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Üst üste gelen ve çoğunlukla insanlardan kaynaklanan afetler, 
doğayla ilişkimizi tekrar gündeme taşıdı. Son birkaç aydır ülke-
mizde, bölgemizde ve dünyada olağanüstü meteorolojik olay-
ların, bölgesel kuraklıkların yangınların, sellerin sayılarının 
arttığı bir dönem yaşadık. Ülkemizde yaşadığımız afetlerden 
sonra yıllardır üzerinde konuşulan ancak yeterince ilerleme 
sağlanamayan tedbirlerin yeniden konuşulmaya başlandı-
ğını gördük. Üzerine birçok araştırma yapılmış, kongreler ve 
sempozyumlar düzenlenmiş, raporlar yayınlanmış konular-
dan tekrar söz edildi. Ayrıca son 10 yıldır ilgili kamu kurumla-
rınca hazırlatılan havza yönetimi, taşkın ve kuraklık yönetimi 
raporlarında ve eylem planlarında açık olarak ifade edilen 
önlemler yinelendi.

“Hayatta kalan türlerin ne güçlüsüdür ne de en akıllısı. 
Hayatta kalan değişime en çok adapte olandır.” İngiliz doğa 
bilimci Charles Darwin’e atfedilen bu sözün günümüzde 
daha da anlam kazandığını düşünüyorum. Bu yaklaşıma göre 
“Evrim, sadece güç veya zeka ile ilgili değildir. İçinde bulunu-
lan ortamda en uyumlu olmayı sağlayan özellikler her ne ise 
onlar seçilecek ve çoğaltılacaktır.”

Sanayi devrimi sonrasında teknolojik gelişme için doğanın 
sınırlarını zorlayan insanoğlu, 1988 yılına gelindiğinde çevre ve 
iklimle ilgili bazı sorunları masaya yatırma kararı aldı. BM bün-
yesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü ve BM Çevre Programı iş 
birliği ile Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli oluşturuldu. 
Bu panelde çok sayıda ülkeden 200’ü aşkın uzman 33 yıldır 
çalışıyor. Bugüne kadar altı değerlendirme raporu yayınlandı. 
Yayınladıkları her raporda, durumun bir önceki rapora göre 
daha endişe verici olduğu belirtildi. Ağustos ayının başında 
yayınlanan özet raporda “sanayileşme öncesi döneme göre 
1,50C artan sıcaklıklarla birlikte sınırlama hedefini tutturmanın 
artık mümkün olmadığı” yer aldı. Ayrıca iklim değişikliğinin 
sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, seller, taşkınlar, kuraklık-
lar, orman yangınları ile bağlantıları açıklanarak bu olayların 
artarak devam edeceği öngörüldü. Dolayısıyla ülkemiz de dahil 
olmak üzere tüm dünya, bilim insanları tarafından nedeni ve 
sonuçları açıklanan bir tablo ve geleceğe dair endişelerimizi 
artıran tahminlerle karşı karşıya. 

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM), 2015 yılında 193 
ülkenin imzasıyla dünyada kalkınmanın sürdürülebilir olması 
gerektiğini kabul etti ve ülkelerin önüne 17 adet sürdürülebi-
lir kalkınma hedefi koydu. Bu amaçlar Ocak 2016’da yürür-
lüğe girdi. Ülkeler 2030 yılına kadar ulaşılması kabul edilen 
bu hedeflere ne kadar uyum gösterdiklerini BM’ye düzenli 
olarak raporluyor. 

Uzmanlar bu hedeflere ulaşabilmek için düşük karbon eko-
nomisi, sürdürülebilir su, tarım, çevre politikaları, sürdürüle-
bilir sanayi ve döngüsel ekonomi politikalarının uygulanması 
gerektiğini ileri sürüyorlar. 

Bu anlamda önümüzde küresel bir yol haritası mevcut. 
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin büyük bölümü 
mevcut politika dokümanlarında doğrudan ya da dolaylı bir 
şekilde yer alıyor. Bununla birlikte, söz konusu hedeflerin 
Türkiye’nin öncelikleri doğrultusunda uygulama sürecine 
dahil edilmesi alanında eksikliklerimiz var. Bu ihtiyaç aslında 
birçok alanda kendisini hissettiriyor. İşte bu noktada değişik-
lik ihtiyacımız ortaya çıkıyor. 

Önümüzde artan sorunlar olduğu gibi doğrudan iş dünya-
mızı ilgilendiren “Yeşil Mutabakat, döngüsel ekonomi” gibi 
kavramlar da var. Bu da sürdürülebilir bir kalkınma ve gelişme 
için ülkemize değişim, uyum ve dönüşümden başka seçenek 
bırakmıyor.

Günümüzde diğer sorunların yanı sıra enerji, su, gıda ve 
çevre güvenliği gibi sorunlarımız da artık tek bir bakış açısı ve 
klasik yaklaşımla çözülemez duruma geldi. Disiplinler arası bir 
düşünce ve değerlendirme kültürü oluşturmaya ihtiyacımız var. 

