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Ekonomik Forum dergisi ayda
bir yayımlanır. 15 bin adet basılır.
Dergi ağırlıkla özel seçilmiş
adreslere gönderilir. Abonelik için
yeni taleplerin yayin@tobb.org.tr
adresine yapılması gereklidir.

7 Mart’ta yapılan Türkiye-AB Zirvesi ile yeni bir
döneme girildi. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da
bu zirveyi değerlendirerek, yeni döneme ilişkin
önemli ipuçları verdi.
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BAŞYAZI

GÖSTERGELER ILIMLI BÜYÜMENİN
SÜRDÜĞÜNE İŞARET EDİYOR
Ekonomdek mevcut göstergeler ktsad faalyette ılımlı br
büyümenn sürdüğüne şaret edyor. Önümüzdek dönem
ücret artışları ve petrol fyatlarındak düşük seyr vasıtasıyla
gelr kanalının yurtç taleb destekleyeceğ düşünülüyor.

2
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015 senesini bitirirken ekonomide büyüme
performansını yansıtan göstergeler çeyrekler
bazında dördüncü çeyrekte bir miktar yavaşlamaya işaret etse de 2015 yılı büyüme oranının
yüzde 4’e ulaşmasını bekliyoruz. 2014’teki yüzde 2,9
oranına kıyasla iyileşen büyüme performansında özel
tüketim esas pay sahibi konumunda.
Öncü veriler geçen senenin ikinci yarısından itibaren
iç talebin bir miktar yavaşladığını ancak büyümeye ılımlı
katkı vermeye devam ettiğine işaret ediyor. Süregelen
küresel oynaklığın finansal koşullar üzerindeki sıkılaştırıcı
etkisi iç talep artışını sınırlarken enerji fiyatları ve asgari
ücret artışının getireceği gelir etkisi iç talebi destekliyor.
Son çeyrekte özel yatırımlarda da dalgalı bir seyir
gözlemleniyor. Bu dalgalanmaların ışığında özel yatırımların son çeyrek büyümesine belirgin bir katkı yapması
beklenmiyor. Öte yandan kamu harcamalarındaki artış
sürüyor. Bunun etkisiyle çeyreklik bazda milli gelire sınırlı
ölçüde de olsa pozitif katkı yapmaya devam ediyor.
Harcama tarafına ilişkin veriler yılın son çeyreğinde
özel kesim talebinin üçüncü çeyreğe kıyasla daha ılımlı
bir seyir izlediğini gösteriyor. Bu dönemde tüketim malları üretimi ve ithalatı geçtiğimiz çeyrek ortalamasına
göre sınırlı da olsa gerilemiş durumda. Sanayi üretimiyse
2015 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyrek ortalamasının
üzerine çıktı.
Dış talebe bakıldığında, artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat
üzerindeki olumlu etkisi sürüyor. Ayrıca, emtia fiyatlarındaki düşüş ve tüketici kredilerindeki yavaş seyir cari
dengedeki iyileşmeyi destekliyor.
Avrupa Birliği ülkelerindeki talep artışının devamı,
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bunun genele yayılmadığı görülüyor. Tüm sektörler çn yaygın ve
sürdürüleblr düzeyde yüksek br büyüme henüz söz konusu değl.
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emtia fiyatlarındaki düşük seyir ve süregelen makro ihtiyati
politika tedbirleri çerçevesinde 2016 yılında cari işlemler
dengesindeki iyileşmenin devam etmesi bekleniyor. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak turizm gelirlerinde yaşanabilecek olası azalışlarsa bu tablo üzerinde bir risk faktörü
olacaktır.
İşgücü piyasasına ilişkin öncü göstergeler önümüzdeki
dönemde işsizlik oranlarının yatay bir aralıkta hareket edeceğine işaret ediyor. İstihdam artışına en yüksek katkının
hizmetler sektöründen geldiği görülüyor. Sanayi istihdamında oldukça sınırlı bir gerileme gözlenirken inşaat istihdamı
artmaya devam ediyor.
Yıllık enflasyon 0,8 puan yükselerek yüzde 9,6 olarak
gerçekleşti. Enflasyondaki yükselişte işlenmemiş gıda öne
çıktı. Gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon yüzde 11,7’ye yükseldi. Taze meyve-sebze alt grubunda fiyat artışı yüzde
20’ye ulaştı.
Mali disiplinin sürdürülmesi Türkiye ekonomisinin olumsuz dış şoklara karşı duyarlılığını azaltan temel unsurlardan
biri oldu. Küresel belirsizliklerin yüksek olduğu mevcut konjonktürde bunun devamı önem taşıyor. Mali disiplini kalıcı
hale getirecek ve tasarruf açığını azaltacak tedbirler alınması
makroekonomik istikrarı destekleyecektir. Azalacak kamu
borçlanma ihtiyacı daha az finansman talebi yaratacağından
faizlerinin düşmesini sağlayacaktır. Böylece vatandaşların
ve reel sektörün üzerindeki yükün azalmasına ve toplumsal
refahın artmasına olumlu katkıda bulunacaktır.
Yine bu kapsamda maliye politikasının sadece gelir
artırmaya değil, gider azaltmaya odaklanması da gerekiyor.
Buna niye ihtiyaç duyulduğunun en güzel örneği benzin
fiyatlarının yüksekliğidir.
Ham petrol fiyatı 2014 yılının ortalarında 110 dolar

civarındaydı. 2015 sonunda 40 dolara geriledi. Yani dünya
fiyatında yüzde 64 gerileme yaşandı. Türkiye’de aynı dönemde kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatı ancak yüzde
14 ucuzladı. 2014 yılı ortalarında litresi 5 liradan satılıyordu.
2015 yılı sonunda 4,3’e geriledi. Ama mesela Amerika’da
aynı dönemde benzinin fiyatı yarı yarıya azaldı.
Pekii neden bizim memlekette olmadı. Dünya petrol fiyatındaki azalma, neden millete tam yansımadı? İki nedenle.
Birincisi esasında yurtiçi vergisiz pompa fiyatı da yüzde 30
civarında azaldı. Ama aynı dönemde benzindeki vergi yükü
artırıldı. İkincisi de yine aynı dönemde dolar, Türk Lirası karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kazandı. Sonuçta devletin
petrol faturasındaki azalma, milletin benzin faturasına tam
anlamıyla yansımadı.
Ama olumsuz etki burada bitmedi. Elektrik faturamız da
yükseldi. Çünkü elektrik üretiminin yüzde 40’ını doğal gaz
ile yapıyoruz. Aynı dönemde dünyada doğal gaz fiyatları da
yaklaşık yüzde 30 düştü. Ama bizdeki elektrik fiyatları yine de
arttı. Dolar bazındaki banka kredilerinin finansmanı için yani
sistemi döndürebilmek için elektrik fiyatları da yükseltildi.
Demek ki cari açığa dayalı büyüme modelinin bir türlü
değiştirilememesi, vergi sisteminin dolaylı vergilere dayalı
yapısı, gider azaltmak yerine gelir artırmaya öncelik verilmesi, özelleştirmenin yanlış tasarlanıp uygulanması gibi pek
çok yapısal sorunun faturası er ya da geç karşımıza çıkıyor.
Özetle ekonomideki mevcut göstergeler iktisadi faaliyette ılımlı bir büyüme sürdüğüne işaret ediyor. Önümüzdeki
dönemde ücret artışları ve petrol fiyatlarındaki düşük seyir
vasıtasıyla gelir kanalının yurtiçi talebi destekleyeceği düşünülüyor. Jeopolitik gelişmeler aşağı yönlü risk oluştursa da
Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi güçlenerek sürüyor.

EKONOMİK FORUM
7

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Ekonominin

‘raydan çıkma riski’ büyüdü
I

MF Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton, global ekonomik toparlanmanın devam ettiğini, ancak global ekonominin açık bir şekilde
hassas bir durumda olduğunu ve ekonominin rayından çıkma riskinin
büyüdüğünü açıkladı. Lipton, Washington’da yaptığı “Global Büyümeyi ve Refahı Büyütmek için Polika Zorunlukları” başlıklı konuşmada,
global ekonominin karşı karşıya olduğu risklere ve bu risklerin önüne

geçilmesi için yapılması gerekenlere işaret etti. Global ekonominin
karşı karşıya olduğu risklerin ve önceliklerin Çin’de yapılan son G20
toplantısında tüm katılımcılar tarafından anlaşıldığına inandığını
belirten Lipton, sadece pozitif toplamlı politikaların global büyümeyi
güçlendirebileceğini vurgularken, yapısal reformlar olmadan uzun
vadeli büyüme görümünün yetersiz olacağını da ifade etti.

5-6 milyon kişi

aşırı kapasite kullanımı ve kirliliği önleyebilmek için
Ç inönümüzdeki
iki-üç yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon

işsiz kalacak

kamu çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. İstikrarın devamına aşırı önem veren ve gereksiz fazlalıkların huzursuzluk
çıkarmasını istemeyen Çin yönetimi, yalnızca kömür ve çelik
sektörlerindeki işten çıkarmalar için önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 150 milyar Yuan (23 milyar dolar) harcamayı planlıyor.
Toplam rakamın, şirket kapatmalarının diğer sektörlere de
sıçraması ve “zombi” kamu şirketlerinin bıraktıkları borçların
ödenmek zorunda kalınmasıyla artması bekleniyor. “Zombi
şirket” terimi bazı departmanlarını kapatan, fakat yerel hükümetlerin iflasların ve işsizliğin doğuracağı sosyal ve ekonomik
etkilerden çekinmesinden dolayı işçileri tutmaya devam
eden şirketler için kullanılıyor.

