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akın dostum olan bir büyük tekstilci,
bir konferanstaki konuşmasını
yaparken, ‘sanayicilerin pamuklar
içinde saklanıp korunmaları gerekir’
demiş ve büyük alkış toplamıştı.
Gerçekten de öyle. Biraz yakından
bakarsanız her fabrikadaki üretimin aslında
bir mucizenin ortaya çıkması olduğunu
şaşırarak izlersiniz. Ürünün hammadde olarak
temininden, üretilip binlerce kilometre ötedeki
bir ülkede satıcıya ihraç edilmesinin her
aşamasında birçok kişinin yoğun emek,
alınteri ve çabası vardır. Her adımda da
sanayicinin karşısına akla gelmeyecek
sıkıntı ve engeller çıkar. Kahraman
sanayicilerimiz yaşamları boyunca bunun
mücadelesini vererek hepsini aşmayı başarır.
Pandemi döneminde üretim ve ihracat
rekorları kırıyoruz. İhracatın yaklaşık
yüzde 0’ini doğrudan sanayici
kardeşlerimiz yapıyor. TİM 1000 ihracatçı
listesine Çerkezköy OSB’den de
31 şirketimiz girdi. Yani üretimin yanı sıra
ihracatı da sırtlanmış durumdayız. Başta
Cumhurbaşkanımız olmak üzere her düzeyden
aldığımız beğeni ve destek bizi mutlu ediyor.
Heves ve çalışma hırsımız katlanıyor, işimizi
sonsuza kadar sürdürme isteğimiz büyüyor.
Tam böyle bir tempoda ilerlerken
beklenmedik, anlayamadığımız bazı
karar ve uygulamalar üstümüze geliyor
ve şaşırıp kalıyoruz. Geçtiğimiz
haftalarda tüm camiayı şaşkınlığa
düşüren gelişmeleri arka arkaya yaşadık.
Bunlardan birincisi tahmin edeceğiniz gibi
sanayi doğalgazına yapılan yüzde 4 ’a yakın
zam kararıydı. Bu kadar yüksek ve ani bir
zammın maliyetlere dönük etkisi çok açık

r
biçimde ortada. Bu zam bazı sektörlerde
yüzde 8’e ulaşıyor ve yılbaşından bu yana
gerçekleşen zam oranı da yüzde 150’ye ulaştı.
Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza aynı
oranda yapılan zam da yakında yüksek oranlı
elektrik zammı olarak karşımıza gelecek.
Doğalgaz ve elektriğe birkaç ay önce yapılan
yüksek oranlı zamlara da o zamanki yazılarımda
itiraz etmiş, bu zamların geri alınması talebimizi
vurgulamıştım. Şimdiki doğalgaz zammı
hakkında ise tüm sanayicilerimiz en hafif
deyişle itirazlarını her platformda dile getirdiler.
Bu arada bizi rahatsız eden gelişmeler bu
kadarla kalmadı. Akaryakıta da yüksek oranlı
ve arka arkaya gelen zamlar, kurdaki hızlı ve
dengesiz yükseliş ve oynamalar bizim günlük
üretim planlarımızı, hesaplarımızı altüst ediyor.
Her gün oturup yeni planlama ve
gelir-gider hesabı yapmaya mecbur kılıyor.
Günlük faaliyetimize bu koşullarda devam
ederken aniden ortaya çıkan bir mevzuat
düzenlemesi taslağı moral seviyemizi iyice
aşağı düşürmeye katkı sağladı. Dünyaya
örnek biçimde, sanayicinin kendisini
başarıyla yönettiği Organize Sanayi
Bölgelerinin yönetimlerinin Vali ve
Kaymakamlara devredilmesini öngören taslak
hazırlanmıştı. OSB’lerin işleyişini bilen, gıpta
edilen yönetim tarzını hayranlıkla izleyen
hiçbir kişi ve kurumun desteklemediği,
karşı çıktığı böyle bir düzenlemeyi neden
benimsemediğimizi ayrıntılarıyla Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’na sunduk. Umarız
yanlış bir adımın atılmakta olduğu
anlaşılır ve bu vahim hatadan geri dönülür.
Değerli sanayici dostlarıma her
türlü sıkıntımızın geride kaldığı,
sağlıklı üretim günleri diliyorum.
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ARİF ESEN
Genel Yayın Müdürü
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engin içerik, haber ve
röportajlarımızla yılın son
sayısıyla karşınızdayız.
Kapağımıza döviz kurlarındaki
dalgalanmalar ve sanayinin kullandığı
doğalgaza yapılan yüksek oranlı
zam sonrası iş dünyasından gelen
değerlendirmeleri taşıdık. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İSO
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan başta olmak üzere
sanayicinin temsilcileri bu konularda
ne dediler Ayrıntılar haberimizde.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından hazırlanan ‘45 2 Sayılı
OSB Kanunu’nda Yapılması Planlanan
Başlıca Değişiklikler Taslağı’
sanayiciler tarafından yönetilen özerk
OSB yönetimlerinde rahatsızlık yarattı.
Taslak, OSB Müteşebbis Heyetine
vali ve kaymakamların başkanlık
yapmasını öngörüyor. Taslak hakkında
görüşlerini açıklayan OSBDER
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş,
Taslak geriye dönüş anlamına geliyor.
Bağımsız OSB yapıları bozulmadan
yanlıştan dönülsün dedi. OSB Taslağı
ile hangi maddeler değiştiriliyor
Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM),
‘Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçısı
2020’ araştırmasının sonuçlarını
açıkladı. TİM’in ‘En Büyük 1000
İhracatçı’ listesine ÇOSB’den 31
firma girdi. ÇOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Sözdinler, Olağanüstü
koşullara rağmen TİM 1000 listesine
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giren katılımcılarımızı kutlarım dedi.
TİM 1000’e giren ilk 100 firma listesi
ve ÇOSB’den listeye giren 31 firmanın
sıralı tablosu sayfalarımızda.
Piri Reis Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu,
dünyada ve Türkiye’de 2021’de
yaşanan ekonomik gelişmelerle
2022 öngörülerini Global Sanayici
Yazı İşleri Müdürü Giray Duda’ya
anlattı. Pandeminin getirdikleri,
TÜFE ve ÜFE’deki artışlar, dövizdeki
yukarı yönlü hareketlilik, yüzde
48.4’lük doğalgaz zammının etkileri ne
olacak Aslanoğlu ile röportajımızda.
Boğaziçi Üniversitesi İktisat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ceyhun Elgin, Faiz indirimleri,
kredi faizlerine yansımıyor dedi.
Elgin’le, pandeminin Türkiye
ve küresel ekonomiye etkilerini
analiz ettik. Elgin’in sorularımıza
verdiği yanıtlar dergimizde.
Uluslararası Taşımacılık ve
Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin
(UTİKAD) yeni başkanı Ayşem Ulusoy,
pandemide yaşanan taşımacılık krizini
ve bu konudaki çabalarını anlattı.
İş Bankası Genel Müdür
Yardımcısı Şahismail Şimşek’le
yaptığımız röportajda bankacılıktaki
teknolojik gelişmeleri ele aldık.
Yazarlarımız Vahap Munyar,
Celal Toprak, Dr. Ahmet Temiroğlu
bu sayımızda da özgün analiz
ve değerlendirmeleriyle sizlerle.

HABER
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rakya Kalkınma A ansı ve erkezköy
rganize Sanayi Bölgesi
SB işbirliğiyle
hayata geçen Sanayide Di ital Dönüşüm
Eği m ve Danışmanlık Merkezi Pro esi
kapsamındaki Sanayide Di ital Dönüşüm
Endüstri 4.0 aboratuvarının tanı mı
geniş ka lımlı bir toplan yla gerçekleş rildi.
zel SB Mesleki ve Teknik Anadolu
isesi’nin bünyesinde kurulan ve uygulanan
pro enin tanı m toplan sına SB Yöne m
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Trakya Kalkınma
A ansı Genel Sekreteri Mahmut ahin, Kapaklı
İlçe Milli Eği m Müdürü İr an Danışmaz,
SB Yöne m Kurulu Yedek yesi Ahmet
Temiroğlu, SB Bölge Müdürü Mehmet
zdoğan ve zel SB Mesleki ve Teknik
Anadolu isesi Müdürü Erkan Yalaza’nın yanı
sıra okul idarecileri ve öğretmenleri ka ldı.
Tanı m toplan sında bir konuşma yapan
Trakya Kalkınma A ansı Genel Sekreteri Mahmut
ahin, Pro e kapsamında sanayicinin di ital
dönüşüm konusunda bilgi ve tecrübesini ar rmak, bu konuda onlara destek olmak amacıyla
16 modülden oluşan eği m verilecek r. 5 yıllık
pro eksiyonda 295 rmaya eği m verilmesi
planlanıyor. Ayrıca 150 rmanın panel ve eği m
programından yararlanarak şirketlerin di ital
dönüşümü tamamlaması hede eniyor. Pro eyle
Trakya’daki bütün SB’leri pro eye ortak ederek
onların da çalışanlarına eği m verilsin istedik.
Meslek liselerindeki çocuklarımız da gördükleri
eği mleri uygulamalı olarak görebilecekler.
Di ital abrika nedir Bunu uygulamalı olarak
görebilecekleri ih yaca cevap veren bir laboratuvar oldu burası. Trakya’daki SB’ler, öğren6 GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021
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ciler burada birebir uygulamalı eği m
alabilecek. Amacımız geleceğin dünyası
olan di italleşmenin, verimliliğin çok
önemli olduğu bu dönemde rekabe ,
ihraca ar rabilmek. Bu nedenle laboratuvarın önemli olduğuna inanıyoruz.
İnşallah Trakya Türkiye’de ark yaratacak.
Sanayiye yönelik ara eleman değil aranan eleman noktasında ciddi bir kaynak
oluşturacak şeklinde konuştu.

► NİTELİKLİ İNSAN
KAYNAĞI DA OLACAK
SB Yöne m Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler de laboratuvar ile amaçlarının
di ital dönüşümün ne olduğunu sanayiciye ve öğrencilere anlatmak olduğunu
dile ge rerek şunları söyledi: Trakya
Bölgesinde katma değeri, teknolo i
ve bilgi yoğunluğu yüksek ürünlerin
üre lmesi, küresel anlamda üst sıralara
erişilmesi, yenilikçi üre m metotlarına
uygun uluslararası standartlarda mesleki
eği m altyapısının oluşturulması amacıyla hazırlanarak aaliyete geçirilen bu proemiz açısından heyecan verici bir ortamı
bugün sizlerle paylaşıyoruz. Sanayide
Di ital Dönüşüm Eği m ve Danışmanlık
Merkezi isimli bu pro emiz kapsamında
burada eği m alacak öğrencilerin ve
teknik insanların, şirketlerimizin di ital
dönüşümünde çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Dünyanın Endüstri 4.0
olarak da tanımladığı yeni di ital ve üst
teknolo ik seviyeye uygun eği mlerin bu
laboratuvar kapsamında öğrencilerimize,
teknik insanlara ve pro emiz içeriğindeki
tüm iş rakçilerimize yayılmasını planladık. Tüm ülkemize ve diğer SB’lere de
örnek olacak bu pro emizin bugünkü bölümünde yer alan aboratuvarın devreye
alınması haricinde bölgemiz rmalarında Di italleşme lgunluk Araş rması
çalışmalarının da halen sürdürüldüğünü,
ardından di italleşme üst başlığında
arklı eği mlerin verileceğinin
bilgisini sizlerle paylaşmak isterim.
Pro enin tanı mının yapılmasının
ardından, Siber iziksel abrika
Eği mlerine ka lıp başarılı olan
9 personele ser ka verildi. aboratuvar,
Trakya’daki SB’lere, mesleki ve teknik
liselere ve ilgili meslek yüksekokullarına
hizmet verecek. Pro e ile di ital
dönüşüm konusunda işletmelerin ih yaç
duyduğu nitelikli insan kaynağının
ye ş rilmesi ve Trakya genelinde
di ital dönüşüm konusunda arkındalık
oluşturularak, rmaların di ital dönüşüm
süreçlerini hızlandırmaya yönelik
danışmanlık verilmesi hede eniyor.
GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021
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ÇOSB ZEKA

Er

erkezköy rganize Sanayi
Bölgesi
SB tarafından
özel eği m almış ve çalışabilecek
durumdaki ha zihinsel
engellilere iş imkanı kazandırmak
amacıyla hazırlanan ZEKA’ya
Zihinsel Engelliler Korumalı
İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi
Tekirdağ aliliği tarafından
Erişilebilirlik Belgesi verildi.
Türkiye’de örnek ve
alanında ilklerden biri olan
SB ZEKA, Tekirdağ aliliği
koordinesinde Aile ve Sosyal
izmetler Müdürlüğü tarafından
oluşturulan Erişilebilirlik
Komisyonu tarafından yapılan
incelemeler sonucunda
Erişilebilirlik Belgesi almaya hak
kazandı. Belgenin verilmesi için
Tekirdağ aliliği’nde bir takdim
töreni düzenlendi. Törene,
Tekirdağ alisi Aziz Yıldırım, ali
Yardımcısı . arun Kaya, SB
Yöne m Kurulu Başkanı Eyüp
Sözdinler, Tekirdağ Aile ve Sosyal
izmetler İl Müdürü lkü slu
ve SB Bölge Müdürü
Mehmet zdoğan’ın yanı sıra
kurum yöne cileri ka ldı.

Tekirdağ Valisi
Aziz Yıldırım

r

B

ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı
Eyüp Sözdinler

► ÇOSB’YE ÇOK
TEŞEKKÜR EDİYORUM

Programda konuşan ali
Yıldırım şunları söyledi:
Bugün burada bir arada
olmamızın sebebi hayırlı
bir iş r. Toplumumuzun
dezavanta lı kesimlerinden bir
tanesi olan engelliler ve bu
engelliler içerisinde belki de en
dezavanta lılardan bir tanesi olan
zihinsel engelli vatandaşlarımız
için Zihinsel Engelliler Korumalı
İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi
adında bir merkez oluşturuldu. Yapabilecekleri
kadarıyla çalışabilecekleri hayırlı bir yer açılıyor.
Buna önayak olan SB Yöne m Kurulu Başkanımız
Sayın Eyüp Sözdinler’e, SB Bölge Müdürü
Mehmet zdoğan’a, Aile alışma Sosyal izmetler İl
Müdürü lkü slu’ya teşekkür ediyorum. Bu önemli
bir hadisedir. Engellilerin tamamı bu topluma, aslına
bakarsanız engelsiz olanlara emane r. Bu emanete
en güzel şekilde sahip çıkmak, onların ih yaçlarını
mümkün olduğunca kendilerine de gördürtebilmek
sure yle gidermek gerekiyor. Bu onların aynı
zamanda bütün işlerini hazırca yapmak yerine
onları da topluma katmak, böylece sosyal hayata
8 GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021

onların da ka lımını sağlamak, kendilerini daha
mutlu bireyler olarak görmelerini temin etmek için
gerekli. Bu sayede onların da ruh sağlıkları düzeliyor,
ailelerinin de rahatlamalarına vesile oluyor. ZEKA
ile bireyler kendilerini daha iyi hissedecekler,
sosyalleşmeleri daha mümkün olacak ve bütün
engeller olabildiğince, mümkün olduğunca ortadan
kalkacak. Erişilebilirlik Belgesi, engellilerin çalışma
ve eği m ortamının oluşturulduğu alanlarda engelli
bireylerin rahatlıkla erişebilmesini sağlayanlara
veriliyor. Bu yüzden özel donanımlar gerek riyor.
Arkadaşlarımız incelemelerini yap lar, hepsinin yerli
yerinde eksizsiz ve tam olduğunu tespit e ler. nun

r

HABER

için biz de bir erişilebilirlik belgesi hazırladık. Bunları
almaya hak kazandıklarına hep beraber kani olduk.
Törende bir konuşma yapan SB Yöne m Kurulu
Başkanı Eyüp Sözdinler de şunları söyledi: Bir
Manisa gezisinde böyle bir pro eyle karşılaş m, çok
heyecanlandım ve dedim ki biz de bunu yapalım.
ocuklarımızı topluma kazandırmak amacıyla bu
merkezi kurduk. Pro eyi biraz daha geliş rdik.
Engelli bireylerimiz atölyelerde birtakım işler
yapsın, hem ailelerine maddi olarak katkıda
bulunsunlar hem de sosyalleşme imkanı bulsunlar.
Konuşmaların ardından ali Yıldırım,
Erişilebilirlik Belgesi’ni SB Yöne m
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’e tak m e .

► ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ BİLGİ NOTU

Tekirdağ Aile ve Sosyal izmetler İl Müdürlüğü
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu SB
ZEKA ile ilgili hazırladığı Bilgi otunda şu görüşlere
yer verdi: 07.06.2021 tarihinde erkezköy rganize
Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün müracaa üzerine
Türkiye’de 2. örneği yapılan ve açılış işlemlerinin
tamamlanması için Erişilebilirlik Belgesi alması

gereken SB Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri
Atölye ve Yaşam Merkezi ZEKA 23.06.2021
tarihinde planlanan Erişilebilirlik inceleme
programı dışında inceleme yapılmış
ve 30.07.2021 tarihli 2021-3. Erişilebilirlik İzleme
ve Denetleme Komisyonu Toplan sında inceleme
raporu görüşülerek hiçbir kusur ve eksikliğe
rastlanılmadığı için oybirliği ile ilimizde Erişilebilirlik
Belgesi verilmeye uygun 4. kurum olmuştur.

► KORUMALI İŞYERLERİ
İlimizde erkezköy SB tarafından erkezköy
SB Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye
ve Yaşam Merkezi Pro esi’ hazırlanmış r.
Pro e kapsamında yapım işi 2020 Ekim ayında
tamamlanmış r. 2 bin 330 metrekare kapalı
alana sahip 12 atölye, yemekhane, sosyal alanlar,
revir, hemşire odası, o sler ve toplan odası gibi
bölümlerden oluşmaktadır. Bir atölye 36 metrekare
alana sahip r. Korumalı İşyerlerinde Yönetmelik
kapsamında bir atölyede en az 8, en azla
10 zihinsel engelli bireyin çalışması mümkündür.

GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021
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TBMM Başkanı
Şentop ile sanayiciler
biraraya geldi
B

ir dizi açılış ve ziyaret için erkezköy’e gelen, TBMM
Başkanı Pro . Dr. Musta a entop, ziyaretler kapsamında
erkezköy Ticaret ve Sanayi dasında sanayicilerle de bir
araya geldi. Tekirdağ alisi Aziz Yıldırım, AK Par Tekirdağ
Milletvekilleri Musta a Yel ve iğdem Koncagül, erkezköy

B

B

rganize Sanayi Bölgesi
SB Yöne m Kurulu Başkanı
Eyüp Sözdinler’in yanı sıra Tekirdağ’daki SB temsilcilerinin
ka ldığı toplan da slah SB’ler, Ergene Derin Deşar ve Bölge
sanayisi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplan da
ayrıca entop, SB’lerin çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

K r

ir dizi açılış ve program için
Tekirdağ’a gelen laş rma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışların ardından orlu
avalimanı’nda gerçekleşen geniş
ka lımlı toplan da sanayicilerle
bir araya geldi. Toplan ya AK
Par Milletvekili iğdem Koncagül,
erkezköy rganize Sanayi Bölgesi
SB Yöne m Kurulu Başkan ekili atan Yakuppur, SB Yöne m
Kurulu yesi a h Elay ve SB
Yöne m Kurulu Yedek yesi İlyas
Kum da ka larak bölge ile ilgili
görüş alışverişinde bulundular. Burada bir konuşma yapan laş rma
ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu
Tekirdağ ziyaretlerimiz kapsamında orlu ve erkezköy’de aaliyetlerini sürdüren Sanayi ve Ticaret
dası’nın değerli işinsanları ile bir
araya geldik. Memleke n yarınları
için taş üstüne taş koyan herkesin
en büyük destekçisiyiz şeklinde
konuştu. Toplan da işinsanları
beklen lerini ve çözüm
önerilerini de dile ge rdiler.
10 GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021
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anayi ve Teknolo i Bakanı Musta a arank,
global markalara kalıp ve parça üreten,
erkezköy rganize Sanayi Bölgesi’nin
SB
köklü kuruluşlarından MT Plas k San. ve Tic.
td. .’nin 2.etap abrika açılışını yap .
Açılış törenine Sanayi ve Teknolo i Bakan
Yardımcısı asan Büyükdede, Tekirdağ alisi
Aziz Yıldırım, K SGEB Başkanı asan Basri Kurt,
AK Par Tekirdağ Milletvekilleri Musta a Yel ve
iğdem Koncagül, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü a h Turan, SB Yöne m Kurulu Başkanı
Eyüp Sözdinler ve SB Bölge Müdürü Mehmet
zdoğan’ın yanı sıra MT Plas k Yöne m Kurulu
Başkanı Me n Güler ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileriyle çok sayıda davetli ka ldı.
Bakan arank, erkezköy SB’de MT Plas k
abrikası’nın yeni ya rımının açılış töreninde yapğı konuşmada, rmanın hem kalıpçılık hem de
katma değerli plas k parçalar alanında çok önemli
işlere imza a ğını söyledi. irmaların katma
değerlerinin önemine işaret eden arank, şöyle
konuştu: Bu rmanın katma değerini şöyle ölçebiliriz. Türkiye’nin kilogram başına ihracat değeri
1 avrolar civarında ama bu rmamızın kalıptaki
ihracat değeri kilogram başına 58 dolar, plas k
parçalarda 5.8 dolar. Dolayısıyla katma değer nasıl
oluşturulur bunu görmek isteyen gelsin bu rmamızı, MT rmasını ziyaret etsin diyoruz.
Bakan arank, lkemizi katma değerli
üre mle katma değer oluşturarak gelişen
büyüyen, re ahını da tüm mille yle paylaşan
bir ülke haline ge rmek için büyük bir gayretle
çalışıyoruz. Buradaki en büyük destekçilerimiz
de müteşebbislerimiz ve onların edakar
çalışma arkadaşları oluyor. Ben kendilerine
teşekkür ediyorum. Bu yeni ya rımın
şehrimize, ülkemize, ekonomimize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum dedi. Bakan
arank, açılışın ardından abrikayı gezerek
rma yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021 11
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erkezköy rganize Sanayi Bölgesi’nin de
SB kurucu ortağı olduğu, Başkent
niversitesi Anadolu SB
Teknolo i Geliş rme Merkezi’nin
kuruluş başvurusu için imzalar a ldı.
Türkiye’de ilk kez dört büyük organize
sanayi bölgesinin de kurucu ortalığında ve
üniversitenin işbirliğinde Teknolo i Gelişrme Bölgesi TGB kuruluyor. Anadolu
rganize Sanayi Bölgesi Anadolu SB ile
Başkent niversitesi işbirliğinde ve erkezköy SB, Dudullu SB, İzmir Atatürk SB,
Gebze SB’nin de Kurucu eye nde yer
aldığı Türkiye’nin uygulamada en kapsamlı
TGB’si aaliyete geçmeye hazırlanıyor.

G

H

TGB Kurucu eyet Toplan sında konuşan
Pro . Dr. Mehmet aberal, epimizin
birinci görevi ülkeye sahip çıkmak r.
Atatürk, bir tek eksiğimiz var, o da çalışmak
demiş r. nemli olan ülkeye hizme r.
lkemiz ar k bilim ihraç ediyor. erkes
bilsin ki, Türkiye büyük bir devle r ve doğu
ile ba arasında bir köprüdür. epimizin
görevi ülkeyi yükseltmek r dedi. Başkent
niversitesi Rektörü Pro . Dr. Ali aberal
ise, Anadolu SB ve Başkent niversitesi
işbirliğinde hede miz yeni bir TGB kurmak
ve bunun üzerinden yeni teknolo iler
ortaya çıkarmak r şeklinde konuştu.

► TUNCAY: TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK
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► HABERAL: GÖREVİMİZ
ÜLKEYİ YÜKSELTMEK

Türkiye’de kurulan TGB’lerde çok sayıda
üniversitenin olduğuna ama birden azla
sanayi bölgesinin olmadığına dikkat çeken
Anadolu SB Yöne m Kurulu Başkanı
üseyin Kutsi Tuncay imza töreninde şunları
söyledi: Biz bunun tam tersini yapıyoruz.
Bu da üniversitenin sanayiye bakışını
gösteriyor hem de buradan çıkan sonucun
Türkiye’ye örnek olacağına inanıyoruz.
Başkent niversitesi ile kendi imkanlarımız
çerçevesinde uzun yıllardır işbirlikleri
yapıyoruz. Problemsiz bugünlere geldik. TGB
ile özellikle yeni mezunların yap ğı icatların
üre mde yer alabilmesi, carileşebilmesi
ve ihraç edilebilmesi için TGB’leri bir ih yaç
olarak görüyoruz. Bu yolla sanayicilerimiz
yüksek katma değerli ürünler ile küresel
rekabe e yerini alabilecek. Biz mevcut
olanlarından arklı olarak, SB’leri
daha azla tu uk. İyi bir başlangıç ama
yapacak daha çok işimiz var. Bugüne kadar

r
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K r
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her zaman konuşmanın ötesine
geç k. Türkiye’de bir ilk olacak.

► YILDIRIM: PROJEYİ ÖNEMSİYORUZ

Gebze SB Yöne m Kurulu Başkanı
ahit Yıldırım da şunları söyledi:
Yıllardan beri nitelikli üre min ülkemizde
yapılamamasının nedeninin üniversite
sanayi-işbirliğinin yeterli olmamasından
kaynaklandığını hepimiz biliyoruz.
Bu işbirliği olmadığı sürece ülke ne
kadar ihracat yaparsa yapsın, yüksek
katma değerli ürünler olmadıkça kuru
ihracat yapılıyor. Bu nedenle pro eyi
önemsiyor ve destekliyoruz.

.

T

K
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► ONAY: AR-GE İÇİN ÖNEMLİ
Dudullu SB Yöne m Kurulu Başkanı Murat nay,
Ar k ağır sanayiden önce teknolo i hakim olmaya
başladı. Bizim ihraca aki kilogram yatlarımızın
düşüklüğü Ar-Ge çalışmalarının olmamasından
kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu TGB ülkenin gelişimi için
çok önemli. Başkent niversitesi ve Anadolu SB’nin
pro esi sanayiye çok destek olacak i adelerini kullandı.

► UĞURTAŞ: DOĞRU BİR YATIRIM
İzmir Atatürk SB Yöne m Kurulu Başkanı ilmi ğurtaş,
Sanayicinin üniversitelere ih yacı var. Sanayici üniversiteden bilgi almak is yor ama bazı çekinceleri oluyor. niversite bilgi paylaşmak is yor ama yol bulamıyor. Bu nedenle

S r
r

M
r

erkezköy rganize Sanayi
Bölgesi’nin
SB köklü
rmalarından Sarbak Metal
Ticaret ve San. A. . tarafından
erkezköy’de yap rılan
Sarbak Metal Cumhuriyet
Anadolu isesi’nin son sını
öğrencilerinden rmaya sürpriz
bir ziyaret gerçekleş . Mezun
olacak öğrenciler Sarbak Metal
Yöne m Kurulu Başkanı Andon
Arekelyan’ı eği me verdiği

C

Ar

üniversite-sanayi işbirliğini kurallarına oturtmamız gerekir
ki, her iki tara a işbirliği ve güven içerisinde olsunlar. Yeni
pro elerin geliş rilmesi ve sanayi kuruluşlarıyla büyütülmesi
çok önemli. Bize bu öneri geldiği zaman Atatürk SB olarak
seve seve oluşumun içerisinde olmayı kabul e k.
lke için çok doğru bir ya rım. Dileriz örnek olur dedi.

► SÖZDİNLER: TEKNOLOJİ İLERİYE TAŞINACAK

Toplan da konuşan SB Yöne m Kurulu Başkanı
Eyüp Sözdinler, TGB’lerde yazılım ağırlıklı işler yapılıyor.
albuki sanayicilerin istediği teknolo inin ileriye taşınması.
Pro enin teknolo ik yenilikler yaratacağına inanıyoruz.
re mde katma değer yaratacak bu üniversite-sanayi
işbirliğine çok önem veriyoruz. Tüm üniversiteler ile
sanayinin el ele yürüdüğü bir sistem diliyoruz dedi..

r

katkılardan dolayı teşekkür
e ler. Ziyare en oldukça
memnun kaldığını belirten
Arakelyan, öğrencilere yeni
eği m hayatlarında başarılar
diledi. Arakelyan’ın sürekli olarak
yanlarında olduklarının al nı
çizen Sarbak Metal Cumhuriyet
Anadolu isesi’nin idarecileri
de gençlerin eği mi için
sürekli olarak çalışmaya devam
edeceklerini kayde ler.

A

r r

L

r
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eks l sektörüne değer katan
ihracatçılar, İstanbul Teks l
ve ammaddeleri İhracatçıları
Birliği’nin İT İB düzenlediği törenle
ödüllendirildi. İT İB İhracata Değer
Katanlar ödül töreninde 35 pla n,
59 al n, 74 gümüş ve 302 bronz
olmak üzere toplam 470 rma
ödül, 652 rma ise başarı ser kası
almaya hak kazandı. Törende, bu
yıl ihraca nı en çok ar ran rma,
2020 yılında üye olup en çok ihracat
gerçekleş ren rma, en çok ülkeye
ihracat gerçekleş ren rma, en
katma değerli ihracat gerçekleş ren
rma, hede ülkelere en azla ihracat
gerçekleş ren rma kategorilerinde
de özel ödüller verildi.
Türkiye’nin toplam ihraca na
kesin siz katkı sağlayan teks l
sektörü salgın döneminde de
gerçekleş rdiği ihracat ile ülke
ekonomisine katkı sunmaya
devam e . Teks l sektörü 2020
yılını 10 milyar dolara yakın
ihracatla tamamladı. İT İB de bu kapsamda başarılı
ihracatçılarını ödüllendirdi. dül töreninde
erkezköy rganize Sanayi Bölgesi’nde
SB
aaliyet gösteren çok sayıda rma temsilcisi de yer
aldı. dül töreninde konuşma yapan İT İB Başkanı
Ahmet ksüz ülke ihraca na katkı sunan ve ödül
kazanan tüm rmaları tebrik ederek, ihracatla kalkınan
14 GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021

r

Türkiye ekonomisi için herkese büyük
sorumluluklar düştüğünü belir . ksüz,
amaçlarının üre m ağını geliş rmek,
yeni is hdam yaratmak, ihraca ar rmak
ve ülke ekonomisine daha azla katkı
sağlamak olduğunu söyledi.

► 2020 PLATİN VE ALTIN ÖDÜLLERİ

ok sayıda rmanın ödül aldığı İhracata
Değer Katanlar dül Töreninde SB’nin
gururu olan rmalar şu isimlerden oluştu:

İTHİB PLATİN ÖDÜL LİSTESİ

SIRA NO

İRMA İSMİ

16

Pelsan Teks. Ürün. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.

35

Emateks Boya Kimya Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

İTHİB ALTIN ÖDÜL LİSTESİ

SIRA NO

İRMA İSMİ

Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

B

İTHİB
A
Ö

16

Hyosung İstanbul Teks. Ltd. Şti.

2

Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk A.Ş.

31

Süedser Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

33

Fiberteks Non o ens Tekstil Sanayi ve İhracat A.Ş.

3

Hassan Teks. San. ve Tİc. A.Ş.

45

Ordu Teks. Boya ve Apre Kasar San. Tic. A.Ş.

53

Fil Man Made Teksnik Teks. San. ve Tic. A.Ş.

55

Özcanlar Teks. San. ve Tic. A.Ş.

56

Almodo Altunlar Teks. San. ve Tic. A.Ş.

5

Türkmen Grup İth. İhr. Dış Tic. A.Ş.

HABER
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stanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
İDDMİB , 2020 yılında gerçekleş rdiği 8.4 milyar dolarlık ihracata
katkı sağlayan başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. İhraca n
Metalik Yıldızları’ gerçekleş rilen törende ödüllerini aldı. İDDMİB
Başkanı Tahsin z ryaki sektörün bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat
hede ni aşacağını söylerken, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna
Turagay demir ve demir dışı sektörünün ihraca n yüz akı olduğunu
söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise Demir ve Demir Dışı Metaller
sektörünün ihraca aki birim değerindeki ar şa vurgu yap .

► TİM BAŞKANI GÜLLE: “İHRACATTA HEM DEĞER HEM DE BİRİM ARTTI”

dül töreninde konuşma gerçekleş ren Türkiye İhracatçılar
Meclisi TİM Başkanı İsmail Gülle, Yılın ilk 8 ayında,
Demir ve Demir Dışı Metaller sektörümüzle, ihraca mızı
yüzde 49 ar rarak 7.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleş rdik.
Sektörümüzden bir diğer iyi haber ise, birim ihracat değerinden
geldi. Bu yılın ilk 8 ayında sektörümüz, ihracat birim değerini
yüzde 18 ar rarak 3.9 dolara yüksel . İhraca mız artarken,
birim ihracat değerimizin de yükselmesi, Meclisimizin öncelikli
hede eri arasında yer alıyor. 2021 yılında sektörümüz
210 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleş rme başarısını gösterdi.
Yıl sonunda, sektörümüzün 10 milyar dolarlık ihracat hede ni
aşacağına inancımız tam. İDDMİB ça sı al nda yer alan her bir
ihracatçımız, Türkiye’nin caret diplomasisinin saha ne erleri
olarak, bugünün yıldızı olmayı hak ediyor i adelerini kullandı.

