 – Su Borulu Buhar Kazanları ile 
ilgili standarda yönelik 7 adet teknik mütalaa sunduk. Bun-
ların 2 tanesi kabul edildi ve standardın yeni revizyonunda 
kendisine yer buldu. Tüm bu süreç zarfında Ayna Komitemi-
zin sekretaryasını yürüten TSE, verilen mütalaalarla ilgili uy-
gun format ve bildirim şekilleri konusunda bizlere tam des-
tek vererek hiçbir sorun ve zorluk yaşamamamızı temin etti. 
Pandemi süreci olmasına rağmen tüm faaliyetler aksamadan 
yürütülebildi.

Yukarıdaki örnekten de görüleceği üzere, sanayiciler olarak 
biz sadece bu konuda etkin olma isteğimizi TSE’ye bildirdik; 
bu yaklaşımımızın süratle ve ciddiyetle karşılık bulması ile de 
Ayna Komitemizi oluşturabildik. Bu aşamadan sonra ise tek 
yapmamız gereken, takip etmekte olduğumuz standartlarla 
ilgili görüşlerimizi ve taleplerimizi iletmek oldu.

Esasen en kritik nokta, standartları güncel olarak takip etmek 
konusudur. Bu konu teknik bir bilgi birikimi ile bu iş için vakit 
ve kaynak ayırma zorunluluğunu taşır. Sanayiciler olarak biz-
ler, firmalarımızda görevli ilgili teknik arkadaşlarımızı mutla-
ka standartlar ve standardizasyon konusunda bilinçlendir-
meli, onların bu konu üzerinde çalışmalarına fırsat tanımalı 
ve desteklemeliyiz. Sadece ürünlerimizin standart veya di-
rektiflere uyumu ile ilgili bir tetkik geçirildiğinde değil, tüm 
Ar-Ge, Ür-Ge ve imalat faaliyetleri sürecinde standartlara uy-
mak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız■
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*ICI Akademi, ICI Teknoloji AŞ bünyesinde faaliyet gösteren akademi ve sektör profesyonellerinin yer aldığı bir birimdir.

Standardizasyon süreçlerinde 
kamu, üniversite ve sanayi
iş birliği
► ICI Akademi*
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Günümüzde teknolojik gelişmelere koşut olarak 
disiplinlerarası çalışmaların önem kazandığı ve 
bilginin yenilenme hızının üç yılın altında olduğu 
gerçeği ile birlikte değerlendirme yapıldığında 
kurumlar arası iş birlikleri ve gelişim için gerekli olan 
yol haritasında görevlerin kabiliyetler ekseninde 
paylaşılması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

standard ▪ eylül/ekim 2021 79



Ülkemizde kamu, üniversite ve sanayi iş birliği çalışmaları uzun zamandır devam etmek-
te ve sürdürülebilirliği için stratejik planlamalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Türkiye 
Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin paydaşlarının merkezinde üniversiteler, kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör yer almaktadır. Bu yapının işlevsel ol-
ması ve sürdürülebilir rekabetin uluslararası ölçekte devamlılığı için öne çıkan hususlar 
arasında yasal düzenlemeler, kurumsal Ar-Ge yapıları, proje bazlı destekler, fikri mülkiyet 
hakları, risk sermayesi, girişimcilik ve ticarileşme destekleri ve standartlar yer almaktadır. 
Özellikle bilgiye dayalı ekonomik modellerin geliştirilebilmesi ve sürdürülebilir olması 
için uluslararası rekabette en önemli dayanak, standartlara uygun yapıların oluşturul-
masıdır.

Sürdürülebilir modellerin ülkelerde uygulanması ve devlet politikalarının önemli bir 
parçası olmasının sonucu olarak, artık gündelik yaşantımızda teknolojik ürünler sıra-
dan bir araç haline gelmiştir. Bu süreç içerisinde bilginin üretilmesi için önemli görev 
üniversitelere düşmektedir. Dünyada öne çıkan üniversitelerin ortak noktaları, başarılı 
öğretim programlarının yanı sıra teknolojiye uyarlanabilen bilgi üreterek elde ettikleri 
öz gelirleridir. Bu anlamda, ülkemizde kurulu güç olarak önemli bir hazırbulunuşluk dü-
zeyine sahip olan üniversitelerimizin mevcut altyapılarının akredite hale gelerek ulusal 
ve uluslararası kabul gören test ve analizleri yapabilirliğinin artırılması hayati bir önem 
arz etmektedir. Böylece üreticilerin gereksinim duydukları test ve analizler, kabul gören 
standartlarda yapılabilecek ve bu durum doğrudan üniversite-sanayi iş birliğinde artışa 
da önemli bir katkı sağlayacaktır. Test ve analizlerde iyileşme gerektiren hususların belir-
lenmesi ve takibinde yapılabilecek Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra ülkeler arası rekabette 
öne çıkabilecek teknolojilerin ürünlere kazandırılması sürecinde de iş birliği öne çıkmak-
tadır. Bu kapsamda mevcut olarak devam eden çalışmalara da katkı sağlanacağı açıktır.

Günümüzde teknolojik gelişmelere koşut olarak disiplinlerarası çalışmaların önem ka-
zandığı ve bilginin yenilenme hızının üç yılın altında olduğu gerçeği ile birlikte değer-
lendirme yapıldığında kurumlar arası iş birlikleri ve gelişim için gerekli olan yol harita-
sında görevlerin kabiliyetler ekseninde paylaşılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Yine 
unutulmamalıdır ki, hassas ölçümlere ve analizlere dayalı teknolojiler ülkelerin bugünü 
ve yarını için geliştirecekleri teknolojilerin temel noktasını oluşturmaktadır. Süreçler an-
lamında da bu durum değişmemekte ve çok yaygın bilinen hali ile sürecin yönetimi için 
ölçüm temel dayanaktır. 
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Tüm bu iş birlikleri ve ekosistemin bileşenlerinin rolleri esas alındığında ulaşılması gereken 
hedef, katma değerli ürün ve hizmet üretimi ile küresel pazarlarda yer alabilmektir. Bunun 
sağlanması ve sürdürülebilir yapıya ulaşılabilmesi için temel adım, tüm süreçlerin net bi-
çimde planlanması ve uygulamaya aktarılması ve “..mış gibi” yapılmaması gerekliliğidir. 
Özellikle Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere, standartlar konusuna odaklanılmalı ve ivedi 
olarak eksiklikler azaltılmalıdır. Bu gelişmelerin yanında, eş zamanlı olarak teknoparklar ve 
teknoloji geliştirme bölge şirketleri bu konularda bilinçlendirilmeli ve yapacakları iş bir-
liklerinde bu konuda çeşitli desteklerden de yararlanmaları sağlanabilmelidir. Yeni kuru-
lacak olan teknoloji tabanlı ve bilgiye dayalı girişimcilere eğitim, bilgilendirme ve yönlen-
dirme yapılırken, standardizasyonlar ve kendi alanlarını ilgilendiren ayna komitelerinde 
nasıl yer alabileceklerinin anlatılması önem taşımaktadır. Ayrıca üniversite öğrencilerine 
yönelik olarak, gerek derslerinde ve gerekse ayrıca yapılacak etkinliklerde bu konuda özel 
bir hassasiyet ile programlar yapılmalıdır. Böylece nitelikli insan kaynağımızı yetiştirirken, 
onların meslek hayatlarında ulusal ve uluslararası standartların farkında olmalarının öte-
sinde, bu standartlar için belirleyici olma konularında kendilerinin sahip oldukları fırsatları 
bilerek yetişmelerinin sağlanması önemli olacaktır. Böylece bilgi ve teknolojiyi takip eden 
değil, yöneten bireyler yetişebilecek ve bu durum da ülkemiz sanayisinin gelişmesine ve 
rekabet stratejilerinde üstünlük sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Hâlihazırda kurulu olan 
test merkezlerine özel ilgi ve destek verilmeli, gerekli ise ülkemizde yapılamayan (varsa) 
test ve analizler için altyapı geliştirilmeli ve insan kaynağı bu anlamda yönlendirilmelidir. 
Bu durum doğrudan ve dolaylı olarak ihracat kapasitesini artıracak olup, başarı hikayeleri 
ödüllendirilerek, bu sürece uzak kalmayı tercih edenler için hem özendirme hem de teşvik 
mekanizmaları yararlı bir etki oluşturabilecektir. Aslında ulaşılması gereken önemli konu-
lardan bir tanesi de yeni sistem, ürün ve hizmet arzında kendi standartlarımızı yazabilme 
kabiliyetine erişmemizdir. Böylece rekabetin bir paydaşı olma kazanımının yanı sıra reka-
bet için kriter belirlemek ve süreci yönetebilmek önemli bir kazanım olacaktır■
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ÖZET
Standartlar ekonomik faaliyetleri düzenleyen en etkili teknik mevzuat dokümanları haline gel-
miştir. Günümüzde standartlar; ürünler, süreçler, yöntemler, hizmetler ve yönetim sistemleri 
ile ilgili teknik düzenlemeleri hayata geçirmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Ekonomik 
faaliyetler ile ilgili tüm kesimlerin iş birliği ile hazırlanan standartlar, bu kesimlerin üzerinde 
anlaştığı birer mutabakat dokümanıdır. Standartlar bu özelliği ile ekonomik faaliyetlere top-
lumun ihtiyaçları doğrultusunda yön vermektedir. Standartlar, üretim ve hizmet sektörlerini 
belli hedeflere yönlendirmek üzere de etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Standartlar, en-
düstriye yeni hedefler gösteren özelliği ile tüm sektörlerde yeni ürün ve süreç inovasyonunu 
zorunlu hale getirmekte, mevcut ürünlerde ve süreçlerde iyileştirme ve geliştirme ihtiyacını 
ortaya çıkarmaktadır.

İşletmeler, standartların sunduğu bu fırsatları gerektiği gibi değerlendirdiği takdirde ulusal ve 
uluslararası piyasalardaki tüm teknik engelleri aşmanın yanı sıra önemli rekabet ve sürdürü-
lebilirlik avantajı sağlama potansiyeline sahiptir. Bu makalede işletmelerin sürdürülebilirliğini 
ve rekabetçiliğini geliştirmek için standardizasyon faaliyetlerinden nasıl yararlanabileceği, stan-
dardizasyon faaliyetlerinde üniversite-sanayi iş birliğinin işletmelere neler kazandırabileceği 
incelenmiştir. 

STANDARDİZASYONDA 
ÜNİVERSİTE-SANAYİ
İŞ BİRLİĞİ
Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı 
► Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve
 Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
 InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü
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GİRİŞ
Standardizasyon ulusal ölçekte, ekonomik faaliyetlerin ulu-
sal ve uluslararası ihtiyaçlar, beklentiler ve teamüllere uyum-
lu olarak yürütülmesini, ekonomik faaliyetlerin etkinliğinin 
ve verimliliğinin sağlanmasını hedefler. Standardizasyon, 
uluslararası ölçekte ise, dünya ticaretinde teknik engellerin 
kaldırılması, dünya ticaretinin adil ve rekabetçi şartlarda yü-
rütülmesi konusunda önemli role sahiptir.

Standartlar, dünya ölçeğinde sektörlerin/sistemlerin/ürün-
lerin/bileşenlerin birbirine uyumunu sağlayabilmek için 
karşılıklı bağlanabilirlik (Interconnectivity), değiştirilebilirlik 
(Interchangability), karşılıklı çalışabilirlik (Interoperability), 
uyumluluk (Compatibility) ile ilgili özellikleri tanımlar.

İhtiyar dünyamız, insanoğlunun çevreye verdiği zararı kaldı-
ramayacak hale gelmiştir. Bu gerçek, birçok ülke ve uluslara-
rası kuruluşu acil önlem planları uygulamaya koymaya zorla-
mıştır. Birleşmiş Milletler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, ge-
zegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde 
yaşamasını sağlamak için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 
(SKA) tanımlamıştır. AB, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı uygu-
lamaya koyarak temiz, döngüsel bir ekonomiye geçişi, kay-
nakların verimli kullanımını, biyolojik çeşitliliği korumayı ve 
kirliliği azaltmayı hedeflemiştir. Yeşil Mutabakat Eylem Planı, 
2050 yılına kadar AB’de karbon emisyonlarının sıfırlanması-
nı, kaynak kullanımına bağlılığın sona ermesini, çevre dostu 
teknolojilere geçişi, ürün ve süreçlerde bu doğrultuda yeni 
inovasyonların gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Diğer 
yandan bilişim teknolojisinin sunduğu imkânlar, bir dijital 
dönüşüm rüzgârı oluşturarak tüm sektörlerde dijital endüst-
riye geçişi alternatifsiz bir seçenek olarak karşımıza çıkarmış-
tır. Bu koşullarda dünya iki devrimi (dönüşümü) birlikte yaşa-
maktadır; yeşil devrim ve dijital devrim.

