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Arçelik’ten cari
açığı azaltacak
iki yeni ürün

WAT Motor, hassas elektrikli servo
motorların prototipini Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Varank’ın katılımıyla banttan indirdi.
“Hassas servo motorları Türkiye’de üreterek
yurtdışına cari açık vermeyeceğiz” diyen
Varank, Arçelik ile güçlerini birleştiren
Çin’li dev TCL’nin akıllı telefonlarının
banttan indiriliş törenine de katıldı.
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ÇOSB’de kurulu Arçelik Elektronik İşletmesi Ürün
Direktörü Veli Ağ, “Bu yıl 4 farklı model ve
10 çeşit TCL cep telefonu üreteceğiz. TCL ile akıllı
telefon üretimi dışında televizyon üretimi ve
teknolojileri konusunda da işbirliklerimiz var.
Cep telefonlarının satış fiyatını henüz
belirlemedik. Yıllık 2 milyon adetten fazla
TV ve kurumsal ekran üretiyoruz” dedi.
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► Daha hızlı ve daha ileri koşmak istiyoruz…
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► World Medicine İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mammadov: Yüksek ithalatı yerli üretime ve dolayısıyla ihracata çevireceğiz.
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► Eski malzeme Borusan CAT’e 150 milyon dolar kazandıracak.
► 2023’te ‘Karbon Vergisi’ gündemimizde olacak. ► Borusan’ın hedefleri.
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► Arçelik’ten cari açığı azaltacak iki yeni ürün.
► Arçelik Elektronik İşletmesi Ürün Direktörü Veli Ağ:
Bu yıl 4 farklı model ve 10 çeşit TCL cep telefonu üreteceğiz.
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► Daha iyi bir yaşam için yeni modeller konuşuldu.
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► Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Covid-19’a
karşı aşılama hedefi 20 Temmuz’a kadar yüzde 70.
► Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Koçak: İlaç sektörünün en büyük ikinci şirketiyiz.
► Cinnagen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Ferhat Farşi:
Sputnik V aşısının seri üretimine birkaç ay içinde başlayacağız.
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► İSO En Büyük 500’de ilk 100’ün listesi. ► İSO 500’te borç-özkaynak dağılımı kronik sorun olmayı sürdürdü. ► İSO En Büyük İlk
500’e ÇOSB’den 18 firma girdi. ► İSO İkinci En Büyük 500’de ilk
100’ün listesi. ► İkinci En Büyük 500’e ÇOSB’den 19 firma girdi.
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► İKMİB Başkanı Adil Pelister: ‘Ulusal Kimya Ajansı kurulmasını
istiyoruz’. ► İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde ÇOSB damgası.
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► UTİKAD Başkanı Eldener: ‘Konteyner sıkıntısı Eylüle kadar sürecek’.
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► İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez:
Yapay zeka ve büyük veri pazarlamayı çok değiştirecek.
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► Erdal Kesrelioğlu şirketlerin finansman seçeneklerini anlattı:
‘Bu dönem büyüme değil nakit akışını iyi yönetme devri’.
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► Dr. Hakkı Demirci’yle yeni çalışma biçimlerini konuştuk:
‘İş dünyası yoğun biçimde uzaktan çalışmaya hazırlanıyor’.
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► İşletmelerde kariyer yönetimi.
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► AB Türkiye Delegasyonu ÇOSB’yi ziyaret etti.
► ÇOSB, COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi
incelemesini başarıyla gerçekleştirdi.
► ÇOSB 2. Kısım TIR Parkı faaliyete geçti.
► Vali Yıldırım, ÇOSB Ortaokulu’nda Z Kütüphane açılışına katıldı.
► ÇOSB’nin ve 100 firmanın dijital olgunluk düzeyi araştırılacak.
► Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi açıldı.
► Pharmactive İlaç, Yeşil Elektrik Sertifikası ve
Sıfır Atık Belgesine sahip örnek fabrika.
► Schott Orim’den 100 milyon TL’lik yeni yatırım.
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► Covid-19’a karşı yerli aşı, Arçelik’ten cari açığı azaltacak önemli yatırımlar.
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Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

Daha hızlı ve daha ileri koşmak istiyoruz…
er zaman söze iyilerden başlamak gibi
bir alışkanlığım vardır. Başlangıçtaki
pozitif enerji kesinlikle daha verimli,
doğru sonuçlara ulaşmama çok yardımcı olur.
İlk sözüm pandemi üstüne. Yaygın
aşılamanın başlaması ve yıl sonuna doğru kitle
bağışıklığı sağlanacağı açıklamaları bizi çok
sevindiriyor. Umarız 2 yıllık bu büyük kabusu
büyük ölçüde geride bırakmış olarak 2022’ye
gireriz. Tabii ki öte yandan bu global afetten
kurtuluşun tek başına mümkün olmadığını
da biliyoruz. Henüz aşıya uzak mesafede
duran ülkelerin de yaygın aşılanması halinde
dünyamız bu dertten tümüyle kurtulabilecektir.
İkinci sözüm elbette sanayi, ekonomi üstüne.
Bir bakıyorum ki omuzlarında dünyayı
güzelleştirme görevi olan bizim gibi insanlar, en
zor, sıkıntılı dönemlerde bile daha iyiyi ortaya
koymak için arı gibi çalışmaktan vazgeçmemişler.
Bakın TÜİK’in Haziran ayında yaptığı
açıklamaya göre, sanayi üretimi, kapanmaların
ve pandemi koşullarının en ağır biçimde hüküm
sürdüğü dönemde yıllık yüzde 66 oranında artmış.
Alt sektörlere baktığımızda imalat sanayi sektörü
endeksinin yüzde 72.3 arttığını görüyoruz.
İstanbul Sanayi Odası’nın ülkemizdeki
sanayinin durumunu her yönüyle gözler önüne
seren ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi
Kuruluşu - 2020’ araştırmasında ÇOSB’mizden
yine18 firmanın yer aldığını belirledik. 2019
yılında da aynı sayıda şirketimizin olduğunu
hatırlarsak, en güç zamanlarda hız kesmeden
çalıştığımızı söyleyebiliriz. İSO İkinci En Büyük
500-2020 araştırmasında ÇOSB’den 19 firma
yer aldı. İSO En Büyük 1000 şirket içinde
ÇOSB’den 37 firmanın yer alması pandemi

koşullarında zorluklara karşın nasıl çalıştığımızın
kanıtıdır. İSO’nun 2019 araştırmasında
ilk 1000’de 37 katılımcımız yer almıştı.
Sanayici-ihracatçılar olarak bir başka gurur
tablosu da Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
sektöründe karşımıza çıktı. İKMİB 2020 yılı
İhracatın Yıldızları listesinde Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi’nden 10 güzide
firmamız yer almayı başardı. Dünya ticaretinin,
denizyolları krizi, konteyner sıkıntısı ve füze
gibi artan navlun ve emtia fiyatlarıyla boğuştuğu
bir dönemdeki bu başarımız çok önemli.
Yani dünyadaki her ülkeyi saran, aylarca
içine kapatan bir yaygın hastalık döneminde
başarılarımızı katladık ama karşımıza
çıkan engeller de bir türlü bitmek bilmiyor.
İthal ettiğimiz hammadde ve emtiaya
her ay daha yüksek bedel öderken, yurt
içinden de bizi zorlayan koşullar artarak büyüyor.
TÜİK’in üretici fiyatları endeksi yüzde 42.89
iken tüketici fiyatları yüzde 17.53’ü gösteriyor.
Yani bizim enflasyonumuz tüketici
enflasyonunun 2 katından fazla ve bunu
biz sanayiciler zararına göğüslüyoruz.
Yüksek enflasyon, yüksek faizler ve yükseklerde
kararsız seyreden kur koşullarında koşarken, Haziran ayı sonunda önümüze ciddi boyutta elektrik ve
doğalgaz zamları engeli kondu. Bizim en önemli giderlerimizden enerjiye nedeni bilinmeyen, şaşırtıcı
oranlarda zam yapıldı. Hepimizi yakan bu
doğalgaz ve elektrik zamlarının geriye alınarak
makul seviyelere düşürülmesi gerektiği inancındayım. Benim talebim aslında ülke çapındaki
milyonlarca sanayicinin de içten gelen talebidir.
Değerli sanayici dostlarıma her türlü sıkıntımızın
geride kaldığı, sağlıklı üretim günleri diliyorum.
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aber, analiz ve değerlendirmelerle dopdolu
bir sayıyla daha karşınızdayız.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ÇOSB’yi
ziyaret ederek bölge hakkında bilgi aldı.
ÇOSB’nin ve katılımcı 100 firmanın dijital olgunluk
düzeyi Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Yıldız
Teknoloji Transfer Ofisi tarafından belirlenecek.
Türkiye’nin pandemiye karşı aşılama hedefini
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: “Covid-19’a
karşı aşılama hedefimiz 20 Temmuz’a kadar yüzde
70.” Yerli aşı çalışmalarında Erciyes üniversitesinin
aşı adayı Faz 3 aşamasına geçti. Bu yerli aşıya
TURCOVAC adı verildi. İlaç sektörünün üssü
ÇOSB’nin önemli katılımcılarından Koçak Farma
İlaç ve Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Koçak, “İSO En Büyük 500 Araştırmasına
göre ilaç sektörünün en büyük ikinci şirketiyiz” dedi.
CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Ferhat
Farşi, Sputnik V aşısının seri üretimine birkaç ay
içinde başlayacaklarını dergimize açıkladı.
Arçelik WAT Motor Fabrikası’nda elektrikli servo
motorların prototipi Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank tarafından banttan indirildi. Varank,
“Hassas servo motorları Türkiye’de üreterek
yurtdışına cari açık vermeyeceğiz” dedi. Arçelik,
Çin’li elektronik ürünler üreticisi TCL ile ÇOSB’de
kurulu Akıllı Elektronik İşletmesi’nde cep telefonu
üretti. Arçelik Elektronik İşletmesi Ürün Direktörü
Veli Ağ, “Bu yıl 4 farklı model ve 10 çeşit TCL cep
telefonu üreteceğiz” dedi. Arçelik’in yatırımlarının ve
yeni ürünlerinin detayları sayfalarımızda.
İstanbul Sanayi Odası “En Büyük 500” ve “İkinci En
Büyük 500” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisinin röntgenini ortaya koyan araştırmada
“En Büyük 500”de ÇOSB’den 18 firma yer alırken “İSO
İkinci En Büyük 500”de. 19 firma yer aldı. “İSO En
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Büyük 500” ve “İkinci En Büyük 500” araştırmasında
yer alan ilk 100 firmanın listesi ve ÇOSB’den her iki
araştırmaya giren firmaların listesi derginizde.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister,
kimya sektörüne ilişkin değerlendirmelerini, talep ve
önerilerini Global Sanayici Yazı İşleri Müdürü
Giray Duda’ya anlattı. İKMİB İhracatın Yıldızları
Ödülleri dağıtıldı. ÇOSB’den kaç firma ödül aldı?
Uluslararası ticarette pandemi nedeniyle
yaşanan navlun, konteyner ve kargoda yaşanan
sıkıntı ve fiyat artışlarını Uluslararası Taşımacılık
ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
Başkanı Emre Eldener, Global Sanayici’ye
değerlendirdi. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ercan Gegez, Covid-19 salgınında değişen
pazarlama trendlerini anlattı. Prof. Dr. Gegez’in
konuya ilişkin değerlendirmeleri derginizde.
AEON Danışmanlık kurucu ortağı Erdal Kesrelioğlu, “Şirketlere önerim bu dönemde nakit akışını
iyi yönetmeleridir. Devir büyüme değil, iyi bir nakit
akışına sahip olma dönemidir.” dedi. Kesrelioğlu’nun
sorularımıza yanıtları röportajımızda.
Emekli Ticaret Mahkemesi Hakimi Av. Ferhan
Arıkan, 7326 sayılı kanunla getirilen kamu alacaklarında yapılandırma düzenlemelerini sizin için irdeledi. Giderek yaygınlaşan “Uzaktan Çalışma”yı EY
Türkiye Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Hizmetleri
Direktörü Dr. Hakkı Demirci değerlendirdi.
World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Sohrap Mammadov
‘İçimizden Biri’ köşemizin bu sayıdaki konuğu.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 13. Ekonomi
Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.
Özgün yazılarıyla yazarlarımız
Vahap Munyar, Celal Toprak ve
Dr. Ahmet Temiroğlu bu sayımızda da sizlerle.
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AB T rkiye Dele asyo u
OSB yi ziyaret etti

erkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB), AB Delegasyonunu
ağırladı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu
Hattı Projesi’nin çalışmalarını yerinde
incelemek için Çerkezköy’e gelen AB
Delegasyonu heyeti, hattın geçtiği
ÇOSB’de de toplantı düzenledi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi
Nikolaus Meyer-Landrut ve
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı’yı¸ ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan
Yakuppur, ÇOSB Bölge Müdürü
Mehmet Özdoğan kapıda karşıladı.
Toplantıda öncelikli olarak AB-Türkiye ilişkileri ve COVID-19 pandemisi
döneminde dünyada yaşanan sıkıntılar
görüşüldü. Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Halkalı-Kapıkule Demiryolu
Hattı Projesi’nin, Avrupa Birliğinin desteklediği en büyük altyapı projelerinden
biri olduğunu söyledi. Sahada sanayicilerden bilgi alışverişinin de önemine
değinen Meyer-Landrut, ÇOSB’ye ev
sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

► KAYMAKÇI: AB’YE TAM
ÜYELİKTE KARARLIYIZ

AB-Türkiye ilişkileri, üyelik
konularında bulunulan aşamaları

ĺ
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ABE
anlatan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
aynı zamanda Bakanlık AB Başkanı
Büyükelçi Faruk Kaymakcı da şunları
söyledi: “Ülkemizdeki kurumların
farklı AB destek programlarına
başvurmalarının gerektiğini bir kez daha
dile getirmek isterim. Başvurulacak
konular arasında; dijitalleşme, çevre,
nitelikli eleman yetiştirilmesi gibi
alanlarda IPA, Erasmus gibi programlara
başvuru yapılabilir. Türkiye, Avrupa
Birliği yolunda gerek hava gerek kara
gerek demiryoluyla üyelik konusunda
kararlıdır, ilerlemeye devam edecektir”

► ÇOSB’NİN PROJELERİ ANLATILDI

Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığından üst düzey
yetkililerin de hazır bulunduğu
toplantıda konuşan ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, heyeti
ÇOSB’de ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin
AB üyeliği konularına değinen ÇOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler,
ÇOSB olarak yürüttükleri projeleri
anlattı. Toplantıda söz alan ÇOSB
Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan,
ÇOSB tarafından yürütülen ve AB
destekli bir proje olan Mesleki Yeterlilik
Kurumu kurma çalışmalarının devam
ettiğini, bunun yanı sıra çok farklı AB

G

Destek projelerine de başvurduklarını
ifade etti. ÇOSB katılımcı firmalarının
temsilcileri de, firma olarak AB’ye
ihracat konularında karşılaşılan
sorunları dile getirdiler.

► HALKALI-ÇERKEZKÖY
ETABINI DEVLET YAPACAK

AB’den sağlanan 275 milyon Euro
krediyle yapımına başlanan 155 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy hattının
2023 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. 76 kilometrelik
Çerkezköy-Halkalı hattı ise devlet

kaynaklarıyla yapılacak. 550-600 milyon
euroya tamamlanması planlanan proje
Trans Avrupa Demiryolu Ağı’nın önemli
bir etabı. Kapıkule-Halkalı Demiryolu
Hattı’nın hattın hizmete girmesiyle kargo taşımacılığında 8.5 saatlik süre, 3-3.5
saate inecek. Kapıkule ile Halkalı arasında yolcu seferleri de 1.5 saate kadar
düşecek. Kapıkule-Çerkezköy hattının
yüzde 35’i tamamlanmış durumda. Hattın hizmete girmesiyle Halkalı-Kapıkule
arasında 231 kilometrelik güzergâhta
çift hatlı, saatte 200 kilometre hızla
yolcu ve yük taşıması yapılabilecek.
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eçtiğimiz yıl pandemi
sürecinin başından
itibaren, hem çalışanları,
hem de hizmet verdiği
sanayicileri için her
türlü tedbiri alan ÇOSB
Bölge Müdürlüğü, alınan
önlemlerin tescillenmesi
için Türk Standartları
Enstitüsü’ne (TSE) başvuru
yapmış ve TSE uzmanları
tarafından yapılan
denetim sonrası, Haziran
ayında ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM
BELGESİ’ni alan ilk OSB olmuştu. Belge alma sürecinde
ÇOSB Bölge Müdürlüğünün hizmet verdiği tüm
lokasyonlar değerlendirilerek belge verilmişti.
Çalışmalarını aynı titizlikle sürdüren ÇOSB Bölge
Müdürlüğü, bir yılın ardından TSE yetkilileri tarafından yapılan
denetimlerden de başarıyla geçti ve ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ
HİZMET BELGESİ’ni yenilemeye hak kazandı. ÇOSB Bölge
GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

Müdürlüğü’nün
pandemi sürecinde
yaptığı çalışmalar
başta sanayiciler
olmak üzere tüm
kesimler tarafından
takdirle karşılandı.
TSE uzmanları
tarafından ÇOSB
Müdürlüğü
bünyesinde İdari
Bina, ÇOSB İtfaiyesi,
Özel ÇOSB Kreş
ve Gündüz Bakım Evi ile ÇOSB Arıtma Tesisi birimlerinde
yapılan denetimlerde; kurumun giriş-çıkış noktaları,
mutfak, yemekhane, ofisler, toplantı salonları, asansörler,
seyahat kuralları, personel servisleri, tuvaletler ve lavabolar
vb. açısından gerekli risk değerlendirmelerinin yapılıp
yapılmadığı, enfeksiyon önleme açısından gerekli önlemlerin
ve kontrol eylem planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı
ve alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı tetkik edildi.

ABE

Ç

OSB 2

ısım TI

erkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) sınırları
içerisinde gerek yurtiçinden ve gerekse yurtdışından gelen TIR’ların kontrollü ve düzenli parklarını
yapmak için daha önceden hizmete sunulan TIR
parkı alanlarındaki yenileme ve modernizasyon
çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında,
ÇOSB 8. Caddede bulunan TIR Parkı baştan sona
yenilendi. Hizmet ve Güvenlik Binası’nın bulunduğu TIR parkı, 115 TIR ve 29 servis araçlı parkıyla
hizmet veriyor. 7 gün 24 saat kameralarla güvenliği
sağlanan ve sürücülerin her türlü konforu düşünülerek yapılan TIR Parkı, araç sürücüleri ve sanayiciler
tarafından da memnuniyetle karşılandı.

arkı aaliyete e ti

► TIR PARKINDA NELER VAR?

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
tarafından, Bölge Müdürlüğü içerisindeki karayollarında
trafiğin azaltılması, hatalı parkların önlenmesi, işletmeler
içerisindeki lojistik ofislerin merkezi bir yerde olması ve
koordinenin kolaylaştırılması, ağır araç sürücülerinin daha
nezih ve sistematik bir komplekste hizmet alabilmesi
maksadıyla yapılan ÇOSB 2.Kısım TIR Parkı’nda şunlar
bulunuyor: Kantar (60 tonluk), restoran, kafeterya,
lojistik ofisler, bay/bayan WC’ler, mescit ve duşlar.

T

ali Yıldırım OSB Ortaokulu da
Z
t ha e a ılışı a katıldı

ekirdağ Valisi Aziz Yıldırım,
Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi (ÇOSB) Ortaokulu’nda
İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
ÇOSB Bölge Müdürlüğü ve
Okul Aile Birliğinin katkılarıyla
yapılan Z Kütüphane açılışına
katıldı. Açılışta konuşan
Vali Yıldırım şunları söyledi;
“Bugünün şartlarında bilgiye
ulaşmak kolay ama elinizde
uygun araçlarınız varsa bilgiye
ulaşmak mümkün. Eskiden
kütüphanelerimiz bilgiye
ulaşmanın en mutlak yöntemi
idi. Bugün milyonlarca kitaba,
milyonlarca dokümana,
her konu hakkındaki bilgiye
cebinizdeki akıllı telefonlardan
erişmeniz mümkün oluyor. Bugünün kütüphaneleri
belki hacim olarak küçük ama içine girdiğinizde uygun
donanımlarla da donatıldığı için çok rahatlıkla daha
fazla bilgiye ulaşabilmenin mümkün olduğu bir alan.
Üstüne üstlük bilgisayarlarda Z kütüphanelerde dünyanın
dört bir yanındaki kütüphanelere de erişmek mümkün. Bu
kütüphaneler bazen milli kütüphaneler, devletlerin kütüphane-

leri aynı zamanda üniversitelerin
ve bilime hizmet eden vakıfların
kütüphaneleri oluyor. Buradaki
kütüphanelere de erişmek çok
kolay ve bunlardaki bilgileri alarak
kendimizi daha donanımlı hale
getirmek de mümkün oluyor. Bu
Z kütüphanelerden gençlerimiz,
öğretmenlerimiz, velilerimiz
faydalanacaklar. Kütüphanemiz,
dünyaya daha hazır öğrencilerin
buradan mezun olmasına vesile
olacaktır. Bu Z kütüphanenin açılmasına vesile olan ve burada
öğrencilerimize rehberlik
edenlere teşekkür ediyorum.”
Kütüphanenin açılış kurdelesi
Tekirdağ Valisi Azizi Yıldırım,
Çerkezköy Kaymakamı Atilla
Selami Abban, İl Emniyet Müdürü
Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman
Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur
ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan tarafından kesildi.
Program çerçevesinde ayrıca hayırsever iş insanları
tarafından bağışlanan tabletler de öğrencilere teslim edildi.
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OSB i ve 100 irma ı di ital
ol u luk d zeyi araştırıla ak
KNOLOJİ
YILDIZ TE İSİ’NDEN
OF
TRANSFER ZİYARET
ÇOSB’YE

Ç

erkezköy Organize
Sanayi Bölgesi
(ÇOSB) ve Trakya
Kalkınma Ajansı’nın
işbirliğiyle sürdürülen,
Sanayide Dijital
Dönüşüm Eğitim
ve Danışmanlık
Merkezi projesinin
alt uygulamalarından
olan ÇOSB
Dijitalleşme Olgunluk
Düzeyi Araştırması
kapsamında araştırmayı üstlenen
Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri
ÇOSB’yi ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında ÇOSB firmaları
özelinde yapılacak araştırmanın
detayları ele alındı. Yıldız Teknoloji
Transfer Ofisi yetkilileri araştırma
sonuçlarının ardından katılımcı
firmalarının dijitalleşme olgunluk
düzeyinin ortaya çıkacağını belirtti.
Araştırma sonucu firmaların dijitalleşme
seviyesini bağlı olarak belirlenen
yol haritasının firmalara öneri
olarak sunulacağı ifade edildi.

► ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ
Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi (ÇOSB) ile Trakya Kalkınma
Ajansı’nın işbirliğiyle sürdürülen
TR21/19/GPD/0001 referans nolu
Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim
ve Danışmanlık Merkezi projesinin
alt uygulamalarından olan ÇOSB
Dijitalleşme Olgunluk Düzeyi
Araştırması Hizmet Alımı İhalesi
geçtiğimiz aylarda yapılmıştı.
İhaleye teklif veren kurumlar
arasında yapılan değerlendirme
sonucunda, hizmet alımı ihalesi
Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi
A.Ş.’nin uhdesinde kalmıştı.
ÇOSB’de bulunan farklı sektörlerden
100 firmaya ilişkin ve ÇOSB’nin
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kendi kurumsal yapısı için Dijitalleşme
Olgunluk Düzeyi’nin belirleneceği
çalışma ülkemizde sahaya dönük olarak
yapılan ilk çalışmalardan biri olacak.

► 100 FİRMANIN ENDÜSTRİ 4.O
DÜZEYİ SAPTANACAK
ÇOSB Dijitalleşme Olgunluk Düzeyi
Araştırması kapsamında, bölgede
bulunan 100 firmaya yöneltilecek
sorularla, firmanın dijitalleşme
olgunluk düzeyinin tespiti yapılacak
ve dijital dönüşüm açısından önerileri
kapsayan bir rapor haline getirilerek

firma yetkililerine
ulaştırılacak. Bölge
firmalarının Endüstri
4.0 teknolojileri
açısından farklı
düzeylerde
olduğunun bilindiğini belirten ÇOSB
yetkilileri, yapılacak araştırma ile Bölge
firmalarının Endüstri 4.0 düzeyinin
sayısal olarak tespitinin yapılacağını ve
bu çalışmanın diğer OSB’lere örneklik
teşkil edeceğine inandıklarını söylediler.
Yürütülen proje kapsamında halen
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi bünyesinde bir Endüstri 4.0 Laboratuvarının kurulduğu, Dijitalleşme Olgunluk Düzeyi Araştırmasının ardından
bu laboratuvarda firmaların Endüstri
4.0 teknolojileri hakkında bilgilenmesini
sağlayıcı yeni çalışmaların ve eğitimlerin
yapılmasının planlandığı da belirtildi.
Kurulan Endüstri 4.0 Laboratuvarından
Trakya bölgesinin bütün firmalarının
da dijital dönüşüm anlamında
faydalanabilmesi için çalışmaların
öngörüldüğü, bu şekilde ülkemizin
dijitalleşme çalışmalarına katkı
sağlanacağı ifade edildi. ÇOSB’nin
bu örnek proje ve uygulamalarının aynı kararlılıkla devam ettiği,
teknoloji temelli benzer projelerin
de geliştirilmesi için çalışmaların
sürdürüldüğü kaydedildi.
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Sar ak Metal umhuriyet
A adolu isesi a ıldı

erkezköy ve Kapaklı’nın eğitimöğretim hayatına sürekli katkılar
yapıp, yeni eğitim yuvaları kazandıran
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB) bu çalışmalarına aralıksız
olarak devam ediyor. ÇOSB’nin eğitim
gönüllüsü sanayicileri tarafından
yapılan okulların arasına bir yenisi
daha eklendi. ÇOSB’nin köklü
kuruluşlarından Sarbak Metal Tic.
ve San. A.Ş. tarafından yaptırılan 21
derslikli okulun açılışı törenle yapıldı.
Açılış öncesi bir konuşma
gerçekleştiren Sarbak Metal Tic. ve
San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
eğitim gönüllüsü Andon Arakelyan;
“İnşallah bundan sonraki yaşamımda
daha iyi şeyler yapacağım. Eşimle
birlikte ilk, okul yatırımımız olarak bu
okulumuzu yaptık, inşallah bundan
sonra daha iyi işler yapacağız” dedi.
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami
Abban’ın okulun temel atımından
itibaren sürekli olarak kendilerine
destek olduğunu ifade eden
Arakelyan, Kaymakam Atilla Selami
Abban’a da teşekkür etti.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
konuşmasında, hayırsever
yatırımlarıyla bir okul daha
kazandırıldığını ifade ederek, emeği
geçenlere teşekkür etti. Yarının güçlü
Türkiyesi’ni birlikte inşa edeceklerini
söyleyen Yıldırım; “Burada bizim
çocuklarımız yetişecek. Yarının
Türkiyesi’ni, yarının Tekirdağı’nı,
yarının Çerkezköy’ünü, yarının işletmelerini, yarının resmi
kurumlarını, yarının belediyesini, bunları artırabilirsiniz, teslim
edeceğimiz gençlerimiz burada yetişecek. Buna
bütün kalbimle inanıyorum ve ümitle bakıyorum. Bütün
okullarımızı gördüğümde bu ümitle yaşıyorum. İnşallah
yarınlarımız bugünlerde çok daha güzel olacak diye
hem ümit ediyorum hem dua ediyorum” dedi.

► SÖZDİNLER: EĞİTİME SÜREKLİ DESTEK OLACAĞIZ
Törende bir konuşma yapan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Sözdinler de, sanayiciler olarak her zaman eğitime
destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Çerkezköy
Belediye Başkanı Vahap Akay da hayırsever Andon Arakelyan’a
teşekkür ederken “Son 5 yılda Çerkezköy, kaymakamımızın
büyük emekleriyle, hayırseverlerimizin yatırımları ve devlet
yatırımlarıyla buluştu. 5 yıl evvel sınıflardaki yoğunluk
nedeniyle üçlü eğitim sistemine doğru giden Çerkezköy, bugün

eğitim gönüllülerinin
destekleriyle, devlet
yatırımlarıyla çok
önemli bir noktaya
geldi. Andon Bey ve
bugüne kadar eğitime
katkı sunan tüm
hayırseverlerimize
teşekkür ediyorum.
Bu emeklerin mimarı
kaymakamımıza
da ayrıca teşekkür
ediyorum” dedi. İlçe
Milli Eğitim Müdürü
Hüseyin Gümüş de bu
okulun kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

► “BU BİR EKİP ÇALIŞMASIDIR”
Açılışta konuşan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami
Abban ise “Hayırlı olsun. Hayırseverlerimize çok teşekkür
ediyorum. Ben yaklaşık 4 buçuk yıldır buradayım. Bu süre
zarfında bu, açtığımız 28’inci okul. Ben geldiğimde burada
32 okul vardı. Fakat 7’si yıkım, 14’ü güçlendirmeydi bu
32 okulun. 18’ini biz yaptık. 10 tanesi devlet yatırımlarıyla
yapıldı. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.
Hayırseverlerimizin çoğunu bir ekip çalışmasıyla
ÇOSB Başkanımız Eyüp Sözdinler ile birlikte bulduk. Bu
arada belediyemize de teşekkür ediyorum. Valimiz devamlı
arkamızda durarak bize destek oldu. İl Milli Eğitime ve tüm
ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından okul açılışı yapıldı. Açılışa, Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban,
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ÇOSB Yönetin Kurulu
GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021
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Başkanı Eyüp Sözdinler, Sarbak
Metal Yönetim Kurulu Başkanı
Andon Arakelyan, eşi Alev
Arakelyan, İl Milli Eğitim Müdürü
Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Gümüş ve ÇOSB
Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan
ile çok sayıda sanayici katıldı.

► BİZİM TEK ÇİMENTOMUZ
ATATÜRK VE ONUN
FELSEFESİDİR
Sarbak Metal Yönetim Kurulu
Başkanı Andon Arakelyan, “Bu
okul benim hayalimdi. Daha
yapacağım çok okullar olacak.
Kadın evleri kuracağız. Kreşler
kuracağız. Öğrencilerin yatacağı
yurtlar açacağız. Ben 11 yaşında okuldan ayrıldım. 20 yaşına
kadar bir ustanın yanında çıraklık
yaptım. 6 yıl okudum, 3’üncü
sınıftan kovuldum. Kovulduktan sonra da işimi çok sevdim.
1963 yılında askerden geldim
ve bir sene sonra işimi kurdum.
Adım adım bugünleri Allah bize
gösterdi. Türkiye’nin her yerindeki hayır sahibi sanayicilerimiz
çok var. Herkes eğitime destek
versin ve katkıda bulunsun. Ve
bilhassa Cumhuriyeti, Atatürk
ilke ve inkılaplarını yüceltsinler.
Bizim tek çimentomuz Atatürk ve
O’nun felsefesidir. Yoksa şu anda
32 millet var, Misak-ı Milli sınırlarımız içinde. 32 milleti bir arada tutan Atatürk’tür. ‘Ne mutlu
Türk’üm diyene’ sözüyle. Onun için Atatürk’e sahip
çıkalım. Cumhuriyet hepimize yeter. İnanan her türlü
inancını yaşasın. Kişi genlerinden, atalarından aldığı şeyleriyle
yaşasın. Herkes ‘bu vatan benimdir’ diye yaşasın” dedi.
Okulun açılışında duygulu anlar yaşayan Andon

Arakelyan’ın eşi Alev Arakelyan ise “Bu hayat mücadelesinde
Andon’la varız. Her zaman mücadelemiz devam edecek.
Atatürk’ün izinde yürüyeceğiz. Cumhuriyet Anadolu
Lisesi’ni severek ve isteyerek yaptık. Ülkemiz için bu
okulda çok güzel çocuklarımız yetişecek” dedi. Açılışın
ardından protokol üyeleri okulda incelemeler yaptı.

zel OSB reş ve
d z Bakımevi de
mezu iyet t re i heye a ı

Ö

zel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde sevinç ve
heyecan bir arada yaşandı. Açıldığı günden bugüne adından söz ettiren Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde,
2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, pandemi kuralları çerçevesinde, Özel
ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Eser Öztürk
Yangöl, kreş öğretmenleri ile öğrencilerin aileleri katıldı. Kreş ve Gündüz Bakımevi’nden mezun olan öğrencilere kep ve cübbeleri giydirilerek mezuniyet belgeleri
verildi. Öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değerdi.
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erkezköy
Organize
Sanayi Bölgesi’nin
(ÇOSB) köklü
kuruluşlarından,
Pharmactive İlaç
San. ve Tic. A.Ş.,
yaptığı çalışmalarla
göz doldurmaya
devam ediyor.
Sadece Türkiye’nin
değil, Avrupa’nın
da sayılı ilaç üretim
tesislerinden
birisi olan
Pharmactive’nin
ÇOSB’deki üretim
üssü 108.000
metrekarelik bir
alan üzerine kurulu
modern bir tesis.
cGMP ve cGLP
kurallarına uygun
olarak dizayn
edilmiş olan üretim
üssünün yıllık üretim
kapasitesi 330
milyon kutu.

► PHARMACTİVE VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik
ve çevre konusunda
yaptıkları
çalışmalarla da
adından söz ettiren
Pharmactive İlaç’ın
sürdürülebilirlik
stratejisi ise şu
cümlelerle ifade
ediliyor: “Bizim
için ‘sürdürülebilirlik’ mevcut
kaynakları toplum, doğal çevre ve ekonomi için en
verimli şekilde kullanma anlayışı çerçevesinde şekillenir.
Sektörün lokomotif kuruluşlarından birisi olan Pharmactive
sürdürülebilirlik stratejileri olarak; ekonomik büyüme ve refah
seviyesini yükseltme çabalarını çevreyi ve insanların yaşam
kalitesini koruyarak ve artırarak gerçekleştirecek yöntemlere
destek verir. Sürdürülebilirlik bilincini şirket kültürü olarak
benimser. Çalışanlarının sürece etkin olarak katılmalarını
sağlar. Sürdürülebilirlik bilincini sektör paydaşlarıyla paylaşır
ve yaygınlaştırır. Sürdürülebilirlik göstergelerini belirleyerek

bu göstergeler
paralelinde süreçleri
iyileştirir ve sürekli
gelişmesini sağlar.”