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi

A

lmanya’nın en büyük kamu hizmeti şirketlerinden
E.ON, geçen yıl için 7 milyar Euro’luk zarar açıkladı.
Yıllık rapora göre, E.ON geçen yıl 4,2 milyar Euro’luk yatırım
ve 116,2 milyar Euro’luk satış hacmi gerçekleştirdi. Şirketin,
2015’teki net zararı 7 milyar Euro olarak hesaplandı. Bu
rakam 2014’teki 3,2 milyar Euro’luk zararın 2 katından daha
fazla bir artışı ifade etti. Bu sonuçlarda, enerji piyasalarında
ve konvansiyonel enerji üretimindeki zorlukların etkili
olduğu vurgulanan raporda, finansal sonuçların, şirketin
beklentisi yönünde gerçekleştiği kaydedildi. Görüşlerine
yer verilen şirket üst yöneticisi Johannes Teyssen, geçen
yıl şirketin E.ON ve Uniper olarak ikiye ayrıldığını, enerjinin
farklı yönlerine odaklandığını belirtti.
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Enerji devinden

rekor zarar
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CEO’lardan

Trump’a

karşı ittifak
D

ünyanın önde gelen teknoloji firmalarının CEO’ları Trump’ın başkan olarak seçilmesini engellemek için özel olarak toplandı.
ABD’li CEO’lar, başkanlık yarışının en çok konuşulan ismi
olan Donald Trump’a karşı dörtlü ittifak oluşturdu.
Apple CEO’su Tim Cook,Tesla CEO’su Elon
Musk, Alphabet CEO’su Larry Page
ile Napster’ın kurucusu Sean Parker,
ABD başkanlığı yarışında Cumhuriyetçi
Başkan aday adayı Trump’ın ipi göğüslemesini engelleme yollarını görüşmek için bir araya geldi. The Huffington Post, dünya teknoloji devleri CEO’larının Trump’ın Cumhuriyetçi
kanatta tek başına kalarak başkan seçilmesinin yolunu tıkamak için
basına kapalı bir toplantıda biraraya geldiklerini iddia etti. Kapalı kapılar ardındaki buluşmanın ABD Girişim Enstitüsü’nün Georgia eyaleti
açıklarındaki özel bir adada yapılan Dünya Forumu’nun hemen ardından gerçekleştiği bildirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen buluşmanın
ayrıntıları hakkında bir açıklama yapılmazken CEO’ların Trump’ın
Cumhuriyetçi aday olarak başkanlık yarışında tek kalabileceğinden
duydukları endişeyi dile getirdikleri belirtiliyor.

BOE, faizleri

indirmeye hazır

Euro Bölgesi

yüzde 0,3 büyüdü

İ

ngiltere Merkez Bankası (BOE) gerekli olduğu takdirde faizleri indirmeye hazır
olduğunu açıkladı. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Martin Weale, BOE›nin gelecek 2 yıl içinde faizleri artırmasının düşürmesinden daha
büyük olasılık olmaya devam ettiğini, ancak ihtiyaç olması halinde faiz oranlarını
düşürmeye de hazır olduklarını söyledi. Weale, Notthingam Üniversitesi’nde yaptığı
konuşmada, global ekonominin finansal krizden toparlanmasının yavaşladığı ve
merkez bankalarının ekonomilerini büyütmek için cephanelerinin azaldığı yönünde
yatırımcılar arasında oluşan endişelere yanıt verdi. İhtiyaç olması halinde BOE’nin
negatif faizlerin potansiyel yan etkilerini de dikkate alarak faizleri indirebileceğini
veya yeni bir tur parasal genişleme, hatta özel sektör varlıkları satın alınması gibi
adımlar atabileceğini vurguladı.
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A

vrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) ikinci
tahmin verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi
Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2015’in son çeyreğinde
yüzde 0,3 arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla Euro Bölgesi’nde GSYH artışı daha önce
açıklanan yüzde 1,5’ten yüzde 1,6’ya revize
edildi. 28 üyeli Avrupa Birliği’nde (AB) ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, önceki çeyreğe
oranla yüzde 0,4, 2014’ün son çeyreğine göre
de yüzde 1,8 yükseldi. 12 Şubat’ta kamuoyuyla
paylaşılan öncü verilerde, AB’de çeyrek bazdaki
GSYH artışı yüzde 0,3 olarak açıklanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

İşte Türkiye’nin

en zenginleri
F

orbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesine göre, Murat Ülker 2,9 milyar dolarla
üçüncü defa Türkiye'nin "en zengini" oldu. Bu
yıl "En Zengin 100 Türk" listesinde yer alan iş
adamlarının toplam serveti geçen yıla göre
yaklaşık 6 milyar dolar azaldı, milyarder sayısı
33’ten 31’e geriledi. Listenin zirvesinde serveti
geçen yıla göre 1,5 milyar dolar azalarak 2,9
milyar dolara gerilemesine rağmen üçüncü
defa Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Ülker bulunuyor. FİBA Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2,6 milyar dolar servetiyle geçen yıl olduğu gibi yine ikinci
sırada, 2,4 milyar dolar serveti ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de
üçüncü sırada geliyor. Listenin toplam serveti
bu yıl 94,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam önceki yıl 100,4 milyar dolar
seviyesinde idi.

Sanayi üretimi

yüzde 5,6 arttı

T

akvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki
aya göre yüzde 1 arttı. Analistler arındırılmış
sanayi üretimini yüzde 3,15 bekliyordu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016
yılı Ocak ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde
2,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 1,5 arttı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, 2016 yılı Ocak ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve
taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,1,
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 ve
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,2 arttı.
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Fitch, Türkiye için büyüme
beklentisini

F

revize etti

itch Türkiye için 2016 yılı büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, Türkiye
için 2016 yılı büyüme beklentilerini yüzde 3’ten yüzde 3,5’e yükselttiklerini, 2015’ten gelen
güçlü verilerin yakın vadede ekonomik ivmede artışa işaret ettiğini bildirdi.
Türkiye’nin yeni Orta Vadeli Programı’na göre büyüme tahmini, 2015 için yüzde 3’ten
yüzde 4’e bu yıl için de yüzde 4’ten yüzde 4.5’e yükseltilmişti. 2015 için yüzde 10.5 olarak
öngörülen işsizlik oranının yeni OVP’de yüzde 10.2’ye çekildiğini, program dönemi sonunda ise işsizlik oranının yüzde 9.6’ya düşmesinin beklendiğini açıklayan Ekonomiden
Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2015 için öngörülen enflasyon oranının
ise yeni OVP’de yüzde 8.8’e yükseltildiğini belirtmişti.
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T

İhracat

14 ay sonra

‘artık yıl’
ile arttı

ürkiye’nin ihracatı TİM verilerine göre şubat ayında yüzde 3.1
artışla 10.8 milyar dolara yükseldi. İhracattaki artışta bu yıl şubat ayının 29
çekmesiyle bir gün fazladan ihracat
gerçekleştirilmesi etkili oldu. Bir günlük fazla işgününden kaynaklanan 500
milyon dolar civarında artışın katkısı
çıkarıldığında ihracatın yüzde 1.8 ile sınırlı da olsa düşüş kaydettiği hesaplanıyor. Öte yandan TİM’in açıkladığı ihracat rakamı TÜİK’in açıkladığı 2015 yılı
Şubat ayı ihracatından yüzde 11.8’lik
bir düşüşe işaret ediyor. Bunda geçen
yılın şubat ayında yapılan ve TİM’in
verilerine dahil olmayan 1.9 milyar
dolarlık altın ihracatı belirleyici oldu.
Dolayısıyla altın ihracatında geçen
yılın rakamlarının yakalanamaması
halinde TÜİK’in açıkladığı resmi ihracat
verilerinde şubat ayında düşüşün gerçekleşmesi ihtimali bulunuyor.

Altının

gramı tarihi
zirvesini gördü

A

ltının gram fiyatı, küresel piyasalarda
azalan risk iştahının etkisiyle 1 Mart
tarihinde 119,02 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Analistler, güvenli liman olarak
görülen altının, dolar endeksindeki yükselişe
karşın hala sağlam duruş sergilediğini belirterek, fiyatların yükseliş eğiliminin dikkati
çektiğini kaydediyor. Küresel piyasalarda
para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik tedirginliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini ifade eden analistler, yurtiçinde ise döviz kurlarının düşüş
eğiliminin altının gram fiyatının yükselişini
sınırladığını dile getiriyor.

Türkiye tahvilleri
ralli yapacak

C

redit Suisse analistleri enflasyon görünümü nedeniyle Türkiye tahvillerinin ralli
yapacağını savunarak 2020 vadeli Türkiye tahvili alma tavsiyesinde bulundu. Credit
Suisse analistleri Nimrod Mevorach ve Amos Ruiz, e-mail ile müşterilerine yolladıkları
notta, yüzde 9.50 faiz (getiri) hedefiyle Temmuz 2020 vadeli Türkiye tahvili almaları tavsiyesinde bulundu. Raporda, tahvil arzının “yapısal olarak negatif” olması ve Hazine’nin
haftalık geri alım ihaleleri gibi likiditeyi artıracak teknik faktörler de gösterildi. Credit
Suisse, Türkiye tahvillerinin alım için iyi bir seviyede olduğunu ve önümüzdeki bir kaç
ay için enflasyon görünümünün destekleyici olacağını, faiz indirimi olasılığının da “çok
düşük” gözüktüğünü söyledi. Credit Suisse, küresel gelişmelerin gelişmekte olan piyasa
varlıkları için destekleyici olmaya devam edeceğini belirtti.
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MARKALARIN YASAKLANMASI
DOMİNO ETKİSİ YAPIYOR
Gıda, meşrubat, alkol ve tütün gibi ürünlere getirilen
kısıtlayıcı önlemler, sektörlerde domino etkisi yaratıyor.