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), bu gerçeklerden 
yola çıkarak önümüzdeki 10 yıla ait stratejilerini tanıttığı 2030 
Yılı Stratejileri dokümanında değişimi yöneten dört unsuru 
“Uluslararası Ticaretteki Belirsizlikleri Azaltma, Değişen Top-
lumsal Beklentileri Karşılama, Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağ-
lama, Dijital Dönüşüm” olarak belirledikten sonra, kurumsal 
vizyonunu “Hayatları daha kolay, daha güvenli ve daha iyi 
hale getirmek”, misyonunu “Üyelerimiz ve paydaşlarımız ara-
cılığıyla insanları küresel zorluklara yanıt veren uluslararası 
standartlar üzerinde anlaşmak üzere bir araya getiriyoruz. 
ISO standartları, sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için 
küresel ticareti destekler, kapsayıcı ve adil ekonomik büyü-
meyi teşvik eder, yeniliği ilerletir ve sağlık ve güvenliği teşvik 
eder” olarak belirlemiştir.

Standartlar, dünyamızı 
kasıp kavuran dijital 
ve yeşil devrimin tüm 
sektörlerde etkili ve 
doğru yönetilmesi
için önemli role sahiptir.
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Diğer yandan, AB’nin standart kuruluşları olan CEN/CE-
NELEC, 2030’a doğru 10 yıllık vizyonunu tanımlarken “Ye-
şil dönüşüm ve dijital dönüşümden oluşan ikiz dönüşüm 
bundan sonra işleri nasıl yapacağımızı ve müşterilerimiz ve 
paydaşlarımız için nasıl değer yaratacağımızı belirleyen tek 
unsurdur” diyerek kurumsal vizyonunu, “Avrupa standartla-
rı ve uluslararası standartlarla daha güvenli, daha sürdürü-
lebilir ve daha rekabetçi bir Avrupa inşa etmek" misyonunu, 
“Paydaş ağlarımız ile, mutabakat esaslı standartlar yayım-
layarak piyasalarda güven oluşturmak, pazarın taleplerini 
karşılamak, pazara erişimi ve inovasyonlarla daha iyi, daha 
güvenli ve daha sürdürülebilir Avrupa hedefini sağlamak” 
olarak belirlemiştir. Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşmak 
amacıyla ekonomik refahı sağlayacak üretim, ihracat, milli 
gelir hedefleri, yerli ve milli üretimi sağlamak üzere Ar-Ge 
ve inovasyon hedefleri, işletmelerin sürdürülebilirliği ve 
rekabetçiliğini sağlamak üzere dijital dönüşüm, yeşil dö-
nüşüm, inovasyon ve girişimcilik hedefleri belirlemiştir. Gö-
rüleceği üzere standartlar, dünyamızı kasıp kavuran bu iki 
devrimin tüm sektörlerde etkili ve doğru yönetilmesi için 
önemli role sahiptir.

Standartlar, dünyadaki yeni ekonomik blokların oluşturul-
masında kullanılan en önemli araçlar haline gelmiştir. Bu 
durum, uluslararası piyasalara ürün sunan tüm işletmelerin 
uluslararası standartlara uymasını bir gereklilik haline getir-
miştir.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bu durumu göz önüne 
alarak kendimize ait özgün standartlar çıkarmak yerine 
ISO/IEC’nin ve CEN/CENELEC’in yayımladığı uluslararası 
standartları hızlı biçimde Türk Standardı haline getirip ya-
yınlama ilkesini benimsemiştir. Bu uygulama, Türk sanayii-
nin çok hızlı ve etkili biçimde AB ve dünya pazarlarına en-
tegre olmasını sağlamıştır. Ülkemizin son yıllardaki ihracat 
artışında TSE’nin standardizasyon faaliyetlerinin önemli 
katkısı vardır. Önümüzdeki dönemde uluslararası stan-
dartların dünya ticaretindeki öneminin daha da artacağı 
beklenmektedir. İşletmelerin bu gerçeği göz önüne alarak, 
ülkemiz adına uluslararası standardizasyon çalışmalarına 
etkin biçimde katılması konusunda üzerine düşen görevi 
yerine getirmesi, ürünlerinin uluslararası piyasalarda reka-
betçiliğini sağlamak için uluslararası standartlara uygunlu-
ğunu ihtiyari bir tercih olarak görmek yerine bir zorunluluk 
olarak görmesi gereklidir.

Uluslararası ticaretle ilgili teknik düzenlemeler ve standart-
lar, üretim sektörünü yeni ürün ve süreçler geliştirmeye, 
mevcut ürün ve süreçlerde iyileştirmeye zorlamaktadır. İş-
letmeler, bu koşullar altında yeşil devrimi ve dijital devrimi 
doğru yönetmek için yeni inovasyonlar yapma çabasına 
girmişlerdir. 

İşletmelerin, ülkemiz 
adına uluslararası 

standardizasyon 
çalışmalarına etkin 
biçimde katılması, 

ürünlerinin uluslararası 
piyasalarda 

rekabetçiliğini 
sağlamak için 

uluslararası 
standartlara 

uygunluğunu
ihtiyari bir tercih 

olarak görmek yerine 
bir zorunluluk olarak 

görmesi gereklidir.

standard ▪ eylül/ekim 2021 85



İşletmelerin sürdürülebilirliklerini ve rekabetçiliklerini 
sağlama kaygısı ile yürüttüğü inovasyon faaliyetlerinde 
en çok karşılaştıkları sorunların başlıcaları aşağıda sıra-
lanmıştır;

■ Yeni teknolojilere uyum,

■ Ürünlerin ve süreçlerin dijitalleştirilmesi,

■ Enerji/kaynak verimliliği,

■ Atık yönetimi/geri dönüşüm,

■ Rekabetçilik/maliyetleri düşürme,

■ Sürdürülebilirlik,

■ İnovasyon yönetimi,

■ Teknoloji yönetimi,

■ Nitelikli insan kaynağına erişim,

■ Çevresel performansı artırma.

Özellikle KOBİ’lerin yukarıda sıralanan sorunlarla kendi 
başına başa çıkması çoğu durumda mümkün değildir. 
Bu durum birçok büyük ölçekli işletme için de geçerlidir. 
Esasen günümüzde giderek önem kazanan ‘Açık İnovas-
yon’ kavramı, ürün ve süreç inovasyonunun işletmenin 

kapalı kapılar ardında kendi başına üstesinden gelebile-
ceği bir başarım olmadığını, inovasyonun konuyla ilgili 
paydaşların iş birliği ile birlikte daha kolay ve etkili yapı-
labileceğini öngörmektedir. Açık inovasyonun mottosu, 
“Benim dünyam laboratuvarımdır yerine dünya benim 
laboratuvarımdır diyebilmek” olarak ifade edilebilir. 
Açık inovasyon, işletmelerin inovasyonu sadece kendi 
imkânları ve insan kaynakları ile gerçekleştirme yerine 
müşteriler, tedarikçiler, danışmanlar, üniversiteler, araş-
tırma merkezleri, yerine göre rakipler veya benzer iş 
alanlarındaki kuruluşlarla birlikte gerçekleştirmesi, daha 
etkili inovasyonlar yapabilmek için kurum dışı kaynak-
ları da en etkili biçimde kullanması düşüncesine daya-
nır. İlk kez Chesbrough (2003) tarafından kullanılan açık 
inovasyon kavramı, problemi kendi kendine çözmek 
yerine başkasına çözdürmek veya başkaları ile iş birli-
ği yaparak çözmek, yap veya al (make or buy) kararları 
vererek gerektiğinde problemin çözümünü dışarıdan 
teknoloji transferi yaparak hazır biçimde elde etmek, sa-
hip olunan bazı inovasyonları başkalarına devrederek/
lisanslayarak daha fazla kazanç elde etmek, uygun oldu-
ğunda yeni iş alanlarında girişimler yapmak veya başka 
girişimlere yatırım yapmak veya şirket satın almak gibi 
uygulamaları içerir. 
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STANDARDİZASYONDA
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ
Üniversite-sanayi iş birliği, üniversitelerde üretilen bilginin farklı araçlar kullanılarak 
endüstriye aktarılıp teknolojiye/katma değere dönüştürülmesi, bu yolla her iki tara-
fın kazancına gelişmeler sağlanması olarak tanımlanabilir. Üniversite-sanayi iş birliği, 
ABD’de 1980 yılında çıkarılan Bay ve Dole Yasası ile önce ABD’de ardından tüm dünya-
da hızlı bir yayılma trendine girmiştir. Üniversitelerin eğitim, araştırma ve yayım olarak 
tanımlanan 3 temel görevi vardır. Genel olarak ilk iki fonksiyon bilinmekle birlikte son 
yıllarda ülkemizde de üniversiteler, fonksiyonlarına daha fazla önem atfederek, üret-
tikleri bilgiyi endüstriye aktararak teknolojiye ve katma değere dönüştürme şeklinde-
ki üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarına ağırlık vermiştir. 2016 yılında çıkarılan Sınai 
Mülkiyet Kanunu, üniversite-sanayi iş birliğini üniversiteler açısından önemli bir gelir 
kaynağı konumuna taşımıştır. Sınai Mülkiyet Kanunu, ABD’deki Bay ve Dole Yasası'na 
benzer şekilde, üniversitelerin bünyelerinde yürütülen araştırma çalışmalarından çıkan 
buluşlardan elde edilecek gelirlerin üniversite ile öğretim elemanları arasında adil bir 
yöntemle paylaşılmasını mümkün hale getirmiştir. Bu gelişme sonucunda, ülkemizdeki 
tüm üniversiteler üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek üzere farklı arayüz yapı-
lar oluşturmuşlar; teknoloji geliştirme bölgeleri ve/veya teknoloji transfer ofisi kurma 
yarışına girmişlerdir.
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Sınai Mülkiyet Kanunu, ABD’deki Bay ve Dole Yasası'na 
benzer şekilde üniversitelerin bünyelerinde yürütülen 

araştırma çalışmalarından çıkan buluşlardan elde edilecek 
gelirlerin üniversite ile öğretim elemanları arasında adil bir 

yöntemle paylaşılmasını mümkün hale getirmiştir. 
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Üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek üzere üniversiteler 
tarafından en yaygın olarak kullanılan arayüzler şunlardır:

■ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar)

■ TTO’lar (Teknoloji Transfer Ofisleri)

■ Açık İnovasyon Merkezleri

■ Uygulama ve Araştırma Merkezleri

■ Merkezi Laboratuvarlar

Üniversite-sanayi iş birlikleri üniversitelere ise aşağıdaki kazanımları 
sağlamaktadır:

■ İtibar 

■ Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde etkinlik

■ Öğrenci ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimini sağlama 

■ Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin girişimci olmalarını sağlama

■ Üniversiteye ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlere finansman 
sağlama

Üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları sanayiye aşağıdaki kazançları 
sağlamaktadır:

■ Yeni ürünler/süreçler geliştirme, mevcut ürünleri/süreçleri iyileş-
tirme

■ Standartlara/mevzuata uyum sağlama

■ Kalite iyileştirme/maliyet düşürme/iş güvenliğini artırma

■ Enerji/kaynak/makina/insan/proses/işletme/sermaye verimliliği

■ Atıkları değerlendirme/geri dönüşüm/emisyon azaltma

■ Ar-Ge/inovasyon faaliyetlerinin etkinliğini artırma/yeni teknoloji-
lere uyum

■ Ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanma/ulusla-
rarası iş birlikleri kurma

Üniversite öğretim üyeleri 5746 sayılı kanun kapsamında, Ar-Ge ve Ta-
sarım merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirile-
bildiği için özel sektör kuruluşlarının bünyesinde kurulan Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri de üniversite-sanayi 
iş birliğini sağlayan arayüz kuruluşlar arasında sayılabilir. 
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Üniversiteler, sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında tipik olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

■ Sanayiye yönelik formel lisans/lisansüstü programlar

■ İnformel eğitimler

■ Müşterek projeler başlatma/yürütme

■ Danışmanlık, mentörlük

■ Patent/FSMH satışı/lisanslama

■ Sipariş usulü Ar-Ge

■ Araştırma, rapor tanzim etme

■ Tesis planlama

■ Personel/yönetici görevlendirme

■ Doküman sağlama

■ Test ve laboratuvar hizmeti sunma

■ Analiz ve simülasyon hizmeti sunma

Özel sektör kuruluşları, üniversite-sanayi iş birliğini geliştir-
me amacıyla üniversitede ders verme, stajyer/intern istih-
dam etme, laboratuvar kurma, proje/tez konusu belirleme, 
tez/proje jürilerine üye verme, otak projeler yürütme, aka-
demi vb. isim altında sanayi kuruluşlarının bünyesinde lisan-
süstü dersler verilen merkezler açma vb. faaliyetlerde bulun-
maktadır.