► DOĞA İÇİN
ÇALIŞIYORUZ
Sürdürülebilirlik
kapsamında,
dünyayı gelecek
nesiller için küresel
ölçekte, toplumsal
sorumluluk bilinciyle
iyileştirme çalışmaları
yapan Pharmactive
yetkilileri,
geri dönüşüm
uygulamalarının
6,),5$7,.%(/*(6ø
yaygınlaşmasını
7HPHO6HYL\H
sağlamak,
enerji verimliliği
çalışmalarıyla
kaynakları doğaya
zarar vermeden
etkin bir biçimde
kullanmak ve sera gazlarının olumsuz etkisini azaltmak
ve doğayı korumak için de çalıştığını ifade ediyor.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligiBelge Doğrulama Kodu : MTMTSBDL

► HER YIL BİNLERCE FİDAN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Sıfır Atık
Belgesi”ne ve bu belgeye ek olarak elektrik ihtiyacının
tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullandığı için
“Yeşil Elektrik” sertifikasına sahip Pharmactive İlaç, gelecek
nesillere daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için
2018 yılından bu yana Tekirdağ, Silivri, Sivas ve Kırklareli’nde
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fidan dikimi projeleri yürüterek,
doğaya kazandırdığı ağaç sayısını her
yıl artırıyor.
Pharmactive
İlaç yetkilileri,
sürdürülebilir bir çevre ve gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya
bırakmak için hedeflerini
ise şu sözlerle açıklıyor:
● ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemini fabrikamıza adapte
etmek ve 2021 yılı sonuna kadar
belgelendirme sürecini tamamlamak,
● 2022 yılı itibariyle karbon ayak
izini küçültmek için hedef belirlemek
ve bu hedefe ulaşmak için karbon salınımının kaynağında azaltılması adına
farkındalık yaratılmasını sağlamak,
● 2023 yılı sonuna kadar
yenilenebilir elektrik kaynağına ek
olarak yenilenebilir ısı kaynakları için
proje geliştirip uygulamaya almak,
● 2024 yılı sonuna kadar Platin
Seviye Sıfır Atık belgesine sahip
olmak; çevre koruma bilincini tüm
çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile
birlikte artırmak ve sürdürülebilir
kılmak için eğitim ve gelişim
programları düzenlemek,
● Dijitalleşme projelerini hızla
hayata geçirerek verimliliğe katkı
sağlamanın yanı sıra kâğıt
sarfiyatını asgari düzeye indirmek.

harma tive la e er i i y zde 100
ye ile e ilir kay aklarda karşılıyor
Pharmactive olarak, ÇOSB’deki üretim
üssümüzde kullandığımız enerjinin yüzde
100’ünü yenilenebilir kaynaklardan
karşılıyoruz. Dünyaya ve yaşama
karşı sorumluluklarımızın bilinciyle
sürdürdüğümüz çalışmalarımıza devam
ederek Yeşil Enerji Sertifikası’nı aldık
ve geleceğin yaşanabilir dünyasında
katkı sağlayan yapımızı Yeşil Enerji
Sertifikamızla ispatladık.
Bilinçli enerji tüketimi yolunda; üretim
adetlerimizdeki artışa rağmen, 2021
yılında 2015 yılından bu yana en düşük
enerji tüketim değerini yakaladık. Bilinçli
doğalgaz tüketimi yolunda; üretim
adetlerimizdeki artışa rağmen 2021

yılında 2015 yılından beri en düşük
değeri yakaladık. “Serbest Su Soğutma”
yöntemi ile 1 ayda 143 ton daha az CO2
ile karbon ayak izimizi azaltıp, enerji
tasarrufu sağladık.
2020 yılında son 5 yılın en düşük
enerji tüketimini gerçekleştirdik. Yapılan
bilinçlendirme ve diğer uygulamalar
sayesinde en düşük elektrik ve doğalgaz
tüketim değerine ulaşıldı. Bu tasarruf
ile 15.000 konutun (4 kişilik) 1 günlük
elektrik ve doğalgaz tüketimi kadar
enerji tasarrufu gerçekleştirdik.
Pharmactive olarak, enerji tasarrufu,
su kullanımı, karbon ayak izi, basınçlı
hava kullanımı, LED ampul kullanımı
ve doğalgaz kullanımı
azaltımı konusunda
şirket içinde çalışanlara
bilinçlendirme ve
farkındalık çalışmaları
yapmaktayız.”
Pharmactive ailesi
olarak sağlık için
üretmeye, tüm
faaliyetlerimizde doğayı
ve geleceği gözetmeye
devam ediyoruz.

S hott Orim de 100 milyo T lik ye i yatırım
1
989 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren özellikli
cam üreticisi Almanya kökenli Schott Orim, Bolu’da 100
milyon TL’lik yeni bir yatırım yapıyor. Türkiye’de beyaz eşya
sektörüne yönelik düz cam üretimi gerçekleştiren şirketin
Bolu ve Çerkezköy OSB’de fabrikaları var. Bolu’daki yeni
üretim tesisini Ocak 2022’de hizmete alacaklarını belirten
Schott Orim Genel Müdürü
Hakan Gerdan, “Bolu’da
20 bin metrekarelik kapalı
alanda faaliyet gösterecek
olan yeni üretim tesisinde
fırın, ocak, davlumbaz
ve buzdolabı ön kapak
camları ağırlıklı olmak
üzere katma değeri
yüksek cam üretimi
gerçekleştirecek. Bolu’da
şu anda 700 olan çalışan
sayımız 1000’e çıkacak.
Geçen yıl 60 milyon
euro seviyesinde ciro
gerçekleştirdik. Bu yıl
12 GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

ciromuzu daha da artıracağız” dedi. Gerdan, 1884’te kurulan
Schott’un bugün 34 ülkede 40 fabrikası ve 16 bin 500
çalışanıyla faaliyet gösteren global bir şirket olduğunu söyledi.
Schott’un 2020’de global ölçekte 320 milyon euro
yatırım yaptığını, bu yıl için ise 350 milyon euro yatırım
planlandığını anlatan Gerdan, “600’ün üzerinde bilim insanı
ile 3 binin üzerinde
patenti bulunan bir
teknoloji şirketi olan
Schott, global olarak
pandemi döneminde
de onaylanmış aşı
ampullerinin yüzde
90’ının tedarikçisi.
Bunun yanında
akıllı telefonlarda
son dönemin en
önemli trendlerinden
katlanabilir cam da
yine gurur duyduğumuz
S hott Orim e el
ürünlerimizden
M d r
aka
erda
biri” dedi.
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World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mammadov:

Yüksek ithalatı yerli üretime ve
dolayısıyla ihracata çevireceğiz

Sohrab Mammadov,
“Açılışını yapmaya
hazırlandığımız ÇOSB
fabrikamızla Türkiye’nin
en büyük ve yüksek
teknolojiye sahip üretim
tesislerinden birini hayata
geçirerek ithalatı yerli
üretime ve dolayısıyla
ihracata çevireceğiz.
Fabrikamızın yurt içine
de hizmet eden bir tesis
olması için hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz” dedi.

W

orld Medicine İlaç San. ve
Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Sohrab
Mammadov, “Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) çok yakın
zamanda açmaya hazırlandığımız
yeni fabrikamızla jenerik ilaç
üretimini çok daha üst bir seviyeye
çıkarmayı hedefliyoruz. İthalatı
yerli üretime ve dolayısıyla
ihracata çevireceğiz” dedi.
- Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’nin (ÇOSB) katılımcısı
olarak World Medicine
fabrikasını bize tanıtır mısınız?
- World Medicine olarak Türkiye’de
2011 yılından bu yana faaliyetlerimizi
sürdürüyor, önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) çok yakın
zamanda açmaya hazırlandığımız
yeni fabrikamızla jenerik ilaç üretimini çok daha üst bir seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Açılışını yapmaya

SO

hazırlandığımız ÇOSB fabrikamız
ile Türkiye’nin en büyük ve yüksek
teknolojiye sahip üretim tesislerinden birini hayata geçirerek ithalatı
yerli üretime ve dolayısıyla ihracata
çevireceğiz, Fabrikamızın yurt içine
de hizmet eden bir tesis olması için
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Fabrikamız Türkiye’nin en büyük Ar-Ge
laboratuvarlarına da sahip üretim
tesislerinden biri olacak. Türkiye’nin
en teknolojik ve güvenilir cihazlarına
sahip kalibrasyon ve kalifikasyon
laboratuvarlarına sahip fabrikamızda
ayrıca enerji verimliliği, yeşile
ve çevreye duyarlı uygulamalara da
önem veriyor, bunun için sistemlerimizi sürekli geliştirmeye ve
iyileştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca
fabrika içinde Türkiye’de ilk olarak
kullanılan, uygun giyim kurallarının
uygulamalarını özel yazılım
programı ile takip eden ve raporlayan
bir yazılım sistemi de yer alacak.

ĺ
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10 Ekim 1
Azer ay a
do umluyum 1 2 yılı da
Azer ay a da lisede mezu
oldukta so ra B y k
re i
ro esi ka samı da ya ıla sı avı
kaza arak T rkiye de e itimime
devam etme ırsatı yakaladım
1 2- 3 yılları arası da A kara
iversitesi T ME dil okulu da
e itim aldım 1 3- yılları
arası da A adolu
iversitesi
ktisadi ve dari Bilimler ak ltesi
şletme B l m de dere eyle
mezu oldum Mezu iyeti
ardı da 200 yılı a kadar
Azer ay a da devlet daireleri de
eşitli ozisyo larda alıştım 200 200 yılları da orld Medi i e
Azer ay a temsil ili i de i a s
y eti ili i revi i y r tt m
2011 yılı da u ya a orld
Medi i e şirketler ru u a a lı
olarak T rkiye de kurula
orld Medi i e la Sa ayi ve
Ti aret A o im Şirketi i Y etim
urulu Başka Yardım ılı ı
revi i s rd r yorum Evliyim ve
2 o uk a asıyım
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► ÇOK GENİŞ BİR YELPAZEDE
ÜRETİM YAPACAĞIZ
- Üretim tesislerinizde ne tür
üretimler var. Ürün yelpazeniz
hakkında bilgi verir misiniz?
- Son teknolojiyle donatılmış üretim
tesislerimiz bize çok geniş bir yelpazede
üretim yapma olanağı sağlıyor. Bu doğrultuda İstanbul’da faaliyet gösteren üretim
tesisimiz güçlü ve hızlı organizasyon yapısı
ile katı-yarı katı formlar, steril göz damlaları,
aerosol inhalerler gibi ilaçların üretimini gerçekleştiriyor. İlaç üretim tesisi yatırımlarımızın amiral gemisi olan World Medicine ÇOSB
fabrikamız ise likit steril formlar, liyofilize
steril formlar, katı formlar, yarı katı formlar,
aerosol inhalerler, non-steril likit formlar gibi
bir çok ilacın üretimini yapacak.

► YILLIK KAPASİTEMİZ
1.3 MİLYAR KUTUYA ÇIKACAK
- Firmanızın üretim kapasitesi, çalışan
sayısı ve ihracat oranları nelerdir?
- World Medicine Türkiye olarak yıllık
üretim kapasitemiz 60 milyon kutu. ÇOSB
fabrikamızın devreye girmesiyle beraber
üretim kapasitemizi yıllık 1.3 milyar kutunun
üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Her biri
alanında yetkin yaklaşık 1500 çalışanımızla
her geçen gün daha da büyüyoruz. Bununla
birlikte yurt dışında Cezayir, Romanya ve
Belarus üretim tesislerimizde her türlü
katı ve sıvı ilaç formlarının üretimini
yapıyor, toplamda yıllık 130 milyon
kutuyu aşan üretim gerçekleştiriyoruz.

► 26 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ
- Yıllara göre üretim ve ihracat
rakamlarınızı öğrenebilir miyiz?
- İhracat alanında hedeflerimizi sürekli
büyütüyor ve tüm yatırımlarımızı bu hedefler
doğrultusunda şekillendiriyoruz. 2017
yılında 26 ülkeye ihracat yaparken sadece
2 yıl içinde bu sayıyı 35 ülkeye çıkardık. Bu
başarımız, İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin hazırladığı
‘İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde tescillendi
ve 2019’da ilaç ihracatı alanında ikincilik
ödülüne layık görüldük. Aynı zamanda
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her
yıl açıkladığı ‘Türkiye’nin En Büyük 1000
İhracatçı Firması-2019 araştırmasında da
bir önceki yıla kıyasla tam 60 basamak
yükselerek Türkiye’de farklı sektörde
hizmet veren tüm şirketler arasında
332. sırada yer aldık. Yaptığımız
yatırımlarla Türkiye’yi ana üretim ve
merkez üssü haline getirmeyi hedefliyoruz.
1
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abrika içinde Türkiye’de ilk olarak kullanılan, uygun
giyim kurallarının uygulamalarını özel yazılım
programı ile takip eden ve raporlayan bir yazılım sistemi
de yer alacak. Ar-Ge merkezimiz, tüm ürün araştırma
ve geliştirme projelerinin hayata geçirildiği 100 kişinin
üzerinde, profesyonel bir ekiple hizmet veriyor.
► REKABETÇİ EKONOMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
- Son yıllarda ülkemizin ve tüm sanayi
kuruluşlarının gündeminde olan sanayide
dijitalleşme, nesnelerin interneti gibi
dönüşümlerde World Medicine
hangi aşamadadır? Yapılan
çalışmalardan örnekler verir misiniz?
- World Medicine olarak ilaç
endüstrisindeki yenilikçi teknolojilerin
gelişimini yakından takip ediyoruz.
Türkiye’nin en büyük üretim alanlarından
birine ve yüksek teknoloji makine ve
cihazlara sahip üretim tesisimizde birçok
analizi kolaylıkla yapmamızı sağlayan
laboratuvarlarımız da mevcut.

► AR-GE’DE 100 UZMAN ÇALIŞIYOR
Ar-Ge ve yenilik yoluyla Türkiye
ekonomisinin uluslararası düzeyde
rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması
için öncelikle teknolojik bilgi üreterek,
üründe ve üretim süreçlerinde yenilik
yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının
yükseltilmesine önem veriyor, bu alanda
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015
yılında ruhsatlandırılan İstanbul’daki Ar-Ge
merkezimiz, tüm ürün araştırma ve geliştirme
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projelerinin hayata geçirildiği 100 kişinin
üzerinde profesyonel ekibiyle hizmet veriyor.
İleri teknoloji laboratuvar hizmetleri
vermek amacıyla kurduğumuz WMINOLAB
İnovasyon laboratuvarı çatısı altında başta
MS laboratuvarı olmak üzere, enstrümantal
analiz laboratuvarı, yaş kimya laboratuvarı
gibi teknik alt yapı gerektiren gelişmiş
analiz laboratuvarları bulunuyor.

► GİYİM UYGUN MU
DİYE TAKİP EDEN YAZILIMA SAHİBİZ
İnovasyon laboratuvarımız içinde yer
alan LC-MS/MS, LC-QTOF, GC-MS, ICP-MS
cihazları ile daha kapsamlı daha güçlü ve
otoriteler tarafından talep edilen extractable
& leachable tayini analizleri, ilaç etken
madde ve bitmiş ürüne yönelik nitrozamin
safsızlığı analizleri, elementel impürite
analizleri, safsızlık karakterizasyonu
çalışmaları kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca
başta da belirttiğim gibi ÇOSB fabrikamız
içinde Türkiye’de ilk olarak kullanılan, uygun
giyim kurallarının uygulamalarını özel yazılım
programı ile takip eden ve raporlayan bir
yazılım sistemi de yer alacak.
Bu fabrikamızda üretilen tüm ürünler
minimum insan müdahalesiyle tam
otomasyon üretim süreçleriyle uzaktan
kontrol edilerek gerçekleştirilecek.

► AR-GE 250 LİSTESİNE GİRİYORUZ
- Ar-Ge çalışmalarınızı bize anlatır
mısınız? Özellikle pandemi sürecinde
yelpazenize kattığınız yeni ürün var mı?
Coronavirüs aşısı veya ilaçlarıyla
ilgili çalışmalarınız varsa, bunlarla
ilgili bilgi paylaşabilir misiniz?
- World Medicine olarak Doğu Avrupa’daki
en gelişmiş Ar-Ge laboratuvarlarından birine
sahibiz ve bu alandaki yatırımlarımıza devam
ediyoruz. 2016 yılından itibaren her yıl Araştırma-Geliştirme faaliyetleri konusunda tek
referans kaynağı olan ‘Ar-Ge 250 araştırmasında, Türkiye’nin Ar-Ge yatırımları en yüksek
250 şirketi arasından yer aldığımız için çok
gururlu olduğumu paylaşmak isterim.

► 21 ADET PATENT VE 54 ADET
MARKA BAŞVURUSU YAPTIK
Ar-Ge stratejimiz yeni ve eşdeğer ürünlerin yanı sıra inovatif süreçlerin yoğun olarak
uygulandığı ilaç taşıyıcı sistemlerin, bilinen
ilaç molekülleri için yeni endikasyon araştırmalarının, OTC-besin desteği ürünlerin ve
yeni medikal cihazların geliştirilmesidir.
Ar-Ge merkezimizin yürüttüğü projeler
kapsamında sadece 2020 yılında
yaptığımız ulusal ve uluslararası 21 adet

W

orld Medicine Türkiye olarak yıllık üretim kapasitemiz
60 milyon kutu. ÇOSB fabrikamızın devreye girmesiyle
beraber üretim kapasitemizi yıllık 1.3 milyar kutunun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Her biri alanında yetkin yaklaşık
1500 çalışanımızla her geçen gün daha da büyüyoruz.
patent ve 54 adet de marka başvurumuz
mevcut. Ar-Ge faaliyetinde bulunduğumuz
ürünlerin satış gelirlerinin yaklaşık %5’ini
Ar-Ge harcamalarımıza ayırıyoruz. 2020
yılında Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynak 36
Milyon TL oldu. 2021 yılı için ise bütçemiz
yaklaşık 60 Milyon TL. Tüm bu yatırım ve
çalışmalarımızın sonucunda Ar-Ge alanında
küresel piyasada sözü geçen bir firma olmak
World Medicine olarak en büyük hedefimiz.
Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı
tüm dünyada aşılama çalışmaları sürerken,
diğer taraftan dünya genelinde aşıya
ulaşımdaki sıkıntılar salgına karşı başarılı
bir sonuç için en erken 2021 senesi sonu
hatta Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2022
yılı olarak işaret ediliyor. Enfekte bireylerin
tedavisinde kullanılan en etkili yöntem ise
hala ilaç tedavisi olarak uygulanıyor.

► FAVİPİRAVİR ETKEN MADDELİ
İLACIN İHRACATINA BAŞLADIK
Favipiravir etken maddeli ilacın Türkiye’de
ruhsatını alarak üretimine başladık hatta
yurt dışına ihracatına geçtik. Ayrıca yine Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan COVID-19 rehberlerinde yer alan tedavi
şemaları doğrultusunda tedavide “Lopinavir
200 mg/Ritonavir 50 mg Film Tablet”,
kullanılmaktadır. Ruhsatını alarak üretimine
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geçtiğimiz ilaç Lopinavir 200 mg +Ritonavir
50 mg etken maddeli antiviral ilacın
Türkiye’de ilk jeneriği
konumdadır. Bu ilaç
Covid-19 tedavisinde
gebelerde de kullanılabilen bir ilaçtır. Her
iki ilacımız da hem
Türkiye’de halkımızın
hizmetine sunulmuş
hem de yurt dışına
ihracatı gerçekleştirilen ilaçlardır. Tüm
bunların yanı sıra
Covid-19 tedavisinde
kullanılabilecek yeni
moleküller üzerinde
Ar-Ge çalışmalarımız
da devam etmektedir.

► UZMANLIKLARI ARTIRIYORUZ
- Sizinki gibi çok büyük ve öncü teknoloji şirketlerinde eğitimin de çok önemi var?
Ne gibi eğitim faaliyetleri yürütüyorsunuz?
- Her şeyden önce sizin de belirttiğiniz
üzere, bir ilaç şirketi olarak GMP
standartlarına uygun olarak üretim
yapıyoruz. Bu standartların getirdiği sıkı
denetimlerin bir gerekliliği olarak tüm
personelimiz hatta yeni işe başlayanlar
GMP standartlarına uygun üretim koşulları
hakkında eğitiliyor. Bunun yanı sıra ISO
9001, 14001, 27001 gibi sertifikasyonlara
sahip olmanın sorumluluğu ve sürekliliğin
sağlanması adına sürekli geliştirme ve
iyileştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
İnsan kaynakları eğitim departmanımız
çatısı altında da yine çalışanlarımızın
kişisel gelişimini destekleyecek ve mesleki
uzmanlıklarının artması adına devam
eden birçok eğitimimiz mevcut, gelecek
zamanda da artarak devam edecek.
- Üniversite-sanayi işbirliği
için üniversiteler ile birlikte
yürüttüğünüz projeler var mı?
- Salgın öncesinde üniversitelerin
özellikle eczacılık, mühendislik, fen
bilimleri fakülteleri ve meslek liseleri
başta olmak üzere yürüttüğümüz staj
programları ve laboratuvar desteği
sağlanması gibi projelerimiz mevcuttu.
Fakat salgın sonrasında online eğitime
dönülmesi ve salgın şartlarının getirdiği
zorunluluklar sebebiyle bizlerin de bu tarz
işbirliği çalışmaları online platformlara
taşınmış oldu. Bu noktada üniversiteler
1
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tarafından organize edilen online
sempozyum, konferans ve söyleşilerle
öğrencilerle buluşuyor, onları sektöre
dair bilgilendirmeye, desteklemeye ve
yönlendirmeye çalışıyoruz.

► ENGELLİ SPORCULARA
DESTEK OLACAĞIZ
- Hangi sosyal sorumluluk
projelerini yürütüyorsunuz?
- TEMA’ya destek amaçlı özellikle
çalışanlarımızın da katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz ve gelecek nesillere,
çocukluktan başlayarak doğa ve
çevre sevgisini aşılamayı onları doğa
konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan
sosyal sorumluk projelerine katkı sağlıyoruz.
Bu kapsamda World Medicine olarak
çalışanlarımızla 42. İstanbul Maratonu’nda
“Ağaç Kardeşliği” projesine destek için
koştuk. Ağaç Kardeşliği; çocuklara yönelik
bir doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesi,
TEMA Vakfı beş yıldır, daha fazla çocuk
toprakla tanışsın, ağaçları tanısın diye
maratonlarda yardımseverlik koşuları
yapıyor ve “Ağaç Kardeşliği Projesi” için
kaynak geliştiriyor. Çocuklar adına hatıra
ormanları oluşturuyor. Yine aynı şekilde
bu projenin bir devamı olarak 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
çalışanlarımızın çocuklarından diğer
çocuklara özellikle doğa konusunda
eğitim desteği de sağlayabilmek adına
TEMA Vakfı’na her World Medicine
çocuğu için başka bir çocuğa eğitim
sağlanabilmesi amacıyla bağış yapıldı.
World Medicine ailesinin bir parçası

M ZDE

B

olan çocuklar adına yapılan bu
kurumsal yardımıyla toplumsal
bilinç oluşturulması gereken
doğa sevgisine de dikkat
çekmeye çalıştık. İlerleyen
dönemde daha uzun soluklu
ve henüz hazırlık aşamasında
olduğumuz engelli sporculara
destek amaçlı planladığımız
bir sosyal sorumluluk
projesine de başlayacağız.

► ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER
- İşletmelerinizin
aldığı ödüllerden bize
söz eder misiniz?
- World Medicine olarak,
ihracatta gösterdiğimiz başarılı
performans ile 2019 yılı
İKMİB’in Kimya İhracatının
Yıldızları İkincilik Ödülü’nü aldık.
2016 yılından itibaren her yıl
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri
konusunda tek referans kaynağı
EMA’ya destek amaçlı özellikle çalışanlarımızın da katılımıyla
olan ‘Ar-Ge 250 araştırmasında,
gerçekleştirdiğimiz ve gelecek nesillere, çocukluktan başlayarak
Türkiye’nin Ar-Ge yatırımları en
doğa ve çevre sevgisini aşılamayı onları doğa konusunda bilinçlenyüksek 250 şirketi arasından
yer aldık, yine bu yıl da bu
dirmeyi amaçlayan sosyal sorumluk projelerine katkı sağlıyoruz.
listenin üst sıralarında yerimizi
Bu kapsamda World Medicine olarak çalışanlarımızla 42. İstanbul
alacağımızı düşünüyorum.
Maratonu’nda “Ağaç Kardeşliği” projesine destek için koştuk.
2016 yılında “Eczacılık
Ürünleri İhracatı” alanında
dokuzunculuk ödülüyle başlayan
ÇOSB’nin disiplinli, temiz ve itibarı olan
başarı hikayemiz, 2017 yılında “İhracatta
bir Organize Sanayi Bölgesi olduğunu
En Hızlı Yükselen Şirket” ödülünü ve
belirtebilirim. World Medicine olarak
“Eczacılık Ürünleri İhracatı”nda bu defa
biz de bu önemli bölgenin bir parçası
üçüncülük ödülünü alarak devam etti. Yine
olmaktan son derece mutluyuz.
aynı yıl “En Çok Uluslararası Marka Patent
► FUTBOLLA ARAM ÇOK İYİ
Başvurusu” yapan firma ödülünü aldıktan
Hobilerinizi öğrenebilir miyiz?
sonra 2018 yılında bu kez ‘İhracatın
Pandemi tüm yaşam standardımızı ve
Yıldızları’ üçüncülük ödülünü aldık.
şartlarımızı
değiştirdi. Birçok etkinliği ya
Sürekli yükselen başarı ivmemizle
da
hobimizi
eskisi gibi aynı şartlarda ve
attığımız her adımda bir sonraki
düzenli
yerine
getiremiyoruz. Ama koyu bir
adımımızı planlayarak hedeflerimize
Galatasaray taraftarıyım. Dolayısıyla futbolla
emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız, ilaç
aram çok iyidir. Hem spor olarak izlemeyi
ihracatında Türkiye’nin bir numarası olmak.
hem de bir taraftar olarak takip etmeyi
► LOKASYON BİZE BÜYÜK
seviyorum. Bunun yanı sıra sakinliği seven
AVANTAJLAR SAĞLIYOR
bir yapım var, ağaçlık alanlarda yürüyüş
- ÇOSB hakkında neler söylemek istersi- yapmaktan keyif alıyorum. İş hayatından
niz? Değerlindirmenizi alabilir miyiz?
geriye kalan zamanda sağlıklı kalmak adına
- World Medicine gibi özellikle ihracatı
da yürüyüşü yaşamımın bir parçası haline
fazla olan şirketler için lojistik hayati önem
getirmeye çalışıyorum. Kişisel olarak tarihe,
arz ediyor. Bu noktada özellikle ÇOSB’nin
özellikle Türk Dünyası, Türk Medeniyetleri
lokasyonu bize büyük avantajlar sağlıyor
tarihine ilgim büyük. Bunun üzerine kitap
ve gelecekte de daha fazla sağlayacak.
okumayı ve kendimi geliştirmeyi çok
Bir çok önemli sanayi kuruluşunun burada
önemsiyorum. Dolayısıyla tarih kitapları
yer alması ise başka bir prestij unsuru.
okumak da hobilerim arasında diyebilirim. ●
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VAHAP MUNYAR

G

Eski malzeme Borusa
AT e
1 0 milyo dolar kaza dıra ak

eçenlerde Borusan Holding’in İstinye’deki
erili
şk diye bilinen merkezinde
Holding CEO’su Erka
a adar’la buluştum.
Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal
İletişim Başkanı ursel lmez Ateş ile Kurumsal
İletişim Birim Yöneticisi Dilek zka ’ın eşlik ettiği
sohbette Erka
a adar, ağırlıklı olarak
sürdürülebilirlik konusu üzerinde durdu:
- Biz Borusa olarak “Her
Şeyin Bir İlhamla” aşladı ı a
i a ıyoruz “Sürdürülebilirlik” uzu
ir yol uluk ve u s re i “İ3”
ka samı da ele alıyoruz
“ 3”ü sıraladı:
- klim i sa i ovasyo …
Bunları tek tek açtı:
►
M Karbon nötr olmak,
plastik kullanımını azaltmak, canlı
türlerini koruma altına almak,
karbonsuz ve döngüsel
yeni iş modelleri geliştirmek.
► SA Yetenek yönetim
hedefleri ve aksiyonları belirleyerek
sürdürülebilir yetenek çekim ve
elde tutma stratejileri oluşturmak.
To lumsal i siyet Eşitli i
ile grup içinde farkındalığı artırmak.
Borusan Holding
► O ASYO Grubumuzun
CEO’su
uzun vadeli değer yaratma
Erkan Kafadar.
hedefi doğrultusunda inovasyonu
bir araç olarak kullanmak.
Şu noktanın altını çizdi:
- S rd r le ilirlik yaklaşımımızı yukarıda
aşa ıya de il aşa ıda yukarıya ola ak
şekilde ta ımlıyoruz
Grup şirketlerinden Borusan CAT’e dikkat çekti:

1
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- Borusa
AT satış so rası aaliyetler
i i
l esel ko umla mış at lyeleri i
“Revizyon Merkezleri” e d
şt rd
d
şt rmeyi s rd r yor
Ardından ekledi:
- Bu uy ulamayla verimlilikte
emli ir
artış olurke kulla ıla
ar a ve maki eleri
mr
uzaması ı sa layarak d
sel
eko omiye de katkı sa lıyoruz
Uygulamayı verilerle güçlendirdi:
- Borusa
AT i T rkiye
azakista ve Uzak Do u
usya daki “revizyon
operasyonları” sayesi de 2020
yılı da
i 1 to malzeme
ye ide kulla ılarak 2 milyo
dolar katma de er yarattık
Bu konudaki 2030 yılı
hedefini paylaştı:
- 2030 yılı da kadar yıllık
i 20 to malzeme
ye ide kulla ılarak
1 0 milyo dolar katma de er
yaratmayı hede liyoruz
Borusan CAT örneğini
şu mesajla noktaladı:
- Bir i a sal ayda ı ya ı
sıra a ır sa ayi r
ek
ok malzeme ve kom o e ti
ye ide kulla ılmasıyla
azlada kay ak kulla ımı ı
e e erek
her t rl ekolo ik ayak izi de d ş r l yor
COVID-19 krizi, dünyamızı s rd r le ilir
şekilde kullanmamız gerektiğini
kafamıza vura vura ortaya koydu.
Caterpillar gibi bir dünya devi, Eski ve ke ara

arlık Barışı ay daha uzatıldı
atılmış kom o e tlerde iki i el iş maki esi retmek
de erede ıktı demiyor. Sade e sı ır iş maki esi
satışı ya ıla ak gibi ısrarcı bir tutum sergilemiyor.
Borusan CAT’in Türkiye, Kazakistan ve Uzak Doğu
Rusya’daki revizyo o erasyo ları nı destekliyor,
benimsiyor.
Sonuçta Borusan CAT ile birlikte, global grup bazında
da kar o ayak izi nispeten düşmüş oluyor…

2023 te ar o er isi
demimizde ola ak

Borusan Holding CEO’su Erka
a adar, şimdiden
100’ün üzerinde ülkenin önümüzdeki 30 yılda et
sı ır emisyo hedeflerini açıkladığını anımsattı:
- atta d ya ı e
y k emisyo
kay a ı ola
i ile 20 0 hede i i şekille dirdi
Ya i
m zdeki yıllarda hızlı ir d
ş m
s z ko usu ola ak
Avrupa Birliği’nin (AB) Yeşil Muta akat
stratejisine işaret etti:
- “Karbon nötr” olma yolu da ileride
karşılaşa a ımız e
y k ye ilik sı ırda
karşılaşa a ımız “Karbon Vergisi” ola ak AB
azarı daki reka et i ko umu koruya ilmek
i i hızlı ve ka samlı revizyo a iziksel
ve di ital yatırımlara ihtiya ola ak
AB ile ilişkileri güçlü olan ülkemiz için bir
dönüşümün gerekliliği üzerinde durdu:
- ki yıl i erisi de lkemizde yayımla a ak
AB uyumlu ye i mevzuat
m zdeki
o yıllarda T rkiye sa ayisi i reka et
deri de şekille dire ek
En geç 2023 itibariyle bir ar o er isi nin
gündemimizde olacağını kaydetti:
- Bu ver i i reka et
m ze ve k r
mar larımıza zarar vermemesi i i iş d yası
olarak he imizi daha yeşil ve d ş k kar o lu
retim tek olo ileri e e iş ya ması ereke ek

Borusa şirketleri i
2030 hede leri asıl

Borusan Holding CEO’su Erka
a adar, grup
şirketlerinin 2030 yılına dönük sürdürülebilirlik
hedeflerinden örnekler sıraladı:
● Borusa Otomotiv Elektrikli araç satışı,
toplam satışların yüzde 15’ine ulaşacak.
● Borusa Ma esma
Sera gazı salımı
yüzde 20, atıkları yüzde 30 azalacak.
● Borusa
ima ı Sera gazı salımı
yüzde 10 azalacak.
● Borusa E B E er i Tüm santrallar
yenilenebilir enerjiyle çalışıyor.

V

arlık Barışı
başvurularında
sürenin 6 ay daha
uzatılmasına ilişkin
Cumhurbaşkanı
Kararı 30 Haziran
2021 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurt dışındaki varlıkların
ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan varlık barışında
süre 30 Haziran itibariyle sona eriyordu. Belirlenen
tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler,
söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Söz
konusu varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya
finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde
kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılması için
tanınan sürenin de 6 ay uzatılması sağlandı. Varlık barışı
kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi
incelemesine tabi olmadan Türkiye’ye getirilebilecek.

atılım a kaları irleşiyor

D

evlete ait üç
katılım bankası
tek çatı altında
toplanacak. Henüz
fikir aşamasında
olan birleşme için görüşmeler sürüyor. Bankalar
daha verimli çalışması için birleştirilecek. Kamuya
bağlı Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım Bankası faaliyet
gösteriyor. Üç banka arasında Ziraat Katılım geçen
yıl sonu itibariyle topladığı 46.4 milyar ve kullandırdığı
43.6 milyar liralık fon ile birinci sırada yer alırken
Vakıf Katılım 36.6 milyar topladığı ve 29.4 milyar lira
kullandırdığı fon ile ikinci sırada. İçlerinde en yenisi
olan Emlak Katılım ise 11.6 milyar topladığı ve 13.6
milyar lira kullandırdığı fon ile üçüncü sırada yer alıyor.
Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım
bankaları içinde aktif büyüklükte yüzde 30.5’lik bir oranı
temsil ediyor. Üç banka birleşmeleri halinde
133.7 milyar TL aktif büyüklükle katılım bankaları
arasında en büyük ikinci banka olabilecek.