Uzmanlık alanımdan konuşacak olursam su politikaları-
nın da enerji, gıda ve çevre politikalarıyla birlikte ele alın-
ması gerekiyor. Son dönemde yaşanan müsilajdan yangınlara, 
kuraklıktan sellere kadar tüm sorunların bütünleşik bir bakışla 
çözüme ihtiyacı var. Hızla değişen çevre koşulları da bunu 
zorunlu hale getiriyor. 

İklim bilimcilerle birlikte meteoroloji mühendisleri de iklim-
deki ve meteorolojik olaylardaki değişikliklerin nedenlerini 
ve sonuçlarını uzun zamandır açıklıyor. Bu konu ve gerekli 
tedbirler, resmi kurumların raporlarında ve eylem planla-
rında da yer alıyor. Artık iklim değişikliğinin etkilerini anlama 
döneminden bunları azaltma ve felakete dönüşmesini önleme 
dönemine geçmeliyiz. Artık bu konularda en uygun yönetim 
politikalarını uygulama zamanı. Çünkü yağış rejimindeki deği-
şimin sıcaklıklardaki artış, su ve toprak kaynaklarımız, su ve 
gıda güvenliğimiz üzerinde ciddi etkileri olacak. Yüzey ve yer 
altı sularımızda ciddi kirlilik problemimiz var. Yer altı sula-
rımız kontrolsüz ve aşırı çekim baskısı altında. İçme ve kul-
lanma suyu yönetimimiz halen popülist politikaların etkisinde. 
Kentlere göç sürüyor. Mevcut suyu daha verimli kullanma ve 
kullanılmış suyu tekrar kullanma oranlarımız düşük. Tarımsal 
sulamada modern teknik ve yöntemlere yeterince geçemedik. 

Su yönetiminde, su kullanım bilincinde ve su politikalarında 
radikal bir düşünce devrimine ihtiyacımız var. Su Kanunu, 
Biyoçeşitlilik Kanunu ve Taşkın Kanunu Tasarıları’nın TBMM’de 
bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Ancak bu kanunlar çıksa 
bile uygulama için havza ölçeğinde güçlü kurumsal yapılara 
ihtiyacımız olacak. Bunu şimdiden planlamalıyız. Zaman da 
dahil olmak üzere tüm kaynaklarımızı artık çok daha verimli 
kullanmalıyız. Yasal kurumsal altyapı oluşturma döneminden 
geçerken yenilikçi politikalara ve akıllı su yönetimine ihtiyacı-
mız var. Bilişim teknolojisini ve yapay zekayı daha çok kulla-
nacağız. Bunlar için çok detaylı ve güvenilir veri toplamamız 
gerekiyor. Sağlıklı ve yeterli veri olmadan sürdürülebilir poli-
tikalar oluşturamayız, verimli işletme yapamayız. Özellikle 
büyük kentlerimizin içme ve kullanma suyunda havzalar arası 
transfer ettiğimiz su miktarı artıyor. Bu durum yakın gelecekte 
bölgeler ve iller arası bazı gerilimler yaratabilir. Kentlerde kayıp 
kaçak oranlarımız çok yüksek. Kentsel içme ve kullanma suyu 
temininde verimlilik için talep yönetimine geçmeliyiz. Bütün 
bu sorunların üstesinden gelebilmek kolay değil. Ama başla-
mak için önce konulara bakış açımızı ve yönetim anlayışımızı 
değiştirmemiz gerekiyor. Değişmezsek kaybederiz. <BW>
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● Su politikalarıyla ilgili altyapı oluşturma 
döneminden geçerken yenilikçi politikalara 
ve akıllı su yönetimine ihtiyacımız var. Bunlar 
için çok detaylı ve güvenilir veri toplamamız 
gerekiyor

● Dursun Yıldız*
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● Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları son bir yılda 
yüzde 45 oranında arttı

● Türkiye ödemelerini zamanında yapmada en yüksek 
performansa sahip ülkelerden biri olduTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 2021 yılı Temmuz 