Üniversiteler, sanayi kuruluşlarında çalışan profesyonellere 
yönelik özgün lisansüstü programlar açmaktadır. Son yıllar-
da 2547 sayılı Üniversiteler Kanunu'nda ve Ar-Ge mevzua-
tında yapılan değişikliklerle, üniversite öğretim elemanları 
ve kamu personeli; teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, 
döner sermaye işletmeleri aracılığı ile özel sektör kuruluş-
ları bünyesinde çalışmak üzere görevlendirebilmektedir. 
Üniversite öğretim üyeleri, üniversitede elde ettiği ilgileri 
ticarileştirmek üzere teknoloji geliştirme bölgelerinde kendi 
girişimlerini kurarak sanayiye ürün veya hizmetler sunabil-
mektedir. Bu gelişmeler, ülkemizdeki inovasyon ekosistemi-
nin gelişerek güçlenmesine, ulusal ekonomimizin inovas-
yona dayalı büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Sanayi 
ve hizmet sektörü işletmeleri, üniversitelerle açık inovasyon 
odaklı iş birliklerine önem verdikleri takdirde çok mütevazi 
bütçeler ile inovasyon kapasitelerini ve yeteneklerini önemli 
düzeyde geliştirecek; işletmelerinin sürdürülebilirliğine ve 
rekabetçiliğine yatırım yapmış olacaklardır. Önümüzdeki 
dönemde üniversite-sanayi iş birliğinin özel sektör işletme-
leri için vazgeçilmez bir çalışma yöntemi olacağını söylemek 
hayalperestlik olmayacaktır. 
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SONUÇ
Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmelerin sürdürülebilirliğini ve 
rekabetçiliğini sağlaması için ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlama-
ları bir zorunluluk haline gelmiştir.

Dijital devrim ve yeşil devrimin yaşandığı günümüzde standartlar, sanayiyi yeni ürün 
ve süreç inovasyonları yapmaya, işletmelerin inovasyonu işletmenin en temel fonksi-
yonlarından biri haline getirmesine yönlendirmektedir. İşletmeler, ürün ve süreç ino-
vasyonularını kendi başlarına yapmak yerine açık inovasyon anlayışını benimseyerek 
başta üniversiteler olmak üzere diğer paydaşlarla iş birliği yaparak gerçekleştirme-
leri halinde inovasyon faaliyetlerinin gücünü ve etkinliğini artırırken önemli maliyet 
avantajına sahip olabileceklerdir■

Kaynaklar

■ Chesbrough, H. W., “The Era of Open Innovation”, MIT Sloan Management Review, 
2003, s.35-41.

■ Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP), “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”. 
Erişim: 20.09.2021 https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainab-
le-development-goals.html Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO)

■ CEN/CENELEC, “Strategy 2030”. Erişim: 20.09.2021 https://www.cencenelec.eu/
european-standardization/strategy-2030/ 
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OECD araştırmalarına göre bundan 10 yıl önce 
bile dünya ticaretinin neredeyse %80’ini etkileyen 
teknoloji standartları, günümüzde özellikle dijital 
dönüşümün dinamosu olarak nitelendirebileceğimiz 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin temelini oluşturuyor.
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Teknoloji 
Standartları: 
Küresel Rekabetin 
Oyun Kurucusu

Samir Deliormanlı

► TÜSİAD Teknoloji Standartları ve SEP Görev Gücü Başkanı 
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Teknoloji standartları; ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin kar-
şılıklı çalışabilmesine imkân yaratarak pazara çıkış sürelerinin 
kısaltılmasına, maliyetlerin düşürülmesine, ölçek ekonomisi 
yaratılmasına imkân tanıyarak inovasyonu teşvik ediyor. Aynı 
zamanda, uluslararası rekabete yön veren teknolojilerin tica-
rileşmesinde şirketler ve ülkeler açısından kritik bir araç hali-
ne geliyor. OECD araştırmalarına göre bundan 10 yıl önce bile 
dünya ticaretinin neredeyse %80’ini etkileyen teknoloji stan-
dartları, günümüzde özellikle dijital dönüşümün dinamosu 
olarak nitelendirebileceğimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
temelini oluşturuyor.

Bugün teknoloji odaklı üretimde öncü olan ülkeler ve Ar-
Ge’ye milyarlarca dolar yatırım yapan şirketler için teknoloji 
standartları, uluslararası rekabetin önemli bir unsuru ve reka-
bet gücünün belirleyicisi. Teknolojik gelişmelerin hızlanma-
sıyla birlikte özellikle yapay zekâ, siber güvenlik, nesnelerin 
interneti, 5G ve ötesi gibi birçok teknolojide bu rekabet daha 
da karmaşık ve önemli.

Ülkemizde ise teknoloji standartları “uyum” ihtiyacı sebebiyle 
oldukça yakından tanıdığımız ancak “stratejik” boyutuna iliş-
kin yeterince farkındalık sahibi olmadığımız bir konu. Nitekim, 
iç pazara dönük ürün ve hizmet üreten, ihracat yapan şirket-
ler, teknoloji standartlarını yakından takip ediyor; yayımlanan 
standartları izliyor, ürün ve hizmetlerini standartlara uygun 
hale getiriyor. Öte yandan, teknoloji standartlarının küresel 
rekabet avantajı sağlama, ekonomik büyümeye etkisi gibi 
“stratejik” önemine ilişkin özel sektörün farkındalığı oldukça 
düşük. Oysaki Türkiye’nin stratejik hedeflerinden olan yüksek 
teknoloji ihracatımızın artması, Ar-Ge’ye yapılan yatırımların 
etkin bir şekilde geri döndürülmesi, dünya lideri pazar payına 
veya marka değerine sahip ürünlerin ortaya çıkarılabilmesi 
için Türkiye’nin bu konudaki farkındalığının ve etkinliğinin 
artması son derece önemli.*

TÜSİAD, bu konuda iş dünyasındaki farkındalığı artırmak, 
kamu başta olmak üzere ilgili paydaşlarla ortak bir çalışma 
yürütmek amacıyla 2019 yılında “Teknoloji Standartları ve 
Standarda Esas Patentler (SEP) Görev Gücü”nü hayata ge-
çirdi. Özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademiden uzman 
temsilcileri bir araya getiren Görev Gücü'nün nihai hedefi; 
bu konuyla ilgili ekosistemi odağına alan bütünsel, anlaşılır 
ve uluslararası uygulamaları dikkate alan fakat Türkiye’nin 
gerçeklerine uygun bir yol haritasını ilgili paydaşlarla iş 
birliği içinde ortaya koyabilmek ve bu yol haritasının icra-
sını gerçekleştirmek. Görev Gücü’nün uzun vadeli vizyonu 
ise, Uluslararası Standart Geliştirme Organizasyonlarında 
(SGO) etkili ve teknoloji standartlarında pay sahibi olan bir 
Türkiye… Bunu başarmak çok çalışmayı, ekosistemin tüm 
paydaşlarını aynı anda harekete geçirecek bir stratejiyi oluş-
turmayı gerektiriyor. Karmaşık, zorlu, uzun vadeli bir hedef, 
ancak imkânsız değil.

*  Ülkemizin 2023 Sanayi ve Teknoloji Hedefleri arasında 
yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının artırılması, Ar-
Ge yatırımlarının gayrisafi yurtiçi hasılanın %1,8’i seviye-
sine çekilmesi ve dünya lideri pazar payına veya marka 
değerine sahip en az 23 akıllı ürün çıkarılması gibi he-
defler bulunmaktadır.
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Uluslararası en iyi örnekler bu işi nasıl 
yapıyor?
Görev Gücü, bu konuda öncü altı ülkenin (Çin, Güney 
Kore, ABD, İsrail, Japonya ve Almanya) standardizasyon 
çalışmalarını inceledi; diğer taraftan telekomünikasyon, 
otomotiv, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve medikal ci-
hazlar olmak üzere standartların en yoğun kullanıldığı 
beş sektörün durumunu, bu sektörler üzerindeki mali-
yet etkilerini ve öncü uluslararası şirketlerin stratejilerini 
araştırdı. Bu konuda bulgularını standardizasyon eko-
sisteminin de yer aldığı raporlarda topladı. Bu raporlar 
TÜSİAD’ın web sitesinde yer alıyor. Bu incelemeler neti-
cesinde elde ettiğimiz bulgular, konunun stratejik plan-
lamasının önemine bir kez daha dikkat çekiyor.

Söz konusu öncü ülkelerin kamu, özel sektör ve sivil top-
lum iş birliğinde stratejik bir planı devreye soktukları ve 
özellikle uluslararası standart organizasyonlarına katı-
lımlarını ve liderliklerini artırmaya yönelik bir çaba için-
de olduklarını görüyoruz. Bu şirketler onlarca SGO’ya 
üye oluyor; bu alanda uzman kadrolar ve özel birimler 
oluşturuyorlar. Örneğin, standardizasyonun ana akım 
haline geldiği ABD’de, bakanlıklar ve şirketler bünye-
sinde sektörlere özel standardizasyon odaklı kalabalık 
ekiplerden oluşan birimler kuruluyor. Çin, ABD ve Gü-
ney Kore gibi ülkelerin teknoloji standartları konusunda 

orta ve uzun vadeli makro planlar üzerinde çalıştıklarını 
söyleyebiliriz. Bunun en çarpıcı ve somut örneklerinden 
birisi, Çin’in küresel teknoloji endüstrisini yeniden şekil-
lendirecek “China Standards 2035” planı. 2018 yılında 
çalışmalarına başlanan bu ulusal strateji planının, belir-
li teknoloji alanlarında ekosistemdeki tüm kamu, özel 
sektör, üniversite aktörlerinin aksiyon adımlarını net bir 
şekilde ortaya koyması bekleniyor.  Öte yandan, bu ül-
kelerin eğitim ve insan kaynağı geliştirme gibi konulara 
da büyük bir önem verdiği görülüyor.

Sektörler bazında yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz 
bulgular ise, nesnelerin interneti ve dijitalleşme etkisiy-
le ürünleri akıllanacak otomotiv, medikal cihaz gibi sek-
törlerin, ilerleyen dönemde mevcut fizibilitelerinde ön 
göremedikleri maliyetlerle karşılaşabileceklerini ortaya 
koyuyor. Örneğin, otomotiv sektörüne özel SEP lisans 
programlarının sayısı her geçen gün artıyor ve bu duru-
mun araç maliyetlerine ciddi bir etkisi olacağı öngörülü-
yor. Buna paralel olarak SEP sahipleri, lisans koşulların-
daki anlaşmazlıklar nedeniyle araç üreticilerine açtıkları 
patent ihlal davaları da maliyetleri artırabiliyor. Bu mali 
risklerin Türkiye’deki otomotiv üreticileri tarafından dik-
katle değerlendirilmesi kritik bir önem taşıyor. Kısacası, 
iletişim teknolojilerini barındıracak her türlü yeni nesil 
akıllı ürün ve hizmet, benzer maliyet yapısı bozulmaları 
ile karşı karşıya kalabilir.

Otomotiv sektörüne özel SEP 
lisans programlarının sayısı 

her geçen gün artıyor ve bu 
durumun araç maliyetlerine 

ciddi bir etkisi olacağı 
öngörülüyor. 
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Türkiye’deki mevcut durumun tespiti ve boşluk analizi 
yol haritasını oluşturmada kritik önem taşıyor
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon, hem özel sektörün hem de ka-
munun öncelikli konularından biri. Politika seviyesindeki dokü-
manlar incelendiğinde, özellikle kamunun da benzer bir vizyona 
sahip olduğu görülüyor.  Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı ile orta-
ya konan sanayi ve teknoloji stratejisi, teknoloji ve inovasyonda 
öncü bir ülke olma iddiasına katkı sağlayacak bir vizyon sunuyor. 
Bunun yanında, Türk Standardları Enstitüsü ile Türk Marka ve Pa-
tent Kurumu başta olmak üzere, temasta olduğumuz tüm kamu 
kurumlarının çalışmalarımıza gösterdiği ilgi ve destek, bu vizyo-
nun ne kadar arkasında olduklarının da somut bir göstergesi.

Görev Gücü, şirketlerin ve üniversitelerin teknoloji standartları ve 
standarda esas patentler konusunda farkındalık ve bilgi seviyesi-
ni ölçmek amacıyla bir anket çalışması yürüttü. 1.800’ün üzerinde 
özel sektör ve 130’un üzerinde üniversite katılımcısının dâhil ol-
duğu bu çalışmanın sonuçları “Durum Tespiti” raporunda derle-
niyor. Kısa bir süre sonra kamuoyuyla paylaşacağımız bu anket 
sonuçları, şirketlerde standartlara yüksek seviyede uyum göste-
rildiğini ancak bilgi ve farkındalığın yeterli seviyede olmadığını 
ortaya koyuyor**  Üniversitelerde de durum çok farklı değil.***

**  Şirket katılımcılarının %91’i “Teknoloji standartla-
rına uyum konusunda yerel rekabete göre aynı ya da 
daha iyi seviyedeyiz” derken sadece %6’sı “Standart 
geliştirme organizasyonlarına teknolojimizi ticari-
leştirme amacıyla katılıyoruz, liderlik ediyoruz” diyor.