İngiltere
2008 - Yüksek oranda
yağ, şeker ve tuz içeren
ürünlerin televizyondaki
çocuk programlarında
reklam yasağı

Belçika
2015 - Gıda ve
içecekte şeker vergisi

Fransa
1991 - TV ve sinemada alkol
reklam yasakları 2012 - Şeker
içeren içeceklere vergilendirme

Litvanya
2012-Alkollü içeceklerde
reklam yasağı

Meksika
2014- Şeker ile tatlandırılmış
içeceklere %10 vergi

Şili
2013-Yüksek oranda
yağ, şeker ve tuz içeren
ürünlere %20’lik ‘DUR’
sağlık uyarıları

16
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İskoçya
2013 - Asgari fiyat,
reklam ve sponsorluk
faaliyetlerini içeren
alkol stratejisi

Danimarka
2010-Sağlıksız yiyecek ve
içeceklerde vergi oranı
%25 artırıldı

Kaynak: “Accelerating Complexity: Regulatory Trends in Consumer Goods Industry”, Deloitte Raporu, 2013

Türkiye
2002 - Kolalı gazozlarda %25 ÖTV
2005 - İyotsuz tuz satış yasağı
2011- Okul kantinlerinde şekerli içecek, kızartma ve cips yasağı
2013 - Alkollü içki şişelerinde resimli sağlık uyarıları
2013 - 22.00 - 06.00 arası alkollü içkilerde perakende satış yasağı
2013 - Alkollü içkilerde reklam, tanıtım, sponsor yasakları

Tayland
Alkollü içeceklerde
%30-50 sağlık uyarıları
tasarısı
Kenya
Alkollü
içeceklerde %30
sağlık uyarıları

Güney Afrika
2013-Alkollü içeceklerde
reklam, promosyon ve
sponsorluk yasağı

Avustralya
2008-Önceden
hazırlanmış
meyveli içkilerde
%70 vergi artışı

EKONOMİK FORUM
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AYIN SÖZÜ

“Ey Kahraman Türk Kadını,
Sen Yerde Sürüklenmeye Değil Omuzlar Üzerinde
Göklere Yükselmeye Layıksın…”
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Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi ve TOBB Fotoğraf Servisi

KAPAK KONUSU

İRAN'DA

YENİ
FIRSAT
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İran’a uygulanan ambargonun
kalkmasından sonra Türk iş
dünyası 110 milyar dolarlık
pazardan pay almak için
atağa kalktı. TOBB, İran’a ilk
ziyareti yaparak iş dünyasına
öncü olurken, Tercihli
Ticaret Anlaşması’nın hayata
geçmesiyle de sektörler
büyük bir fırsat yakaladı.

A

BD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından
İran’a uygulanan ambargonun kalkmasından sonra Türk
iş dünyası da 110 milyar dolarlık pazardan pay almak için
atağa kalktı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti, İran’a ilk ziyareti yaparak iş dünyasına
öncü oldu.
Ziyareti değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İran hem komşumuz hem de doğal ticari partnerimiz. Türk ve İran şirketleri daha fazla
ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelerde birlikte iş yapabilir. Bu potansiyel
mevcut” dedi. Ziyarette iki ülke arasında birçok işbirliğine de imza atıldı.
TOBB heyeti, İran’a yaptığı çıkarma ile “Komşu ülkenin iş dünyası olarak
daha fazla ekonomik işbirliğine varız” mesajını iletirken; demir çelikten
kimyaya, tekstilden perakendeye birçok sektör İran ile ticareti artırmak
için çalışmalara başladı. İki ülke arasında 29 Ocak 2014 tarihinde imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması ile de sektörlere büyük avantajlar getirildi.
Hangi ürünlerde vergi indirildi?
Anlaşma sayesinde İran, Türkiye'ye bazı ürünlerde gümrük vergisi
indirimi sağladı. Bu ürünler temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik
malzemeler, orman ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili, mobilya,
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Tekstil ve mobilya sektörü avantajlı
İran’la ticarette tekstil sektörü ve mobilya
sektörü oldukça avantajlı gözükmektedir. İş
dünyasının bu sektörlerde ihracatı artacak.
Türk firmalarının ayrıca perakende sektöründe
önemli bir talep artışının beklendiği İran’da firmalarımızın mağazalaşmaya yatırım yapması
durumunda karlılık oranlarının artacağı kanaatindeyim. Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında büyük önem arz eden elektronik ticaretin,
toplam perakende ticaret içindeki oranı % 1,7
seviyesindeyken, bu oranın önümüzdeki on
yıl içinde artması ve % 8-10 bandına ulaşması
amaçlanmaktadır. 2018 yılı için 170 milyar
TL’lik e-ticaret işlem hacmi ve 2023 yılı için 500
milyar dolar ihracat hedeflerine ancak e-ticaret
sektörünün geliştirilmesi, firmaların internetin
olanaklarını kullanarak yeni pazarlara açılması
ve yeni müşteriler elde etmesi sayesinde ulaşılabilecektir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun geçtiğimiz yıl
yürürlüğe girdi. e-ticaretin yasal alt yapısının
oluşturulmasının, şirketlerimizin İran ve diğer
ülkeler ile yapacağı ticarete olumlu yönde
katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci

çelik ürünleri, demir ve demir dışı metaller,
buzdolabı, bulaşık makineleri gibi beyaz
eşya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik
ürünleri. Tercihli ticaret anlaşması sayesinde
bu ürünlerde ihracatın önemli oranda artması bekleniyor.
İş dünyası İran ile ticareti artırmak için
kolları sıvarken, diğer yandan Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da
komşu ülke ile ilişkilerin geliştirilmesi için
çalışmalar yürütüyor.
110 milyar dolarlık pazar
Sorularımızı yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de İran’a yönelik
ambargonun kaldırılmasıyla bölgemizde
ekonomik anlamda yeni bir sayfayı açtıklarını söylüyor. Tüfenkci, “Uzun süredir devam
eden yaptırımlar nedeniyle İran’ın petrol
gelirleri yarıya düşmüş, bankacılık sistemi
uluslararası piyasalardan kopmuştu. Bu nedenle bize yakınlığıyla ulusal ekonomimizde
önemli bir yere sahip olabilecek komşumuz
İran’ın ülkemiz için yeni bir pazar dinamizmi
yaratacağı açıktır” diyor.
Ambargo süresince İran riyali dolar karşısında üçte iki oranında değer kaybetmiş.
İran sanayisi hammadde ve yan ürün bul-
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makta güçlük çekerken, ilaç bulmak bile lüks
haline gelmiş.
Bakan Tüfenkci, yeni dönemi şu sözlerle
özetliyor: “Şimdi ise İran ekonomisinin yıllık
110 milyar dolarlara ulaşan yeni bir dinamizm oluşturması bekleniyor. Bu noktada
ülkemiz için önemli olan bu yeni oluşması
öngörülen ekonomi paydasından bizim
ne kadar alacağımızdır. En büyük payı alabilmek için hedeflerimizi belirliyor, bizi bu
hedeflere götürecek uygulamalar üzerinde
yoğunlaşıyoruz.”
Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ticarete önemli bir ivme kazandıracak
Tercihli Ticaret Anlaşması 29 Ocak 2014 tarihinde imzalandı. Bu anlaşma ile İran Türkiye›ye bazı ürünlerde gümrük vergisi indirimi
sağladı.
Bakan Tüfenkci, bu anlaşmanın yararlarını da şöyle aktarıyor: “Bu ürünler temizlik
ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler,
orman ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili,
mobilya, çelik ürünleri, demir ve demir dışı
metaller, buzdolabı, bulaşık makineleri gibi
beyaz eşya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik ürünleridir. Tercihli ticaret anlaşması neticesinde bu ürünlerde ihracatımızın
önemli oranda artacağını öngörüyoruz.

e-ticarette pozisyon alın
Bu noktada, geleceğin ticaret biçimi
olarak ifade edebileceğimiz e-ticaretin başta
İran gibi komşu ülkelerimizle olmak üzere
ülkeler arası ticarette önemli bir rol oynadığını ve şirketlerimizin de buna göre pozisyon
almalarının faydalı olacağını belirtmek isterim. İmzaladığımız Tercihli Ticaret Anlaşması,
İran ve ülkemiz arasında adil rekabet koşullarını oluşturacak. Güvenli ve öngörülebilir
bir ortam tesis edecek ve ticaretin çeşitlendirip hacmini artıracak. İki ülke arasındaki
ekonomik ve ticari ilişkiler güçlenecek. Bu
durumun tarım da dâhil olmak üzere birçok
sektörde etkili olacağını düşünüyorum.
‘Tarım’ elektronik ortamda olacak
Ayrıca, tarım ürünleri piyasamızı ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşımaya yöneli k çalışmalarımız da mevcut. Bu
kapsamda, lisanslı depoculuk sisteminin
yaygınlaştırılmasını ve kurulacak olan ürün
ihtisas borsası ile tarım ürünleri ticaretinin
tamamen elektronik ortama aktarılmasını
planlıyoruz. Yakın coğrafyada bulunan ülkelerde üretime ve ticarete konu olan ürünler
için ortak bir piyasanın ülkemizde oluşması
için çaba sarf edeceğiz. Hububat ve yağlı
tohumlar alanında yapılacak çalışmalara