ayı özet finansal piyasa verilerini açıkladı. Buna göre, 2020 
Temmuz sonunda 4,8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların 
finansal varlıkları son bir yılda yüzde 21 oranında artarak, 
2021 yılı Temmuz sonunda 5,8 trilyon liraya yükseldi. 
TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek 
hazırladığı özet finansal piyasa verilerine göre, aynı dönemde 
yabancı yatırımcıların finansal varlıkları ise yüzde 1,5 ora-
nında artarak 573,6 milyar lira oldu. TSPB verileri, 2021 yılı 
Ocak-Temmuz dönemini kapsayan yedi ayda yerli yatırım-
cıların finansal varlıklarının yüzde 10,4 oranında arttığını, 
aynı dönemde yabancı yatırımcıların finansal varlıklarının 
ise yüzde 7 oranında gerilediğini ortaya koydu. 2020 yılı 
başından itibaren istikrarlı bir şekilde artan, 2021 yılının ilk 
dört ayında ise halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etki-
siyle hızlanan ve Nisan sonu itibarıyla 2 milyon 674 bin gibi 
rekor seviyelere ulaşan Borsa İstanbul hisse senedi piyasa-
sındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, Mayıs ve Haziran aylarında 
olduğu gibi Temmuz ayında da düşmeye devam etti. 2021 
yılı Temmuz sonu itibarıyla Borsa İstanbul hisse senedi piya-
sasında bakiyeli yatırımcı sayısı 2 milyon 400 bine geriledi. 
TSPB verilerine göre, hisse senedi piyasasında ayda en az bir 
kez işlem yapan aktif yatırımcı sayısında ise Mayıs-Haziran 
aylarında sert bir düşüş yaşandı. Bu yılın Nisan ayı sonunda 
1 milyon 959 binin üzerine çıkarak tarihi rekor kıran hisse 
senedi piyasasındaki aktif yatırımcı sayısı, iki ayda 748 bin 
düşerek Haziran sonu itibariyle 1 milyon 211 bine geriledi. 
TSPB verilerine göre, yatırımcı sayılarında yaşanan gerile-
meye rağmen yerli yatırımcıların finansal varlıkları içeri-
sinde yıllık bazda en yüksek artış hisse senedi varlıklarında 
yaşandı. Geçen yıl Temmuz sonunda 273,5 milyar lira olan 
yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, bir yılda yaklaşık 
yüzde 45 oranında artarak 2021 Temmuz ayı sonunda 396,3 
milyar liraya çıktı. Bu tutarın 172,6 milyar lirası kurumsal yatı-
rımcılar ve tüzel kişilere, 223,7 milyar lirası ise bireysel yatı-
rımcılara ait. Diğer yandan yılın ilk çeyreğinde yaşanan hızlı 
artışa rağmen, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarında 
2021 yılının ilk yedi ayındaki artışın hız kestiği görülüyor. 
TSPB verileri, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde yatırımcı-
ların hisse senedi varlıklarında yüzde 4 oranında sınırlı bir 
artışın yaşandığını ortaya koydu. <BW>

Ticari veri tabanı şirketi CRIF ile ticaret alacak verisi plat-
formu Dun & Bradstreet Trade Program kapsamında 36 
ülkede şirketlerin 2018-2020 dönemine ait ödeme perfor-
mans verileri ve vade aşım trendlerini inceleyen Global 
Payment Study 2021 raporu yayımlandı. Global Payment 
Study 2021 raporuna göre, zamanında ödeme performansı en 
yüksek ülke 2019 yılında olduğu gibi 2020’de de Danimarka 
oldu. Danimarka, 2020 yılında 36 ülke arasında yüzde 88,6 
zamanında ödeme oranı ile en iyi performans gösteren ülke 
olurken, Polonya yüzde 76 ile ikinci oldu. Polonya’yı sırasıyla 
Hollanda, Rusya, Tayvan, Macaristan ve Almanya takip etti. 
Türkiye ise yüzde 58,3 oranıyla 36 ülke içerisinde zamanında 
ödeme performansında ilk sekiz ülke arasında yer aldı. Global 
Payment Study 2021 raporuna göre, 2020 yılında 36 ülkeden 
15’inin zamanında ödeme performansı yüzde 50’nin üzerine 
çıkarken, 21 ülkede zamanında ödeme performansı yüzde 
50’nin altında kaldı. Rapor ayrıca 2020 yılında Türk şirketle-
rinin COVID-19 salgınının olumsuz koşullarına rağmen zama-
nında ödeme performansını bir önceki yıla göre 2,8 puan 
artırarak yüzde 58,3’e çıkardıklarını ortaya koydu. Global 
Payment Study 2021 raporu kapsamında 23 Avrupa ülkesinde 
şirketlerin ödeme performansları değerlendirildi. Avrupa’dan 
Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 10 ülkede zamanında 
ödeme performansı yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşirken, 
geri kalan 13 ülkenin zamanında ödeme performansı yüzde 
50’nin altında kaldı. Rapora göre, 2020 yılında Avrupalı şir-
ketlerin zamanında ödeme performans ortalaması yüzde 35,7 
olurken, Türkiye zamanında ödeme konusundaki yüksek per-
formansı ile Avrupa ortalamasını yukarı çeken ülkelerden biri 
oldu. Sektörler bazında da ödeme performanslarını değerlen-
diren Global Payment Study 2021 raporuna göre, Türkiye’de 
2020’de en yüksek ödeme performansını yüzde 65 vadesinde 
ödeme ile tarım sektörü gerçekleştirirken, tarım sektörünün 
ardından en iyi ödeme performansına sahip sektörler sıra-
sıyla hızlı tüketim, giyim ve diğer tekstil ürünleri ile tekstil 
fabrikası ürünleri oldu. Madencilik sektörü ise yüzde 46 ile 
en düşük ödeme performansı ile son sırada yer aldı. İnşaat 
ve finans sektörleri de 2020 yılında zamanında ödeme per-
formansı en düşük sektörler oldu. <BW>

Borsada Yerli 
Yatırımcı Sayısı 
Düşerken Hisse 
Varlıkları Artıyor Türkiye Borcunu 

Zamanında Ödüyor
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