*** Ankete katılan üniversitelerin %74’ünde “patent-
leme çalışmaları yapılıyor” ancak “alanımla ilgili tek-
nik standartları belirleyen başlıca organizasyonları 
biliyorum” diyenlerin oranı %54. Üniversite katılım-
cılarından “SEP kavramı hakkında oldukça bilgiliyim” 
diyenlerin oranı %11. “Kurumumda geliştirilmiş tek-
nolojiler için SEP başvurusunda bulunuldu” soruna 
olumlu yanıt verenlerin oranı %3 iken, bu konuda 
bir fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise %67.
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Yapılan anket çalışmasının “kapsamıyla” ve “derinliğiyle” 
Türkiye’deki durumu ortaya koyan öncü çalışmalardan biri 
olduğunu düşünüyoruz. Bu sonuçlarla Türkiye’de hem özel 
sektörde hem de akademide iyileştirilmesi gereken alanları 
belirleme fırsatı bulduk. Çalışmanın devamı niteliğindeki 
“Boşluk Analizi” raporu ise varmak istediğimiz noktaya ulaş-
mak için hangi konuları önceliğimize almamız gerektiğini 
ortaya koymayı amaçlıyor.

Tüm bunların yanı sıra, konunun bilinirliği ve paydaşların 
bir araya getirilmesi açısından farkındalık çalışmalarına da 
önem veriyoruz. Bu vesile ile bugüne kadar araştırmaları-
mız neticesinde edindiğimiz bulguları kamuoyu ile çeşitli 
toplantı ve webinarlar aracılığı ile paylaştık. Öte yandan bu 
farkındalık ve bilinirliğin artmasında kamunun desteğini 
almak oldukça önemli. Türk Standardları Enstitüsü ve Türk 
Patent ve Marka Kurumu başta olmak üzere T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi gibi kurumlarla iş birliği olanaklarını görüştük, çalış-
malarımızda bu kurumların desteğini aldık.
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Yol Haritasına doğru…
Tüm bu çalışmaların sonucunda nihai hedefimiz teknoloji standartları ve standarda esas patentlere yönelik bü-
tüncül ve kapsayıcı bir Yol Haritası hazırlamak. Bu kapsamda anket bulgularının tartışıldığı; farkındalık, SGO’lara 
etkin katılım, politika alanları, altyapı hizmetleri ile mevcut kurumların güçlendirilmesi, finansman, risk analizi, insan 
kaynağı ve eğitim gibi iyileştirilmesi gereken alanlarda aksiyon adımlarının belirlendiği dört çalıştay düzenledik. Bu 
çalıştaylara Türk Standardları Enstitüsü ve Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcileri de katılarak kamunun vizyonu-
nu paylaştılar. On yıllık bir standardizasyon stratejisi ortaya koyması hedeflenen Yol Haritasının ana hatlarını bu ça-
lıştayların çıktıları ve bugüne kadar elde edilen bulgular oluşturacak. Hazırlık sürecinde ise kamu başta olmak üzere 
teknoloji standartları ekosisteminin tüm paydaşlarının katılımı ve görüşlerini almayı hedefliyoruz.

Teknoloji standartlarında söz sahibi ülkeler arasına girmek ve bu alanda öncü teknoloji üreten şirketlerimizin kü-
resel rekabette yer alabilmelerini sağlamak için önümüzde uzun bir yol var; bu hedefe ulaşmak yıllarımızı alabilir. 
Ancak nihai hedefe ulaşmak için geç kalmadan, bugünden adım atmamız gerekiyor. Bunun için de kapsamlı bir yol 
haritasına, her paydaşın üzerine düşen rollerin net bir şekilde ortaya konduğu stratejilere ihtiyacımız var.
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Özellikle sistemin tetikleyicisi teknoloji gelişti-
ren özel sektör ve üniversitelerimizdeki eksik-
liklerin tamamlanması kritik bir önem taşıyor. 
Bunu başarmak için teknoloji standartları odak-
lı eğitim planlamalarımızı gündeme alabilir, 
özellikle mühendislik ve hukuk bölümlerimiz-
deki akademik müfredatlarımızı bu gözle yeni-
den tasarlayabiliriz. Öte yandan özel sektörde 
farkındalığı artırmak ve şirketlerimizi harekete 
geçirmek için konuyu bir nevi “seferberlik ruhu” 
ile iş sahiplerine, yönetim kurullarına ve üst dü-
zey yöneticilere anlatmamız gerekiyor.

Bir o kadar önemli bir diğer konu ise kamunun 
desteği… Kamunun desteği olmadan önümüz-
deki hedefi gerçekleştirme ve başarıya ulaş-
ma şansımız neredeyse yok. TÜSİAD olarak bu 
alanda sürdürdüğümüz çalışma ile önemli bir 
aşamaya geldiğimize inanıyoruz. Çalışmaları-
mızın bu aşamaya gelmesinde kamunun ilgili 
kurumlarının, TÜSİAD üyesi şirketlerin, paydaş 
sivil toplum kuruluşlarımızın ve akademisyen-
lerimizin büyük bir katkısı oldu. İnanıyoruz ki 
önümüzdeki süreçte bu iş birliği sayesinde ha-
zırlayacağımız Yol Haritası, geleceğin Türkiye’si-
nin inşasında önemli kilometre taşlarından biri 
olacak■

Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı ile ortaya konan 
sanayi ve teknoloji stratejisi, teknoloji ve 
inovasyonda öncü bir ülke olma iddiasına katkı 
sağlayacak bir vizyon sunuyor. 
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ıso

Bilindiği üzere para kazanmanın önemli yöntemlerinin başında ticaret 
geliyor. Ticaretin başlangıcının ise tarih öncesi çağlara dayandığı 
düşünülüyor. Ticaretin olduğu yerlerde medeniyetler yükseliyor, yaşam 
zenginleşiyor, toplumlar sosyal ve kültürel olarak gelişiyor. Tarih öncesi 
çağlarda takas usulü ile başlayan ticaret, tüccar kolonilerinin kurulması, 
paranın bulunması, ipek yolunun açılması ve daha birçok gelişmeyle 
birlikte bugünkü halini alıyor. Bugün artık Dördüncü Sanayi Devrimi'ni 
konuşuyoruz.

Sanayici ve KOBİ’ler için
Standartlar ve
Standardizasyonun Önemi
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Ticaret ve Standardizasyon
Küresel ticarete baktığımızda ise çok karmaşık bir yapı görüyoruz. Şu anda bile milyonlarca ürün 
el değiştiriyor, ülkeler birbirlerinden mal ve hizmet satın alıyor. Yapı bu kadar karmaşık olunca, 
bunu yönetmesi de kolay olmuyor. İşte tam bu noktada standartlar hayatımıza giriyor. İnsanoğ-
lu bu karmaşıklığı yönetebilmek, serbest ticareti koruyabilmek ve öngörülebilirliği artırmak için 
standartları keşfediyor. Standartlar inşaattan nanoteknolojiye, enerji yönetiminden sağlık ve gü-
venliğe, hatta golf toplarından kale direklerine kadar hayatımızı birçok açıdan etkiliyor.

Standartlar, bir ürün veya hizmetle ilgili aynı beklentileri paylaşan insanlara güvenilir bir temel 
sağlıyor. Bu sayede;

■ Ticaret kolaylaşıyor,

■ Tasarruf, verim ve birlikte çalışabilmek için platform oluşuyor,

■ Aynı zamanda tüketici korunuyor ve güven ortamı sağlanıyor.

Bunların bir sonucu olarak kalite yükseliyor, fiyatlar düşüyor, rekabetçilik artıyor, ekonomiler ge-
lişiyor, daha çok istihdam sağlanıyor.

Standartlar geliştikçe süreçler daha öngörülebilir oluyor, entegrasyon artıyor. Bu entegrasyonun 
bir sonucu olarak ise bugün, Dördüncü Sanayi Devrimini konuşuyoruz. Standartlar sayesinde 5G 
teknolojisini geliştirebiliyor, robotları kullanabiliyor, makinaların birbirleriyle konuşmalarını sağ-
layabiliyoruz. Bu pencereden baktığımızda ticari hayatımızda bugün standartlar, daha önce hiç 
olmadığı kadar önemli bir konumda yer alıyor.

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının (ISO) web sitesinde standartlar, bir şeyi yapmanın en iyi 
yolunu tanımlayan bir formül olarak tanımlanıyor. Gerçekten de standartlar bir şeyi yapmanın en 
doğru ve uzlaşılmış yolunu bizlere gösteriyor. Öyle ki, standartlara alanında uzman kişiler karar 
veriyor, onların rafine edilmiş bilgileri aslında standartlarda yer alıyor.

Örneğin; kalite yönetim standartları daha verimli çalışmamızı, arızaları en aza indirmemizi sağlıyor. 
Diğer taraftan gıda güvenliği standartları, gıdaların bozulmasını önlemeye yardımcı oluyor. Bilgi 
güvenliği standartları bilgilerimizi koruyor, dijital saldırılara karşı önlemler almamızı sağlıyor.

Standartlar ve Dünya Ticareti
Bu bağlamda baktığımızda standartlar ve standardizasyon, özel sektörün en kritik süreçlerinden 
biri haline geliyor. Uluslararası ticaretin bugün itibarıyla analizini yaptığımızda %80’inin doğru-
dan standartlarla ilgili ve standartlardan etkilendiğini görüyoruz. Esasında dünya ticaretine stan-
dartlar yön veriyor.

Bu yön verişte teknolojiyi üreten ülkeler, ürettikleri teknolojinin ortak dil haline gelmesi ve ortak 
dilin kabul edilmesi noktasında iki aracı çok etkin olarak kullanıyorlar:

■ Ürettikleri teknolojinin standardını yazma,

■ Patent ile fikri mülkiyet haklarını güvence altına alma.

Bu iki sürece bütün gelişmiş ülkeler ciddi manada yatırım yapıyorlar. Eğer bir ülke standartların 
belirlenmesinde aktif rol alıyorsa veya standartların belirlendiği masalarda etkin olarak katılımda 
bulunuyorsa, dünya ticaretine yön veriyor demektir.

Hasan Çağlayan Dündar 
► TOBB Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Başkanı
Cahit Ceren
► TOBB KOBİ ve Sanayi Müdürü
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Standardizasyon Kuruluşları
Tam bu noktada ise karşımıza standardizasyon kuruluşları çıkıyor. Az önce stan-
dardizasyonun ticaretin bir sonucu olarak doğduğunu ifade etmiştik. Standart-
lar, Sanayi Devrimi ile birlikte çok daha önemli bir hale geliyor. 1800’lü yıllarda 
ilk endüstriyel torna tezgahının geliştirilmesiyle birlikte vida dişi boyutları stan-
dartlaşıyor. Bu andan itibaren standartlar daha da önemli hale geliyor, kamu 
alımlarında bile standardizasyon kullanılıyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru ise şir-
ketler arası farklı standartların kullanılması ticareti artık çok güçleştirmeye baş-
lıyor. Bunun sonucunda ise standartları koordine etmek için kurumsal yapılar 
ortaya çıkıyor.

Ülkemizde de standartların koordinasyonunu 1954 yılında kurulan Türk Stan-
dardları Enstitüsü (TSE) gerçekleştiriyor. 67 yıldır faaliyetine devam eden TSE, 
1960 yılında 132 sayılı kuruluş kanunu ile bir kurum olarak teşekkül ettiriliyor. Şu 
anda da hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren güçlü 
kurumlardan bir tanesi haline geliyor. Türkiye’de de standartların özel sektörü 
etkilediği nokta da tam olarak burada gerçekleşiyor.

19. yüzyılda uluslar, standart kuruluşlarını teşekkül ettiriyorlar ama uluslararası 
ticaret için uluslararası kuruluşlar gerekiyor. Bu esnada 1900’lü yılların başında 
bazı uluslararası kuruluşlar kuruluyor, İkinci Dünya Savaşı’nda bunların faaliyet-
leri geçici olarak duruyor. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra nihayetinde 
1947 yılında 67 teknik komitesiyle Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) 
hayata geçiriliyor. Zaman geçtikçe bu kuruluşlar da hem bölgelerine hem de 
faaliyet alanlarına göre çeşitleniyor. Hem sektörel hem bölgesel hem de ulusla-
rarası olmak üzere birçok standardizasyon kuruluşu ortaya çıkıyor.

ISO

CENELEC

IEC

EOQ

CEN IQNet

SMIIC

TSE

BASB
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Bunların en önemlileri arasında;

■  Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı - ISO,

■  Uluslararası Elektroteknik Komisyonu - IEC,

■  Avrupa Standardizasyon Komitesi - CEN,

■  Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi - CENELEC,

■  Uluslararası Belgelendirme Ağı - IQNet, 

■  Avrupa Kalite Teşkilatı - EOQ,

■  İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü - SMIIC

■  Bölgeler Arası Standardizasyon Birliği (BASB) 

geliyor.

Uluslararası standartlar da yukarıda ifade edilen kuruluşlarda faali-
yet gösteren teknik komitelerde hazırlanıyor. Öncelikle özel sektör, 
tüketiciler veya devletler tarafından bir standardın ihtiyacının ortaya 
çıkması gerekiyor. Standart ihtiyacı belirlendikten sonra, uluslararası 
standardizasyon kuruluşlarına üye ülkelerden alanında uzman kişiler 
toplanıyor. Bu kişilerden bir teknik komite oluşturuluyor. Bu teknik ko-
mite, standardın gerekliliklerini belirliyor ve nihayetinde tüm tarafların 
uzlaşması sonucunda ise standardın son hali veriliyor ve yayımlanıyor.