paralel şekilde sebze ve meyve ticaretinin
de gelişmesi için bu ülkelere yönelik olarak
hem üretim potansiyelimizi tanıtma hem
de ticari alt yapımız hakkında gerek teknik
gerekse mevzuat yönünden bilgilendirme
gibi faaliyetlerde bulunmayı planlıyoruz.”
Perakende sektörü İran’ı
değerlendirmeli
Bakan Tüfenkci, perakendecilik sektörünün İran’daki avantajlarını da şu sözlerle dile
getirdi: “Ülkemizde son yıllarda istikrarlı bir
şekilde büyüme grafiğini devam ettiren ve
dünyadaki modern ve innovatif yaklaşımları benimseyerek gelişmeye devam eden
önemli bir ticari faaliyet alanı da perakende
ticarettir. Alıveriş merkezleri, zincir mağazalar
ve diğer perakende işletmeler özelinde müteahhitlik ve yönetim gibi alanlarda ileri düzeyde tecrübe ve kazanımlar elde eden Türk
girişimcilerimizin, yurtdışında var olan şube
sayılarını artırmaları ve açılımlarını daha da
ilerilere taşımalarının Ülkemiz ekonomisine
de olumlu katkılar sunabileceğini değerlendirmekteyiz. Bu açıdan perakende sektörünün, ekonomik, demografik ve coğrafi sınırları
bakımından büyük bir potansiyel arz eden
İran ile ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesini
sağlamak adına, gerekli fizibilite çalışmaları
doğrultusunda yatırımcılarımızca değerlendirilmesinin uygun olabileceğini düşünüyoruz.”
Çalıştaylar düzenliyoruz
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlığın çalışmaları hakkında şu görüşleri aktardı: “Ticaret sicili uygulamalarında
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yapılan düzenlemeler ve MERSİS Projesi ile oldukça başarılı
bir noktaya geldik. Sınır ötesi ticaretin giderek daha yaygın hale geldiği günümüzde,
ticaret sicillerinin önemi de ulusal ölçekten
uluslararası ölçeğe taşınmaktadır. Bu yüzden, çeşitli uluslararası kuruluşlar ile yakın
temas halindeyiz. Ticaret sicili konusunda
İran’ın da üyeleri arasında yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile işbirliği içindeyiz. Bildiğiniz
gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam dünyasının
çıkarlarını korumak ve üye devletler arasında
işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Ülkemiz, bu Teşkilat’ın bir
daimi komitesine, iki alt kuruluşuna ve üç
ilgili kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır. İslam dünyasının çok taraflı ekonomik ve ticari
işbirliğine yönelik ana platformu olan İslam
İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği

2014 ve 2015 Yılları İran ile Fasıl Bazında Dış Ticaretimiz (Milyon Dolar)
İhracat
Fasıl

Fasıl Adı

2014

Pay

2015

Pay

Değişim

71

İnciler, kıymetli taş ve metal
mamulleri, madeni paralar

820

21.00%

890

24.00%

9.00%

84

Kazan: makina ve cihazlar

484

12.00%

423

12.00%

-13.00%

39

Plastik ve plastikten
mamul eşya

244

6.00%

186

5.00%

-24.00%

44

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya:
Odun kömürü

209

5.00%

169

5.00%

-19.00%

85

Elektrikli makina ve cihazlar

164

4.00%

158

4.00%

-4.00%

24

Tütün ve tütün yerine geçen
işlenmiş maddeler

133

3.00%

133

4.00%

0.00%

55

Sentetik ve suni devamsız lifler 95

2.00%

120

3.00%

26.00%

87

Motorlu kara taşıtları

108

3.00%

99

3.00%

-8.00%

96

Çeşitli mamul eşya
(kalemler, fırçalar vb.)

44

1.00%

93

3.00%

111.00%

73

Demir veya çelikten eşya

116

3.00%

90

2.00%

-22.00%

Diğer

1.469

38.00%

1.302

36.00%

-11.00%

Toplam

3.886

100.00%

3.665

100.00% -6.00%

2014

Pay

2015

Pay

Değişim

İthalat
Fasıl

Fasıl Adı

27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar 8.42

86.00%

4.901

80.00%

-42.00%

39

Plastik ve plastikten
mamul eşya

516

5.00%

464

8.00%

-10.00%

74

Bakır ve bakırdan eşya

225

2.00%

194

3.00%

-14.00%

31

Gübreler

133

1.00%

100

2.00%

-24.00%

29

Organik kimyasal müstahzarlar 125

1.00%

91

1.00%

-27.00%

79

Çinko ve çinkodan eşya

77

1.00%

89

1.00%

15.00%

76

Alüminyum ve alüminyum
eşya

108

1.00%

45

1.00%

-58.00%

72

Demir ve çelik

24

0.00%

30

0.00%

25.00%

8

Yenilen meyveler, kabuklu
yemişler, turunçgiller

16

0.00%

19

0.00%

19.00%

70

Cam ve cam eşya

25

0.00%

17

0.00%

-32.00%

Diğer

165

2.00%

147

2.00%

-11.00%

Toplam

9.833

100.00%

6.096

100.00% -38.00%
Kaynak: SAS

Daimi Komitesi’nin yani kısa adıyla İSEDAK’ın
Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülmekte ve her yıl Ülkemizde
çeşitli toplantılar düzenlenmektedir.
İSEDAK kapsamında, 2013 yılında İslam
İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Ticaret Sicil Teşkilatları Arasında İşbirliği ve Tecrübe
Paylaşımı Çalıştayı’nı düzenledik. Çalıştay’ın
ana teması, üye ülkelerin ticaret sicili uygula-

malarının tanıtılması, edinilen bilgiler çerçevesinde ticaret sicilleri arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesi ve böylece iş yapma
kolaylığının sağlanmasıydı. Bu Çalıştay’a, Teşkilatın üyesi olan 29 ülkeden ve Dünya Bankası, OECD ile AB Türkiye Delegasyonundan
temsilciler katıldı. Ülkemiz ev sahipliğinde
düzenlenen bu Çalıştay’da, üye ülkelerdeki
ticaret sicili uygulamaları değerlendirildi ve

EKONOMİK FORUM

23

KAPAK KONUSU

Yıllar İtibarıyla İran ile Dış Ticaretimiz (Milyon Dolar)
2002

İhracat

Değişim

İthalat

Değişim

Dış Ticaret Hacmi

Değişim

Dış Ticaret Dengesi

Değişim

334

-

921

-

1.255

-

-587

-

2003

534

59,8%

1.861

102.00%

2.394

91.00%

-1.327

126.00%

2004

813

52,3%

1.962

5.00%

2.775

16.00%

-1.149

-13.00%

2005

913

12,3%

3.47

77.00%

4.383

58.00%

-2.557

123.00%

2006

1.067

16,9%

5.627

62.00%

6.694

53.00%

-4.56

78.00%

2007

1.441

35,1%

6.615

18.00%

8.057

20.00%

-5.174

13.00%

2008

2.03

40,8%

8.2

24.00%

10.229

27.00%

-6.17

19.00%

2009

2.025

-0,3%

3.406

-58.00%

5.431

-47.00%

-1.381

-78.00%

2010

3.044

50,4%

7.645

124.00%

10.689

97.00%

-4.601

233.00%

2011

3.59

17,9%

12.462

63.00%

16.051

50.00%

-8.872

93.00%

2012

9.922

176,4%

11.965

-4.00%

21.886

36.00%

-2.043

-77.00%

2013

4.193

-57,7%

10.383

-13.00%

14.576

-33.00%

-6.191

203.00%

2014

3.886

-7,3%

9.833

-5.00%

13.719

-6.00%

-5.947

-4.00%

2015

3.665

-5,7%

6.096

-38.00%

9.761

-29.00%

-2.432

-59.00%
Kaynak: SAS

Yıllara Göre İran’ın Dış Ticaret Hacmi (Dolar)*
2006

2010

2011

2014

2011-2014
Yılları Değişim

İhracat

63.247.000

83.785.000

130.544.000

73.874.216

-43.00%

İthalat

40.685.759

54.697.236

68.319.000

53.649.618

-21.00%

Dış Ticaret
Hacmi

103.932.759

138.482.236

198.863.000

127.523.834

-36.00%

Dış Ticaret
Dengesi

22.561.241

29.087.764

62.225.000

20.224.598

-67.00%

Kaynak: Trademap *Trademap veri ağında İran’ın 2012, 2013 yılları dış ticaret verileri yer almamaktadır.

ülkeler arası işbirliği noktasında çalışmalar
yapıldı. Biz de, ticaret sicili ve MERSİS uygulamasına ilişkin Ülkemiz deneyimlerini üye
ülkeler ile paylaştık. Üye ülkeler açısından
çok faydalı olan bu Çalıştay’ın ikincisini de
bu yıl içinde yapmayı planlıyoruz.”
Gümrük kapıları yenileniyor
Bu arada İran’la ile ticareti geliştirmek
amacıyla komşu ülkeye açılan gümrük kapılarında yenileme çalışmaları yürütülüyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu çalışmalar hakkında da şöyle konuşuyor : “Bu kapsamda Hakkari ilinde bulunan
Esendere Gümrük Kapısı’nın Yap-İşlet-Devret
kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanmış olup yenilenen tesislerin 2016 ilk
yarısında hizmete açılması planlanmaktadır.
Van ilinde bulunan Kapıköy Gümrük
Kapısı’nın Yap-İşlet-Devret kapsamında yeni-
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lenme çalışmalarının 2017 yılında bitirilmesi
hedeflenmektedir.
2002 yılında yapılarak hizmete açılan
Ağrı ilinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı, günümüz itibariyle gerek gümrük iş ve
işlemlerinde gelinen nokta, gerekse İran’la
ticaretimizde yaşanan ve beklenen gelişmeler nedeniyle ihtiyacı karşılamakta yetersiz
kalmaktadır. Bu amaçla kapının yenilenmesi
amacıyla ilave arazi kamulaştırma/tahsis ve
projelendirme hazırlıklarına başlanılmıştır.
İran ile ülkemiz arasında bulunan 3 kara
hudut kapısından ikisi olan Esendere (Hakkari) ve Kapıköy (Van) Gümrük Müdürlükleri’nin Yap-İşlet-Devret modeli ile yeniden
yapılandırılması gündemdedir. Bunlardan
Esendere Gümrük Kapısı’nın mevcut tesisleri
yenilenmiş olup, geçici kabul aşamasına gelinmiştir. Kapıköy’de ise yine Yap-İşlet-Devret
modeli çerçevesinde yer teslimi yapılmış