ZODE de ayrak de işimi

I

sı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği
(İZODER)’nin 10 Haziran 2021 tarihinde
gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısı
sonucunda, İZODER Başkanı Levent
Gökçe’nin iş değişikliğinden ötürü görevinden
ayrılması sebebiyle 14. Dönem İZODER
Yönetim Kurulu içerisinde tekrardan görev
dağılımı yapıldı. İZODER Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafından yapılan seçimde mevcut yönetim
kurulunda 1. Başkan Vekili olan Eryap Grup CEO’su
Emrullah Eruslu başkan seçildi. 14. Dönem İZODER
Yönetim Kurulu içerisinde yapılan görev dağılımına göre;
İZODER’in yeni başkanı seçilen Emrullah Eruslu’nun
yürüttüğü 1. Başkan Vekilliği görevine Basaş Yönetim
Kurulu Üyesi Erdem Ateş, daha önce Erdem Ateş
tarafından yürütülen 2. Başkan Vekilliği görevine ise Mega
Yalıtım Genel Müdürü Ahmet Yaşar oybirliğiyle seçildi.
Türkiye’nin pandemi sürecinde güvenli bir liman ve
üretim üssü olarak öne çıktığına dikkat çeken Eruslu,
“Türkiye yalıtım sektörünün temsilcisi olarak, uluslararası
pazarlardaki etkisini ve ihracatını artırmak isteyen
üreticilerimize daha fazla destek olmayı hedefliyoruz” dedi.
GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 1

YATI IM

Arçelik’ten cari açığı
azaltacak iki yeni ürün
ÇOSB KÜRE
S
YATIRIMCIL EL
ARIN
İLGİ ODAĞI
OLDU

WAT Motor hassas
elektrikli servo motorların
prototipini Sanayi
ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın
katılımıyla banttan
indirdi. “Hassas servo
motorları Türkiye’de
üreterek yurtdışına cari
açık vermeyeceğiz”
diyen Varank, Arçelik
ile güçlerini birleştiren
Çin’li dev TCL’nin akıllı
telefonlarının banttan
indiriliş törenine de
katıldı.

ABE

ME

EZ

A

rçelik’in, Çerkezköy OSB’de
gerçekleştirdiği iki önemli yatırımında
ürettiği ürünler banttan inmeye
başladı. Mobil cihazlar konusunda uzman
teknoloji devi Çinli TCL ile güçlerini
birleştiren Arçelik, burada ürettiği akıllı
telefonları bu ay içinde pazara sunacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL’nin akıllı
telefonlarının banttan indiriliş törenine
katıldı. Varank, Haziran ayında ikinci kez
ÇOSB’ye gelerek yüksek cari açık verilen
endüstriyel servo motorları yerli olarak
geliştiren Arçelik WAT Motor fabrikasını
ziyaret etti. Yıl sonundan önce seri üretim
müjdesi veren Varank, “Hassas
servo motorları Türkiye’de üreterek
yurtdışına cari açık vermeyeceğiz” dedi.
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► ARÇELİK ELEKTRONİK ÜRETİM
TESİSİ’NDE TCL TELEFONU BANTTAN İNDİRDİ
ÇOSB’de kurulu Arçelik Elektronik
Üretim Tesisi’ne 30 Mayıs’ta yaptığı
ziyarette Varank’a Tekirdağ Valisi Aziz
Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel,
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa
Çetin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

► GLOBAL MARKA YATIRIMLARINI ÇEKİYORUZ
Ziyarette Koç Holding Dayanıklı Tüketim
Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu,
TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Arçelik
Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile TCL
Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca,
üretim tesisi ve ürünler hakkında Bakan
Varank’a bilgi verdi. Tesiste incelemelerde
bulunduktan sonra seri üretim bandından
çıkan cep telefonlarını imzalayan Bakan

Sa ayi ve
Tek olo i Baka ı
Musta a ara k
Ar elik i T
e
tele o u u a tta
i diriliş t re i e
katıldı ara k ı
i elemeleri e
Ar elik yetkilileriyle
OSB Y etim
urulu Başka ı Ey
S zdi ler eşlik etti

YATI IM

Varank, akıllı telefon pazarında global
markaların yatırımlarını Türkiye’ye
çekmeye başladıklarını söyledi.

►YILLIK KAPASİTE 1 MİLYONA ÇIKACAK
Varank, akıllı telefon pazarının dünyada
ve Türkiye’de gittikçe büyümeye devam
ettiğini belirterek “TCL, Arçelik ile bir
işbirliğine girişti ve beraberce üretim
gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim
kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD
sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama
önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle
daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada
montajını gerçekleştirecekler hem de
2022 yılında üretim kapasitelerini
1 milyon telefona çıkaracaklar” dedi.
TCL’nin hem Çin’de hem de global
anlamda önemli bir marka olduğunu ifade
eden Varank, “Özellikle LCD sektöründe ve
televizyon pazarında çok güçlüler. Türkiye’de
de hem televizyon hem de akıllı telefon
pazarında kendi üretimleriyle faaliyet
göstermeye başlıyorlar” diye konuştu.

► EBİÇLİOĞLU: ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE PAZARI
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu
Başkanı Ebiçlioğlu, TCL’nin televizyon ve cep
telefonunda dünyanın önemli üreticilerinden
olduğunu ifade ederek, “Kendileriyle
öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat
olmak üzere işbirliği başlattık. Kendi
üretim tesislerimizde TCL markalı
cep telefonu üretimine başladık” dedi.
TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang,
Hükümetin kendilerine yerel bir ortakla
çalışma konusunda birçok kolaylık
sağladığına işaret ederek bunun
Türkiye’de yatırım yapmalarında kendilerine
daha fazla güven verdiğini vurguladı.
TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan
Tunca, “Teşviklerle ilk cep telefonumuzun
test üretimlerini tamamladık. Arçelik’in
katma değeri ve TCL’nin teknik yetkinlikleriyle
Türk kullanıcılarla buluşmaktan dolayı çok
heyecanlıyız. Yıl sonuna kadar 4 cep telefonu
modelimizi Türkiye’de üretmiş olacağız” dedi.

► GÜÇ BİRLİĞİ ARTACAK
160’tan fazla ülkede televizyon ve mobil cihazları satılan TCL’nin ses cihazları ve akıllı ev
ürünleri de bulunuyor. TCL’nin güç birliği yaptığı Arçelik de 12 markası ve dünya çapında 30
bin çalışanı ile 150’ye yakın ülkede ürünlerini
satıyor. TCL ile Arçelik’in işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da artacağı belirtildi.

► WAT MOTOR CARİ AÇIĞI KAPATACAK
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı kapsamında makine sektöründe

desteklenen işletmeler arasında yer alan
WAT Motor, ilk endüstriyel servo motor
prototiplerini üretti.Bakan Varank, Çerkezköy
OSB’de bulunan WAT Motor fabrikasını
ziyaret etti. Varank’a ziyaretinde Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ
Milletvekili Mustafa Yel, Kapaklı Belediye
Başkanı Mustafa Çetin ve ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.
Varank, WAT Motor’un beyaz eşya ve
endüstriyel elektrik motorları konusundaki
çalışmalarıyla, elektrik motoru ve güç
elektroniği başlıklarında savunma sanayisi,
endüstriyel hareket kontrol sistemleri ve
e-mobilite alanlarındaki yüksek teknoloji
içeren çalışmalarını yerinde inceleyen
Varank şunları söyledi: “WAT Motor
Türkiye’de daha önce üretilmeyen, tamamı
yurtdışından getirilen yüksek kapasiteli
hassas servo motorlar ve bunların
sürücülerinin üretimiyle ilgili Hamle
Programı kapsamında destek alıyor.

Baka ara k
Ar elik i T
e
tele o ları ı ve AT
Motor u retti i
elektrikli servo motor
rototi leri i i eledi
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O üretimlerin ilk prototiplerini burada
gördük. Elektrikli ve servo motorlar
savunma sanayisinde yaygın bir
şekilde kullanılıyor. WAT Motor da hem
hassas endüstriyel aletlerde kullanılan
servo motorların üretimi hem de
savunma sanayisinde yüksek güç
gerektiren, stabilizasyon sistemlerinde
kullanılan servo motorları geliştirdi,
üretimini yapıyor. Japonya ve Almanya,
yerlileştirilen ürünün muadillerini
Türkiye’ye satıyor. Çok ciddi ithalat
yaptığımız ürünler. Bu projenin başarılı
olmasıyla birlikte yıl sonundan önce
seri üretime geçmiş olabileceğiz.
Bu sayede de böyle hassas servo
motorları Türkiye’de üreterek
Sa ayi ve Tek olo i Baka ı Musta a ara k
yurtdışına cari açık vermeyeceğiz”

► ÖZTÜRK: TİCARİ
SATIŞINA BAŞLADIK
Yüksek katma değerli kontrol
edilebilen servo motorları üretmek için
Hamle Programı kapsamında destek
aldıklarına dikkati çeken Arçelik Genel
Müdür Yardımcısı ve WAT Motor Genel
Müdürü Oğuzhan Öztürk, “Savunma
sanayisindeki servo motorların
ticari olarak satışına başladık. Bu
yıl endüstriyel geliştirdiğimiz servo
motorların da satışına başlayacağız.
Geçen yıl 20 milyon dolar ihracat
yaptık. 2021’de 30 milyon dolar
ihracatı hedefliyoruz” dedi. Elektrikli
motor üretiminde Türkiye’nin ilk
ve tek entegre yerli üreticisi
WAT Motor, elektrikli, endüstriyel
ve servo motorların üretimini
gerçekleştiriyor. Beyaz eşya küçük
ev aletleri motorlarıyla birlikte
büyük, endüstride kullanılan yüksek
kapasiteli motorları da üretiyor
ve bu alanda AR-Ge de yapıyor.

AT Motor a rikası a elişi de

yle karşıla dı

TE O O ODA I SA AY
AM ES
O
AMI ED
Teknoloji
Odaklı Sanayi
Hamlesi
Programı,
teknoloji seviyesi
yüksek veya
yoğun dış
ticaret açığı
verilen ürünlerin
yerli imkan ve
kabiliyetlerle
üretilmesi amacını taşıyor. Katma
değerli üretimin arttırılmasını
hedefleyen program ile Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile
TÜBİTAK, KOSGEB gibi bağlı
ve ilgili kuruluşlar tarafından
verilen destekler tek pencereden
yönetiliyor. Hamle programının ilk
çağrısı makine sektörüne yönelik

oldu. Bu kapsamda
belirlenen 10 proje
arasında WAT
Motor da yer aldı.
Makine
sektörünün
ardından ikinci
çağrıya mobilite
alanında çıkıldı.
Çağrı kapsamında
mobilite alanında
orta-yüksek ve yüksek teknolojili
152 ürüne ve 5 başlık altında
40 yenilikçi teknolojiye dönük
yatırımlar destek kapsamına
alındı. Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programıyla yılda 50
milyar dolar cari açık verilen
alanlardaki ürün gruplarının
yerlileştirilmesi hedefleniyor.

Baka ara k Ar elik Elektro ik şletmesi ve
AT Motor alışa larıyla hatıra oto ra ı ektirdi
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Arçelik Elektronik İşletmesi Ürün Direktörü Veli Ağ:

Bu yıl 4 farklı model ve 10 çeşit
TCL cep telefonu üreteceğiz
A

ESE

A

rçelik Elektronik İşletmesi Ürün
Direktörü Veli Ağ, TCL-Arçelik
işbirliğini Global Sanayici’ye anlattı.
Ağ, “İşletmemizde üretilen TCL marka
yerli üretim cep telefonu ürünleri bu ay
itibariyle pazarda tüketicilere sunulacak.
Bu yıl için 4 farklı model ve alternatif
renk seçenekleri ile 10’dan fazla çeşidin
üretimi planlanmış bulunmaktadır. TCL
ile akıllı telefon üretimi dışında televizyon
üretimi ve teknolojileri konusunda da
işbirliklerimiz var” dedi.
- Sayın Ağ sizinle Mart 2019
sayımızda yaptığımız röportajda Arçelik
Çerkezköy Elektronik İşletmeniz yeni
devreye girmişti. Bu akıllı fabrikanızın
başta TV olmak üzere yeni üretim
kalemlerini anlatır mısınız?
- İşletmemizin devreye girmesinden
sonra hem üretim yeteneklerimizi, hem
verimliliğimizi hem de ürün çeşitliliğimizi
artırmak için yatırımlarımıza ara
vermeden devam ettik. Kırka yakın
ülkeye ihracat yaptığımız Televizyon
ürünlerimize ek olarak, kurumsal Ekran
çözümleri dediğimiz bilgilendirme
ekranları Videowall ve PID ürünlerini,
Eğitim çözümlerimiz olan Akıllı Elektronik
Tahta ürünlerini, Entegre POS Yazarkasa
ve sağlık sektörü ürünlerini tasarlıyor ve
üretiyoruz. Bildiğiniz gibi son olarak da cep
telefonu üretimine başlamış bulunuyoruz.

► CEP TELEFONUNU 4 FARKLI
MODELDE ÜRETECEĞİZ
- Arçelik, Çin’in ve dünyanın en büyük
televizyon ve cep telefonu üreticisi TCL ile
işbirliğine giderek cep telefonu üretimine
başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla seri üretim bantından ilk cep telefonları indi. Çerkezköy’de
üretilen TCL cep telefonları Türkiye paza-

E

AĞ

MD

iversite lisa s e itimimi sta ul Tek ik
iversitesi Elektro ik ve
a erleşme l m de y ksek isa s E itimimi ise Bo azi i
iversitesi Elektrik-Elektro ik l m de tamamladıkta so ra askerlik revimi
m teaki Ar elik ailesi de Televizyo
l m de Ar- e m he disi olarak
işe aşladım Ar- e l m de zel-

likle ye i esil Televizyo Tek olo ileri ala ı da Tasarım ı Takım ideri
ro e ideri ve eşitli Y eti ilik
revlerimde so ra yıl Ar- e ru
Y eti ili i revi de ulu dum So
olarak da 201 yılı da eri Ar elik
Elektro ik şletmesi r Direkt r
olarak revimi s rd rmekteyim
Evli ve iki o uk a asıyım

rında ne zaman, kaç modelle yer alacak?
Fiyat aralıkları ne olacak?
- İşletmemizde üretilen TCL marka yerli
üretim cep telefonu ürünleri Temmuz ayı
itibariyle pazarda tüketicilere sunulacak.
Bu yıl için 4 farklı model ve alternatif renk
seçenekleri ile 10’dan fazla çeşidin
üretimi planlanmış bulunmaktadır. Cep
telefonlarımızın fiyatı henüz belirlenmedi.

► YILLIK 2 MİLYON ADETTEN FAZLA TV
VE KURUMSAL EKRAN ÜRETİYORUZ
- İşletmenizde yıllık ne kadar TV,
yazar kasa üretiliyor. Yıllık akıllı cep

ĺ
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telefonu üretim hedefiniz ne
kadar? Üretim kalemlerinizde
ihracat hedefiniz nedir?
- Fabrikamızda dijital teknolojiler ve
yeni nesil üretim sistemleriyle dünya
standartlarının üzerinde yılda 2 milyon
adetten fazla televizyon ve kurumsal
ekranlar üretilmektedir. Televizyon üretimimizin yarısından fazlası ihracat pazarlarımıza yapılmaktadır. Entegre POS
yazarkasa üretimimiz yıllık 100 bin adet
mertebesindedir. Cep Telefonu üretim
hedefimiz ise yıllık 450 bin adettir.

Ar elik erkezk y Elektro ik
Akıllı şletmesi de
T
e tele o u retimi

► 1700 AR-GE ÇALIŞANIMIZ VAR
- TCL ile akıllı cep telefonu
üretimi sonrası başka
işbirlikleriniz olacak mı? AR-Ge
faaliyetlerinizi anlatır mısınız?
- TCL ile akıllı telefon üretimi dışında
televizyon üretimi ve teknolojileri
konusunda da işbirliklerimiz var.
Bildiğiniz gibi Arçelik olarak Ar-Ge
faaliyetlerimiz ve yatırımlarımız
hem yurt dışında hem yurt içinde
dünya standartlarında son hızla
devam etmektedir. Yurt dışındaki
Ar-Ge merkezlerimizin yanı sıra yurt
içinde bakanlık onaylı 15 Ar-Ge ve
Tasarım merkezimizde 1700’ü aşkın
Ar-Ge çalışanımızla yeni teknolojiler,
yeni ürünler ve yepyeni özellikler
geliştiriyoruz. Bu Ar-Ge merkezlerinde
dünyanın ilk ve enlerini geliştirip
kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz.
Tüm bu çalışmaların meyvelerini de
Türkiye patent şampiyonu ve dünya
patent listesinde ilk 100 arasında
yer almayı başaran tek Türk firması
olarak almış bulunuyoruz. Elektronik
işletmemiz özelinde ise yine 200’ü
aşkın Ar-Ge çalışanımızla Televizyon,
Kurumsal Ekranlar, Sağlık cihazları,
Eğitim ürünleri için teknolojiler ve
özellikler geliştiriyoruz.

► 5060 SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİK
- Covid-19 salgınına karşı hızla
yerli solunum cihazı üretip hastaların
imdadına yetiştiniz. Şimdiye kadar ne
kadar solunum cihazı üretiniz, hangi
ülkelere, ne kadar ihracat yaptınız?
- Yoğun bakım solunum cihazı için
planladığımız ve sözverdiğimiz gibi
toplam 5060 adet üretim yaptık ve
teslim ettik. Bu solunum cihazlarının
yaklaşık 2000 adedi yurtiçi kamu
hastanelerine kurulurken, 2500
2
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adedi yurtdışına ihraç edildi.
Yine yaklaşık 600 kadar ürün de
Cumuhurbaşkanımız ve bazı özel
firmalarca farklı ülkelere hibe edildi.
Biz de Arçelik olarak 60 kadar ürünü
özellikle iştiraklerimizin olduğu
çeşitli ülkelere hibe ettik. Ürünlerimiz
başta Türkiye olmak üzere, Brezilya,
Özbekistan, Afganistan, Romanya,
Hindistan, Çad, Sudan, Zambia,
Bangladeş, Endonezya, Ukrayna,
Kırgizistan, Kazakistan, Suriye,
Irak , Nijer, Nijerya, Pakistan,
Libya gibi 20’den fazla ülkede
kullanılmaya başlandı.

► YÜKSEK AKIŞ OKSİJEN TERAPİ
SOLUNUM CİHAZINI ÜRETMEYE BAŞLADIK
Yoğun bakım solunum cihazından
sonra, yine Covid-19 tedavisinde
kullanılan yüksek akış oksijen terapi
solunum cihazını üretmeye başladık.
Hastaya dakikada 100lt akış ile
yüzde 100 okisjen verebilen bu
cihaz Türkiye’de hastanelerde yeni
kullanıma başlandı. Biz de üretimine
ve hastanelere sevk etmeye devam
ediyoruz. Yine bu ürünümüzün
de ihracatını sağlamak amacıyla
yurtdışında çeşitli ülkelerle
görüşmeler yapıyoruz. Bunun da
meyvesini kısa sürede alarak bu
ürünümüzü de kısa süre içinde
ihraç edeceğimizi bekliyoruz.

- Arçelik Çerkezköy Elektronik İşletmeniz kaç kişiye istihdam sağlıyor?
- İşletmemizde toplam olarak
2000 kişinin üzerinde kişiye istihdam
sağlıyoruz. Bölgede ise yardımcı
sanayilerimizle birlikte toplam 5000
kişiye istihdam sağlamış oluyoruz.

► KULLANDIĞIMIZ SUYUN
YÜZDE 25’İ YAĞMUR SUYU
- Akıllı fabrikanızın yeşil
ve çevreci özelikleri nelerdir?
- İşletmemizin yeşil ve çevreci
özelliklerimizden bahsedecek olursam;
öncelikle fabrikamız ve binamız doğal
aydınlatmadan en yüksek oranda yararlanacak şekilde tasarlandı. Fabrika
üretim alanları yüksek verimli aydınlatmalarla gün ışığına göre akıllı şekilde
kontrol ediliyor. Yani fabrikamız sadece
üretim sistemlerinde değil, enerji kullanımı ve tüketimi ve çevre konularında
da akıllı bir fabrika. İşletmemiz daha
ilk günden çok yüksek verimli elektrik
motorları (IE4), çok yüksek verimli
(yüzde 97) ısıtma sistemleri ve yüksek
verimli soğutucular(A+) kullanacak
şekilde planlanmış ve kurulmuştur.
Kullanılan elektriğin yüzde 100’ü
yenilenebilir enerji kaynaklarından
temin edilmektedir. Kullanılan suyun
yüzde 25’i yağmur suyundan temin
edilmektedir. Atık geri dönüşüm
oranımız ise yüzde 99’dur. ●

YO UM

Daha iyi ir yaşam i i ye i
modeller ko uşuldu
CELAL TOPRAK
k n mi a ete ileri
erne i Başkanı

G

eçen sayıda Yeşil Mutabakatı yazmıştık.
Yine yeşilden gidelim. Pandemiyle birlikte
daha yaşanabilir bir dünya arayışı daha
da yaygınlaştı. Yeşil sadece sivil toplum örgütleri,
çevreci kuruluşlar boyutundan çıktı. Bankalar,
sanayi kuruluşları, kamu ve en önemlisi de yerel
yönetimler bu konuda elini taşın altına koydular.
Sevgili meslektaşım iray Duda’nın Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın son Müsteşarı ro Dr
Musta a zt rk ile yaptığı söyleşide işin artık
zorlama ya da mecburiyet boyutuna koştuğunun
bilgileri vardı. Son yaşananlar yeşile bakış
açısına mecbur olduğumuzun somut belgesidir.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tu
Soyer ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 15’inci
Küresel Isınma Kurultayı’nda da mecburiyet
vurgusu yapıldı. Mecburiyet vurgusunda iki
önemli yeni gelişmenin varlığını gözlemledik
İzmir’de… İlki, İzmir artık Cittaslow Metropol
(Sakin, yavaş şehir). Bu, konuda unvanı
ilk alan kent oldu dünyada. Bu kentte
her şeyin yeşil olması anlamına geliyor.
Standartlarını ona göre koyacak artık İzmir…
Yeşil alanları, beslenme koşulları, tarıma bakışı,
kentte yapılaşma her şeyin artık yeşil standardı
olacak. Başkan Soyer bir adım daha ileri
gidiyor ve “Cittaslow Metropol sadece kentin
fiziksel yapısını değiştirmeyi değil topluma
da dokunmayı içeren uzun bir yolculuk” diye
anlatıyor. Yani kentin duygusu da yeşil olacak.
Bakışı da, turizmi de sanayileşmesi de yeşile
uyumlu hale gelecek. Belki de o yüzden denizleri
kirlenmeyecek, kent merkezinde denize giren
çocuklar koşacak sahillerinde. Cittaslow
Metropol İzmir’den başlayıp dünyaya yayılacak.
Tabi ki Türkiye’ye de… Örneğin seçtiğiniz
başkanın yetkisinde olmayacak bazı şeyler…
İkinci önemli adım farklı bir alanda gündeme
geliyor… İzmir’de kooperatifçilik efsanesi
geri dönüyor. “Daha İyi Bir Yaşam İçin
Kooperatifçilik Zirvesi”nde çok önemli
mesajlar verildi. Artık kooperatifler eliyle
tarım gündemde. Ve tarım yoksulluk ve
susuzlukla mücadelenin üzerine oturtulacak.

Çünkü iklim değişikliği suyu çok kıymetli hale
getiriyor. Bunu uygun politikalar oluşturulması
çok önemli. Ülkemizde suyumuzun
yüzde 77’si tarım için kullanılıyor. Tarımda
israf ve vahşi sulama acilen değiştirilmeli.
Bunu kooperatifler yapacak. Kooperatifler
bir başka sorunu daha çözecek. Hep şikayet
edilen ve tarımın bu yüzden dibe vurduğu
söylenen meseleyi kooperatifler çözecek.
Türkiye’de toprakların bölünmüşlüğünden
kaynaklanan sorunun çözümü kooperatifler…
Bakı
y- oo zmir Birlik Başka ı
e t
Soyer u modeli asıl a lattı
“Türkiye’de ve Ege’de topraklar ailelerin elinde
giderek de bölünüyor. Küçük aile çiftçiliği yaygın.
Bu aslında çok önemli. BM, 2014 yılını küçük aile
çiftçiliği yılı ilan etmişti. O dönemden beri küçük
aile çiftçiliği önemseniyor. Çünkü Türkiye’de
Amerika ve Kanada’daki gibi büyük arazilerimiz
yok. O yüzden küçük aile çiftçiliğini vurguluyoruz.
Bu aileler tek başlarına yapamayacaklarını
bir araya gelerek yapabilirler. Bunu birlikte
yapabiliriz. Yıllar önce Mahmut Tükmenoğlu’nun
Bademler’de kurduğu Köy-Koop’un başardığını
başarabiliriz. Orada logoda kadın ve erkek el ele
dayanışma içindeydi. Bu yolda yürümeliyiz.”
Neptün Soyer’in doğrulayan iki de
konuşmacı vardı Zirve’de… Hıdırlık Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı
Seval Do a lar ve Zeytinlik Gölcük Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi ortağı azmiye Ay alı…
Nazmiye Aynalı’nın şu ifadesi dikkat çekiciydi:
“14 kadın peynirden yumurtaya her şeyi
üretiyorduk. Ama markamız, adımız yoktu.
İzmir Köy-Koop bizi yönlendirdi. Bir araya
geldik ve adımız ve markamız oldu.”
Kooperatiflerin altyapısı içinde İzmir’de
Sasalı’da adeta bir ARGE Merkezi kurulmuştu
Sasalı’da İzmir’de tarımı geliştirmek ve
model oluşturmak için başlatılan dikey tarım,
susuz tarım ve yerel tohum anlayışı
önümüzdeki dönem çok konuşulacak. Yeşil
kent, sakin şehir, doğru tarım işte pandemi
sonrasında en çok konuşulacak kavramlar…
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İLK YERLİ VAC
O
ADI TURC

Sa lık Baka ı ahretti
o a az 3 aşaması a e e Er iyes
iversitesi i
eliştirdi i
yerli aşı ı A kara Şehir asta esi de ilk
ll lere uy ula ış alışması a katıldı
umhur aşka ı e e Tayyi Erdo a yerli aşıya TU
O A adı verildi i i a ıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Covid-19’a karşı aşılama hedefi
20 Temmuz’a kadar yüzde 70
Sağlık Bakanı Koca aşılama
hedefini şöyle açıkladı: “1 Temmuz
2021 tarihi itibarıyla 50 milyon
doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı
yapılan kişi sayısı 35 milyonu aştı.
18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde
57 kadarı aşılanmış durumda.
Bayrama kadar, yani 20 Temmuz
2021’e kadar hedefimiz nüfusun
yüzde 70’ini aşılamak.”
ABE

ME

EZ

B

iontech ve Sinovac aşılarının tedarikiyle aşılamada büyük bir aşama
kaydedildi. Birinci ve ikinci doz aşı
olanların sayısı hızla artmaya başladı. Aşı
olanların toplam sayısı covid19ası.saglik.
gov.tr adresinden günlük olarak izlenebilir. Bu adreste dergimiz baskıya gireceği
saatlerde birinci doz aşı olanlar 36.417.908,
ikinci doz aşı olanlar ise 15.961.257 gösteriliyordu. Temmuz ayı başından itibaren
2
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salgına ilişkin yasaklar kalkarken Covid19 pandemisini önlemek için tüm insan
topluluğu olan noktalara aşılama ünitesi
kuruldu. Türkiye sanayisinin kalbi OSB’lerde
de seyyar aşılama ekipleri görevlendirildi.
Sağlık Bakanlığı yaş sınırlamasında 18 yaşa

az 3 aşaması a e e
yerli aşı
ll lerde
de e iyor

SA

I

A SA AŞ

kadar “aşı olun” çağrısının ardından 50 yaş
üzerindekilerin ve sağlık çalışanlarının 3.
Doz aşı için randevu alabileceğini açıkladı.

► YERLİ AŞI TURCOVAC
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Aykut Özdarendeli öncülüğünde geliştirilen yerli aşıda Faz-3 aşamasına geçildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tanıttığı
aşıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
TURCOVAC adı verildiğini açıkladı. Kovid19 geçirmemiş, aşı yaptırmamış kişilerden
seçilen 40 bin 822 kişi TURCOVAC’a Faz-3
aşamasında gönüllü oldu. Aşı Faz-3 aşamasını da geçip seri üretim onayı alırsa Türkiye
kendi aşısını üreten 10’uncu ülke olacak.
TURCOVAC Çerkezköy OSB’de kurulu Koçak
Farma İlaç fabrikasında üretilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz-1 ve
Faz-2 çalışmalarında yerli aşının güvenilirliği
ve etkili immün yanıtının görüldüğüne işaret
ederek, “Faz-3 safhasına gelen, formülasyon
olarak bundan sonra değişmeyecek olan bir
aşımız artık var. Bundan sonraki safhada,
Faz-3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. İlk gönüllümüze Ankara
Şehir Hastanesi’nde aşıyı yaptık. Faz-3 safhasına gelen aşının özellikle etkinliğini görmek
istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma
geçilmiş olacak” dedi.

► BAYRAMA KADAR YOĞUN AŞILAMA
Koca aşılama hedeflerini
şöyle açıkladı: “1 Temmuz
2021 tarihi itibarıyla 50
milyon doz aşıyı geçtik. En
az bir doz aşısı yapılan kişi
sayısı 35 milyonu aştı. 18
yaş ve üzeri nüfusumuzun
yüzde 57 kadarı aşılanmış
durumda. Bayrama kadar,
yani 20 Temmuz 2021’e kadar hedefimiz nüfusun yüzde
70’ini aşılamak. Aşı ihmale
gelmez. Aşımızı yaptırmaya
öncelik tanıyalım.”

► VLP FAZ -2’YE GEÇTİ
Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank ile
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal, 8 Mayıs
2021’de koronavirüse karşı
yerli imkanlarla geliştirilen,
insan klinik denemelerinin
Faz-1 aşamasındaki, virüs
benzeri parçacıklara dayalı
(VLP) aşının ikinci dozunu
yaptırdı. Varank, aşının ilk
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dozunu 17 Nisan’da olmuştu. Aşı gerekli
onayı alarak 28 Mayıs 2021’de Faz-2
aşamasına geçti. Faz-2 çalışmasında 480
gönüllü yer alacak. Kriterleri karşılayan
18-60 yaşlarındaki gönüllülere, koldan kas
içine değil deri altına aşı yapılacak.
Dünya Sağlık Örgütü listelerinde
pandemiye karşı Türkiye’de 18 aşı
çalışmasının yürütüldüğü yer alıyor.
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Faz 3

AŞI T
ERUCOV-VAC, inaktif virüs

Kocak Farma

Faz 1

İnaktif COVID-19 aşısı

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu*

Faz 2

VLP

Ege Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

DNA aşısı

Selcuk Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

İnaktif

Acıbadem Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

Kodon deoptimizasyonu ile zayıflatılmış canlı aşılar

Ankara Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

Adenovirüs bazlı

Erciyes Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

Adeno5 bazlı

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

Klinik Öncesi Çalışma

Rekombinant S proteini

Boğaziçi Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

Peptit + yeni adjuvan

Nanografi Nano Teknoloji

Klinik Öncesi Çalışma

Spike protein tutunmalı

Hacettepe Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

Alumlu protein peptitler

Marmara Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

Böcek hücrelerindeki Bakülovirüsler ile
kodlanmış rekombinant Spike (S) proteinleri

Yıldız Teknik Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

Adjuvanlı peptitler + rekombinant Spike proteini

Akdeniz Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

Bitki ekspresyon vektörü kullanan S1 ve S2 (Spike) bazlı
rekombinant protein ve nükleokapsid alt üniteleri geliştirme aşıları

Atatürk Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

Rekombinant protein aşısı

Pharmada Pharmaceuticals

Klinik Öncesi Çalışma

Rekombinant protein alt ünite aşısı

Selçuk Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

mRNA

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Klinik Öncesi Çalışma

VLP

* TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu; ODTÜ, Bilkent, Ankara Onkoloji Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin işbirliğiyle yapılan yerli aşı çalışması grubudur.
Dünya Sağlık Örgütü listesindeki yerel aşı çalışmaları tablosu 23 Nisan 2021 tarihine aittir.
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Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak:

İlaç sektörünün en
büyük ikinci şirketiyiz

Ender Koçak, ‘İSO Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde
Koçak Farma’nın konumunu şöyle
değerlendirdi: “İSO Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020” listesinde, önceki yıla göre
14 basamak birden yükseldik.
Yaklaşık 1.9 milyar lira olarak
gerçekleşen 2020 yılı ciromuz ile
ilaç sektörünün en büyük ikinci
ve Türkiye’nin en büyük 137’nci
sanayi kuruluşu olduk.”