► TOPLAM 75 ÖDÜL

İhraca n Metalik Yıldızları’ ödül töreninde 25 kategoride
toplam 75 ödül verildi. dül töreninde erkezköy rganize
Sanayi Bölgesi’nin
SB göğsünü kabartan tablo ortaya çık .
SB’de aaliyet gösteren çok sayıda rma ödüle
layık görüldü. SB’den ödül alan rmalar şu isimlerden oluştu:

İDDMİB İHRACATIN METALİK YILDIZLARI
LİSTESİNDE YER ALAN
ÇOSB KATILIMCILARI
►BAKIR ÇUBUK VE PRO İLLER
Sarbak Metal Tic. ve San. A. :
Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A. .
►BAKIR YASASI ÜRÜNLER
Altek Döküm adde Mam. San. ve Tic. A. .
►BAKIR EŞYALAR
Altek Döküm adde Mam. San. ve Tic. A. .
►HIRDAVAT SEKTÖRÜ MOBİLYA AKSESUARLARI
Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A. .
►DEMİR ÇELİKTEN MAMUL ÜRÜNLER
otun Boya San. ve Tic. A. .
►METAL MOBİLYALAR
MY Teknogon Dış Tic. A. .
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erkezköy rganize Sanayi Bölge
SB Müdürlüğü çok önemli
bir online seminere daha imza a . Pandemi sürecinde de birçok
online seminer düzenleyerek ka lımcılarından büyük takdir alan
SB Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği son seminere de oldukça
yoğun ka lım oldu. Konuşmacı olarak Marmara niversitesi ukuk
akültesi İş ve Sosyal Güvenlik ukuku Anabilim Dalı Başkanı Pro .
Dr. Erdem zdemir’in ka ldığı, Covid-19 Aşı Bilgileri ve PCR Tes
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Sonuçlarının İşverenler Tarafından Talep Edilebilmesine İlişkin İdari
ygulamaların Değerlendirilmesi’ seminerinde işveren ve çalışanlar
açısından birçok önemli noktaya dikkat çekildi. Ka lımcıların da
sorular yönel ği online seminerin oldukça verimli geç ği belir ldi.
Seminerin videosu daha sonra SB Bölge Müdürlüğünün YouTube
kanalına da yüklenerek daha azla izleyiciye ulaşması sağlandı.
te yandan Kişisel erileri Koruma Kurulu şu açıklamayı yap :
Covid-19’un sebebiyet
verdiği salgın hastalığın
kamu güvenliği ve kamu
düzenini tehdit etmesi
sebebiyle hastalığın
yayılımını engellemek
amacıyla Covid-19 aşı
bilgisi, nega sonuçlu
PCR test bilgisinin, kamu
kurum ve kuruluşlarınca
yürütülen önleyici ve
koruyucu aaliyetler
kapsamında işlenmesinin önünde bir engel
bulunmadığı, dolayısıyla
söz konusu kişisel veri
işleme aaliyetlerinin
Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının
ç bendi kapsamında
gerçekleş rilebileceği,
bununla birlikte, Covid19 salgını kapsamında
yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini
koruma amacına yönelik
aaliyetler dışında kalan
ya da bu amacı aşan
nitelikteki kişisel veri
işleme aaliyetlerinin
Kanun kapsamında
yer alacağı değerlendirilmektedir.

HABER

İ

ÇOSB İ
r
r

aiye a ası etkinlikleri kapsamında erkezköy rganize Sanayi
Bölgesi
SB İ aiyesi, zel SB
Mesleki ve Teknik
Anadolu isesi
ile zel SB
Kreş ve Gündüz
Bakımevi’nin öğrencilerine yangın
eği mi verdi. Eğimlerin yanı sıra
Acil Durum Tatbika da yapıldı.
Tatbikat çerçevesinde ayrıca öğrencilere yangın ve
yangından korunma ile ilgili bilgiler
verildi. Tatbika a
öğrenciler acil
çıkışları kullanarak
binaları tahliye
e ler ve toplanma
alanına geldiler.
Burada SB
İ aiyesi tarafından
öğrencilere
yangın tüplerinin
kullanılması ve
yangına
nasıl müdahale
edilmesi gerek ği
konuları
uygulamalı
olarak anla ldı.

ÇOSB İ
T
ÇOSB Kr
r

A
r

Ö
G

ÇOSB M
L
Ö
B
r .
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
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BS Grubu larak sürdürülebilirlik k nusunda bir k alışma yapıy ru
ve bu alışmalarımı la sürdürülebilirlik i in belirlediğimi hedeflere giderek
daha da yakınlaşıy ru Bu kapsamda insanların sağlık ve güvenliklerine saygı duymak adına
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ama ları nı rehber larak alıy r hem ener i
verimliliği yüksek evre i ürünler geliştirerek hem de üretim pr seslerimi de daha a elektrik
daha a su kullanımını sağlayarak ve atık seviyelerini a altarak gerekli iyileştirmeleri yapıy ru

S

on dönemde pandeminin de etkisiyle birlikte sürdürülebilirlik, bireyler, işletmeler ve devletler açısından en
önemli konulardan biri haline geldi. BS Grubu olarak
sürdürülebilirlik konusunda birçok çalışma yapıyoruz ve bu
çalışmalarımızla sürdürülebilirlik için belirlediğimiz hede lere giderek daha da yakınlaşıyoruz. Bu kapsamda insanların sağlık ve güvenliklerine saygı duymak adına Birleşmiş
Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber
olarak alıyor hem ener i verimliliği yüksek çevreci ürünler
geliş rerek hem de üre m proseslerimizde daha az elektrik,
daha az su kullanımını sağlayarak ve a k seviyelerini azaltarak gerekli iyileş rmeleri yapıyoruz. Bununla birlikte çevreyi
korumak bizim için en önemli kurumsal önceliklerden birisi
ve bu amaçla daha az kaynak kullanarak çevre dostu ürünler
üretmek, üre ğimiz ürünlerin kullanım ömrü süresince
daha az ener i ve su kullanmasını sağlamak, geri dönüşüm
oranı yüksek malzeme kullanmak, küresel ısınmaya ve ozon
tabakasının delinmesine etkisi olmayan soğutucu gazlar
18 GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021

kullanmak, ahşap ve kağıt/karton içerikli malzemelerin sürdürülebilir ormanlardan teminini sağlamak gibi çalışmalar
sürdürülebilirlik gündemimizin temelini oluşturuyor.
Sürdürülebilirliği bir davranış şekline, daha sonra da
misyona dönüştürmek gerek ğine inanıyoruz.

► İYİ ŞİRKET HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA
DÖNGÜSEL EKONOMİYE DEĞER VERİYORUZ

re me başladığımız ilk günden bu yana dünya genelinde
tüke cilerin ilk tercihi olma mo vasyonuyla yol alıyoruz.
Sorumluluk bilinciyle büyüyor ve doğal kaynaklarımızı korumaya
katkıda bulunuyoruz. İyi şirket hede doğrultusunda BS
Grubu olarak hep birlikte insanların yaşam kalitesini ar ran,
a k ve kirliliği azaltan çalışmalar gerçekleş riyoruz.
Karlılığımızı yalnızca maddi ölçeklerle değil, geri dönüşümle
kazandığımız kaynaklar ve yeni kaynaklara dönüştürdüğümüz
a klar ile de değerlendiriyoruz. Kısacası iyi şirket hede miz
doğrultusunda döngüsel ekonomiye değer veriyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
► ÇERKEZKÖY YERLEŞKESİNDE
YÜRÜTÜLEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
PROJELERİ BÜYÜK BAŞARIYA ULAŞTI

Yaşam döngüsüne dair gözlemimiz, ener i,
su ve deter an tüke mi nedeniyle ürünlerin
kullanım aşamasında çevresel etkinin daha
yüksek olduğunu açıkça gösteriyor. Bu
nedenle her yıl olduğu gibi 2021 yılında
da ener i ve su tasarru u sağlayan cihazlar
geliş rmek odaklandığımız konulardan
biri oldu. Bu kapsamda geç ğimiz yıllarda
erkezköy yerleşkemizde geliş rdiğimiz
Su Tüke mini Azaltma Pro esi ile ileri
teknolo i ano-Kimyasal’a geçerek ener i
ve su tasarru u sağladık. 2020 yılında BS
erkezköy Bulaşık rün Grubu abrikamızda
boyahane su tüke minde yüzde 37 azaltma
gerçekleş rdik. BS erkezköy Pişirici
rün Grubu abrikamızda ise, boyahane su
tüke mini yüzde 26 oranında azaltarak su
tasarru u elde e k. Böylelikle 2017-2020
yılları arasında erkezköy yerleşkemizde
toplam su tüke mini yüzde 23 oranında
azaltmış olduk. 2017-2020 arasında toplam
yıllık su tüke mindeki azalma değerimiz
ise ortalama 64.000 m3/yıl oldu. Ek olarak
2019-2020 yılları arasında ener i verimliliği
çalışmalarımızla 6.568.324 k h ener i
tasarru u sağladık ve bu tasarru a yaklaşık
2.700 ton karbon emisyonu azal k.
nümüzdeki dönemde de ener i
ve su tasarru u konusunda
çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz.

► PANDEMİ DÖNEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen
pandemi, günlük yaşamımızdan iş haya mıza
kadar birçok şeyi değiş rdi. Bu süreçte birçok
kişinin alışkanlıkları ve davranışları değiş .
Kapanma ya da stokların bitmesi endişesiyle
insanlar toplu alışverişe yöneldi, ambala kullanımını azal .
Evden çalışma ve uzaktan eği min yaygınlaşmasıyla insanlar
daha az dışarıya çıkmaya başladı. Bu yakıt tüke mini
azal , alınan diğer önlemlerin de etkisiyle dünyanın
birçok bölgesinde hava kirliliğinin azaldığı gözlemlendi.
Bu süreçte sürdürülebilirliğin önemi artarken bireyler,
kurumlar ve devletler arasında sürdürülebilirlikle ilgili
arkındalık çok daha güçlü bir hale geldi. Sürdürülebilir
yaşam tarzına doğru çok önemli bir adım a lmış oldu.

► 2030’A KADAR CO2 SALIMLARINI
YÜZDE 15 AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ

BS olarak bu dönemde sürdürülebilirlikle ilgili
çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Döngüsel ekonomi
çalışmalarımız kapsamında 2020’nin sonundan bu yana,
dünya çapındaki tüm BS üre m, geliş rme ve yöne m
merkezleri karbon nötr olarak aaliyet gösteriyor. Bu, tüm
BS ürünlerinin karbon ayak izi bırakmadan geliş rilip
üre ldiği anlamına geliyor. Bununla birlikte doğrudan ve
dolaylı emisyonları nötrleme çalışmaları yanında, doğrudan
etkilemediğimiz salımlar için de adım a yoruz. zellikle de

tedarik zinciri ve sa n alınan ürünlerimizin kullanımı dahil
olmak üzere üre m yaşam döngüsünün tamamında C 2
salımlarını azal yoruz. Bu doğrultuda kendimize 2030 yılına
kadar C 2 salımlarını yüzde 15 oranında azaltma hede
koyduk. Döngüsel ekonominin tüm değer zinciri boyunca
kaynakların kullanımını, emisyonları ve ener i tüke mini
en aza indirmek ilkelerine inanıyoruz. Ev aletlerimizde
kullanılan bileşenlerin malzemeleri, ambala ı ve yeniden
kullanılabilirliği, geliş rme döngüsünün en başından
i baren sürdürülebilirlik için tasarlanıyor. Eş zamanlı olarak
aletlerimizi sürdürülebilir iş modelleriyle yenileyerek
döngüsel ekonomiyi de güçlendirmiş oluyoruz. Sonuç olarak
bulunduğumuz ekosisteme ayda sağlamayacak hiçbir
çalışmada yer almıyor ve bu konuda asla taviz vermiyoruz.

► SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMIN İTİCİ
GÜÇLERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı beyaz eşya
üre cilerinden biriyiz. Sektörümüzde bulunduğumuz önemli
konumumuzu gelecekte de devam e rebilmek adına tüm
çabamızla çalışıyoruz. Bu noktada BS ’yi şu an olduğu gibi gelecekte de sektörünün öncü şirke olarak göreceğimize yöne-

ĺ
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
KARBON NÖTRLÜĞÜNÜ 4 YOLLA SAĞLIYORUZ

emisyonlarımızı azaltmak.
■ Dünyamızı korumak
için su tüke mini azaltmak.

► SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İLK ÖNCELİĞİMİZ

lik inancım tam. BS olarak bugüne kadar duruşumuz ve tüm
aaliyetlerimizle sürdürülebilir yaşam için ana i ci güçlerden
biri olduk ve olmaya devam ediyoruz. Gelecek için kendimize
daha azla eylem alanı belirlemiş bulunuyoruz. Gerek çevresel ayak izini azaltmak gerekse tüke ciler ve çevre için ek
ayda sağlamak üzere çalışmalarımızı devam e riyoruz.

► MİKROPLASTİKLERE VE
DÖNGÜSEL EKONOMİYE ODAKLANDIK
nümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik poli kamızı destekleyecek şekilde odaklanacağımız iki önemli konu bulunuyor. İlk
olarak, mikroplas kler konusu odak alanlarımızdan biri olacak.
Suyun plas kler tarafından kirlenmesi giderek daha azla önem
kazanıyor ve özellikle mikroplas kler çevre için giderek daha
azla tehdit olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, bu konu ile
ilgili araş rmalar henüz başlangıç aşamasında. Su döngüsündeki mikro plas klerin etkilerine yönelik bilimsel çalışmaları
destekliyoruz. Diğer ikinci odak noktamız ise döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomi sistemine geçiş sürecinde bir şirket
olarak, ürünlerimizin üre mini, kullanımlarını, geri alımlarını
ve geri dönüşümlerini kapsayan süreçlerde tüke cilerimize
sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşımla hizmet veriyoruz.
Bu amaçla klasik sistemdeki re m-Kullanım Elden ıkarma
döngüsünü re m-Kullanım- narım-Yeniden İmalat-Yeniden
Kullanım - Geri Dönüşüm olarak dönüştürmeyi amaçlıyoruz.
Ayrıca en önemli kurumsal önceliklerimizden biri olan çevreyi korumak için kendimize çok önemli hede er belirledik:
■ Daha az a k üretmek ve a klarımızı
tekrar kullanmak üzere süreçler geliş rmek.
■ Elektrik ve doğalgaz tüke mimizi azaltmak, kendi
yeşil ener imizi üretmek ve bunun yanı sıra ağaç dikim
etkinliğimizi devam e rerek üre m kaynaklı karbon
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Teknolo i üreten bir şirket
olarak geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın ve
gençlerimizin sosyal, kültürel ve teknolo ik anlamda
gelişimini destekleyecek
sürdürülebilir çalışmalara
odaklanıyoruz. Bu kapsamda Makers Tomorro
yani Geleceği Kodlayanlar
pro esiyle 2021 yılında da
çocuklarımızın çağın gerekliliği olan teknolo i okuryazarlığı konusunda yetkinlik
kazanmalarına destek
vermeyi hede iyoruz. BS
Grubu’nun dünya çapındaki
en büyük üre m merkezi ve
en önemli üç Ar-Ge Merkezinden biri olan erkezköy
re m Tesisleri’nde kurulan
BS Makers ab’de Kodlama aboratuvarı , Aralık
2017’den bu yana, Kodluyoruz Derneği ile ilköğre m ve ortaöğre m öğrencilerine yönelik
kodlama, elektronik, robo k, 3D tasarım, mobil uygulama geliş rme ve algoritmik düşünce alanlarında eği mler veriyoruz.
Pro emizi Tekirdağ’da 10 ilköğre m ve ortaöğre m kurumu ile
yakın işbirliğiyle yürütürken, etkili olan pandemi şartları nedeniyle makerso omorro .online pla ormunu tüm Türkiye’deki
çocukların ve gençlerin erişimine açarak ücretsiz olarak
kodlama eği mi alabilmelerini sağladık. Pro enin yeni döneminde önemli bir yenilik olarak, Türkiye’de 29 şehirden toplam
60 arklı kardeş okul ile atölye çalışmaları gerçekleş rdik ve
gerçekleş rmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 3.000’den
azla ka lımcıya eği m verdiğimiz pro eyle her yıl 1.000 yeni
öğrenciye ulaşmayı, eği m almış öğrencilerle de yoğunlaş rılmış eği mlere devam etmeyi planlıyoruz. Eği mler, pandemi
nedeniyle Mart 2020’den bu yana
.gelecegikodlayanlar.org
internet sitesinde devam ediyor. 2021 Ekim ayı
i barıyla siteyi 140 bine yakın kişi görüntülerken,
18 binden azla kişi de ak olarak kullandı. Böylece arklı
şehirlerden 400 öğrenciye çevrimiçi’ olarak ulaşılarak
21. Yüzyıl becerileri doğrultusunda eği m almaları sağlandı.
BS olarak sosyal sorumluluk anlayışımız, doğal kaynakları
korumak ve sürdürülebilir haya desteklemek üzerinden şekilleniyor. nümüzdeki dönemde de bu bilinç ve sorumlulukla
hepimize nazikçe ev sahipliği yapan dünyamızı gelecek nesiller
için yaşanabilir kılacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.
DÜZELTME VE ÖZÜR Dergimizin Eylül-Ekim 2021 tarihli 105’inci sayısında
SB ka lımcısı Arçelik Elektronik İşletmesi’nin sürdürülebilir
üre m karnesi haberimizde sehven K A D M Z S Y Y ZDE
25’İ YA M R S Y ve al nda açıklanan me n yazılmış r. Ayrıca aynı
haberin içeriğinde A k geri dönüşüm oranımız ise yüzde 99’dur i adesi
kullanılmış r. Doğrusu yüzde 95 olacak r. Bu iki hususu düzel r ka lımcı
rmamız Arçelik Elektronik ve siz değerli okuyucularımızdan özür dileriz.

GÖRÜŞ

VAHAP MUNYAR

2030
15 r

r

r

B

osch Grubu’ndan emekli
olmasının hemen ardından
Dalgakıran Grubu İcra Kurulu
Başkanlığı görevine başlayan
S
Y
, V
2030
başlıklı sunumuna şöyle girdi:
-D
r
r
r
Değişimi 3 başlığa ayırdı:
T
İ
r
r
S r
.
2050’ye giden yolculukta dünyaya
yön verecek 4 alanda teknolojik
farklı trend olduğunu vurguladı:
B
r
Nesnelerin
internetiyle ilgili. Dünya nüfusu
10 milyara doğru giderken
2050’de insanlar tercihlerini
daha çok büyük şehirlerde
yaşamaktan yana kullanacak.
D
r
Gelişen imkanlarla
birlikte artık daha uzun yaşıyoruz.
5 yaş üstü grubu, diğer yaş
gruplarına göre iki kat daha hızlı
büyüyor. Bu çok ciddi alanlar açacak.
E r
Çok daha
fazla enerjiye ve temiz suya
ihtiyacımız olacak.
Nesnelerin internetinin
hayatımıza zaten girdiğini
ve çığ gibi büyüdüğünü kaydetti:
- 2020
r 250
r
r
r .D
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55 milyar adet akıllı nesnenin
birbiriyle iletişim içinde
olduğunun altını çizip ekledi:
- 2030
r
r
r
15 r
r
.
Y
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Şu soruyu ortaya attı:
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r
r r
r
Endüstri 4.0’ın sanayide
zaten başladığına işaret etti:
-E r
r
.Ç
r r
r
.
B
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ya doğru
adımlar sıklaşırken çevreyi korumanın
daha çok öne çıkacağına dikkat çekti:
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r karbon nötr
r
r
.
N
ABD AB 2050
sıfır emisyon , yeşil mutabakat
r
.T r
P r İ
A
TBMM
2053
r
r
.
Bunların sanayide,
üretimde ne anlama geldiğini açtı:
-B
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r
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Bu noktada şu soruya sordu:

r

r.

İSO 1000
r
r
41 r
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Rebul Kozmetik
San. ve Tic. A.Ş.
Co-CEO’su Kerim
Müderrisoğlu
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Rebul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. Co-CEO’su Kerim Müderrisoğlu:

Müderris ğlu
em Rebul hem Atelier Rebul markamı da k ku u manlığımı la fark yaratıy ru
Rebul ile Türkiye nin yaşayan en eski k l nya markası larak y lumu a devam ederken Atelier
Rebul ile k kunun her alanına girmeyi başardık Yüksek kadın alışan ranına sahip bir markayı
Rebul irketler Grubu nun alışanlarının yü de 6 ü f rmüllerimi in geliştirildiği Ar Ge
departmanımı ın ise yü de 75 i kadın Kadınlar hayatın her alanında k büyük başarılara
im a atabile ek p tansiyele in eliğe h şgörüye s nsu sevgiye ve duyarlılığa sahip dedi

B

u sayıda ‘İçimizden Biri’ köşemizin
konuğu Rebul Kozmetik San. ve Tic.
A.Ş. Co-CEO’su Kerim Müderrisoğlu.
“Fabrikamızda kullandığımız yeni nesil
teknolojilerle doğa dostu üretimlerimize
devam ederken sıfır karbon hedefi içindeyiz”
diyen Müderrisoğlu şunları söyledi: “1
Mayıs’tan itibaren yüzde 100 yenilenebilir
enerji kullandığımız fabrikamızda Yeşil
Enerji Sertifikası’na sahibiz. Birim ürüne
düşen enerji maliyetini yüzde 50 oranında
düşüren bir teknoloji ile ilerliyoruz. Yeni hava
sistemleri yatırımımız ile “Isı Geri Kazanım
Üniteleri” aracılığıyla yüzde 30 enerji
tasarrufu sağlıyoruz. Atıklarımızı kaynağında
ayrıştırarak, cam-plastik-kâğıt olarak geri
dönüşüme kazandırıyoruz.”

► 1895’TEN GÜNÜMÜZE REBUL
- Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’nin (ÇOSB) katılımcısı olarak
Rebul’u bize tanıtır mısınız?
- Köklü geçmişimiz 1895’te, Fransız
genç bir eczacı olan Jean Cesar Reboul’ün,
Beyoğlu’nda, Grande Pharmacie Parisienne
Büyük Paris Eczanesi adıyla Türkiye’nin ilk
eczanelerinden birini kurmasıyla başlıyor.
Cumhuriyet tarihinin ilk eczacılarından
Kemal Müderrisoğlu’nun Rebul
Eczanesi’nde üniversite stajını yapması ve
bu birlikteliğin zaman içerisinde ortaklığa
evrilmesi, markamız için bir dönem noktası
diyebiliriz. Jean Cesar Reboul ile Kemal
Müderrisoğlu’nun birlikte geliştirdiği kişiye
özel kremler, saf gül suyu tonikleri ve
kolonyalar ile eczane adeta bir kozmetik
atölyesi gibi çalışmaya başlıyor. Markayı
üne kavuşturan formüllerden biri de
hepimizin hala evlerinden eksik etmediği

Rebul Lavanda Kolonyası oluyor. Sene
1938’i gösterdiğinde Türk halkı lavanta
kolonyasıyla tanışıyor ve bu koku, İstanbul
beyefendilerinin kokusu haline geliyor. 1939
yılında, Mösyö Reboul ülkesine dönerken,
gözü gibi baktığı eczanesini Kemal
Müderrisoğlu’na devrediyor. Akabinde
eczanenin ismi Rebul olarak değişiyor.
Eczanenin bodrum katında sayısız formüle
imza atılıyor. Bir süre sonra bu alan yetersiz
kalıyor ve yeni bir imalathane kuruluyor. İşte
büyüme yolculuğumuz da böyle başlıyor. Ne
mutlu ki şimdi, 22.500 metrekarelik yeni
fabrikamızla, Ar-Ge merkezimizle, sayısız
formüle imza atıyoruz. Rebul Şirketler
Grubu olarak Rebul, Atelier Rebul ve Private
Brands (Özel Markalar) olmak üzere üç
ayrı koldan dünyanın birçok noktasında yer
alıyoruz. 125 yılı aşan eczacılık geleneğimiz
ve koku uzmanlığımızı birleştirerek, doğanın
saflığını bir sanatçı hassasiyetiyle işliyor,
güzelliği ve sağlığı bilimsel uzmanlıkla bir

ĺ
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araya getiriyoruz. Nesillerdir
süregelen bilgi birikimimiz ve
deneyimimiz sayesinde, kişisel
ve ev kullanımına özel kaliteli
ve yenilikçi ürünler tasarlayan
markalara sahip bir şirketiz.

► 9 ÜRETİM HATTINA SAHİBİZ
- Tesislerinizde ne tür
üretimler var? Ürün yelpazeniz
hakkında bilgi verir misiniz?
- Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki yeni fabrikamız
toplam 45.750 metrekare
arsa ve 22.500 metrekare
kapalı alan üzerine inşa edildi.
Yıl sonunda üretim tesisimizi
27.000 metrekareye çıkartmayı
hedefledik. Yeni fabrikamızda
alkol ve su bazlı olmak üzere 9
üretim hattına sahibiz. Kolonya,
parfüm, banyo&vücut bakımı, cilt
bakımı, saç bakımı (kişisel bakım)
ve ev kozmetiği ürünleri üretimi
gerçekleştiriyoruz. Aylık 2 milyon
600 bin adet katma değerli
üretim kapasitesine ulaştık.
Fabrikamızda kurulumuna
başladığımız, günde 12.000 adet
mum üretme kapasiteli Türkiye’nin ilk entegre mum
hattını en kısa zamanda tamamlamayı hedefledik.
Hem Rebul hem Atelier Rebul markamızda koku uzmanlığımızla fark yaratıyoruz. Rebul ile Türkiye’nin yaşayan en
eski kolonya markası olarak yolumuza devam ederken, Atelier Rebul ile kokunun her alanına girmeyi başardık. Köklü
formüllerimiz ve koku uzmanlığımız ile yaratılan ürünlerde
kullandığımız güçlü ve kaliteli içeriklerin ve yenilikçi, transparan yaklaşımımızın markayı özel kıldığına inanıyorum. Atelier Rebul markasının sadece kozmetik ürünlerinden ibaret
olmamasına, müşterilerimize bir yaşam tarzını yansıtmasına
ve markanın bir tavrı olmasına çok dikkat ediyoruz.

► YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIYORUZ
- Firmanız “yeşil üretim” kapsamında hangi adımları atıyor?
- Fabrikamız, sektördeki, ülkemizdeki, belki de
bölgemizdeki en modern, en nitelikli ve kapsamlı tesis
oldu. Hedefimiz, Türkiye’yi kozmetikte tasarım, ürün
geliştirme ve üretimde ilk akla gelen ülkelerden biri
yapmak. Ürün geliştirme ve üretim üssü haline getirmek.
En önem verdiğimiz niteliklerden biri de sürdürülebilirlik
esaslarına dayanan, doğaya saygılı üretim teknolojilerimiz.
Sürdürülebilirlik, Rebul Şirketler Grubu olarak en çok
önemsediğimiz konu başlıkları arasında yer alıyor.
Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak
için ürünlerimizi ve kaynaklarımızı üretme ve tüketme
biçimlerimizi geliştirmeyi ve ekolojik ayak izimizi azaltmayı
hedefliyoruz. Yeni fabrikamızda kullandığımız yeni
nesil teknolojiler ile doğa dostu üretimlerimize devam
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ederken sıfır karbon
hedefi içindeyiz. 1
Mayıs’tan itibaren
yüzde 100 yenilenebilir
enerji kullandığımız
fabrikamızda Yeşil
Enerji Sertifikası’na
sahibiz. Birim ürüne
düşen enerji maliyetini
yüzde 50 oranında
düşüren bir teknoloji
ile ilerliyoruz. Yeni hava
sistemleri yatırımımız
ile “Isı Geri Kazanım
Üniteleri” aracılığıyla
yüzde 30 enerji tasarrufu
sağlıyoruz. Atıklarımızı
kaynağında ayrıştırarak,
cam-plastik-kâğıt
olarak geri dönüşüme
kazandırıyoruz. Doğal
ürünlerden elde
edilen hammaddeleri
formüllerimizde
kullanıyoruz. Doğa dostu
üretim çerçevesinde
formüllerimizde paraben,
silikon, petrol türevi ham
maddeler kullanmayarak,
temiz içerikli, cilde ve çevreye dost ham maddelere yer
veriyoruz. Fabrikamızda sifiratik.gov.tr ile işbirliği yaparak,
sorumlu üretim için süreçlerimizi geliştirirken dünyaya
bıraktığımız atıkları azaltıyoruz.

► E-TİCARET KANALIMIZ GÜÇLÜ
- Son yıllarda ülkemizin ve tüm sanayi kuruluşlarının
gündeminde olan sanayide dijitalleşme, nesnelerin
interneti gibi dönüşümlerde Rebul hangi aşamadadır?
Yapılan çalışmalardan örnekler verir misiniz?
- Rebul Şirketler Grubu olarak teknolojik bir dönüşüm
içindeyiz. 2021 ve 2022 odağımızda alt yapı sistemlerimizi
geliştirmek var. Yeni ERP sistemine geçiş çalışmalarımızı
başlattığımızı bununla birlikte tüm şirketler gurubunda
entegre bir ERP sistemin kullanılacağını belirtebiliriz.
Mağazacılık özellikle pandeminin de etkisiyle büyük
bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Mağazacılık ve online,
artık bir bütün. Bu nedenle, Atelier Rebul olarak bizler
de “New Commerce”e odaklanıyoruz. Offline ve online’ı
tek kanal şeklinde görüyoruz. Pandemi döneminde
yaptığımız çalışmalarla birçok yeni müşteri kazanımı elde
ettik. En büyük ataklarımızdan biri de dijitalleşme oldu.
Atelier Rebul servis geleneğini ve tüketici deneyimini
dijitalde birleştirdik. E-ticaret kanalının perakendede
5 yılda alacağı ciro payını 2.5 ayda elde ettik.

► AR-GE VİZYONUMUZUN TEMELİ YENİLİKÇİLİK
- Ar-Ge çalışmalarınızı bize anlatır mısınız?
- Eczacılık mirasımızı nesilden nesle taşıyarak Ar-Ge

İÇİMİZDEN BİRİ

Merkezimize aktardık.
1895’ten beri aktardığımız
formül arşivimiz, kendi
laboratuvarlarımızda,
eczacılığın vazgeçilmez
parçası olan geleneksel
yöntemlerin, şifalı bitkilerin
modern bilim ve yeniliklerle
harmanlanması ve en üst
kalitede güvenli, sağlıklı
ve doğal hammaddelerin
kullanılması ile köklü
ve gelişmeye devam
eden bir geçmişimiz var.
Rebul Şirketler Grubu
Ar-Ge Laboratuvarı,
formülasyonlarda sürekli
iyileştirme ve inovasyon
için kurulmuş olup,
müşterilerine izlenebilirlik
dahilinde yenilikleri sunmayı
hedeflemektedir. Ar-Ge
vizyonumuzun temellerinde yenilikçi, temiz, sürdürülebilir,
Vegan ve Cruelty Free formüller yer almaktadır. Mikrobiyoloji
Laboratuvarlarımıza ek olarak, özel havalandırma
sistemlerine sahip “Koku Deneyim Odaları” da Ar-Ge
merkezimizde, yeni fabrikamızda bulunmaktadır. 18 kişinin
çalıştığı, Ar-Ge merkezimizde toplam 1.000 metrekarelik
bir laboratuvarımız faaliyet gösteriyor. Şirketin cirosunun
yüzde 1.5 oranını Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. Yeni
fabrikamızdaki tüm üretimimizde temiz oda (clean room)
teknolojisiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

► ÇALIŞANLARIN YÜZDE 64’Ü
KADIN, AR-GE’DE BU ORAN YÜZDE 75
- Sizinki gibi çok büyük ve öncü teknoloji şirketlerinde
eğitimin de önemi büyük. Ne gibi eğitim faaliyetleri
yürütüyorsunuz? Üniversite-sanayi işbirliği için
üniversiteler ile birlikte yürüttüğünüz projeler var mı?
- Nitelikli eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasına destek olmak için Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği aracılığıyla Kimya ve Kimya
Mühendisliği eğitimi alan kız öğrencilere eğitim desteği
veriyoruz. Gizli formüllere adını yazdıracak, farklı
branşlarda başarısını ortaya koyacak yeteneklerin kariyer
yolculuğuna ortak oluyoruz. Bilime ve eğitime çok önem
veriyoruz. Bilim, markamızın DNA’sı. Kozmetik sektörüne
kadın liderler kazandırabilmek, genç fidanlara kariyer
basamaklarında yalnız olmadıklarını hissettirmek en
büyük isteğimiz. Ne mutlu ki, yüksek kadın çalışan
oranına sahip bir markayız. Rebul Şirketler Grubu’nun
çalışanlarının yüzde 64’ü, formüllerimizin geliştirildiği
Ar-Ge departmanımızın ise yüzde 75’i kadın. Kadınlar,
hayatın her alanında çok büyük başarılara imza atabilecek
potansiyele, inceliğe, hoşgörüye, sonsuz sevgiye ve
duyarlılığa sahip. Bu sebeple karar mekanizmalarının
olduğu pozisyonlarımızda kadınların varlığına ve ağırlığına

önem veriyoruz. Bu yolda da farklı projelerle de kız
öğrencilerin eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz.

► TÜM ÇALIŞANLARIMIZ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ ALIYOR
Öte yandan Rebul Şirketler Grubu’nun tüm çalışanlarına
sürdürülebilir çevre politikası eğitimleri ve sıfır atıkla ilgili
eğitimler aldırıyor, bu vizyonu tüm işlerimizde gündemimiz
haline getirmeyi hedefliyoruz. Temiz gezegen ve temiz
gelecek için “Temiz Formül”ü benimseyen Rebul Şirketler
Grubu olarak, doğadan ilham alıyor, bilim ve teknoloji
ışığında hem tüketicilerimiz hem de çevre için doğal,
güvenli ve temiz içerikler sunuyoruz. Bu doğrultuda, tüm
çalışanlarımıza Intertek firması aracılığıyla Sürdürülebilirlik
Eğitimi aldırarak tüm departmanların aynı bilinçle bu
konuyu iş yapış şekillerinde önceliklendirmesini sağlıyoruz.

► İKLİM KRİZİNE KARŞI AĞAÇLANDIRMA PROJEMİZ VAR
- Hangi sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz?
- Sürdürülebilirlik eforlarımız kapsamında doğa
dostu ürünlerimiz, sıfır karbon hedefimiz, temiz formül
misyonumuz ve ağaçlandırma projemiz ile gezegene
yeşil bir iz bırakmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik
eforlarımızdan biri olan “Gezegene Teşekkür”
ağaçlandırma projesi kapsamında küresel iklim krizine
karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren
sosyal girişim ecording ile 500.000 tohum topunu,
insansız hava araçları ecoDrone’lar ile ağaçlandırılması
gereken alanlara dağıtıyoruz. Müşterilerimiz de satın
aldığı her Rebul ve Atelier Rebul ürünü ile projeye destek
verebiliyor. Atelier Rebul mağazalarından ve www.
atelierrebul.com.tr’den alınan ürünlerle QR kodlarımız
müşterilerimize ulaşıyor. Müşterilerimiz bu QR kodlarını
okutup ağaçlandırma yapılacak alanda, yer almasını
istediği ağaç tohumunu seçebiliyor ve tohum toplarının
büyüme yolculuğunu e-posta ile takip edebiliyor.
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1’inci Su Şurası Sonuç Bildirgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

1 in i Su urası S nu
Bildirgesi nde Su erimliliği
Strate i Belgesi ve av a Ba lı
Su erimliliği Eylem Planları
ha ırlana ağı 2023 ten
itibaren tam maliyet esaslı su
ve atık su fiyatlandırmasıyla
ilgili alışmalara başlana ağı
i me suyunda ka ak ranının
yü de 35 ten yü de 25 in altına
indirile eği vurgulandı

1

’inci Su Şurası Sonuç Bildirgesi Beştepe Millet
Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki kapanış programıyla
açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizdeki tüm havzalarda
taşkın ve kuraklık yönetim planları 2023 yılına kadar
tamamlanacaktır ”dedi. Tasarruf çağrısında bulunan Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise “Su ile ilgili her
konuda hazırız ve sahadayız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin
Köşkü’nden 1. Su Şurası’na canlı bağlantıyla katıldı.
Şurada 11 ayrı çalışma grubunda su ile ilgili tüm
konuların çalışılıp kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin
ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınarak belirlendiğini
belirten Erdoğan, çiftçilerden sivil toplum kuruluşlarına,
akademisyenlerden su kullanıcılarına kadar tüm
tarafların sürece dahil olmasının sağlandığını söyledi.