olup, projelendirme aşamasındadır. Ayrıca,
İran tarafının karşı tarafın yollarını TIR geçişine
uygun hale getirmeyişi modernizasyon sürecini bir nebze yavaşlatmaktadır. Bu konuda da
gerek Bakanlığımız gerekse de ilgili diğer Bakanlıklar olan Dışişleri, Ekonomi ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız tarafından gerekli diplomatik adımlar atılmaktadır. İran’a açılan en büyük kara hudut kapımız
olan Gürbulak (Ağrı) kara hudut kapımızın da
zaman zaman doğan ihtiyaçlar kapsamında
yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca,
bu kapımızın daha etkin çalışabilmesine yönelik bir ideal tasarım proje çalışmasını da
gündemimize almış durumdayız.İran’a açılan
bu kapıların modernizasyon çalışmalarının
tamamlanması ile fiziki kapasiteleri artırılacak,
geçişler en hızlı ve en güvenli hale gelecek,
böylelikle İran’a karayoluyla olan ticaret hacmimizde gözle görülür bir artış yaşanacaktır.
Şu an Bakanlığımız ile İran’daki muhatabımız
İran Maliye Bakanlığı Gümrük İdaresi arasında
iyi bir işbirliğine sahibiz. Gerek ikili ziyaretlerimiz, gerek uluslararası platformlarda ortak
hareket içerisinde bulunmamız bölgemiz ve
ikili ilişkilerimiz açısından oldukça iyi sonuçlar
doğurmaktadır. İki ülke gümrük idareleri
arasındaki tüm konular gerek gümrük idaresi
başkanları düzeyinde gerçekleştirilen üst
düzey toplantılarda gerekse uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilen teknik toplantılarda
görüşülmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan cari
sorunların hızlı çözümü sağlanmaktadır.”

önemli fırsatlar sunacaktır. Bununla birlikte,
dünya ticaret sistemine daha fazla entegre
olan bir İran’ın ticari ilişkilerimize de olumlu
yansıyacağını düşünüyor ve bu çerçevede
İran’ın Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini destekliyoruz.”

Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş

İran ‘Hedef Ülke’ olarak belirlendi
Bu arada Ekonomi Bakanlığı da komşu
ülkeye yönelik çalışmalarını artırdı ve Bakanlık tarafından, İran 2016-2017 yıllarında
“Hedef Ülkeler”den birisi olarak belirledi.
Sorularımızı yanıtlayan Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş İran’a yönelik olarak yaptırımların 16 Ocak 2016 tarihinde kaldırılması ile
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için yeni bir
kapının açıldığını söylüyor. Bakan Elitaş, “Yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve açılan bu yeni kapının iki ülkenin
de faydalanacağı şekilde ekonomik ve ticari
ilişkilerimize yansımasını amaçlıyoruz” diyor.
Bakan Elitaş şöyle devam ediyor: “İran’ın
ekonomik göstergelerinde beklenen olumlu yöndeki gelişme ve İran halkının özel
tüketim harcamalarının artması sonucunda
ikili ticaret hacmimizin daha da gelişmesi
beklenmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönem ülkelerimiz için önemli fırsatlar
sunmaktadır. Bakanlığımız tarafından, İran
2016-2017 yıllarında Hedef Ülkelerden birisi
olarak belirlenmiş olup, ticaretimizin önünde bizlere engel olabilecek her türlü sorunun aşılması ile bu fırsatların tam anlamıyla
kullanılması mümkündür.”
İran ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi
amacıyla 29 Ocak 2014 tarihinde imzalanan
Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Ocak 2015 tari-

hinde yürürlüğe girdi.
Bakan Elitaş da anlaşmanın yaptırımların
kalkmasından sonraki dönemde ticaretin
artırılması amacıyla söz konusu anlaşmanın
zamanlıca ve doğru öngörüyle yapıldığını
değerlendirdiklerini kaydediyor.
İlk Tercihli Ticaret Anlaşması
Bakan Elitaş anlaşma ile ilgili şu bilgileri
veriyor: “Ülkemizin ilk Tercihli Ticaret Anlaşması olması bakımından önem taşıyan
söz konusu TTA kapsamında taviz alınan
sektörler içerisinde, ilaç, kozmetik, plastik
malzemeleri, temizlik ürünleri, orman ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili, mobilya,
çelik ürünleri, demir ve demir dışı metaller,
buzdolabı, bulaşık makinaları gibi beyaz
eşya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik
ürünleri yer almaktadır.
İş dünyamızın önümüzdeki dönemde
gümrük vergisi indirimleri alınan TTA kapsamındaki ürünlerde ihracatlarını arttırıcı faaliyetlerine hız vermelerini bekliyoruz. Ayrıca,
yaptırımlar sebebiyle ihracatımızda düşüş
yaşanan sektörlerimizden makine ve ulaşım araçları başta olmak üzere, dokumacılık
ürünleri, gıda maddeleri, cam ve cam eşyalar
ile inşaat malzemeleri ihracatında da artış
görülmesini öngörüyoruz. Buna ilave olarak,
yeni dönem müteahhitlik sektörümüze de

İran’a 200 iş adamıyla gittik
Bakan Elitaş, komşu ülkeye ziyaretlerin
de yapıldığı belirterek konu hakkında şöyle
konuşuyor: “Ülkelerimiz arasında üst düzey
ziyaretler de artarak devam etmektedir. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na 4-5
Mart 2016 tarihlerindeki İran ziyaretine yaklaşık 200 iş adamımız ile birlikte eşlik ettim.
Bu kapsamda gerçekleştirilen Türk-İran İş
Forumu’na her iki ülkeden yoğun bir katılım
oldu. Önümüzdeki dönemde, iş adamlarımızın katılımı ile benzer organizasyonları
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, Türk ve İranlı yetkililerin düzenli olarak
bir araya geldiği ve ikili ticari ve ekonomik
ilişkilerin tüm veçheleri ile ele alındığı Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK)
mekanizmasının 24. Dönem toplantısını
2014 yılında Tahran’da gerçekleştirmiştik.
Bu yıl 25. Dönem toplantısını Nisan ayının
ilk haftasında Türkiye’de gerçekleştirecek ve
mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da
derinleşmesine yönelik adımları İranlı muhataplarımız ile kararlaştıracağız. Bu çerçevede,
ticaretimizin önündeki tüm sorunların bertaraf edilmesini arzuluyoruz. Öte yandan,
Bakanlığımızca sektörel ticaret heyeti, alım
heyeti, fuar katılımları, yurt dışı birim marka
ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere
İran’a ihracatımızı artırmaya yönelik faaliyetler desteklenmeye devam etmektedir.
Merkezlerimizden
biri Tahran olacak
İran’ın Bakanlığımızca 2016-2017 döneminde de hedef ülkeler arasında belirlenmesiyle söz konusu faaliyetler daha da yüksek
oranlarda desteklenmektedir. Bu çerçevede,
Bakanlığımız tarafından 2015 yılında İran’da
düzenlenen 12 fuar milli katılım desteği, 56
fuar bireysel katılım desteği kapsamına alınmış olup, anılan ülkeye yönelik 14 Sektörel
Ticaret Heyeti organize edilmiştir. Diğer taraftan, ülkemizin pazarlama/dağıtım/lojistik
üssü vazifesi görecek Türkiye Ticaret Merkezleri desteğimizin altyapısı da olgunlaşmış
olup, ilk etapta kuracağımız merkezlerden
birisi de Tahran’da olacaktır.”
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İran ve Türkiye’nin
büyümek için reform
yapmaları gerekiyor
ran ve Türkiye, bölgemizin iki kadim devleti. İki ülke arasındaki sınır, 16. yüzyıldan
beri neredeyse hiç değişmedi. Bundan 20
yıl sonra bu bölgede sınırları değişmeden
varlığını devam ettirecek beş ülke say deseler
İran’ı ve Türkiye’yi listeye kesinlikle eklerim.
Müsaadenizle, İran’a baktığımda neler gördüğümü sizlerle kısaca bir paylaşayım.
Birincisi, her iki ülkenin nüfusu da 78 milyon civarında. Yüzölçümü açısından bakarsanız İran’ın büyüklüğü, Türkiye’nin iki katından
fazla. Nedir? Türkiye’nin nüfus yoğunluğu,
İran’ınkinden yüksektir. Türkiye’yi Kore ile kıyaslarsanız bu kez, Kore’nin nüfus yoğunluğunun daha yüksek olduğunu görürsünüz.
Dünya Bankası verilerine göre, kilometrekareye Kore’de yaklaşık 500 kişi, Türkiye’de 100
kişi, İran’da ise 50 kişi düşüyor. Bu ne demek?
Kore’de ülke altyapısını geliştirmek kolay, Türkiye’de zor, İran’da ise daha da zor ve pahalı
demek. Ülke ne kadar yoğun bir nüfusa sahipse hem altyapıyı tamamlamak kolaylaşıyor
hem de diğer maliyetler o kadar aşağıya iniyor.
Geleyim ikincisine. 1980’li yıllarda İran
ve Türkiye farklı yolları tercih ettiler. Türkiye,
1980’lerin başında politik transformasyon yerine ekonomik transformasyonu seçti. Türkiye
ekonomisi, Turgut Özal reformları ile dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline
geldi. Önce fiyat kontrolleri kaldırıldı. Sonra
hem ticaret sistemi hem de finansal sistem
serbestleştirildi. Bu arada Türkiye, sermaye
hareketlerini de serbestleştirdi. İran ise 1979
yılında, tüm dünyayı etkileyen önemli bir politik transformasyon sürecine girdi. İran, ekonomik transformasyon yerine politik transformasyonu seçti. Türkiye, dünyaya açıldı. İran
ise dünyaya kapandı. Unutalım başkalarını,
Türk firmaları için İran’da iş yapmak demek,
Tahran’dan izin almak demekti. Bu durum hiç
değişmedi. Bu, başlangıçta bir tercihti ama
sonradan Amerikan yaptırımları ile İran daha
da içine kapanmak zorunda kaldı. Ne oldu?
Grafik, İran ve Türkiye’nin kişi başına düşen
milli gelirlerini Kore ile kıyaslıyor. 1980’lere
kadar İran’ın kişi başına düşen milli geliri, Türkiye’ninkinden fazlaydı. Dışa açılan Türkiye’nin