A
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oçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Koçak, Global Sanayici’nin yerli aşı
çalışmaları ve “İSO En Büyük 500 Şirket
Araştırması” hakkındaki sorularını yanıtladı.
Ender Koçak, “Koçak Farma İnaktif Covid-19
aşısının Faz-1 çalışmaları, 2021 Mart ayında
ilk gönüllülere uygulanarak başlamıştı. 18-55
yaş arasında sağlıklı ve daha önce Covid-19
hastalığını geçirmemiş toplam 38 gönüllüye
uygulanan aşımızın Faz-1 çalışmaları
tamamlanmış bulunuyor. Faz 1 çalışmaları
sonucunda elde edilen veriler olumludur.
Önümüzdeki haftalarda Faz 2 çalışmasının
başlaması planlanmaktadır” dedi.
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak, ‘İSO
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’
listesinde şirketinin konumunu şöyle
değerlendirdi: “İSO Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu-2020” listesinde, önceki
yıla göre 14 basamak birden yükseldik.
Yaklaşık 1.9 milyar lira olarak gerçekleşen
2020 yılı ciromuz ile ilaç sektörünün en
büyük ikinci ve Türkiye’nin en büyük 137’nci
sanayi kuruluşu olduk. Ayrıca ÇOSB özelinde
2
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ÇOSB’nin en büyük 3. ve ilaç üretiminde en
büyük firması unvanımızı da koruduk.”
- Sayın Ender Koçak röportaja üzerinde
çalıştığınız yerli aşıyı sorarak başlamak
istiyorum. Çalışmalarınız hangi aşamada?
Faz-2 aşamasına geçtiniz mi?
- Koçak Farma tarafından geliştirilen
Koçak Farma İnaktif Covid-19 Aşısının
Faz-1 çalışmaları, 2021 Mart ayında ilk
gönüllülere uygulanarak başlamıştı. 18-55
yaş arasında sağlıklı ve daha önce Covid-19
hastalığını geçirmemiş toplam 38 gönüllüye
uygulanan aşımızın Faz-1 çalışmaları
tamamlanmış bulunuyor. Faz 1 çalışmaları
sonucunda elde edilen veriler olumludur.
Önümüzdeki haftalarda Faz 2 çalışmasının
başlaması planlanmaktadır. Koçak Farma
Covid-19 aşısı aynı zamanda Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) aday aşı listesinde de

SA

yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Faz
3 çalışmasının
tamamlanması ve
sonuçlarında uygun
olması halinde önce
Acil Kullanım Onayı
vererek, aşıları
kullanıma alması
ve ruhsatlandırma
süreçlerini
tamamlandığı zamanda
aşının ruhsatlandırması
aşı sürecinin beklenen adımları olacaktır.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
tüm çalışmaları ve ruhsat dosyalarını
uluslararası standartlara göre inceleyip onay
vermektedir. Bu nedenle aşıların yurtdışı
ruhsatlandırma ve satışı mümkün olacaktır.

► PANDEMİNİN ETKİLERİ
2022 YAZ AYLARINDA SÖNÜMLENİR
- Sağlık Bakanlığı Covid-19’a karşı
büyük partiler halinde Sinovac ve
Biontech aşısı tedarik etti. Yerli
aşıların da kullanıma verilmesiyle
sizce bu pandemi ne zaman sönümlenir?
- Pandeminin sönümlenmesi ile ilgili
net bir tarih vermek mümkün olmamakla
beraber, aşılama koverajının sadece
ülkemizde değil dünyada da artmasıyla
2022 yaz ayları pandemi etkilerinin
önemli ölçüde azalacağı dönem olabilir.
Sonsuza kadar süren bir pandemi insanlık tarihinde bulunmuyor. Belli yükselişler,
mutasyonlar vd. etkilerle pikler olacak ancak sonunda bitecektir. Bulunduğumuz çağ
itibari ile teknolojik olanaklar ve bilgi birikimi
eski dönemlere göre insanlığı daha şanslı
kılmaktadır. Ancak dünya üzerindeki seyahat ve nüfus hareketi bazı sınırlamaları da
zorluyor. Bir veya birkaç ülkenin çok başarılı
aşılama yapması yeterli olmuyor.
Dolayısıyla sadece ülkeler bazında değil
dünya çapında bir toplumsal bağışıklık
ya da daha doğru bir tanımlama ile aşı
bağışıklığı sağlamak zorundayız.

► İKİ ÖNEMLİ SİLAHIMIZ VAR: AŞI VE İLAÇ
Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen
Covid-19 aşıları ülkemizde pandeminin
bir an önce kontrol altına alınması,
sosyal tahribatın ve ekonomik zararların
hafifletilmesi için çok önemlidir.
Türkiye’de ve dünyada bilim insanları
tarafından da dile getirildiği gibi nüfusun
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yüzde 60-70’inin aşılanması koronavirüs
ile mücadelede en kritik hususlardan biri
durumundadır. Ülkemizde de bu hedef
doğrultusunda aşılama yaşı 18’e kadar
inmiş ve Sağlık Bakanlığımız tarafından
buna uygun tedarik planı yapılmıştır. Bu
noktada Türkiye olarak kendi aşılarımızı da
kullanıma sunabilmemiz sürecin başarıyla
yönetilmesi için sinerji sağlayacaktır.
Pandemiyle mücadelede iki önemli
silahımız var, aşı ve ilaç. Sonuçta bu iki
unsuru da üretecek olan ilaç şirketleridir.
İlaç sanayinin yetkinliği ve kendine yeter
olması ülkelere avantaj sağlamaktadır.
Bunun önemini küresel tehdit haline
dönüşen Covid-19 pandemisiyle birlikte
yaşamaktayız. İlaç sektörü global ölçekteki
diğer sektörler düşünüldüğünde en büyük
sektör değil ancak en stratejik sektörlerden
birisi, belki de en önemlisidir.

o ak arma la ve
imya Sa ayi A Ş i
moder retim tesisleri

► YILLIK 500 MİLYON KUTU
ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİBİZ
- Koçak Farma olarak
hangi alanlarda faaliyetiniz var?
- Kuruluşunun 50.yılını kutlayan Koçak
Farma, 1971’de beşeri ilaç üretimiyle faaliyete başlamıştır. 1982 yılında birçok ilacın
hammaddesini Türkiye’de ilk kez üretmiştir.
Bugüne kadar 700’ü aşkın ilaç, ilaç hammaddesi, serum ve biyoteknolojik ilacı ulusal
ve uluslararası tıbbın hizmetine sunmuştur.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde
140.000 metrekare alanda kurulu ve
100.000 metrekare kapalı alanda yıllık
500 milyon kutu üretim kapasitesine
sahip ileri teknoloji donanımlı Koçak
Farma üretim tesisleri, Türkiye’nin en
büyük ilaç üretim tesislerindendir.
Koçak Farma ayrıca İstanbul/
Ayazağa’da 50 bin metrekare alanda
kurulu Serum Üretim Tesislerine
sahiptir. Bu üretim tesisi ise 160 milyon
ünite/yıl üretim kapasitesine sahiptir.

ĺ
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Koçak Farma, onkoloji, hematoloji, üroloji, jinekoloji, kardiyoloji, kadın hastalıkları ve
doğum, cerrahi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, romatolojik hastalıklar, çocuk hastalıkları, göz hastalıkları, endokrinoloji, infeksiyon, nefroloji, iç hastalıkları, KBB, nöroloji
ve psikiyatrik hastalıklar başta olmak üzere
tüm tedavi alanlarında ürettiği ilaçlarla 50
yıldır insan sağlığına hizmet etmektedir.
Türkiye’de kullanılan her 2 kutu kanser ilacından 1 kutusu Koçak Farma ürünüdür.

► YERLİ İLAÇ ÜRETEREK
KAMUNUN YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ
Koçak Farma, ithalatla karşılanan
onkoloji ilaçlarını yerli üreterek ilacı kolayca
erişilebilir hale getirmiştir. Böylece kamu
maliyesinin yüz milyonlarca TL’lik yükünü
azaltmıştır. Türkiye’nin ilk biyobenzer
İnsülini olan “İnsülin Glarjin” Koçak Farma
tarafından üretilmiştir. Ayrıca Koçak Farma,
ilk yerli biyobenzer ilacı “Enoksaparin
Sodyum” üreterek sektörümüzde
yenilikçi gelişmelere öncülük etmiştir.
Koçak Farma kurulduğu günden bu yana
50 yıldır Tüberküloz ilaçlarının yerli
üretimini gerçekleştirerek, hastaların
kesintisiz bir şekilde ilaca ulaşımını
sağlayarak ülkemizin Tüberküloz alanında
elde ettiği başarılara katkıda bulunmaktadır.

► AŞI KARŞITLARI İÇİN
İKNA KURULU GEREKİR
- Aşı karşıtlığını önlemek, aşı olmamak
için direnç gösterenleri ikna etmek
için neler yapılmalı? Bu konuda
bildiğiniz dünyadan örnekler var mı?
- Pandemiler ve çeşitli enfeksiyonlar insanlık tarihinde milyonlarca kişinin ölümüne
neden olan olaylara konu olmuş bir alandır.
Son 2000 yıllık geçmişimizde veba, kolera,
çiçek, grip başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla ortaya çıkan pandemiler ciddi kayıplara yol açmıştır. Tarih boyunca bu hastalıkların tedavisine yönelik ilaçlar geliştirilmeye
çalışılmış ancak enfeksiyona yakalanmayı
önleyecek en önemli unsurlardan biri aşılama önemini son 2 asırdır korumuştur.
Aşı karşıtlığı da aşıların ortaya çıktığından
beri 200 yıl önce temelleri atılmış
ve bugün de varlığını devam ettirmektedir.

► İNEK MEMESİNDEN AŞI
Aşılamada en eski uygulamalar Osmanlıda çiçek hastalığını hafif geçirenlerin
lezyonlarından alınan materyalin kurutularak başkalarına uygulanmasıyla başladığı
düşünülmektedir. Benzer bir yöntem Benjamin Jesty tarafından 1700’lerde uygulan30 GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

mış. İnek memesindeki lezyondan aldığı
materyalle karısı ve iki oğlunu aşılayarak
çiçek hastalığından korumuştur. Edward
Jenner bu gözlemi klinik deneylere
dayandırarak dünyaya ilan etmiştir.
Aşı karşıtları kanıta dayalı tıp dünyasının
sunduğu bilimsel gerçeklere halen
şüpheyle yaklaşmaktadır. Covid-19 hastalığı
sonrasında da kullanıma sunulan Covid-19
aşıları konusunda benzer argümanlarla aşı
karşıtları faaliyetlerine devam etmektedir.

► MESLEKİ EĞİTİM GEREKİR
Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından
yapılacak bilimsel verilere dayalı
bilinçlendirme çalışmaları, kamuoyunun
karşısına çıkan bilim insanlarının vereceği
mesajlar ve konu ile ilgili eğitim son
derece önemlidir. Ayrıca sağlık meslek
mensuplarının mesleki eğitimlerinde
aşılama karşıtlığı ve yaklaşımı konulu
dersler koyulması fayda sağlayacaktır.
Covid-19 aşıları ile ilgili gerek Dünya
Sağlık Örgütü ve gerekse ülkelerin devlet
ve sağlık otoriteleri aşılanma oranlarının
artırılması ve kuşkuların giderilmesi
konusunda ciddi bir çalışma içerisindeler.
Aşı karşıtlığını ortadan kaldıracak en
önemli argümanlar bence pandemin başında yaşanan ve günde on binlerce insanın
ölümüne yol açan durumdan bugünlere gelmemizdir. Hastaneye yatış ve ölüm sayılarındaki azalmanın en önemli sebebi, bulunan
ve uygulamaya konulan aşılar olmuştur.
Ayrıca Covid-19 için Sağlık Bakanlığı
liderliğinde kurulan bir bilim kurulu
gibi, aşı ikna kurulu oluşturulmasının
faydalı olacağı düşüncesindeyim.
Kararsızları aşıya teşvik için hekim, psikolog, sosyolog, iletişim uzmanı, halkla ilişkiler
gibi birçok alandan uzmanın bir araya geleceği ikna kurulu olumlu bir işlev görecektir.
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► İSO EN BÜYÜK ŞİRKETLERDE
14 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK
- ‘İSO En Büyük 500 Şirket
Araştırması’nda üst üste yer alıyorsunuz.
Araştırmaya ilişkin ve sizin konumunuz
hakkında bilgi verir misiniz?
- İlaç sektöründe yarım asırdır birçok
ilke imza atan Koçak Farma, İstanbul
Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye’nin
en büyük sanayi şirketlerinin belirlendiği
2020 yılı “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu” listesinde, önceki yıla göre 14
basamak birden yükseldi. Yaklaşık 1.9
milyar lira olarak gerçekleşen 2020 yılı
ciromuz ile ilaç sektörünün en büyük ikinci
ve Türkiye’nin en büyük 137’nci sanayi
kuruluşu olduk. Ayrıca ÇOSB özelinde
ÇOSB’nin en büyük 3. ve ilaç üretiminde en
büyük firması unvanımızı da koruduk.
Dünyayı ve ülkemizi ciddi olarak etkileyen
Covid-19 pandemisinin zorlu koşullarına
rağmen Koçak Farma olarak üretimimizi
ve yatırımlarımızı kesintisiz olarak bu
süreçte de sürdürdük. Koçak Farma,
pandemi döneminde Covid-19 tedavi
algoritmasındaki tüm ilaçları üreterek ve aşı
çalışmaları yaparak büyük bir sorumluluk
üstlenmiştir. Pandemi süreci aynı zamanda
sağlık sektörü ve ilaç sanayinin, ülkelerin en
önemli önceliklerinden biri olması gerektiği
konusunda dünyada ciddi bir farkındalık
yaratmıştır. Kuruluşundan bugüne
sürdürülebilir büyüme ve rekabet için büyük
ölçekli stratejik yatırımlar gerçekleştiren
Koçak Farma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
onaylı AR-GE tesisleri ve Türkiye’nin en
büyük ilaç,biyoteknolojik ilaç,serum üretim
tesisleri ile ilaç sanayinde öncülük yapmaya
devam edecektir. Bu nedenle İSO 500
sıralamasında hem sektörün en büyük
iki firmasından biri olmanın hem de 14
basamak yükselmenin gururunu yaşıyoruz.

► 50 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ
- Bu kapsamda yıllık ihracatınız, yıllık
ithalatınız, ar-ge harcamalarınız ve toplam
istihdamınız konusunda bilgi alabilir miyim?
- Koçak Farma, yaklaşık 50 ülkeye ihracat
yapmakta olup, ihracatında başı onkoloji
ve transplantasyon ilaçları ile antibiyotikler
çekmektedir. Avrupa başta olmak üzere
Güney Amerika, Güney Kore, Avusturya gibi
uzak coğrafyalarda bulunan pek çok ülkeye
ihracat gerçekleşmektedir.
Koçak Farma ihracat hacmini artırmak
için yurt içi ve dışı yerleşik firmalarla
yakın işbirliği devam etmektedir. Özellikle
Koçak Farma’nın ürün yapısının çeşitliliği,

üretim kapasitesi, ihtiyaçlara hızla yanıt
verebilmesi, Avrupa GMP onaylı, çok
yüksek ve güncel ileri ilaç üretim tesislerini
vurgulamak önemli avantaj sağlamaktadır.
İşbirliği yapılan ülkelerden üretim
tesislerine gelen denetçiler son derece
olumlu izlenim ve görüşlerle ayrılmaktadır.
Üretim kalite, hızı ve kapasitesi nedeniyle
her geçen gün büyüyen işbirliği teklifleri
ihracat için yeni fırsatlar yaratmaktadır.
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► CİRONUN YAKLAŞIK YÜZDE 5’İNİ
AR-GE ÇALIŞMALARINA AYIRIYORUZ
AR-GE çalışmalarımız bütün hızı ile
devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Onaylı Ar-Ge merkezimizde bilim
insanlarımız, yeni ürünler, biyoteknolojik
ürünler ve aşılar ile ilgili araştırmalar
yapıyor. Koçak Farma, Ar-Ge bütçesi
yıllara göre değişiklikler gösterse de
genel olarak cironun yaklaşık
yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırmaktadır.
Koçak Farma olarak sorumluluklarımızın
bilinci ile var gücümüzle çalışmaya, araştırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.

► HEDEFİMİZ İSO İLK 100’E GİRMEK
2021 yılı için hedef Türkiye’nin ilk 100
sanayi şirketi içinde yer almak ve aşı
çalımlarımızı başarıyla tamamlamaktır. Hiç
kuşkusuz biyoteknoloji alanında yapılan
yatırımlar çerçevesinde başta 2. biyobenzer
insülin ve dışa bağımlılığı azaltacak
katma değer sağlayan ilaçların kullanıma
sunulması hedefler arasında yer alıyor.
Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak
ihracat faaliyetleri de kesintisiz sürecektir.
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Cinnagen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Ferhat Farşi:

Sputnik V aşısının seri üretimine
birkaç ay içinde başlayacağız
Farşi, “Hem teknoloji transferi
hem de üretilecek ilk 3 serinin
Kalite Kontrol analizleri hem
fabrikamızda hem de Rus
Gamelya Enstitüsü tarafından
yapılacak ve sonuçlar
karşılaştırılacak, test sonuçları
aynı bulunursa ürettiğimiz
seriler halkımızın kullanımına
sunulacak” dedi.
A

ESE

T

ürkiye’de Rus Sputnik V aşısını
üretecek olan Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi’nde kurulu Cinnagen
İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Ferhat Farşi,
gelinen aşamayı Global Sanayici’ye anlattı.
Farşi, “Sputnik V aşısının seri üretimine
birkaç ay içinde başlayacağız. Hem teknoloji
transferi hem de üretilecek ilk 3 serinin
Kalite Kontrol analizleri hem fabrikamızda
hem de Rus Gamelya Enstitüsü tarafından
yapılacak ve sonuçlar karşılaştırılacak, test
sonuçları aynı bulunursa ürettiğimiz seriler
halkımızın kullanımına sunulacak” dedi.

► SPUTNİK V AŞISI İÇİN DENEME
ÇALIŞMALARINI MART AYINDA TAMAMLADIK
- Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede siz de taşın
altına elinizi koydunuz. RDIF ile Türk Viscoran İlaç, Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi konusunda anlaştı. Üretimin CinnaGen İlaç’ın
Çerkezköy OSB’deki gelişmiş tesislerinde
yapılacağını açıklamıştınız. Hem Rusya tarafından hem de Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli
izinleri alıp deneme üretimine başladınız mı?
- Aralık 2020 tarihinde fabrikamız Sputnik
V’yi de kapsayan Adenoviral vektör bazlı Covid19 aşı üretimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu (TİTCK) tarafından ‘İyi İmalat Uygulamaları’ (GMP) yönetmeliğine göre denetlendi ve
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GMP sertifikamızı aldık. Ocak 2021 tarihi itibarı
ile Sputnik V aşısı için başladığımız deneme
çalışmalarını mart ayında tamamladık. Halihazırda teknoloji transferi için gerekli olan proses
validasyon çalışmalarının son aşamasındayız.
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► 20 BİN GÖNÜLLÜDE DENENDİ
- Sputnik V aşısının klinik
çalışmalar tamamlandı mı?
- Sputnik-V aşısının Faz 3 çalışması
tamamlanmış ve sonuçları saygın bir tıp dergisi
olan Lancet’de yayınlanmıştır. Bu çalışmaya,
yaklaşık 20.000 gönüllü alınmış, dörtte üçüne
etkin aşı uygulanmış, dörtte biri plasebo almıştır.
Aşının etkinliği yüzde 91.6 bulunmuştur. Önemli
bir yan etki (advers olay) gözlenmemiştir.
Ayrıca, Faz 3 klinik araştırma sonuçlarına
göre, 60 yaş ve üzeri insanların yani ileri yaş
grubu da dahil olmak üzere Sputnik V aşılarının yüksek güvenilirlik ve bağışıklık düzeyleri
kanıtlanmıştır. Aşı grubundaki gönüllülerin yüzde
98’inden fazlası humoral bağışıklık cevabı ve
yüzde 100’ü hücresel bağışıklık cevabı geliştirmiştir. Sputnik V ile aşılanan gönüllülerin virüs
nötralize edici antikorlarının seviyesi, COVID19’dan kurtulan hastaların antikor seviyesinden
1.3 ile 1.5 kat daha yüksektir. Yaşlı grup için
aşı etkinliği yüzde 91.8 olarak gösterildi.

► KARŞILIKLI TESTLER YAPILIYOR
- Sputnik V ‘nin seri üretimine
ne zaman geçebilirsiniz? Aşı halkın
kullanımına ne zaman sunulabilinir?
- Ticari seri üretimlerine birkaç ay içinde başlayacağız. Bildiğiniz üzere Sputnik V aşısı Rus
Gamelya Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olup
bu Enstitüsü hali hazırda aşı üretimini yapmaktadır. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) organizasyonu altında Gamelya Enstitüsü ile birlikte
teknoloji transferi çalışmalarını yürütmekteyiz.
Hem teknoloji transferi hem de üretilecek
ilk 3 serinin Kalite Kontrol analizleri hem
fabrikamızda hem de Rus Gamelya Enstitüsü
tarafından yapılacak ve sonuçlar karşılaştırılacak, test sonuçları aynı bulunursa ürettiğimiz
seriler halkımızın kullanımına sunulacak.
- Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk
Oran, koronavirüse karşı dünyada ilk tescil
edilmiş aşı olan Sputnik V’nin önce doğrudan
Rusya’dan tedarikini sağlayacaklarını açıklamıştı. Bu konuda bir ilerleme sağlandı mı?
- Bu soru Viscoran firmasıyla ilgili olduğu
için bizim cevap vermemiz uygun değil.
- Sağlık Bakanlığı’nın acil kullanım izni verdiği
Sputnik V’nin dışsatımını da yapacak mısınız?
RDIF ile anlaşma ihracatı da kapsıyor mu?
- Fabrikamızda üretilen aşıların ihracatı
da yapılacak. Ancak öncelik halkımızın aşı
ihtiyacının karşılanması olacak.

► BİYOTEKNOLOJİK İLAÇTA
KATMA DEĞER ÇOK YÜKSEK
- Biyoteknolojik ilaç firması olarak hangi
hastalıkların tedavisi için ilaçlar üretiyorsunuz?

Ürettiğiniz ürünlerin ihracatını yapacak mısınız?
- Ürün portföyümüzde kanser, multiple
skleroz, romatizma ve metabolik rahatsızlıkların,
kan hastalıklarının ve nadir hastalıkların
tedavisinde kullanılan yetim ilaçlar üretilecektir.
Ürün portföyümüz, üretimleri yüksek teknoloji
gerektiren biyoteknolojik ilaçları içermektedir.
TÜİK’in verilerine göre Türkiye’nin kilogram
başına ihracat ortalaması 1.5 dolardır , ilaçta
25 dolar, biyoteknolojik ilaçlarda ise 1 milyon
dolardan fazladır. Bu sebeple yüksek teknoloji
ile üretilen biyoteknolojik ürünlerin ihracatı
hem ülkemiz hem de firmamız için çok önemlidir. Hali hazırda, Sri Lanka, Ürdün, Bosna,
Senegal, Ekvator, Fas, Katar, Cezayir, Vietnam,
Moldova ve Sırbistan olan ülkelerle ihracat
sözleşmelerini imzalamış bulunmaktayız.

► ÇOSB ÇATISI ALTINDA
BULUNMAKTAN MEMNUNUZ
- ÇOSB ve Türkiye’nin yatırım imkanları
hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyim?
- ÇOSB fabrikamızın kuruluşundan
itibaren bize her konuda çok destek oldu. Bu
sebeple ÇOSB çatısı altında bulunmaktan
oldukça memnunuz. İlaç sanayisi, dünyada
savunma sanayisinden sonra gelen ikinci
stratejik sanayidir. Bu sebeple ülkelerin Sağlık
Politikaları “yatırım ekosistemini” belirler. Güney
Kore gibi bazı ülkeler bu ekosistemi planlı
bir şekilde yarattıkları için yüksek teknoloji
ile üretilen ilaçları üretmeyi ve ihraç etmeyi
başarmışlardır. Ülkemizde her ne kadar köklü
ilaç sanayisi mevcut olsa da yüksek teknoloji
gerektiren ilaçlarda dışa bağımlılığımız devam
etmektedir. Bu sebeple ülke olarak savunma
sanayisinde yakaladığımız başarıyı umarım
en kısa sürede ilaç sanayisinde özellikle
biyoteknolojik ilaçlar için de elde ederiz. ●
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İSO 500’te borç-özkaynak dağılımı
kronik sorun olmayı sürdürdü
500 Büyük Sanayi
Kuruluşunun üretimden
satışları 2020 yılında 1
trilyon 22 milyar TL’den
1 trilyon 179 milyar
TL’ye yükselerek yüzde
15.3 oranında arttı. Bu
büyüme performansı,
2018’deki yüzde 34.5
ve 2019’daki yüzde
16.4’lük artışlar ile
karşılaştırıldığında
yavaşladı.
SO Başka ı Erdal Bah ıva araştırma so u ları ı SO Y etim urulu Başka Yardım ıları r a
zhamaratlı ve Sadık Ayha Saruha ile irlikte kamuoyu a duyurdu

İ

stanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana
aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri
oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasının 2020 yılı sonuçları açıklandı. İSO Başkanı
Erdal Bahçıvan, araştırma sonuçlarını İSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ve
Sadık Ayhan Saruhan ile birlikte kamuoyuna duyurdu.
Bahçıvan, “İSO 500’te sonuçlar, ekonomimizin sanayi gibi
güçlü bir sacayağının olduğunu ortaya koydu. Enflasyonda ve
finansman piyasalarında tekrar başlayan olumsuzluklar ile ithal hammadde fiyatlarındaki artış, sanayicimiz üzerinde giderek daha fazla baskı yaratıyor.
Herkes için öngörülemezlik ve istikrarsızlık olan
enflasyon ile mücadeleyi mutlaka kazanmalıyız. Enflasyonun olduğu ortamda yatırım yapılmaz. Geçen
yıl yatırım teşvik belgelerinde yaşanan yüksek oranlı
artışa rağmen, yatırım iştahı fiiliyata dönmedi” dedi.

► 500 BÜYÜK’ÜN İLK ÜÇÜ

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasına göre 2020 yılında üretimden satışlara
göre zirvede 58 milyar 593 milyon TL ile TÜPRAŞ yer aldı.
Sıralamada ikinci Ford Otomotiv ve üçüncü de Oyak-Renault
Otomobil Fabrikaları oldu. İSO 500’teki kuruluşların
ihracatı ise yüzde 12.8 gerileyerek 64.1 milyar dolar oldu.

İSO 500’te faaliyet karı yüzde 55, istihdam yüzde 3 ve
Ar-Ge harcamaları da yüzde 5 artış gösterdi. Özkaynaklardaki
artış umut verirken, mevcut borç-özkaynak dağılımı ise
çözülmesi gereken kronik sorun olmayı sürdürdü. Finansman
yükü ise yüzde 39.2 gibi yüksek oranda artarak 88.8 milyar
TL’ye yükselirken, duran varlıkların toplam aktifler içindeki
payı da 2.8 puan azalarak yüzde 36.3’e geriledi.
Devreden KDV yükü, yüzde 14.3 artışla İSO 500’ün
toplam mali borçlarının yüzde 2.5’i düzeyine ulaştı.
500 Büyük çalışmasının 53. yaşını doldurduğunu belirten Bahçıvan, “Her yıl uzmanlarımız
tarafından büyük bir özenle, titizlikle, emekle hazırlanan bu araştırmaların her biri, Türkiye ekonomisinin tarihi açısından adeta bir bilgi hazinesi
niteliği taşıyor. Her sayısı Türkiye ekonomisinin,
sanayimizin bir tür check-up’ını ortaya koyan İSO
500’ün ortaya çıkması için son derece değerli
bilgilerini yıllardır bizlerle paylaşan tüm sanayi
şirketlerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum” dedi. İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklanırken
1971 yılında, 50 yıl önce yayınlanan kitapta dağıtıldı.
Bahçıvan, İSO 500’ün rakamlar ve
göstergelerle ortaya çıkan tablosunu şöyle açıkladı:
Dünyada genel olarak bir ekonomik küçülme yaşanırken
2020 yılında ekonomimiz yüzde 1.8 büyürken, sanayi

ĺ
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sektörümüz yüzde 2 ile daha güçlü
bir performans ortaya koymuştur. Bu
zor koşullarda sanayimizin yaptığı
katkı her türlü takdire değerdir.
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► ÜRETİMDEN SATIŞLARDA
BÜYÜME PERFORMANSI

İSO 500’de üretimden satışlar
2020 yılında; 1 trilyon 22 milyar
TL’den 1 trilyon 179 milyar TL’ye
yükselerek, yüzde 15.3 oranında
artmıştır. 2018’deki yüzde 34.5 ve
2019’daki yüzde 16.4’lük artışlar ile
karşılaştırdığımızda üretimden satışlarda büyüme performansı yavaşlamıştır. 2020 yılında tüketici enflasyonu
ile arındırıldığında üretimden satışlar reel olarak sadece binde 6
artış göstermiştir. Bu oran son dört yılın en düşük reel artışıdır.
İSO 500’ü oluşturan şirketler 50’lik gruplar halinde
değerlendirildiğinde, ilk 10 kuruluş İSO 500’ün toplam
üretimden satışlarının dörtte birini oluşturmayı sürdürse de
bu payın geçtiğimiz yıllara göre düşüş eğilimi içinde olduğu
görülüyor. Sıralamanın ilk 50’sini oluşturan kuruluşların toplam
üretimden satışlar içinden aldığı pay ise bir miktar azalmakla
birlikte toplamda yüzde 50’ye yakın seviyelerini koruyor.

► SATIŞ VE KARLILIK PERFORMANSI

İSO 500 Büyük’ün en temel ve üzerinde en çok
konuştuğumuz tablolarından biri de; satış ve karlılık
performansıdır. İSO 500’ün esas faaliyetlerinden elde ettiği
karı gösteren faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 55
oranında artarak 142.8 milyar TL olmuştur. Faaliyet
karlılığı oranı da 2.7 puan artarak yüzde 10,8’e çıkmıştır.
Benzer şekilde ölçülmeye başlandığı 2013’ten bu yana
2019 yılı hariç sürekli artış gösteren FAVÖK büyüklüğü, 2020
yılında yüzde 43.1 artışla 184.4 milyar TL’ye çıkmıştır. FAVÖK
karlılığı oranı da 2.6 puan artışla yüzde 13,9’a yükselmiştir.
Yine vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 50.1
artarak 92.5 milyar TL olmuştur. Görüldüğü üzere sanayi
kuruluşlarının karları 2020 yılında artış eğilimi göstermiştir.

► ÜRETİM FAALİYET DIŞI NET GELİR

İSO 500’ün karlılık verilerine baktığımızda, faaliyet
karlılığındaki iyileşmenin yanı sıra özellikle net kambiyo
karlarının etkisiyle üretim faaliyeti dışı gelirlerdeki artış da
karlılığa pozitif katkı yapmıştır.2020 yılında İSO 500’ün diğer
faaliyetlerden olağan gelir ve karları 237.9 milyar lira iken,
gider ve zararları 194.4 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bu
iki rakam arasındaki fark alındığında, İSO 500’ün 43.4 milyar
liralık üretim faaliyeti dışı net gelir elde ettiği görülmektedir.
3
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► BORÇ-ÖZKAYNAK DAĞILIMINI MUTLAKA ÇÖZÜMLENMELİ

İSO 500’ün ana bilanço kalemleri ve son 3 yılda gösterdiği
değişimlere baktığımızda 2020 yılında İSO 500’ün toplam
borçlarının yüzde 23 gibi yüksek bir oranda arttığını görüyoruz.
Firmalarımız faaliyet karlılığındaki artışın desteğiyle özkaynaklarını da yüzde 23.2 gibi benzer bir oranda büyütebilmiştir.
Bu durum, borçların özkaynaklara göre çok daha hızlı arttığı
geçmiş iki yılla kıyaslandığında umut verici görünüyor. Buna
rağmen mevcut borç-özkaynak dağılımının sanayicilerimiz için
mutlaka çözülmesi gereken kronik bir sorun olduğunu biraz
sonra paylaşacağım tabloda daha açık göreceğiz.

► BORÇ-ÖZKAYNAK İLİŞKİSİ
İSO 500’de 2015 yılı ile birlikte ilk kez yüzde 60’ların üstüne
çıkan toplam borçların payı takip eden yıllarda artış eğilimini
sürdürmüştür. 2020 yılında ise toplam borçların payı yüzde
68.4 ve özkaynakların payı yüzde 31.6 ile aynı kalmıştır. İSO
500’ün toplam mali borçları 2020 yılında yüzde 23 oranında
artarak 406.3 milyar TL’den 499.6 milyara ulaşmıştır. Borçların
vadelerine göre gelişiminde ise kısa vadeli mali borçlar
yüzde 22.4’lük artışla 168.3 milyar TL’den 206 milyar TL’ye
yükselmiştir. Uzun vadeli mali borçlar ise yüzde 23.3 oranında
artarak 238 milyar TL’den 293.5 milyar TL’ye çıkmıştır.
2020 yılında Türkiye’de yüzde 35’lerde seyreden oldukça
güçlü bir kredi büyümesi yaşanırken, İSO 500’ün mali borçlarındaki artışın yüzde 23’le sınırlı kalması, kredilerin daha çok sanayi dışı sektörlere yöneldiğini göstermektedir. Kısa vadeli mali
borçların toplam mali borçlar içindeki payına baktığımızda, 2017
ve 2018 yıllarında artış eğilimi gösteren bu oranın 2019’da
yüzde 41.4’e, 2020’de ise yüzde 41.2’ye gerilediğini görüyoruz.
Son iki yılda gerek borç yapılandırmaları gerekse farklı finansal
enstrüman seçeneklerine rağmen kısa vadeli mali borçların
toplam mali borçlar içindeki payı yatay seyrini korumuştur. İSO
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500’ün her yıl paylaştığımız kar/zarar eden kuruluşlar
tablosuna baktığımızda; 2020 yılında kar elde eden
kuruluş sayısı 411’den 423’e yükselmiştir.

► FİNANSMAN GİDERLERİ BELİRLEYİCİ

Finansman giderleri, İSO 500’ün karlılığında belirleyici
olmayı sürdürmektedir. 2020 yılında Covid-19 salgını
ile oluşan finansal koşullar içinde Türk lirasındaki değer
kaybı, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar sonucunda bir önceki yıla göre finansman
yükü önemli ölçüde artmıştır. 2020 yılında İSO 500’ün
finansman giderleri yüzde 39.2 artışla 88.8 milyar TL’ye
yükselmiştir. Bununla birlikte, faaliyet karı yüzde 55’lik
artışla 142.8 milyar TL’ye çıkmış ve bu sayede finansman giderlerinin faaliyet karına oranı yüzde 69.3’ten
yüzde 62.2’ye gerilemiştir. Yaşanan bu göreli iyileşmeye
rağmen, sanayi kuruluşlarımız ana faaliyetlerinden elde
ettikleri karların halen oldukça önemli bir bölümünü
finansman giderlerine ayırmaya devam etmiştir.

► YARATILAN KATMA DEĞER ARTTI

İSO 500 yaratılan katma değerde üretim yapısının
niteliği konusunda önemli veriler ortaya koymaktadır.
Teknoloji yoğunluğuna göre yaratılan katma değer
dağılımına bakıldığında, son 3 yıldır özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji gruplarında küçük adımlarla
da olsa umut veren bir ilerleme görülmektedir. 2018
yılında İSO 500’de yaratılan katma değer içerisinde
orta yüksek ve yüksek teknoloji ile yaratılan katma değer toplamı yüzde 27.5 iken, bu oran 2019’da yüzde
30.4’e, 2020 yılında yüzde 31.2’ye çıkmıştır.