► HEDEFLERİ ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı, 7 ay süren
yoğun çalışma sonunda belirlenen 28 maddelik
Su Şurası Sonuç Bildirgesi şöyle:
Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Havza Bazlı Su
Verimliliği Eylem Planları hazırlanacaktır. Belediyelerce içme
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suyu sistemlerinde yüzde 35 seviyesinde olan su kaybı oranı
yüzde 25 seviyesinin altına indirilecektir. Sürdürülebilir su
hizmetleri sağlanabilmesi amacıyla 2023 yılından itibaren
tam maliyet esaslı su ve atık su fiyatlandırması ile ilgili
çalışmalara başlanacaktır. Suyun tasarruflu kullanımını
hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını
gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atık suların uygun
kaliteye getirilerek tarımsal sulama başta olmak üzere
yeniden kullanımı sağlanacaktır. Su yönetiminde havza bazlı
ve bütüncül yapılanmanın güçlendirilmesi maksadıyla 2023
yılına kadar gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
Mevcut su kaynaklarımızın korunması, iyileştirilmesi
ve sürdürülebilir idaresinin temini için 25 havzayla ilgili
yönetim planları tamamlanarak uygulamaya konulacaktır.
Böylece su ile ilgili bütün faaliyetlerde havza yönetim
planlarına uyulması temin edilecektir. Su yönetimindeki
hukuki boşlukları ortadan kaldıracak AB mevzuatıyla
uyumlu bir su kanunu hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır.
Suyun sürdürülebilir, etkin, verimli ve bütüncül
kullanımı ile su kaynaklarının korunmasının izlenmesine
ilişkin strateji ve politikalar, bütün ulusal planlarda yer
alacaktır. İçme suyu arıtma tesisleri, suyun karakteristik

SU PLANLAMASI

özellikleri ve
bölgeye uygunluğu
dikkate alınarak
projelendirilecek
ve işletilecektir.
Kaynaktan
musluğa su
güvenliği
planlarının
hazırlanması
ve uygulanması
özellikle de
uygulamaya
geçilmesi
sağlanacaktır. Atık su arıtma tesisleri, geri kazanım
potansiyeli ve deşarj edildiği alıcı ortamın kullanım
maksatları dikkate alınarak nehir havzası yönetim planları
uyumlu bir şekilde projelendirilecektir.
Su kaynaklarımızın kalitesini korumak için alıcı
ortam bazlı deşarj sistemlerine geçilecektir. Yeraltı
ve yerüstü su kaynaklarımızın kalite ve miktar olarak
korunması, izlenmesi, değerlendirilmesi için
mükerrerlikleri önleyecek şekilde kurumlar arası
koordinasyon etkin hale getirilecektir. Ulusal su bilgi
sistemi yaygınlaştırılarak verilerin elde edilmesinde ve
paylaşılmasında standardizasyon sağlanacaktır.
Paris Anlaşması’nın TBMM’de onaylanmasıyla önem
kazanan iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine iklim
değişikliğinin su kaynaklarına etkileri analiz edilerek
hız verilecektir. Taşkın ve kuraklık yönetiminde kriz
yönetiminden risk yönetimine geçiş sağlanarak
ülkemizdeki tüm havzalarda taşkın ve kuraklık
yönetim planları 2023 yılına kadar tamamlanacaktır.
Taşkın ve kuraklıkla ilgili tahmin ve erken uyarı
sistemleri kurularak afetler öncesinde gerekli önlemler
alınacaktır. Önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak tüm
çalışmalarda iklim değişikliklerinin etkileri öncelikli
olarak değerlendirilecektir. Ekonomik olarak sulanabilir
arazilerde modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.
Sulama projelerinde özel sektörü de içine alan
yeni finansman modelleri geliştirilecektir. Havza su
potansiyeline göre ürün deseni belirlenerek, suya göre
tarım yaklaşımı esas alınacaktır. Sulama tesislerinin dijital
teknolojilerde uzaktan kontrol ve otomasyon sağlanmak
suretiyle tasarruflu su kullanımı hedeflerine ulaşılacaktır.
Sulamada enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik tedbirler
artırılacaktır. Ülkemizin özellikle aktif deprem kuşağında
olması sebebiyle barajların emniyetli bir şekilde
işletilmesi için gerekli yasal mevzuat geliştirilecektir.
Ülkemizin su depolama kapasitesini artırmak için uygun olan yerlerde baraj yapımına devam edilirken, mevcut
barajların ekonomik ömürlerinin uzatılması için de gerekli
önlemler alınacaktır. Yeraltı barajları ve yeraltı suyu suni
besleme yapılarının planlanmasına ve inşasına hız verilecektir. Toplumun her kesiminin su, meteoroloji ve iklim
değişikliği okuryazarlığının geliştirilmesi için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçek-leştirilecektir. İklim değişikliğine

bağlı olarak yaşanan afetlere karşı önceden tedbir alınabilmesi için şehir planlamalarında ve zirai faaliyetlerde meteorolojik verinin kullanımı artırılacaktır. Yukarı havzalardaki
yenileme amaçlı uygulamalarda mahalli bilgi ve tecrübe
dikkate alınarak tabiat temelli çözümlere öncelik verilecektir. Su yönetimine ilişkin Ar-Ge çalışmalarının
desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1’inci Su Şurası Sonuç
Bildirgesi’nde yer alan her bir maddenin altında bulunan hedefler, eylemler ve faaliyetler sıkı şekilde takip edilecektir” dedi.

► PAKDEMİRLİ: 2050’YE KADAR GIDA ÜRETİMİNİ
YÜZDE 60 ARTIRMALIYIZ
Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi’ndeki 1. Su
Şurası Kapanış programında
konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şunları söyledi: “Gelecek 30 yılda, iklim
değişikliğinin etkisiyle tarımsal
verimlilikte yüzde 25’lere varan
düşüş bekleniyor. Türkiye kişi
başına düşen su miktarıyla su
stresi çeken bir ülke. Gelecek
20 yılda, kişi başına düşen su
miktarımızda yüzde 17 azalış
bekleniyor. Suyumuzun dörtte üçü tarımda kullanılıyor.
2050 yılındaki nüfusumuzu doyurmak için bugünküne göre
yüzde 60 daha fazla gıda üretimine, bu üretim için de yüzde
15 daha fazla suya ihtiyacımız olacak. Bu yıl su yatırım
bütçesini rekor artışla 15.3 milyar liraya çıkardık.
11 milyon dekar alanda damla ve yağmurlama sulama
sistemlerinin kurulumunu sağladık. Hibe desteğini
bu yıl iki kat artışla 300 milyon liraya yükselttik” dedi.

► CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SU ŞURASI
Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası’nda, tüm
paydaşlarıyla birlikte suyu A’dan Z’ye masaya
yatırdıklarını vurgulayan Pakdemirli, “11 farklı çalışma
grubunda 1631 katılımcı, 7 ay boyunca toplam
1.5 milyon saat emek verdi. Oluşturduğumuz susurasi.gov.tr
web sayfasından vatandaşlarımızın görüşlerini aldık.
Su Şurası Sonuç Bildirgesi, medeniyetin, tarımın,
gıdanın, temiz enerjinin belgesi olacaktır” dedi.
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OSB TASLAĞI

Sanayi ve Tekn l i
Bakanlığı nın Organi e
Sanayi Bölgeleri OSB
ile ilgili yeni taslak
metnine göre OSB leri
yönete ek müteşebbisler
heyetine illerde valiler
il elerde ise kaymakamlar
başkanlık ede ek

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı,
üzerinde 5 aydır çalıştığı
‘4562 sayılı OSB Kanunu’nda
Yapılması Planlanan Başlıca
Değişiklik Taslağı’nı hazırladı.
Değişiklik gerekçelerini de
içeren taslak OSB yöneticilerine
iletildi. Bakanlığın hazırladığı taslak metin
27 madde ve 4 ek madde ile 18 geçici
maddede değişiklik öngörüyor.
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile
ilgili yeni taslak metne göre kendi kendini
yöneten OSB’lerde özerkliğe son verilecek.
OSB’leri müteşebbis heyet yönetecek.
Müteşebbis heyetlere illerde valiler, ilçelerde
ise kaymakamlar başkanlık edecek.
Özerk OSB yönetimleri, bu düzenlemeyi
geriye dönüş olarak nitelendirip, karşı
çıktılar. Genel Kurulu’nu yapmış OSB’lerin
sanayiciler tarafından yönetileceğini
düzenleyen 4562 sayılı OSB kanunu
15.04.2000 tarihinde 24021 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

► DEĞİŞİKLİK İSTENEN MADDELER
Taslak metne göre genel kurul
aşamasına geçmiş olan OSB’lerde ilgili
maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren
en geç 3 ay içinde genel kurul yapılarak
müteşebbis heyet oluşturulacak.
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Katılımcılar kendi aralarından yapı
kullanma izni almış olan en az 8 asıl, 8
yedek, en fazla 14 asıl, 14 yedek üye
seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç
görev süreleri 2 dönem ile sınırlandırılacak.
Müteşebbis heyetler illerde Vali, ilçelerde
Kaymakam başkanlığında teşekkül edecek.
Küçük sanayi sitelerinden oluşan
OSB’lerin müteşebbis heyetinde ise, illerde
Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında
OSB’nin bulunduğu ilçe belediyesinin
belediye başkanı, bulunduğu ilin kalkınma
ajansından bir, sanayi odasından ve ticaret
odasından da ikişer temsilci yer alacak.
OSB müteşebbis heyetinde ildeki diğer
OSB’lerin ve OSB’de yatırım yapmak isteyen
gerçek ve tüzel kişilerin yer almasına imkân
tanınacak. Buna göre OSB organlarında
yapılan düzenleme ile müteşebbis heyetin
sonlanmasına ilişkin düzenlemeler mülga
edilirken, genel kurulun yalnızca
müteşebbis heyete temsilci seçmek
üzere 4 yılda bir toplanması düzenleniyor.

OSB TASLAĞI

OSB organlarında görev alanlara iki
dönem sınırlaması getirilirken, bakanlığın
yetkilerinde yapılan düzenleme ile OSB organ
üyelerinin görevden alınması kolaylaştırılıyor.
Huzur Hakkı’nı içeren 17’nci maddede
Sanayi ve Teknoloji
yapılması planlanan değişiklikle ödenecek
Bakanlığı’nın
üzerinde çalıştığı
huzur hakkı asgari ücretin brüt tutarını
45 2 sayılı OSB Kanunu’nda yapılgeçmeyecek şekilde her yıl müteşebbis heyet
ması planlanan değişikliklerle ilgili
tarafından belirlenecek ve maddeye ‘kamu
taslağa Organize Sanayi Bölgeleri
görevlileri’ ibaresi de eklenecek.
Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu
OSB’lerin gayrimenkul yatırım ortaklığı
Başkanı Hilmi Uğurtaş tepki gösterkurmasını içeren ek 5’inci maddenin de
di. Uğurtaş, Bu kadar iyi işleyen ve
kamuya yük olmayan OSB’lerin fişi
kaldırılması planlanıyor.
çekilmek isteniyor. OSB’lerin buYönetmelikte yer alan OSB’lerin faaliyetlunduğu illerdeki valilerin OSB’lere
leri için anonim şirket kurması ya da kurulu
bir anonim şirkete ortak olması ile ilgili maddenin de kanuna taşınması planlanıyor.
Geçici 15’inci maddede de OSB
olarak seçilen alan içinde kalan ve OSB
tarafından katılımcıya devri gerçekleştirilen
taşınmazların yatırım yapılmayarak boş
kaldığının tespit edilmesi hâlinde taşınmaz
malikine yapı ruhsatını alması için tanınan
bir yıllık süre iki yıla çıkarılıyor.
Kanunun çıkmasını takiben bir yıl içinde
yapılan devirlerde bakanlık satış fiyatı limiti
belirlemeye ya da satış tutarından bir kısmının
OSB’ye irat kaydedilmesini sağlamaya yetkili
olacak. Bu süre içinde yapı ruhsatı alınmaması
H
veya yapı ruhsatı alınmış ise yapı ruhsatı tariU r
hinden itibaren iki yıl içinde üretime geçilmemesi hâllerinde, taşınmaz kimin tasarrufunda
olursa olsun OSB adına tescil edilecek.
Geçici 17’nci madde de ise Islah
OSB’de geçiş döneminde ruhsatların ilgili
idarelerce verilmesine imkan tanınırken,
veya boş parsel satışı, kiralanması
Islah OSB Uygulamasının yeniden
veya üst hakkı tesis edilmesinden
yürürlüğe konulması amaçlanıyor.
sağlanan gelirler.” Buna göre
► KOSGEB VE TÜBİTAK’A PAY AYRILACAK
OSB’lerin ön tahsis, üst yapılı ya
OSB’lerin Nitelikleri’ni içeren 5’inci madda boş parsel kiralaması ya da
dede yapılması planlanan değişiklikle Bakanüst hakkı tesis etmesine imkan
lık ve TOKİ tarafından OSB’ler için kamulaştanındığından bu faaliyetlerinden
tırma yapma yetkisi verilmesi hedefleniyor.
elde edeceği kazançlar da
‘OSB’lerin Gelirleri’ kısmında iki
gelirleri arasına dahil ediliyor.
yeni düzenleme yer alıyor. Bunlardan
Sanayi lekesi olan alanlarda
ilki “OSB’lerin bağış yapmasına ilişkin
yer seçimi olmadan OSB
hususlar Bakanlıkça yönetmelikte
kurulmasına imkân tanınırken,
belirlenir. OSB’ler yıllık safi gelirinin binde
parsel birim maliyetine ilişkin
beşini KOSGEB’e, binde beşini TÜBİTAK’a
düzenleme uygulamadaki
destek programlarında kullanılmak üzere
sıkıntılar nedeni ile kaldırılacak.
ödemek zorundadır. OSB’lerin nakit ve

U

benzeri varlıklarının değerlendirilmesine ve
yatırım kararlarına ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir” maddesi. İkinci düzenleme
ise: “Ön tahsis, parsel tahsisi, üst yapılı

r

B

►ŞU AN UYGULANAN YÖNETİM

OSB’ler illerde başkanlığını
Vali, ilçelerde kaymakamların
yaptığı müteşebbis heyetle kurulur.
İşyeri açma, çalışma ruhsatı

OSB

r

yetişmesi ne kadar mümkün ve
OSB’lerin sorunlarından haberdar
olması ne kadar olası. Sanayici
kendi kendini disipline etmişken ve
bunu 18 yıldır sürdürüyorken ve
merkezi hükümetin yerel yönetimlere gücü aktarma söylemleri
varken bugün gelinen noktada
tekrar merkezileştirmek istenmesini
anlamak mümkün değil. Türkiye’de
35 OSB bulunuyor. Genel kurul
yapıp da yönetimi sanayiciye
geçmiş OSB’ler Türkiye’nin en
öne çıkan OSB’leri. Türkiye’nin en
büyük OSB’lerinin hemen hemen
tamamı genel kurulla yönetiliyor.
Bu bölgeler Türkiye’nin iftiharıdır. Genel kurulu yapılmış olan
OSB’lerdeki sanayiciler mutlu. Çok
fazla olanakları var. Bu yapı neden
bozulmak isteniyor Bu yapıların
bozulmaması adına elimizden geleni yapacağız. Siyasileri ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Umuyorum
ki büyük bir yanlış olmadan bu
karardan dönülür dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 28 Eylül 2021’de OSBÜK ve
OSBDER’e taslağı göndererek en
geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar görüş istedi. Taslak OSB üst
kuruluşlarına anılan maddelerde bir
değişiklik yapılmadan gönderildi.

sayısı yüzde 50’yi geçtiğinde
genel kurul toplanır. Sanayiciler
ilk genel kurulda müteşebbis
heyetle devam edip etmemeyi
oylarlar. Müteşebbis heyetle
devam etmeme kararı alınırsa her
parselin birer katılımcı olduğu ve
dışarıdan kimsenin olmadığı yeni
yönetimi seçerek yoluna devam
eder. OSB’lerde her yıl mali, 4 yılda
bir de seçimli genel kurul yapılır.
Türkiye genelinde 356 OSB
faaliyet gösteriyor. 102 OSB süreci
tamamlayarak genel kurul aşamasına geçmiş durumda. Süreci tamamlayan 102 OSB’den 42’si yönetimde
müteşebbis heyet ile devam etme
kararı alırken, 60 OSB kendi
genel kurullarını yaparak kendi
içlerinden yönetimlerini belirliyor.
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OSBDER

O

ORGA

NİZE S
rganize Sanayi
BÖLGELER ANAYİ
Bölgeleri Derneği
İ DE
12. VE 13. O RNEĞİ
(OSBDER) 12 ve
GENEL KUR LAĞAN
13’üncü Olağan Genel
ULUNU YAP
TI
Kurulu İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) konferans
salonunda gerçekleşti.
Divan Başkanlığını Kemalpaşa Organize Sanayi
Bölgesi (KOSBİ) Yönetim
Kurulu Başkanı Kamil
Porsuk’un yaptığı genel
kurulda konuşan OSBDER
Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Uğurtaş, 4562 Sayılı
OSBDER Genel Kurul s nu bildirgesinde 562 Sayılı OSB
Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu na eklene ek dü enlemelerle OSB lerin kendi kendini yöneten
Kanunu ve Uygulama
Yönetmeliğinde yapılması
bir m del lmaktan u aklaştırılarak merke i idareye bağlı bir sisteme
planlanan değişiklikle ilgili
dönüştürüldüğü ysa genel kurulunu yapmış sanayi ilerin yönetimine
değerlendirmede bulundu.
ge miş OSB ler Türkiye nin en başarılı ve örnek OSB leridir denildi
Yapılması düşünülen
değişiklikle birlikte OSB
ile ilgili görüşlerini ifade ettiler. Sonuç
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
yönetimlerinin yeniden il
bildirgesinde, 4562 sayılı OSB KanununSözdinler,
İstanbul
Dudullu
OSB
Başmülki idare amiri başkanlığında oluşturuda getirilen değişiklik teklifi ile OSB’lerin
kanı
Murat
Önay,
KocaeliGebze
OSB
lacak müteşebbis heyetlerle yönetileceyönetim sistemini kökten değiştiren
Başkanı Vahit Yıldırım, İstanbul Birlik
ğini belirten Uğurtaş, “Buna göre, 4562
düzenlemeler yapıldığı, yapılan düzenOSB Başkanı Şenol Telli, Anadolu OSB
Sayılı OSB Kanunu’na eklenecek olan
Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve Bursa lemelerle, Genel Kurul yapısını değiştirigeçici 18’inci maddenin yürürlüğe girmeleceği, mevcut yasada kuruluş ve geçiş
Hasanağa OSB Başkanı Ömer Faruk
siyle genel kurul aşamasına geçmiş olan
Korun’dan oluştu. Denetim Kurulu üye- aşamasında ara dönem olan müteşebbis
OSB’lerde en geç 3 ay içinde genel kurul
heyet, sürekli karar organı olacak şekilde
liklerine Ankara Polatlı OSB-Erol Ünal,
yapılarak müteşebbis heyet oluşturuladüzenlemelere yer verildiği Devletin mülki
Gebze Plastikçiler OSB-Dursun Çetin,
cak. OSB Katılımcıları, kendi aralarından
amirleri olan vali ve kaymakamların sürekli
yapı kullanma izni almış olan en az 8 asıl, Bilecik 1. OSB-Cavit İlker İnan seçildi.
olarak müteşebbis heyet başkanı olması
8 yedek, en fazla 14 asıl, 14 yedek üye
► GENEL KURUL SONRASI
kuralı getirildiği, ifade edildi. OSB’lerin
seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç
ŞU
AÇIKLAMA
YAPILDI
kendi kendini yöneten bir model olmakgörev süreleri 2 dönem ile sınırlandırılaOSBDER
Genel
Kurul
sonuç
bildirgetan uzaklaştırılarak merkezi idareye bağlı
cak” diye konuştu. Uğurtaş, değişikliğe
bir sisteme dönüştürüldüğü, oysa genel
sinde
şu
görüşlere
yer
verildi:
“Derneğimigidilmeden önce siyasi partilere durumu
kurulunu yapmış, sanayicilerin yönetimine
zin
12.
ve
13.
Olağan
Genel
Kurulu
anlatacaklarını ve sorunların çözümü için
geçtiği OSB’lerin Türkiye’nin en başarılı ve
15
Ekim
2021
günü
toplanmış,
günçalışacaklarını ifade etti. Genel kurulda
örnek OSB’leri olduğu belirtildi.
demindeki
konuları
görüşerek
gerekli
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı
b. Derneğin daha etkin çalışmalar
kararları
almıştır.
Bu
bağlamda;
Salih Esen ve Anadolu OSB Başkanı ve
yapması
ve yaşaması için üyelerimizin
a.
Faaliyet
Raporu
ile
yapılan
çalışmalar
OSBDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
aidatlarının
düzenli ödenmesinin
aktarılmış,
Derneğimizin
işlevleri
ile
aşmak
Kutsi Tuncay da bir konuşma yaptı.
gerekliliği
vurgulandı.
OSBDER’e yeni
zorunda
olduğu
üyelerimizin
ortak
sorunOSBDER Yönetim Kurulu şu isimlerları
dile
getirilmiştir.
OSB’ler
Bakanlığın
üye
kazanımı
için
üyelerimizin
de
den oluştu: İAOSB Yönetim Kurulu Baş4562
sayılı
OSB
kanunda
değişiklik
teklifi
desteklerinin
beklendiği
ifade
edildi.”
kanı Hilmi Uğurtaş, Tekirdağ Çerkezköy
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TİM 1000

2020
Sr

2019
Sr

1

1

2

2

3

2020 NİN EN BÜYÜK 1000 İHRACATÇISINDAN İLK 100 Ü
İHRACAT
2020

İHRACAT
201

2020
Sr

2019
Sr

FORD OTOMOT V SAN. A.S.

4.8 .52 .388,22

5.8 . 1.5 8,

51

4

TOYOTA OTOMOT V SAN. TURK YE A.S.

3.5 .484. 23,2

4.232.51 .0 2,08

52

52

4

OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALAR

2.282.

2.385.4 2. 03,08

53

61

4

8

VESTEL TİCARET A.Ş.

2.048. 52. 85,50

2.1 2.183.543,

54

5

5

KİBAR D Ş TİCARET A.Ş

1. 3.810. 13,

2.24 .555.

,84

55

ARÇELİK A.Ş.

1.818.40 .404,33

1.83 .04 .0 ,54

56

58

TGS D Ş TİC. A.Ş.

1.521.088.8 2,84

2.231.41 . 30,08

5

1

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.

1.520.8 8.841,35

2.210.5 3.

58

6
6
8
3

İRMA ÜNVANI

. 3,01

,

İHRACAT
2020

İHRACAT
201

TOYOTA MOTOR EUROPE ADAPAZAR

2 1. 84. 14, 3

283.35 .8 5,58

ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

244.4 4.345, 3

25 . 24. 0 ,

İSTANBUL G DA D Ş TİC.A.Ş.

242.35 . 35,53

233.252.0 8, 3

56

ÜNİTEKS TEKSTİL G DA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ

23 .0 0.341, 5

24 . 2.403, 1

60

BOSCH RE ROTH OTOMASYON SAN.

23 .4 3.58 ,08

23 . 15.052, 1

YEŞİM SAT Ş MA AZALAR VE TEKSTİL FAB. A.Ş.

23 .15 .253,44

238.3 .45 ,2

ZORLU D Ş TİC. A.Ş.

235.1 3.555,40

202.504.88 ,40

53

BRİSA BR DGESTONE SABANC LASTİK SANAYİ

225.3 4. 25,14

253. 31.28 ,2

KAPTAN METAL D Ş TİCARET VE NAKLİYAT

21 .1 1.585,8

2 5. 5. 13, 8

PRATT

214.00 .401,43

113. 2 . 1 ,28

FEDERAL MOGUL D Ş TİC.A.Ş.

20 .8 1.4 2,

23 .384. 3 ,43

İRMA ÜNVANI

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş.

1.4 4. 35.8 4, 8

3.511.810.833,4

5

48

10

10

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

1.110.852.0 , 5

1.50 .850.3 , 2

60

145

11

11

HABAŞ S NAİ VE T BBİ GAZLAR

1.041.201.12 , 3

1.358.4 4.1 ,34

61

5

12

12

İSTANBUL ALT N RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

03. 2.00 ,0

1.1 .080. 34,4

62

200

SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN.

20 . 43. 3 ,43

13

15

BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş

63

66

ALTUNKAYA İNŞ.NAK.G DA TİC. A.Ş.

204.300.4 1,3

21 .444. 0,83

14

14

BSH EV ALETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş

812.022.141, 1

KLC G DA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.

1 .312. 0,3

1 2.0 5.58 , 0

15

16

İÇDAŞ ÇELİK ENER İ TERSANE VE ULAS M A.Ş.

802.543. 8,

BR T SH AMER CAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ

1 5.8 0.300, 3

208. 2.82 ,83

16

1

STAR RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ

1

1

18

84 .482.

,02

23. 3.043,42

H TNEY THY TEK. UÇAK MOT.BAK.

8.

.805,58

34.084. 5 ,

4

82

848.528.21 , 2

65

0

03.55 .830,8

83.58 .5 8,25

66

113

MESCİER D Ş TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1 4.838. 3,42

13 .525.180,53

PERGAMON STATUS D Ş TİC.A.Ş.

8.1 5.53 ,0

38. 0 .58 ,1

123

AD N N AÇ KLANMAS N İSTEMİYOR

18 .55 .158,42

130.535. 82,3

21

DİLER D Ş TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1.20 . 8, 1

8.343.83 ,1

PROG DA TAR M ÜRÜNLERİ SAN.TİC A.Ş.

18 . 42.24 ,24

21 . 30. 4 ,

1

20

ŞİŞECAM D Ş TİC.A.Ş.

BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

18 .114.082,15

135.52 .100,00

20

24

CİNER İÇ VE D Ş TİC.A.Ş.

58 .124.85 ,3

11.022. 58,

0

ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

184. 5 . 05,45

21

28

EKOM ECZAC BAŞ D Ş TİC. A.Ş.

584.808.020,3

584. 38. 4 , 1

1

4

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

183.534. 3, 5

2 0.1 5. 05,21

22

18

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN.MÜD.

584.358.5 1,14

3 .852. 3,5

2

31

ÇOLAKO LU D Ş TİC.A.Ş

182.8 .051, 3

542.81 .280,08

23

26

TAHA PAZ. VE MA AZAC L K A.Ş.

505.282.388,51

04.58 .584,23

3

4

PETLAS LASTİK SAN.TİC.A.Ş.

180.12 .32 ,42

1 8.4 .182, 8

24

25

YÜCEL BORU İHR.İTH.VE PAZ.A.Ş.

503.384.1 4, 0

5 .501.555, 2

4

ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

1 8.4 .531,0

211. 11.15 ,

25

32

MAN.TÜRKİYE A.Ş.

4 8.003. 1 ,8

538.851.283,

5

ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

1 .408.38 ,24

210. 35.8 4,40

26

322

VAK F KAT L M BANKAS A.Ş.

484.515.58 ,13

5 .00 . 11,12

8

ŞÖLEN ÇİKOLATA G DA SAN.VE TİC .A.Ş.

1 .845. 4,3

1 8. 4 .2 ,32

2

22

FERRERO F ND K İTHALAT İHRACAT

4 1.3 4.8 2,

33.0 .8 4,5

183

ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

1 5.8 .25 ,88

5. 34.145,83

28

33

AD N N AÇ KLANMAS N İSTEMİYOR

441. 5 . 40, 2

BAYKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

1 2.0 0. 12, 0

1 4.301. 3 ,48

2

13

SOCAR TURKEY PETROL TİC. A.Ş.

43 .403.38 ,4

TATMETAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 . 5.531,2

30

30

TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş.

433. 21.834,53

5 1.458. 02,18

80

83

MMK METALUR İ SAN.TİC.VE LİMAN İŞLETMECİLİ İ

1 8.88 .4 8, 0

1 8. 04.042,80

31

2

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

3 0.43 . 5 ,04

582.2 2.233, 2

81

62

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

1 .5 5.853,12

225.132. 8 ,50

32

38

BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.

38 .100.084,0

3 5.4 5.2 ,

82

3

TUSAŞ MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

1 .441.44 ,52

34 .028.013,15

33

2

TUSAŞ TÜRK HAVAC L K VE UZAY SAN.A.Ş.

385.885.80 ,48

5 . 45.8 , 0

83

111

SASA D Ş TİC.A.Ş.

1 .3 .10 ,24

140.811.45 , 1

34

34

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAK R SANAYİ

3 .4 1.013, 2

412.5 3. 42, 1

84

3

TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş

1 .1 . 5,5

201.203. 0 , 3

ÇOLAKO LU METALUR İ A.Ş.

3 .450. 2 ,18

35

42.10 . 0 ,

8

3 .2 1.118,40

4 5.844.32 ,85

65
11

8

2.31 .8 2,50

8

85
15

8. 41.2 4,88

85

8

SEVAL İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA

1 5. 85. 4,42

1 .4 .08 ,

36

23

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

354.22 .240, 1

8

88

BALSU G DA SAN.VE T C.A.Ş

1 3. 33.203,10

1 8.08 .

3

36

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.

33 .442.41 ,40

3 0. 1.428,8

8

4

MA İON İNCİ ANT SANAYİ A.Ş.

1 3. 10.08 ,

221.58 . 43,53

38

3

BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHR. D Ş TİC. A.Ş.

32 .5 .13 ,12

381. 5.82 , 4

88

8

ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

1 3.3 .042,28

1 2.38 . 2,4

3

43

BOSCH TERMOTEKNİK S TMA VE KLİMA SAN.

318.02 . 0,0

312.523.035,38

8

40

40

RAM D Ş TİCARET A.Ş.

311.113. 03,30

335.551.122,0

0

41

35

AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.

308.38 . 48,05

403.132.451,1

1

OBA FOOD G DA SAN.TİC.A.Ş.

288.4 3.523,82

1 4. 2. 13,31

ERE Lİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR

285. 8.410,51

42

22. 52.48 ,28

1 1.531.3 2, 3

130.112.1 5,05

DA K N S TMA VE SO UTMA SİSTEMLERİ

1 0.33 .42 ,22

11 .2 .00 ,

PH LSA PH L P MORRİS SABANC SİGARA

15 .13 .14 ,48

1 3.01 .0 4, 1

2

102

DTS DENİZLİ TEKSTİL D Ş TİC. A. Ş.

158. 1 . 1 ,41

150.0 8.228,08

2 8.015.5 ,

3

8

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

158.580.35 , 0

1 8.542. 18,3

282.043. 54, 8

253.801.030, 2

4

AUTOLİV CANKOR OTO.EMNİYET SİS SAN.

15 .22 .288,

1 3.2 0.53 ,41

2 4.835.

5

ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

155.

154.381.5 ,

4

44

54

45

51

ERDEMO LU D Ş TİC.A.Ş.

2 8.

4

235

ETİ BAK R ANONİM ŞİRKETİ

2 .443. 8,02

4

50

CANDY HOOVER EUROS A EV GEREÇLERİ

2 2.041.

48

45

HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2 .14 .548, 1

28 .3 3.

4

55

ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

2 5.4 0.02 ,4

250.

50

42

SANKO D Ş TİC.A.Ş.

2 4. 58.03 ,52

31 .4 3. 21,35
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T TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

140

43

HİRLPOOL BEYAZ ESYA SANAYİ

124

,2

.281,0
,33

,

1

. 3,5

5.025.43 ,3

2

T RSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

154. 5 .584,2

201.450.13 ,32

2 .08 . 43,8

131

DURAK F ND K SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

153. 5.38 ,53

123. 0.02 ,5

10

KASTAMONU ENTEGRE A AÇ SANAYİ

153.548.3 ,3

142.080. 24,41

134

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

153.11 .3 1, 5

121.0 5. 10,55

DGS D Ş TİCARET A.Ş.

150.851. 2 , 8

,8

8

.342, 3
100

TİM 1000

Türkiye 2020 de t plam 16 6
milyar d lar ihra at yaptı Ge en
yıl en yüksek ihra at yapan
firmalar arasında birin iliği
milyar d larla F rd Ot m tiv
alırken ikin i T y ta 3 6 milyar
d larlık ve ü ün ü Oyak Renault
2 3 milyar d larlık dışsatıma
im a attı İlk 1000 de yer alan
şirketlerin t plam ihra atı 2 6
milyar d lar t plam ihra attan
aldıkları pay ise yü de 5 6 ldu

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2020
Prestij Kitabı”nın tanıtımını gerçekleştirdi ve ihracat şampiyonlarını açıkladı.
Geçen yıl en yüksek ihracat yapan
firmalar arasında birinciliği 4.9 milyar
dolarla Ford Otomotiv alırken, ikinci Toyota
3.6 milyar dolarlık ve üçüncü Oyak-Renault
2.3 milyar dolarlık dışsatıma imza attı.
Türkiye 2020’de toplam 169.6 milyar dolar
ihracat yaptı. İlk 1000’de yer alan şirketlerin
toplam ihracatı 92.6 milyar dolar, toplam
ihracattan aldıkları pay ise yüzde 54.6
oldu. İlk 1000 ihracatçı içinde yer alan
şirketlerin yüzde 78.9’u yerli firmalardan
oluştu. Bu firmalar, ilk 1000 firmanın toplam
ihracatının yüzde 59.3’ünü gerçekleştirdi.

► 23 SEKTÖR 1 MİLYAR DOLARI AŞTI
İlk 1000 firmanın yüzde 57.5’inin Marmara Bölgesi’nde yer aldığı görülürken, İstanbul 426 şirketle listeye en fazla ihracatçı
sokan il oldu. İlk 1000’in 80’i İzmir ve 73’ü
Gaziantep’te faaliyet gösteriyor. İller içinde
1 milyar dolarlık ihracatı aşan 16 il mevcut
iken 27 sektörden 23’ü 1 milyar doların
üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İlk 1000
İhracatçının istihdam verilerine göre, istihdam verilerini paylaşan 618 firmanın 2020
yılında ortalama çalışan sayısı 786, toplam
istihdam edilen çalışan sayısı ise 485 bin

oldu. Firma başı ortalama kadın çalışan
sayı 194, yönetici konumundaki
ortalama kadın çalışan sayısı ise 10 oldu.