İ
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kişi başına düşen milli geliri, İran’ınkini aştı. Bu
arada, 1980’de kişi başına düşen milli geliri
hem İran’ın hem de Türkiye’nin altında olan
Kore, hepimizi geçti. Çünkü Kore bütünüyle
dışarı açılırken Türkiye, yalnızca sanayisini
Gümrük Birliği ile yabancı rekabete açtı. İran
henüz rekabete açılmadı. Ben bu grafiğin dışa
açılmanın önemini gösterdiği kanaatindeyim.
İki ülke de reform yapmalı
Şimdi geldiğimiz noktada hem İran’ın
hem de Türkiye’nin, iktisadi büyüme süreçlerini devam ettirebilmeleri için reform yapmaları gerekiyor. Biz Türkiye’de sabah akşam,
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın
parçası olmak istiyoruz diyoruz ama daha
bu taleple tarımı ve hizmetler sektörünü rekabete açma gereğini yan yana getirebilmiş
gibi durmuyoruz. İran ise artık özel sektör
eliyle büyümek isteyip istemeyeceğine karar
vermek zorunda. Şayet bunu istiyorsa öncelikle, ekonomisinde özel sektörün ağırlığını
artırmak zorunda. Zira kamu kesimi, İran ekonomisinin yüzde 80’ini kontrol ediyor. Kalan
yüzde 20’nin 17’si özel sektör, 3’ü ise kooperatiflerden oluşuyor. İran’da refahın yükselmesi için ekonomide özel sektör ağırlığının
artırılması ve İran’ın dışa açılması gerekiyor.

TEPAV Direktörü
Güven SAK

Benim gördüğüm şu ki İran, milletin refahı için ne yapması gerektiğini biliyor. Ama
bunu Türkiye gibi yapmak istemiyor. Çin
gibi, çok daha kontrollü bir biçimde yapmak
istiyor. Türkiye’deki ekonomik transformasyon süreci, 2002 yılında bir politik transformasyon getirmişti. Benim gördüğüm, İran,
politik transformasyonu zorlamayacak bir
ekonomik transformasyon süreci istiyor. Çin
deneyiminin son 35 yılı, bunun mümkün
olabildiğini hepimize gösterdi. Ben, İran’a
doğru baktığımda uyanma telaşında olan
bir küçük Çin görüyorum doğrusu. Bunun
da Türkiye’nin devam eden iktisadi dönüşüm süreci için önemli fırsatlar barındırdığı
kanaatindeyim.

Türkiye, Kore ve İran’da kişi başına düşen milli gelir, cari ABD doları, 1960-2014

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

Tercihli Ticaret
Anlaşması’ndaki
ürün sayıları artırılacak
ki ülke arasında ambargodan önce
de sonra da dostluk ilişkisi bulunuyor.
Türkiye, ambargo döneminde de İran’a
çok destek oldu. Biz istiyoruz ki Türkiye ile
İran arasındaki işbirliği hak ettiği konuma
erişsin. Bizler İran İslam Cumhuriyeti’nin
Türk işadamları ile işbirliğini artırma hedefindeyiz. İki ülke arasında birkaç yıldır
altyapı çalışmaları süren Tercihli Ticaret
Anlaşması’nın sağlam adımlarla ilerlemesini öngörüyoruz. İran, 125, Türkiye de140
üründe vergi indirimine gitti. Önümüzdeki dönemde bu sayılar artacak. Ekonomi
Bakanlığı ile gerekli toplantıları yapıyoruz
ve işbirliği geliştirmek için çalışıyoruz.
İran ve Türkiye arasındaki ilişki daha da
rahatlayacak. İki tarafın da bulacağı çözümler İran ve Türkiye arasındaki ticareti
geliştirmek olacaktır.

İ

Enerjimiz çok ucuz
Türkiye ve İran arasında ekonomik,
ticari ilişkiler ve yatırımlar alanında son
derece geniş işbirliği imkânları bulunuyor. Dikkat çekmek istediğim bir konu
var; Türk işadamları mutlaka İran’a ziyaret
gerçekleştirsinler. İran’ın sanayisini, serbest
bölgesini gördükten sonra düşünceleri
tamamen değişecektir. İran’la iş yapmak
istiyorsanız mutlaka İran’a gidin görün
derim. İran’ın cazip avantajlarından biri
enerjinin ucuz olması. Şu an burada bir
üretici firmaysanız İran’da daha ucuz üretip
Asya ve Avrupa’ya ihracat yapabilirsiniz.
Önümüzdeki 6-9 ayda yapılacak fuarlara bazı şirketleri götürüp ağırlayabiliriz.
İran’a ilgi duyanların yakından görüp değerlendirmesini sağlayabiliriz. Ziyaret ettiğiniz sektör bulunduğunuz sektör ise her
türlü olanağı sunacağız. İran’la tanışmanız
sizi İran’la ticarete götürecektir. Ürün ihraç
etmek istiyorsanız İran’ı tanıyın.
76 milyonluk nüfusu içinde Türkiye’yi
en az bir kez ziyaret etmiş 20 milyon dolayında İranlı olmasına karşılık, bu ülkeyi ziyaret eden Türklerin oranını düşük. İran’la
Türkiye birlik olduğu zaman en güçlü

birliktelik olacaktır. Ülkemin insanları ve
Türk milleti çok zeki ve bütün dünyaya
yayılmış durumda. ABD’de çok sayıda
İranlı ve Avrupa ülkelerinde de yoğun bir
Türk nüfus bulunuyor. İki ülke arasındaki
sıkıntılar ve bölgedeki kaos kendi pazarlarını genişletmek isteyenlerin işine geliyor.
Kanaatimce Türkiye’de gittikçe güçlenen
sanayi, İran’ın gücü ile birlikte çok büyük
bir güç birliği oluşturacaktır.
Her türlü desteğe hazırız
İran’la iş yapmak isteyen işadamlarına
yatırım konularında ve şirket kuruluşu
ve diğer konularda mevzuatla ilgili her
türlü desteği vermeye hazırız. İran’la para
transferi konusunda fazla sıkıntı kalmadı.
8 İran bankası şu an Türkiye ile çalışıyor.
Şu an swift açılmış durumda. Önümüzdeki bir iki ay içinde hiç sıkıntı kalmayacak.
İran’ın vergi hukuku Türkiye’den daha
rahat. Türkiye’nin vergi geliri İran’dan 10
kat daha fazla. KDV yüzde 9, gelir vergisi
belli sektörlerde değişiklik gösteriyor, hele

İran’ın Ankara Büyükelçiliği
Ticaret Müsteşarı
Hamid ZADBOOM
serbest bölgede ticaret yapıyorsanız vergi
yok. Türkiye sınırında Maku Serbest Bölgesi
kurduk. Birçok sanayicinin orada fabrika kurup Türkiye’ye ihracat yapıyor. Hem enerji,
hem petrol ürünleri ucuz. Türk fabrikaları
da var. Mesela Brillant Tebriz’de büyük bir
şube açtı, tahminen bin çalışanı var. İran’da
faaliyet gösteren işadamları ile istişare yapmanızı öneririm. İran ticaret kanununun zor
bir yanı yok. İhracat serbest, vergisiz... İthalat için tarifemiz var ama ihracat masrafsız.
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Önümüzdeki dönemde
sektörel ortaklıklar
gündeme gelecek

Çelik İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Namık EKİNCİ

T

ürk çelik sektörü olarak İran’a yaptığımız ihracat 2015 yılı sonunda
geçtiğimiz yıla oranla yüzde 37,7
geriledi ve 104 bin ton civarında gerçekleşti. 2016 yılının ilk iki ayında ise geçen
yılın aynı dönemine kıyasla İran’a çelik
ihracatımız yüzde 21,2 düşüşle yaklaşık 13

bin ton oldu. Rakamlardan da anlaşıldığı
gibi ticaretimiz şu an istenilen seviyenin
çok altında. İlerleyen süreçte ihracatçılarımızın daha rahat bir şekilde ürünlerini ülkeye gönderebileceğini ve ihracatımızın
eski seviyelerine çıkacağına inanıyoruz.
İran kendi içinde güçlü bir çelik sanayisine sahip, öncelikle bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. İran’ın yeni
süreçte yapacağı muhtemel yatırımlar
için çelik ithalatına ihtiyacı olacağını ön
görüyoruz. Ancak diğer taraftan artan talebe paralel olarak İran’da hızlı bir şekilde
üretim de artacak. Böylece önümüzdeki
dönemde aynı ürünün ithalatına ihtiyaçları kalmayacak.
Ambargonun kalkması ile birlikte ilk
etapta İran’a Türkiye’den önemli bir yatırımcı çıkmayabilir ancak önümüzdeki

dönemde sektörel ortaklıkların gündeme
gelmesi muhtemeldir.
Türk çelik sektörünün ihracatını artırabilmek için; Ekonomi Bakanlığının
“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
Tebliği (URGE)” ve “Pazara Giriş” destekleri
kapsamında Çelik İhracatçıları Birliği olarak İran’a ambargonun kaldırılmasının
ardından ilk ticaret heyetimizi bu ülkeye yaptık. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında 21 firma ve 27 temsilcinin katılımıyla
gittiğimiz İran’da IMIDRO (İran Maden
ve Madencilik Endüstrilerini Geliştirme
ve Yenileştirme Kurumu), Tahran Ticaret
Odası, İran Çelik Üreticileri Derneği ve
İran Ticaret Geliştirme Kurumu’na resmi ziyaretler yaptık. Görüşmelerde ortak
yatırım ve işbirliği için fikir birliğini ön
planda tuttuk.