SO E B y k lk 00 e
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► AR-GE YAPAN KURULUŞ 271

Hiç kuşkusuz sanayimizde teknoloji yoğunluğunun
artırılmasının en önemli yollarından biri, şirketlerimizin
AR-GE çalışmaları yapmasıdır. İSO 500’ün bu anlamda
ortaya koyduğu verilere baktığımızda AR-GE harcaması
yapan kuruluş sayısının 2013 yılından itibaren kademeli olarak arttığı görülmektedir. Önceki yıl yaşanan
duraksamanın ardından 2020 yılında İSO 500’de
AR-GE yapan kuruluş sayısı 271 olarak tespit edilmiştir. 2020 yılında İSO 500’ün AR-GE harcamaları, anket
verileri ile 6.2 milyar TL’dir ve 2019 yılına göre 4.9
oranında artış göstermiştir. 2019 yılında yüzde 0.58
olan AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranı,
2020’de hafif bir düşüşle yüzde 0.53’e gerilemiştir.

► YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET SAYISI AZALDI

2020 yılında İSO 500 içinde yabancı sermaye
paylı kuruluşların sayısı 110’a inmiştir. 2009 yılından
sonra İSO 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı
kuruluş sayısında yaşanan kademeli gerileme devam
etmektedir. Sermaye piyasaları, sanayi kuruluşlarının
yeni finansman kaynaklarına ulaşmasında önemli bir
faktördür. İSO 500 verilerine baktığımızda, sınırlı sayıda
firmanın halka açık olduğunu görüyoruz. Her ne kadar
son dönemde halka arzlara ilgi artsa da İSO 500’de
halka açık kuruluşların sayısı 67 ile yatay seyrini
korumaktadır. Halka açık kuruluşların sayısının sınırlı
olması, sanayi sektörü ve sermaye piyasaları arasındaki
bağın kuvvetlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya
koymaktadır. Bu noktada, sanayi şirketlerimizin sermaye piyasalarına açılma ve bu piyasalardan fon sağlama
konusunda desteklenmesi oldukça önemlidir.

İ

stanbul Sanayi Odası (İSO)
tarafından her yıl açıklanan,
‘Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi
Kuruluşu’ araştırmasının 2020
yılı sonuçlarına Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB)
katılımcı firmaları damga vurdu.
Türkiye’nin sanayi konusundaki en kapsamlı ve uzun soluklu çalışması olan ‘Türkiye’nin
En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’
araştırmasının 2020 yılı rakamlarına göre ÇOSB’den 18 firma
ülkemizin en büyük 500 firması
arasında yer almayı başardı.

İSO’nun sanayi alanındaki bu
kapsamlı araştırmasını değerlendiren ÇOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Sözdinler şunları
söyledi: “Her zamanki gibi bu
sonuçlar bize gurur vermiştir.
Biz ÇOSB olarak katılımcılarımızın daha iyi, daha verimli
üretim yapmaları için gerekli
tüm adımları atıyoruz ve atmaya
devam edeceğiz. Ağır pandemi
koşullarında bile hiç durmadan
üretimlerimize devam ettik.
Biz sanayiciler olarak, bugüne
kadar olduğu gibi, bundan sonra
da ekonomiye ve üretime katkı
vermeye devam edeceğiz. Gerek
aşı çalışmalarında yaşanan gelişmeler ve gerekse ülkemizin bu
üretim kararlılığı ile önümüzdeki
günlerin daha iyi olacağına inanıyorum. Organize Sanayi Bölgeleri olarak, ülkemizin geleceğine
inanıyor, şartlar ne olursa olsun
üretime devam etme kararlılığında olduğumuzu belirtmek
istiyorum. 2020 yılı verileriyle
18, 2019 yılı verileriyle de yine
18 firmamızın yer aldığı İSO’nun
bu çalışmasını çok önemsiyoruz,
bizim için rehber niteliği
taşıyor, yol gösteriyor.”
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İSO İkinci Büyük 500’e ÇOSB’den 19 firma girdi

İ

İSO 1000-2
stanbul
0
Sanayi
ARAŞTIRMA 20
SIN
OdaÇOSB’DEN A
sı (İSO)
37
‘Türkiye’nin İkinci FİRMA GİRDİ
500 Büyük Sanayi
Kuruluşu-2020’ araştırmasının
sonuçlarını açıkladı. İSO İkinci Büyük
500’de Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’nden (ÇOSB) 19 sanayi
kuruluşu yer aldı. ‘İSO’nun En Büyük
İkinci 500-2020’ listesine Yılmaz Redüktör, Argon Kimya, Hattat Traktör
ÇOSB sıralamasında ilk üçte yer aldı.
İSO’nun En Büyük 500 ve En Büyük İkinci 500 araştırmasına 2020
rakamlarına göre ÇOSB’den 37
firma girdi. İSO’nun 2019 verilerine
göre hazırladığı Türkiye’nin en büyük
1000 firması listesine ÇOSB’den
yine 37 firma girmişti.

► SÖZDİNLER: ÇOSB’DEKİ
YATIRIMLAR CARİ AÇIĞI AŞAĞIYA ÇEKECEK

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yayınladığı Türkiye’nin
en kapsamlı ve en detaylı sanayi kuruluşları araştırmasını
değerlendiren ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler,
“İSO En Büyük 500-2020 listesine ÇOSB’den 18 firmanın,
İSO İkinci Büyük 500-2020’de de bölgemizden 19 sanayi
kuruluşunun girmesi bizim için önemli bir göstergedir.
ÇOSB’deki firmaların devler ligindeki yerini gösteren bu
veriler pandemiye rağmen sanayicinin çarkları döndürdüğünü
gösteriyor. Üretim, istihdam ve ihracat üssü ÇOSB’de yapılan
her üretim Türkiye’nin cari açığını aşağıya çekerek makasın

kapanmasını sağlıyor. Bunlara örnek verecek olursam ilaç
üssü ÇOSB’nin salgına karşı aşı üretim merkezi olma yolunda
ilerlediğini belirtmem gerekiyor. Çalışmalarımız hep katma
değeri yüksek üretim içindir. Arçelik’in iki yeni üretimini
de burada belirtmeden geçmemeliyim. WAT Motor’un
elektrikli servo motor üretimini çok önemsiyorum. Yine TCL
cep telefonunu ÇOSB’de üretmeleri cari açığı düşürecek
adımlardır. Aslında tüm katılımcılarımız Türkiye’nin cari açığının
sıfırlanması için çalışıyor. İki yıldır yaşanan ağır olumsuzluklara
karşı elini taşın altına koyarak üretimi sürdüren tüm
katılımcılarımızı, çalışanlarımızı kutlar, başarılar dilerim” dedi.

İSO En Büyük İkinci 500 araştırması
KOBİ’lerin check-up’ını ortaya koydu

İ

stanbul Sanayi Odası (İSO), “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu-2020” araştırmasının ardından, daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu-2020” araştırmasının sonuçlarını da açıkladı.
2020 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci
500) araştırması, her yıl olduğu gibi bu yıl da KOBİ’lerin mevcut
durumu ve geleceği açısından önemli sonuçlar ortaya koydu.
İSO İkinci 500 2020 sıralamasında Murat Ticaret Kablo
578.9 milyon TL ile ilk sırayı aldı. İkinci sırayı küçük bir
farkla ve yine 578.9 milyon TL ile Metal Matris takip ederken,
RTM Tarım Kimya 571.5 milyon TL ile üçüncü oldu.
İSO İkinci 500’ün bu yılki listesine 119 yeni sanayi kuruluşu
girdi. Bunlardan 30 tanesi İSO 500’den İSO İkinci 500’e düşen
şirketlerden oluştu. Listeye geçen yılki İSO 1000 dışından giren
yeni firma sayısı 89 olurken 2019 yılının İSO İkinci 500 listesinden
İSO 500’e çıkan firma sayısı ise 39 olarak gerçekleşti.
İSO İkinci 500’ün 2020 yılındaki üretimden net satışları yüzde
21.7 oranında artarak 157 milyar TL’den 191.1 milyar TL’ye yükseldi. 2019 yılında 482.1 milyon TL ile 201.2 milyon TL bandında

üretimden net satış yapan şirketler İSO
İkinci 500 sıralamasında yer alırken 2020
sonuçlarına göre bu bant 578.9 milyon TL
ile 251.6 milyon TL arasında oluştu.
Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki sanayi yapısının check-up’ını
ortaya koyan İSO İkinci 500’ün sonuçlarına bakıldığında, pandemi
gibi ağır bir şokun damgasını vurduğu 2020 yılında, üretimden
net satışlarda görülen başarının başka göstergelerde de yaşandığı
görülüyor. Örneğin, ihracat, teknoloji yoğunluğu, istihdam, karlılık,
finansman giderleri, Ar-Ge harcamaları gibi birçok parametrede,
İSO İkinci 500 beklenenden daha parlak sonuçlar ortaya koyuyor.
İkinci En Büyük 500 araştırmasını değerlendiren İSO Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “KOBİ’lerimiz uygun finansman koşullarında üretimin gücüne güç katmaya hazır olduklarını gösterdi.
Pandeminin yaşandığı 2020 gibi zorlu bir yılda, İSO İkinci 500’ün
özellikle üretimden net satışlarını reel olarak yüzde 6 oranında arttırmış olmasından başlayarak, ihracat, istihdam, karlılık, finansman
giderleri, teknolojik yapı, Ar-Ge harcamaları gibi birçok parametrede beklenenden parlak sonuçlar verdiğine tanıklık ediyoruz”dedi.
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İKMİB Başkanı Adil Pelister:

‘Ulusal Kimya Ajansı
kurulmasını istiyoruz’
İstanbul Kimyevi Maddeler
ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği Başkanı Adil
Pelister, “Kimya sektörünü,
ekonomik kalkınmanın
anahtarı olarak görüyoruz.
Ekonomisi gelişmiş
ülkelerin kimya sektöründe
öncü olduklarını biliyoruz
ve görüyoruz. Bu nedenle
kimya sektörümüze ayrı bir
önem verilmesi gerektiğini
ve Ulusal Kimya Ajansı
kurulması gerekliliğini dile
getiriyoruz” dedi.

AY DUDA

K

imyasal maddeler ve mamulleri
ihracatçıları, koronavirüsün
olumsuz koşulları hüküm sürerken,
2020 yılında ve 2021 yılının ilk 5 ayında
rekor denilebilecek düzeyde dışsatım
gerçekleştirdiler. Sektörün yüksek
performansını, ithalatın azaltılması ve
yerli ürün geliştirilme çalışmalarını İKMİB
Başkanı Adil Pelister ile konuştuk.
- Sayın Adil Pelister söyleşimize
Covid-19 pandemisi dönemini ele alarak
başlayalım. Kimya sektörü 2020 yılını
dünyada ve Türkiye’de nasıl bir ortamda
geçirdi? Önceki yıllara göre
ihracatçıların performansları nasıldı?
- 2020 yılı, Covid-19 pandemisi
dolayısıyla dünyada sağlıktan ekonomiye,

tedarik zincirinden lojistiğe her sektörün
ve her alanın olumsuz etkilendiği zor bir
yıl oldu. Özellikle seyahat kısıtlamaları
ve kapanmalar ile birlikte ekonomi
yavaşladı hatta durma noktasına geldi.
Buna bağlı olarak arz-talep
dengesinde bozulma meydana geldi.
Kimya sektörümüz ise bu zorlu süreçte
büyük bir çaba ile üretim ve ihracatına
devam etti. Sektörümüz, petrokimya
alanında küresel enerji ihtiyacı azalmasına
bağlı olarak ihracat düşüşü yaşasa da
plastik, kozmetik, ilaç, medikal, temizlik
maddeleri başta olmak üzere diğer alt
sektörlerinde ise nispi bir artış kaydetti.
2020 yılında 18 milyar 313 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en fazla ihracat
gerçekleştiren ikinci sektörü olmayı başardık. 2019 yılına göre pandemiden dolayı
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ihracatımızda yüzde 11,32’lik bir kayıp oldu.

► 5 AYLIK İHRACATIMIZ YÜZDE 35 ARTTI
- 2021 yılında ise yaygın aşılama ile başlayan bir iyimserlik dönemine girdik. Yılın
ilk ayları ihracatta beklenen iyileşme ve artış yaşandı mı? Hızlı aşılamanın süreceğini
göz önüne alırsak 2021 yılının ikinci yarısı
ve 2022 yılı için beklentileriniz neler?
- Bu yıl ilk çeyrekte sektör ihracatımız
geçen yıla kıyasla yüzde 14 büyüdü ve 5,31
milyar dolara ulaştı. Bu yıl Nisan ayında
gerçekleştirdiğimiz 2,16 milyar dolarlık
ihracat ile aylık bazda ihracat rekorumuzu
kırdık. Mayıs ayında pandemiye rağmen
yüzde 80 artışla 2,13 milyar dolarlık ihracat
ile en çok ihracat yapan birinci sektör olduk.
Sektörümüzün ilk 5 aylık ihracatı ise
yüzde 35 artışla 9,6 milyar dolara ulaştı.
Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki
aşılama ile birlikte yılın ikinci yarısının
daha hareketli geçeceğini ve ihracatın
artış ivmesini sürdüreceğini öngörüyoruz.
Bu yıl için 21 milyar doların çok üstünde
bir ihracat rakamına ulaşacağımıza
inanıyoruz. 2022 yılının da 2021’e göre
daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz.

► NAVLUN FİYATLARI 3-4 KATINA ÇIKTI
- Dünya çapında lojistik ile ilgili
yaşanan sıkıntılar hangi boyutlarda
idi. Şu anda sorunlar çözüldü mü? Bu
amaçla nasıl çalışmalarda bulundunuz?
İhracatçı tüm sektörlerin en çok
kullandığı denizyolu taşımacılığındaki
konteyner ve gemi bulma sıkıntıları
sizi nasıl etkiledi? Konteyner sıkıntısı,
navlun artışları gibi taşımacılık ve
lojistik giderlerinde harcamalar ne
ölçüde arttı. Önümüzdeki aylara ilişkin
öngörülerinizi bizimle paylaşır mısınız?
- Pandemiden kaynaklı olarak dış
ticarette özellikle lojistik alanında pek çok
sorun yaşanmaya başladı. Arz ve talep
dengesinin bozulmasına bağlı olarak tedarik
zincirinde de kopmalar meydana geldi.
Konteyner ve gemi bulma konusundaki
sıkıntılar, pandemi nedeniyle çalışmalarını
yavaşlatan limanlar ve navlun fiyat artışları
gibi sorunlarla karşılaştık. Navlun
fiyatlarının 3-4 katına çıktığını söyleyebiliriz.
İKMİB olarak bu sıkıntıları yakından
takip ederek çözüm noktasında ilgili
Bakanlıklarımız ve kurumlarımızla
istişarelerde bulunduk. Üyelerimizin
birinci ağızdan bilgilendirilmesi ve çözüm
sürecine katkıda bulunmak amacıyla
Lojistik konulu bir webinar gerçekleştirdik.
Sorunların çözümü için devletimiz ve ilgili
2 GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021
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em ülkemizdeki hem de dünyadaki aşılama
ile birlikte yılın ikinci yarısının daha hareketli
geçeceğini ve ihracatın artış ivmesini sürdüreceğini
öngörüyoruz. Bu yıl için 21 milyar doların çok üstünde
bir ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz. 2022
yılının da 2021’e göre daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz.

kurumlar çalışmalarına devam ediyor. TİM’in
de bu konuda bir portal hazırlığı var. Fiyatların bir süre daha bu şekilde devam etmesi,
2021 yıl sonu, 2022’nin başı itibariyle
biraz daha normale dönmesi bekleniyor.

► SEKTÖR DENİZYOLUNU KULLANIYOR
- Karayolları, havayolları ve demiryolları
kimya sektörünün ihracatında ne ölçüde
kullanılıyor? Bunlar denizyollarına karşı
alternatif olarak kullanılabiliyor mu?
- Kimya sektörünün ihracatında ürünlerin
yüzde 79,1’i deniz yoluyla, yüzde 17,6’sı
karayoluyla, kalan yaklaşık yüzde 3,5’luk
kesimi ise diğer şekillerde taşınıyor.
Demiryolu ve havayolu taşımacılığı
özellikle pandemide öne çıktı. Ancak
rakamlara da bakınca görülüyor ki
en çok denizyolu taşımacılığı tercih ediliyor.

► YERLİ ÜRETİME ÖNEM VERMELİYİZ
- Pandemi koşullarına benzer yeni olağanüstü durumlara karşı uluslararası ticaretin
daha düzgün yapılabilmesi için neler gereklidir? Türkiye’nin iş dünyası ve ekonomi
yönetimi olarak yapabileceği neler vardır?
- Pandemi bize tek bir yere bağlı
kalmamayı ve yerli üretime ağırlık verilmesi
gerektiğini gösterdi. Ülkemizin de pandemi
sonrası tedarikte öne çıktığını görüyoruz.
Bulunduğu coğrafi konum sebebiyle
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de tedarikte alternatif olabilecek ülkeler
arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Bu sebeple yerli ve milli üretime öncelik
verilmesi, yüksek katma değerli ürün üretimine geçilmesi ve firmalarımızın ölçek büyütmesi hem sektörümüzün hem de ülkemizin
geleceği açısından büyük önem taşıyor.

► 27 SEKTÖRE GİRDİ SAĞLIYORUZ
- Kimya ve alt sektörlerinin,
ihracatın daha da artırılması için
stratejik planlamasında neler var?
- Pandemi sürecinde hayati önemi bir kez
daha anlaşılan kimya sektörü, 27 sektöre
girdi sağlayarak ülke ekonomisi için büyük
bir katma değer oluşturuyor. Kimya sektörünü, ekonomik kalkınmanın anahtarı olarak
görüyoruz. Ekonomisi gelişmiş ülkelerin kimya
sektöründe öncü olduklarını biliyoruz ve görüyoruz. Bu nedenle kimya sektörümüze ayrı bir
önem verilmesi gerektiğini ve Ulusal Kimya
Ajansı kurulması gerekliliğini dile getiriyoruz.
İKMİB olarak, kimya sektörümüzü
geliştirmek ve daha ileriye taşıyabilmek,
ihracatının artmasına katkı sağlayabilmek
amacıyla Kimya Teknoloji Merkezi projemizi
hayata geçiriyoruz. İçinde akredite referans
laboratuvarları, dijital kütüphanesi, Ar-Ge
merkezi ve yeni buluşların ekonomik hayata
geçirilmesine olanak tanıyacak olan ‘kuluçka
merkezi’nin de bulunacağı bu önemli
bilim ve ekonomi merkezimizin kuruluş
çalışmalarına da hızla devam ediyoruz.

► GLOBAL FİYAT ARTIŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR
- Birçok alt sektörüyle birlikte kimya
sektörü ürünlerinde ithalatın payı hangi
oranlardadır? Dünya çapındaki hızlı fiyat
artışları kimya sektörünü nasıl etkiledi
ve etkiliyor? Ürün maliyet artışlarının
ihracat pazarlarına etkisi ne oldu?
- Hammadde ve ara mamullerde yüzde 70
oranında ithalata bağımlığını sürdüren kimya
sektöründe, TÜİK verilerine göre, 2020 yılı
Ocak-Aralık döneminde 61,41 milyar dolar
değerinde ithalat gerçekleştirildi. İhracatın
ithalatı karşılama oranı yüzde 33,9 oldu.
Sektöre ilişkin ithalatı mineral yağlar ve
yakıtlara ilişkin ürün grubundan ayrıştırdığımızda ise ithalatın 33,92 milyar dolar olduğu
ve ihracatın ithalatı karşılama oranının ise
yüzde 50,9’a yükseldiği görülüyor.
Dünya çapında yaşanan hammadde fiyat
artışı, kur artışı ile birlikte oldukça yüksek
maliyetlere sebebiyet veriyor. Sektörümüzün
ithal girdi bağımlılığından ötürü üretim
maliyetleri olumsuz etkileniyor.

► İTHALATI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ
- Kimya sektörünün ithalatını azaltacak

P

andemi nedeniyle konteyner ve gemi bulma
konusundaki sıkıntılar, çalışmalarını yavaşlatan
limanlar ve navlun fiyat artışları gibi sorunlarla
karşılaştık. Navlun fiyatlarının 3-4 katına çıktığını
söyleyebiliriz. İKMİB olarak bu sıkıntıları yakından
takip ederek çözüm noktasında ilgili Bakanlıklarımız
ve kurumlarımızla istişarelerde bulunduk.

yerli üretim çalışmalarınızın aktif olarak
sürdüğünü biliyoruz. Bu konudaki faaliyetlerinizi ve taleplerinizi bize anlatır mısınız?
- İKMİB olarak uzun bir emek ve uğraş
sonucu sektörde ithalatı frenleyecek ve cari
açığın azalmasına katkı sağlayacak Türk
Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler
Raporunu hazırladık. Türk kimya sektörünün
en fazla ithal ettiği hammadde ve ara
mamulleri mercek altına aldık. Raporda
2019 yılında ithalat değeri 50 milyon
doların üzerinde olan 157 ürün kategorisi
ile yerli üretim hamlesi bekleyen öncelikli
103 stratejik ürün alanını belirledik.
Söz konusu ürün gruplarının 2019 yılı
toplam ihracatının 13,01 milyar dolar, toplam
ithalatının 62,21 milyar dolar ve dış ticaret
açığının ise 49,2 milyar dolar olduğu göze çarpıyor. Hem sektör hem de cari açık açısından
önemli bir ithalat yükü getiren bu 103 ürün
grubuna yapılacak yeni stratejik üretim yatırımlarıyla birlikte toplamda 20,7 milyar dolarlık
ithalatın önüne geçilmesini hedefliyoruz.
Raporumuzda mercek altına aldığımız
bu öncelikli ürünlerin önemli bir kısmı
sektörümüzün hammadde ve ara mamul
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girdisi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla
bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ile
kimya sektörümüzün dışa bağımlılık
oranı büyük ölçüde azalacaktır.
Rapordaki ürünlerin çoğu Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi programına alınan
Öncelikli Ürünler Listesinde de yer alıyor.
Çağrıya çıkılması planlanan söz konusu
ürünlerde yatırımın en kısa zamanda
hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.
- Kısa süre önce İhracatın Yıldızları
Ödül Törenini düzenlediniz. Sektörün güçlenmesi, birliği ve dayanışması açısından
önemli olan İhracatın Yıldızları organizasyonu hakkında bilgi verir misiniz?
- Birliğimizin üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik
etmek amacıyla bu yıl 6’ıncısını düzenlediğimiz 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül
Törenimizi, 18 Haziran 2021 tarihinde hibrid
olarak gerçekleştirdik. İKMİB’in youtube
kanalından da canlı olarak yayınlandı. 2020
yılında en çok ihracat yapan firmalarımızı
ödüllendirdik. Kimyanın alt sektör ve ürün
gruplarında toplam 35 kategoride ilk 5’e
giren 175 firmamıza ödül verdik. Sektörümüzü kalıcı ikinciliğe taşıyan tüm ihracatçılarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor
ve başarılarının devamını diliyorum.
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M B hra atı Yıldızları t re i de M B Başka ı Adil elister Ti aret
Baka Yardım ısı ıza Tu a Tura ay T M Başka ı smail
lle solda sa a

M B hra atı Yıldızları d lleri de OSB dam ası

lke ekonomisine büyük bir katkı
sağlayan ve Türkiye’nin en çok ihracat
yapan ikinci sektörü olan kimya sektöründe
2020 yılının ihracat yıldızları belli oldu.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl
düzenlediği ‘İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül
Töreni’, bu yıl hibrit olarak gerçekleşti,
35 kategoride 125 firma ödül aldı.
Pandemi sürecinde hayati önemi bir
kez daha anlaşılan kimya sektörü,
27 sektöre girdi sağlayarak ülke ekonomisi
için büyük bir katma değer oluşturuyor.
2020 yılında dünya ekonomisi ve küresel
ticaret pandemi gölgesinde zorlu bir süreç
geçirirken, Türk kimya sektörü 18.3 milyar
dolarlık ihracatla Türkiye’nin en fazla
ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu.
Pandemi etkisiyle 2020 yılında küresel
kimya sektör ihracatı yüzde 12 daralırken,
Türk kimya sektör ihracatı ise yüzde 11
dolayında daraldı. Sektör ihracatı
dünyadaki yüzde 0.6’lık payını ise korudu.
Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa,
medikalden boyaya kadar pek çok farklı
alt sektörden 7 bin üzerinde aktif
ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB,
Türkiye’nin toplam kimya ihracatının
yüzde 59’dan fazlasını gerçekleştirdi.
GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

İKMİB’in üye firmalarını başarılı
ihracatlarından dolayı onurlandırmak
ve teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı
düzenlenen 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni, 18 Haziran 2021 tarihinde
hibrit olarak gerçekleştirildi. İKMİB’in
youtube kanalından da canlı olarak
yayınlandı. Ödül Töreni’nde kimyanın alt
sektör ve ürün gruplarında toplam
35 kategoride ilk 5’e giren 175 firma
ödül almaya hak kazandı.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Adil Pelister, “Mayıs ayında toplam
ihracat rakamları içinde sektörel bazda kimya sektörümüz, en çok ihracat yapan sektör
olarak 1’inci sıraya yükseldi. Açıklanan
rakamlara göre geçen yılın aynı ayına oranla, kimya sektörü olarak ihracatımızı yüzde
80 oranında artırarak, 2 milyar 130 milyon
dolar ihracat gerçekleştirdik. Yine geçen
senenin ilk 5 ayına oranla, 2021 yılının aynı
döneminde yüzde 35’lik bir ihracat artış
oranı kaydederek, kimya sektör ihracatımız,
9.6 milyar dolara ulaştı. Bu seneyi
21 milyar doların çok üstüne çıkarak
bitireceğimizi düşünüyoruz. Buna göre de
üretmeye ve ihracat yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

► 2020 İHRACAT GURUR TABLOSU

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) 2020 yılı
ihracat listesinde Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi’nden de (ÇOSB) çok sayıda
firma yer almayı başardı. İKMİB’in ihracatçı
listesinde yer alıp ödül almaya hak kazanan
ÇOSB firmaları şu isimlerden oluştu:
■ İLAÇ İHRACATI
World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. (Ulkar)
■ PLASTİKTEN MAMUL FİLMLER
VE LEVHALAR İHRACATI
Korozo Dış Tic. A.Ş. (Sareks)
■ ESNEK PLASTİK AMBALAJ İHRACATI
Korozo Dış Tic. A.Ş. (Sareks)
■ KAUÇUK HORTUMLAR İHRACATI
Polimer Kauçuk San. ve Paz. A.Ş. (Eaton)
Tristone Flowtech İstanbul Otomotiv
■ DİĞER KAUÇUK EŞYALAR İHRACATI
Vibracoustic Çerkezköy Oto Parçaları Dış Tic.
■ BOYA, VERNİK, MÜREKKEPLER İHRACATI
Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.
■ ODA KOKULARI İHRACATI
Atak Farma Kozmetik ve Kimya
■ TEKSTİL KİMYASALLARI İHRACATI
Setaş Kimya San. A.Ş.
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UTİKAD Başkanı Emre Eldener:

‘Konteyner sıkıntısı
Eylüle kadar sürecek’
UTİKAD Başkanı Emre
Eldener, “Gelişmiş
ülkelerdeki tasarruf miktarı
pandemide arttı. Bu durum
2021-2022’de global ticaret
talebini normalin üzerinde
tutacaktır. 2021 ve 2022’de,
konteyner gemisi ve yer
arzında düşük büyüme
bekleniyor. Bu da artan
global talep göz önüne
alındığında, ekipman ve yer
sıkışıklığının Eylül 2021’e
kadar devam edeceğini
göstermektedir.” dedi.
AY DUDA

G

lobal çapta her sektörde olduğu
gibi, uluslararası deniz, kara ve havayolu taşımacılığı pandemi koşullarından olumsuz etkilendi. Dünya ticaretinde yaşanan ve her ülkede sorunlar yaratan
krizin nedenlerini ve bugünkü durumunu
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı
Emre Eldener ile konuştuk.
- Sayın Eldener, pandemiyle gelen
kısıtlamalar, karantinalar denizyolu
taşımacılığını ne ölçüde etkiledi? Herkesin
konuştuğu konteyner krizi neden başladı?
- Pandemi döneminde denizyolu taşımacılığı kurtarıcı rolü üstlense de duran üretim
ve azalan tüketim talepleri nedeniyle taşınan
yük hacimlerinde ciddi düşüşler yaşandı. Armatörler, yük hacimlerinin azalması ile kiralık
gemileri bırakarak sadece kendi gemilerini
kullanmak durumunda kaldılar. Bu da sefer
yapan gemi sayılarının azalması anlamına

geldi. Aynı zamanda konteynerlerin bazı bölgelere yığılması ile birlikte ekipman bulmak
oldukça zorlaşmaya başladı. Sonuç olarak
şu anda özellikle ihracat amaçlı konteyner
ve bu konteynerleri yüklemek üzere
gemilerde müsait yere çok fazla talep oldu.
Pandemi ve dünya ticaretindeki
dengesizliğin neden olduğu yük
hacimlerindeki düşüş, taşıyıcıların
hizmetlerinin ve seferlerinin bir kısmını iptal
etmesine ve gecikmelerin artmasına neden
oldu, sefer iptalleri duyuruldu. Konteyner
taşımacılığına yönelik talepte de yüzde
20-30’luk bir düşüş oldu. Azalan konteyner
sayıları nedeniyle gemiler kapasitesini
dolduramadan seferlerini yapmaya başladı.
Bu durum gemi hatlarının maddi kayıp
yaşamasına neden oldu ve dolayısıyla
gemi ve sefer sayıları azaltıldı. Tüm bu
gelişmeler sonucunda tedarik zinciri
bozuldu. Yaz aylarında panik havasının
dağılması ile ticaret tekrar canlandı ancak
bu sefer gemi seferlerinin azaltılmış
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olması nedeniyle hem yükün
taşınacağı gemiyi hem de
ekipmanı bulmak zorlaştı.

► NE YAZIK Kİ HALA SÜRÜYOR?
- Konteyner krizi devam ediyor
mu? Ediyorsa siz ne kadar
sürmesini bekliyorsunuz?
- Denizyolu taşımacılığında
yaşadığımız konteyner sıkıntısı ne
yazık ki hala sürüyor. Armatörler
konteyner sıkıntısının önüne
geçebilmek ve ekipmanı daha hızlı
toplayabilmek adına tüm dünyada
serbest zaman ve ekipmanın
kullanılıp geriye iadesi (detention)
sürelerini indirdi. Ancak bu da
global ölçekte malın gümrükte
kalması dolayısıyla ortaya çıkan
maliyetler (demuraj) nedeniyle
EM E E DE E
MD
birçok tüccarın zararının artmasına
asım 201 da UT AD Y etim
alışa Elde er 1
yılı da ITA Ulaştırneden oldu. Çin’deki konteyner
urulu Başka lı ı revi i stle e Emre
ma izmetleri ve Ti A Ş ye katıldı ale
üreticileri durmaksızın konteyner
Elde er 1
yılı da Eskişehir de do du
ITA ı hem hissedarı hem de EO su
1
yılı da Eskişehir A adolu isesi i
Evli ve iki o uk a ası ola Emre
üretiyor, ancak üretilen bu
itirdikte so ra 1 1 de Orta Do u
Elde er UT AD Y etim urulu
konteynerlerin önemli bir bölümü
Tek ik
iversitesi Maki e M he disli i
Başka lı ı ı ya ı sıra MEA De iz
eskiyen konteynerlerin yerine
l m de mezu oldu Elde er i
Ti aret Odası Disi li
urulu yeli i
dolaşıma sokuluyor. Dolayısıyla
ay ı zama da ABD de Bald i
alla e
T M- izmet hra at ıları Birli i De etim
iversitesi de MBA dere esi var
urulu yeli i T M- izmet hra at ıları
hissedilen konteyner sıkıntısına
1 1-1
yılları da ABD de uluslararası
Birli i o istik omite Başka
hızlı bir çözüm olamıyor.
ti aret ve retim m he disli i ala ı da
Yardım ılı ı ya ıyor
2020’de dünya ekonomisi
yüzde 3 daraldı. 2021’de
hammaddelerin önemli bir alıcısı ve küresel
düzelme beklendiği gibi aynı
tedarik zincirinde üretici olarak önemli rolü
biçimde devam ederse yüzde 5.8 büyüme
sebebiyle Çin’deki üretim faaliyetlerinin
bekleniyor. Gelişmiş ülkelerdeki tasarruf
durdurulması ve yavaşlatılması Çin odaklı
miktarı pandemide arttı. Bu durum 2021küresel arz-talep dengesi üzerinde daha
2022’de global ticaret talebini normalin
önce benzeri görülmemiş bir baskı yarattı.
üzerinde tutacaktır. Gelişmiş ülkelerin
Çin’in sadece bir üretim merkezi olarak ele
Türkiye’den mal taleplerinin yüksek
alınması pandeminin uluslararası ticarete
seyretmesi bekleniyor. 2021 ve 2022’de,
olan etkilerini anlamakta eksik kalacaktır;
konteyner gemisi ve yer arzında düşük
Çin’in dünyanın en kalabalık ülkesi olması
büyüme bekleniyor. Bu da artan global
talep göz önüne alındığında, ekipman ve yer sebebiyle önemli bir pazar olduğu gerçeği
de göz önüne alınmalıdır. Önce Çin ve
sıkışıklığının Eylül 2021’e kadar
daha sonra tüm dünyada alınan önlemler,
devam edeceğini göstermektedir.
kısıtlamalar ve karantina uygulamaları
KONTEYNERLER KUZEY AMERİKA’YA YIĞILDI
küresel sağlık krizinin bir ekonomik krize
- ABD ile Çin arasındaki ticari çekişmedönüşmesine sebebiyet verirken analizler
ler denizyolu taşımacılığındaki sorunların
koronavirüs pandemisinin ekonomik
büyümesine olumsuz etkide bulundu mu?
etkilerinin 1929 yılında ABD kaynaklı olarak
- ABD ile Çin ve Asya ülkeleri arasındaki
başlayan Büyük Buhran’dan daha ileri
ticaret dengesinin bozulması ve ABD’deki ope- seviyede olacağını gösteriyor.
rasyonel sorunlar nedeniyle dünyada dolaş► ÇİN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE BÜYÜME FIRSATI
makta olan konteynerlerin önemli bir bölümü
Çin’in ABD ile yaşadığı gerginlik sebebiyle
Kuzey Amerika’ya yığıldı. Aynı anda armatörBalkanlar’da,
Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da
lerin sefer yapan gemi sayılarını azaltması
ve
hatta
Orta
Asya’da
gücünü konsolide
ile birlikte Amerika’da biriken konteynerlerin
etmek
için
iş
birliği
yapabileceği
yeni
tekrar dünya ticaretine ve dolaşımına dahil
ortaklara
ihtiyaç
duyuldu.
Bu
çerçevede
edilmesinin yavaşladığını söyleyebiliriz.
AB’nin geri plana çekilmesi hem Çin’le hem
Çin’in, sanayi üretimi için gerekli
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de Batı’yla ilişkilerinde
Türkiye’nin
çok boyutlu dış
politikasına alan
açıyor. Özellikle
Tayvan, Hong Kong,
Güney Çin denizi gibi
jeopolitik sorunlara ek
olarak, ticari alanda
Çin-Batı ilişkilerinin
kötüleşmesi,
bölgesinde etkisi
artan ve Batı ile iyi
ilişkiler geliştirebilen
Türkiye’yle Çin’in
daha yakın ilişkiler
geliştirmesini
sağlayabilir. Ayrıca
Çin’in küresel ekonomik finansörlüğünün
gerilemesi ve dış politikasının maliyetinin
artması nedeniyle zayıflaması, Türkiye’nin
Çin ile daha dengeli, alternatif değil
tamamlayıcı bir ilişki geliştirebilmesi
için de bir fırsat olarak görülebilir.