► LİDER 5 SEKTÖRÜN İHRACAT PAYI
Sektör bazında İlk 1000 ihracatçı
listesindeki toplam ihracatın yüzde 23.8’ini
Otomotiv Endüstrisi, yüzde 10.7’sini Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri, yüzde 10.5’i Çelik,
yüzde 9.4’ünü Hazırgiyim ve Konfeksiyon,
yüzde 8.4’ünü de Elektrik-Elektronik
sektörleri gerçekleştirdi. Sektörler arasında
ilk sırada 25.5 milyar dolarlık ihracat ile
“Otomotiv Endüstrisi” sektörü yer alırken
onu sırası ile 18.3 milyar dolarlık ihracat ile
“Kimyevi Maddeler ve Mamulleri” sektörü
ve 17.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren
“Hazır Giyim ve Konfeksiyon” sektörü takip
etti. Sektörlerin yıllık bazda ulaştığı ihracat
rakamları incelediğinde “Hububat, Bakliyat
ve Yağlı Tohumlar”, “Mobilya”, “Çimento,
Cam ve Seramik”, “Yaş Meyve Sebze”, “Halı”
ve “Meyve Sebze Mamulleri” sektörlerinin
yılı ihracat rekoru kırarak kapattığı görülüyor.
2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 1000 firmadan 145’i Hazırgiyim
ve Konfeksiyon sektöründe, 114’ü Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri sektöründe, 93’ü
ise Otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiği
görülüyor. 2020 yılında, 11 ihracatçı firma
1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleş-
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tirirken, 167 firma 100 milyon doların
üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
İhracatın ülkeler dağılımı incelendiğinde 39 ülkeye yapılan ihracat 1 milyar
doları aştığını görüyoruz. En çok ihracat
yapılan ülkeler 16 milyar dolarla Almanya, 11.2 milyar dolarla Birleşik Krallık ve
10.2 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

EN BÜYÜK 1000 İHRACATÇIDA SEKTÖR BİRİNCİLERİ
2020
Sr
ŞİŞECAM D Ş TİC.A.Ş.
5 KİBAR D Ş TİCARET A.Ş

İlk 1000 İhracatçı firmanın sermaye
yapısına göre bakıldığında, listedeki
firmaların yüzde 78.7’sinin yüzde 100
yerli sermayeli, yüzde 10.8’inin yüzde
100 yabancı sermayeli, yüzde 10.5’inin
ise karma yapıda olduğu tespit edildi.
Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yer alan firmaların yüzde 66.5’i
üretici-ihracatçı, yüzde 17.9’u ihracatçı,
yüzde 11.4’ü grup dış ticaret firması,
yüzde 4.2’si ise sektörel veya sermaye
dış ticaret firması niteliğindedir.

Sr
D

15

5

31

1.521.088.8 2,84

POLİN D Ş TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Diğer Sanayi Ürünleri

21. 4. 20,4

Elektrik - Elektronik

2.048. 52. 85,50

Fındık ve Mamulleri

4 1.3 4.8 2,

4 1.3 5.4 ,20

20 . 43. 3 ,43

20 .340.542, 3

2 8.

2 0.11 .2 3,01

FERRERO F ND K İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

38

8

325

1

Gemi ve Yat
Halı

135 AYD N KURUYEM Ş SANAY VE T C. AŞ.

3 .135.843,82
288.4 3.013,21

İklimlendirme Sanayii

318.02 . 0,0

315. 3. 0 ,

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

1.4 4. 35.8 4, 8

1.4 4. 01.210,55

Kuru Meyve ve Mamulleri

11 .528.4 ,21

8 . 5. 8,84

Madencilik Ürünleri

584.808.020,3

22 .3 1.4 ,84
310.2 4. 48,

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.

Makine ve Aksamları

33 .442.41 ,40

Meyve Sebze Mamulleri

204.300.4 1,3

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri

2 .14 .548, 1

1 FORD OTOMOT V SAN. A.S.

Mücevher

03. 2.00 ,0

03. 5 .00 ,0

4.8 .52 .388,22

4.832. 41.530,22

33 TUSAŞ TÜRK HAVAC L K VE UZAY SAN.A.Ş.

Savunma ve Havacılık Sanayii

385.885.80 ,48

3 4. 51.241,28

4 KLC G DA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

1 .312. 0,3

1 5.450.845,88

ÇİÇEKÇİLER BİRLİ İ D Ş TİC.A.Ş.

Süs Bitkileri ve Mamulleri

8.230. 4, 1

8.230. 4, 1

Tekstil ve Hammaddeleri

308.38 . 48,05

214.01 .0 3,11

65 BR T SH AMER CAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ

Tütün

1 5.8 0.300, 3

1 . 44.230,28

138 UÇAK KARDEŞLER G DA SER.ULUS.NAK.PLAS.SAN.

Yaş Meyve ve Sebze

11 . 8 .2 5,2

11 . 8 .2 5,2

41 AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

03 S.S.MARMARA ZEYT N TAR M SAT. KOOP.B RL MARMARAB RL K

Zeytin ve Zeytinyağı

dolar) üzerinde gerçekleşti. Benzer şekilde yurtdışında iştiraki olan firmaların ortalama ihracat tutarının da ilk 1000 firma
ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.
TİM’de düzenlenen törende en çok

İ r

“2020

ihracat yapan Ford Otomotiv, Toyota,
Oyak-Renault, Vestel, Kibar Dış Ticaret,
Arçelik, TGS Dış Ticaret, TOFAŞ, TÜPRAŞ
ve Mercedes-Benz Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

2020 S
Sr

105.3 2.8 0,1

26
15

600 SAMSUN YURT SAVUNMA SAN.VE TİC.A.Ş.

4 . 8 .3 4,12

4

5 2 BAT ÇİM BAT ANADOLU ÇİMENTO SAN.

54.1 .8 4, 1

162

r

İRMA ÜNVANI

İ r

“2019

İ r

5 .00 . 11,12

484.515.58 ,13

3 SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC.A.Ş.

22.221.33 ,40

105.3 2.8 0,1

8 ETİ BAK R ANONİM ŞİRKETİ
ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC.A.Ş.

2 .443. 8,02

2 8,5

102.2 . 32,23

20 ,

120.4 5.30 ,

58

54.524.02 ,05

130

4 ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

44.2 2.542,08

4 .30 . 41,00

31

10 AYCAN ENTEGRE G DA A.Ş

21. 08.858,55

504 ŞARA D Ş TİC.A.Ş.

5 .1 . 0 ,

114

20 KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ

48

CRON MET TURKEY METAL TİC.A.Ş.

43.1 .1 ,82

62

1 SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK

162

616
3

431
40

5,1
3 4,2

5.025.43 ,3

538 TEKNİK ALÜMİNYUM SAN. A.Ş.

535

İ r
D

33.00 .2 ,54

08
8

“2020

2 VAK F KAT L M BANKAS A.Ş.

52
3

23. 0. 15, 4

EN BÜYÜK 1000 DE EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLAYANLAR
2020 G
Sr

55.244.408,14

23. 2 .032,08

322

448

5.55 . 14,52
180.5 4.383,5

Otomotiv Endüstrisi

414
24

.281,0

288.4 3.523,82

12 İSTANBUL ALT N RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ

ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

1. 28.433.0 1,81

Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar

63 ALTUNKAYA İNŞ.NAK.G DA TİC. A.Ş.

1 AYCAN ENTEGRE G DA A.Ş

.1 1,02

1.521.088.8 2,84

21 EKOM ECZAC BAŞ D Ş TİC. A.Ş.

48 HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

30.

1 .523.4 , 5

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

BOSCH TERMOTEKNİK S TMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş.
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş.

800 SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC.A.Ş.

512.02 .2 1,51

Deri ve Deri Mamulleri

42 OBA FOOD G DA SAN.TİC.A.Ş.

İRMA ÜNVANI

0

2 3.231. 80,3

1. 3.810. 13,

TGS D Ş TİC. A.Ş.

TİM 1000 LİSTESİNDE EN HIZLI YÜKSELENLER
201 G
Sr

1.03 .0 .483,00

42.10 . 0 ,

Demir ve Demir Dışı Metaller

TGS D Ş TİC. A.Ş.

► ORTALAMA İHRACAT TUTARI

2020 G
Sr

1.041.201.12 , 3

45 ERDEMO LU D Ş TİC.A.Ş.

3

r

Çelik

62 SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

3

2020 S
İ r

Çimento Cam Seramik

4 VESTEL TİCARET A.Ş.
2

2020 T
İ r

SEKTÖR

11 HABAŞ S NAİ VE T BBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
1

► YÜZDE 66.5’İ ÜRETİCİ-İHRACATÇI

Firmaların yatırımları incelendiğinde,
yatırım tutarını paylaşan 335 firmanın
toplam yatırımlarının 1.1 trilyon TL
tutarında olduğu görülüyor. Söz konusu
firmaların ihracat tutarlarıyla birlikte
değerlendirildiğinde, gerçekleşen her
yatırımın dörtte birinin ihracata dönüştüğü tespit edildi. Yurtiçi veya yurtdışında
yatırım gerçekleştiren firmaların ortalama
ihracat tutarı (114 milyon dolar) da ilk
1000 ihracatçı ortalamasının (98 milyon

İRMA ÜNVANI

55.244.408,14

1 2,1
154,5

5 .408.44 ,50

135.548.81 , 5

13 ,1

8.

20 . 43. 3 ,43

134,

.805,58

454 ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC.A.Ş.

102.2 . 32,23

325

10 BAT ÇİM BAT ANADOLU ÇİMENTO SAN.

23.24 . 85,40

54.1 .8 4, 1

133,1

438 TUKAŞ D Ş TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3 . 51.410, 8

322

22 ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

23.483.88 ,48

54.524.02 ,05

132,2

80

42

UNAT YA G DA SAN.VE TİC.A.Ş.

44.2 2.018,02

38

10 SAMSUN YURT SAVUNMA SAN.VE TİC.A.Ş.

22.031.0 8,01

4 . 8 .3 4,12

12 ,0

8

40

EGE SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş.

42.1 . 8,20

242

15 ABAL O LU YA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

32.5 3.0 ,08

3.013. 4,48

124,2

40

ARAŞT RMAYA KAT LM YOR

34. 48.884,4

24

36 ŞARA D Ş TİC.A.Ş.

580

8

242

625

633

1

383 ABAL O LU YA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3.013. 4,48

12

4 ACACİA MADEN İŞLETMELERİ A.Ş

2 .4 5.542, 3

5 .1 . 0 ,

123,

55.5 8.24 ,20

122. 81. 0 ,51

121,3
10 ,8

358 AD N N AÇ KLANMAS N İSTEMİYOR

32.108. 45,02

414

11 TEKNİK ALÜMİNYUM SAN. A.Ş.

22.285.

,35

4 .30 . 41,00

2

652

356 LİMAK ÇİMENTO SAN.VE TİC A.Ş

58.858.4 3,84

266

25 TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK A.Ş.

33.803.420,41

.352.133,13

4

811

345 CFN KİMYA SANAYİ VE D Ş TİCARET A.Ş.

41.850.003,1

448

43 CRON MET TURKEY METAL TİC.A.Ş.

22. 51.2 1, 3

43.1 .1 ,82

413

5

503

842

631

2

343 FİSTAŞ D Ş TİC.PAZ.SAN.VE TİC. A.Ş.
33

ANKUTSAN ANTALYA KUTU SAN.OLUKLU MUK

331 ART D Ş TİC.LTD.ŞTİ.
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,3
8,

4 .54 .403,83

165

6 AD N N AÇ KLANMAS N İSTEMİYOR

53.8 2. 88,24

101.818. 8,40

88,

38.882.288,31

2

8 LİMAK ÇİMENTO SAN.VE TİC A.Ş

31.210.1 5,2

58.858.4 3,84

88,

113. 2 . 1 ,28

214.00 .401,43

88,3

32.1 .

,10

60
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TİM 1000

erke köy Organi e Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sö dinler Olağanüstü
k şullara rağmen TİM 1000 listesinde yeralan
katılım ı firmalarımı ı kutlarım dedi

T

ürkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl
açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı
Firması-2020” araştırmasının sonuçları duyuruldu.
2020 ihracat verilerine göre Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) faaliyet gösteren 31 firma
“En Büyük 1000 İhracatçı” listesinde yer aldı.
TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesini değerlendiren
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Sözdinler, “2020 ihracat verilerine göre
ÇOSB’den listeye giren 31 firmamız var. İstihdamın
ihracatla yükseleceğini her zaman ifade ediyoruz. İlk
1000 ihracatçımızın ve bölgemizde 1000 ihracatçı firma
arasında yer alan 31 firmamızın istihdama sağladığı katkı,
bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Ülkemiz ve dünyamız
çok zor koşulların olduğu dönemlerden geçmektedir. Tüm
bu zor koşullara rağmen biz sanayiciler olarak, üretim
koşumuzu hızla sürdüreceğiz. İsteğimiz, her şeyin normale
döndüğü olağan koşullarda üretim ve ihracat rekorları
kırmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.

2020 TİM İLK 1000 DE YER ALAN ÇOSB İRMALARI
Sr

► ÇOKLU LOJİSTİK OLANAKLARA SAHİBİZ

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan İlk 1000 İhracatçı
firması arasında yer alan 31 ÇOSB katılımcısı firmayı
kutlayan Sözdinler şunları söyledi: “Bu firmalarımızı
tebrik eder başarılarının artarak devam etmesini dilerim.
Firmalarımız bizi her yıl gururlandırıyor. ÇOSB, çoklu
lojistik olanaklara sahip bir üretim üssüdür. Taşımacılıkta
karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu seçeneklerine
sahibiz. Avrupa’ya çok yakın bir konumdayız. Böylesi
elverişli bir konuma sahip olmak yatırım, ithalat ve ihracat
açısından bulunmaz bir nimettir. Türkiye’nin en büyük
firmaları arasına ÇOSB’den bu kadar üretken ve ihracatçı
firmanın girmesi bölgemizdeki sanayicilerimizin ve
bölgemizin gücünü ortaya koymaktadır. ÇOSB’de
üretim yapan firmaların toplam ihracatı yaklaşık
3.6 milyar dolar. Hedefimiz bu rakamı daha da yukarı
çekerek Türkiye ekonomisine güç ve destek vermektir.”

► EN BÜYÜKLER ARASINDAYIZ

İstanbul Sanayi Odası’nın “En Büyük 500 Sanayi
Kuruluşu-2020” araştırmasına ÇOSB’den 18 firma girmişti.
İSO’nun “En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu-2020”
listesinde ise ÇOSB’den 19 firma yer almıştı. Böylece
ÇOSB’den 37 firma sanayinin devler liginde yer almıştı.
Geçtiğimiz yıl TİM’in “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı
Firması” listesinde ÇOSB’den 28 firma yer almıştı.

2020

Sr

2019

İRMA ÜNVANI
ARÇELİK A.Ş.

İ r

2020

1.818.40 .404,33

1

6

2

14

14 BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

812.022.141, 1

3

23

26 TAHA PAZARLAMA VE MA AZAC L K A.Ş. (Özen Mensucat)

505.282.388,51

4

45

51 ERDEMO LU D Ş TİC. A.Ş. (Dinarsu)

2 8.

5

142

6
8

.281,0

110 HEMA E İM TİCARET A.Ş.

113.518.38 ,10
102.441.848,2

161

162 DEFACTO PERAKENDE TİC. A.Ş. (Ozon Tekstil)

1

204 KOROZO D Ş TİC. A.Ş. (Sareks)

203

332

205

230 ALTEK DÖKÜM HADDE MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

85.02 .45 ,8
84.2 3.41 ,2

ORLD MED C NE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

8 . 20. 34,40
85.1 .

,15

10

206

105 TÜRKMEN GRUP İTH. İHR. D Ş TİC. A.Ş. (ATT Tekstil)

11

23

24

12

333

44

13

334

356 EDA D Ş TİCARET VE TEKSTİL PAZARLAMA A.Ş. (Bony Çorap)

14

402

43

15

410

343 AKSA ENERATÖR SAN. A.Ş.

4 . 84.440, 1

16

420

451 BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

45.520.4 0, 4

1

45

535 EFES TEKSTİL SAN. VE D Ş TİC. LTD. ŞTİ. (Beks Çorap)

42.541.232,38

18

522

1

54

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. (Ulkar Kimya)
OTUN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SARBAK METAL TİC. VE SAN. A.Ş.

84 DEVA HOLDİNG A.Ş.

4.805. 3,
53.532.30 ,41
53.4 1.53 , 4
4 . 8. 8 , 3

3 . 2 . 5, 0

581 ELKON BETON MAKİNALAR SAN. VE TİC. A.Ş.

3 .4 0.1 0,42

20

28

31 PAKSEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

32.284. 02, 5

21

5

41

AT MOTOR SAN. VE TİC. A.Ş.

31.121.588,04

22

8

5 SCHOTT ORİM CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

30.852.821, 4

23

5

4 3M SAN. VE TİC. A.Ş.

2 .5 3. 1 ,88

24

0

25

1

4

26
2

84

28

81

2

2 .180.11 , 5

LİBERTİ İPLİK GİYİM TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

28. 4. 8 , 3

NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SAN. D Ş TİC. A.Ş.

2 .1 5.

,5

FORMÜL PLASTİK VE METAL SAN. A.Ş.

2.3.

,4

YAKO TEKSTİL SAN. VE D Ş TİC. A.Ş. (Bross Tekstil)

24. 54.013,1

43 VİBRACOUSTİC ÇERKEZKÖY OTO PARÇALAR D Ş TİC.

30
31

83

TR STONE FLO TECH İSTANBUL OTOMOTİV SAN.

4
8

43

22.222.18 , 4

YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC. A.Ş.

21.

SAMET KAL P VE MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

21. 2 . 1 ,85

. 51,50
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Döviz kurlarındaki artış ve doğalgaza yapılan zam iş dünyasını tedirgin etti

fi

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bah ıvan:
Enflasy n kur fai göstergelerindeki
değişimler nedeniyle gele eğe yönelik
öngörü yapmakta rlanıy ru
TOBB Başkanı isar ıklı ğlu: Merke
Bankası nın fai indirimi kararı ve d ğalga a
yapılan am s nrası hem u un vadeli
fai lerin hem de dövi kurlarının artması
reel sektörümü ü tedirgin etmektedir

R

TOBB B
H r

2021 yılı başında bin metreküpü 1 1 lira lan
d ğalga ın Kasım 2021 itibariyle yü de 8
artışla 3 bin 500 liraya ıkması ü erine İSO
Me lis Başkanı Zeynep B dur Okyay Sanayi
ve Tekn l i Bakan Yardım ısı Büyükdede den
ammın gö den ge irilmesini istedi

M

erkez Bankası 21 Ekim 2021’de
faizlerde iki puan indirim yaptı. Faiz
yüzde 18’den yüzde 16’ya düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizi
olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını
200 baz puan indirerek yüzde 16’ya
düşürmesinin ardından döviz kurları artışa
geçti. Faiz kararı öncesi 9.28 olan dolar-TL
21 Ekim 2021 Perşembe günü 9.40 liradan
işlem görmeye başladı. Euro/TL’de de 11.05’lik
rekor görüldü. Merkez Bankası dolar alış kuru
25 Ekim’de 9.7362 TL olarak ilan edildi. Boru
Hatlarıyla Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) 1 Kasım
2021 tarihi itibarıyla toptan sanayi doğalgazı
satış fiyatına yüzde 48.4 zam yaptığını açıkladı.
Reel sektör temsilcileri dövizdeki yükseliş
ve doğalgazın toptan satış fiyatına yapılan zam
38 GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021

sonrası nitelikli ve sürdürülebilir büyüme için
fiyat istikrarı ile güvenin önemine dikkat çektiler.
Doğalgaz zammı ve faiz indirimi sonrası reel
sektör temsilcilerinin görüşleri şöyle:
■ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu- “Merkez Bankası’nın
faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli
faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel
sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz
piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği,
finansal istikrarın tesis edileceği ortama

İSO

.
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en kısa sürede kavuşmaktır.
Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım
ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide
doğalgaza yapılan yüzde 48.4 zam
üretim maliyetlerini ve enflasyonu
artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha
fazla destek olup sanayimizin rekabet
gücünü korumalıyız.”
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
ekim ayı Meclis toplantısı, 27 Ekim
2021 tarihinde video konferans
yöntemiyle yapıldı. İSO Meclis
Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın
başkanlığında yapılan İSO Meclisi’nin
ana gündem maddesi “İstikrarlı,
Nitelikli ve Sürdürülebilir Bir
Ekonomik Büyüme İçin Fiyat İstikrarı
ve Güvenin Önemi” oldu.
■ İSO Meclisi’nde konuşan
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan, “Enflasyon-kurfaiz göstergelerindeki değişimler
nedeniyle geleceğe yönelik öngörü
yapmakta zorlanıyoruz. Sürekli fiyat
istikrarı ve finansal istikrara vurgu
yapmamızın nedeni, enflasyonist
bir büyüme yapısının nitelikli ve
sürdürülebilir olamayacağının
farkında olmamızdır. Son 20 yıldır
elde ettiğimiz kıymetli kazanımlardan
asla vazgeçmemeliyiz, bunun karşılığı
büyüme olsa bile. Büyüme pahasına
enflasyon görüşü ülkemizin yararına
değil, asla kabul etmemeliyiz” dedi.
Bahçıvan şöyle devam etti: “Merkez Bankamızın temel amacı olan
fiyat istikrarından uzaklaşıldı, destekleyici amacı olan finansal istikrar
da risk altına alındı. Faizlerin düşmesini hepimiz arzu etsek de serbest
piyasa koşullarında gerçekleşen
fiyatlamalar var. Belirsizliği ortadan
kaldırmadığınız, güven ve öngörülebilirliği artıramadığınız sürece düşük
faizlerin olumlu etkileri kısa süreli
olacak, orta vadede finansal istikrar
riskleri artacak. Sürekli yıpranan TL
karşılığında oluşan ihracat artışının
uzun vadeli bir başarı getireceğine
inanmıyoruz. 2021 Türkiyesi’nde
eski dönemlerin ‘yap devalüasyonu,
artır ihracatı!’ zihniyetiyle yaşayan,
finansal istikrardan uzaklaşıp devalüasyonlardan medet uman sanayiciihracatçı olmak istemiyoruz. Bu açıklamaları, sanayimizin bugününden
ziyade geleceği adına yapıyoruz.”

K

OSBÜK B
M
K

■ İSO Meclis Başkanı Zeynep
Bodur Okyay- “Türkiye ekonomisinin mevcut ortamında, Merkez
Bankası’nın geçtiğimiz hafta aldığı
yeni bir kararla politika faizini 200 baz
puan indirmesi, hepimizin gündemine yeni tartışma konuları taşıdı.
Gözümüz ister istemez bir yanda
döviz kurunda iken, diğer yanda da
hükümetin enflasyonla mücadeleden
vazgeçip geçmediği, yeni hedefin cari
açığı azaltmak olup olmadığı, bu yeni
duruşun yerli ve uluslararası yatırımcı
açısından ne ifade ettiği gibi konuları,
bulunduğumuz her platformda tartışmaya başladık. Tüm bu tartışmalar bir
yana ekonominin temelindeki yegâne
unsurun güven olduğu malumunuz.
Güven ve istikrar, hepimizin içinde
bulunduğu geminin tekrar gerçek
rotasına dönmesi için önemli iki şart.
Fiyat istikrarını sağlamak, bu güven
altyapısının önemli bir bileşenidir.”
■ OSBDER Yönetim Kurulu
Başkanı Hilmi Uğurtaş- Dövizin yarın
ne olacağının tahmin edilemediği
bir ortamda üretim planlaması
yapmanın, sipariş almanın ya da
vermenin, ayakta kalmayı sağlayacak
kârlılığı ve verimliliği tutturmanın
imkanı yok. Bu döviz hareketleri biz
sanayicileri gerçekten çok yordu ve
çok uzun bir yolu önümüzü görmeden
yürümemize neden oldu.
■ Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu- Sanayide önemli
bir maliyet kalemi olan doğalgaza

ĺ

KRİTİK HAMLELER SONRASI DÖVİZ
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2021
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2021

.2

0
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. 040
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2021

.0222

10.42 8
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Ekim

2021

.141

10. 120

15

Ekim

2021

.1

10.
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NOT: Tablodaki rakamlar TCMB tarafından
açıklanan günlük döviz alış kurlarıdır.

DÖVİZİN 2021 DE 10 AYLIK SEYRİ
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8.8 85
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.8228
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NOT: Tablodaki rakamlar TCMB tarafından açıklanan
her ayın son gününe ait döviz alış kurlarıdır.
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MALİYET ARTIŞI

gelen yeni zamlar, önümüzdeki
günlerde ÜFE’den sonra TÜFE’de de
fiyat artışlarına neden olacak.
■ Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş
Kütükcü, “Enerjideki maliyet artışları sanayicilerin rekabet güçlerini
olumsuz etkiliyor. Sanayici maliyetlerdeki tüm artışlara rağmen üretime ve ihracata devam ediyor. Son
dönemde enerji başta olmak üzere,
hammadde, lojistik gibi kalemlerde
artan maliyetler iş dünyasını zorluyor.
BOTAŞ tarafından 1 Kasım itibariyle
sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz için yüzde 48.4, elektrik tüketim
santrallerinin kullandığı doğalgaz için
de yüzde 46.8 zam yapıldı. Böylece
yılbaşından bu yana doğalgaza yapılan zam oranı yüzde 147.5’a ulaştı.
1 Ocak’ta sanayicimiz bin metreküp
doğalgaz için bin 414 lira öderken, 1
Kasım itibariyle 3 bin 500 lira ödeyecek. Ayrıca elektrik üretim amaçlı
doğalgaz kullanan kojenerasyon
tesislerindeki doğalgaza yılbaşından
bu yana gelen zam oranı da yüzde
182’ye ulaştı. Bu oranlar gerçekten
çok yüksek. Doğalgazda artan maliyetler elektrik fiyatları ve enflasyonu
yukarıya doğru taşıyacak.”

► BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE:
KONUNUN YENİDEN ELE
ALINMASINA ÇALIŞACAĞIZ
■ Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Hasan Büyükdede,
“Sanayinin kullandığı doğalgaza
yapılan zamma sektör haklı olarak
bir hassasiyet gösterdi. BOTAŞ’ın
zam açıklaması sonrası İSO Meclis
Başkanı Zeynep Bodur ile çeşitli
yazışmalar yaptık ve kendisi konuyla
ilgili görüşlerini iletti. Aynı zamanda
sektördeki arkadaşlarımız doğalgaz
zammı konusunda fikirlerini beyan
etmişlerdir. Bu konuyla ilgili bakanlık
olarak biz burada eğer uygulama
tekniğinde bir yanlışlık varsa,
uygulama yapısında bir değişiklik
arz ediliyorsa bu konuyla ilgili olarak
taraflarla bakanlığımız nezdinde bir
görüşmeyi koordine edeceğim. Bir
program yapıp özellikle Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı olarak bu
konunun tekrar masaya yatırılmasını
sağlamaya gayret edeceğiz” dedi.
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BOTAŞ

48.4

1 O ak 2021 de bin metreküp d ğalga a 1 1 lira ödeyen sanayi i bu a ıkla
manın ardından bin metreküp d ğalga a 3 bin 500 lira ödeye ek Sanayi inin
2021 başından bu yana d ğalga faturası böyle e yü de 1 7 5 artmış ldu
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nden
01 Kasım 2021’de yapılan açıklama
ile sanayide kullanılan doğalgazda
yüzde 48.4 artış yapıldığı
duyuruldu. BOTAŞ açıklaması şöyle:
Kamuoyu duyurusu. 01 Kasım
2021 tarihinden geçerli olmak üzere
konutlarda kullanılan doğalgaz
tarifesinde Kasım ayında bir değişiklik
yapılmamıştır. Ülkemizdeki konutlarda
Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne Avrupa’nın
en ekonomik doğalgazı kullanılmaktadır.
Bununla birlikte 2021 yılı başından
itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü
dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji
fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu
tarafından da yakinen bilinmektedir.
Ülkemizde ise bugüne kadar bütün
dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları
tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Tüm abone grupları en azami
şekilde korunmuştur. 1 Kasım 2021 tarihi
itibari ile gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme
yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Konutlarda kullanılan doğalgaz
tarifesinde Kasım ayında bir değişiklik
yapılmamıştır. Artan maliyetlerden
dolayı Büyük Sanayi ve Ticari

Kuruluşları abone grubuna
yüzde 48.40 ve elektrik üretim amaçlı
kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde
4 .82 oranında artış yapılmıştır.

► DOĞALGAZ YILBAŞINDAN
BU YANA YÜZDE 147.5 ARTTI

1 Ocak 2021’de bin metreküp
doğalgaza 1.414 lira ödeyen
sanayici bu açıklamanın ardından
bin metreküp doğalgaza 3 bin 500 lira
ödeyecek. Sanayicinin 2021 başından
bu yana doğalgaz faturası
böylece yüzde 14 .5 artmış oldu.

► 4 SEKTÖRE YÜZDE 78 ZAM

BOTAŞ’tan doğalgaz satın alan
petrokimya, gübre, metal ve ametal
sektörlere ilave zam yapıldı. 2021 yılı
Kasım ayı doğalgaz toptan satış fiyat
tarifesi detayında yer alan bir maddeyle
ilgili sektörlerde yer alan sanayiciler
ilk dokuz ayda gerçekleşen ortalama
aylık tüketim miktarlarının yüzde 0’ına
kadar doğalgazı yüzde 48 zamlı, yani
1000 metreküp için 3 bin 500 TL olacak
şekilde ödeyecek. Kalan kısmı ise
1000 metreküp için 5 bin 250 TL’ye
kadar ulaşabilecek. Bu işletmelerin
doğalgaz tüketimlerinin ortalama fiyatı,
açıklanan 3 bin 500 TL yerine,
ortalama 4 bin 200 TL’ye gelecek.
Yani enerji yoğun sektörlerde gerçek
fiyat artışı, yüzde 8’e kadar ulaşıyor.

YORUM

T r
r

r

r

CELAL TOPRAK

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı
TGRT aber TV Ekonomi Müdürü

S

on dönemde nereye gidilse hangi
toplantıda konuşulsa üç T’den
bahsedilir oldu. Tarım, turizm ve
teknoloji kalkınmanın, zenginleşmenin üç
atlısı olarak öne çıkıp, gündemi belirliyor.
Bu cümle üzerine tarım mı kaldı diyenler
olabilir Diyenler Türkiye’ye büyük
haksızlık yapmış olur. Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı Ayşin Ayşe şıkgece’nin
verileri tarımda önemli çalışmalar yapıldığını
anlatıyor ve bu görüşü doğrulamıyor.
Önümüzdeki günlerde Ayşin Ayşe şıkgece
bu verileri ayrıntılı bir şekilde kamuoyu
ile paylaşacak ve tarımın geldiği noktayı
anlatacak.Öncesinde şu iki bilgiyi paylaşalım:
1-Cumhurbaşkanı her yeri ekmekten
bahsetmişti. Bu yerine gelmiş. Ekili
alanlarda önemli bir artış gerçekleşmiş.
2-Tarım topraklarının korunması
doğrultusunda önemli adımlar atılmış.
Herkese artık tarım topraklarının
bir sahibi olduğu mesajı verilmiş.
Daha ayrıntılı bilgi çok yakında bakanlıktan
gelecek Gelelim turizme Bu alanda da
yeni arayışlar giderek kök salıyor.
Sadece Şahinler Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Şahin’in yenilikleri bile
bu konuda çok önemli bir örnek olabilir.
Kemal Şahin oteli tenisle buluşturup bir
alanda uzmanlaşmanın getirdiği müşteri
keyfini yaşıyor. Ayrıca yaz otelinin karşısına
bir de Erciyes’te kış oteli açarak çalışanları
işten çıkarmadan çok önemli bir adım attı.
Artık Kemal Şahin’in turizm çalışanları
yazın Antalya’da kışın da Kayseri’de
çalışıp 12 ay iş devamlılığını sağladılar.
Kemal Şahin’i örnek alan Antalya, kentin
ekonomisine dönük bir de Antalya’da 3T
Zirvesi yaptı. Toplantıya ASKON Antalya
Başkanı Cahit Urfan en büyük desteği verdi.
Antalya’nın tarımdaki geldiği noktayı anlattı
ve turizmin başkenti olduğunu söyledi
sonrada şu sihirli cümleyi paylaştı:
-T r
r
r
r
r. İ
A
r
r
.
K
.
Bu buluşmada iki önemli mesaj daha

vardı. Adres Patent Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Yüksel yapılan çalışmaların
markalaşmaya doğru ilerlemesi gerektiğini
anlattı. Oğuz Gıda CEO’su Enes Örer
teknolojiye yatırım yapanların bir adım
öne geçeceği günlerin geldiğini aktardı.
Tarım ve turizmin konuşulduğu bir başka
bölge Saros oldu Edirne İş İnsanları
Derneği Başkanı Hakan İnci’nin önderliğinde
yapılan buluşmada tarım ve turizmde
neler yapılacağı konuşuldu. Burada Enez
Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş müjdeyi
verdi. Baharda Enez denizden komşuya
bağlanacak ve yeni bir turizm kapısı olacaktı.
Bu gelişme Saros’u turizm ve dolasıyla
tarım konusunda atağa geçirecek. Herkes bu
konuda hem fikir Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt bölgedeki
fırsatları anlatırken sözü bu konuya da
getirdi. Denizden ticaret kapısının
bölgeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Benzer bir ses Kastamonu’dan
geldi. Kastamonu Kadın Derneği
Başkanı Emine Çelik’in önderliğinde
tarım ve turizm konuşuldu.
Hem de bu konuda başarı hikayesi yazmış
isimler tarafından Tosyalı nternational
Co Genel Müdürü Sevilay Sultan Tosyalı,
Tabit AŞ Kurucusu Tülin Akın, Artiko
Mimarlık Kurucu Ortağı Öznur Kale
başarı hikayelerini yazarken tarım ve
turizme gönderme yapıp, teknolojinin
başarıya giden yolu nasıl açtığını anlattılar.
Bu örnekleri daha da artırmak mümkün.
Türkiye’nin neresine gitseniz tarım, turizm
ve teknoloji konuşuluyor. Son dönemde en
çok konuşulan gastronomi hem tarım hem de
turizmle ilgili. 200’den fazla sektörün gelişimi
tarım ve turizme endeksli. Tarım ve turizm
konusunda Türkiye’de doğal altyapı var.
Ülke denizleri, doğal güzellikleri ve tarihi
dokusuyla çok önemli fırsatlar sunuyor.
Bereketli topraklarıyla sadece ülke insanın
değil, bölgenin ve gelen turistlerin gıda
ihtiyacına yanıt verecek kapasiteye sahip.
Bu iki sektör bir de teknolojiyle
buluştuğunda ortaya çok lezzetli bir helva
çıkacak. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın.
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Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu:

Piri Reis niversitesi Rektör
Yardım ısı Pr f Dr Erhan
Aslan ğlu Gl bal ti arette k
katı üretim kurallarının gelmesi
yakındır Yeni Yeşil Mutabakata
uyum sağlayamayan ihra at ı
bir anda kendisini rekabet dışı
bulabilir O a ıdan buna k
ha ırlıklı lmak gerekiy r Sade e
kağıt ü erinde değil s mut larak
ha ırlanmak gerekli dedi
GİRAY DUDA

P

andemi ortamında dünya ekonomisinde tarihi küçülme ve tarihi büyüme
yaşandı. Bu arada çok yönlü ticaret
sorunları nedeniyle global enflasyon
beklenmediği kadar yükseldi. Piri Reis
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Erhan Aslanoğlu ile büyüme, yüksek enflasyon ve faizleri temel alan bir söyleşi yaptık.
- Sayın Aslanoğlu, 2020 yılında
dünya yüzde 3 büyüdü. Bu yıl ise yüzde
6 dolayında global büyüme bekleniyor.
Neredeyse iki katına çıktı. Herhalde
baz etkisi söz konusu ama başka
hangi etkenlerden söz edebiliriz?
- Öncelikle bir baz etkisi var. 2020’de
hem arz hem talep yönlü bir şok yaşadı
dünya. İkinci çeyrekte bütün dünyada çok
sert bir daralma oldu. Üçüncü çeyrekte
kısmen toparlasa da 3.3 civarında tarihi
bir daralma yaşadık. Dolayısıyla onun
üzerine gelen bir baz etkisi söz konusu.
Ama benim görebildiğim bunun ötesinde
imalat sanayiindeki çok güçlü büyüme bu
toparlanmanın ana nedenlerinden birisi.
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Bizler evlerde daha fazla zaman geçirdikçe
evle ilgili ihtiyaçlarımız arttı. Evler ofis oldu,
okul oldu. Bu nedenle bir çoğumuz evimize
bir şeyler aldık. Mobilya veya teknolojik
cihazların satışları büyük oranda arttı.