Yukarıda ifade edilen uluslararası standartların hazırlandığı kuruluşlara 
bakacak olursak, hemen hemen büyük bir çoğunluğu Türkiye olarak 
bizim de içerisinde yer almaya çalıştığımız kıta Avrupası, Avrupa Birliği 
pazarının kuruluşları olarak faaliyet gösteriyorlar. Bu kuruluşlar özellikle 
Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girecek malların, serbest dolaşımı-
nın alt yapısını oluşturacak normları buralarda koyarken, aynı zaman-
da ikili ticari ilişkilerinde, serbest ticaret anlaşmalarında veya malların 
küresel hareketinde de bu standartların etkin olarak kullanılmasını is-
tiyorlar. Ancak bu istek, onlar böyle bir şeyi istiyorlar ama anlamsız ola-
rak istiyorlar anlamında değil. Eğer siz de o kurallara uygun üretimde 
bulunabilirseniz ve bunu belgeleyebilirseniz, siz de o pazarlarda çok 
rahatlıkla hareket etme imkânı buluyorsunuz. Ama madalyonun diğer 
yüzünde iş biraz daha farklılaşıyor. Eğer siz standartların belirlendiği 
masalarda değilseniz, sürekli izleyen ve uygunluğu belgelendiren ta-
rafta olursanız, bu size ayrıca bir maliyet olarak dönüyor. Dolayısıyla 
ülkemiz sanayicileri de şu anda ürettikleri ürünü belgelendirebilmek 
için güçlü bir standardizasyon ve belgelendirme altyapısına ihtiyaç du-
yuyorlar.
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Türk Standardları Enstitüsü
Burada karşımıza güzel bir haber çıkıyor;  Türkiye az önce sayılan tüm ulusla-
rarası ve bölgesel, kuruluşlarda üye olarak yer alıyor. Standartların hazırlandığı 
teknik komitelerde sadece üye ülkelerden alanında uzman kişiler yer alabiliyor 
diye ifade edilmişti. Türkiye de TSE kanalı ile bu kuruluşlara üye olduğu için, 
ülkemizdeki uzmanların bu komitelere katılma imkânı bulunuyor. Burada TSE, 
uluslararası standardizasyon kuruluşlarında paydaşların görev almaları için 
köprü görevi üstleniyor. Dolayısıyla TSE’nin en temel faaliyeti standardizasyon 
konusunda koordinasyon rolü olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan TSE, bu kuru-
luşların sadece üyesi değil, aktif olarak görevler de üstleniyor. Geçtiğimiz gün-
lerde de bizi çok gururlandıran bir görev daha geldi. TSE Başkanımız Prof. Dr. 
Adem Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının 43. Genel Kurulu’nda en 
üst yönetim organı olan ISO Konsey Üyeliğine seçildi.

TSE güncel vizyon ve hedefi, Türkiye’yi standartlara yön veren ülke konumu-
na getirmek olarak belirlendi. Bu vizyonla TSE, ‘Standartlara Yön Ver’ sloga-
nıyla hareket ediyor. Şayet standartlara yön verirseniz, dünya pazarlarında 
kapıları açan, herkesin baktığında aynı şeyi anladığı ve ortak dil anlamında 
kullanılan belgelere kendi menfaatlerinizi eklemiş, size uymayacak konuları 
ise engellemiş oluyorsunuz. Kısaca özetlemek gerekirse ,TSE kendi alanında 
Türk sanayisinin rekabet gücünü dünyada artırabilmek için standardizasyon 
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faaliyetlerine etkin katılabilmek için uluslararası ticareti 
kolaylaştırabilmek ve toplumun yaşam düzeyini yüksel-
tebilmek adına olabileceği zeminlerde, olabileceği faa-
liyetlere katkı sunmaya devam eden bir kuruluş olarak 
karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan bu faaliyetlere katılımın 
artırılması ve kolaylaştırılması amacıyla da Standardi-
zasyon Platformu Projesi çalışmalarını yürütüyorlar. Bu 
platformla birlikte, ayna komiteler toplantılarını dijital 
ortamda gerçekleştirebilecek, değişen standartları bu 
platform üzerinden takip edip görüş verebilecek ve bu 
görüşlerin koordinasyonunu da bu platform üzerinden 
sağlayabileceğiz.

TSE’de standartların oluşturulması süreci de uluslararası 
prensipler çerçevesinde yürütülüyor. Ayna komitelerde 
yer alan sanayici ve KOBİ temsilcileri, standartların ha-
zırlık aşamasında özel sektör görüşlerinin yansımasını 
sağlıyorlar. TSE tarafından koordine edilen ayna komite-
lerde, standartlara katkı sunabilecek tüm paydaşlar bir 
araya gelerek ülkemizin ortak görüşünü oluşturmaya 
katkı sunuyorlar. Ayna komitelerde oluşturulan üzerin-
de uzlaşılmış kararlar ise uluslararası standart teşkilat-
larına ülke görüşümüz olarak iletiliyor. Aynı zamanda 
ISO, IEC ve CEN ve CENELEC’te yer alan teknik komiteleri 
de takip ederek, uluslararası standartlara ülkemiz özel 
sektörünün görüşlerinin de yansımasını da sağlıyorlar. 
Ayna komitelere katılım ise tamamen ücretsiz. Almanya 
ve İngiltere gibi ülkelerde ayna komitelere katılım, belli 
bir ücret karşılığında yapılırken, Türkiye’de her paydaş 
ücretsiz olarak ayna komitelere katılabiliyor. Bu komite-
lere başta sanayiciler olmak üzere, üretici birlikleri, tü-
ketici dernekleri, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları katılım 

sağlayabiliyorlar. Farklı bakış açısına sahip taraflar bir 
araya gelerek ayna komitelerde dengeli bir yapı kurulu-
yor. Bu şekilde oluşan standart, geniş katılımı esas aldığı 
için herkese de hitap etmiş oluyor. Burada şekillenen 
ülke pozisyonu, yurtdışındaki teknik komite toplantıla-
rında elimizi güçlendiriyor. Hâlihazırda 140’ın üzerinde 
ayna komite var. Bu komiteler, bilişimden kimyaya, ma-
denden tekstile kadar birçok farklı sektöre odaklanmış 
olarak faaliyet gösteriyorlar.

Standardizasyon ve Yeni Teknolojiler
Standardizasyon konusu dendiğinde, özellikle Dördün-
cü Sanayi Devrimi ile birlikte yeni teknolojiler konusu-
nu da değerlendirmek gerekir. Çok hızlı bir değişim ve 
dönüşüm çağında yaşıyoruz. Bu durum uluslararası 
standartlara da yansıyor. Dolayısıyla Türk sanayicisi ve 
tüccarı yeni gelişen teknolojilerde kullanılacak stan-
dartların hazırlanması ve takibinde mutlaka yer alma-
lı. Elektrikli otomobiller, akıllı şehirler, robotlar, büyük 
veri, nesnelerin interneti gibi çok kritik alanlarda stan-
dartlara katkı sağlanması gerekiyor. Bir taraftan Türki-
ye olarak teknoloji tabanlı girişimlerde güçlü işletme-
lere sahibiz. Bu firmalar yenilikçi ve vizyoner projeler 
geliştiriyorlar, diğer taraftan bu alanlarda standartların 
geliştirilmesi için yeterli bir kapasitemiz maalesef yok, 
bu işletmeler standartlara yeterli katkıyı henüz sağla-
mıyorlar. Yeni teknoloji geliştiren firmalar, kendi alan-
larında standartları oluşturmak için çaba sarf etmeliler. 
Geliştirdiğiniz alanda küresel rekabet kazanmanın sırrı 
buradan geçiyor.

TSE, ‘Standartlara Yön Ver’ sloganıyla hareket ediyor. 
Şayet standartlara yön verirseniz, dünya pazarlarında 
kapıları açan, herkesin baktığında aynı şeyi anladığı ve ortak 
dil anlamında kullanılan belgelere kendi menfaatlerinizi 
eklemiş, size uymayacak konuları ise engellemiş 
oluyorsunuz.
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Standardizasyona Katılım
Tam bu noktada ise özel sektörün bir eksikliği ortaya çıkıyor. Türk özel 
sektörü olarak standardizasyon çalışmalarına yeterli katkıyı sağlaya-
mamışız. Şimdiye kadar maalesef standartları oluşturan değil, uygula-
yan tarafta kalmışız. Bu kapsamda 2017 yılında TOBB olarak TSE ile bu 
konuda farkındalığı artırmak amacıyla bir protokol gerçekleştirdik; bir-
çok şehirde, birçok sektöre standartlar ve standardizasyonun önemi-
ni anlattık. Şimdi, standardizasyon faaliyetlerine katılmanın ne kadar 
önemli olduğunu anlamış durumdayız. O kadar önemli ki, bir standart 
değiştiğinde biz de üretim şeklimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz 
veya ihracat yapmak istediğimizde pazar engeli olarak karşılaşıyoruz. 
Türk özel sektörü olarak standartların önemini kavradık. Bu kapsam-
da 2020 yılında TSE ile birlikte standardizasyon çalışmalarına yeni bir 
soluk getirmek amacıyla Standardizasyon Milli Takımını kurmak üzere 
çalışmalara başladık. Standardizasyon çalışmalarına katılmak isteyen-
lerin kayıt olabileceği bir veritabanı oluşturduk, bu veritabanına şim-
diye kadar 600’ün üzerinde sanayici ve mühendis kayıt oldu. Buradaki 
temel hedefimiz, ülkemizin Standardizasyon Milli Takımını kurmak ve 
bu milli takımla birlikte standardizasyon alanında mücadele vermek. 
Bu milli takımı besleyen ana kaynağın da Birliğimiz bünyesindeki TOBB 
Sanayi Veritabanı olmasını hedefliyoruz. Bilindiği üzere, her üreticinin 
bir kapasite raporu bulunuyor, bu kapasite raporları TOBB tarafından 
onaylanıyor ve buradaki büyük veriden TOBB Sanayi Veritabanı ortaya 
çıkıyor. Bu veritabanında şu anda 84 bin üreticinin 400 bin satır ürünü 
kayıtlı durumda. Buradaki üreticilerle birlikte hem değişen standartları 
takip etmeyi hem de ayna komiteleri beslemeyi hedefliyoruz.

Standardizasyona katılımın bir başka boyuttan sanayiciye ve KOBİ’le-
re faydası, teknoloji transferi olarak karşımıza çıkıyor. Standartların 
oluşturulduğu bu uluslararası masalarda, dünyada ilgili alanda faali-
yet gösteren uzmanlar bir araya gelmekte ve ortak akılla uluslararası 
standartları belirlemektedirler. Bu masalara katılım sağlayan sanayici-
ler kendilerini geliştirmekte ve dünya ile entegre ve nitelikli ürünler 
üretebilmektedirler. Hazırlanmış standardı okuyup, anlamaya çalışıp, 
sonrasında standarda uygun bir şekilde üretim yapmak son derece 
önemlidir. Ancak standardın hazırlandığı masalarda bulunup her sa-
tırın ne amaçla yazıldığını kavramış olarak üretmek, standart yayım-
landığında bu standarda uygun üretebilir durumda olmak çok daha 
kıymetlidir. Bu masalarda yer almanın yolu da TSE bünyesinde faaliyet 
gösteren ayna komitelerden geçiyor. 

Sadece son 3 senede 3.000’in üzerinde Avrupa Standardı ülkemizde 
ulusal standart olarak yayımlandı. Sanayicilerimizin bunlara dâhili 
maalesef sınırlı kaldı. Neredeyse her sektörde üretim yapabilen bir ül-
kenin, mutlaka bu işin mutfağında da bulunması gerekiyor. Mutfakta 
olup, teknik tartışmaların tarafı olduğunuzda, bilgi ve teknoloji trans-
feri de mümkün hale geliyor. Mevcut üretim altyapılarınızı standartlar 
daha yayımlanmadan önce hazırlama imkânına sahip oluyorsunuz. 
Dolayısıyla elimizin altında asla kaçırılmaması gereken bir fırsat var. Bu 
fırsatı daha verimli kullanmak üzere mekanizmalarımızı geliştirdik; bu, 
kısa zaman içerisinde meyvelerini verecektir.
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Standardizasyonda Yerli ve Milli Anlayış
Diğer taraftan üretimde yerli ve milli anlayış gibi, standardi-
zasyonda da yerli ve milli bir anlayış tesis etmemiz gerekiyor. 
Cumhuriyet döneminde izlediğimiz sanayileşme politikasının 
iki tane temel ayağı var. Bunlardan biri, 1980 yılına kadar uy-
gulamış olduğumuz ithal ikameci sanayileşme politikası. İthal 
ikameci sanayileşme politikasının yürürlükte olduğu dönemin 
temel özelliği, nihai ürünün standartlara uygun olduğunu bir 
şekilde belirleyebilmekti. Yani buzdolabı üretiyorsanız buzdola-
bının nihai olarak standartlara uygun olup olmadığını belgele-
yebilmekti. Ancak 1980 yılında başlayan dışa açık büyüme veya 
ihracatın öncülük ettiği diye belirlenen strateji, bu nihai ürünün 
standardizasyonu veya standarda uygunluğunun yanına çok 
önemli bir faktörü daha ekledi. Ara malı, ara ürünlerde de stan-
darda uygunluk meselesi gündeme geldi. Bu ana sanayi-yan 
sanayi olarak adlandırdığımız yapıda da gözlediğimiz bir husus.