► KONTEYNER TAŞIMACILIĞI BÜYÜYECEK
- İhracatçı ve ithalatçıların konteyner
yetersizliği, navlun fiyatlarındaki artış,
demuraj, gümrük giderleri benzeri
harcamaları pandemi sırasında önemli
ölçüde artış gösterdi. Önümüzdeki
dönem için beklentileriniz nelerdir?
- Aşılamanın en üst seviyeye çıkması
ile dünya ticaretinin hızlı bir şekilde
büyüyeceğini ve denizyolu konteyner
taşımacılığının dünya ticaretindeki önemini
eskisinden daha fazla arttıracağını
değerlendirmekteyiz. Baltık ve Uluslararası
Denizcilik Konseyi (BIMCO), mart ayında
15 bin ve üzeri TEU kapasitesi olan 45
ULCV (Ultra Geniş Konteyner Gemisi) tipi
konteyner gemisi siparişi ve buna ek olarak
daha küçük gemiler için 27 sipariş verilerek
rekor kırıldığını açıkladı. Bu gemilerin iki,
üç yıl sonrasında servise gireceklerini
düşündüğümüzde, dünya denizyolu
konteyner taşımacılığının büyüyerek
yoluna devam edeceğini öngörebiliriz.
Dünya konteyner ihtiyacı her yıl yüzde 4
büyümektedir ve Çin haricinde, önümüzdeki
sene Hindistan ve Malezya’nın da konteyner
üreten ülkeler arasına katılması bekleniyor.

► HAVAYOLU KARGO NAVLUNLARI ARTTI
- Uluslararası kara ve havayolu
taşımacılığında pandemi döneminde
belirgin sorunlar yaşandı mı?
- Koronavirüs pandemisi sebebiyle
ülkelerin uygulamaya aldıkları
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altık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO),
mart ayında 45 Ultra Geniş Konteyner Gemisi
siparişi ve buna ek olarak daha küçük gemiler için 27
sipariş verilerek rekor kırıldığını açıkladı. Bu gemilerin iki,
üç yıl sonrasında servise gireceklerini düşündüğümüzde,
dünya denizyolu konteyner taşımacılığının
büyüyerek yoluna devam edeceğini öngörebiliriz.
kısıtlamalardan en fazla etkilenen yük
taşımacılığı türünün havayolu taşımacılığı
olduğunu söylemek mümkündür. Ülkelerin
koronavirüs pandemisini önlemek için
aldıkları tedbirlerden bir tanesi yolcu
uçaklarının uçuşlarını durdurmak oldu.
Tüm dünyada havayolu kargo hacminin
yaklaşık yüzde 80’inin çok daha fazla
destinasyona uçuş yapan yolcu uçakları
ile taşınması sebebiyle yolcu uçaklarına
getirilen uçuş yasakları kapasite
daralmasına sebebiyet vererek havayolu
kargo navlunlarının artması ile sonuçlandı.
Her ne kadar havayolu taşımacılığı bu
süreçte mali olarak kan kaybına uğramış
olsa da içinde bulunduğumuz COVID-19
pandemisi süresince kurtarıcı rolü
üstlendi ve her türlü tıbbı malzemelerin
hızlı bir şekilde taşınmasını sağladı.

► KARGO UÇAKLARI AŞILARI TAŞIYOR
Önümüzdeki dönemde havayolu
taşımacılığının en önemli konularından biri
COVID-19 aşılarının taşınması ve taşıma
kapasitesinin yetersizliği olmaya devam
edecektir. COVID-19 etkisiyle yükselen
havayolu navlun ücretlerinin aşı taşımaları
nedeniyle gelen ek talep yüzünden bir süre
daha yukarıda seyretmesi beklenmektedir.
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Aşı sevkiyatları öncelikli olduğundan
zaten daralmış olan hava kargo taşıma
kapasitesi tedarik zincirinin diğer
taleplerini karşılamada yetersiz kalabiliyor.
Bu nedenle hava kargo maliyetleri bir süre
daha yüksek düzeylerde gerçekleşmeye
devam edecektir, ta ki pandeminin etkisinin
küresel düzeyde çok azalması ve yolcu
uçaklarının daha büyük kapasitelerle ve
sefer sayılarıyla devreye girmesine dek.

► KARAYOLUNDA NAVLUNLAR
ANLIK DEĞİŞİYOR
Pandemi döneminde yaşanan
kısıtlamalar, sınır kapılarının kapanması,
vize sorunları, vize ofislerinin tam
kapasiteli çalışamaması gibi sorunlar,
lojistik akışlarda önemli sorumluluklar
üstlenen karayolu taşımacılığını önemli
ölçüde etkilemişti. Normalleşme adımları
ve bunu takip eden süreçte sınır kapıları
açıldı ancak ithalat ve ihracat arasındaki
dengesizlik, ülkemizden çıkış olduğu
halde ülkemize giren ham madde ya da
ürün/mamul olmadığından bu dengesizlik
navlunların anlık olarak değişmesine
sebep oluyor. Bununla birlikte ihracat
araçlarının boş olarak yurda geri dönüş
yapması ekstra maliyetler oluşturuyor.

► DEMİRYOLUNDA SERBESTLEŞME YAVAŞ
- Türkiye’de özel sektörün demiryolu
taşımacılığı hangi aşamada?
Demiryollarından ticari taşımacılıktaki
beklentilerinizi anlatır mısınız?
- Koronavirüs pandemisi sebebiyle
2020 yılında tercih edilen ve “temassız
ticaret” faaliyetlerine olanak sağlayan
demiryolu yük taşımacılığının payının
marjinal seviyede arttığı görülmektedir.
2021 yılı ve sonrasında demiryolu
ve intermodal taşımalara yönelim
ve arzın artması beklenmektedir.
Demiryolu ve intermodal taşımalar
için heyecan verici bir durum yaşandı.
Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi
tarafından 2021 yılı Demiryolu yılı olarak
ilan edildi. Demiryolunun en sürdürülebilir
ve yenilikçi ulaşım yöntemi olarak teşvik
edilmesinin yanı sıra “European
Green Deal” ile vurgulanan 2050 iklim
hedeflerinin gerçekleştirmesine katkı
sağlamak için etkinlikler ve kampanyaların
yapılacağı bildirilmiştir. Bu gelişmenin
ülkemize yansımalarını merakla
bekliyoruz, ama bazı sıkıntılar mevcut.
Ülkemizde demiryollarının
serbestleştirilmesi uygulamaları maalesef
GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021
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andemi döneminde yaşanan kısıtlamalar, sınır
kapılarının kapanması, vize sorunları, vize ofislerinin
tam kapasiteli çalışamaması gibi sorunlar, lojistik
akışlarda önemli sorumluluklar üstlenen karayolu
taşımacılığını önemli ölçüde etkilemişti.

beklenen hızda ilerlemedi. Mevzuat yıllar
önce yayınlanmış olmasına rağmen TCDD’nin
uygulamaları ve altyapı sorunları nedeniyle
özel sektör hem lokomotif hem de vagon
yatırımlarında istediği düzeye çıkamadı.
Üstüne üstlük TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin
BTK hattı üzerinde Asya yönüne ve İran
tarafına yönelik resmi birer forwarder
belirlemesi, bu firmalara ayrıcalıklı koşullar
sağlarken özel sektörde yıllardır operatörlük
yapan diğer şirketlere rekabet edebilecek
fırsatlar sunmaması nedeniyle bu
yönlerdeki taşımalar bu iki şirketin
inisiyatifinde kaldı. Özel sektör de
yatırımlarında daha çekimser kaldı.

► LOJİSTİK MASTER PLAN HAYATA GEÇMELİ
- 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

O ST

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 (2021-2023)’a 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.

► ÇİN’İN DURMASI TÜRKİYE’YE FIRSAT YARATTI
Türkiye’nin coğrafi konumu, lojistik ağları,
tedarik zinciri, acil durumlarda zamanında
aksiyon olması avantajların kapısını açıyor.
Koronavirüs sebebiyle Çin’in ticari ve sanayi

Muş

Mehmet
Muş

Ö

nümüzdeki dönemde havayolu taşımacılığının en
önemli konularından biri COVID-19 aşılarının
taşınması ve taşıma kapasitesinin yetersizliği olmaya devam
edecektir. COVID-19 etkisiyle yükselen havayolu navlun
ücretlerinin aşı taşımaları nedeniyle gelen ek talep yüzünden
bir süre daha yukarıda seyretmesi beklenmektedir.

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 ağıtımızın 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.

elleme ile azarlara iriş daha kolay ola ak
T
icaret Bakanı Mehmet Muş,
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin, “Güncelleme ile Türkiye ve AB, daha geniş bir sektör
yelpazesi çerçevesinde yatırım ve
ticaret ilişkilerini geliştirecek, birbirlerinin pazarlarına girişte daha
kolay koşullardan yararlanacak.”
değerlendirmesini yaptı.
Mehmet Muş; İspanya Sanayi,
Ticaret ve Turizm Bakanı Maria
Reyes Maroto Illera, Fransa Dış
Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck
Riester, İtalya Dış İşleri Bakanı
Luigi Di Maio, Almanya Ekonomi
ve Enerji Bakanı Peter Altmaier
ile telefon ve video konferans
görüşmeleri yaptı. Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi konularında

AB üyesi ülkelerden destek istedi.
Gümrük Birliği’nin Türkiye için
önemine de işaret eden Muş,
“Gümrük Birliği, ülkemizin AB’ye
ekonomik entegrasyonunda büyük
rol oynamış ve Gümrük Birliği
sayesinde Türkiye ile AB arasındaki
ikili ticaret hacmi yüzde 333 artışla
2020 yılında 143 milyar dolara
ulaşmıştır. Ayrıca, aynı dönemde
AB’ye ihracatımız yüzde 558’lik
artışla 2020 yılında 69,9 milyar
dolara ulaşmışken benzer şekilde,
AB’nin ülkemize ihracatı da yüzde
360’lık artışla 73,3 milyar dolara
ulaşmıştır. Güncelleme ile Türkiye ve
AB daha geniş bir sektör yelpazesi
çerçevesinde yatırım ve ticaret
ilişkilerini geliştireceklerdir” dedi.
GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021
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E D 13 Eko omi Bası ı Başarı d lleri sahi leri i uldu
E
konomi Gazetecileri
Derneği tarafından
düzenlenen, Ekonomi Basını
Başarı Ödülleri’nin kazananları
belli oldu. Bu yıl 13’üncüsü
yapılan ödül töreni hibrit
olarak gerçekleşti. Ödül
alanlar ve verenler fiziki
olarak buluşurken, ekonomi
dünyasının çok önemli isimleri
ve ekonomi gazetecileri
toplantıyı online olarak izledi.
Ekonomi Gazetecileri
Derneği (EGD) tarafından
İstanbul Ticaret Odası’nın
(İTO) destekleri, Alternatif Bank, Yıldız
Holding, Garanti BBVA’nın sponsorluğunda
ve Turkcell’in iletişim ve teknoloji
sponsorluğunda gerçekleştirilen ve
EGD Başkanı Celal Toprak’ın açılışı
konuşmasıyla başlayan 13. Ekonomi Basını
Başarı Ödülleri töreninde ev sahibi İstanbul
Ticaret Odası’nın Başkan Yardımcısı
İsrafil Kuralay ilk konuşmayı yaptı. Ödül
töreninde söz alan Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Çok zorlu
bir dönemde ekonomi gazetecileri olarak
yaptığınız haberlerle önümüzü aydınlattınız.
Teşekkür ediyoruz” dedi.
Ödül törenine Dış Ekonomik İlişkiler
Ķurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye
Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin,
ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, TMO
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve ekonomi
dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

BDD

EGD 13’ÜNCÜ EKONOMİ BASINI BAŞARI ÖDÜLLERİ KİMLER ALDI?
► Ekonomi Haberi (Yazılı Basın):
Kerim Ülker - Dünya (Suudi
Arabistan’da Türk Malına Ambargo)
► Ekonomi Haberi (İnternet-Sinan
Sayrugaç anısına): Çiğdem SubaşıDunya.com (Hisar’ın Patronu: Fabrikayı
Borçlara Karşılık Bankaya Bıraktık)
► Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın):
Nilgün Çavdar- İnbusiness
(Dünyayı Kurtaracak Türk)
► Köşe Yazarı: İbrahim KahveciKarar, Yaşar Süngü- Yeni Şafak
► Ekonomi Programı (Televizyon):
Berfu Güven- NTV Çarşı Pazar
► Ekonomi Programı (Radyo):
Seyfi Akil- Radyo Gedik, Cüneyt
Dirican-Endüstri Radyo
► Yılın Araştırma Haberi (Yazılı
Basın): Betül Alakent- Sabah(Türkiye’yi Tek Geçeriz)
► Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın):

Nadide Büşra Kaynak- Refleks (Tekrar
Kullanıma Evet Tek Kullanımlığa Hayır),
Leyla Özekşi Polat- Gaziantep 27
(Ödüllü Zeytinyağcı Kral Çıplak Dedi)
► Jüri Teşvik Ödülü: Merve YılmazPara Dergisi (Yeni Umudumuz Kozalak)
Jüri Özel Ödülü: Sibel Atik - Ekonomist
(İş Dünyası Yeşil Vergilere Hazırlanıyor)
► Nezih Demirkent Özel Ödülü:
Faruk Türkoğlu
► Namık Ahıska Özel Ödülü:
Hülya Çaylak Yaylı- Posta
(Gündelikçi Kadınların Derdi Büyük)
► Bülent Yardımcı Özel Ödülü:
Gamze Bal- Cumhhuriyet
(Tarım 65 Yaş’a Takıldı)
► Esen Salihoğlu Özel Ödülü: Emre
Eser- Hürriyet (Karaköy ‘De Bot Pazarlığı)
► Barış Bektaş Özel Ödülü:
Özgül Öztürk-Akşam
(Pandemide Sahte Psikolog Patlaması)

2 tasarru i a sma şirketi i tas iye ediyor
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ankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu, tasarruf finansman
şirketlerinden 6361 sayılı yasaya uyum
(intibak) için başvuran şirketlerden
21’inin başvurusunu reddederek
tasfiyesine karar verdi. BDDK, 8 şirketi
de kendilerinin yöneteceği tasfiye (iradi
tasfiye) sürecine soktu. Böylece sadece
6 tasarruf finansman şirketinin uyum
sürecinin devam ettiği kaydedildi.
Tasarruf finansman şirketleri,
daha önce finansal bir kanun ya
da düzenleme olmadan, Ticaret
Kanunu kapsamında çalışıyordu.
6361 sayılı “Finansal Kiralama,
Faktoring, Finansman ve Tasarruf
Finansman Şirketleri Kanunu’nda 7
Mart 2021’de yürürlüğe giren 7292
sayılı Kanun ile Tasarruf Finansman

Şirketleri adıyla bu tür şirketler
için hukuki altyapı oluşturulmuş ve
faaliyette olan şirketlerin bu kanuna
uyum göstermesi şartı getirilmişti.
BDDK Kararında, “6361 sayılı
Kanun hükümlerine intibak etmek
üzere Kuruma başvuruda bulunan
ekli listedeki şirketler tarafından
tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz
konusu şirketlere ilişkin Kurum
denetim personeli tarafından yapılan
incelemeler neticesinde düzenlenen
Raporlarda yer alan tespitler ile
ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte
değerlendirilmesi sonucunda; intibak
planı yeterli görülmeyen şirketlerin
Kanunun Geçici 7. maddesinin
dördüncü fıkrası kapsamında
tasfiyelerine karar verilmiştir” denildi.

<|QHWLFLg]HWL
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rand Finance Turkey 100-2021
araştırması açıklandı.Bu yıl
15’incisi yayınlanan “TURKEY 100
– Türkiye’nin En Değerli Markaları”
araştırmasına göre 1.61 milyar dolar
marka değeri ile Türk Hava Yolları
Türkiye’nin en değerli markası olarak
tespit edildi. İkinci en değerli marka
1.59 milyar dolar değerle Arçelik oldu,
1.19 milyar dolar marka değeriyle
İş Bankası üçüncü sırada yer aldı.
Bu yıl listeye 7 yeni marka dahil oldu.
Bu markalar şunlar: Tusaş,
Otokoç, Netlog, Anadolu Hayat,
Arzum, Ray Sigorta ve Karel.
2020 yılı verileri esas alınarak
7UNüLUNHWOHULNUHVHO
gerçekleştirilen
çalışmaya göre
R\XQFXODUKDOLQHJHOGLNoH
2020
yılının
salgının
da etkisiyle
KDV×ODWODU×Q×QE\NE|OPQ
markalar için iyi bir yıl olmadı.
\D\J×QNUHVHOSDUDELULPOHULLOH
En değerli 100 markanın toplam değeri bir
JHUoHNOHüWLUHFHNE|\OHFHNXU
önceki yıla göre (24.6 milyar dolar) yüzde
ULVNLQGHQGDKDD]HWNLOHQHFHN
12.7 azalarak 21.45 milyar dolara düştü.
YHPDUNDGHùHUOHULQL
Toplam marka değeri içerisinde
sanayi sektörü markalarının
NRUX\DFDNODUG×U%XQXQLoLQ
payı yüzde 30, hizmet sektörü
7UNüLUNHWOHULQLQ“dün\D
payı ise yüzde 70 oldu.
PDUNDV×”markalarının
KHGHILQGHQ
Bu
yıl
değerini
en fazla arttıran marka
üDüPDPDODU×YHKHU]DPDQ
ASELSAN olurken Arçelik son iki yıl
PDUNDODU×Q×NUHVHO|OoHNWH
önemli değer artışı elde etti. Arçelik, önce
GHùHUOLKDOHJHWLUPHNLoLQoDED
8. sıradan 5. sıraya bu yıl da 2. sıraya
KDUFDPDODU×JHUHNHFHNWLU
yükseldi. Türk Tuborg da benzer başarıyı
göstererek iki yıl üst üste marka değerini
0XKWHUHPúOJQHU
hONH'LUHNW|U%UDQG)LQDQFH7XUNH\
arttırdı. Bu yıl sigorta şirketlerinin tamamı
marka değerini arttırma başarısı gösterdi.
EUDQGILQDQFHFRP

E

%X\×OGHùHULQLHQID]ODDUWW×UDQPDUND$6(/6$1
ROPXüWXU$5d(/ú.VRQLNL\×O|QHPOLGHùHUDUW×ü×HOGH
HWPLü|QFHV×UDGDQV×UD\DEX\×OGDV×UD\D
\NVHOPLüWLU7h5.78%25*GDEHQ]HUEDüDU×\×
J|VWHUPLüYHLNL\×OVWVWHPDUNDGHùHULQLDUWW×UP×üW×U
%X\×OVLJRUWDüLUNHWOHULQLQWDPDP×PDUNDGHùHULQL
DUWW×UPDEDüDU×V×J|VWHUPLüWLU75$%=216325G×ü×QGD
GLùHUoE\NIXWERONXOEP]Q²%(ûú.7$û
)(1(5%$+d(*$/$7$6$5$<²PDUNDGHùHUOHULVRQ
LNL\×OGDGüüJ|VWHUPLüWLU/LVWHPL]GH\HUDODQLNLRWR
ODVWLNPDUNDV×GD²%5ú6$YH3(7/$6GHùHUOHULQL
DUWW×UPDEDüDU×V×J|VWHUPLüWLU

0DUND'HùHUL'HùLüLP 









Bra d i a e Turkey lke
Direkt r Muhterem l
er








Trabzonspor dışında diğer üç büyük
futbol kulübünün –Beşiktaş, Fenerbahçe,


Galatasaray– marka
değerleri
son iki
yılda düşüş gösterdi. Listede yer alan iki
oto lastik markası
da -Brisa
ve Petlas

değerlerini arttırma başarısı gösterdi.
Brand Finance Turkey Ülke Direktörü


Muhterem İlgüner,
“Türk şirketleri
küresel
oyuncu haline geldikçe hasılatlarının büyük
bölümünü yaygın küresel para birimleri


ile gerçekleştirecek böylece kur riskinden
daha az etkilenecek ve marka değerlerini
koruyacaklardır. 
Bunun için,
Türk
şirketlerinin “dünya markası” hedefinden
şaşmamaları ve her zaman markalarını
 hale

küresel ölçekte değerli
getirmek için
çaba harcamaları gerekecektir” dedi.
EUDQGLUHFWRU\FRPWXUNH\

EN DEĞERLİ 10 MARKA
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T rkiye i e de erli
markaları a ıkla dı
B

%UDQG)LQDQFH7XUNH\ Haziran 2021 13

SO T rkiye malat MI hazira da 1 3 oldu

konomik büyümenin öncü göstergesi
olan imalat sanayi performansında
en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat
PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi)
anketinin Haziran 2021 dönemi sonuçları
açıklandı. Eşik değer olan 50.0’nin
üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde
iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mayısta 49.3
olarak gerçekleşen manşet PMI, haziranda yeniden eşik değer
50.0’nin üzerine çıkarak 51.3 olarak gerçekleşti. Covid-19
salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların
gevşetilmesi, Türk imalat sektörünün ikinci çeyrek sonunda
büyüme bölgesine geri dönmesinde etkili oldu. Hem üretim
hem de yeni siparişler haziranda artış gösterdi. Yurt dışından
alınan yeni siparişlerde ise ocak ayından beri en güçlü artış
kaydedildi. Bazı firmalar, ham madde temininde yaşanan
zorlukların üretimde daha yüksek oranlı artışı engellediğini
bildirdi. Tedarikçilerin teslimat süreleri haziranda yine belirgin

bir şekilde arttı, ancak bu artış geçen yılın
eylül ayından beri en ılımlı düzeyde gerçekleşti.
Girdi alımlarının yeniden büyümeye geçmesine
rağmen, malzeme teminindeki sıkıntılar
girdi stoklarındaki azalışın devam etmesine
yol açtı. Malzemelere erişimde yaşanan
sorunlar nedeniyle imalatçılar yeni siparişleri
karşılarken mevcut stokları kullandılar. Bunun
yansıması olarak nihai ürün stokları da düşüş gösterdi.
Üretim gereksinimlerindeki artış, firmaları ikinci çeyrek sonunda istihdam artışını sürdürmeye teşvik etti. İstihdam üst üste
on üçüncü ay arttı ve söz konusu artış ılımlı düzeyde olmasına
rağmen Mayıs ayına göre daha yüksek oranda gerçekleşti.
Girdi maliyetleri enflasyonu haziranda son altı ayın en yüksek
düzeyine çıktı. Anket katılımcıları, girdi fiyatlarındaki artışı genel
olarak Türk lirasındaki değer kaybına bağlarken, başta metal
olmak üzere hammadde maliyetlerinin yükseldiğine yönelik
geri dönüşler de alındı. Böylece satış fiyatları keskin şekilde
ve Eylül 2018’den beri en yüksek oranda arttı.
GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

1

O D

2 GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

A E

A

E EZ

MD

ro Dr A Er a
e ez 1 0 yılı da
Marmara
iversitesi ktisadi ve dari
Bilimler ak ltesi şletme B l m de
mezu oldu 1 2 yılı da Marmara
iversitesi Sosyal Bilimler E stit s
retim Y etimi ve azarlama Bilim Dalı da
y ksek lisa sı ı tamamladı 1
yılı da
yi e Marmara
iversitesi Sosyal Bilimler
E stit s de Uluslararası azarlara
iriş E elleri ve Bir Uy ulama ko ulu
tezi ile retim Y etimi ve azarlama
Bilim Dalı Doktoru u va ı aldı
1
yılı da yardım ı do e t 200 yılı da
Do e t ve 200 yılları da ro es r u va ları ı ala
e ez Eyl l 2011 de Marmara
iversitesi ktisadi ve idari Bilimler
ak ltesi Deka lı ı a ata dı ak lte i
şletme ak ltesi e d
şt r lmesiyle

2012 yılı da şletme ak ltesi kuru u
Deka lı ı a ata dı Şu at 201 tarihi
iti ariyle sta ul emer ur az
iversitesi ktisadi ve dari ve Sosyal Bilimler
ak ltesi Deka lı ı revi e ata dı
201 yılı da Altı aş
iversitesi şletme
ak ltesi kuru u deka ı olarak rev
ya tı 2021 yılı Mayıs ayı da sta ul Arel
iversitesi e e e ro Dr A Er a
e ez hale sta ul Arel
iversitesi
ekt r ekili olarak rev ya ıyor
Uluslararası azarlama reka et ve azarlama araştırmaları ko uları da alışa
e ez i u ko ularda ok sayıda ulusal
ve uluslararası makale te li i ve
adet ok yazarlı ve ir adet altı askı
ya mış kita ı ulu uyor e ez evli
ve ir o uklu olu
iliz e iliyor

AZA

AMA T E D E

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez:

Yapay zeka ve büyük veri
pazarlamayı çok değiştirecek
İstanbul Arel Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ercan
Gegez, “Yapay zeka
çok hızlı bir şekilde
geliyor. Büyük veri ile
beraber yapay zeka
bildiğimiz pazarlamayı
oldukça değiştirecek.
Tüketici olarak sizin ne
isteyeceğinizi sizden önce
tahmin edecek. Size ne
zaman, hangi ürün
teklifini getirmesi
gerektiğini bilecek” dedi.
AY DUDA

G

ünümüzün temel tercihi olan
sanal alışverişler aynen sürecek mi,
sosyal medyanın pazarlamada
rolü ne olacak, şirketler başarılı olabilmek
için nelere dikkat etmeli? Pazarlama ile
ilgili güncel konuları İstanbul Arel
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan
Gegez ile ayrıntılı biçimde konuştuk.
- Sayın Prof. Dr. Ercan Gegez,
tüketicilerin pandemi öncesi ve pandemi
dönemindeki davranışlarında, satınalma
yaklaşımlarında değişiklik oldu mu?
- Elbette oldu. Öncelikle internetten
satın alma eğilimi Türkiye’de tırmanışa
geçti. Daha önce hiç internetten
alışveriş yapmamış bir çok tüketici
ilk defa pandemi döneminde internetten
satın alma davranışı içine girdi.

Aslında pandemi öncesi ve sonrası
satın alma davranışını karşılaştırırken,
pandeminin ilk hissedildiği an ve sonrası
diye bakmak lazım. Pandemin in ilk
hissedildiği an ilk sokağa çıkma yasağının
ilan edilme anı olarak tanımlanabilir.
Genelde bu gibi durumlarda biz “panik
durumunda satın alma” davranışı
gözlemliyoruz. Tüketiciler belirsizlik
kaygısıyla marketlere gidip rafları
boşaltıyorlar. Çocuk bezi, vs. gibi
tükenmesi durumunda önemli sıkıntılar
yaşanabilecek ürünlere olan talep çok
artıyor. Pandeminin etkisini arttıran
dışarıda yemek yeme, alışveriş merkezlerine
gitme gibi davranışların ilk etapta hızlıca
kesildiğini görüyoruz. Ancak bir süre sonra
panik davranışı ortadan kalkıyor ve tam
olmasa bile biraz daha normale yakın
bir satın alma davranışı içine giriliyor.
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► BAZI PANDEMİ
ALIŞKANLIKLARI
SÜRECEK
- Eğer değişiklik varsa,
bu değişikliklerin, yaygın
aşılamanın ardından
geçmeyi temenni ettiğimiz
pandemi sonrası
dönemde kalıcı olmasını
bekliyor musunuz?
- Açıkçası tamamen
değil. Tüketiciler unutkan.
Hemen kemikleşmiş eski
alışkanlıklarına dönüyorlar. Pandemi döneminin
başlangıcında biliyorsunuz
evde ekmek yapma gibi bir
anda ortaya çıkan alışkanlıklar ekmek yapma makinalarının satın alınmasına
yol açtı ama büyük ihtimalle
bu makinalar şimdi bile
pek kullanılmıyor. Ama
üketiciler unutkan. Hemen kemikleşmiş eski alışkanlıklarına dönüyorlar.
bu dönemde kazanılan
Ama bu dönemde kazanılan bazı alışkanlıklar değişmeyecek.
bazı alışkanlıklar değişÖrneğin artık internetten alışveriş yapma konusunda ilk adımı atan
meyecek. Örneğin artık
internetten alışveriş yapma tüketicilerin bu alışkanlıklarını gelecekte de sürdürmelerini bekliyoruz.
konusunda ilk adımı atan
tüketicilerin bu alışkanüzere her kesime önemli görevler ve
lıklarını gelecekte de sürdürmelerini beksorumluluklar düşüyor. Ne yazık ki bu
liyoruz. Sadece tüketiciler temelinde değil
süreçte çok talep gören ürünlerine büyük
firmalar temelinde de bu dönemde kazanızamlar yapan firmalar sınıfta kaldılar.
lan bazı alışkanlıkların devamının geleceği
►
ALIŞVERİŞTE HİBRİD MODEL YAŞANACAK
şüphesiz. Örneğin yüzyüze toplantılar tamaPandemi
sonrasında bugünkü sanal
men ortadan kalkmasa bile video konferans
alışverişler
aynı tempoda sürer mi? Yoksa
görüşmelerinin de devam edeceği kesin gibi.
tüketiciler
yeniden
yüzyüze ticareti mi
Ama pandemi sonrasında tamamen yepyeni
tercih
eder?
Satış
ve
pazarlamada nasıl
bir tüketici beklemek çok doğru değil.
bir dünya ile karşı karşıya olacağız?
► KARGO SEKTÖRÜ
- En azından pandemi öncesinden daha
DEĞİŞİME AYAK UYDURDU
fazla olur diye düşünüyorum. Ama yüzyüze
- Pandemi döneminde perakende
ticaretin öleceğini beklemek de çok doğru
başta olmak üzere hemen her sektörde
değil. Aslında sistem halihazırda hibrid bir
e-ticaretin büyük yükseliş gösterdiğini
modele doğru da kaymış durumda. İnternetizledik. Sizin izlenimleriniz nasıl,
te ürünü inceleyip ardından yüzyüze alışbizim dışarıdan gördüğümüz gibi mi?
verişle alan bir kitle olduğu gibi mağazada
- Elbette e-ticaret büyük yükseliş
ürünü inceleyip eve geldiğinde online olarak
gösterdi. Ama bence bu dönemde en
satın alan bir kitle de var. ABD’de bazı marönemli sektörlerden biri de kargo ve
kaların mağazaları sadece teşhir mekanı
lojistik sektörü oldu. Kargo şirketleri bu
olarak kullanıp satış yapmadığını, ürünü
değişime ayak uyduramasaydı büyük zorluk
mağazada deneyen müşteriye satışı
çekilirdi. Pandemi, ekonomik kriz gibi pek
internet üzerinden yaptıklarını görüyoruz.
çok olağanüstü durum bazı sektörlerde
► PLATFORMLAR PANDEMİYE HAZIRDI
düşüş yaratırken, bazılarında da yükseliş
yaratabiliyor. Aslında bu dönemler, bu tür
- Pandeminin başlamasıyla, alışveriş
krizlerin her tarafı için bir sınav. Devlet,
açısından hem tüketicilerin hem de tektoplum, firmalar, tüketiciler başta olmak
nolojinin böylesi zor, sıkıntılı günlere hazır
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olduğu gibi bir izlenim edindim.
Sizin düşünceleriniz nelerdir?
- Online alışveriş platformları
hazırdı. Geçiş zor olmadı. Ancak
bunu genelleştirmemek lazım. Farklı
sosyo-ekonomik gruplara mensup
tüketiciler için pandemi sürecinin
etkilerinin de farklı olması kaçınılmaz.
Bu arada zorluk olmadı diyoruz ama
bazı alanlarda çok önemli sıkıntılar
yaşandı. Dışarıda yemek yiyememek,
hem bazı tüketiciler için hem de
restoran zincirleri için büyük sorunlar
yarattı. Özellikle Haziran ayı sonu
itibariyle ve aşılamanın hızlanmasıyla
yavaş yavaş normalleşmeye dönüş
biraz daha rahatlatıcı olacaktır.