► OLAGANÜSTÜ BİR TALEP YAŞANDI
- Bu söylediğiniz sadece ülkemiz için
değil bütün dünyada geçerli değil mi?

SÖYLEŞİ

- Evet bütün dünyada böyle oldu. Talebin
bir anda artması imalat sanayiinde güçlü
bir canlanma getirdi. İmalat sanayii bunları
üretirken doğal olarak ara malı, girdi talebi
nedeniyle firmalar birbirleriyle yakın ilişkide
bulundular. Hammadde talebi yükselince
bunları üretenlerin işleri arttı. Birçok sektör
zincirleme biçimde birbirini etkiledi. Kapasiteleri yetişemeyen firmalar yatırım artışına gittiler. Dünya olağanüstü bir taleple karşılaştı.
Bir de arz yönlü şoklar, tedarik sorunları,
firmaların üretim için girdi bulmada
zorlanmaları stoklama eğilimini artırdı.
‘Just in time production’ dediğimiz stoksuz
çalışmadan ‘just in case production’
dediğimiz stoklu çalışmaya geçildi. Çünkü
müşterinin talebi var ve firma bunu doğal
olarak karşılamak istiyor. Stok eğilimi
de artınca daha büyük bir talep geldi.
Pandemi başından bu yana dünyada çok
kişi işini kaybetti ama işini kaybetmeyenlere
önemli devlet destekleri de oldu. Özellikle
gelişmiş ülkelerde işsiz kalanlara çok büyük
destekler de verildi. Böylece imalat sanayi
ürünlerinde talebi karşılayacak bir gelir
de oluştu. İnsanlar hizmete, turizme daha
az para harcadı. Tatile, yurtdışına fazla
çıkmadılar geçen yıl ve bu yılın ilk yarısında.
Tasarruf mümkün oldu ve bu tasarruflar da
evler için harcandı. Özetle, bu tür bir
talep var ve şu anda devam ediyor.
Tedarik sorunu tüketiciyi de stoklu, yani
biraz daha fazla almaya itiyor. Her şeyi
her an bulamama riski olduğu için
insanlar ihtiyati motifle de davranıyor.

► 5.8’LİK TARİHİ BÜYÜME OLACAK
Son aylarda hizmet, tatil, turizm
kalemi, yeme içme de buna eklenince
müthiş bir canlanma oldu. Fakat bu
canlanma emtia, enerji fiyatlarını çok
artırmaya başladı. Dolayısıyla bir enflasyon
yarattı ve paranın gücünü düşürdü.
Şimdi arz yönlü şoklar hızlanan
dünyada bir yavaşlama getiriyor.
Dünya 6-6.5 büyümesi beklenirken
5.8 dolayında büyüyecek. Ancak yine
de tarihi bir büyüme ile karşı karşıyayız.
Büyümeyle ilgili bir sıkıntı yok. Gelecek
yıl da büyümeyle ilgili sıkıntı olmayacak.

► 2022’DE TALEP AZALACAK
- 2022 yılı için de tatmin edici büyüme
oranlarından söz edebileceğiz galiba.
- Gelecek yıl büyüme hızı yavaşlayacak.
Birçok nedeni var. Bir kere talep bu kadar
olmayacak. Hayat biraz daha normalleşecek
ama yine de canlılık olacak. 2023 yılını

E
ise ayrı değerlendirmek lazım. Orada
bence sert bir yavaşlama gelebilir.

KÜRESEL ENFLASYON KATLANDI
- Küresel enflasyon hangi boyutlara ulaştı?
- Global enflasyon 4’lere yaklaşıyor. Daha
önce 2’lerdeydi ve 4’lere yükseldi. Gelişmekte
olan ülkelerde daha da yükseldi. Yine de ortada iki katına çıkan bir enflasyon söz konusu.
Yüzde 4’lük oran bizim için düşük gibi gözükebilir ama dünya için önemli bir yükseliş.
Amerika’da yüzde 1 olan enflasyon 5’e
tırmandı. Bizim yüzde 20 olan enflasyonumuzun 5 katına çıkıp 100’e ulaşması gibi
bir durum var ABD’de. Bu global çapta çok
büyük bir artış. Tedarik sorunları, tedarik
sorunlarının yarattığı fiyat yükselmeleri,
taşıma sürelerinin uzaması, enerji fiyatlarındaki büyük tırmanış gibi nedenlerle enflasyondaki artışla karşı karşıya kalıyoruz.
Batı son dönemde yenilenebilir enerjiye
geçişte hızlı adımlar atmaya başladı. Bir
yandan da fosil yakıtların üretimini kısıyorlar.
Şimdi tam geçiş dönemindeyiz. Yenilenebilir
enerji güçlü değil, fosil yakıt arzı da
çoğalamıyor. Talebin güçlü olduğu dönemde
enerji fiyatları yukarıya doğru gidiyor ve bir
süre daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Bu
da enflasyonun önemli bir nedeni.

► ÜCRETLERE YUKARI YÖNLÜ BASKI GELİYOR
Öte yandan gelmekte olan başka bir
faktör var: Ücret artışları. Dünyada birçok

ĺ
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kişi, pandemi sonrası gerek psikolojik, gerek
sosyolojik, gerekse yaşadıkları nedeniyle,
özellikle ‘baby boomer kuşağı’, belli bir yaşın
üstünde olanlar emekliliği tercih etmeye
başladı. Dolayısıyla işgücü piyasası daralıyor.
İşgücüne katılım düşüyor. Devletlerin de
büyük desteği olduğu için şu anda iş aramaya
gidenler az. Talep çok, ücretlere yukarı
yönlü baskı geliyor. Bu iyi bir şey ama yine
enflasyonun nedenlerinden birisi. Sonuçta bir
süre dünyayı enflasyonist bir dönem bekliyor.
Büyük bir ihtimalle kalıcı olmayacak.

► ENFLASYON SONUNDA DÜŞECEK
- Kalıcılıktan neyi anlamalıyız? ABD’nin
enflasyonunda da kalıcı olup olmayacağı
tartışılıyor. Bir iki yıl sürer, sonra söner
anlamına mı geliyor kalıcı olmaması?
- Bir yıl mı yoksa birkaç yıl mı bu tartışılabilir. 70’li 80’li yıllardaki enflasyonlar gibi gözükmüyor. Çünkü bu bir parasal genişlemeden
doğdu. Dünyanın normal koşullarında ortaya
çıkan bir enflasyon değil. Pandemi koşulları ortadan kalkıp, tedarik sorunları düzelir, ticaret
normale dönerse, insanların talebi de normale
dönünce fiyat baskıları azalacak. Bu arada yenilenebilir enerji arzı da artacak. Ancak enerji
fiyatları önce çıkacak, sonra düşecek. Bu nedenle önümüzde enflasyon var henüz. Ama sonunda düşecek.
Ücretler ise sürekli artacak. Arttığı sürede
baskı yapacak. O da bir denge bulacak.
Asıl dünyada teknoloji çok hızla gelişiyor. Verimlilik
artıyor, büyüyor. Online alışverişler çoğalıyor. Robotlar,
yapay zekalar daha çok devreye girecek. Bunlar birim
maliyetleri düşüren gelişmeler. Yıllardır ‘Amazon
ekonomisi’ denilen şey daha da gerçek oldu. Bunlar,
enflasyonu düşürecek gelişmeler. Ama kaç yıl olacağı
tartışılıyor. En az birkaç yıldan söz ediyorum.

P

► KOVİD İLE BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ
- Pandemi ve aşılamanın durumu, bu
dönemin ekonomisinin normale dönmesine
fırsat verecek gibi gözüküyor mu size?
- Bence yavaş yavaş oluşuyor. Biraz daha zamana ihtiyaç
var. Aşılama dünyada eşit değil. Ayrıca bilim dünyası bize bu
tür risklerin her an çıkabileceğini söylüyor. Çünkü iklim değişikliği, havaların ısınması veya başka nedenlerle yeni pandemi ve virüslerin karşımıza dikilmesine neden olabilecek.
Aşılamanın örneğin Afrika’da uzaması durumunda
yeni mutant riskinin de ortaya çıkması mümkün
gözüküyor. Dünyanın her yerinde bitmedikçe dünyanın
başka yerleri için de bitmemiş demektir. O açıdan
risk bence tümüyle bitene kadar devam edecek.
Ama aşıların işe yaradığını görüyoruz. Bir yandan ilaçlar
da geliştiriliyor. Yeni aşılar üretiliyor. Bu çalışmalar, gelişmiş
dünyada, normal şartlarda 1-1.5 yılda ekonomilerin eski
haline dönebileceği izlenimi veriyor. Bunun ardından
aşılamanın az olduğu bölgelerde de normalleşme
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faaliyetleri daha hızlı sürdürülür. Yine de anlaşıldığı
kadarıyla biz bir süre daha Kovid ile birlikte yaşayacağız.

► ENFLASYONLA MÜCADELE
KAPSAMLI VE KARARLI OLMALI

- Türkiye’ye geçince tabii öncelikle enflasyonu
konuşacağız. Şu andaki enflasyon oranımız
dünyada ilk beşe girecek kadar yüksek.
Türkiye’nin enflasyonu neden bu kadar yüksek?
- Türkiye’de bence yeterince enflasyonla mücadeleye
öncelik vermiyoruz. Dünyada isteyip de enflasyonu
düşüremeyen ülke yok. Ama sanki biz istemiyoruz gibi
gözüküyor. Ekonomi yönetimi de istiyordur ama bu çok
daha kapsamlı ve kararlı bir mücadele gerektiriyor.
Enflasyonla mücadele bir süre büyümenin daha düşük
gitmesini kabullenmek anlamına geliyor. Ama siyasi,
jeopolitik konumu böyle bir büyümeden feragat etmeye
izin vermiyor anlaşılan ve bu sonuç çıkıyor karşımıza.

► ENFLASYONUN EN BÜYÜK NEDENİ KUR ARTIŞI

Türkiye’de enflasyonun birçok nedeni var ama en büyük
neden kur artışı. Kur artışının temel nedeni de para politikası, paranın cazip olup olmamasıdır. Merkez Bankası’nın
yeterince sıkı para uygulamaması kur ve enflasyonun en
büyük nedenidir. Bunun dışında risk algısının yüksek olması kurlara baskı yapıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap
Kavcıoğlu’nun açıkladığı gibi cari açık kura baskı yapıyor ama
tek neden bu değil. Gıdada çok ciddi sorunumuz var. Devletin
kendi ürünlerine çok yüksek zamlar yapması enflasyonun bir
başka nedenidir. Ayrıca piyasalarda tam rekabet koşullarının
oluşmamasının, yani eksik rekabetin fiyatlarda olumsuz etkisi
oluyor. Yüksek marjlı fiyatlar belirleniyor sürekli olarak. Bütün
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bunlar enflasyonun değişik nedenleri.
Biz genellikle enflasyonun sonuçlarına
bakarak marketlerle uğraşıyoruz
ama nedenlerine odaklanmıyoruz.

► TÜRKİYE BÜYÜMEYİ
TERCİH EDİYOR
- Yakın zamanda Merkez Bankası
faizleri 300 baz puan düşürdü. Batılı
yatırım bankaları, önümüzdeki dönemde yeni faiz indirimleri beklediklerini
açıkladılar. Enflasyon yüzde 20’lerde
iken faizleri bu kadar aşağı
çekmenin nedeni ve faydası nedir?
- Türkiye büyüme tercihini ilk
ekonomik politika olarak ortaya
koymuş durumda. Bunu açık açık
söylemese de net biçimde gözüküyor.
Para politikası da tercihin bu yönde
olduğunu gösteriyor. Ama çok riskli
bir adım atıldığını düşünüyorum.
Son yapılan açıklamalarda cari açık
azalacak, kurlar azalacak ve enflasyon
düşecek iddialarına yer verildi. Bu nasıl
olabilir? Cari açığın düşmesi dövize
talebi azaltarak enflasyonun düşmesini
sağlar. Ancak, bu işin bir yönüdür.
Kuru etkileyen aynı zamanda para
politikası, paranın cazibesidir. Dünyada
faizler yükselirken biz faiz indirirsek
kur için çok riskli bir ortam yarattığımız
anlamına gelir bu hareket. Ayrıca siyasi
ve jeopolitik risk fiyatlara yansıyor.
Bunlardan, Merkez Bankası’nın kontrol etmesi en zor olana ve bir tanesine
odaklanıyoruz: Cari denge. Merkez
Bankası reeskont kredileriyle ihracatçıyı destekleyeceğim, diyor. Bu güzel.
İhracatçıya kolaylık sağlanmasında
hiçbir sıkıntı yok, tersine faydalıdır.
Ancak bununla cari açık düşmez.

► DEĞERSİZ PARA
FAYDA SAĞLAMAZ
İkincisi cari denge yapısal bir
değişimle çözülebilir. TL değersiz
olsun, rekabetçi kur artsın ve ihracat
artsın deniyorsa, ne teoride ne de
pratikte değersiz para ile ihracat
artışını kalıcı biçimde sağlamış hiçbir
örnek yok. Türkiye’de de bu hiç olmadı.
Bu sadece tamamlayıcı, kısmen
geçici bir faktördür. Merkez Bankası
bunu amaçlıyorsa bu da çok amaca
ulaşabilecek bir politika değil.
Cari denge yapısal tedbir ve uygulamalarla çözülür. Merkez Bankası’nın
elinde cari dengeyi sağlayacak araçlar

D
yok. Sadece reeskont kredileriyle destekleyebilir, zaten bunu da yapıyor.
O yüzden burada boşluklar var.

► 20’NİN ÜSTÜNE ÇIKAR
- TÜFE yüzde 19.89 ve TÜFE yüzde
46 dolayında iken içinde bulunduğumuz koşullarda enflasyonda daha da
yükselme mi beklemeliyiz?
- Öyle gözüküyor. Şu anda Merkez
Bankası’nın tahmini olan 18.3 daha
gerçekçi ama görünen enflasyonun yüzde 20’nin üstüne çıkacağı biçiminde.

► MAALESEF YÖN YUKARI GÖZÜKÜYOR
- Bugün doğalgaza yüzde 48 gibi
inanılmaz oranda zam yapıldı.
- Çok ciddi zamlar bunlar. Hem
dolaylı hem de doğrudan etkileri
olacak. Bu doğalgaz zammının bile
enflasyona yüzde 1 etkisi olur. Dolaylı
etkilerle bu oran yüzde 2-3’e çıkabilir.
Maalesef yön yukarı gözüküyor. Zaten
ÜFE’nin yüksekliği zaman içinde
TÜFE’ye geçişken olacağını bize anlatıyor. Enflasyonda zor bir dönemdeyiz.
Resmi rakamlara göre yüzde 20’nin
üstünde olacağız. Zaten gıda çok ağırlıklıdır ve gıda artış oranları da yüzde
30’lara geldi. Vatandaşlar enflasyonu
ÜFE ve TÜFE’nin ortalaması
gibi algılıyor. Dolayısıyla yatırım
kararları da buna göre şekilleniyor.

► BANKALAR RİSK ALIYOR
- Kredi faizlerini kamu bankaları
belli bir miktar indirse de ticari
faizlerde düşme olur mu, özel
bankalar nasıl tavır alırlar?
- Merkez Bankası’nın faiz indirimi
otomatik olarak mevduat faizlerinde
bir indirim getiriyor. Bankalar,
Merkez Bankası’ndan ucuza kaynak
sağladıkları için mevduat sahibine de
daha az ödemek istiyor.
Mevduat faizlerindeki gerileme
de bankalar açısından bir beklenti
yaratıyor. Madem daha düşükten para
topluyorsun kredi faizlerini de mesela
25’ten 20’ye indir. Ama bankalar
genelde mevduatı aylık olarak alıyor
ve krediyi ise yıllara kadar yayılan
uzun bir vadede veriyor. Burada bir
vade uyumsuzluğu sorunu var ve
bankalar risk alıyor. Çünkü Türkiye’de
her an faizler yükselebilir ve bankalar
ucuza verdikleri paranın maliyetine
katlanmak zorunda kalırlar.

► SONUNDA YİNE FAİZLER ARTIYOR
Kamu bankaları biraz daha farklı
çalışıyor. Onlar bunu belki de ‘görev
zararı’ gereğince yapmak zorunda
kalıyorlar. Sonuç olarak geçmiş
deneyimler de bize onu gösteriyor.
Enflasyon inmeden yapılan faiz

ĺ

GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021 45

SÖYLEŞİ

indirimi büyümeyi önceliklendirmek
Türkiye’de cari açığı artırıcı, kura
baskı ve enflasyona baskı biçiminde
karşımıza geliyor. Sonunda yine
faizler artmak zorunda kalıyor.
Şu anda içine girdiğimiz süreç
Türkiye’nin önünde sonunda
faiz artırımıyla sonuçlanmasına
aday bir süreç olarak gözüküyor.
Kısa bir süre de olsa ekonomide
hareketlenme, kredi talebinde artış,
enflasyon beklentisiyle tüketicinin
talebi biçiminde bir davranış
biçimi görebiliriz. Yani büyümeye
önümüzdeki aylarda bir ‘pozitif
yansıma’ olabilir. Dünya genel olarak
büyüyecek, turizm devreye girecek,
ihracat belli bir destek verecek ve
biraz da iç taleple Türkiye belki 2
– 3’lere inecek büyümesini 5’e
çekebilir. Ama hemen arkasından
enflasyon daha yüksek seviyelerde
olacak, kura baskının arttığı bir
dönemde faiz artırımları gelecektir
diye düşünüyorum. O açıdan da
büyüme eninde sonunda yavaşlar.
Biz bu yapısal dönüşüme gitmeden
kredi ivmesi vermenin önce büyüme
sonra yavaşlama döngüsü yarattığını
hep gördük. Yine görmeye aday
gibiyiz. Ama her seferinde süreç
daha kısalıyor. Her seferinde
enflasyon daha yukarıya gidiyor.

► BALON RİSKİ ORTAYA ÇIKABİLİR
- Parasını banka mevduat faizleri
ile korumaya çalışan tasarruf sahipleri ne yapabilir? Mevduat faizleri
geçen aya göre en az 2 puan aşağıya
indi. Döviz, borsa, altın, konut veya
kripto paralara mı yönelirler?
- Böyle yönelmeler olur. TL’nin
cazibesinin azalması eksi reel
getiri tasarruf sahibini alternatiflere
yönlendirme aday. Buralara
yönelince fiyatlarda aşırı şişkinlik,
yani balon riski de ortaya çıkıyor.

► TALEP GELİNCE
FİYATLAR YÜKSELİYOR
- Konut kredi faizlerinin aşağıya
çekilmesi konut fiyatlarının
artmasına neden oluyor değil mi?
- Evet, böyle bir gözlemimiz var.
Çünkü talep artıyor. Kendi malına
talep olduğunu görenler de daha
yüksek fiyattan satmaya çalışıyor. Bu
da kiralara yansıyor ve enflasyonu
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T
artırıyor. Bu bir kısır döngü maalesef.
Fakat fiyatların aşırı artışı bir noktadan
sonra alım gücünü ve talebi de
düşürüyor. Bir balon oluşuyorsa satıcı
burada da zarara giriyor.
Yani enflasyon dönemlerinde, eksi
faiz dönemlerinde alternatiflerin getiri
potansiyeli artar. Konuttan altına dövize kadar. Ama getiriyle birlikte risk
ve kayıp da artabilir. O nedenle bu dönemlerde mevcudu korumak, kaybetmemek de önemli bir strateji olmalıdır.
Maalesef enflasyon ortamları çoğunluk
için zarar ettirici ortamlardır.

► GÜNDEM ÜRETİM VE İHRACATTA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLMALI
- İş dünyasının böyle dönemlerde
varlıklarını korumak ve kazançlarını
artırmak için nasıl bir yol
izlemelerini tavsiye edersiniz?
- İmalat sanayi açısından ihracat
pazarını korumak elbette birinci
derecede önemli. Konjonktürün de
verdiği fırsat ile bir Pazar büyümesi
yakalamış durumdayız. Pandemi
sonrasında aldığımız pazarları geri
almak isteyenlerle ciddi bir rekabet
olacak. Uzak Asya’dan ulaşım süresi
düşüp maliyetler azaldıkça oradan

gelen ürünler bize rakip olacak.
Bir yandan Paris İklim Anlaşması’nın
onaylanması ve benzeri sözleşmelerin
getirdiği hükümler gündemimizin
ilk maddesini oluşturacak. Çok katı
üretim kurallarının gelmesi çok
yakındır. Yeni Yeşil Mutabakata
uyum sağlayamayan ihracatçı bir
anda kendisini rekabet dışı bulabilir.
O açıdan buna çok hazırlıklı olmak
gerekiyor. Sadece kağıt üzerinde değil
somut olarak hazırlanmak gerekli.
Avrupa’nın Karbon Vergisi’ne hazır
olmalı. Bence küresel bir Karbon
Vergisi’ni de göz önüne almak gerekli.
Sadece dışarıya dönük değil içerisi
için de aynı formda olmalıyız.
İş dünyasının düzenli, sürdürülebilir
üretim yapmasının birinci koşulu düşük
enflasyondur. İş dünyası, enflasyonun
düşürülmesi talebini her fırsatta dile
getirmelidir. Değersiz bir TL ile iç talebin
çok zayıflaması riski ortaya çıkar. Dışarıda işler normalleşir, ihracatta daha
fazla Pazar bulamayınca iç talebe döneceğiz. İç ve dış talep dengesi açısından
kur ve enflasyonla mücadele çok önem
kazanıyor. İş dünyasının enflasyonla
mücadeleye destek ve taleplerini
yüksek sesle dile getirmesi gerekli.

HABER

Türkiye, Paris
Anlaşması’nı
onaylayarak 2053
için net sıfır
emisyon hedefini
benimsediğini
taahhüt etti.

R

esmi Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanı kararı ile Paris
Anlaşması’nın yürürlük tarihi
10 Kasım 2021 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan
kararda, 7 Ekim 2021 tarihli ve
4618 sayılı Cumhurbaşkanı kararı
ile onaylanan Paris Anlaşması’nın
yürürlük tarihinin 10 Kasım
2021 olarak tespit edilmesine
karar verildiği belirtildi.

► 2053’TE SIFIR EMİSYON
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 21 Eylül’de
BM Genel Kurulunda yaptığı
açıklamada Türkiye’nin Paris
Anlaşması’nı onaylayacağını
ve 2053 için net sıfır
emisyon hedefinin
benimseneceğini bildirmişti.
Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
TBMM Başkanı Mustafa

Şentop’un imzasıyla 1 Ekim’de
Meclis Başkanlığına sunulmuş, ilgili
komisyonlardaki görüşmelerin ardından Paris Anlaşması’na ilişkin kanun
teklifi 6 Ekim’de Meclis
Genel Kurulunda kabul edilmişti.

► REUTERS: TÜRKİYE’YE
3.1 MİLYAR EURO KREDİ
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı
yürürlüğe koymasının ardından,
anlaşma kapsamında belirlenen
temiz enerji hedeflerine ulaşmasına
yardımcı olmak için uluslararası

toplumdan 3,1 milyar euro değerinde
kredi almaya hazırlandığı bildirildi.
Reuters haber ajansının
anlaşmadan haberdar olan kaynaklara
dayanarak hazırladığı haberine göre
krediyi Dünya Bankası, Fransa ve
Almanya finanse edecek.
İngiltere merkezli haber ajansına
konuşan kaynaklar, Türkiye’nin
Paris İklim Anlaşması’nı yürürlüğe
koymasında bu kredi anlaşmasının
etkili olduğunu ancak henüz son
imzaların atılmadığını söyledi.
Kaynaklar kredinin 2 milyar
eurosunun Dünya Bankası,
yaklaşık 1 milyar eurosunun
Fransa ve 200 milyon eurodan
fazla bir kısmının Almanya
tarafından verileceğini bildirdi.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Paris İklim
Anlaşması’nı kabul etmesi,
çevrecilerin ve iklim
uzmanlarının uzun süredir
talep ettiği bir adımdı.
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UTİKAD’ın yeni başkanı Ayşem Ulusoy:

UTİKAD Başkanı Ayşem Ulus y
Pandemi döneminde evik ve hı lı
tepkiler veren önlemler alan Türk
l istik sektörü ve meslektaşlarımı
küresel etkenler hari inde
l istik akışların aksamasına i in
vermemiştir Bu da sektörümü e yurt
dışı yatırım ının ilgisini arttırmıştır
S n iki yılda l istik sektörünün de
sağlık sektörü kadar önemli bir
sektör lduğu anlaşıldı ve ne mutlu
ki Türk l istik sektörü bu süre ten
alnının akıyla ıkabildi dedi
GİRAY DUDA

U

luslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği (UTİKAD) Genel
Kurulu’nda, ikinci kez bir kadın üye
başkanlık görevine seçildi. Yeni başkan Ayşem
Ulusoy’la pandemi dönemindeki taşımacılık ve
lojistik gündemini ayrıntılarıyla konuştuk.
- Sayın Ayşem Ulusoy, üstlendiğiniz
görev için sizi tebrik ediyoruz, üstün
başarılar diliyoruz. Genel Kurul ve
seçim dönemini kısaca anlatır mısınız?
- Çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır çatısı
altında görev aldığım ve manevi olarak da
kuvvetli bağlarla bağlı olduğum UTİKAD’ın
ikinci kadın başkanı olmaktan büyük gurur
duyuyorum. Aynı şekilde seçimlerde benimle
birlikte bu yola çıkan arkadaşlarım da Türk
lojistik sektörü için UTİKAD çatısı altında görev
almaktan onur ve heyecan duyuyorlar.
Seçim süreci güzel geçti, bu sene ilk kez
iki liste yayımlandı. İki ekibin seçim stratejileri
farklıydı. Demokratik ve her koşulda bize ve
UTİKAD’a yakışan bir seçim gerçekleşti.
Biz, biraz daha emek yoğun çalışan, yönetime
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her zaman yakın olan bir ekibiz. Bu
dönem de güzel işler yapacağız.

► İŞİMİZ ÇOK, YOLUMUZ UZUN
- Gündeminizde neler var? Çalışmanıza neler yaparak başlıyorsunuz?
- UTİKAD Yönetim Kurulu olarak seçimden önce belirlediğimiz stratejilerimiz
doğrultusunda çalışmalarımıza başladık.
Gerçekleştirdiğimiz ilk Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda görev dağılımları yapıldı ve
yeni dönem çalışma grupları ve başkanları ile odak grupları ve koordinatörleri
belirlendi. Geçen dönemlerde yapılan
başarılı çalışmalara yenilerini eklemek
ve üyelerimize yönelik sektörel faydaları
artırmak amacıyla Denizyolu, Havayolu,
Karayolu, Demiryolu ve Intermodal, Gümrük ve Antrepo, Akdeniz Bölgesi ve Ege
Bölgesi çalışma gruplarımıza üyelerimizi
davet ettik. Yeni çalışma dönemi ile
birlikte yeni odak grupları oluşturduk ve
Yönetim Kurulumuz içerisinden koordinatörlerimizi belirledik. İnovasyon ve Eticaret Odak Grubumuz halihazırda zaten
çalışmalarını sürdürüyordu. Ek olarak
Kamu ve STK İlişkileri Odak Grubu, Üye
İlişkileri Odak Grubu, Üniversiteler Odak
Grubu ve Kadın Odak Grubu oluşturduk.
Kurumsal hafızadan edindiğimiz
tecrübeyle bu gurur ve heyecanımızı
derneğimizin faaliyetlerine aktarabilmek öncelikli hedefimizdir.
Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçimden önce aldığımız en
önemli kararlardan biri üyelerimizle daha verimli ilişkiler
kurmaktı. UTİKAD Heyeti olarak, 21 Ekim 2021 Perşembe günü
İzmir Fransız Kültür Merkezi Küçük Kulüp’te üyelerimizle bir
araya geldik. Önümüzdeki dönemde Mersin başta olmak üzere
farklı illerimizde üyelerimiz ile buluşmayı planlıyoruz.

P

► UTİKAD OLARAK GÜNDEMİMİZ ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

Yeni projeler her zaman gündemimizde olmaya devam
ediyor. UTİKAD olarak eğitim her zaman gündemimizde olan
en önemli konularımızdan biri olduğu için eğitim projelerimiz
devam ediyor. Eğitim çalışmalarına devam eden UTİKAD
Akademi markasının bilinirliğinin arttırılması, FIATA Diploma
Eğitiminin çevrimiçi olarak düzenlenmesi için FIATA’dan
akreditasyon alınması gibi çalışmalarımız devam ediyor.
Bunların yanı sıra seçim öncesinde üyelerimizle
paylaştığımız istatistik oluşturma, segment bazlı ihtiyaç
ve sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirme, tüm
üyelerimizi Dernek çalışmalarına daha geniş katılımla dahil
etme, KOBİ ölçekli üyelerimize sunduğumuz kurumsal iletişim
danışmanlığı hizmetimizi yaygınlaştırma, hazırlıkları ve içerik
geliştirme çalışmalarını yıllardır sürdürdüğümüz UTİKAD TV
için finansman yaratma gibi pek çok projemiz de bu dönemde
üzerinde yoğunlaşarak çalışacağımız hedeflerimizdir.

► SEKTÖRÜMÜZ HIZLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

- Şu anda bile küresel çapta öldürücü etkinliğini sürdüren
pandemi dönemini uluslararası taşımacılık ve lojistik
sektörü açısından ana hatlarıyla bize aktarır mısınız?
- Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında ulaştırma sektörü geliyor. Bu dönemde özellikle havayolu, karayolu ve
denizyolunda operasyonel sıkıntılar yaşandı. Taşıma modları-

na göre bakacak olursak havayolunda kargo uçaklarına olan
talebin arttığını, denizyolunda konteynerlerin belirli bölgelerde
birikmesi ve diğer bölgelerdeki talepleri karşılayamaması gibi
sebeplerle navlunların arttığını, karayolunda yük sayısı ve iş hacimlerinde artışların olduğunu, demiryolunun ise pandeminin
kurtarıcı taşıma modu olduğunu söyleyebiliriz.
Salgın küresel ticarette tedarik sıkıntısını da beraberinde
getirdi. Pandemi sürecinde, Çin’den yeterince hizmet ve tedarik
sağlayamayan küresel şirketlerden bazıları satın alma operasyonlarını Türkiye’ye yönlendirdi. Küresel ticaretteki bu hedef
değişimini pandemi şoku ile başvurulmuş geçici bir yöntem olarak değerlendirmiyoruz. Muhtemelen Türkiye’ye yönelen satın
alma eğilimleri 2021 sonrasında da artarak devam edecektir.
Bu etkenler ve eğilimler de sektörümüzün hızlı büyümesini
destekler niteliktedir. Pandemi döneminde çevik ve hızlı tepkiler veren, önlemler alan Türk lojistik sektörü ve meslektaşlarımız küresel etkenler haricinde lojistik akışların aksamasına izin
vermemiştir. Bu da sektörümüze yurt dışı yatırımcının ilgisini
arttırmıştır. Son iki yılda lojistik sektörünün de sağlık sektörü
kadar önemli bir sektör olduğu anlaşıldı ve ne mutlu ki Türk
lojistik sektörü bu süreçten alnının akıyla çıkabildi.

► KÖMÜR VE FOSİL YAKITTAN UZAKLAŞMALIYIZ

- Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin Yeşil Mutabakat
Eylem Planı size ne gibi yükümlülükler getiriyor? Uyum için
Avrupa ya da Türkiye’den fon destekleri bulabiliyor musunuz?
- Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması, Türkiye’nin Yeşil
Mutabakat sürecinde AB ile birlikte hareket etmesi için çok
önemli bir adım olarak görülmektedir. Özellikle Türkiye gibi
hızlı gelişmekte olan ekonomilerin, önlerindeki iklim liderliği
fırsatlarını bir an önce fark ederek ulusal iklim politikalarını,
sürdürülebilir yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
yatırımlarını destekleyecek, kömür ve diğer fosil yakıtları
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merkezlerinden uzaklaştıracak şekilde gözden geçirmeleri gerekmektedir.
Tedarik zincirinin ana
unsuru olarak lojistik
sektörünün büyüklüğü
düşünüldüğünde
karayolu taşımacılığı
emisyonları, halihazırda
ETS kapsamındaki
emisyonların önemli bir
oranını oluşturmaktadır.
Bu nedenle buradaki
varsayımların ve verilerin,
sağlam ve güvenilir olması gerekmektedir. Karayolu
taşımacılığının mevcut AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne ya da
Sınırda Karbon düzenleme Mekanizması’na dahil edilebileceği,
ancak hesaplamalarda bir yanlışlık olmaması adına pilot bir
sektör belirlenerek oluşturulacak hesaplama metodolojisinin
denenmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.
Bu sürecin lojistik ve taşımacılık sektörüne mümkün olan
en az maliyet yükü getirmesi büyük önem arz etmektedir.
Sektör, filo yenileme maliyetleri ile karşı karşıya bırakılmamalı
ve Türk TIR filosunun mevcutta yer alan sorunlarına yenilerinin
eklenmemesi için kamu tarafından gerekli planlamalar
yapılmalıdır. Ayrıca gündeme gelecek olası maliyetlerin karbon
vergisi olarak ödenmesi yerine karbon azaltımına yönelik
yatırımlara yöneltilmesi sektörümüz için geleceğe yönelik de
sürdürülebilir bir çalışma olacaktır.