Artık Türkiye olarak nihai bir ürün üretebiliyoruz, bu üretilen 
ürün bileşiminde ise yurtdışından ithal edilmiş ara mallarını bu-
rada bir üretim prosesine tabi tutuyor ve bu nihai ürünü yurt 
içinde ve yurtdışında satıyoruz. Dolayısıyla standardizasyonda 
artık nihai ürün kadar önemli olan bir husus da ara malı üreti-
minde, ara malı imalatında söz konusu olmaya başladı. Türki-
ye’nin yerli ve milli üretim noktasında önemli eksikliği, sanayi-
mizin yapısının ara malı ithalatına bağımlı olması. Özetle ülke-
miz ihracatı arttığı ölçüde ithalatımız da artıyor. Sürekli bir ara 
malı ithalatımız söz konusu.

O zaman Türkiye’nin yerli ve milli diye tanımladığı sanayileşme 
politikasında nihai ürünün bileşiminde kullandığı ara mallarını 
ikame etmeyi, ara mallarını yurt içinde üretmeyi düşünmesi ve 
bu ara mallarının standartlara uygun üretilmesi konusunda me-
safe alması gerekiyor. Türkiye olarak kırılma noktamız ise özel-
likle ara malı bağımlılığımızı ortadan kaldıracak olan bir sanayi-
leşme politikası ve bu ürünlerin de standartlara uygunluğunu 
temin etmekten geçiyor. Standartlara hâkim olan ülkeler, dün-
ya ticaretinde en avantajlı konumda olan ülkeler oluyor. Dünya 
ticaretinde eğer 100 birim mal serbest dolaşımda ise, ticarete 
konu ise bu 100 birim malın 80 tanesinde mutlaka standarda 
uygunluk aranıyor ve standarda uygunluk piyasayı yönlendiri-
yor.

Kısaca özetlemek gerekirse, standartlar ekonomimiz için ol-
dukça stratejik bir öneme sahip. Uluslararası standartlarda söz 
sahibi ve etkin olabilmekle birlikte bu standartlara ülke olarak 
daha çok hassasiyet göstermemiz, daha büyük kazanımlar elde 
etmemizi sağlayacaktır. Standardizasyon hakkında ülkemizin 
daha güçlü olması için gerekli mekanizmalar oluşturulmaya 
devam ediyor. Bu mekanizmalar tamamlandığında standardi-
zasyon konusunda Türkiye olarak çok daha ileri bir konumda 
olacağız■

Türkiye olarak 
kırılma noktamız 

ise özellikle ara malı 
bağımlılığımızı ortadan 

kaldıracak olan bir 
sanayileşme politikası 

ve bu ürünlerin 
de standartlara 

uygunluğunu temin 
etmekten geçiyor. 
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Standardizasyon

Platformu

İnteraktif web sitesi Bilgilendirme Bölümü, 
Çevrimiçi Standart Satışı, Yardım/Şikâyet Yönetim 
Masası ve Yetkilendirme Yönetimi Modüllerinde 
tanımlanan işlevlerin yönetimi ve işletimi için bir 
temel sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Söz konusu modül, yakın zamanda yayımlanmış 
olan standartların ve değerlendirmeye açılan 
ulusal standartların taslaklarının duyurulacağı, 
çalışma grubu bilgilerinin de takip edilebileceği 
ve TSE’nin toplantı ve etkinlik duyurularını 
yayınlayabileceği çevrimiçi dinamik bir yapıdadır.

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılma-
sına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında, standardizasyon faali-
yetlerinin dijital dönüşümü için geliştirilen çevrimiçi standardizasyon 
platformu bir dizi modül ve uygulama aracılığıyla kullanıcıları, stan-
dart uzmanlarını ve bu alanda çalışan organizasyonları daha etkin bir 
standardizasyon süreci için bir araya getiriyor.

Kullanıcılara standartlara ilişkin kapsamlı hizmetler ve dijital ürünler 
sunan çevrimiçi platform, aynı zamanda standart geliştirme süreç-
lerinin daha şeffaf hale gelmesini ve tüm paydaşların bu süreçlere 
aktif katılımını da sağlıyor.

Ülkemizdeki sanayiciler başta olmak üzere tüketicilerden akademis-
yenlere kadar çeşitli sosyal paydaşların standardizasyon faaliyetlerine 
katılım hakkı bulunmakta, çevrimiçi platform ile paydaşlar mümkün 
olan her an ve her yerden standartların gelişimine katkı verebiliyor.

Çok çeşitli modül ve özellikten oluşan yazılımın başlıca öne çıkan 
özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün:

İnteraktif Web Sitesi
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Standart Satış Modülü

Yardım Masası ve Şikâyet Yönetimi Modülü

Bu modül, aranılan standartların kolayca bulunması, satın alınan 
standartların mülkiyet haklarının korunması, fiili satın alma 
gerçekleşmeden önce özetler bilgilerin, kapsamın ve normatif 
referansların görüntülenmesi gibi özellikleri kullanıcı dostu bir ara yüz 
de sunmaktadır.

Bu modül, sıkça sorulan soruların yanı sıra yardım masası ve öneriler 
sistemlerini içermektedir. Bu modülde kullanıcılar, sorular sorarak TSE’den 
yardım talebinde bulunabilmektedirler.   
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Proje Yönetim Modülü

Filtreleme ve Veri Analizi

Proje yönetim modülü, bir başlangıç noktası görevi 
görerek tüm iş akışlarına bir genel bakış sunmakta ve 
iş akışının, teklif aşamasından başlayarak yayınlamaya 
kadar olan tüm aşamalarının bir gösterge paneli yapısında 
görüntülenmesini sağlamaktadır.  

Faydalanıcının ihtiyaçlarına göre raporlar oluşturmasına 
olanak sağlayan veri analizi sistemi, oluşturduğu raporlar 
ile TSE operasyonlarının performansı ve iş fonksiyonları 
hakkında bilgileri içermektedir.

Teknik Komite Yönetim Sistemi

Bu modül, teknik komiteler ve yakın zamanda sunulacak 
olan projeler ile ilgili tüm çalışmaları yönetmek amacı 
ile geliştirilmiştir. ISO/IEC ve CEN/CENELEC teknik 
komiteleri, entegrasyon yardımı ile bu sisteme otomatik 
olarak aktarılmakta ve sistemdeki yerel karşılıkları ile 
eşleştirilmektedir.

standard ▪ eylül/ekim 2021110

■ dosya



Çevrimiçi İş Birliği Modülü

Kütüphane Modülü

Bu modül, birden fazla kullanıcının aynı anda aynı içerik 
üzerinde düzenleme yapabilmesi için tasarlanmış olup, 
tüm standartlaştırma aşamalarının verimli bir şekilde 
yönetilebilmesi için tüm değişikliklerin izlenmesine izin 
vermektedir.

Kütüphane modülü, standardizasyon iş akışlarının bir 
sonucu olarak oluşturulan nihai belgelerden oluşmaktadır. 
Modül, proje yönetimi modülünde oluşturulan teknik 
bilgilerin daha sistematik bir şekilde arşivlenmesini 
sağlamak için gerekli alt yapıya sahip olup standardizasyon 
çalışmaları sırasında yapılacak farklı standartlara erişim 
isteklerinin yönetilmesinde aracılık yapmaktadır.

Oylama Modülü

Modül, yetkili kullanıcıların her türlü oylamayı 
oluşturmasına ve sisteme girmesine izin verecek şekilde 
tasarlanmıştır ve her türlü oylama ve geri bildirim akışı, 
bu modül aracılığıyla yönetilebilecek ve izlenebilecektir.
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Çevrimiçi Toplantı ve Takvim Modülü

Çevrimiçi toplantı modülü, çevrimiçi olarak yapılacak 
komite toplantılarını ve diğer ulusal toplantıları yönetmek 
için kullanılmaktadır. Teknik komite üyeleri modül 
aracılığıyla toplantı talebi oluşturup kurul başkanının 
dikkatine sunabilmektedir. 
Toplantı talepleri kurul başkanı tarafından 
değerlendirilerek ilgili oylama süreci başlatılmaktadır.  
Oylamanın olumlu bir sonuçla tamamlanmasından 
sonra toplantı yayınlanmakta; toplantı takvimi kayıtlı 
katılımcılarla güncellenmektedir.

Belge ve İçerik Yönetimi Modülü

Belge ve içerik yönetimi modülü, sistemin diğer 
modülleri tarafından kullanılan belgeler için bir 
çalışma alanı olarak tasarlanmıştır. Sistemdeki diğer 
modüllerde edinilen belgelerin yanı sıra entegrasyon 
modülü aracılığıyla toplanan belgeleri de içeren 
modül, kullanıcıların kolay organizasyon yapabilmesi 
için sanal klasörler oluşturmalarına izin vermekte 
ve erişim izinleri sistem tarafından otomatik olarak 
ayarlanmaktadır.
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Terminoloji veri tabanının amacı, terminolojik 
kaynakları bir araya getirmek, paylaşmak ve 
standart geliştiriciler için ortak bir kaynak 
sağlamaktır. Farklı geliştiriciler konuyla 
ilgili terimleri görebilecek, revizyon ya 
da yeni eklemeler yaparak veri tabanını 
zenginleştirebileceklerdir.
Söz konusu modüllerin birbiri ile entegrasyonu 
sonucunda ortaya çıkan ürün Standardizasyon 
Platformu olarak adlandırılmıştır. XML tabanlı 
standart hazırlama yetenekleri ile geleceğin 
veri tabanı düzenlerine şimdiden hazır olan 
sistem, ileri yıllarda endüstri 4.0 ile hayatımıza 
giren akıllı fabrikalara veri göndererek üretim 
parametrelerini anında değiştirebilecek ve insan 
kaynaklı hataları ortadan kaldıracaktır.
Dünyada yapılmakta olan standardizasyon 
çalışmalarındaki gelişmeleri Türk sanayicisine 
anında aktaracak olan sistem, standardizasyon 
süreçlerine katılacak olan sanayicilerimizi 
dünyadaki gelişmelerle tanıştıracak ve ürün 
standartlarımızı iyileştirirken, dünya ile rekabet 
gücümüzü de artıracaktır.

Terminoloji Veri Tabanı Modülü
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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
tarafından yürütülen Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına 
Yönelik Teknik Yardım Projesi, standardizasyon çalışmalarına çağdaş ve profesyonel 
bir yaklaşım getirecek yeni bir sistemin kurulması yoluyla Türkiye’deki standardizasyon 
sistemini ülke geneline yaymayı, etkinliğini, verimliliğini ve paydaş katılımını iyileştirerek 
standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede, Proje kapsamında hazırlanan çevrimiçi Standardizasyon Platformu aracılığıyla, 
standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk ticaret hayatına ve standartlarına yeni bir soluk getirecek olan Proje, standardizasyon 
süreçlerine etkin katılımı teşvik ederek daha verimli bir üretim sürecinin oluşmasına ve buna 
bağlı olarak rekabet gücünün artırılmasına imkân verecektir.

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi 
ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik 
Teknik Yardım Projesi
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Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik 
Teknik Yardım Projesinin iki bileşeni bulunmaktadır:

Bileşen 1 kapsamında geliştirilen 
çevrimiçi Standardizasyon Platformu 
ile standartların oluşturulması 
sürecinde, tarafların ulusal ve 
uluslararası katkılarının kolay bir 
şekilde alınmasının sağlanması 
ve sistemin diğer uluslararası 
sistemlere entegre hale getirilmesi 
hedeflenmiştir.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarla;

■ TSE’nin mevcut standardizasyon 
sisteminin geliştirilmesi, 

■ AB (CEN/CENELEC) ve diğer 
uluslararası (ISO/IEC) sistemlerle 
entegre hale getirilmesi, 

■ Paydaş olarak küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin süreçlere dahil 
olmaları,

■ Standardizasyon çalışmalarına 
çağdaş ve profesyonel bir 
yaklaşım getirecek yeni bir 
sistemin kurulması ile Türkiye’deki 
standardizasyon sisteminin 
güvenilirliğinin, veriminin 
ve işleyişinin iyileştirmesi 
sağlanacaktır. 