► PAZARLAMADA
SOSYAL YÖN ÖNE ÇIKIYOR

A

- Yaygın olarak üzerinde mutabık
slında bu dönemler, bu tür krizlerin her tarafı için bir sınav.
kalınan, pandeminin alt ve orta
Devlet, toplum, firmalar, tüketiciler başta olmak üzere her kesime
gelir grubundaki insanları daha
da yoksullaştırdığı, toplumda
önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Ne yazık ki bu süreçte çok
gelir dağılımı eşitsizliğini daha da
talep gören ürünlerine büyük zamlar yapan firmalar sınıfta kaldılar.
büyüttüğü görüşlerine katılıyor
musunuz? Bu olumsuz gidiş
- Zaten bu geçişi çoktan yapmıştık.
pazarlama açısından nelere
Elektronik
ticaretin önemi giderek artıyor.
dikkat etmeyi gerektirir?
Pandeminin
de bunun üzerinde olumlu
- Elimde böyle bir istatistik yok ama
etkisi
oldu.
Ama
hala fiziksel mağazalar
tersini söylemek pek mümkün değil gibi
önemli.
Değişik
modeller
var. Sadece fiziksel
zaten. Pandemi ve pandeminin yol açtığı
mağazalarda
faaliyet
gösterme,
sadece
iş kayıpları ve iflasların ekonomiyi olumsuz
internet
üzerinde
faaliyet
gösterme
veya
etkilemesi kaçınılmaz. Özellikle kriz dönemher
ikisinde
birlikte
var
olma
gibi.
Hepsinin
lerinde firmaların pazarlama stratejilerini
de başarılı örnekleri var. Sadece online’a
gözden geçirmeleri önem arzediyor. Pantaşınma, bazı hizmet üreten firma ya da
demi döneminde bazı firmaların ürün, fiyat,
kurumlara küresel pazarlarda faaliyet
tutundurma ve dağıtım kararları diğerlerine
gösterebilme şansı doğurdu. Bazı alanlarda
kıyasla daha fazla revizyon gerektiriyor.
hizmet vermek için fiziksel olarak o ülkede
Ayrıca pandemi ile ve pandemi sonrası
olmanıza gerek olmadığının altı çizildi.
ekonomik kriz firmalara bu alanlarda önemli
Örneğin bugün pek çok kişi Coursera gibi
sorumluluklar yüklüyor. Sosyal açıdan krizle
platformlardan eğitim alabiliyor. Örneğin
boğuşan tüketiciyi merkeze koyan pazarlabu durum bu tür eğitimleri satan eğitim
ma stratejilerine ihtiyaç doğuyor. Bu noktafirmalar için büyük bir rekabet sorunu.
da pazarlamanın aşırı tüketimi teşvik eden
► YAPAY ZEKA HIZLI GELİŞİYOR
bir araç olduğu düşüncesinin aksine sosyal
- Teknolojinin nimetlerinden yarartarafı ön plana çıkıyor. Son dönemlerde biz
lanmaya
devam edeceğimizi düşünerek
pazarlamada sosyal refah, tüketici
ilerdeki günlerin bize ne tür yenilikler gemutluluğu, aşırı tüketim karşıtlığı gibi
tireceğini anlatabilir misiniz? Pazarlama
kavramların önem kazandığını görüyoruz.
dünyasını yapay zeka mı yönetecek?
► ONLINE İLE KÜRESEL PAZARLARA ÇIKILDI
- Yapay zeka çok hızlı bir şekilde geliyor.
Büyük veri ile beraber yapay zeka bildiğimiz
- Online satışların yanı sıra sosyal yaşapazarlamayı oldukça değiştirecek. Tüketici
mın internet üzerinden sürmesi, eğitim,
olarak sizin ne isteyeceğinizi sizden önce
kurs, seminer gibi ücretli faaliyetlerin de
tahmin edecek. Size ne zaman, hangi ürün
internete taşınması pazarlamada elektroteklifini getirmesi gerektiğini bilecek. İlginç
nik çağa geçtiğimizi mi gösteriyor?

ĺ
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bir şekilde tüketicilere
yapay zeka ile ürün tercihi
sunulması ve onların bu
şekilde tercih yapması
tüketici kararlarını
rasyonelleştirebilecek.
Pazarlama araştırmaları
ile veri toplama klasik
anket yöntemlerinin
önüne geçecek. Giyilebilir
teknolojiler büyük miktarda
veri toplayıp bu veriye
ilişkin kişisel ürünler
geliştirilebilecek. Sağlık
hizmetleri gibi alanlarda
bunların birçoğunun
tüketici yararına olacağını
da göz ardı etmemek
gerekiyor.

► REKLAMCILIK
DEĞİŞİYOR
- Reklamcılıkta
bugünden farklı nasıl bir
rof. Dr. Ercan Gegez: Ayrıca pandemi ile ve pandemi sonrası ekonomik
dönem bizi bekliyor?
kriz firmalara bu alanlarda önemli sorumluluklar yüklüyor. Sosyal açıdan
- Klasik reklamcılık
krizle boğuşan tüketiciyi merkeze koyan pazarlama stratejilerine ihtiyaç
giderek önemini
kaybediyor. Bir
doğuyor. Son dönemlerde biz pazarlamada sosyal refah, tüketici mutluluğu,
bakıyorsunuz bir
aşırı tüketim karşıtlığı gibi kavramların önem kazandığını görüyoruz.
tüketicinin çektiği Youtube
videosu çok büyük
platformlarının en büyük avantajlarından
meblağlar ödeyerek
biri de analitik altyapısı. Sosyal medyada
yapılan reklamlardan daha fazla etkili
kampanyalarınızın başarısını çok
olabiliyor. Reklam açısından tüketici
daha iyi takip edebiliyorsunuz.
tarafından yaratılan içerikler çok daha
► ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ
önemli hale geliyor. Çok küçük
bütçeli tutundurma girişimlerinin çok
- Şirketler önümüzdeki yıllarda
büyük getiriler sağladığını görebiliyoruz.
satışlarını sürdürebilmek ve artırabilmek
için öncelikle nelere dikkat etmelidir?
► SOSYAL MEDYA
- Biz artık satış odaklı olmaktan
GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK EDİYOR
hoşlanmıyoruz. Herşeyden önce teknik
- Sosyal medya olarak adlandırılan
açıdan satışlarınızın çok olması tek başına
platformların bir yandan da önemli
bir başarı göstergesi değil. Hızlı büyüyen
pazarlama platformu olarak
pazarlarda satışlarınızın büyüme hızı
kullanılmalarına tanık oluyoruz. Sosyal
pazarın büyüme hızının altında kalıyorsa,
medyanın pazarlamadaki yeri ve önemi
satışlarınız artıyor gibi görünmekle birlikte
hakkında neler söylemek istersiniz?
pazar payınız tehlike içinde olabiliyor.
- Sosyal medya aldı başını gidiyor.
Artık pazar payı bile kendi başına anlamlı
Bunun en ilginç tarafı sosyal medyanın
değil. Bir bakıyorsunuz daha düşük pazar
bireysel girişimciliği teşvik etmesi. Benim
payına sahip bir şirket, kendisinden daha
etrafımdaki pek çok kişinin sosyal medya
yüksek pazar payına sahip bir şirketten
platformlarından birşeyler satmaya
daha karlı olabiliyor. Yarının başarılı
çalıştıklarını görüyorum ve hatta
şirketleri satışlardan çok sürdürülebilirliği
bazılarının da oldukça başarılı olduklarını
önemseyen, toplumun kaynaklarını
görüyorum. Bu noktada içerik geliştirme
toplumdan daha çok koruyan ve
kavramı da sosyal medyada başarılı
toplumun ihtiyaçlarını gözönüne
olmak için olmazsa olmaz. Sosyal medya
alan şirketler olacak. ●
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Erdal Kesrelioğlu şirketlerin finansman seçeneklerini anlattı

‘Bu dönem büyüme değil
nakit akışını iyi yönetme devri’
Aeon Danışmanlık kurucu
ortağı Erdal Kesrelioğlu,
“Benim önereceğim tek yol,
şirketlerin nakit akışını çok
iyi yönetmeleridir. En önemli
kaynak da kendi işletme
sermayelerindedir. İnanın
Türkiye’deki şirketlerin yüzde
90’ı çok yanlış işletme sermayesi
yönetimine sahipler. Sonuçta
da sürekli nakit akışı sorunu
yaşıyorlar” dedi.

AY DUDA

G

eçtiğimiz yıl ve bu yıla damgasını
vuran Covid-19 pandemisi, yarattığı
kitlesel ölümlerin yanı sıra global
çapta da büyük bir ekonomik kriz yarattı.
Uluslararası ticaret, ülke ekonomileri ve
milyonlarca şirket ve bireyler ağır sıkıntılarla
karşılaştı. Şirketlere, finansal bakımdan
ayakta kalma, sağlıklı ve sürekli büyüme
yolları gösteren Aeon Danışmanlık kurucu
ortağı Erdal Kesrelioğlu’na zor dönemlerde
neler yapmak gerektiğini sorduk.
- Pandemi döneminde büyük
şirketler ve KOBİ’ler nelerle karşılaştı?
Bir genelleme yapabilir miyiz?
- Pandemi döneminin ilk günlerinde
hemen hemen tüm sektörlerde, gıda,
temizlik ve gıda perakendesi sektörü dışında
büyük bir panik yaşandı ve çoğu şirketler
üretimi durdurdu. İlk bir iki ay geçtikten

ĺ

E DA

ES E OĞ U

MD

Aydı da do du A yo isesi ve
ODT Elektrik M he disli i l m de
mezu oldu 2000 de harto da E e utive MBA ro ramı a katıldı
iversite
so rası urslu oldu u TE Yata a
sa trali ro esi de yıl alıştı Bu u
ir yılı olo ya da o erat r e itimleri i
y eti isi olarak e ti Askerlik so rası
1 yıl ele ek Mo ilya D z e a rikası da
a rika M he disi olarak alıştı
1
te U ilever ozmetik a rikası da a rika M he disi olarak reve
aşladı 2002 yılı Eyl l ayı a kadar
yılı o dra da olmak zere U ilever de
a rika M d r Uluslararası yatırımlar
sorumlusu o dra o istik M d r
Satış Direkt r ve Tedarik Zi iri Direkt r i i rollerde rev aldı Bu u so
o yılı da U ilever ever şirketleri i

Y

etim urulu yeli i ya tı
2002 yılı Eyl l ayı da o oldi te ıda ru ları ı irleştirilmesi roesi i i davet aldı Tat Sek astavilla
ve Maret şirketleri i TAT ıda adı altı da
irleştirdi Tat ve D zey şirketleri i
or a izasyo el irleşmesi i sa layı
her iki şirketi e el m d rl
ya tı
200 te o ru u da ayrılı ro esyoel y eti i olarak alışma hayatı ı so la dırdı So 12 yıldır eşitli şirketlerde
ve arklı sekt rlerde o istik erake de
ıda Am ala
şaat Tekstil Mermer
Tohum Tarım Y etim urulu yeli i
ve veya Y etim urulu da ışma lı ı
ya ıyor Bu u ya ı sıra utik ir yatırım
da ışma lı ı şirketi ola Aeo i a sal
Da ışma lık
yesi de şirket irleşmeleri şirket alım satım işleri ya ıyor
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kaynak: TÜİk

sonra sanayi şirketleri üretime başladı ve
geçen yaz az da olsa servis sektörü ve gıda
dışı perakendede bir iyileşme oldu.
İkinci dalga sonucu hemen hemen tüm
sektörlerde bir durgunluk oldu ve ihracatı
olmayan sektörlerde ciddi sorunlar yaşandı.
İhracata yönelik sektörler özellikle lojistik
masraflarının çok artması sonucu
Avrupalı şirketlerin Çin yerine Türkiye’yi
tercih etmesi dolayısıyla çok güzel
siparişler aldılar ve almaya devam ediyorlar.

► TÜKETİCİLERİN BORCU ÇOK YÜKSEK
- Şirketler hangi büyük sorunlarla
karşı karşıya kaldılar? Bunları
çözdüler mi, sorunlar devam ediyor mu?
- Türkiye’de şirketler son 5 yıldır oldukça
sıkıntı içindeydiler. Özellikle 2018 krizi
sonrası şirketlerin bilançoları çok bozuldu.
Bunun üzerine bir de Pandemi sorunu
gelince şirketlerin bilançoları çok daha kötü
duruma geldi. Şirketler, birinci ve ikinci
dönemde KGF kefaletinde aldıkları borçları
çok verimsiz kullandılar ve şu anda ciddi
borç yükü altındalar. Özellikle iç piyasaya
çalışan şirketlerin durumu hiç iyi değil.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir
tüketici borcu krizi ile karşı karşıyayız. 2002
yılının Aralık ayı sonunda tüketici borçları
6.6 milyar TL (4 milyar$) iken 2021 Nisan
ayı sonunda tüketici borçları 849 milyar liraya (103 milyar$) ulaştı. Kısacası iç piyasada
tüketici gırtlağına kadar borçlu ve harcama
yapması için tekrar borçlanması gerekiyor.
Kaldı ki bir yandan işsizlik de rekor seviyede. Bunun yanı sıra Kısa Çalışma Ödeneği
uygulamasının bitmesiyle çok sayıda kişinin
de işsizler ordusuna katılması bekleniyor.

► KAYNAK BULMAK ZORLAŞTI
- Pandemi döneminde şirketlerin
finansman kaynağı bulma fırsat
ve olanakları nasıl oldu?
- Şirketlerin finansman kaynaklarına
ulaşması çok zorlaştı. Bankaların takipte
GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021
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anka kredilerinde faizler, şirketlerin bilançolarına göre
yüzde 18-25 gibi yüksek düzeylerde. Özkaynak karlılığı
çok azalan bankalar şimdi yoğurdu üfleyerek kredi veriyorlar.
Tahvil piyasasına kimse ilgi göstermiyor. 2021 yılında halka
açılan şirketlerin değeri açılışa göre yüzde 30 düştü. Şimdi bu
rakama bakarak kim halka açılan şirkete yatırım yapar?
olan kredilerinin oranı yüzde 14 civarında.
Bu nedenle özkaynak karlılığı çok azalan
bankalar şimdi yoğurdu üfleyerek kredi
veriyorlar. Onların güvendiği sağlam şirketler
de şu anda kredi almak istemiyor. Çünkü bu
dönemdeki hayli yüksek kredi faizleri ile ve
belirsizlik ortamında yatırım yapmak yerine
beklemeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle belki
de uzun zaman sonra banka mevduatları
bankaların kredilerinden fazla oldu.

A SMA A U AŞIM

► EN ÇOK BANKA
KREDİSİ KULLANILIYOR
- En çok kullanılan
kaynaklar neler? Banka
kredileri şirketlerin dertlerine
deva olabiliyor mu?
- En çok kullanılan
kaynak banka kredisi, onu
da bulabilirseniz. Kaldı ki
faiz oranları da şirketlerin
bilançosuna göre yüzde 18
– 25 arası değişiyor. Bir de
limit sorunu var. Gayrimenkul
piyasasının bazı bölgelerde
ciddi biçimde düşmesi
üzerine bankalar limitleri
garantiye göre azaltıyorlar.
Güvensizlik ve belirsizlik
nedeni ile tahvil piyasası çok
hareketli değil, talep çok az.
Bildiğiniz gibi Haziran ayında
çok büyük bir holding tahvil
piyasasından USD ile borçlandı, hem de yüzde 9.5 faiz ile.
Kısacası şirketlerin kaynağa
ulaşması çok sıkıntılı. Özellikle
devlet bankaları da bilançolarındaki sorunlar nedeni ile
yeterli kaynak yaratamıyor.
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andemiyle birlikte ihracatı olmayan şirketler ciddi sorunlar yaşadı.
İhracata yönelik sektörler özellikle lojistik masraflarının çok artması
nedeni ile Avrupalı şirketlerin Çin yerine Türkiye’yi tercih etmesi
dolayısıyla çok güzel siparişler aldılar ve almaya devam ediyorlar.”

► HALKA AÇILAN
ŞİRKETLERİN DEĞERİ DÜŞTÜ
- Şirketlerin uygun finansman sağlamasında halka
açılmalarını önerir misiniz?
- Türkiye’de çok sığ bir hisse senedi piyasası var. Son
10 yılda hisse başına değeri 5 dolardan 1.5 dolar civarına
gerilemiş borsanın. Türkiye’de yatırımcılar hisse senedi piyasasını ‘oyun ‘’ olarak görüyor. Zaten halka açılan şirketler de
olaya aynı şekilde bakıyor. Ya kendi parasını bir şekilde oyuna sokup çıkarıyorlar ya da şirket yerine sahiplerinin eline
nakit geçsin diye bu işe giriyorlar. Çok güzel ve ciddi şirketler var ama maalesef bir o kadar da çürük elma var sepette.
Bu dediğime en iyi örnek olarak şuna söyleyebilirim.
2021 yılında halka açılan şirketlerin değeri açılışa göre
yüzde 30 düştü. Şimdi bu rakama bakarak kim halka
açılan şirkete yatırım yapar. Bu yüzde 30 düşüş tamamı
ile halka açılışta yatırımcıya tuzak kurulduğunu gösterir.

► BÜYÜME DEĞİL KARLILIK DEVRİ
- Sizin finansman arayışında olan şirketlere tavsiye
edeceğiniz başka yol ve yöntemler nelerdir?
- Benim önereceğim tek yol, şirketlerin nakit akışını çok iyi
yönetmeleridir. En önemli kaynak da kendi işletme sermayelerindedir. İnanın Türkiye’deki şirketlerin yüzde 90’ı çok yanlış işletme sermayesi yönetimine sahipler. Sonuçta da sürekli nakit
akışı sorunu yaşıyorlar. Bu dönem kesinlikle büyüme dönemi
değil, karlılık ve nakit akışının iyi yönetilmesi devridir.

► DÖVİZ BORCU
OLANLAR SIKINTI ÇEKTİ
- Şirket borçlanmaları
pandemi döneminde nasıl bir
trend izledi? Şirketlerin borçları
karşılama, ödeme yetenek ve
kapasiteleri hakkında neler
söylemek istersiniz?
- Çok zorlu bir dönem oldu.
Özellikle döviz geliri olmadan
döviz borcu olan şirketler çok zor
duruma düştü. Bankalar iyice
kredileri kesti, verse de bugün yüzde 25 faiz ile o borçların
ödenme durumu yok. Bunu söylemek çok üzücü ama şu anda
birçok şirket zor durumda. Yukarıda da belirttiğim gibi banka
bilançolarında batık kredi oranı yüzde 4 gözüküyor ama
BDDK’nın rakamlarını derinden incelerseniz bu rakamın yüzde 14 – 15 civarında olduğunu göreceksiniz. Kısacası borçlar
yüzdürülüyor. Tabii ki sonsuza kadar yüzdürülemeyecek.

► ŞİRKET BİRLEŞMELERİ OLMUYOR
- Türkiye’de şirket birleşmeleri yaygın olarak
görülüyor mu? En büyük sorunlar nerede yaşanıyor?
- Ülkemizde yurt içi şirketlerin kendi aralarında
birleşmeleri eskiden beri çok az olurdu. Şimdi ise yok hale
geldi. Kimse başkasının derdini üstüne almak istemiyor.

► BİZİMKİLER YURT DIŞINA YATIRIM YAPIYOR

- Devralmalar birleşmelere göre daha kolay gibi
gözüküyor. Pandemi dönemi ve önümüzdeki dönemdeki
devralmalar hakkında neler söylemek istersiniz
- Yakın zamana kadar Türkiye’ye yönelik Doğrudan
Yabancı Yatırımlar yılda yaklaşık 20 milyar dolar
civarındaydı. Geçen yıl 5 milyar dolara kadar düştü. Bu sene
inanmayacaksınız ama şu anda negatifteyiz. Türk şirketleri
dışarıya yatırım yapıyor. Türk şirketleri şu anda çok ucuz
olmasına rağmen maalesef belirsizlik ve güven sorunu
nedeniyle yabancı şirketler beklemeyi tercih ediyor. ●
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32 sayılı ka u la etirile kamu ala akları da
ya ıla dırma d ze lemeleri ve il ile dirmeler

Av. Ferhan ARIKAN
mekli i aret
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Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Kanunu ile yeni getirilen yapılandırma düzenlemeleri
mükelleflere hangi olanakları sağlıyor? Yapılandırma için
31 Ağustos’a kadar başvuru yapılması gerekiyor ve ilk
taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.
● amu ala akları da ya ıla dırma edir
SGK’ya olan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi
gibi borçlarımızı veya çeşitli idari, vergi borçlarımızı
ödeyememiş ve ödemelerimizi zamanında yapmamış
olabiliriz. Bu nedenle borcumuz artarak devam eder. Bu
gibi durumlar sonucunda çıkarılan kanunlarla zaman zaman
borç yapılandırması yapılarak borçların ödenmesi için
ödeme kolaylıkları getirilmektedir. Borçlu olduğumuz miktar
için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak
yapılandırma suretiyle taksitlere bölünmüş biçimde ödeme
yapabiliriz. Bu ödemede geçmiş dönemdeki cezalar da
büyük ölçüde kaldırılmaktadır. Yapılandırma için
31 Ağustos’a kadar başvuru yapılması gerekecektir
ve ilk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacaktır.
●
azira 2021 tarihli esmi azete de yayı la a
32 sayılı Bazı Ala akları Ye ide Ya ıla dırılması
a u u ile ye i etirile ya ıla dırma d ze lemeleri
de m kelle lere aşa ıdaki ola akları sa lamaktadır
Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında alınan
tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen
tacirlerimizin, iş dünyasının , esnaf ve sanatkarlarımızın
vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarının yeniden
yapılandırılması beklenen ve talep edilen; vergi ve
prim borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah
artırımı ve stok affını içeren, Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun,
sayın Cumhurbaşkanımızca da onaylanarak
09.06.2021 tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yasaya göre, V.U.K.’nda yapılan değişiklikle
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK),il özel idareleri, belediyeler,
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB)
olan bazı borçlar için yapılandırma hakkı getirilmiştir.
Özellikle bu kanunla SGK prim, idari para cezası,
GSS primi, isteğe bağlı sigorta primi gibi
konularda ödeme kolaylığı getirilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri
tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen
ve tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan borçlar ile
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b)
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ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden
kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara
ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum
karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik
destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır.
SGK prim alacaklarının yapılandırılmasında iş kazası,
meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen
alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden
kaynaklı alacakları ile Tarım Bağ-Kurlularının prim
borçlarına karşılık olarak, sattıkları ürün bedellerinden
kesinti yapılmak suretiyle SGK’ya ödenmesi gereken
prim alacakları da yapılandırılma kapsamdadır.
Yasaya göre SGK tarafından fazla veya yersiz olarak
ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve
aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz
uygulanan sürenin başlangıcından 09/06/2021 kadar
geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen
süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara
uygulanan yasal faizin tahsilinden vazgeçilecektir.
Tarım Bağ-Kur’luların prim borçları sebebiyle
sattıkları tarımsal ürün bedellerinden, tarımsal kesinti
sorumlularınca kesinti yapıldığı halde kuruma
ödenmesi gereken prim tutarlarından 2021 Nisan ayı
ve önceki dönemlere ilişkin borçları ile bu borçlara
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanan sürenin
başlangıcından 09/06/2021 tarihine kadar geçen süre
için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan gecikme
cezası ve gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecektir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlardan, kuruma kayıt ve
tescilleri yapıldığı halde, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla
prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere
ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri
veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları
halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha
önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın
sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların
ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır.
● Y
or u 32 sayılı ya ıla dırma
ka u u ka samı da mıdır
Üniversite eğitimleri süresinde KYK dan öğrenim
kredisi alan öğrencileri ilgilendiren KYK borçları ile ilgili

olarak, öğrenim kredisi borcu olan insanlarımızın merak
ettiği konu ve borcu bulunan yurttaşları ilgilendiren
03.06.2021 tarih ve 7326 sayılı kanun 31506 sayılı
09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup
KYK borçları da bu kanunun kapsamında yer almıştır.
● Y
or ya ıla dırma
aşvurusu erede
asıl ya ılır
KYK borç yapılandırması için vatandaşlar
Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’
adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından
ekranda e-Devlet ile giriş yapacaklardır.
KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında
olacaktır. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9,
12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebileceklerdir.
● Bor ya ıla dırma aşvurusu u ayrı tıları
E-devletin verdiği hizmete bağlı olarak vergi borcu
yapılandırma başvuru ekranı, borç yapılandırmalarında
vatandaşlara hizmet verecek ve SGK, MTV, trafik cezası
vergi borcu yapılandırmalarında görev yapacaktır.
Mükellefler, vatandaşlar vergi dairelerine giderek zaman
kaybetmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.
gib.gov.tr) başvuru yapabilecek ve ev ya da ofislerinden,
bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi
işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecektir.
● er i or u ya ıla dırma
demesi asıl ya ıla ak
Kanun kapsamına giren vergi borcu asıllarında
hiçbir surette indirim yapılmamaktadır. Bu nedenle
borç asıllarının tamamının ödenmesi gerekmektedir.
Alacak asıllarına bağlı gecikme faizi, gecikme zammı
gibi borç fer’ilerinin tamamı silinerek, bunların yerine
Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak faiz tahakkuk
ettirilerek başvuru sahibinin talebine göre borç
asıllarıyla beraber peşin veya 6, 9, 12 ve
18 taksitte olmak üzere toplam ayda ödenebilecektir.
Kanuna göre, düzenlemenin uygulanmasında
kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004
tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık
değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici
fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak
2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (YİÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden
itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecektir.
● a i or lar ya ıla dırıla ak
Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen
veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri,
çeşitli oranlarda yapılandırılacaktır. Yapılandırılacak
tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi
halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.
Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs’tan önce
olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara,
faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve
tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan
gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan
çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi
borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi
geciken kısmının 31 Aralık’a kadar tamamının ödenmesi
veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle
yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve
finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.
Kanunla, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi
matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri
halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve
kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin vergi türleri

için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.
İfade edildiği gibi kesinleşmiş borçların yanında
dava konusu olan ve henüz dava süreci tamamlanmamış
vergi ve vergi cezaları da yapılandırılmaktadır.
Dava konusu olan vergi ve/veya vergi cezasının
yargıda hangi aşamada olduğuna göre değişen
avantajlı ödeme kolaylıkları getirilmektedir.
● Es a ve sa atkarlarımız u yasa
h k mleri de yararla a ile ek midir
Borçların yapılandırılması için başvuru süresi,
31 Ağustos 2021 tarihinde bu tarih dahil sona
erecek olup, esnaf ve sanatkarlarımız
bu yasa hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
Yasanın getirdiği borç yapılandırılmasından
yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın,
yasadaki sürelere bağlı kalarak bu süreye kadar
bağlı oldukları vergi dairelerine bir dilekçe ile
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
7256 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanarak
borçlarını ödemekte olan esnaf ve sanatkar, dilerlerse
kalan borçları için 7326 sayılı Kanundan
yararlanabilecek ve kalan borçlarının tamamını
yeniden 36 aya varan ile ödeyebileceklerdir.
Kesinleşmiş borçların yanında dava konusu olan ve
henüz dava süreci tamamlanmamış vergi ve vergi
cezaları da yapılandırılmaktadır. Esnaf ve
sanatkarlarımıza, dava konusu olan vergi ve/veya
vergi cezasının yargıda hangi aşamada olduğuna
göre değişen avantajlı ödeme kolaylıkları getirilmiştir.
● Yasa ile etirile taksitle dirmeler
Yeni yasaya geçen borçlular, önceki 7256 sayılı
yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu
yeniden 6, 9, 12 ve 18 takside bölebilecektir. Dördüncü
taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan
mükellefler yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de
ötelemiş olacak, kalan borcunu da zamana yayacaktır.
Bu kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların
ilk iki taksitinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi veya
ikiden fazla taksitinin zamanında ödenmemesi halinde
yapılandırma iptal edilecektir. Kanun kapsamında ödenen
borçlar yapılandırma kapsamında kabul edilecek ancak,
kalan borçlar eski tutarları üzerinden tahsil edilecektir.
Zamanında ödenmeyen en fazla iki taksitin, son taksitin
ödendiği ayı izleyen ay ödenmesi şartıyla, yapılandırma
geçerli olacaktır. Bununla beraber, taksit süresi boyunca
verilecek olan beyannamelerin zamanında verilmesi ve
vergilerin de zamanında ödenmesi gerekmektedir. İçinde
bulunulan döneme ait vergiler için de en fazla iki ödemenin
aksatılması, yapılandırmayı bozmayacaktır. İkiden
fazla zamanında ödenmeyen vergiler için yapılandırma
bozulacak, borçlar eski tutarları üzerinden tahsil edilecektir.
Hazine ve Maliye Bakanlığının 14 Haziran 2021 tarihli
31511 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun genel
tebliği (Seri No.1) ayrıntılı olarak açıklamalar yapılmıştır.
Keza T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün Sayı : E-51592363010.06.01-26011223 09.06.2021 Konu : 7326 sayılı
Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması 2021/20
Nolu Genelgesi ile kurum alacaklarıyla ilgili olarak
ayrıntılı ve çok yararlı açıklamalarda bulunulmuştur.
Covid 19 nedeniyle alınan zorunlu tedbirler
kapsamında 2020 yılı başından bu yana kazanç
olanakları kısıtlanan kişi ve kurumların biriken
borçlarının azaltılarak taksitlendirilmesini sağlayan
bu kanunun rahatlama getireceğini değerlendiriyoruz.
GLOBAL SANAYİCİ TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

1

UZA TA

A IŞMA

Dr. Hakkı Demirci’yle yeni çalışma biçimlerini konuştuk

‘İş dünyası yoğun biçimde
uzaktan çalışmaya hazırlanıyor’
EY Türkiye Sosyal Güvenlik ve İş
Mevzuatı Hizmetleri Direktörü Dr.
Hakkı Demirci, “İş kanunundaki
uzaktan çalışma kavramı 2016
yılında yer aldı, uygulama
yönetmeliği ise 5 yıl sonra 2021
yılında yayımlandı. Türkiye’de
pandemi döneminde çok hızlı
bir şekilde uzaktan çalışmaya
geçildiğini gördük” dedi.
AY DUDA

U

zaktan çalışma, pandemi döneminin
yaygın olarak başvurulan iş üretim biçimi oldu. İş dünyasında beğeni topladığı
görülen bu çalışma yöntemi ile ilgili ayrıntıları
uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi
EY Türkiye Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Hizmetleri Direktörü Dr. Hakkı Demirci’ye sorduk.
- Sayın Dr. Hakkı Demirci, iş
yaşamındaki “Uzaktan çalışma”
kavramını bize açıklar mısınız?
- Klasik fabrika üretiminde (fordist çalışma
modeli) işin görüleceği yer tipik olarak işverene
ait işyeri iken uzaktan çalışmada ise işçinin iş
görme borcu yer bakımından değişikliğe uğramakta, covid-19 döneminde ağırlıklı olarak
deneyimlediğimiz üzere genel olarak teknolojik
araçlar vasıtasıyla evden yürütülen bir çalışma
olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır.
Bizim hukukumuzda evden çalışma daha
çok sanayiye ait hafif işlerde (el dokuması
gibi) aile üyeleri ile birlikte yapılan bir çalışma iken, Borçlar Kanunumuzda da el emeği
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yoğun işleri ifade eden “evde hizmet
sözleşmesi” başlığı altında düzenlenmiştir. 4857 sayılı iş kanununda
uzaktan çalışma kavramı 2016
yılında yer almış, uygulama yönet-

meliği ise 5 yıl sonra ancak 2021
yılında yayımlanabilmiştir. Esasen
bu çalışma biçimi hakkında kavramsal olarak da bir yeknesaklık
bulunmamakta olup, online-offline

UZA TA

tele çalışma kavramları daha çok benimsenmiş durumdadır.

► EVİN TAMAMI MI İŞYERİ SAYILIYOR?

A IŞMA

geçişte yoğun bir hazırlık görülmekte, planlamalar yapılmakta, pandemi sonrası hızlıca sözleşmelerin güncellenmesi
ve/veya ek protokol yapılmasını beklemekteyiz.