► DEMİRYOLLARINA YATIRIM YAPILMALI

Türkiye’de lojistik sektöründen kaynaklanan toplam sera
gazı emisyonlarını düşürmek için demiryolu yatırımlarına
daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Diğer taşımacılık
türlerine göre çok daha düşük CO2 emisyonuna sahip olan
demiryolu taşımacılığına gerek kamu, gerekse de özel
sektör marifetiyle, yatırım yapılması gerekmektedir. Özellikle
demiryolu hat ağımızın elektrifikasyon oranının hızla
yükseltilmesi, gerek TCDD’nin dizel lokomotifler
yerine elektrikli lokomotiflere yatırım yapması, ayrıca
özel sektör yatırımlarının lokomotif yatırımlarının önünün
açılması çok önemlidir. Ağırlıklı olarak karayolu ile
taşınan yükün demiryolu ve kombine taşımacılık gibi
çevre dostu taşıma türlerine kaydırılması, taşıma türleri
arasındaki yük aktarmalarının kolaylaştırıldığı lojistik
merkezlerin doğru kurgulanması ve sürdürülebilirlik
prensibi esasında getirilecek mevzuat ve uygulama
değişikliklerinin gündeme alınması gerekecektir.

► KONTEYNER BULUNAMIYOR, SIKINTI ARTIYOR
- Dünyada şu dönemde en çok şikayet de denizyolu taşımacılığından geliyor. Buradaki ana şikayet konuları nelerdir?
Herkesin konuştuğu konteyner krizi neden başladı ve kriz
devam ediyor mu? Ne kadar daha sürebilir ve nasıl çözülür?
- Denizyolu tüm dünyada en çok kullanılan taşıma modu
olduğu için dünya ticaretindeki sapmalardan da çok etkileniyor.
COVID-19 salgını sebebiyle Çin’in ihracatındaki azalma
armatörlerin sefer sayılarını da azaltmasına sebep oldu.
Küresel pazarda konteynerlerin belirli bölgelerde yığılması (ör:
Los Angeles Limanı), ve ekipmanların kullanım döngüsüne
dahil olamaması boş konteyner bulunmasını zorlaştırdı.
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 2020 yılından itibaren
düşük sülfürlü yakıt uygulamasını devreye alması da denizyolu
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navlunlarında artışa sebep olan bir diğer faktör oldu. Pandemi
kısıtlamalarının bir miktar gevşemesiyle artan talebe konteyner
yetişmiyor. Asya’dan Batı’ya giden gemiler, farklı nedenlerle
geri dönemiyor. Aslında dünya ticaretine yetecek kadar
konteyner var. Ancak çoğu yanlış yerde. Zira Çin’den çıkan
gemiler, ABD başta olmak üzere gittikleri limanlarda COVID19 kısıtlamaları ya da yükü boşaltacak işçi bulamamaları
nedeniyle açıkta bekliyor. Bekleme süreleri 30 güne kadar
çıkıyor. Bu gecikme nakliye maliyetlerine ekleniyor.

► KONTEYNER HIRSIZLIĞINA KARŞI UYARDIK
- Bir de önemli bir sorun haline gelen
konteyner hırsızlığı nedir ve ne boyuttadır?
- Navlun fiyatlarındaki artış lojistik sektörünü
etkilemeye devam ederken sektör temsilcileri son
dönemde artan konteyner hırsızlık vakaları ile karşı
karşıya kaldı. UTİKAD olarak üyelerimize gelen
bilgiler doğrultusunda söz konusu hırsızlık olaylarına
maruz kalınmaması için bilgilendirmede bulunduk.
Gelen ihbarlarda konteyner hırsızlığının yapılış yöntemi
ise benzerlik gösteriyor. İhracat amacıyla yerleşik ve bilinen
TİO’lar üzerinden tek yüklemede çok sayıda konteyner için
rezervasyon yapılıyor. Boş konteynerler, ilgili liman veya
boş konteyner deposundan dolum yapılacağı söylenen
ihracat noktasına sevk ediliyor. Bunun için de hırsızlar ilgili
hattın, TİO’nun veya ilgili liman kentinde faaliyet gösteren
ve bilinen dahili konteyner taşıyıcılarının araçlarıyla değil
de kendi belirledikleri nakliyecilerle yapılacağını belirtiyor.
Teslim alınan konteynerler, aslında doluma gönderilmeyip
liman kentlerinin dışında, göz önünden uzaktaki sahalara
indirilerek çalınıyor ve hırsızlar izlerini kaybettiriyor.
Yine bu kişilerin sipariş ve konşimento talimatı (mal
cinsi, kap/kilo) verebilecek lojistik bilgiye sahip oldukları,
mobil telefon ve kişisel e-posta adresleri üzerinden işlemleri
gerçekleştirdikleri tespit edildi. Hırsızlık olaylarına maruz
kalınmaması için üyelerimizin dikkatli olmalarını, rezervasyonu
yapan TİO görünümlü kişi ve firmalardan emin olmalarını,
konteyner dahili taşımalarını güvenilir taşımacı firmalarla
gidiş-dönüş olarak organize etmelerini tavsiye ediyoruz.

► NAVLUN FİYATLARI BU KIŞ DEĞİŞMEZ
- İhracatçı ve ithalatçıların konteyner yetersizliği,
navlun fiyatlarındaki artış, demuraj, gümrük giderleri
benzeri harcamaları pandemi sırasında nasıl bir artış
gösterdi. Önümüzdeki dönem için beklentileriniz nelerdir?
- Hem dünyada hem de Türkiye’de önümüzdeki kış boyunca
lojistik yapılanma veya fiyatlandırma anlamında büyük
değişiklikler olacağını söyleyemeyiz. Salgının seyrine bağlı
olarak lokal kapanmalar lojistik süreçlere etki etmeye devam
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edecek. Navlun fiyatlarında
da bu kış boyunca önemli
değişiklikler olmayacak.
Temennimiz odur ki umarız
geçtiğimiz aylarda Süveyş
Kanalı’nda yaşanan sorun gibi
bir durum halihazırda sıkıntılı bir
süreçten geçen küresel lojistik
sektörünü olumsuz etkilemesin.
Yılbaşı ile artan emtia alışverişi
arz-talep üzerindeki baskıyı
daha da artıracak.
Ülkemizde kronik hale
gelmiş Kapıkule Sınır
Kapısı’ndaki beklemeler ve
yakıt fiyatlarındaki artış gibi
sorunlar da ülkemizin lojistik
sektörü temsilcileri olarak
bizlerin üzerinde baskı unsuru
olmaya devam edecek. Özetle,
bu kışın bir önceki kıştan
daha iyi geçeceğini tahmin
etmek mümkün ancak küresel lojistik sektörünün yapısal
sorunlarından izole kalması mümkün olmayan Türk lojistik
sektörü de bu yapısal sorunlardan etkilenmeye devam
edecek. Ancak yine de pandemi sürecinde çok iyi bir sınav
veren Türk lojistik sektörünün her zaman olduğu gibi bu
süreçleri de kolaylıkla geride bırakacağına inancımız tam
ve UTİKAD olarak sektörümüzün daha iyi bir noktaya
gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız.

► İHRACATÇI İLE TAŞIMACILAR ARASINDA KÖPRÜ
- Lojistik alanında kısa süre önce TİM ile
yapılan protokol ne gibi faydalar sağlayacak?
- TİM tarafından faaliyete geçirilen lojistik portalı ihracatçı
ile taşımacılık sektörü arasında dijital bir köprü oluşturacak.
Küresel lojistik sorununa ulusal bir çözüm getirme amacı
taşıyan portal sayesinde ihracatçılar, hem ürün teslimatı
planlamasında yeni alternatiflere kavuşacak hem de daha
uygun fiyatlardan yararlanacak. Lojistik sektörü ise, atıl
kapasitesini kullanma fırsatına sahip olacak; aynı zamanda
farklı sektörlerden ihracatçılarla iş yapma imkanına
kavuşacak. Türkiye Lojistik Portalı, ihraç malları taşıyan
araçların dönüş yükü bulmasına da yardımcı olacak.
Yaşanan salgın krizi, yeni iş yapma biçimlerinin geliştirilmesi,
temassız ve dijital uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini
net bir şekilde ortaya koymuştur. UTİKAD olarak sıkça söz
ettiğimiz e-ticaret, dijital uygulamalar, evrakta otomasyon
konuları gündemimizde tutmaya devam ediyoruz ve benzer bir
platformu hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İlgili paydaşların yer alacağı 2020 yılında başlanan
UTİKAD Türkiye Dijital Lojistik Platformu model çalışmaları
tamamlanarak “Türkiye Dijital Lojistik Platformu Kavram
Raporu” ilgili Bakanlıklara sunulmak üzere hazırlanmıştır.
Türkiye’deki lojistik sektörünün dijitalleşmesine yönelik
yol haritasını ortaya koyan çalışma önümüzdeki yıllarda
sektörün odak noktası olacaktır. ‘Touchless&Paperless’
dediğimiz gümrüğün tamamen dijitalleşmesi, bütün evrak ve
mevzuatın dijital ortama aktarılarak bir platform üzerinden
paylaşılması bizim hayalimizdi. Türkiye’de lojistik sektörünün
dijitalleşmesine yönelik yol haritasını ortaya koyan çalışma,
önümüzdeki yıllarda sektörün odak noktası olacak.

► ÇİN’DEKİ AKSAMA BİZE FIRSAT YARATTI
- Türkiye’de lojistik sıkıntıları aşmak için
ekonomi yönetiminden beklentileriniz nelerdir?
- Kalkınma planı ve Orta Vadeli Program ile öngörülen
Lojistik Master Planı’nın hayata geçirilmesi sektör için yeni
fırsatların yaratılmasını sağlayacak ve yabancı yatırımcılar
bakımından cazibesini arttıran bir etki yaratacaktır. Elbette
ki yabancı yatırımcıların para birimlerinin ülkemizde daha
değerli olması ülkemizi yatırımcılar gözünde bir fırsat kapısı
olarak değerlendirmelerine sebep olmaktadır.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda bahsedildiği üzere lojistik altyapısı ve hizmet sunumu gelişmiş ülkelerin
ticaret faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olduğu görülmektedir.
Kendi içinde taşıdığı büyüme potansiyeli ve ülkemizin birçok ekonomik hedefine ulaşmasında oynayacağı temel rol itibarıyla lojistik faaliyetler, verimliliğin ve esnekliğin artırılması, girdi ve üretim
maliyetlerinin azaltılması ve böylece küresel ölçekte daha etkin
rekabet gücü elde edilmesine imkân sağlaması açısından tedarik
zinciri içerisinde oldukça önemli bir konumdadır. Eylül ayında
açıklanan Orta Vadeli Program’a (2021-2023) göre de ihracata ve ithal ürünlerin yerli üretimine dayalı ekonomik dönüşüm
ve değişim adımları Program dönemi sonunda cari işlemlerde
kalıcı denge tesis edilmesinde etkili olacaktır. Program dönemi
boyunca üretimde ithalata bağımlılığı azaltıcı, yerli üreticileri
kamu alımlarında önleyici tedbirler ve yatırımlar ile ihracat odaklı
üretimin artırılması ile güçlü ve istikrarlı büyüme hedeflenmektedir. Ayrıca Orta Vadeli Program’da e-ticaretin perakende ticaret
içindeki payında ilk on ülke arasına girmek için tüketici ve üretici
tarafında e-ticaret kullanımının yaygınlaştırılacağı belirtilmektedir.
Türkiye’nin coğrafi konumu, lojistik ağları, tedarik zinciri,
acil durumlarda zamanında aksiyon olması avantajların
kapısını açıyor. Koronavirüs sebebiyle Çin’in ticari ve sanayi
girişimlerinin aksaması, durması ülkemiz de dahil olmak
üzere birçok ülkeye yeni alanlar yarattı. Çin’in üretimde
devreden çıkmasıyla ülkemiz bir ivme yakalayarak Çin’in
yaşadığı aksaklıkları kendi lehimize çevirebildik ve üretim
ağımızın genişlemesini, dış pazarlara üretimlerimizi
satmayı, ikame ürün tedarikçisi olmayı başardık. Ancak
şunu da çok iyi biliyoruz ki bu durumun devamlı olabilmesi
için ülkemizin ara mamul tedariğini çözmesi gerekiyor.
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İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek:

Türkiye İş Bankası Genel Müdür
Yardım ısı ahismail imşek
İhra at ılarımı bi ler i in k
kıymetli bir yere sahip TİM ile
ihra at ılarımı a k avanta lı bir
destek paketi sunmak ü ere işbirliği
pr t k lü im aladık Avanta lı
fai ranlarımı ı sektör ayrımı
lmaksı ın tüm ihra at ılarımı a
sunuy ru Pr t k l kapsamında
kadın girişim ilerimi
ise ö el fai ranlardan
yararlanabiliy rlar dedi
GİRAY DUDA

P

andemi dönemi tüketicisi, her alanda
kendisine sunulan dijital yaşamın
kolaylıklarını benimsedi. Dijitalleşme
konusundaki en hızlı adımları da bankalar
attı. Türkiye İş Bankası Genel Müdür
Yardımcısı Şahismail Şimşek, ticari
müşterilerine sundukları dijital
kolaylıkları ayrıntılarıyla anlattı.
- Sayın Şimşek, pandemi dönemi
bankacılığını bize anlatır mısınız?
Pandemi Bankacılık Sektörünü
dünyada ve Türkiye’de nasıl etkiledi?
- Pandemi hayatımızın her alanını etkilediği gibi tüketici davranışlarında büyük değişiklikler yarattı. Öncelikle
olabilecek en kısa sürede işlemlerin dijital kanallar yoluyla
gerçekleştirilebiliyor olması bankalardan beklenen önemli
geliştirmeler arasına girdi. Biz de müşterilerimizin şubeye
uğramadan, işlerini bırakmadan da ticari bankacılık ihtiyaçlarını tamamlayabilmeleri yönünde çalışmalarımızı sürdürdük, pek çok sürecimizi uçtan uca dijitalleştirdik.
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► POS CİHAZI OLMADAN ÖDEME ALABİLİYORLAR
Hem tüzel hem de gerçek kişi tacir müşterilerimiz
İşCep, İnternet Şubesi ve Maximum İşyerim üzerinden
POS taleplerini birkaç saniyede gerçekleştirebiliyorlar.
POS’ları iş adreslerine gönderiliyor. Eğer POS’ları
yazarkasa POS ise İş Bankası yazılımı yükleniyor. Üstelik
burada müşterilerimize bir de avantaj sunduk. 30 Kasım
tarihine kadar yapılan Anında POS başvurularında
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müşterilerimiz başvuruyu izleyen 3 dönem
boyunca POS kullanım ücreti ödemiyorlar.
Akıllı cep telefonlarını temassız POS cihazına dönüştüren dijital POS ürünü POS’um
Cepte’yi üye işyerlerinin fiziksel POS cihazına
ihtiyaç duymadan ödeme alabilmeleri için
oluşturduk. POS’um Cepte ile NFC özellikli
Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız özellikli
banka/kredi kartlarından ödeme alınmasını
mümkün hale getirdik. Üstelik temassız
işlem limiti üzerindeki işlemlerde kart
şifresi cihaza girilerek ödeme yapılabiliyor.

► LİNK AT ÖDEMEYİ AL
- Bilgisayar ve akıllı telefon kullananlar,
bir video ya da fotoğraf istediklerinde ‘link
at’ talebinde bulunurlar. Sizin de ödeme sistemine koyduğunuz başarılı bir link sistemi
var. Bunun ayrıntısını paylaşır mısınız?
- Yine pandemi sürecinde özellikle
kapanma sırasında alacağın tahsili
önemli hale geldi. Linkle Tahsilat,
müşterilerimizin oluşturacakları bir link
ile ödeme alabilecekleri hizmetimizin adı.
Ticari müşterilerimiz alacak tutarını Maximum İşyerim
uygulaması üzerinden ulaşılabilen Linkle Tahsilat’a
giriyor, oluşturulan linki ister yurt içi ister yurt dışındaki
müşterisine, e-posta, SMS veya sohbet programları anlık
haberleşme uygulamalarından biriyle yollayabiliyor. Linki
alan müşteri de kredi kartıyla ödemeyi gerçekleştiriyor.
Esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerimiz ise
İşCep ve Maximum İşyerim üzerinden Anında Ticari
Kredi Kartı başvurusunu yapıyor ve kart başvuruları
onaylandığında kartları iş adreslerine gönderiliyor.

► SANİYELER İÇİNDE HESABA TİCARİ KREDİ
Kredi ise her zaman önceliğini koruyor. Esnaf ve
gerçek kişi tacir müşterilerimiz 150 bin TL’ye kadar ticari
finansman ihtiyaçlarını İşCep ve İnternet Şubemizden 7/24
Anında Ticari Kredi’ye başvurarak karşılayabiliyorlar. Kredi
başvurusu saniyeler içinde değerlendiriliyor, onaylanması
durumunda kredi tutarı müşterimizin hesabına anında
aktarılıyor. Ayrıca müşterilerimiz 3 ay ödemesiz dönem
avantajından yararlanabiliyorlar. Müşterimiz olmayanlar
ise İşCep “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle; nerede
olurlarsa olsunlar, görüntülü görüşme ile şubeye
gitmeden ve ıslak imzaya gerek kalmadan dakikalar
içinde hesabını açarak İş Bankası ailesine katılabiliyorlar.
Sadece taksitli krediler değil, rotatif kredilerde de dijitalleşme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticari müşterilerimiz
İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şubemiz aracılığıyla Borçlu
Cari Hesapları’na tanımlı limitleri üzerinden 250.000 TL’ye
kadar şubeye gitmeden 7/24 kredi kullanabiliyorlar.

KOBİ’LER DİJİTAL BANKACILIĞI SEVDİ
- Ticaret dünyasında, KOBİ’lerde ve reel sektörde pandeminin ne tür etkilerini gözlemlediniz? Pandemi dönemi için
ticari müşterilere dönük özel uygulamalarınız oldu mu?

- Pandemi süreci ile birlikte dijital bankacılık kullanım
oranlarında ivmelenme yaşandı. Bankacılık işlemlerini
şubelere uğramadan da, zaman ve mekan kısıtı olmaksızın
gerçekleştirebilmek, finansal ihtiyaçlara anında ve kolayca çözüm bulabilmek bu artışta önemli bir yere sahip. İş
Bankası’nın amacı müşterileri için değer yaratmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak. Dolayısıyla onların hayatlarına
değdikçe, finansman ihtiyaçlarına anında ve hızlı çözümler
sundukça, KOBİ’lerimizin de dijital bankacılık kullanım
oranları da her geçen gün yükseliyor. Müşterilerimizin bu
adaptasyon süreçlerine destek olmak adına dijital ürün ve
hizmetlerimizde başvuru ve süreçlerin nasıl ilerlediğini gösteren videolar hazırlıyor, bu içeriklere hem internet sitemiz
hem de bankamız sosyal medya hesaplarında yer veriyoruz.

► HEPSİ DİJİKOLAY’DA
Ticari müşterilerimizin dijitalleşme ihtiyaçlarını
karşılayan ürün ve hizmetlerimizi DijiKolay platformu ile
tek bir çatı altına topladık. E-Dönüşüm hizmetlerinden
e-Ticaret ve e-İhracat çözümlerine, ödeme sistemlerinden
ön muhasebe ve bulut uygulamalarına kadar her boyutta
işletmenin ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirdiğimiz
DijiKolay ile esnaf ve KOBİ’lerin ticari faaliyetlerinde
ihtiyaç duyabilecekleri hizmetleri hızlı ve dijital bir şekilde
gerçekleştirmelerini sağlayacak çözüm önerilerini bir
arada sunuyoruz. Dijital Dönüşüm Kredisi, Dijital Tedarikçi
Finansmanı, Dijital Kasa, TekCep gibi bankamız ürün ve
hizmetlerini de içinde bulunduran DijiKolay ile KOBİ’lerin
rekabet gücünü artırarak işlerini büyütmelerine ve
ileriye taşımalarına destek olmaya devam ediyoruz.
İşCep uygulamamıza yeni eklenen ÇekCepte özelliği
ise esnaf ve KOBİ’lere hangi bankadan olursa olsun
vadesi gelmemiş çekleri kolayca nakde çevirebilme
imkanını sunuyor. İşCep’in ÇekCepte özelliğini

ĺ
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kullanarak müşterilerimiz
çekin üzerindeki karekodu
okutup kredi için ön
onay alıyor. Ön onay
aldıkları kredi için çekleri
ile birlikte 2 iş günü
içerisinde şubelerimize
başvurarak hızlı bir
şekilde başvurularını
sonuçlandırabiliyorlar.

► KOBİ VE ESNAFA
ÇOK YÖNLÜ DESTEK
- KOBİ’lerin bankacılık
ürünlerine olan ilgisi ne
durumda? Sizin özellikle
önerdiğiniz ürünler
hangileridir?
- Ekonomik aktivitelerin
devamlılığını sağlamak
adına düzenlediğimiz Esnaf
ve KOBİ’lerimize Destek
Kredisi kampanyasını
sürdürüyoruz. Esnaf ve
KOBİ müşterilerimize
36 ay vadeli, 6 aya
kadar ödemesiz olarak
sunduğumuz kredi
kapsamında özel faiz
oranlarıyla 5 milyon
TL’ye varan kredi kullanımı sağlanabiliyor. Üstelik Esnaf
ve KOBİ’lerimize Destek Kredisi ile birlikte bankamızdan
ticari kredi kartı alınması ya da yeni üye işyeri olunması
durumunda, kredi kullandırımında tahsil edilen ücretin
yüzde 10’u, en fazla 400 TL değerinde olmak üzere,
MaxiPuan olarak müşterilerimize iade ediliyor.

T

► SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA İÇİN DESTEKLERİMİZ VAR
İş Bankası olarak sürdürülebilir bir dünyaya katkı
sağlamak ve çevreye ilişkin uzun vadeli stratejiler
oluşturmak amacıyla atık su arıtma tesisi, atık su geri
kazanım ve gemi balast suyu arıtma sistemi kurmak veya
mevcut tesisini iyileştirmek isteyen işletmelere Denizleri
Koruyalım Kredisi ile finansman desteği sunuyoruz.
Denizlerimizdeki su kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile
su kaynaklarının kalitesinin korunması ve sürdürülebilir
şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla sunduğumuz
Denizleri Koruyalım Kredisi’nde uygun koşullarla, geri
ödemesiz dönemli kredi imkanı sağlıyoruz.
Çevreci Taşıt Kredisi kampanyalarımız ile bireysel
müşterilerimizin yanı sıra KOBİ’lerin de elektrikli ve hibrit
araç alımlarında avantajlı koşullar sunuyor; Çevreci İşyeri
Kredisi kampanyalarımızla KOBİ’lerin işyeri alımlarının
finansmanında Yeşil Binaları tercih ettikleri noktada,
maliyetlerini düşürecek destekler sunuyoruz. Bununla
beraber, reel sektörün finansman ihtiyaçlarına cevap
vererek enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaşmasına
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katkıda bulunmak, enerji verimliliğine ek olarak su
verimliliği, ham madde verimliliği ve atık yönetimi gibi
başlıkları da içine alan daha geniş bir tanımlama ile “kaynak
verimliliği” yatırımlarının finansmanı için oluşturduğumuz
“Enerji Verimliliği Kredisi” ürünümüz özelinde de avantaj
sağlıyoruz. Ayrıca Anadolu Sigorta’dan elektrikli araç
kaskosunda da indirim avantajı müşterilerimize sunuluyor.

► İHRACATÇILAR BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ
- Sayın Şimşek, pandemi koşullarına
rağmen rekorlar kıran ihracatçılara özel,
kolay finansman seçenekleriniz var mı?
- Ülke ekonomisini desteklemek üzere mal ve/veya
hizmet ihracı yapan firmaların ihracat odaklı büyümelerine
destek oluyor ve uygun maliyetler ile finansmana
erişmelerine katkı sağlıyoruz. İhracatçılarımız dünyaya
açılarak ekonomimizde yarattıkları katma değer ve
vizyonları ile bizler için çok kıymetli bir yere sahip. Bu
kapsamda ülkemizin dış ticaretine yön veren ve tüm
ihracatçılarımızı temsil eden en önemli çatı kuruluş olan
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ihracatçılarımıza çok
avantajlı bir destek paketi sunmak üzere işbirliği protokolü
imzaladık. İş birliğimiz kapsamında daha çok sayıda
ihracatçımıza ulaşabilmek amacıyla her firma özelinde
azami 500.000 USD/EURO veya 3.000.000 TL tutarında
kredi kullandırıyoruz. Avantajlı faiz oranlarımızı sektör
ayrımı olmaksızın tüm ihracatçılarımıza sunuyoruz.
Protokol kapsamında kadın girişimcilerimiz ise özel faiz
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oranlardan yararlanabiliyorlar.
Türkiye İhracatçılar Meclisi
üyesi ihracatçı müşterilerimizin
kullanımına yönelik Maximiles
TİM İhracatçı Kart’ı sunduk. TL/
EUR/USD hesap özeti seçeneğini
içeren kartlarımız ile ihracatçılarımız, yaptıkları alışverişlerden
hem MaxiMil hem de MaxiPuan
kazanıyorlar. Ayrıca bankamız
aracılığıyla gerçekleştirecekleri
aylık ihracat hacmi üzerinden de
ilave MaxiPuan kazanıyor ve dilerlerse bu puanları MaxiMil olarak
da kullanabiliyorlar. Diğer yandan
Maximiles TİM İhracatçı Kart sahiplerine Anadolu Sigorta ürünlerinden kasko, konut ve ticari
siber güvenlik sigorta poliçelerinde de indirim sağlanıyor.

► AÇIK BANKACILIĞI BAŞLATTIK

A

- Yeni başlayan Açık Bankacılık döneminde ortaya koyduğunuz, iş dünyasına sunduğunuz
yeni ürünleriniz nelerdir?
- Açık Bankacılık, uzun yıllardır
tüm dünyanın gündeminde olan
bir konu. Çoğunlukla Birleşik Krallıkta 2018 yılında yürürlüğe konan PSD2 kanunu ile aynı olarak görülse de, aslında
Açık Bankacılık bir kanundan çok daha ötede bir yaklaşım. PSD2 yasası ile dünyada ilk defa uygulanan “müşteri
verilerinin üçüncü partilerle paylaşılması” kuralına dayalı
olarak gelişen Açık Bankacılık yaklaşımı, bu kural sayesinde
uygulanabilir hale gelen yeni iş yapış şekillerini ve müşteri
deneyimi gözeterek geliştirilen tüm inovatif çözümleri kapsıyor ve destekliyor. Bu yaklaşım sonucu hayatımıza giren
gömülü bankacılık, her yerde bankacılık ve Challenger
banka gibi kavramlar, kullanıcıların ihtiyacı olan bankacılık
işlemlerini gerektiği yerde ve anda, banka uygulamasına
veya şubesine uğramadan gerçekleştirmesini sağlıyor.
Açık bankacılık kavramını ilk oluşmaya başladığı yıllardan
itibaren takip ediyor ve müşteri deneyimini iyileştirerek
hizmet kalitesini artıran inovatif bir yaklaşım olarak
değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, her yerde bankacılık
vizyonumuz doğrultusunda bu yaklaşımı benimsedik ve
mevcut yasaların izin verdiği ölçüde uygulamaya koyduk.

► TEKCEP VE TEKPOS’U MÜŞTERİLERİMİZ KULLANIYOR
Açık bankacılık yaklaşımında önemli olan veri
paylaşımının araçları olan API’lerin günden güne önem
kazanacağını öngörerek, 2018 yılında API Portal’imizi,
tüm bankacılık fonksiyonlarımızın üçüncü partilerin
kullanımına sunulması vizyonu ile hayata geçirdik. 2018
yılında yalnızca anında ihtiyaç kredisi kullanımı fonksiyonu
sunan 14 API ile kurulan API Portal’imizde bugün 47 API
bulunuyor. Bu API’lerimiz ile para aktarma, kredi kullanımı
ve maaş ödeme gibi temel bankacılık fonksiyonlarımızı

sunarken aynı zamanda HGS takibi, bildirim hizmetleri ve
abonelik yönetimi gibi yenilikçi hizmetler de sunuyoruz.
Çeşitlendirdiğimiz bu fonksiyonlarımız ile, hem bankacılık
hizmeti sunmak isteyen üçüncü partilere, hem de yeni
inovatif çözümler sunmak isteyen kurumlara destek
oluyoruz. 2018 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz 44
entegrasyon ile mevcut durumda API’lerimiz üzerinden
sunduğumuz fonksiyonlarımızı üçüncü partiler üzerinden
müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bununla birlikte,
tamamlanma sürecinde olan 14 entegrasyon ve her gün
tarafımıza entegrasyon talebi gelmesi ile başlayan yeni
entegrasyon süreçleri ile de hayat geçirilen açık bankacılık
senaryolarımızın sayısı günden güne artacak.
Ticari müşterilerimiz için iştirakimiz Softtech A.Ş.’in
teknolojik gücü ve bankamızın yenilikçi yaklaşımı
ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına
geliştirilen Türkiye’nin ilk açık bankacılık uygulaması olan
TekCep’i hayata geçirdik. TekCep’in TekEkstre özelliği
ile ticari müşterilerimiz diğer bankalardaki hesaplarına
ait bakiye ve hareket bilgilerini İşCep Ticari ve Ticari
İnternet Şube’den takip ederek, farklı bankaların
dijital kanallarına girme ihtiyacı duymadan tek bir
kanaldan takip edebiliyor. TekPOS özelliği ile ise hesap
hareketlerine ilave olarak farklı bankalardan POS cihazı
kullanan müşterilerimiz de POS’lardan geçen işlemleri
tek bir ekrandan takip edebilirken, hangi bankada ne
kadar bakiyesinin beklediğini ve bu bakiyelerin ne
zaman hesaba geçeceği gibi nakit akışlarını etkileyecek
önemli bilgilere pratik bir şekilde ulaşabiliyor.
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B

u sayıdaki yazımızda, her açıdan çok iyi durumda
olan işletmeler de dahil olmak üzere büyük,
küçük orta ölçekte olan bütün işletmelerin mutlaka maruz
kaldıkları doğal bir etkiden söz edeceğiz ENTROPİ.
Ancak entropi kavramını açıklamak için önce
sistem kavramını ele almakta yarar vardır.

► SİSTEM

Sistem, şekil-1 de görüldüğü gibi girdileri, çıktıları olan,
bir ya da birkaç süreci içinde barındıran, iç dinamikleri
ve dış çevre faktörleri olan unsurlar topluluğudur. Bu
tanımdan hareketle bütün kurumlar, örneğin devletler,
sektörler, işetmeler birer sistemdirler. Biz bu konuyu tabii
ki şirketlerle ilgili olarak ele alacağız.

(Şekil-1 Sistem Şeması)

Şirketlere sistem olarak baktığımızda, sermaye, bilgi, iş
gücü, hammadde, makine ve malzeme sistemin girdileridir.
Üretilen ürün, toplum ve şirket için yaratılan katma değer
ve elde edilen finansal sonuçlar da sistemin çıktılarıdır.
Ürün bilgisindeki, hammadde ve makine
yapısındaki, sermaye yapısındaki, iş gücündeki ve iş
gücü teminindeki gelişmeler, iç çevre dinamikleri olarak
adlandırılabilir. Sektördeki gelişmeler ve oluşan bilgi
birikimi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler,
Dünya Ticaret Örgütü ( TO) gibi global kurumların
aldığı kararlar, hükümet politikaları, müşteri istekleri
ve yapısındaki değişimler, moda ve diğer ekonomik
trendler ise dış çevre faktörlerine örnek verilebilir.
Sistemler, açık sistemler ve kapalı
sistemler olarak ele alınırlar.
K
r, yok olmaya mahkum olan
sistemlerdir. Bu sistemlerin iç dinamikleri ya durmuştur ya
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da iyi çalışmıyordur. Ya da İç dinamikler çalışsa bile
dış çevreye tamamen ya da kısmen kapalıdırlar.
Yakın tarihimizde böyle kapalı ekonomik sistemlerin
çöktüğüne ve dışarıya kapalı devletlerin de
yok olduğuna şahit olduk. Öte yandan ticari
kuruluşlar için de birçok örnekler aklımıza gelebilmektedir.
A
r ise iç çevre ve dış çevredeki etkilere
açık olan sistemlerdir.İç ve dış çevreden gelen bu etkiler
sürekli olarak değişim de gösterir.Ancak açık işletmeler bu
değişikliklere aynı zamanda tepki de verirler. Bu tepkiler
açık sistemlerin sürekli şekilde yenilenmesine neden olur.

► ENTROPİ

Termodinamiğin İkinci Yasası, Madde ve enerjinin
sadece bir yöne doğru değişebileceğini, bu yönün ise
‘kullanılabilirden kullanılamaza, elde edilebilirden elde
edilemeze, düzenliden düzensize’ doğru olduğu nu
söyler. Bu ifadeleri biraz daha açacak olursak, evrendeki
bütün sistemlerin belirli bir yapıya ve düzene sahip olarak
yaratılmış olduğunu, ancak geri dönülemez şekilde, yok
olmaya doğru gitmekte olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin,
bir bardak sıcak çay etrafına ısı vererek soğur ve hiç
bir zaman o çay verdiği ısıyı kendiliğinden toplayıp eski
haline gelemez. Ya da yukarıdan serbest bırakılan bir
top yerden sekip bırakıldığı yüksekliğe kadar çıkmayı
kendiliğinden asla başaramaz. Bir pervaneyi ne kadar
hızlı çevirirsek çevirelim, çevirme işlemini bıraktıktan bir
müddet sonra durur ve hiç bir zaman ilk hızıyla dönmeye
kendiliğinden başlayamaz. Aslında insanın kendisi
de bu sürecin içindedir. Doğan bir insanın zamanla
hastalanması, yaşlanması ve en sonunda ölmesi de
entropi nedeniyle gerçekleşmektedir. Hatta Dünya ve tüm
Evren de bu süreci yaşamaktadır ve eninde sonunda bir
gün yok olacaktır. (Belki Kıyamet denilen olay da budur.)
Üstelik bu sözünü ettiğimiz konular her hangi bir tartışmalı
teori ya da iddia değil yasa dır ve kesin doğrudur.