Bileşen 2 kapsamında, ürün ve hizmetlerin kalite 
gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi 
sürecinde tüketicilerin, üreticilerin ve üniversitelerin 
katkısının önemini vurgulamak ve katılımcı 
yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmak için bir 
farkındalık kampanyası yürütülmektedir. “Standartların 
oluşturulmasına katılımın önemine dikkat çekmek 
amacıyla, ‘Standartlara Yön Ver!’ mottosuyla hayata 
geçirilen kampanyanın en önemli bileşeni, Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinden seçilen 10 şehirde (Ankara, 
İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, 
Gaziantep, Adana ve Kayseri) farklı hedef gruplara 
yönelik olarak hayata geçirilen bilgilendirme 
farkındalık seminerleridir. Bu seminerler ile projenin 
hedef grupları olan üreticiler (sanayiciler ve KOBİ’ler) 
tüketiciler ve üniversitelerdeki akademisyenlerin 
standardizasyonun önemi konusunda bilgilenmeleri 
ve standart oluşturma faaliyetlerine aktif katılımlarının 
teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

‘Standartlara Yön Ver!’ farkındalık kampanyası 
kapsamında, hedef gruplar özelinde broşürler 
hazırlanmış olup, bilgilendirme seminerlerinde 
katılımcılara dağıtılmaktadır. Aynı zamanda, hazırlanan 
animasyon filmler ile hedef kitlenin standardizasyon 
faaliyetlerine katılımı özendirilirken, yayınlanacak olan 
TV spotu ile de standardizasyon konusunun önemine 
dikkat çekilecektir.

Bileşen 2 Faaliyetleri:
■ Türkiye’nin dört bir yanındaki birçok ilinde 

tüketicilere, KOBİ’lere, sanayicilere, üniversite ve 
akademisyenlere yönelik 16 seminer

■ 10 adet bilgilendirici/tanıtıcı animasyon videosu

■ TV Spotu

■ Sanayici, tüketici ve üniversitelere yönelik broşürler

■ Kurum içi ve kurum dışı platform eğitimleri 

Bileşen 1 Bileşen 2
Çevrimiçi Standardizasyon 
Platformunun Geliştirilmesi 
ve Uygulamaya Konulması

Kamuoyunun Farkındalığının 
Artırılmasına Yönelik Kampanya 
Geliştirme ve Uygulama
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Amazonlar ve 
Manaus - 2

Nihal Ege
► Dünya Mirası Gezginleri Derneği
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Amazonların kalbi Manaus, Aşağı ve Yukarı Amazon’un buluşma nok-
tasına yerleşmiş taç incisi Manaus, Brezilya’nın Amazonas eyaletinin 
başkenti Manaus. Kauçuk krallarının oyun alanı, yağmur ormanlarının 
seçkin çiçeği. Amazonlar denilince Manaus’tan ayrı düşünmek mümkün 
olamıyor.

Yaklaşık 11.400 kilometrekare bir alana yerleşmiş, 2020 yılı sonuçlarına 
göre 2,2 milyon nüfus barındıran Manaus’a indiğimizde, bir dönem altın 
pırıltıları içinde kauçuk imparatorluğunun yaşandığı bu Amazon şehrini 
çok merak ediyorduk. Ünlü Opera Sarayı’nı çok merak ediyorduk.

Manaus şehri, 1669 yılında Sao Jose do Rio Negro Kalesi olarak kurul-
muş. 1832 yılında yerli Manaos halklarının adından esinlenilerek Ma-
naus adı ile bir kasabaya dönüşmüş. 1856’da Amazonların kalbinde bir 
orman şehri olarak genişlemiş.

Manaus’un eski merkezindeki binaların geçmiş zamanları çağrıştıran 
ihtişamını görünce, 1800’lü yılların sonlarında Güney Amerika kıtasının 
en zengin şehri haline gelerek tropikallerin Paris’i unvanını kazanan şeh-
rin kauçuk üretimini hatırladık. O dönem pek çok Avrupalı zengin aile 
Manaus’a yerleşmiş. 19. yüzyılın sonlarında hala Manaus o debdebeli 
günlerini yaşamaya devam etmekte olup dünyanın en şatafatlı şehirle-
rinden biri imiş.
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Tarihçi Robin Furneaux, Manaus’un bu dönemini, kauçuk baronlarının müsriflik-
te zirve yaptıkları zaman dilimi olarak tanımlamış. Ünlü Opera Sarayı’nı gezdiği-
mizde bunun ne anlama geldiğini daha iyi anladık. 10 milyon dolara mal olduğu 
söylenen Opera Sarayı’nda en seçkin malzemeler kullanılmış. Dünyanın en güzel 
opera binalarından biri olduğu söylenen sarayın mimarisi Rönesans Revival sti-
li olup cam ve kristalleri Murano ve İtalya'dan, çelik konstrüksiyon Glasgow’dan, 
merdiven heykel ve sütunlar Corraro mermeri, çatı kiremitleri Alsas’tan, iç döşe-
meler Fransa’dan Louis Quinze tarzında gelmiş. ‘Suların Buluşması’ isimli resmiyle 
perdesi, Paris’te Crispim do Amaral tarafından yaratılmış. 198 adet kristal avizesi-
nin 32’si Murano’da yaptırılmış.

Manaus Opera Sarayı, Amazonas Filarmoni Orkestrası'nın yuvası olmuş. Korola-
rın, müzik gruplarının ve diğer performansların da sergilendiği yer olmuş. İnşaatı 
1884 yılında İtalyan mimar Cerestial Sacardim tarafından başlatılmış, 1896 yılı so-
nunda tamamlanmış ve ilk performans 7 Ocak 1897’de sergilenmiş. Bir tur alarak 
opera binasını gezdiğimizde büyük kubbelerinin altın yaldızlı süslemelerinde, 
sanat eseri tavan tablolarında, balkon pervazlarının zarif oymalarında nasıl bir za-
man koridorundan geçip günümüze ulaştığını hayal edebiliyorduk.
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Adliye Sarayı, görkemli katedral binası, heykellerle süslü meydan-
ları, zarif çelik konstrüksiyonlu balık pazarı, mercadosu hayranlıkla 
gezdiğimiz köşeler oldu.

Amazonların ürkütücü canlısı pirana balıklarını avlamak üzere he-
yecan verici tekne turumuzu da unutmamam gerekir. Profesyo-
nel balıkçıların rehberliğinde sabah çok erken saatlerde Amazon 
Nehri’nin karanlık sularına açıldık. Bir saat kadar yol aldıktan sonra 
avlanma yerinde durduk. Oltalar ve doğranmış dana yüreğinden 
oluşan yemler ortaya çıktı. Oltalar hazırlandı ve av başladı. İlk pira-
nalar oltalara takılmaya başladığında gördük ki, piranalar 4-5 san-
timetre büyüklüğünde koyu renkli balıklar. İlk bakışta hiç de ürkü-
tücü görünmüyorlar. Ama ava atılışları ve onları yemedeki hızları 
inanılmaz. Bunu gerçekleştirmede ağızlarındaki çok küçük ama çok 
sayıdaki dişlerini kullanıyorlardı. Yemleri anında bitiriyorlar ama bu 
arada da oltaya yakalanıyorlardı. Birkaç saat sonunda pirana balık-
ları ile dolan kovaları yakın bir sahile yanaşarak orada yaşayan bir 
yerli kabilesine verdik. Sevinçlerini kelimelerle anlatmam mümkün 
değil. Efsanevi piranalarla tanışmış olmanın heyecanı ile tekrar Ma-
naus’a döndük.
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Manaus şehri, 1669 yılında Sao Jose do Rio Negro 
Kalesi olarak kurulmuş. 1832 yılında yerli Manaos 
halklarının adından esinlenilerek Manaus adı ile bir 
kasabaya dönüşmüş. 1856’da Amazonların kalbinde 
bir orman şehri olarak genişlemiş.
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Bir yandan Manaus’u gezerken diğer yandan da tarih 
içindeki hikâyesine ulaşmaya çalışıyorduk. 20. yüzyıl baş-
larında kauçuk tohumlarının Avrupalı ülkelerin Uzak Do-
ğu’daki sömürgelerinde yetiştirilmek üzere taşınması ile 
Manaus’un tarih sahnesinde duraklaması başlamış. Reka-
bet Manaus’un kauçuk patlamasını aniden sona erdirmiş. 
Pırıltısı sönen Manaus ile birlikte Opera Sarayı da kapatıl-
mış. Bu öyle uzun bir kapanış olmuş ki, 20. yüzyılın büyük 
bir bölümünde kapalı kalmış.

Zenginlerin batan gemi gibi terk ettiği Manaus, fakirleşe-
rek elektrik jeneratörlerini bile çalıştıramaz hale gelmiş. 
Bu ani gerilemede ve hızlı düşüşte, lastiğin kullanımının 
pek çok alanda hızla yayılmasının da etkisi büyük olmuş.

1960’lı yıllara gelindiğinde Brezilya’nın yönetiminde 
olan askeri dikta, ülkenin iç kısımları ile birlikte Amazon 
Bölgesi’ne de yatırım yapma kararı alarak pek çok proje 
başlatmış. 1967 yılında Manaus Serbest Bölgesi kurulmuş. 
Amazon Bölgesi’nde yeni yolların açılması ile birlikte, ulu-
sal ve uluslararası finans piyasalarında Manaus’a yatırım 
dönemi başlamış. Yatırımların hızlanması büyüme ve nü-
fus artışını birlikte getirmiş.

Bu yeni gelişme döneminin ışığında, şehir merkezinin di-
lenci ve seyyar satıcılardan temizlenmesi, güvenliğin artı-
rılarak şehrin tarihi merkezini, turistlerin yürüyerek gele-
bilecekleri kaliteli gezi alanlarına ve eski ihtişamına kavuş-
turmak üzere çalışmalar yapılmış. Gezilerimiz esnasında 
gördüğümüz, bu gayretlerin başarıya ulaşmış olduğu idi.

Günümüzde Manaus, Brezilya’nın altıncı büyük ekonomi-
si olmuş. Amazon balık çeşitleri, tropikal meyveler, Brezil-
ya fıstığı, sabun çeşitleri, jüt, gül ağacı yağı, petrol arıtma 
ürünleri, kimyasal ürünler, bira, bilgisayarlar, motosiklet-
ler başlıca ihraç malzemeleri haline gelmiş.

Son yıllarda federal yatırım ve vergi teşvik sistemleri ile 
Manaus ve çevresi büyük bir sanayi bölgesine dönüşmüş. 
Büyüdükçe büyümüş. Amazonların çekiciliği ve giderek 
artan ulaşılabilme kolaylığı da buna katılarak oteller, turis-
tik yatırımlar da aynı nispette artmış.
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Gemi yapım tesisleri, bira fabrikaları, pek çok marka bilgisayar 
üretim tesisleri kurulan Manaus’ta LG, Nokia, Samsung, Siemens, 
Sanem Gradiente, BenQ cep telefonu üretim tesislerine sahiplermiş. 
Plastik lens üreticisi bazı firmalar, Brezilyalı bir spor arazi aracı 
üreticisinin merkezi, birkaç havayolu firmasının genel merkezleri ve 
daha pek çok üretim tesisi faaliyet göstermekte imiş.
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Gemi yapım tesisleri, bira fabrikaları, pek çok marka 
bilgisayar üretim tesisleri kurulan Manaus’ta LG, No-
kia, Samsung, Siemens, Sanem Gradiente, BenQ cep 
telefonu üretim tesislerine sahiplermiş. Plastik lens 
üreticisi bazı firmalar, Brezilyalı bir spor arazi aracı 
üreticisinin merkezi, birkaç hava yolu firmasının genel 
merkezleri ve daha pek çok üretim tesisi faaliyet gös-
termekte imiş. Uçağımız Manaus üzerinde alçalırken 
şehrin devasa görüntüsü, fabrika ve benzeri binaların 
ve gökdelenlerin çokluğu, özellikle havanın kirliliği 
bizi şaşırtmıştı. Ayrıca Dünyamızın en geniş yağmur 
ormanları bölgesinde olmasına rağmen yeşilin azlığı 
dikkatimizi çekmişti.

Manaus’ta yeşil alanların oranının artırmak üzere de 
1989’dan itibaren çalışmalar yapıldığını öğrendik. 
Şehrin en büyük parkı olan Mindu Park, Alexa Yeşil 
Tepesi, Sumauma Eyalet Parkı, Castanheiras Pied Ta-
marin Yaban Hayatı Sığınağı, Biyolojik Rezerv, Bilhares 
Parkı bu çalışmalar sonucu Manaus’a kazandırılmış. 
Ancak zaman zaman yaşanan olaylar, ekolojik den-
genin giderek daha hassaslaştığını gözler önüne ser-
mekte imiş. Şehre sıkıntılı saatler yaşatan şiddetli fırtı-
nalar, şiddetli dolu yağışları eksik olmamaya başlamış. 
26 Kasım 2009 tarihindeki korkunç asit yağmuru bir 
alarm niteliğinde imiş. Orman yangınlarının yarattığı 
çevre kirliliği, uzun süren kuraklık dönemlerinde daha 
da etkili olmakta imiş.

Amazonların kalbi Manaus’un, onun ekolojik denge-
sine en çok etki eden, en çok zarar veren unsurları ba-
rındırma çelişkisinin şaşkınlıkla farkına varırken, aynı 
zamanda Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsü'ne 
de ev sahipliği yaptığını öğreniyoruz.