- Uzaktan çalışma ve uzaktan çalışan nedir? İşyeri tanımı
► ÜST YÖNETİCİLER EVDEN ÇALIŞIYOR
değişti mi? Karma bir çalışma modeli kurulabilir mi?
- Mevzuatımızda uzaktan çalışan, iş görme ediminin
- Dünyada pandemiyle gelen uzaktan çalışma
tamamını veya bir kısmını uzaktan çalışarak yerine
yoğunluğunu, örneklerini bize anlatır mısınız?
getiren işçiyi, uzaktan çalışma ise, işçinin işveren
- Pandemi döneminde evde yapılan çalışmalar çok büyük
tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş
sıçrama göstermiştir. ABD’de haftada 5 gün ve daha fazla
görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile
evde çalışanların oranı yüzde 17’den yüzde 44’e yükselmiştir.
işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı
İngiltere’de yapılan bir araştırmada da şirketlerde üst pozisve yazılı olarak kurulun iş ilişkisini ifade etmektedir.
yonlara yaklaştıkça evden çalışma oranlarının arttığı görülNormal işyeri tanımımızda aslında aynı işveren yönetimi
müştür. Direktör, müdür, uzman personel düzeylerinde çalıaltında örgütlenen
şanların yarıdan fazlası
işyerine bağlı yerler,
evden çalışırken; fabrika
eklentiler ve araçlar
işçileri, temizlikçiler, süda yer almaktadır. Bu
rücülerde bu oran yüzde
anlamda evde veya
10’un altında kalmıştır.
teknolojik araçlarla klasik
► UZAKTAN ÇALIŞMAYA
işyeri sınırları dışında
GEÇİŞ HIZLI OLDU
yürütülen çalışmalar
- Türkiye’de uzaktan
da yer bakımından
çalışma
ne ölçüde uyişyeri kavramının içinde
gulanıyor?
Bu uygulama
yer almaktadır. Tabi
şirket
büyüklüklerine,
burada dikkat edilmesi
bulunduğu kentlere,
gereken hususlar söz
sektörlere göre değişikkonusudur. Örneğin evde
lik gösteriyor mu?
yürütülen bir çalışmada
- Türkiye’de pandemi
evin tamamı mı işyeri
döneminde
çok hızlı bir
sayılacak, yoksa belli bir
şekilde
uzaktan
çalışbölümü mü gibi. İşçi ile
maya
geçildiğini
gördük.
yapılacak sözleşmede bu
Bu
geçiş
salgına
karşı
işvde veya teknolojik araçlarla klasik işyeri sınırhususun netleştirilmesi
verenler
açısından
en
az
önem taşımaktadır.
ları dışında yürütülen çalışmalar da yer bakımınmaliyetli yöntem olarak
► ELİMİZDE VERİ YOK dan işyeri kavramının içinde yer almaktadır. Tabi bu- karşımıza çıkmıştır. Müş- Covid-19 pandemisi rada dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. teri ile yüz yüze temasın
döneminde çok
Örneğin evde yürütülen bir çalışmada evin tamamı gerekmediği, internet
uygulanan ve şu anda
bağlantısı, bilgisayar ve
mı işyeri sayılacak, yoksa belli bir bölümü mü gibi.
da uygulanmaya
telefon ile yürütülebiledevam edilen “uzaktan
cek tüm sektörlerdeki
çalışma” daha önce de çalışma
beyaz yaka işlemlerinde bu çalışmaya full veya karma olayaşamımızda var mıydı? Ne ölçüde uygulanıyordu?
rak geçildiğini gördük. Bunun dışında yöneticiler de evden
- Hizmet sektörünün ve bilgi iletişim sektörlerinin gelişmeçalışmaya çok daha yüksek oranda katılmışlardır.
si ile birlikte esnek çalışma modelleri hem iş piyasamızda,
Gaye Baycık ve arkadaşları tarafından yapılan ve Çalışgeç de olsa hem de hukuk düzenimizde yer almıştır. Kısmi
ma Toplum 2021/3 dergisinde yayınlanan bir araştırmada
çalışma, çağrı üzerine çalışma bunlara örnek verilebilir.
“Salgın döneminde, uzaktan (işyeri dışında çalışma) ya da
Esasen kişinin normal iş sözleşmesi ile geçici olarak farklı
dönüşümlü (sadece haftanın bazı günlerinde iş yerinde çalokasyonlarda görevlendirilmesi bir uzaktan çalışma sayılma- lışma) çalışmaya geçtiniz mi?” sorusuna verilen yanıtlarda
maktadır. Uzaktan çalışmada işçinin iş görme borcu esasen
katılımcıların yüzde 49.04’ü hem uzaktan hem dönüşümlü
işverenin gözetim ve denetim yetkisinin oldukça azaldığı
çalışmaya geçtiği, yüzde 35.56’sı sadece uzaktan çalışmaişyerinin dışında bir yerde yerine getirilmektedir. Buna ilişkin
ya geçtiği, yüzde 10.04’ü sadece dönüşümlü çalışmaya geçmaalesef sağlam bir istatistiki verimiz bulunmamaktadır.
tiği yanıtlarını verirken, uzaktan ya da dönüşümlü çalışmaya
Ancak 2021 Mayıs ayından itibaren ilk defa uzaktan
geçmeyenlerin de bulunduğu (yüzde 5.36) görülmüştür”.
çalışılan gün sayıları SGK’ya ayrıca beyan edileceğinden
► PANDEMİ SONRASINDA DEVAM EDER
önümüzdeki günlerde bu konuda bir veri elde etmiş olaca- Pandeminin sona ermesi umuduyla soruyorum,
ğız. Tabii fiilen uzaktan çalıştırılan gün sayılarının sisteme giuzaktan çalışma yeni dönemde, pandemi sonrasında
rilmesi gerekmektedir. İş dünyasında da uzaktan çalışmaya
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devam edecek mi? Şirket
yöneticileri bu uygulamayı
sürdürmeyi planlıyorlar mı?
- Pandemi döneminde
uzaktan çalışma hem çalışanlar
hem de işverenler tarafından
deneyimlenmiştir. İşlerin
yürütümünde pek sorun
yaşanmadığı, çalışanların
ulaşımda ve işyeri içerisinde
sosyal iletişimden kaynaklı
zaman kayıplarının ortadan
kalktığı, maliyet bakımından
(kira-yol-çay-kahve-yemek) daha
avantajlı olduğu görüldüğünden
pandemi sonrası daha çok
tercih edilmesini beklemekteyiz.
Bu alanda bizlere de ulaşan
pek çok uzaktan çalışmaya
alışanlar bakımından da pek çok dezavantajı barındırdığından
geçiş desteği talebi olduğunu
iş ve özel hayatın iç içe geçmesi, kariyer gelişimi, yalnızlık, işyeri
görüyoruz. Tabii çalışanlar
kültüründen uzaklaşma vb, şirketlerin uzaktan ve normal çalışma
bakımından da pek çok
dengesini kurmaları önem taşımaktadır. Yoksa uzun vadede verimsizlik
dezavantajı barındırdığından
(iş ve özel hayatın iç içe
gibi olumsuz sonuçların öne çıkma ihtimali bulunmaktadır.
geçmesi, kariyer gelişimi,
yalnızlık, işyeri kültüründen
zeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmauzaklaşma vb.), şirketlerin bu dengeyi kurmaları önem
mışsa işveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme
taşımaktadır. Yoksa uzun vadede verimsizlik gibi
ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulolumsuz sonuçların öne çıkma ihtimali bulunmaktadır.
ları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilir. İş
► YOL ÜCRETİ ÖDENMEYEBİLİR
araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların
işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları
- Uzaktan çalışanların iş sözleşmesi neleri
listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İşkapsamalıdır? İşyerinde çalışanlarla aynı özellikte midir?
çiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası
- Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde
ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanır.
yapılır ve sözleşmede işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi
ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar,
► ZORUNLU GİDER ÖDEMELERİ SÖZLEŞMEYE KONMALI
işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların
- Zorunlu üretim maliyetlerinin karşılanması
korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim
iş sözleşmesinde nasıl belirtilir?
kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler
- İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizyer alır. Uzaktan çalışan ile işyerinde çalışan arasında
met üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilherhangi bir ayrım yapılamaz. Ancak uzaktan çalışan i
mesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde
çin yol ücreti olmayacağı için ödenmesi gerekmeyebilir.
belirtilmelidir. Bu giderler işveren tarafından karşılanmalıdır.
► BAŞLANGIÇTA MEKAN DÜZENLEMESİ
Eğer işçi tarafından karşılanacağı öngörülmüş ise kararlaştırılacak bir miktar mutlaka çalışana ödenmelidir. Zorunlu
- Uzaktan çalışılacak yerle ilgili bir zorunluluk,
giderlerin işçi tarafından karşılanacağı ve işçi üzerinde kalaölçü, koşul var mıdır? Bunlar önceden
cağına ilişkin sözleşmeler sorunlu olacaktır. Burada zorunlu
sözleşmeye konur mu? Değiştirilebilir mi?
giderlerin kapsamı konusunda mevzuatta bir netlik yoktur.
- Durumun gereğine göre, uzaktan çalışmanın
Ancak yapılan işe göre internet, elektrik, masa kullanımı,
yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya
iş araçlarının tamir-bakım desteği vb. giderlere ilişkin
başlamadan önce tamamlanır. Daha sonra yer
tespit edilecek bir tutarın sözleşmeye konması, bordroda
bakımından bir değişiklik sözkonusu olursa sözleşmenin
gösterilmesi ve işçiye ödenmesi uygun olacaktır.
bu kısmında işçi onayı ile güncelleme yapmak gerekir.

Ç

► İŞ ARAÇLARINI İŞVERENİN SAĞLAMASI ESASTIR

► ÇALIŞMA SAATLERİ KARŞILIKLI BELİRLENİR

- Uzaktan çalışan personelin malzeme ve
iş araçlarının temini ve kullanımına ilişkin
hükümler var mıdır? Nasıl uygulanmaktadır?
- Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli mal-

- Çalışma süreleri nasıl saptanır ve çalışanların bu
süreye uygun çalıştığı nasıl belirlenir? Çalışma süresi karşılıklı olarak değiştirilebilir mi? Kısaltılıp uzatılabilir mi?
- Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş
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sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara
bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Haftalık çalışma süresi ülkemizde 45 saat
olup, bunun altında da çalışma süresi belirlenebilir. Bu konuda işyerinde yapılacak çalışmalarla uzaktan çalışma arasında bir fark olmayıp, yine işçi-işveren anlaşması önemlidir.
Bu arada değinilmesi gereken bir konu da işçinin
dinlenme süreleri içinde ulaşılamama hakkının korunması,
iş-yaşam dengesinin bozulmasının önüne geçilmesi gerekir.
Bu konuda mevzuatımızda bir hüküm bulunmamaktadır.

► FAZLA MESAİ MÜMKÜN
- Uzaktan çalışmada fazla mesai uygulaması var mıdır?
Varsa nasıl belirlenir?
- Uzaktan çalışmada
fazla çalışma mümkün
olup, bunun işverenin
yazılı talebi ve işçinin kabulü ile olması gerekmektedir. Haftalık 45 saati
aşan fazla çalışmalarda
saat ücretinin yüzde 50
zamlı olarak ödenmesi
gerekecektir. Yine günlük
11 saat ile yıllık 270 saatlik üst limitlerin burada
da korunması gerekir.

A IŞMA

► ÇALIŞANA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMELİ
- İşçi sağlığı ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek
hastalık, kaza gibi durumlara ilişkin neler yapılmaktadır?
- İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate
alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı
bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini
sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği
tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bu konu oldukça
önemlidir. Bu eğitimin verildiği de mutlaka dokumante
edilmelidir. Uzaktan çalışmada iş kazası halinde eğitim
verilmediği işverenin kusur oranını doğrudan etkileyecektir.

► RİSKLİ SEKTÖRLERDE UZAKTAN ÇALIŞILMAZ
- Uzaktan çalışma her
sektör için geçerli midir?
Bu uygulamanın geçerli
olmayacağı işkolları
bulunmakta mıdır?
- Uzaktan çalışma
her sektörde
yapılamamaktadır.
Tehlikeli kimyasal madde
ve radyoaktif maddelerle
çalışma, bu maddelerin
işlenmesi veya söz
konusu maddelerin
atıkları ile çalışma,
biyolojik etkenlere maruz
kalma riski bulunan
çalışma işlemlerini
içeren işlerde uzaktan
çalışma yapılamaz.

► İLETİŞİM
YÖNTEM VE ZAMANI
BELİRLENMELİ
- Çalışan ile şirket
arasındaki iletişim
işleyişinde konulan
genel kurallar var mıdır?
- Uzaktan çalışmada
iletişimin yöntemi ve
zaman aralığı uzaktan
çalışan ile işveren
tarafından sözleşmede
mutlaka belirlenmelidir.
Bu konuda pek çok
yöntem denenmekte,
yeni teknolojik araçlar
geliştirilmektedir.

İ

şin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya
hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin
tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar
iş sözleşmesinde belirtilmelidir. Bu giderler işveren
tarafından karşılanmalıdır. Eğer işçi tarafından
karşılanacağı öngörülmüş ise kararlaştırılacak
bir miktar mutlaka çalışana ödenmelidir.

► İŞLETME KURALLARI ÇALIŞANA ANLATILMALI
- Uzaktan çalışan kişilerin şirkete ilişkin
verileri saklaması, koruması gibi önemli
konularda nasıl uygulamalar yapılmaktadır?
- İşveren, uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair
verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları
ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin
korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almalıdır.
Yine işveren, korunması gereken verinin tanım ve
kapsamını sözleşmede belirlemeli, verilerin korunması
amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme
kurallarına uzaktan çalışanın da uyması zorunludur.

► PANDEMİ
SONRASINDA RIZA
GEREKECEK

- Daha önceden
işyerinde çalışmak üzere
sözleşme imzalamış
çalışanların uzaktan
çalışmaya geçmelerindeki uygulamalar nasıldır?
Burada tartışma, mobing,
zorlama gibi sorunlar
ortaya çıkmakta mıdır?
- Pandemi döneminde uzaktan çalışmaya geçişte
işverene geniş bir yönetim hakkı tanınmış, çalışanların
rızasına gerek duyulmadan bu çalışma biçimine
geçilmesi mümkün olmuştur. Ancak normal dönemlerde,
pandemi sonrasında, mutlaka çalışanın yazılı rızası ile
uzaktan çalışma yapılabilir. Çünkü bu durum mevcut
sözleşmede esaslı bir değişiklik olacak olup, bu da
işçiye sözleşmeyi haklı fesih hakkı vermektedir. Eğer
çalışan uzaktan çalışmaya geçmek isterse burada
inisiyatif işveren bırakılmış durumdadır. İşverenlerin
çalışanlar arasında bu konuda eşit işlem borcuna
aykırı tutumlardan kaçınması uygun olacaktır. ●
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letişim araçlarının gelişmesi, ulaşım araçlarının
daha etkin kullanılması ve uluslararası
ekonominin gittikçe artan bir hızla globalleşmesi
dünya ekonomisinin arz-talep yapısında köklü
değişimlere neden olmuştur. Arz talepten daha hızlı
artmaya başlamış ve bunun sonucu olarak satı ı
iyasası
m şteri iyasası haline gelmiştir.
Müşterinin karşısındaki seçenekler çok arttığı gibi bu
seçenekler arasındaki ürün performansları da birbirine
yakın olmaya başlamıştır. Hatta rakiplerden biri yeni bir
ürün ya da teknoloji geliştirse bile bu o kuruluşa sürekli
ve etkin bir rekabet üstünlüğü getirmeyebilmektedir.
Çünkü rakipler günümüzde kolayca ulaşılabilecek iletişim
araçları ve başka birçok teknik olanaklarla bu ürün ve
teknolojileri çok kısa zamanda taklit edilebilmektedirler.
Ayrıca kurumların, ISO standartları gibi uluslararası
standartlar sayesinde rakipleriyle aralarındaki
iş yapma modelleri de artık birbirine benzemektedir.
Bu durumda akla şu soru elmektedir
Bir irleri i u kadar sıkı taki ede raki ler
ir irleri e asıl st l k sa laya ile eklerdir
Avrupa’da, üretim sektörü için yapılan bir
araştırmada kuruluşların sahip oldukları rekabet
avantajlarına karşın rakiplerinin reaksiyon
gösterme süreleri incelenmiş ve aşağıdaki
tabloda belirtilen ilginç sonuçlar elde edilmiştir.

Bütün bu anlattıklarımızın sonucunda örgütlerin
birbirlerine rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleri,
en önemli kaynağın sahip oldukları insan gücü
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle
kuruluşlar nitelikli insan gücünü işletmeye çekecek,
örgütte tutacak ve onlardan yüksek performans
alacak yaklaşımları uygulamalıdırlar. Bu yaklaşımlardan
en önemlilerinden biri de kariyer yönetimidir.

► KARİYER NEDİR?

Klasik yaklaşımda kariyer, bir çalışanın, bir işyerinin
hiyerarşik organizasyon yapısında yükselmesini ifade
eder. Çalışan bu basamakları çıkmış olmakla, hem
örgüt içerisinde hem de sosyal hayatında onu mutlu
eden bir prestije kavuşmuş olur. Genellikle aldığı ücret
de artar. Katı dikey yapılanmanın olduğu işletmelerde
bu yükselme çok anlamlı ve önemlidir.
Oysa
m z moder y etim yaklaşımları da
kariyer hem işletmeler hem alışa lar i i ter i etmekte
ok daha azla şeyler i ade etmektedir Öncelikle çalışanların yaptığı işle ilgili olarak yeterince bilgili ve
deneyimli olmaları ve bunları yaptıkları işe yansıtmaları
hedeflenir. Bilgi ve deneyim bakımından gelişen çalışanlar örgüt içerisinde yönetim ve karar mekanizmalarına
da katılırlar. Bu durumda çalışanlar, çalıştıkları konum
değişmese bile önemli bir kariyer kazanmış sayılırlar. Bu
insanlara yeni hedefler ve amaçlar tanımlanır. Özellikle
şirketlerin stratejik planlamalarında tanımladıkları hedefhedef
lerle ilgili heyecan verici görevler ve amaçlar bu insanları
çok heyecanlandırabilir. Böylelikle motivasyonları, işyerini
sahiplenme duyguları ve işyerine bağlılıkları da artar.
Çünkü insanlar kendi kişisel çıkarlarına katkı sağlamasa
bile, işyeri, spor klübü, siyasi parti gibi dahil oldukları
toplumun başarısına hizmet ettiklerini bildikleri zaman da
mutlu olabiliyor ve heyecanla çalışabiliyorlar.
Gerçekten de maddi olarak kendilerine hiçbir katkısı
olmadığı halde insanların destekledikleri futbol takımlatakımla
rının başarısıyla ne kadar mutlu olduklarını görebilmekgörebilmek
teyiz. İnsanların doğasında varolan bu Aidiyet Duyusu bir çalışan için önemli bir kariyer basamağıdır.

► KARİYER YÖNETİMİ

Ta loda da a laşıldı ı i i reka et ava ta ları i i de
e zor taklit edile ile ava ta i sa kay akları ava ta ıdır
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Moder y etim yaklaşımları da kariyer y etimi
s re i i e
emli ama ı iş yeri i hede leriyle
alışa ları hede i i ay ı d zlemde ve ay ı do -

rultuda olması ı sa lamaktır
Ya i r tsel ama larla
alışa ları kişisel ama ları ı uyumlu olması ok
emlidir Bir aşka deyişle
ir alışa daha işe alı ırke
iş yeri i vizyo u a ortak
edilmelidir şe alı dıkta
so ra ki s re te de zama
zama şirket vizyo u daki
yeri
revi ve ya a a ı
katkılar ke disiyle tartışılarak ta ımla malıdır
Kariyer yönetiminde elbette
ki çalışanın kişisel gelişimi çok
önemlidir. Bu konuda işyerleri
eğitim, rotasyon, fırsat eşitliği gibi konularda çalışanlara
destek vermelidir. Çalışanlar
da bu imkanlardan yararlanarak kendini geliştirmelidirler.
Çalışanların bilgi, deneyim
ve yeterlilik düzeyi kariyer
yönetimi çerçevesinde doğru
tespit edilmelidir. Çalışanların
da kendilerini bu konularda
objektif olarak doğru tanımaları gereklidir. Çünkü kendini
yeterli gördüğü halde amirleri
tarafından yeterli görülmeyen
çalışanların kariyer beklentileri
gerçekleşmediğinde motivasyonları olumsuz yönde etkilenecektir. Bu bakımdan ‘Kariyer
Yönetimi’nde çalışanların
kendi kariyerini planlamaları da
önemlidir. Çalışanlar güçlü ve
zayıf yönlerini, bireysel amaçlarını, bilgi ve yetenek düzeylerini bilmelidirler. Bu amaçla
bazı şirketlerde kariyer danışmanları vardır. Şirket içerisinde
olan veya şirket dışından
gelen bu danışmanlar hem
çalışanların kendilerini doğru
tanımalarına hem de kariyer
beklentilerinin şekillenmesine
yardımcı olurlar.
ariyer y etimi
ko usu da e
emli
soru
il i e eri de eyim
ko usu da yeterli d zeye
eldi i halde r tsel
ya ı ı kısıtları ede iyle
alışa ı
st kademeye
y kseltilememesi
soru udur Özellikle
hiyerarşik yapının çok etkin
olduğu işletmelerde başarılı
çalışanların aynı işlerde ya
da pozisyonlarda kalması

onların motivasyonlarını
düşürebilmektedir. Bu
şekilde çalışanların yükselme
şansının en azından belirli
bir zaman için çok düşük
olduğu bu duruma bazı
kaynaklarda ariyer
latosu denilmektedir.
Kariyer platosuna hemen
hemen her kuruluşta
rastlanabilmektedir. o u
zama
yle durumlarda
alışa lar iş yerleri de
ayrılarak ke dileri e daha
y ksek mevkilerde
rev
vere işyerleri de alışmayı
ter ih ede ilmektedirler
Bu da ok
emli i sa
kay akları isra ı a ede
ola ilmektedir
Bu nedenle günümüzdeki
modern yönetim
yaklaşımlarında işletmelerde
bu katı hiyerarşik yapı terk
edilmeye çalışılmaktadır.
Hiyerarşik organizasyon
yapıları yerini daha esnek
olan Yatay Or a izasyo
Yalı Or a izasyo
Matri Or a izasyo
gibi yeni yaklaşımlara
bırakmaktadır. Bu yönetim
yaklaşımlarında kişiler,
makamlar, mevkiler önemli
değildir. Önemli olan ‘Takım
Çalışması’, bir takım üyesi
olmak ve takımın başarısıdır.
Bu şekilde ya ıla
uy ulamalarda kişisel
elişimleri i tamamlamış
aşarılı i sa lar i i daha
st mevkilerde yer aramak
zoru lulu u ortada kalkar
k
u i sa lar yukarıda
s z
etti imiz i i
şirketi strate ik hede leri
ve vizyo u do rultusu da
ye i ye i takımlarda ve
revlerde erek takım
yesi erek takım lideri
olarak
rev alırlar Başarılı
ir takım lideri veya takım
yesi or a izasyo u e
te esi deki y eti i kadar
de erli ve iti arlıdır
Bu i sa ları aldıkları
retlerde de
revleri ve
sorumlulukları de iştik e
erekli iyileştirmeler ya ılır
B ylelikle kariyer ekle tileri
tamame karşıla mış olur

Elektrik y zde 1 do al az
y zde 12 zamla dı

E

PDK tarafından alınan karara
göre 1 Temmuz tarihinden
geçerli olmak üzere tüm tüketici gruplarında elektrik
fiyat tarifeleri yüzde 15 arttırıldı. EPDK yetkilileri,
zamma gerekçe olarak, elektrik üretim maliyetlerindeki artışları gösterdi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma
AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin
tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut
tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış
fiyatı, haziranda geçerli olan tarifeye göre yüzde 12
artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olurken,
sanayi aboneleri için bu miktar yüzde 20 artışla 1783
lira 354 kuruşa yükseldi. Elektrik üretim santrallerinin
kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde
20.2 artarak 2060 lira oldu. Doğalgazda fiyat tarifeleri
aylık olarak hesaplanıyor. Yapılan zamlara tepki gösteren sanayiciler, “Enerji maliyetlerine yapılan zamlar
makineleri döndürmemizi zorlayacak” dediler.

M E A Ş kararı resmileşti

M

akine ve Kimya Endüstrisi kurumunun anonim şirket olarak yeniden
yapılanmasına ve MKE A.Ş. kurulmasını
içeren kanun 3 Temmuz 2021 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlandı. AKP Kırıkkale Milletvekili
Ramazan Can’ın TBMM’ye getirdiği MKE’nin özelleştirilmesine ilişkin kanun teklif, 30 Haziran’da TBMM Genel
Kurulu’nda 63’e karşı 259 oyla kabul edilmişti. Kanuna
göre, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine
tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulacak.
MKE A.Ş.’nin yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık,
Milli Savunma Bakanlığı olacak. MKE A.Ş., faaliyetlerini sermayesinin tamamı Hazine’de olacak şekilde
sürdürecek. MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma,
kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak
etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve
dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal
kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı
Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak.

TE AŞ zelleştirme
ka samı a alı dı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ)
özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza
yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasına ilişkin
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla
yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB)
4222 sayılı kararına göre, Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketinin özelleştirme kapsamına alınması
ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasının hazırlık işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile ÖİB tarafından yürütülecek.
Karar, özelleştirme hazırlık işlemlerinin 31 Aralık
2022 tarihine kadar tamamlanmasını içeriyor.
Kararın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3’üncü ve geçici 29’uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
8’inci maddesi gereğince alındığı kaydedildi.
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Kafkasya’nın Atları/M. Tekin Koçkar/ Karaçay-Malkar Bilim ve Kültür
Araştırmaları Derneği Yayınları/Araştırma/ 304 sayfa

Eskişehir Osmangazi üniversitesi,
Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Öğretim Görevlisi M. Tekin Koçkar’ın
Kafkasya Atları kitabı çıktı. Kitapta
Kafkasya’da yetiştirilen at ırkları, halkların
at kültürleri ve Nart destanları gibi sözlü
edebiyat ürünleri ele alıyor. Koçkar kitapla
ilgili olarak, “Kafkasya’nın Atları kitabı bütün
Kafkasya’da günümüzde yetiştirilen at ırkları,
bölgede yaşayan Adige (Çerkes-Kabardey),
Abhaz, Karaçay-Malkar, Oset, Çeçenİnguş, Dağıstan, Azerbaycan halklarının at
kültürleri, gelenekleri ve Nart Destanlarını

z ekista ı ze

içeren sözlü edebiyatlarını da kapsıyor.
Bölgede M.Ö. 3 binli yıllarda başlayan atlı
kültürün günümüze kadar geçirdiği aşama
gözler önüne serilmeye çalışılıyor. Bölgede
yaşamış eski kültürler olan Maykop ve
Koban kültürleri ile Meot, İskit, Sarmat,
Alan gibi halkların bölgede bıraktığı izlerin
günümüze kadar yansıması ele alınıyor.
Mümkün olduğu kadar çok kaynaktan
yararlanılarak yapılan bu çalışma yaklaşık
40 yıllık bir araştırmanın ürünü” olarak ortaya
çıktı. Kitabı, Karaçay-Malkar Bilim ve Kültür
Araştırmaları Derneği’nden edinebilirsiniz.

i tarihi e odakla mış ir alışma

Anadolu’dan Semerkant’a Semerkant’tan Anadolu’ya Hakkında Bilgiler/Ekrem Hayri Peker/Gece Kitaplığı/Tarih Referans Kitapları/286 sayfa

Yazar, tekstil uzmanı Ekrem Hayri
Peker kitabında Özbekistan’ı tanıtıyor.
2005-2008 yılları arasında Özbekistan’da
yaşayan Ekrem Hayri Peker 2013 yılı Kasım
ayında tekrar bu ülkeye gitti ve önemli merkezleri bir daha gezip inceledi. Özbekistan’ı
tanıtan bir kitap ortaya çıkardı. Peker,
‘Anadolu’dan Semerkant’a Semerkant’tan
Anadolu’ya Hakkında Bilgiler’ kitabını şöyle
tanıtıyor: “Kitabımda Özbekistan’da yaşadıklarımı, gözlemlerimi, Bursa ve Osmanlıyla
bağlantılarını yazdım. Emir Sultan’ın, Ali Şir
Nevai’nin, Emir Timur’un, ünlü astronom
Uluğ Bey’in, Babur Şah’ın, İmam Buhari’nin
dolaştığı yollardan geçtim. Buhara’nın,
Semerkant’ın, Hokant’ın, Margilan’ın,
Fergana’nın, Keles’in tarih kokan havasını
soludum. Semerkant’ta Uluğ Bey’in kurduğu
medresede ders veren Kadızade-i Rumi’yi
ve Timur’un gözdesi bu şehirde muhteşem
yapılara imza atan Lami Çelebi’nin dede-

si Ali bin İlyas’ın yaptığı yapıları aradım.
Eski Buhara’nın on iki kapısını gezdim. Bu
kapılardan birinden Enver Paşa, Hacı Sami
Bey ve Türkistanlı yurtseverler son yolculuklarına çıkmışlardı. Türkiye tarafından restore
edilen Nakşibendi dergâhına gittim. Hokant
hanlarının sarayının önündeki parkta ‘dağlar
kızı Reyhan’ı dinledim. Dünyanın en eski
şehri, ipek kenti Margilan’ın sokaklarında
dolaştım. Özbekistan’ın en iyi pirincini üreten Çongara’yı buldum. UNESCO tarafından
yaşayan kültürel miras olarak ilan edilen
dünyanın en eski yaşayan 7 kentinden
birisi olan Hiva’yı gezdim.”
Özbekistan’ın tarihi kentlerinin Bursa ve
Anadolu ile bağlarını mektuplar şeklinde
yazıya döken Peker, çalışmasını seyyahların
anılarıyla daha da zengin hale getirmiş.
Kitap, Özbekistan’a yatırım yapmak isteyen
işadamları, tarih meraklıları ve bölgeye
gitmek isteyenler için çok yararlı bir eser.

Duaye si orta ı lham Sa er i a ıları Bir

ayat B yle

e ti de to la dı

Bir Hayat Böyle Geçti-İlham M. Saner/Yayına hazırlayan Birant Yıldız/Anı/ Nesnel Medya Yayımcılık/240 sayfa

Sigortacılık mesleğinin gelişmesine ve
sektöre hizmetlerde bulunmuş olan duayen
isim merhum İlham Saner’in anıları “Bir Hayat
Böyle Geçti”de toplandı. Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin de kurucularından olan İlham
Saner, anılarını “Bir Hayat Böyle Geçti” adlı
kitapta kaleme aldı. Nesnel Medya Yayımcılık
bünyesinde, Sigorta Dünyası Genel Yayın
Yönetmeni Birant Yıldız tarafından yayına hazırlanan kitap okurlarıyla buluştu. Aksigorta’nın
katkılarıyla, Aksigorta Genel Müdürü Uğur
Gülen ve Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı
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Fahri Altıngöz’ün önsözleri ile çıkan 240 sayfalık eserde, merhum duayen İlham Saner’in
hayatı, kariyeri ve iş dünyasına tavsiyeleri yer
alıyor. Kitabın arka kapağında Gülen şu ifadeleri kaleme alıyor: “İlham Saner iş dünyamızın,
özellikle de finans ve sigorta sektörünün çok
iyi bildiği bir isim, bir duayen. 1923 doğumlu.
Bir ulusu tekrar ayağa kaldırmanın heyecanıyla
işine sarılan o fedakar Cumhuriyet kuşağının
mensubu. Bu kitabı sadece sigorta sektörü
çalışanları veya gençler değil, mesleği veya
yaşı ne olursa olsun herkes okumalı.”
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İkinci Grup’un Kurucularından Salâhattin Köseoğlu’nun Milli Mücadele
Hatıraları/Yayına hazırlayan Ahmet Demirel/Anı/İletişim Yayınları/440 sayfa

Salâhattin Köseoğlu bir Osmanlı
subayı olarak başladığı askerlik hayatını
Balkan, Çanakkale savaşlarıyla, KafkasDoğu Cephesi kumandanlığıyla sürdürdü.
Mütareke döneminde Anadolu’ya ilk
geçenlerdendir. Merkezi Sivas’ta bulunan
Üçüncü Kolordu’nun Kumandanlığına
getirildi ve Kazım Karabekir’in Onbeşinci,
Ali Fuat Cebesoy’un Yirminci Kolordusuyla
birlikte Anadolu hareketinin dayandığı
başlıca askerî birliklerden birini yönetti.
Kolordusuyla birlikte Sivas Kongresi’nin
güven içinde yapılmasını sağladı. 1920’de
kolordusu lağvedilip Merkez Ordusu’na
dönüştürülünce, Aralık 1920-Nisan 1923

Ti aret ya arke

arasında Birinci Meclis’in çalışmalarına
Mersin milletvekili olarak katıldı. İkinci
Grup’un kurucuları arasında yer aldı.
Meclis’in üstünlüğü, başkumandanlık
kanunu, seçim kanunu, temel hak ve
özgürlükler ile İstiklal Mahkemeleri
konusunda Birinci Meclis’te muhalefetin
en önemli simalarından biri oldu.
Nisan 1923’te kurulan İkinci Meclis’e
katılmadı. Ahmet Demirel tarafından
titizlikle hazırlanan Salâhattin
Köseoğlu’nun anıları, Birinci
Meclis’in en heyecanlı günlerinin
ve İkinci Grup’un tarihinin
en önemli kısımlarına ışık tutuyor.

0 lkede dikkat edile ek oktalar

Uluslararası İş Kültürü/Yayına hazırlayan Özkan Aydın/PazarlamaTanıtım/Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yayınları/308 sayfa

Orta Anadolu İhracatçılar Birliği (OİB)
Genel Sekreteri Özkan Aydın tarafından
hazırlanan “Uluslararası İş Kültürü”
kitabı uluslararası ticaret yapan aktörlere
önemli bilgiler aktarıyor. Aydın kitabı şöyle
tanıtıyor: “Dünyada her ülkenin kendine
özgü yaşam ve iş yapma kültür ve
gelenekleri vardır. Bu gelenekler bazen
bir başka kültüre mensup insanlara garip
bile gelebilir. Ancak, her ülkenin kültürel
değerlerine ve geleneklerine büyük saygı
duyulması insan olmanın bir şartıdır.
Özellikle iş insanları için bu gelenekleri
bilmek işlerini çok kolaylaştırabilir ya da

urtuluş Savaşı a

işlerini zorlaştırabilir. Bir ülkeye iş için
giderken hep o ülkenin istatistiklerine,
bizim ürettiğimiz malı nereden ve ne
kadar aldığına bakılır. Hiçbir zaman o
ülkenin iş kültürü nedir, toplantı ya da
sofra gelenekleri nedir diye bakılmaz.
Daha doğrusu merak dahi edilmez. Kitap
bu eksikliği kapatmayı amaçlıyor.” Ana
hatlarıyla 50 ülke için anlatılan önemli
noktalar şöyle: Dış ticarette uluslararası
iş kültürü ve önemi, tanışma ve
selamlaşma, vücut dili, kurumsal kültür,
sofra adabı, kıyafet, hediye. Çalışmayı
OİB’den temin edebilirsiniz.

ll katıla
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Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı- Asker Kanı Baltık’tan Kemal Paşa’ya/Yazar: Hans Tröbst,
Çevirmen: Yüksel Pazarkaya/TÜYAP Yayınları/Anı-Mektup-Günlük, Araştırma-İnceleme, Tarih/334 sayfa

Birinci Dünya Savaşı sonu… Almanya
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde
olduğu İttifak Devletleri yenilmiş… Mağlup
devletlere ağır koşullar dayatılıyor.
Baltık cephesinde piyade yüzbaşı olan
ve ülkesindeki boyun eğmeyi içine
sindiremeyen Hans Tröbst, Türkiye’de
Mustafa Kemal liderliğinde bir direniş
başlatıldığını duyar. Bu direnişe katılmak
üzere Varna üzerinden gizlice İstanbul’a
gelir. Burada bulduğu birkaç bağlantı
sayesinde Anadolu’ya geçer ve Kurtuluş
Savaşı’nın sonuna kadar Anadolu’da
kalır. Tröbst, çeşitli görevlerle köyden

köye, cepheden cepheye dolaşır,
Lozan Antlaşması’nın imzalandığı gün
Türkiye’den ayrılır. Birkaç yıl sonra da
Anadolu’da geçirdiği iki yılı kaleme aldığı
anıları kitap olarak yayımlanır. Çok iyi bir
gözlemci olan Tröbst’ün anıları, ne bir
güzellemedir ne de yergi… Alman
yüzbaşı, Anadolu’nun insanını, değişken
doğasını, köyleri, kentleri, dönemin yaşam
koşullarını güçlü bir anlatımla sergiliyor.
Gördüklerini, yaşadıklarını yer yer
Homeros, Goethe, Schiller ve
diğerlerinden alıntılarla süslerken,
işin içine mizah katmayı da ihmal etmiyor.
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ÇOSB Yönetim urulu Başkanı Eyüp Sözdinler

ÇOSB, yeşil
enerjiyle
üretimde
örnek olacak

Sözdinler, “AB, Avrupa Yeşil Anlaşması’yla karbon emisyonlarını
indirmek üzere diğer uluslararası ortaklarının da aynı hede ere
sahip olmasını şart koşuyor. İhracatının yüzde 0’sini Avrupa
ülkelerine yapan şirketlerimizin yeşil dönüşümünü hızlandırması
gerekiyor. ÇOSB, bünyesindeki firmalara yenilenebilir kaynaklardan
üretilen enerjiyi kullanma imkanı sunmaya hazırlanıyor” dedi.
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