► SOSYAL ENTROPİ

Doğadaki tüm sistemlerde var olan entropi süreci sosyal
sistemlerde de aynı şekilde kendisini göstermektedir.
Toplumlar, devletler, uluslar, şehirler tarih boyunca ortaya
çıkmışlar ve zamanla yok olmuşlardır. Yine birçok ulusal
ya da uluslararası büyük şirketin şu anda yaşamadıklarını
rahatlıkla görebiliriz. Dışarıya karşı kapalı, değişen şartlara
gerekli tepkileri veremeyen, değişemeyen işletmeler
negatif entropi yaratmamış olurlar ve kısa zamanda yok
olurlar. Bu değişimi ve tepkiyi veremeyen sistemler Kapalı sistemlerdir. Bu konuda eski Demir Perde Ülkeleri nin
ekonomik, sosyal ve siyasal sistemlerini örnek olarak ve-

rebiliriz. Negatif entropi oluşturan sistemler ise açık sistemlerdir. Ve açık sistemler çevre şartlarına göre sürekli gelişme
sağlarlar. Yöneticiler iş yerlerinin birer sosyal sistem olarak
entropik süreç yaşadığını bilmeli ve sürekli değişim içinde
olarak doğru Negatif Entropi oluşturmanın çabası içinde
olmalıdırlar. En baştaki örnekle sözü bitirecek olursak çayı
sıcak tutmak için sürekli ısıtmak, topun sıçramasını devam
ettirmek için sürekli sektirmek, pervanenin durmaması için
de sürekli çevirmek gerektiğini bilmeliyiz. O zaman şimdiye
kadar söylediklerimizden şu önemli sonucu çıkarabiliriz:
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► NEGATİF ENTROPİ
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r r. Basit bir örnek verecek olursak hastalanmak
bir entropi, doktora gidip ilaç almak da bir negatif entropi
sürecidir. Başka bir güncel örnek verecek olursak doğayı
kirletmek ve hor kullanmak entropiyi hızlandırıcı süreçlerdir.
İşletmeler de yaşamlarını devam ettirebilmek için negatif
entropi oluşturmalıdırlar. Bunun için bütün iş süreçlerinde
sürekli iyileştirme ve geliştirme yapmak gerekir.
r

çalışmalarıyla yukarıda sözünü ettiğimiz gibi negatif entropi
yaratarak bu süreci sonsuz bir yolculuğa dönüştürebilirler.
Bu yolculuğu Şekil-3 yardımıyla şöyle açıklayabiliriz

r

► SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME

Sosyal sistemlerde, toplumlarda, şirketlerde negatif entropi oluşturmak, dış ve iç çevre şartlarındaki değişimlerin
doğru analiz edilmesi ve bütün süreçlerin bu değişen şartlara göre iyileştirilmesiyle yapılabilir. İşletmeler sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı bir işletme
kültürü haline getirmelidirler. Sürekli iyileştirme ve geliştirme
faaliyetleri, işletmelerdeki bütün iş süreçlerinin değişen
şartlar karşısında sürekli yenilenmesiyle bütün işletmenin
sürekli olarak değişim içerisinde olmasını sağlayan faaliyetlerdir. Bunun için öncelikle süreçlere ait performans
kriterleri ve bu kriterlerden yola çıkarak işletmeye ait temel
performans kriterleri belirlenir. Bu performanslar sürekli
olarak ölçülür. Ölçüm sonuçlarına göre süreçlerde gerekli
iyileştirme ve geliştirme programları uygulanır. Böylelikle
bütün işletme genel olarak sürekli bir iyileştirme ve geliştirme süreci yaşar. Bütün bu çalışmalar işletmenin ömrünü
uzatan NEGATİF ENTROPİ oluşturmak demektir.
Bu konuyu biraz daha ayrıntılı olarak şöyle
açıklayabiliriz bilindiği gibi işletmeler canlı organizmalardır.
Bu bakımdan işletmelerin yaşam süreçleri de canlıların
yaşam süreçlerine çok benzer. Şekil 2’de görüldüğü gibi
bütün canlılar doğarlar, büyürler ve gelişirler. Ancak belirli
bir zaman sonunda bu gelişim süreci yaşlanma sürecine
dönüşür ve canlılar
gün geçtikçe bu kez
ters yönde bir süreç
geçirerek ölürler.
Bu son canlılar için
kaçınılmazdır.
Diğer yandan
kurumlar sürekli
(Şekil-2 Canlıların yaşam eğrisi)
iyileştirme ve geliştirme

(Şekil-3 Kurumların yaşam eğrisi)

Şekil-3 de verilen hayat eğrisinde A noktasına gelen bir
kuruluş, B noktasına yani zirveye varmadan önce kendine
yeni bir hayat eğrisi belirleyebilir. Yeni eğriler üzerinde de
A1 , A2.... noktalarına vardıkça, yeni yeni hayat eğrileri
oluşturabildiği sürece ömrünü uzatabilir. Dünyada ve ülkemizde, B noktasına yani zirveye kadar çıktığı, sektöründe
lider olduğu halde bu değişimi gerçekleştiremeyerek yok
olmuş çok sayıda eski kuruluş saymak mümkündür.
Diğer yandan, bu değişimi gerçekleştirebilmiş, kurucuları
zamana yenildiği halde uzun yıllar ayakta kalmış ve
başarılarını devam ettirmiş kuruluşlar da bulunmaktadır.
Değişime başlamak ve yeni bir eğri oluşturmak için B
noktasına yani zirveye gelmeyi beklemek çoğu zaman
yanlıştır. Zirvede olmak bu değişimi geciktirebilir. Oysa, değişim ihtiyaç duyulmadan yapılmalıdır. İhtiyacın ortaya
çıkmaya yüz tuttuğu B noktası, ya da ihtiyacın oluştuğu
C noktası, değişim için geç kalınmış noktalar olabilir.
Amaç şekilde görüldüğü gibi daha yukarıya gitmekse,
A1 noktası B noktasından zaten daha yukarıdadır.
İşletmeler ilk kuruluşlarından sonra A noktasına
gelebilmek için küçük bile olsa sürekli iyileştirme ve
geliştirme faaliyetlerinde bulunurlar. Bu faaliyetlere örnek
olarak kalite çemberleri, kaizen takımları, altı Sigma
çalışmaları, proje çalışmaları örnek olarak verilebilir.
Bu çalışmalar işletme için hep negatif entropi üretir.
A noktasından itibaren ise artık radikal değişimler
sözkonusudur. Bu aşamada işetmeler artık radikal
değişimler yaparlar. Bu radikal değişimler, yeni bir
ürün geliştirme, yeni bir pazara açılma, yeni bir
teknolojiyi uygulama, hatta bazen sektör değiştirme
gibi köklü ve inovatif değişimlerdir. Böylelikle
yeni bir hayat eğrisinde yollarına devam ederler.
Yukarıda açıklanan yaşam süreci bir kuruluşta bulunan
süreçlerin ayrı ayrı hepsi için de geçerlidir. Bu nedenle
iyileştirme geliştirme faaliyetleri de her süreç için ayrı ayrı
yapılmalıdır. Bütün süreçlerin iyileştirilmesi sağlandığında
işletmenin tamamı yoluna sağlıklı olarak devam eder.
Yani entropiye karşı negatif entropi geliştirmiş olur.
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andemiyle dünya çapında aşı ve tedavi
mücadelesi sürerken, iki yıl içinde global
ekonomi bir çok yönden olumsuz etkilenmeye maruz kaldı. Bunlardan en başta geleni de
enflasyon oranındaki hızlı yükseliş oldu. Enflasyon oranları, Türkiye’de yine korkutucu düzeylere
çıktı. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin ile pandeminin
dünya ve Türkiye ekonomileri üzerindeki
etkilenmelerini Global Sanayici’ye anlattı.
- Sayın Elgin, 2020 yılını neredeyse tam
kapanma ile geçirdik. 2021 yılı ise aşılamanın
hız kazanması ile kapanmaların kalktığı, ama
kısıtlamaların sürdüğü bir dönem oldu. 2021
son çeyreğinde global ekonomiye pandemi
açısından baktığınızda neler görüyorsunuz?
- Öncelikle kayda değer bir toparlanma görü-

yorum. Dünya ekonomisi düzeyinde ortada bir
toparlanmanın var olduğu görülüyor. Bir önceki
yılı biliyorsunuz pek çok ülke ekside kapattı.
Özellikle gelişmiş ülkeler bu şekildeydi. Türkiye,
Çin gibi az sayıda ülke ise pozitif büyüme ile
2020 yılını kapattı. Türkiye yüzde 1.8 oranında
büyüdü. TÜİK rakamlarının doğru ya da yanlış
olduğunu sorgulamadan bu oran üzerinden
konuşursam bu pozitif büyüme rakamını dünyada çok az sayıda ülke gördü. 2021 yılında ise
ülkelerin çoğunda ciddi toparlanma belirtileri
var. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki aşılama
hızına bağlı olarak büyüme oranı artıyor.

► DÜNYA DENGELİ BÜYÜMÜYOR
Ama görülen şöyle bir durum da söz konusu.
Her ne kadar 2021 yılında dünyadaki pek çok
ülke toparlanıyor olsa da ülke ülke baktığımızda
çok ciddi bir farklılaşma görüyoruz. IMF’nin

ĺ
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World Economic Outlook (Dünya
Ekonomik Görünümü) diye bir
yayını var. Burada birbirinden
farklılaşan büyümeleri nasıl
yöneteceğiz diyerek bu konuyu
tartışıyorlar, onu ele alıyorlar.
Çünkü her ülkenin toparlanma
hızı farklı. Bazıları yeterince
toparlanamıyor. Ayrıca büyümeleri
yine ekside kalacak olan ülkeler
de var. Yani böyle çelişkili,
karmaşık bir büyük sorun var.
Dünya çapında sağlıklı ve dengeli
bir büyüme göremiyoruz.

► PARA MUSLUKLARINI
AÇMANIN MALİYETİ VAR
- Büyüme ve toparlanmayla
birlikte hemen her ülkeye
yapışan bir müzmin dert de
var değil mi hocam?
- Evet ikinci konumuz büyük
derdimiz enflasyon. Hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkelerde
farklı derecelerde de olsa, Hükümetler pandemi sürecinde öyle ya
da böyle muslukları açtı. Sadece
mali politikalar anlamında değil
para politikaları anlamında da
musluklar açıldı. Bunun bir maliyeti oldu:
Enflasyon. Amerika Birleşik Devletleri’nde
hiç alışılmamış biçimde yüzde 5’e ulaşan
bir enflasyon var. Bu oran Türkiye için çok
düşük olarak kabul edilebilir. Bizim enflasyon
hedefimiz yüzde 5 ve bu orana insek mutlu
olacağız. Son 8 yıldır Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. Hiçbir
zaman gerçekleşmedi ama sonuçta böyle bir
hedef koymuşuz. İdeal bir oran bizim için.

H

► ABD İÇİN YÜZDE 5 ÇOK FAZLA
Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri
Merkez Bankası’nın (FED) enflasyon hedefi
yüzde 2’dir. Ama yüzde 5 bu hedefin 2.5
katı olduğu için onlara çok fazla geliyor.
Bu nedenle Amerika’da yoğun biçimde bu
enflasyon geçici midir yoksa kalıcı mı olacak
diye tartışmalar yapılıyor. Geçici olduğunu
düşünenler var. Buna karşılık ‘para
muslukları çok fazla açıldı, bu kalıcı olacak’
şeklinde görüş savunanlar da az değil.

► PANDEMİ DÖNEMİNDE
TEDARİK AĞI ETKİLENDİ
- Tedarik zincirinin, uluslararası
taşımacılığın pandemi döneminde
aksaması da enflasyonun dünya çapında
fırlamasına katkı yaptı değil mi?
- Evet, aynen öyle. 2021 yılı ekonomik görünümü anlamında yine bir başka sorun arz,
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tedarik zincirindeki sıkıntılar oldu. Pandemi
dönemindeki kapatma tedbirleri sırasında
üretim merkezlerinde faaliyete ara verildi,
ulaşım durdu, limanlar düşük kapasitelerle
çalıştı. Ulaşım ve lojistiğin her köşesinde
sıkıntı, yavaşlama ve sorunlar yaşandı. Bu
doğal olarak uluslararası tedarik ağı zincirini
doğrudan etkiledi. Üretim faaliyetlerinin
gecikmemesi için bu ağın düzenli çalışması,
aksamaması lazım. Ama pandemi döneminde bu ağın bir çok yerinde aksama oldu.
Şimdi pandemiden çıkıyoruz. Kapatma
tedbirleri pek çok ülkede kaldırıldı. Ama
tedarik zincirindeki sıkıntılar sürüyor.
Amerika’nın en büyük limanlarında
konteynerler birikti. Dünyanın dört bir
yanındaki üreticiler haftalarca konteyner
bulamadılar ve mallarını gönderemediler.
Örneğin hala devam eden bir büyük çip
krizi nedeniyle otomotiv fabrikaları düzenli
üretim yapamadılar. Sık sık üretime ara
vermek zorunda kaldılar. Bu sıkıntı henüz
sona ermedi. Arz tarafındaki bu sıkıntılar
enflasyonu yukarıya çeken unsurlardan da
birisidir. 2021 yılında bu sorun devam ettiği
gibi 2022 yılında da sürmesi bekleniyor.

► PANDEMİDEN TEK BAŞINA ÇIKIŞ YOK
- Hocam global ekonomiyi bu hale getiren pandemiye karşı aşılamada da global
eşitsizlik var. Gelişmiş ülkelerde aşılama
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çok yaygın ama çok düşük aşılamanın yapıldığı pek çok ülke var.
Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırmada eğer
aşılama yetersiz ve eşitsiz olursa
dünya ekonomisinin kendisini
toparlayamayacağı belirtiliyordu.
Sizce aşılamadaki global
hedefe ulaşıldı mı?
- Evet, biraz önce söyledim,
ekonomik toparlanmada ülkeler
arasında farklılıklar olduğu gibi
aşılamada da ciddi farklılıklar var.
Gelişmiş ülkeler nüfusun büyük
oranını aşıladılar. Gerçi onlarda da
tamamını aşılamak mümkün olmadı. Ancak buralardaki eksiklik aşıyı
temin yerine insanların aşıya karşı
olan güvensizliğinden ileri geldi.
Yani gelişen ülkelerde aşı
var ama bir kısım insanlar aşı
olmak istemiyor. Gelişmekte olan
ülkelerde ise aşı olmadığı için
insanlar aşılanamıyor. Bu konuda
temel bir doğru var: Pandemiden
tek başına çıkış yok. Virüsün
yayılması uzadıkça mutasyona
uğruyor ve farklı varyantları ortaya
çıkıyor. Varyantlar da aşılamanın
etkisini azaltabiliyor. Tek başına
tüm nüfusu bugün aşılamanız
yeterli olmuyor. Dünyanın geri kalanında
ortaya çıkan yeni bir varyant yarın gelip
sizin insanlarınızı etkileyebiliyor.

Y

► AŞILAMADA KOORDİNASYON YOK

Kısacası ülkeler arasında çok ciddi bir
koordinasyon gerekiyor. Bu aslında çok konuşulan küresel koordinasyon oluşturulması
anlamına geliyor. Maalesef aşılama konusunda bu koordinasyon oluşturulamadı. Afrika
ülkelerine yardım olarak gönderilene aşılar
var ama elbette ki çok yetersiz düzeyde kaldı.
Bu arada sağlıkta istediğimiz koordinasyon global ekonomik koordinasyon olarak
ortaya çıktı. OECD ülkeleri çapında kurumlar
vergisini ortak belirleme düşüncesi tartışıldı.
Bunun pandemi sırasında ortaya çıkmasının
tesadüf olduğunu zannetmiyorum. Pandemi, küresel koordinasyonun önemini ortaya
koydu. Ekonomik açıdan, ülkelerin uzun
zamandır konuştuğu vergi kaçırma, şirket
merkezini başka bir yerde kurup çok daha
düşük kurumlar vergisi ödeme durumu
vardı. Gelişmiş ülkeler bunun önüne geçebilmek için kurumlar vergisinde eşgüdüme
gidiyorlar şimdi. Bunun nasıl başarılacağını
ve işleyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama böyle bir ekonomik koordinasyo-

nun pandemi döneminde ortaya çıkmasının
tesadüf olmadığını düşünüyorum.

► EMEĞİN VERGİ YÜKÜ ÇOK ARTTI
- Aslında bu bence çok güzel bir girişim.
Mortgage krizi sonrasında, böyle bir krizin
bir daha yaşanmasını önleyecek global
bir kurumun, merkezin kurulması talepleri
yükseldi ama sonuç alınamadı.
- Ben de bunu çok olumlu olarak görüyorum. Sonuçta bir de baktık ki emek üzerinde olan vergiler pek çok ülkede sermaye
üzerinde olan vergileri kat kat aşmış duruma
geldi. Bu da tabii çok ciddi bir eşitsizlik yaratıyor. Gelir dağılımı eşitsizliğinin veya servet
eşitsizliğinin bu kadar artmasının da önemli
sebeplerden birisidir. Bununla mücadele anlamında kamunun ekonomiye müdahalesinin
ne kadar önemli olduğu pandemi döneminde
ortaya çıktı. Devletler neden daha çok harcadıkları için değil neden daha az harcadıkları
için suçlandılar. Dolayısıyla bu harcamanın
bir yerden kaynağının gelmesi gerekiyor. Bu
kaynağı da tamamen emeğin üstüne yıkmamak gerekiyor diye düşünüyorum.

► AŞINIZI OLUN, İŞİNİZE DEVAM EDİN
- Global büyüme eğiliminin sürmesini
bekliyor musunuz? Rusya yeniden

ĺ
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kapanmaya mecbur kaldı. Avustralya
aynı biçimde. Kısıtlamaları artıran
ülkelerin olduğunu görüyoruz. Bunlardan
olumsuz etki gelmesi mümkün mü?
- Evet, ama Türkiye, Avrupa ve
Amerika’da pek kapanma konusu konuşulmuyor artık. Sonuçta aşı var. Biontech, Moderna gibi onaylanmış aşıların var olduğu
ülkelerde, Türkiye de bunlardan bir tanesi,
kapanma gündeme gelmiyor. Aşınızı olun
ve işinize, yaşamınıza devam edin. Vefatlar
var ama açıklandığı kadarıyla bu vefatlar
çoğunluk aşı olmayı reddeden kişilerden
oluyor. Yani ekonomik yaşam aynı gücüyle
çalışmaya devam edecek gibi görünüyor
bana. Tüm aşıları etkisiz kılacak daha kötü
bir varyant çıkmadığı sürece kapatmaların
yaygınlaşmayacağı inancındayım.
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► ABD SIKILAŞTIRMAYA GEÇECEK
- Biraz önce değinmiştiniz, FED’in
sıkılaştırma ve enflasyon kararları kendi
üyeleri arasında bile tartışılıyor. Sizin
önümüzdeki aylarda FED’in izleyeceği
politikalar açısından beklentiniz nedir?
- Sıkılaştırma uzakta değil, böyle
gitmeyeceği belli. Ancak, tartışılan bu
sıkılaştırmanın ne zaman olacağı. FED
üyeleri kendi aralarında bunu tartışıyorlar.
Tüm FED üyeleri, bir noktada sıkılaştırma
yapılacak ama 2022’nin ortasında mı yoksa
2023’te mi yapılacak, bunu konuşuyorlar.
Orada verdikleri küçük sinyaller bile bütün
dünya piyasalarını, Dolar/TL de dahil
olmak üzere etkiliyor. Sıkılaştırma erkene
çekilecek olursa bu bizim gibi gelişmekte
olan ülkeler için kötü bir şey. Şu anda
egemen görüş erken olmayacağı biçiminde.
ABD’nin enflasyon, işsizlik, büyüme gibi
verileri yakından izlenecek ve ona göre
zamanı belirlenecek. Amerikan ekonomik
politika çevrelerinde şu anda yükselişte olan
enflasyonun geçici olacağı düşüncesi hakim.

► ORTALIĞA PARA SAÇILDI
- Şu anda global çapta
bir enflasyon dönemi mi yaşıyoruz?
- Kesinlikle öyle. Sanıyorum 20’nci
yüzyılın ikinci yarısından bu yana hiç
olmadığı kadar harcama yapıldı tüm
ülkelerde. Japonya’da GSYH’nin yüzde 64’ü,
ABD’de yüzde 30’una yaklaşan bir mali
genişleme paketleri açıldı. Bu sadece
mali paketler. Bir de para politikası
yoluyla, faiz indirimleri ile sürdürülen
politikalar var. Sıfıra yakın faizlere inildi.
Türkiye mali genişlemeyi sınırlı yaptı. Ben,
pandemi dönemindeki mali genişlemenin
yeterli olmadığını düşünüyordum. Biraz
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parasal genişleme yapıldı. Kredi faizleri
düşürülerek krediler artırıldı. Bu da
sonuçta bize enflasyon olarak geri döndü.
Diğer ülkelerde de benzer şekilde oldu.
Onlar GSYH’ye orantılı olarak daha da çok
harcama yaptılar. ABD, Japonya, Kanada,
Avrupa bizden daha çok harcadı. Dolayısıyla
bu genişleyici para ve mali politikaların
enflasyon olarak geri dönmesi şaşırtıcı değil.

► ENFLASYON İKİ YILA DAMGASINI VURACAK
- O halde, şu andan itibaren global
ekonominin bir numaralı gündem
maddesi enflasyonla mücadele olacak.
- Enflasyon önümüzdeki en az iki yıla
damgasını vuracak gibi gözüküyor.

► GLOBAL SIKINTILAR ENFLASYONU BESLİYOR
- Sizin de kısmen vurguladığınız gibi
dünya taşımacılığındaki büyük aksamalar,
sorunlar sürüyor, navlun fiyatları artıyor.
Emtia fiyatları sürekli yükseliyor. Buna
ek olarak enerjide, petrol ve doğalgazda
önemli fiyat artışları oluyor. Bütün bunlar
enflasyonla mücadeleyi güçleştirecek
unsurlar olarak görünüyor değil mi?
- Her ne kadar bizim Merkez Bankası
çekirdek enflasyon diye ayırsa da enerji
fiyatları pek çok ülkede enflasyonunun
belirleyici kalemlerinden birisi. Pek çok
sektörün girdi maliyetleri bu saydıklarınızla
sürekli yükseliyor. Tedarik sıkıntısında
üretim kısılarak arz tarafındaki eksiklik
nedeniyle fiyatlar artıyor. Bunlar da
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enflasyonu besleyip büyütüyorlar.

► ABD’DE GELİR ADALETSİZLİĞİ DÜZELDİ
- Peki hocam bu kadar olumsuzluklar,
sonuçta dünyadaki gelir adaletsizliğini
nasıl etkiliyor? Gelir grupları
arasındaki eşitsizliğin daha da
büyüdüğü yolunda değerlendirmeler var.
- Burada tersine, enteresan
gelişmeler var. ABD’ye baktığınızda gelir
adaletsizliğinde düzelme yönünde işaretler
görüyoruz. Maliye politikasını daha iyi
kullanan ülkeler, sosyal yardımlara önem
veren ülkelerde pandemi sırasında gelir
dağılımı bozulmadı, tersine düzeldi. Ama
maliye politikası yerine kredi gibi makro
finansal araçları kullanan ülkelerde bozuldu.
Amerika’da sosyal yardım anlamında onların
harcamalarını azaltacak tedbirler gelir
dağılımını düzeltici etkilerde bulundu.

► MERKEZ BANKASI’NA
YENİ GÖREVLER VERİLDİ
- Enflasyon demişken hemen
Türkiye’nin enflasyonuna sıçrama
yapalım. TÜFE yüzde 20 ÜFE ise
40 dolayında. Bu ülke uzun süre
enflasyondan çok sıkıntı çekti. Şimdi
yeniden karşımıza enflasyon geldi. Bu
arada Merkez Bankası beklentilerin
tersine 200 baz puanla faiz indirimi
yaparak faizleri enflasyonun çok
altına çekti. Buradaki amaç, faizleri
çok aşağıya çekerek kayıtsız şartsız
büyümeyi yukarıya çekmek midir?
- Türkiye’deki enflasyon, ekonomik
politikalardaki basiretsizliğin de bir
göstergesi. Konuştuğumuz gibi dünyada
genel bir enflasyon yükselişi yaşanıyor.
Türkiye’de enflasyon açısından uluslararası
ölçekten daha da olumsuz bir gidişat var.
Bunun önemli bir nedeni Merkez Bankası
politikalarına karışılması. Bankanın yasasına
bakarsanız, MB’nin görevinin fiyat istikrarını
sağlamak olduğu vurgulanır. Web sitesine de
girerseniz sol üst köşede ‘Merkez Bankasının
temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır’
yazısını göreceksiniz. Bu ne demektir, amacı
enflasyonu kontrol altında tutmak demektir.
Yasaya göre, MB, ancak bu destek fiyat
istikrarına yönelik göreviyle çelişmediği
sürece Hükümetin politikalarına da destek
verecektir. Yasa maddesi aynen bu şekilde
ama şu anda uygulanan bu değil. Şu anda
tamamen ekonomik büyümeye, canlanmaya
destek vermeye odaklanmış bir Merkez
Bankamız var. En son PPK toplantısının
gerekçesinde ‘kredi genişlemesi sınırlı
kaldı’ diye bir açıklama var. Yani, Merkez
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Merkez Bankası Başkanı
Şahap Kavcıoğlu, yılın son
Enflasyon Raporu’na ilişkin
sunum yaptı. Kavcıoğlu, yıl sonu
TÜFE tahminini 4.3 puanlık
güncellemeyle yüzde 14.1’den
18.4’e yükselttiklerini açıkladı.
Enflasyonu 2022 yıl sonunda yüzde
.8’lik beklentiden yüzde 11.8’e
revize ettiklerini belirten Kavcıoğlu,
2023 yıl sonunda ise yüzde
seviyesine geriledikten sonra
orta vadede yüzde 5 düzeyinde
istikrar kazanacağını tahmin
ettiklerini açıkladı. Kavcıoğlu,
gıda enflasyonu varsayımını 2021
için yüzde 15’ten yüzde 23.4’e
çıkardıklarını bildirdi. Yüksek cari
açıkla dezenflasyonist ortamın
fiyat istikrarını sağlamadığını
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vurgulayan Kavcıoğlu, Cari fazla
verdiğimizde daha sağlıklı fiyat
istikrarına kavuşmuş olacağız.
Güven endeksleri salgın etkisiyle
gerilemeye başladı. Emtia fiyatları
bir önceki rapor dönemine göre
artmakla birlikte enerji ve enerji dışı
fiyatlar farklılaşıyor. Emtia fiyatları
üretici ve tüketici enflasyonunda
etkili olmaya devam ediyor. Ham
petrol varsayımlarımızı 2021 için
0.8 dolara 2022 için .5 dolara
yükselttik. Öncü göstergeler iktisadi
faaliyetin üçüncü çeyrekte güçlü
seyrettiğini gösteriyor. Sanayi
üretimi yükseliş eğilimi sürdürdü.
Ödemeler dengesi gelişmelerinin
rezervlere etkisinde olumlu
yansımalarını görüyoruz. Rezervler
12 milyar dolar seviyesinde dedi.

Bankası, ben bunun sınırlı kalmasını
istemiyorum diyor. Dolayısıyla artık Merkez
Bankası buna da bakıyor. O zaman
Merkez Bankası yasasına kredi genişlemesi,
büyüme gibi görevler de eklenmeli.

► BAĞIMSIZ KARAR ALAMIYOR

Sonuçta Merkez Bankası’nın bağımsız
karar alamadığını görüyoruz. Ne yazık ki bu
durum sadece Türkiye’ye özgü de değildir.
Dünya tarihinde aynı durumla yüzlerce kez
karşı karşıya geldik. Çünkü Merkez Bankaları ile Hükümetler zaman zaman çatışırlar.
ABD eski başkanı Donald Trump bile kendi
atadığı Merkez Bankası başkanı ile bir çok
kez çatıştı, oldukça sert sözler söyledi.
Böyle bir faiz indiriminin reel sektöre katkısı oluyor mu ondan da emin değilim. Çünkü
faiz indirimi aynen kredi faizlerine yansımıyor.

ĺ
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Kamu bankaları zorlamayla biraz faiz indirimi yaptı ama o da sınırlı kaldı. Hatta
tahvil faizleri azalmıyor, artıyor.

► ENFLASYON PAHASINA
BÜYÜME PLANLANIYOR
- Şöyle bir tahmine katılır mısınız?
Bu yılki büyümenin yüzde 9 dolayında
olması bekleniyor. Politik çevrelerde
bir yıl içinde erken bir seçim beklentisi
var. Seçimleri biraz öne alıp düşük faizlerden desteklenen yüksek bir büyüme
başarısı ile sandığa ulaşmayı tercih
etmiş olabilir mi hükümet?
- Buradaki tercih sadece o olabilir.
Enflasyon pahasına büyüme planlanıyor. Büyüyememeyi enflasyondan
daha büyük bir sorun olarak görüyoruz. Büyümeyi enflasyonun önüne
koyuyoruz. Böyle bir tercihi de açıkça
belirtmek gerekir. Merkez Bankasının
bu durumda sanki sıkılaştırma yapıyormuş gibi açıklamalar yapmasına,
davranmasına gerek yok.

►YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VAR
- Faiz indirimlerinin devamını
bekliyor musunuz?
- Yeni PPK kararında Merkez Bankası
bir miktar daha faiz indirimi olabileceği
biçiminde ucu açık bir ifadeye yer verdi.
Enflasyon yüksek seyretse de sınırlı
da olsa bir miktar faiz indirimi için yer
kaldığını söyledi. Şu ana kadar 300 baz
puan yaptı. Aslında faiz indirimi değil
faizleri artırması lazım ama beklentiler
indirim olacağı biçiminde. Sözünü ettikleri sınırlı indirimden neyi kastettiklerini
şu anda tahmin etmek zor.

►GAYRİMENKUL DİĞER
SEKTÖRLERİ ÇEKECEK
- Belki de şöyle bir düşünce
var. Önce, düşük konut faizleri ile
gayrimenkul sektörü canlandırılacak.
Gayrimenkul sektörü birçok sektörü
yanında çekip götürecek, büyütecek.
Konut, ihtiyaç kredi faizleri geçen
yıl olduğu gibi çok düşürülecek.
Kamu bankaları aracılığıyla krediler
dağıtılıp kayda değer büyüme
oranları sağlanacak. Ancak konut
faizlerindeki düşme diğer yandan
konut fiyatlarında artışlara neden
oluyor. Sonuçta enflasyon da bugün
olduğundan çok daha yukarıya
çıkacak. Siz ne dersiniz?
- Bu söylediklerinizin altına aynen
imzamı atarım. Çok güzel özetlediniz.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) açıklamasına göre
perakende fiyatları gösteren Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim 2021’de
yıllık yüzde 1 .8 , aylık yüzde 2.3
arttı. TÜFE’de bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 15. 5, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 1 .8
ve on iki aylık ortalamalara göre
yüzde 1 .0 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre
artışın yüksek olduğu ana gruplar
sırasıyla yüzde 2 .41 ile gıda ve
alkolsüz içecekler, yüzde 25.23 ile
lokanta ve oteller ve yüzde 23.03 ile
ev eşyası oldu. Yıllık en düşük artış ise
yüzde 5.2 ile haberleşme grubunda
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı
ayına göre artışın düşük olduğu ana
gruplar sırasıyla yüzde .88 ile alkollü
içecekler ve tütün, yüzde 8.08 ile
giyim ve ayakkabı ve yüzde 13.12 ile
eğlence ve kültür oldu. 2021 yılı Ekim
ayında en az artış gösteren eğitim,
eğlence ve kültür ile haberleşme oldu.
Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında
artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla,
yüzde .5 ile giyim ve ayakkabı,
yüzde 5. ile alkollü içecekler ve tütün
TÜ E YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI
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ve yüzde 2.43 ile ulaştırma oldu.
Ekim 2021’de, endekste kapsanan
415 maddeden, 4 maddenin ortalama
fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38
maddenin ortalama fiyatında değişim
olmadı. 331 maddenin ortalama
fiyatında ise artış gerçekleşti.

► İMALAT SANAYİDE YILLIK YÜZDE
45.94, AYLIK YÜZDE 5.37 ARTIŞ

Toptan fiyatları gösteren Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
2021 yılı Ekim ayında bir önceki
aya göre yüzde 5.24, bir önceki yılın
Aralık ayına göre yüzde 3 .34, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde
4 .31 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 3 .20 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün yıllık
değişimleri madencilik ve taş
ocakçılığında yüzde 32.25, imalatta
yüzde 45. 4, elektrik, gaz üretimi ve
dağıtımında yüzde 53.3 , su temininde
yüzde 32.40 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık
değişimleri ara malında yüzde 53.20,
dayanıklı tüketim malında yüzde 2 .13,
dayanıksız tüketim malında yüzde
31.4 , enerjide yüzde 2. 3,
sermaye malında yüzde
EKİM 2021 2 . 2 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün
aylık değişimleri madencilik
ve taş ocakçılığında yüzde
4.50, imalatta yüzde 5.3 ,
elektrik, gaz üretimi ve
dağıtımında yüzde 4. 1, su
temininde yüzde 2.01 artış
olarak gerçekleşti. Ana sanayi
EKİM 2021
gruplarının aylık değişimleri
ara malında yüzde 5.34,
dayanıklı tüketim malında
yüzde 3.1 , dayanıksız
tüketim malında yüzde 3.25,
enerjide yüzde .33, sermaye
malında yüzde 3. artış
olarak gerçekleşti.

►ENFLASYON ÇİFT HANELERDE KALIR
- Hocam 2021 yılsonu ve 2022
ilk dönemleri için büyüme, enflasyon,
kur ve faiz beklentilerinizi
bizimle paylaşır mısınız?
- İktisadi tahmin yapmayı pek sevmiyorum. Üniversitedeki hocam bu
durumu, çok virajlı yolda ilerlerken
önünü değil sadece arkayı görmek biçi-

minde tanımlardı. İleriyi görmeden nasıl
tahminde bulunabileceğiz? Enflasyon çift
haneli rakamlarda devam edecek. Para
politikasında duruşa bağlı olarak hareket
edecek. Dolar/TL kuru da 10 TL’nin
altına düşmeyecek gibi gözüküyor. Temel
göstergeler, Hükümetin alacağı kararlara, tavrına ve karşımıza çıkacak gelişmelere göre kendilerine yön çizecek.
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Emrah Pamuk dijital ticaretin sırlarını anlattı

Digital E hange EO u Emrah
Pamuk di ital ti aretin en önemli
unsuru lan e ti aretten istenilen
s nu ların alınabilmesi i in
D ğru Pa ar Yeri Se imi Pa ar
Yerinin Yönetimi ve nfluen er
Kampanyasının en uygun hedefe
dönük bi imde kurgulanması
gerektiğini vurguladı

D

ünyayı saran Covid-19 salgını döneminde e-ticaret ve e-ihracatta yaşanan artışların markalara yansıması
için doğru pazar yeri seçimi çok önemli.
Digital Exchange’in (DEX) CEO’su Emrah
Pamuk, e-ticaret ve e-ihracatı Global Sanayici
dergisine anlattı. Pamuk, basit çözümlerle
büyük başarılar elde edilebileceğini söyledi. Pamuk, e-ticaret ile e-ihracatta doğru
pazar yerini seçmek için profesyonel destek
almanın markaların ilk adımı doğru atmasını
sağladığını belirterek, “Pazar yerininin doğru
yönetimi ve hedef kitleye uygun influencer
kampanyası gelince, tanınırlık, satış ve
ciro artışı kaçınılmaz oluyor” dedi.
Emrah Pamuk’un girişimcilerin dikkatine
sunduğu bilgiler satırbaşlarıyla şöyle:

► 5 YILLIK İVME 6 AYDA YAKALANDI
E-ticaret sitelerinin daha da büyüyeceği
ve dijital ihracatla beraber klasik pazarların
dışına çıkılarak yeni tüketicilere ulaşılacağına
ilişkin raporlar da birbiri ardına yayınlanıyor.
Bu durum, e-ticaret sitelerindeki satış yapılan
pazar yerlerinin önemini daha da artırıyor.
Dijital ihracat dünyada 1995’te, Türkiye’de

Digital Exchange’in
(DEX) CEO’su
Emrah Pamuk

ise 1997’de hayata geçti. Covid-19 salgınıyla
beraber online alışveriş ve dijital ihracatta
patlama yaşandı. 2020 yılında yaşadığımız
ve bugün de devam eden salgın döneminde
online ticaret, ciddi yükselişler kaydetti.
Türkiye’de 3-5 yılda yakalanacak ivme,
salgında 6 ayda yakalandı. Online satış ve
dijital ihracat konusunda bundan sonrası
için de, bu ivme ciddi anlamda bir çarpan
sayısı ile devam edecek. Buraya sadece
markaların kendi e-ticaret siteleri değil,
özellikle Türkiye ve yurtdışındaki
pazar yeri süreçleri de devreye girecektir.