Rüyalarımın Amazonlarından ayrılma vakti yakla-
şırken, günümüzün gerçeklerine uyanmıştım sanki. 
Amazonların Dünya’nın ciğerleri olduğunu öğrenmiş-
tik henüz küçücük öğrencilerken. Oysa günümüzde 
kesinlikle biliyoruz ki, Dünyamızın sağlığı diğer başka 
pek çok etken yanında Amazonların sağlığına da bağ-
lı. Suların dengesi, iklim dengeleri, canlıların yaşam 
döngüsü ve bizim, insan türünün geleceği. Bir ülkenin 
bir dönem yöneticilerinin kısa vadeli kararlarına, sana-
yi devlerinin gelişim ve kârlılık hesaplarına, uluslarara-
sı finans hareketlerinin zenginleşme çılgınlığına terk 
edilemeyecek kadar hayati önem taşımakta.

Ayrılmak üzere uçağa binerken, Manaus ve çevresini 
koca bir el gibi avuçlayarak bulunduğu yerden çıka-
rıp almak ve yerini Amazonların muhteşem yağmur 
ormanlarının sayılamayacak çeşitlilikteki yeşilliğine 
bırakmak isterdim■
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COP26, 1,5 oC hedefini canlı          tutmaya yetecek mi?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar 
Konferansı (COP26), 1 -13 Kasım tarihleri arasında, Birleşik Krallık 
başkanlığında, İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleşti. Sonuç 
bildirgesinde, ülkelerin iklim kriziyle mücadeleye yönelik hedeflerinin, 
küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmayı amaçlayan Paris 
Anlaşması hedeflerine uzaklığına dikkat çekildi. Ulusal katkıların acilen 
gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

► WWF Türkiye
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Hükümetler, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden 
temsilcilerin bir araya geldiği zirvede iklim hedeflerinin artırılması, iklim değişikliğine uyu-
mun hızlandırılması, Paris Anlaşmasının uygulanması konularında önemli adımlar atıldı. Ener-
ji, ulaştırma başta olmak üzere bir dizi sektörde dönüşüme yönelik taahhütler ortaya kondu. 
Ayrıca zirve sonuç bildirgesinde fosil yakıt teşviklerinin sona erdirilmesi ve kömür kullanımı-
nın azaltılarak temiz enerjiye geçişin hızlandırılması çağrısında bulunuldu. Ancak mevcut he-
defler küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak için yeterli görünmüyor. 

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, COP26’nın ar-
dından bir değerlendirme yaptı.  Bayar, elde edilen sonuçların iklim krizini durdurmak için bi-
limin öngördüğü çerçeveden uzak olmasına karşın zirvenin önemli kazanımlar da getirdiğine 
dikkat çekti:

“İlk kez bir iklim zirvesinin sonuç bildirgesine fosil yakıt kullanımının azaltılması girdi. Küresel 
Kömürden Temiz Enerjiye Geçiş Bildirgesi kapsamında 46 ülke önümüzdeki 20 yıllık dönemde 
kömürden elektrik üretimine son vereceğini duyurdu. Küresel çapta 130 trilyon dolar varlığı 
yöneten 450’den fazla finans kuruluşu, 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedeflerine ulaşıla-
bilmesi doğrultusunda finansman sağlama taahhüdü verdi.”

COP26, 1,5 oC hedefini canlı          tutmaya yetecek mi?
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Uğur Bayar, zirve boyunca kömürden çıkış, metan gazı emisyonlarının azaltıl-
ması, ormanların korunması gibi pek çok alanda yeni taahhütlerde bulunulsa 
da bu taahhütlerin henüz dünyayı, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlı 
tutma hedefi ile uyumlu bir yola sokmadığının altını çizdi. Bayar ayrıca “Zir-
ve, iklim krizi ile mücadelede tek aktörün hükümetler olmadığını da gösterdi. 
COP26, şirketler, finans kuruluşları, yerel yönetimler gibi aktörlerin ortaya koy-
duğu hedefler, koalisyonlar ve iş birlikleriyle, iklim değişikliği ile mücadelede 
hükümet dışı aktörlerin öneminin görüldüğü bir zirve oldu” dedi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programının ve Climate Action Tracker’ın analizleri, 
Glasgow’da verilen taahhütler de dâhil olmak üzere tüm planlar dikkate alındı-
ğında 2,4 derecelik bir ısınma yolunda olduğumuza işaret ediyor. Ayrıca iklim 
finansmanına ilişkin olarak 2009 yılında gelişmiş ülkeler tarafından verilmiş 
olan yıllık 100 milyar dolar tutarında kaynak ayrılması yönündeki söz de halen 
tutulamadı. Bunlara ek olarak iklim krizinin etkilerine karşı hassas konumda 
olan ülkelerde yaşanan kayıp ve zararların giderilmesine yönelik fon konusun-
da da uzlaşılamadı. Bu gelişmeler COP26’ya yönelik, verilen sözlerin inandırıcı-
lığına dair güven kaybına neden oldu. 

Zirvenin, “Daha iyi bir dünya için yarış” etkinliğinde konuşan BM Genel Sekre-
teri Antonio Guterres, hükümetler, iş dünyası, yerel yönetimlerin verdikleri net 
sıfır taahhütlerini denetleyecek bir çalışma grubu görevlendireceğini söyledi. 
Çok sayıda sivil toplum örgütünü içeren COP26 koalisyonu tarafından yapılan 
açıklamada da güven kaybına dikkat çekilerek gelişmiş ülkelerin iklim borcu-
nu ödemeleri ve iklim krizi sonucu gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan ka-
yıp ve zararları karşılamaları çağrısı yapıldı.
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Sonuç Bildirgesinde Öne Çıkanlar
İklim kriziyle mücadele ve uyumda, ormanlar ve okyanuslar dâhil 
olmak üzere karasal ve denizel ekosistemlerin korunmasının öne-
mi vurgulandı. Atmosfere salınan CO2’nin yaklaşık %50’sini tutan 
ormanlar ve okyanuslar, bunun yanı sıra, doğal afet risklerinin 
kontrolü, iklimin düzenlenmesi, toprak oluşumu ve besin döngü-
sünün sağlanması gibi kritik ekosistem hizmetleri de sunuyor.

Fosil yakıt teşviklerinin kaldırılması ve kömür kullanımının azal-
tılarak temiz enerjiye adil geçişin hızlandırılması çağrısında bu-
lunuldu. Böylece iklim krizinin esas nedeni olan fosil yakıt kulla-
nımının azaltılması ilk kez bir iklim zirvesinin sonuç bildirgesine 
girmiş oldu. Ancak, sonuç bildirgesi metninin dilinin Hindistan ve 
Çin’in ısrarı sonucu zayıflatılarak “kömürden çıkış” yerine “kömür 
kullanımının azaltılması” biçiminde değiştirilmesi ve kaldırılması 
istenen teşviklerin “verimsiz” teşviklerle sınırlı oluşu hayal kırıklı-
ğına neden oldu.

İnsan faaliyetleri sonucu yeryüzündeki sıcaklık artışının 1,1 °C’yi 
bularak alarm verici boyuta ulaştığı; 1,5 °C eşiğinin aşılmaması 
için küresel ölçekte CO2 salımının 2030 yılına kadar %45 oranında 
azaltılması ve 2050’de net sıfır hedefine ulaşılması gerektiği hatır-
latıldı. Ulusal katkılarını henüz güncellememiş olan ülkeler bir an 
önce harekete geçmeye davet edildi. Türkiye güncellenmiş ulusal 
katkı beyanını 2022 yılında açıklayacağını duyurdu.

Metan başta olmak üzere CO2 dışındaki sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasına yönelik çabaların artırılması talep edildi. Zirvenin 
ilk haftasında ABD ve AB ülkeleri de dâhil olmak üzere 100’den 
fazla ülke metan gazı emisyonlarını 2030’a kadar %30 oranında 
azaltma taahhüdü vermişti. Girişimin dışında kalan Çin, sonradan 
ABD ile yaptığı ortak açıklamada bu alanda iş birliği yapacağını 
duyurmuştu. 2025 öncesinde ve sonrasında iklim finansmanı için 
100 milyar dolar hedefinin yerine getirilmesi için gelişmiş ülkele-
rin acilen harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Paris Anlaşması’nda ortaya konulan Küresel Uyum Hedefi’ne yö-
nelik Glasgow – Şarm El Şeyh Çalışma Programı başlatıldı. Bu kap-
samda ülkeler gelecek yılki iklim zirvesine kadar iklim değişikliği-
ne uyumun hızlandırılması ve bu yöndeki desteklerin artırılması 
konularında çalışacaklar.

Ülkeler tarafından ortaya konan emisyon azaltımı hedefleri ve bu 
yolda kaydettikleri ilerlemenin şeffaf biçimde takip edilebilmesi 
ve bu hedeflerin yerine getirilmesine yönelik uluslararası iş birliği 
mekanizmasının kuralları üzerinde uzlaşıya varıldı. 

“Daha iyi bir dünya 
için yarış” etkinliğinde 
konuşan BM Genel 
Sekreteri Antonio 
Guterres, hükümetler, 
iş dünyası, yerel 
yönetimlerin verdikleri 
net sıfır taahhütlerini 
denetleyecek bir 
çalışma grubu 
görevlendireceğini 
söyledi.
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Zirve boyunca yapılan açıklamalar
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100’den fazla ülke 
Küresel Orman Finansmanı Taahhüdünü imzalayarak 
2030’a kadar ormansızlaşmayı ve arazi bozulmasını 
durdurma ve tersine çevirme sözü verdi. Türkiye’nin bu 
alanda vermiş olduğu söz büyük önem taşımakla birlik-
te ciddi adımlar atılmasını da gerektiriyor.  Bu çerçeve-
de madencilik, turizm, enerji, yapılaşma gibi “amaç dışı” 
alan tahsislerinin sonlandırılması ve son yıllarda hızla ar-
tan, hatta milli parklara bile sıçrayan aşırı ağaç kesiminin 
durdurulması büyük önem taşıyor.

Hindistan 2070 yılına kadar net sıfır emisyona sahip ülke 
olmayı hedeflediğini açıkladı. Küresel ölçekte en fazla 
emisyona neden olan üçüncü büyük ülke konumundaki 
Hindistan, bu hedefine ilave olarak 2030 yılında enerji-
sinin %50’sini yenilebilir kaynaklardan karşılayacağını 
duyurdu.

Küresel Kömürden Temiz Enerjiye Geçiş Bildirgesi kap-
samında 46 ülke önümüzdeki 20 yıllık dönemde kö-
mürden elektrik üretimine son vereceğini duyurdu. 
Çin’den sonra en fazla kömür santrali planlayan ikinci 
ülke konumunda olan Türkiye’nin 2053 hedefine ula-
şabilmek için bu alanda bir an önce adım atması gere-
kiyor. Yapılan tahminler Türkiye’nin piyasa şartlarında 
2030 yılına kadar kömürden çıkabileceğini ortaya ko-
yuyor.

COP26 başkanlığını yürüten İngiltere’nin öncülüğünde 
başlatılan “Değişim Gündemi” aralarında ABD, AB, İngil-
tere Türkiye’nin de bulunduğu 30 ülke tarafından kabul 
edildi.

Bu çerçevede 2030’a kadar;

Sıfır emisyonlu taşıtlara geçiş

Yeşil hidrojenin yaygınlaştırılması

İklime dirençli ve sürdürülebilir tarımın dünya çapında 
benimsenmesi ve çelik üretiminde neredeyse sıfır emis-
yon uygulamasının dünya piyasasında yaygınlaşması 
hedefleniyor.

“%100 Sıfır Emisyonlu Taşıtlara Geçişi Hızlandırmak Ko-
nulu COP26 Bildirisi”ni imzalayan hükümetler, otomobil 
üreticileri, otomotiv endüstrisi ve karayolu taşımacılığı 
temsilcileri Paris Anlaşması hedeflerine ulaşma amacıy-
la gelişmiş ülke pazarlarında 2035’ten, küresel çapta ise 
2040’tan geç olmayacak şekilde tüm yeni taşıt satışlarının 
sıfır emisyonlu araçlardan oluşması üzerine çalışacakları-
nı duyurdu. İngiltere, Hindistan ve İsveç’in yanı sıra Türki-
ye de bildiriyi imzalayan ülkeler arasında yer alıyor.

Net Sıfır için Glasgow Finansal İttifakı: Küresel çapta 
130 trilyon dolar varlığı yöneten aralarında yatırım ku-
ruluşları, bankalar, varlık ve emeklilik fon yöneticilerinin 
bulunduğu 450’den fazla finans kuruluşu, iklim finans-
manını sağlayacak varlıkların net sıfır hedefiyle uyumlu 
olacak şekilde kanalize edileceğini beyan etti.

Yeşil Mali Sistem Ağı (Network for Greening the Financi-
al System) para politikalarının ve finans piyasasının Paris 
Anlaşması’nın hedeflerine hizmete edecek şekilde şekil-
lendirmesini öngören Glasgow Deklarasyonu’nu açık-
ladı.  Yeni katılan üyelerle birlikte 100’den fazla ülkenin 
merkez bankalarını ve düzenleyici kurumlarını bir araya 
getiren oluşuma Türkiye’den Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu da katıldı■
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