► E-TİCARET VE E-İHRACATTA ASIL MESAİ
SİTE KURDUKTAN SONRA BAŞLIYOR
Bugün bir e-ticaret sitesi kurmak
isteklere bağlı olarak alınacak hizmetler ve
yazılımlarla birlikte 1000 TL’den başlayıp
yüz binlerce dolara kadar yükselebiliyor.
Fakat e-ticaret sitelerinden sadece yüzde
5’i, yılda 1.000 doların üzerinde satış
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yapabiliyor. E-ticaret sitelerinde
‘İçerik Pazarlaması’, ‘Blog Yazımı’,
‘SEO Yönetimi’, ‘Görsel Seçimi’,
‘İnfluencer Marketing’ ve ‘Etnik
Ticaret’ birlikte yürütülmesi gereken
sacayaklarını oluşturuyor.
Dünyada 4.5 milyar kişinin
internet kullanıcısı olmasıyla
beraber e-ticaret sitelerinin sayısı
da her geçen gün artıyor. Bugün
piyasa değeri 16.5 trilyon dolar
olan Amazon.com ile başlayan
e-ticaret sitelerinin yolculuğu,
2020 sonu itibariyle 24 milyon
adete ulaştı. Yapılan satış rakamı
da 2020’de 600 milyar dolar
olarak kayıtlara geçerken, 2023
yılında e-ticaret sitelerinin yaşanan
salgının da alışveriş alışkanlıklarını
değiştirmesine bağlı olarak 4
trilyon dolardan fazla gelir elde
edeceği tahmin ediliyor. E-ticaret
sektöründeki bu hareketlilik
etkisini Türkiye’de de hızla devam
ettiriyor. E-Ticaret Başkanlığı’na
bağlı E-Ticaret Bilgi Platformu’nun 2021 yılı
rakamlarına göre; Türkiye’de 68.457 adet
e-ticaret sitesi bulunuyor. Hem kendi
online satış sitesi hem de e-ticaret
sitelerinde pazar yeri bulunan firmaların
sayısı 5.139 iken, e-ticaret sitelerinin
pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme
sayısı ise 57.394 olarak kayıtlara geçti.

E

► SADECE 1 MİLYON SİTEDE SATIŞLAR YOĞUN
E-ticaret sektöründeki bu hızlı büyümeye
karşın, iş satış yapmak ve başarıyı
yakalamaya gelince veriler yatırımcılar
açısından yüz güldürmüyor. Dünyadaki
e-ticaret sitelerinden sadece yüzde 5’inin
yani 1 milyon âdetinin yıllık cirosu 1.000
doların üzerinde. Bir başka değişle dünyada
yeni bir Amazon, DJ.com, Alibaba, Rakuten,
e-bay, Wayfair gibi devlere dönüşme
hayaliyle kurulmuş ve ciddi yatırımlar almış
23 milyondan fazla internet sitesi, işletme
masraflarını bile karşılamaktan uzak bir
ekonomik seyir içinde bulunuyor. Önemli
olan bu siteleri kurmak değil, sitenin
varlığını kârlılığı artırarak devam ettirmektir.

► HER PLATFORMDA
BULUNMAYA GEREK YOK
Dijital ihracat kanallarında pazar yeri
sahipliği önemli ama daha da önemlisi bu
pazar yerini doğru şekilde kullanmaktan
geçiyor. Ülkemiz ve yurtdışında, tüketici
kullanım durumlarına göre öne çıkan
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pazar yerleri bulunmakta. Dolayısı ile
kullanıcı sayısı yüksek olan pazar yerlerinde
mağaza açmak, dijital ihracatta başarıyı
hedefleyenlerin yolunu hızlandıracak.
Bunu yaparken, tüm pazar yerlerinde
olmaya gerek de bulunmuyor. Şirketin
faaliyet alanındaki sektörü ve maliyetleri,
hangi pazar yerinde bulunması gerektiğini
belirleyen birinci unsur olmalı. Bu noktada,
şirket dikkatini dağıtmadan pazar yerine
odaklanmalı ve orada başarı yakalandıktan
sonra diğer pazar yerleri değerlendirmelidir.

► PAZAR YERİ CANLI TUTULMALI
En önemli e-ticaret pazar yerleri Aliexpress, Amazon, Etsy, Ozon, Wallmart, Ebay,
Allegro, Wildberries olarak sıralanabilir.
Türkiye’de de Hepsiburada, Sahibinden.
com, Trendyol, N11.com, Gittigidiyor, Amazon Türkiye hemen her şirketin bulunmak
ve ticaret yapmak istediği platformlardır.
Markalar pazar yerini açtıktan sonra, burayı
kaderine terk ediyor. Aslında markalar online pazar yerlerini de offline bir mağazaları
ya da showroomları gibi görmeliler. Ve bu
pazar yerlerini, devamlı güncel tutmalılar.
Özellikle video odaklı içerikler ile ürünlerini
tanıtmaları çok önemli. Ya da çok
iyi fotoğraf çekimleri yeterli olacaktır.

► DOĞRU KAMPANYA
İÇİN DOĞRU ÇALIŞMA GEREKLİ
Influencer kampanyalarının e-pazar
yerine önemli katkılar sunuyor. Influencer
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marketing çalışmaları ile sosyal medyada
markalar ciddi anlamda fayda sağlıyor.
Pazar yeri son zamanlarda ‘Affiliate
Influencer Marketing’ özelinde, yani
‘Satış Odaklı ve Gelir Paylaşım’ modeli ile
ilerlemekte. Bu model de influencer ve
markaları oldukça memnun ediyor. İşte bu
noktada doğru kampanyanın önemi ortaya
çıkıyor: Influencer marketing çalışması
yurt içi ya da yurt dışında markanın hedef
kitlesindeki kişilerin kullandığı sosyal
medya platformlarında doğru mesaj
verilerek tüketiciye sunulmalı. Böyle
yapıldığı taktirde takipçi, erişim,
etkileşim ve ciro artışları yaşanıyor.

► DESTİNASYON PAZARLAMASI VE YENİ
NORMAL İÇİN DOĞRU KİTLEYE YÖNELMELİ
Dünya genelinde 8.9 trilyon dolar
büyüklüğe sahip turizm sektörü, Covid19’da yüzde 80’e varan küçülme yaşadı.
Aşılama süreciyle beraber seyahatlerin
birçok tedbirle yeniden başlamasıyla
birlikte, turizm şirketleri kampanyalarını
dijital alanlara kaydırdı. Bu dönemde dijital
kampanyaları doğru şekilde yönetmek,
turizm gelirlerini yeniden kazanmak için
olmazsa olmazlar arasında bulunuyor.
Hedef kitleyi doğru saptayın. Destinasyon
Pazarlaması’na dikkat edin. Yeni
Normal Dönemi’ni iyi anlatmak için
sloganınızı gerçekçi şekilde belirleyin.
Öte yandan turizmde dijital pazarlama
çalışmasına başladığında bunun
sonucunu 4 farklı kanaldan görebilirsiniz.
Bunlar, ‘Acenta’, ‘OTA’, ‘Web online’ ile
‘Call Center’dır. Bu kanalların hepsi de
kendi içinde farklı müşteri gruplarını
barındırmaktadır ve mutlaka üzerinde
stratejiler oluşturulmalı. Öte yandan
sonuçları ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

► YALIN, ANLAŞILIR VE ÖZGÜN OLUN
Reklam almak ya da bir ürün satmak için
tasarlanan web siteleri arasında yoğun bir
rekabet söz konusu. Tıklanma oranları ve
siteyi ziyaretler, web sitelerinin bugününü
ve geleceğini belirlemekle kalmıyor,
milyarlarca dolarlık bir altyapı, internet
sağlayıcılığı, dizayn ve içerik ekosistemini de
ayakta tutuyor. İlgi çekici ve kaliteli bir web
sitesi içeriği oluştururken ilk adım,
sade ve ilgi çekici bir haber-bilgi-görsel
akışını sağlamaktan geçiyor. Böylece web
sitesini ziyaret ettiğinde bu alanda kalıp
kalmamaya karar veren kullanıcı, birkaç
saniye içinde göreceği etkili içerik sayesinde
web sitesi ziyaretini sürdürebiliyor.

DİJİTAL
DÜNYANIN YENİ
YÜKSELENİ:
PODCAST

Sofistike bireysel içerik üretim
mecrası podcast’ler, pandemi
sonrasında kurumsal dünyanın da
gözbebeği olma yolunda hızla ilerliyor. COV D-1 salgını ile görüntülü
görüşmeler en önemli iletişim kanallarından biri haline gelirken, dünyanın dört bir yanında evde kalan
insanların içerik tüketimleri de ciddi
biçimde arttı. Öyle ki, Netfli , YouTube, hatta Sony PlayStation gibi
online içerik kanalları bant genişliği
tüketimini dengeleyebilmek için
yayın kalitelerinde geçici ve bölgesel
düşüşler yaptılar. İçerik tüketimindeki
bu hızlı büyüme, bir zamanlar sesli
blogging olarak bilinen, ancak son
yıllarda sağlıklı bir ivme kazanan
podcast’lere de yaradı.
2000’li yılların ortalarında podcast
adını alan bu mecra, birbirini izleyen
sesli yayınlardan oluşuyor. Bir podcast, tıpkı bir radyo yayını gibi sadece dinlenebiliyor, ancak bölümler
genellikle canlı değil, önceden kayıt
edilmiş oluyor. Podcast’lere günümüzün popüler streaming uygulamaları
Spotify, Deezer, Apple Music gibi kanallardan ulaşılabildiği gibi, podcaste
özel platformlar ve hatta aslında bir
video platformu olan YouTube dahi
bu yayınları bolca barındırıyor.
Her ne kadar bugüne kadar daha
çok bireysel yayıncılık ön planda olsa

da, koronavirüs sonrasında kurumsal
dünya da her geçen gün kullanım
oranı artan podcastleri keşfetti
denilebilir. Bugün dünyanın dört bir
yanında, 100 dilde 850 binden fazla
podcast ve bunlara ait 30 milyondan
fazla bölüm var. Toplumsal içerikler,
haber ve politika yayınları, sağlık,
iş dünyası ve komedi başlıklarında
toplanan podcastler, kurumsal dünyaya hem kalıcı hem de bilgilendirici
yayınlar yapabilme imkanı tanıyor.
Podcastin en önemli avantajını ise
araştırmalar ortaya koyuyor: Buna
göre, podcast dinleyen kitlelerin yüzde 8’i doktora, yüzde 5 ’sı yüksek
lisans, yüzde 45’i ise üniversite seviyesinde eğitim almış. Dinleyicilerin
yüzde 45’i orta ve üst gelir seviyesinde. Dolayısıyla çok hedefe yönelik
bir kitleye ulaşma şansı veriyor.
Podcast dinleyicilerinin yarıdan fazlasını 18-45 yaş arasındakiler oluştururken, yüzde 80’i
podcast’lerin büyük bölümünü ya
da tümünü dinliyor ve ortalama
podcast aboneliği bulunuyor. Bu
da podcast’leri önemli bir reklam
mecrası haline getiriyor. Geçtiğimiz
yıl tüm dünyada podcastlere 514
milyon dolarlık reklam harcaması
yapıldı. Bu harcamanın bu yıl
yüzde 28 büyüyerek 5 milyon
dolara ulaşması bekleniyor.

► KOPYALA-YAPIŞTIR
İÇERİK KULLANMAYIN
Etkili bir web sitesi içeriğinde, en az
300 kelime bulunmalıdır. Dikkat edilmesi
gereken, kopyala-yapıştır içerik üretimi
yapılmamasıdır. İçeriğin özgün olması
çok önemli bir unsur. Çünkü web sitesi
ziyaretçileri gün içinde birçok başta siteyi
izledikleri için, aynı metinleri gördüklerinde

ĺ
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sizin sitenizde kalmak
istemeyeceklerdir. Görsel
ise çok önemlidir. Haberde
kullanılacak görsel hem içerikle
uyumlu bulunmalı, hem bir üst
başlığa hem de bir alt başlığa
sahip olmalıdır. Çünkü web site
içeriklerinde kullanıcılar aslında
metinden önce görsele bakarlar.
O nedenle de çarpıcı ve özgün
bir görsel kullanmak başlı
başına kaliteli web sitesi içeriği
üretmenin öğelerinden biridir.”

► GÖRSELE VERİLEN
İSİM SEO ARAMASINI
KOLAYLAŞTIRIR
Birçok haber ve bilgi
önce arama motorlarınca
sorgulanıyor. SEO formunda
içerik üretmek web siteleri
için hayati değerde. İçeriğe
uygun başlığı vermek, Google
aramalarında web sitesinin
ön plana çıkmasını sağlıyor.
Bu nedenle de görsele jpeg,
random gibi isimler vermek
yerine tam olarak hangi haber
ve konu ile ilgili olduğuna
dair bir isimlendirme
yapmak, aramalarda
o görselin öne gelmesini
ve web sitesinin ziyaret
edilmesini beraberinde getiriyor.

► INFLUENCER MARKANIN
SÖYLEMİNİ DİLE GETİRMELİ
Hem markaya hem de sosyal
medya ünlüsüne kazandıran
yöntem son dönemde en çok
tercih edilen influencer marketing çeşidi oldu. Affiliate İnfluencer marketing sisteminde,
kampanya düzenleyicisi marka
sosyal medya ünlüsüne ve ajansa satış üzerinden belli bir yüzde vererek bu çalışmayı düzenliyor. Affiliate marketing eskiden
kulaktan kulağa olarak isimlendirilen pazarlama halinin online
versiyonu sayılabilir. Affiliate
marketingde önemli olan sosyal
medya ünlüsü influencer’ın satış
üzerinden yüzde almak kaydıyla anlaşma yaptığı markanın
ürünü ve hizmeti konusundaki
deneyimini, kendi takipçilerine
anlatması ve onları bu ürün ile
68 GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2021

RUSYA İLE TİCARİ BAŞARININ YOLU
DİJİTAL PAZARLAMADAN GEÇİYOR
Türkiye’ye yılda milyon turist gönderen
ve 5.1 milyar dolarlık ürün satın alan Rusya
pazarı için yerli şirketler ülkenin kendi sosyal medya mecraları devleri Yande , VK,
OK.ru, Moİ Mir, Rutube başta olmak üzere
dijital kanallarda pazarlama çalışmaları
yapıyor. Peki, 144.1 milyon nüfusa sahip ve
1 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük coğrafyasına sahip Rusya’da
dijital pazarlama çalışmaları nasıl gerçekleştirilmeli İki ülke arasındaki toplam
21 milyar dolarlık ticaret nasıl büyütülmeli
Dünyanın 12 ülkesinde ınfluencer
marketing yapan Digital E change’in
uzman ekibi, turizm, ihracat ve e-ihracat
alanında faaliyet gösteren Türk markalara Rusya için özel tavsiyelerde bulundu:
Rusya’nın yerel internet mecralarını kullanın. Rus sosyal medya ünlülerine kampanyalarınızda yer verin. Bu büyük
ülkenin her şehri için ayrı bir strateji üretin.
Türkiye’nin en önemli turizm ve ihracat
partnerlerinden Rusya, yerli şirketlerin dijital pazarlama çalışmalarına sahne oluyor.
Rusya pazarında yerini almak isteyen Türk
markaları, ülkenin kendi sosyal medya
devleri Yande , VK, OK.ru, Moİ Mir, Rutube başta olmak üzere Youtube, Facebook,
İnstagram, T itter ile TikTok üzerinden
dijital pazarlama yapıyor. Salgın öncesi
201 ’da Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist
sayısı milyonu bulurken, 2021’deki
toparlanma sürecinde bu sayı 3 milyona
ulaştı. Gerçekleşen iyileşmede zincir
turizm şirketlerinin Rusya’da yaptığı dijital
tanıtım çalışmalarının etkisi büyük oldu.
Öte yandan Türkiye’den başta sebze-

meyve olmak üzere birçok ürüne yönelik
ihracat ise yine dijital alandaki pazarlama
faaliyetleriyle birlikte 5.1 milyar doları aştı.
Turizm hedefi yakın vadede 10 milyon
Rus turist olarak belirlenirken, TürkiyeRusya ekonomik ilişkilerinin 100 milyar
dolara yükselmesi planlanıyor. İki ülke
arasındaki ticari hareketlilik başta turizm
markaları, havayolu ulaşımı olmak üzere,
lojistik, gıda, beyaz eşya ve hazır giyim
gibi birçok kalemi doğrudan ilgilendiriyor.
Böylece giderek büyüyen Rusya
pazarı için Türk şirketleri için dijital
pazarlama daha önemli hale geliyor.

► BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Rusya pazarında markaların dijital
pazarlama yaparken dikkat etmesi gereken şu hassas noktalara dikkat çekiliyor:
Rusya pazarı analiz edilerek
dijital pazarlama yapılmalıdır.
Rusya 1 milyon kilometrekarelik
yüzölçümüne ve 144.1 milyon nüfusa
sahip bir ülke. Rusya’nın hangi bölgesi için
strateji üretildiğine markalar dikkat etmeli.
Moskova ile St. Petersburg’un dijital
pazarlama stratejileri birbirinden ayrı
olmalı, diğer şehirler farklı düşünülmeli.
Bugün Soçi için düşünülen pazarlama
stratejisi ile Yekateringburg için olanı
birbirinden farklı olmalı. Çünkü uçuş
mesafeleriyle, sosyal yapıları birbirinden
değişik bölgelerden söz ediyoruz.
Ülkede çok fazla dijital mecra
var, hangisinde satış ya da ekip
çalışması yapacağınıza ilişkin
Pazar araştırması yapmanız gerekiyor.

DİJİTAL TİCARET

Ticaret Bakanlığı, influencerlar (sosyal medya
etkileyicileri) tarafından
yapılan ticari reklam ve ticari
uygulamalar hakkında reklamveren, reklam ajansları,
mecra kuruluşları ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum
ve kuruluşlara yol göstermek
amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
Ticaret Bakanlığı’nca 5
Mayıs’ta yayınlanan Sosyal
Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz da yer
alan maddelerle reklamveren, reklam ajansı ve mecra
kuruluşu olarak sosyal medya etkileyicilerinin her birinin
uyması gereken kurallar belirlendi.
Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda
influencer’ın tanımı, sosyal medya hesabı
üzerinden kendisine veya reklamverene ait bir
mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını
sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama
iletişiminde bulunan kişi şeklinde ifade edildi.

INFLUENCERLARA
GELEN YASAKLAR

► AÇIKLAMALAR UYUMLU OLMALI

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal
medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamların açık ve anlaşılır bir şekilde ifade
edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunlu
kılınıyor. Her türlü iletişim aracında olduğu gibi sosyal medyada da sesli, yazılı ve
görsel olarak örtülü reklam yapılmasının
yasak olduğunun belirtildiği kılavuzda,
influencerlar tarafından kullanılan etiket
ve açıklamaların uyumlu olması
gereken unsurlar şu şekilde sıralanıyor:
■ Paylaşım içinde kullanılan renklerden ve arka fondan ayırt edilebilir nitelikte ve kolaylıkla okunabilir olmalıdır.
■ Tüketicilerin paylaşımla ilk karşılaştıkları anda başka bir şey yapmaları-

hizmeti edinmek için markanın satış
kanallarına yönlendirmesiyle oluşuyor.
Burada influencer’ın markanın ürünü/
hizmeti konusunda kendi deneyimini
anlatması kadar, markanın ürün ve
hizmetle ilgili anlatılmasını istediği
vurguları yapması Affiliate marketing
konusunun özünü barındırıyor.
Influencer marketin çalışmaları
Türkiye’de sırasıyla Instagram,
TikTok ve Youtube sosyal medya
alanlarında oluyor. Affiliate marketing
konusunda ise Instagram daha çok

na gerek kalmadan paylaşımın
ticari reklam olduğu anlaşılacak
biçimde ve konumda belirtilmelidir.
■ Paylaşımda başka etiket veya
açıklamalara yer verilmesi durumunda,
bu etiket veya açıklamalar arasında
görünebilir şekilde belirtilmelidir.
■ Paylaşımın yer aldığı mecranın
arayüz ve teknik özellikleri de dikkate
alınarak, tüketiciler tarafından ilk bakışta
fark edilebilecek biçimde sunulmalıdır.

► INFLUENCER’LARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kılavuzda ifade edildiği şekliyle bir
influencer henüz deneyiminin bulunmadığı bir mal ya da hizmete ilişkin,
tüketiciler nezdinde o mal veya hizmeti
onaylayacak ya da deneyimlediği algısı
yaratacak şekilde ticari reklam amacıyla
paylaşım yapamayacak, ilgili mevzuata
aykırı şekilde bir mal ya da hizmete ilişkin sağlık beyanında bulunamayacak.
Aynı zamanda influencerların bir mal
ya da hizmete dair nesnel, ölçülebilir,
sayısal verilere dayanmayan ve ispatı
mümkün olmayan bilimsel araştırma

ve test sonuçları hakkında iddialarda
bulunmasının da önüne geçiliyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte influencerlar, kendilerine reklamveren
tarafından hediye edilmiş bir mal ya
da hizmeti kendilerinin satın aldığı
izlenimi oluşturamayacak. Reklamverenden maddi kazanç ve veya ücretsiz
ya da indirimli mal veya hizmet gibi
faydalar sağladığı sürece influencerlar
sadece tüketici oldukları izlenimini de
veremeyecek. Bir reklamda efekt ya
da filtreleme uygulaması bulunuyorsa,
görüntüde filtre uygulamasının yer
aldığının belirtilmesi de zorunlu olacak.
Sosyal medya aracılığıyla bir mal ve
veya hizmet hakkında iletişim kurmak
için sistematik olarak sahte veya var
olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturulamayacak ve veya kullanılamayacak.
nfluencerlar doktor, diş hekimi,
veteriner hekim ve eczacılarla sağlık
kuruluşları tarafından sunulan mal
veya hizmetlere yönlendirmede
bulunamayacak, bu mal veya
hizmetlerin tanıtımını yapamayacak.

tercih ediliyor. Instagram’daki Story/
Hikaye bölümü bu pazarlama
çeşidi için sık kullanılan bir alandır.

► DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Affiliate marketing çalışması
yaparken dikkate alınması
gereken unsurlar var. Bunlar;
Influencer’ın programı
Satış bazlı çalışılacak olan
kategori ve ürünün tüketim süresi
Reklamı yapılacak ürünün maliyeti
Dönemsel gereklilik durumu.
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Ayşe Teyze’nin İzinde - Güngör Uras’a Saygı Kitabı/Kolektif/Dünya Gazetesi yayını/Anı/224 sayfa

Türkiye’nin önde gelen ekonomistleri,
gazetecileri ve çizerleri Güngör Uras kitabında buluştu. Tevfik Güngör Uras, vefatının üçüncü yılında Ayşe Teyze’nin İzinde
adını taşıyan Saygı Kitabı’yla anıldı. Mahfi
Eğilmez’den Ege Cansen’e, Asaf Savaş
Akat’tan, Ekrem Keskin’e, Güven Sak’a,
Fatih Özatay’a, Osman Ulagay’a, Taner
Berksoy’a, Bilsay Kurut, Yavuz Canevi ve
Zekeriya Yıldırım’a uzanan ünlü akademisyen ve ekonomistler, Güngör Uras’ın ışığında anıların yanı sıra Türkiye ekonomisini,
sanayileşmeyi, büyümeyi analiz etti. Vahap
Munyar’dan Abdurrahman Yıldırım’a, Servet
Yıldırım’dan, Ali Ekber Yıldırım’a, Alaattin
Aktaş’a kadar, Rüştü Bozkurt, Osman Arolat,
Berfu Güven, Faruk Şüyün, Fehmi Köfteoğlu, Şükrü Andaç, Meral Tamer’den oluşan
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r

r

gazeteciler ekol yaratan Güngör Uras gazeteciliğini yazdılar. Ayşe Hanım Teyze, Ali
Rıza Bey karakterleri ile ekonomiyi ‘Saf ve
Bakir Anadolu Çocuğu’ olarak geniş kesimlere sevdiren Güngör Uras, karikatüristlerle
de çok yakın mesai arkadaşlığı yaptı. Güngör Uras’a vefa kitabında, Tan Oral, Musa
Kart, Haslet Soyöz, Köksal Çiftçi, Kamil Masaracı, Halis Dokgöz, İzel Rozental, Devrim
Demiral, Ercan Akyol, Zafer Temoçin,
Raşit Yakalı, Kemal Gökhan Gürses,
Bülent Çelik, Hilal Özcan, Güven Bilge,
Deniz Dokgöz de çizimleri ile yer aldılar.
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en özel Saygı
Kitapları’ndan sayılan Ayşe Teyze’nin İzinde,
hem duygu yüklü içeriği, hem ders niteliğinde ekonomik analizleri ve değer sunan
çizimleriyle okurlarının karşısına çıkıyor.

r

Dünya Tarihinde Sanayi Devrimi/Peter N. Stearns-Çeviren: Nurdan Soysal/
Genel tarih ve ekonomi tarihi/Say Yayınevi/408 sayfa

Sanayi devrimi insanlık tarihinde son
üç yüzyıl içinde kaydedilmiş en önemli
gelişmedir ve günümüzde dünyayı biçimlendirmeye devam etmektedir. Sanayileşme o kadar önemli bir olaylar silsilesidir
ki bu süreçte ortaya çıkan yeni üretim
yöntemleri ve örgütlenmeleri insanların
yaşam, eğlenme ve siyaset yapma tarzlarını kökten değiştirmiştir. Bu kitap sanayi
devriminin dünya tarihini nasıl biçimlendirdiğini keşfederek, devrimi başlatan
uluslararası faktörlere ve devrimin tüm

Y

r

dünyayı etkisi altına alışına özgün bir
bakış açısıyla yaklaşıyor. Yazar Peter N.
Stearns sanayi devrimiyle ilgili kitapların
çoğunun aksine konuyu başta İngiltere
olmak üzere Avrupa ile sınırlı tutmayıp,
Rusya, aponya, Çin gibi küresel aktörlerin ve Brezilya, Türkiye, Mısır gibi gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı deneyime
de ışık tutuyor. Dünya Tarihinde Sanayi
Devrimi, dünya tarihi, genel tarih ve iktisat alanlarında bilgi edinmek isteyenlere
aradıklarını veren bir kitap.
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Hayat Yağmurda Yürümek Gibidir-Yaşama Sanatının Sıradan Sırları/Reha Tanör/Yazardan Direkt Yayınevi/ Edebiyat-Anlatı/ 201 sayfa

Levrek Buğulama Da İstemeyin Ama’nın
yazarı Reha Tanör’ün özgün ve sıra dışı
kaleminden Hayat Yağmurda Yürümek
Gibidir, okuru keyifli bir anlatımla bambaşka
bir yaşam deneyimine davet ediyor. Kitapta,
yaşam sanatçısı ve sohbet ustası Tanör’ün
anlatı evreninde, gerek yaşamından mizahi
kesitler gerekse her yaşa hitap eden, zengin
bir deneyim gizli. Yazarın sohbetine, eşsiz
sofralarına ve yolculuklarına dahil olmak için
sayfalar arasında gezinmek yetiyor. Engin bir
hayat tecrübesi ve entelektüel birikimle dolu
olan hemen her hikaye, adeta sinematografik
bir gerçeklikle canlanıveriyor. Sahiciliği, edebi
bir anlatımla birleştiren eserde, farklı konuların uyum içinde bir bütünlüğü göze çarpıyor.
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Capri’nin kızıl mehtabında Peppino di
Capri’nin mırıldanmaya başladığım ünlü
şarkısı Luna Caprese’yi biraz yüksek tondan
mırıldanmış olmalıyım ki, önce yan masalar
ardından da bahçe lokantasında ne kadar
müşteri varsa bana katıldı. Aşağıda Akdeniz,
yukarda biz, dalgalar, şaraplar ve şarkılarla
muhteşem bir koro oluşturduk. Bizi yolcu
ederken patron kulağıma eğildi, Sinyore,
harikaydın, yarın akşam şarkı söylemek
için ne istersin Kahkahayı patlattım ve bu
kez ben onun kulağına eğildim: Bana bak,
dedim. Karga sesliyim diye okul korosundan
bile kovulmuş bir adamım ben. Burada
söylemeye başlarsam, susturmak için ne
kadar verirsin, sen asıl onu söyle.

OKU-YORUM
ARİF ESEN
aesen@sanayicidergisi.com.tr
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r

r

r

Felsefi Yazılar-Isaac Newton/Çevirmen: Deniz Esen/Say Yayınları /Felsefe Bilimi/256 sayfa

saac Ne ton (1 42-1 2 ) İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof ve
teolog. 1 8 ’de yayınlanan kitabı Philosophi
Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli
bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Ne ton evrensel kütleçekimini ve hareketin üç kanununu
ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca
bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur. Modern dönemin ilk yıllarına yaptığı eşsiz
katkılara rağmen, doğa felsefesi alanındaki
mektuplaşmaları, elyazmaları ve yayımladığı türlü çeşit çalışmaları bundan önce farklı
edisyonlarda ayrı bir biçimde bulunuyordu.
Bu kitapta, Principia ve Opticks çalışmalarından önemli kısımlar ve De Gravitatione’nin

V

r r

düzeltilmiş bir çevirisi de içlerinde olacak
şekilde Ne ton’un başlıca felsefi yazıları bir
araya getirilmiştir. Ayrıca erken optik çalışmalarından belli parçalar, Dünya’nın hareketi
hakkında din yorumlara ilişkin yayımlanmamış
düşünceler ve çağdaşı olan önemli figürlerle
mektuplaşmaları da bu kitapta yer almaktadır.
Bu kitap için seçilmiş pasajlar, Ne ton’un
uzay, zaman, hareket ve madde kavramları
hakkındaki fikirlerinin nasıl şekillendiğini ve bu
gibi tartışmalı fikirlerini çağdaşlarının eleştirileri
karşısında nasıl savunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Akıcı ve anlaşılır bir dille
Türkçe’ye kazandırılan bu eser Ne ton’un
başarılarının insani ve felsefi yönlerini görmek
açısından da eşsiz bir fırsat sunuyor.

r

r

r

Yüzleşme - Türkiye Vasatlıktan Nasıl Çıkar? /Adnan Dalgakıran/Kronik Kitap/232 sayfa

İş dünyasının önde gelen isimlerinden
Adnan Dalgakıran, Türkiye’nin gelişmiş
ülkeler seviyesine ulaşma yolunda üç yüzyıldır sürdürdüğü koşuyu sadece ekonomik
bir perspektifle sınırlı kalmadan eğitimden
hukuka, yönetimden tarihe ve kültüre kadar
vasatlık tuzağına sebep olan bütün faktörlere
değinerek kapsamlı bir yordamla ele alıyor.
Bunun yanı sıra hukuki, yapısal ve sistemsel
bazı kronik açıklarımızın nasıl verimlilikten ve
gelişmeden uzak kalmamıza sebep olduğunu
grafiklerle, sayılarla gösteriyor ve iş dünyasının, sivil toplumun ve devlet kurumlarının
son yıllardaki performansını oldukça anlaşılır
biçimde ve roman akıcılığında analiz ediyor.
Dünyada vasatlık tuzağını aşmış ülkelerin
neler yaptığına ayna tutarak sunduğu pek çok
fikir ve çözüm önerisiyle aslında Türkiye’yi bir

T r

M

r

an evvel kendisiyle yüzleşmeye davet ediyor.
Dalgakıran şu sorulara yanıt arıyor: Başarıyı
ölçerken kendimizi kiminle veya hangi ülkelerle kıyaslıyoruz İçinde bulunduğumuz sistem
başarıdan ziyade başarısızlığı mı getiriyor
Neden pek çok alanda Batı’nın gerisinde
kaldık Türkiye son üç yüzyıldır patinaj mı
yapıyor Dünya ekonomisinden aldığımız
pay neden değişmiyor Türkiye’den bir dünya
markası çıkabilmesi için neler yapılmalı
Yaratıcı sınıf nasıl ortaya çıkar Hakiki aydın
kimdir Gençlerden ne bekleniyor Neden sık
sık beyin göçü yaşanıyor Kitap, tarih boyunca hepimizin bildiği ama bir türlü üzerine kafa
yormak istemediği gerçeklerle yüzleşmeksizin
kurtuluş reçetelerine ihtiyaç duymuş
ülkesine, ona sevdalı bir zihin tarafından
yazılmış derin ve eksiksiz bir rapor.

300

Sanayinin ve makine
dö
sektörünün dijital dönüşümünü kolaylaştırıp
çalış
hızlandıracak çalışmalara imza atmayı
İhra
sürdüren Makine İhracatçıları Birliği, olguları
kavramlar üzerinden
ele alan Dijital Terimler
Kılavuzu’nu çevrim içi hizmete sundu. Üretim ve
ticaret alanları da d hil olmak üzere, dijitalleşmeyle hayatımıza giren 300’den fazla kavramı
ele alan
.digital-glossary.com Türkçeleşmiş
terimleri İngilizce ve Almanca karşılıkları ve kaynaklarıyla birlikte veriyor. Nesnelerin interneti, si-

r

D

T r

rK

ber fiziksel sistemler, büyük veri, yapay zek ve
ilişkili terimlerin de yer aldığı Kılavuz’da, 400’e
yakın ilişkili kavram da inceleniyor. İş dünyasının
yeni süreçleriyle yeni teknolojik kavramların nasıl
buluştuğu ve birbirini tamamladığı sorusunun
yanıtları, zengin görsel içerikle ve kullanıcı dostu
bir yazılımla sunuluyor. Dijital dünyayı oluşturan
mekanizmaları ve yeni teknolojik gelişmeleri
kavramanın yolunun doğru anlamlandırma ve
kavramsallaştırmadan geçtiğine vurgu yapan
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Çalışmamızın hem profesyonellere
hem de genç kuşaklara büyük faydası olacak
dedi. D
.digital-glossary.
com
.dijital-kilavuz.com
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