Markalarımız komşu
ülkede yatırıma başladı
ran’da inşaat ve proje aşamasında
olan ve her biri 15 bin metrekarenin
üzerinde 100 alışveriş merkezi bulunuyor. Diğer taraftan ambargoların
kalkmasıyla birlikte İran ekonomisinin
yıllık yüzde 8 büyüyeceği öngörülüyor.
Dolayısıyla İran markalarımız için önemli
bir fırsat kapısı. Türk markalarının İran’daki
bilinirliği ve prestiji çok yüksek. Zaten
birçok markamız İran pazarında, Tahran,
Tebriz, İsfahan, Meşhet, Hazar ve Kiş’te
yer alıyor, bu markaların yanına yenileri
eklenecek. 2015 sonu itibarıyla İran’da 30
kadar BMD markasının 150’ye yakın satış
noktası bulunuyor. Geçen yıl Eylül ayında
gerçekleştirdiğimiz İran turuna katılan
markalarımızdan Derimod, Saat&Saat,
Desa, İGS, İpekyol, Vakko, Çilek, Ziylan,
Gizia, Kiğılı, Perspective, So Chic, Chakra,
Penti, Damat, Mavi, Boyner, Twigy, İmza,

İ
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Avva ve Tudors bu ülkede mağaza açma
planlarını oluşturmaya başladılar.
Yol haritası belirledik
BMD olarak 1-4 Eylül 2015 tarihleri
arasında İran’a bir ticaret turu düzenledik.
32 markadan 40 kadar temsilci ile gittiğimiz Tahran’da fırsatları yerinde gözlemleme imkânı bulduk.
12 AVM’nin yanı sıra kentin en önemli
caddelerini ziyaret ettik. Markalarımızın
temsilcileri İranlı yatırımcılar, master franchiseelar ve ülke danışmanlarıyla görüşme yaptılar. Yoğun ilgi gören turumuzda
İran’daki fırsatlarla ilgili 8 oturum düzenlendi. Bu toplantılarda, markalarımız
İran pazarına nasıl girebileceklerini, yol
haritalarını ve beklentilerini paylaştılar.
İran’a olan ilgi giderek artıyor ve üye markalarımız sık sık bu ülkeyi ziyaret ediyor-

Birleşmiş Markalar
Derneği Başkanı
Sami KARİYO
lar. Yabancıların da benzer şekilde İran’a
yönelik ilgileri var. BMD’den bu konuda
öncü olmasını bekliyorlar. Eylül’den bu
yana İran’da meydana gelen gelişmeleri
değerlendirmek üzere yıl içinde tekrar
bir ticaret turu düzenlemeyi planlıyoruz.

Gıda ambalajı ve inşaatta
yeni yatırımlar planlanıyor

Y
Türk Plastik Sanayicileri
Araştırma, Geliştirme
ve Eğitim Vakfı (PAGEV)
Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz EROĞLU

aptırımların sona ermesi ile bir yatırım hamlesine girmesinin beklediğimiz İran’ın, Türk plastik sektörü için
önemli bir fırsat yaratacağını düşünüyoruz.
Yeni dönemle birlikte ortak yatırım ve işbirliği
çalışmalarıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyoruz. Şu anda inşaat sektörüne
plastik üreten firmalarımızın ve çuval üreten
firmalarımızın İran’da mevcut yatırımları söz
konusu. Önümüzdeki dönemde de özellikle gıda ambalajı ve inşaat malzemeleri
sektöründe yatırımların planlandığını söyleyebilirim. Yine İran’ın Türkiye sınırına yakın
bir bölgesinde petrokimya yatırımları da hız
kazanmış durumda. Özellikle petrokimyasal
ürünlerle başlayan işbirliğinin plastik mamul-

İstanbul Kimyevi Maddeler
ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İKMİB) Yönetim
Kurulu Başkanı
Murat AKYÜZ

lerle zenginleşeceğini öngörüyoruz. İran’da
gerçekleştirilen IRANPLAST Fuarı’na sektörümüzden bir heyetle katılım gerçekleştireceğiz. Burada hem karşılıklı gelişmeye müsait
alanları değerlendirmek hem de hâlihazırdaki
ilişkileri geliştirmeyi arzu ediyoruz.
Firmalarımız İran’a yatırım konusunda oldukça hevesli. Özellikle ambalaj sektöründe
global gıda firmaları İran’da varlığını artırdıkça
bunların Türkiye’deki tedarikçileri de oraya yatırım yapacağını düşünüyoruz. Yine özellikle
inşaat sektörüne plastik üreten firmalarımızın
ve çuval üretimi yapan firmalarımızın şu an
İran’da yatırımları mevcut. Türk plastik sektörü
olarak İran inşaat sektörünü yatırımlarımız için
yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim.

Türkiye
Ayakkabı Sanayicileri
Derneği (TASD) Başkanı
Hüseyin ÇETİN

Ticaret, Çin’e karşı
avantajımızı artıracak

Deri, Tercihli Ticaret
Anlaşması’na girmeli

ran kimya sektörü için çok önemli bir pazar. Ancak yıllardır
uygulanan yaptırımlardan dolayı en fazla ülkemiz zarar görüyordu. Dolayısıyla yaptırımların kaldırılması sektörümüzü oldukça
yakından ilgilendiriyor. Ocak ve şubat aylarına baktığımızda İran’a
olan ihracatımızda geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre miktar
bazında yüzde 26’lık bir artışla 34 bin ton olduğu görülüyor.
Değer bazında ise yüzde 12 düştü ve 79 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Ambargonun kalkmasının etkileri önümüzdeki aylarda daha
net anlaşılacaktır. Kozmetik, plastikler ve mamulleri, eczacılık
ürünleri, boya, organik kimyasallar, tutkallar gibi öne çıkan
alt sektörlerimizin ihracatında İran çok önemli bir yere sahip.
Özellikle kozmetikte bu pazarda çok güçlüyüz. Türk ürünlerinin
algısı oldukça yüksek. İki ülke arasında ticaretin gelişmesi bu gibi
engellerin kalkmasına bağlı. İran ile geliştirilecek ticari ilişkiler
Çin’e karşı rekabet avantajımızı artıracak. Türkiye, İran ile çok iyi
bir ticaret partneri olabilir.

A

İ

yakkabı sektörü olarak yeni dönemde fırsatları değerlendirmek için kolları sıvadık. İki ay kadar önce imkânları yerinde
görmek üzere 25 firmamızın temsilcileriyle İran’ı ziyaret ettik.
Ziyarette doğrudan yatırımdan çok İran’a ihracatı arttırma noktasında temaslarımız oldu. Görüşmelerimizin olumlu meyvelerini
önümüzdeki dönemde alacağımızı umuyorum. Türkiye ile İran
arasında Ocak 2015’te yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması
var. Anlaşma birçok ürünü daha düşük gümrükle İran’a ihraç
etme imkânı sağlıyor. Ne yazık ki deri ürünleri bu imkândan
yararlanamıyor. Bizi ambargonun kaldırılmasından daha çok bu
anlaşma ilgilendiriyor. Ayakkabının da anlaşma kapsamına dâhil
edilebilmesi için bakanlık nezdinde temaslarımız sürüyor. Çabalarımızın en kısa zamanda sonuç vereceğini ümit ediyorum. Eğer
çabalarımız sonuç verir ve ayakkabıyı Tercihli Ticaret Anlaşması’na
dâhil edebilirsek İran’a bu yıl ihracatımızı ikiye katlayıp 20 milyon
dolara çıkarabilir, orta ve uzun vadede bu ülkeyi Türk ayakkabı
sektörü için en önemli pazarlardan biri konumuna getirebiliriz.
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Turizmde bu sene çift
haneli büyüme bekliyoruz
ran’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı
2014 yılında yüzde 32’lik artışla 1 milyon 590 bine ulaştı. Olumlu hava 2015
yılında da devam etti ve 1,7 milyon ziyaretçi
seviyesi aşıldı. İran üzerindeki yaptırımların
tamamen kaldırılmasının bundan sonraki
süreçte de turizme çok önemli katkıları
olacağını söyleyebiliriz. Sonuç olarak 2016
yılında İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında çift haneli büyüme verilerine ulaşılmasını bekliyoruz. Hali hazırda İran pazarı
ile yakın işbirliği içinde çalışan çok sayıda
üyemiz bulunuyor. İran’ın üzerindeki yaptırımların kalkması ile birlikte turizm alanında
artan hacmin mevcut işbirliklerini geliş-

İ

tirmenin yanı sıra İran pazarına yapılacak
yatırımları da artıracağını düşünüyoruz. İran
pazarındaki gelişimi sağlamak ve mevcut
turizm hacminin artırılmasını sağlamak
için çalışmalarda bulunuyoruz. Son olarak
İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na katılarak Türkiye’nin
turizm değerlerini hem İranlı turizm profesyonelleri hem de son tüketicilere tanıttık.
Önceki dönemde İran’ın üzerindeki
yaptırımlar nedeniyle para transferi noktasında yaşanan sıkıntılar İran pazarı ile ilgili
yaşadığımız en önemli sorunların başında
geliyordu. Yaptırımların kalkması ile birlikte
bu sorunda bir azalma bekliyoruz.

Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB) Başkanı
Başaran ULUSOY

İstanbul Hububat
Bakliyat Yağlı Tohumlar
ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği Başkanı
Zekeriya METE

İstanbul Hazırgiyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği (İHKİB) Başkanı
Hikmet TANRIVERDİ

İran pazarından çok
daha fazla pay alacağız

Ambargolardan sonra
ihracatımız % 80 arttı

A

ran’a ambargoların kaldırılması ticaretimizi konu ülkeye
artırdı. Özellikle Ekim ayında geçen seneye oranla % 80’lik
bir artış söz konusu. 2016 yılı için ise geçtiğimiz ocak ve şubat
ayına kıyasla % 30 ile % 43’lük artış gözlemleniyor. İhracatçılar
olarak bir ülkeye yatırım yapmadan önce o ülkenin Türk ürünlerine nasıl yaklaştığına bakıp, konu ülkelere ihracat yaptıktan
sonra devamındaki süreci takip ederek potansiyellere göre
yatırımlarımızı yapıyoruz. An itibariyle İran yeni açıldığı için
zaman ihracatçımıza ne şekilde yatırımlar yapılması gerektiğini gösterecek. Geçtiğimiz aylarda İran’a kapsamlı bir ticaret
heyeti düzenlemiş bulunmaktayız ve bu heyet çerçevesinde
ilişkilerimizi bir üst noktaya taşıdık. İlerleyen süreçte bu tarz
çalışmalar düzenlene bilinir.
Yeni açılan bir pazarda bilinmeyenler çoktur ve beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz ancak İran’la çok büyük
problemler yaşanmamaktadır. Zamanla ufak tefek çıkabilecek
sorunlar da çözümlenecektir.

mbargoların kalkacağının belli olmasıyla birçok ülkenin
iştahını kabartan İran’da Türkiye’yi bekleyen birçok fırsat var.
Özellikle hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için İran, hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gereken ve büyük potansiyel vaat eden
önemli bir pazar. Coğrafi ve kültürel yakınlığımız, Türk markalarının
İran’daki olumlu algısı, modayı İstanbul ve Dubai’den takip etmeleri çetin rekabet şartlarında bizim avantajlarımız olarak öne çıkıyor.
Orta ve uzun vadede pazardan çok daha fazla pay alabileceğimizi
vurgulamak istiyorum. Aralık 2015’te İran’a iç çamaşırı alt sektörüne yönelik Ur-Ge projesi kapsamında büyük bir heyet düzenledik.
Karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam
ediyor. İran’daki hazır giyim ve konfeksiyon fuarlarını değerlendiriyoruz. Uygun fuarlara İHKİB olarak milli katılım yapılmasının
sektörümüz adına yararlı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki
birkaç yılda büyük bölümü hazır giyim sektöründen olmak üzere
markalarımızın İran’da 1000 civarında mağaza ve satış noktasına
ulaşacaklarını tahmin ediyorum.
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Ticaretin gelişmesi için
sertifikasyon sorunu
bir an önce çözülmeli
ran ambargosu kaldırıldığı ilk ay itibari ile
% 30’dan başlayan artış 2015-2016 Ocak
ve Şubat ayları karşılaştırıldığında % 50’ye
çıktı. Bu yükselişin ilerleyen zamanlarda daha
da artmasını bekliyoruz.
İran, 80 milyonluk nüfusuyla devasa bir
pazar… Böylesine büyük bir pazar eğer tam
olarak açılabilirse taşıyarak yetişilemeyecek
bir potansiyel de… Fakat yatırım için önce
ticaret yapmalıyız. Böylelikle pazarı daha iyi
anlayabilir ve sağlıklı analizler yapabiliriz.
Türk şekerli mamul ihracatçıları olarak şu
aşamada ticareti geliştirme gayretindeyiz.

İ

Ticaret umulan gibi olursa yatırım arkasından
gelecek. Birlik olarak geçtiğimiz aylarda İran’a
kapsamlı bir ticaret heyeti düzenledik ve
bunun da çok verimli geçtiğine inanıyoruz.
Yaptığımız gözlemleri ve İran açılımını etkileyecek global gelişmeleri de dikkate alarak
yeni dönemde yeni gündemler yapabiliriz.
İran’da sertifikasyon önemli. GMP diye bilinen bir belgelendirmeleri var. Çıkarılması 1,52 yıl alıyor. Ticaret için bunun kolaylaştırılması
gerekiyor. Eğer ticari ortam normalleşir ve
zorluklar aşılırsa İran’ın en önemli ihracat pazarlarımızdan Irak gibi olma potansiyeli var.

Şekerli Mamuller Tanıtım
Grubu Başkanı
Hidayet KADİROĞLU

İstanbul Deri ve Deri
Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İDMİB) Başkanı
Mustafa ŞENOCAK

İMMİB Yapı Malzemeleri
Komitesi Başkanı
Serdar URFALILAR

Doğu’daki iller için
büyük fırsatlar oluştu

İran’da yatırım yapmak
öncelikli planımız

M

İ

üzakereler sonuc u kaldırılan ambargo ile genel olarak
baktığımızda sadece yapı malzemeleri sektörü için değil;
bütün sektörlerin beklentisi arttı diyebiliriz. Özellikle Ağrı, Erzurum ve Van gibi doğu bölgesinin ticareti gelişmiş olan illerimiz
için önemli fırsatlar doğmuştur. Buradaki önemli nokta bu fırsatları değerlendirirken geç kalmamamız gerekiyor. Japon, Çin ve
Avrupalı firmaların şimdiden bu fırsatları değerlendirdiklerini görüyoruz. İran her ne kadar yeni açılımların en favori adresi olarak
gözükse de Türk firmaları pazara yabancı değiller.
Geçtiğimiz sene, Confair Fuar’ına katıldığımızda bizimle beraber 60 Türk firması gelmiştir. Yaptığımız görüşmelerde olumlu
sonuçlar aldıklarını ve Türk malı algısının iyi olduğu için bunu
hızlıca değerlendireceklerini dile getirmişlerdi. Bu sene, Ağustos
ayında tekrar Confair fuarına katılmayı planlıyoruz. Bu fuarda
ortak işbirliklerine imza atarak, iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda
bulunacağız.

ran’ın dünya ticaretine entegrasyonu, İran’a karşı uygulanan ambargoların kalkması sektörümüzün de İran pazarına yönelik beklentilerini artırdı. Ambargonun kaldırılmasının ihracatımıza yönelik
etkilerinin olumlu yönde olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Kasım
2015’te İran’a yönelik bir ticaret heyeti gerçekleştirdik. Oldukça
verimli geçen bu çalışma sonucunda güzel sonuçlar elde edildiğini
ifade edebiliriz. Üyelerimizin genel olarak ihracatlarını ve ikili ticaretlerini artırmak üzerine yoğunlaştıklarını, İran’da yatırım konusunun
şu aşamada öncelik olarak ele alınmadığını ifade edebiliriz. 2015
yılının Kasım ayında İran’a yönelik bir ticaret heyeti yapıldı ve son
derece olumlu sonuçlar elde edildi. Bu ziyaretin devamında nisan
ayı içerisinde İran’dan bir heyeti İstanbul’da ağırlamayı planlıyoruz..
2015 yılında İran’a yönelik yapmış olduğumuz İDMİB önderliğindeki
ticaret heyetiyle İran’daki ihracatçı Birlikleriyle işbirliği konusunda
bir ortam yakalandı. Bu olumlu hava değerlendirilerek Türkiye-İran
deri ve deri ürünleri ticaretinin artış göstereceğinden umutluyuz.
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TOBB Ticaret Borsaları
Konsey toplantısında
ticaret borsalarının
sorunları ve çözüm
önerileri ele alındı.
Hisarcıklıoğlu
"Ekonomi disiplinini
katalım. Maliyet,
rekabet, verimlilik,
kâr, ölçek gibi
kavramları işin içine
sokalım” dedi.

İthalat ucuz
diye tarımda
üretimi
bırakamayız

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi ve TOBB Fotoğraf Servisi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tarımın
önemine dikkat çekti, “Tedbir almazsak,
bugün daha ucuz diye her ürünü ithal
etmeye kalkarsak, gelecekte boğazımızdan
dışa bağımlı hale geliriz” diye konuştu.
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T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret
Borsaları Konsey toplantısı, TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile konsey üyelerinin katılımıyla TOBB
İkiz Kuleler’de 23 Şubat Salı günü gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasında tarımın
değerinin ancak yokluğunda anlaşılacağına dikkat çekti.
Hisarcıklıoğlu, “Tedbir almazsak, bugün daha ucuz diye
her ürünü ithal etmeye kalkarsak, gelecekte boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de
tehlikeye girer. Peki, bugün ithalat daha ucuz diye ne
yapalım, üretimi bırakalım mı? Elbette hayır. Bu ülke
coğrafyasındaki gerçeklerin farkında olarak, binlerce
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yıllık kültürel değerlerimizi bilerek, tarımda verimi nasıl
artırırım, nasıl daha iyi bir sistem kurarım, bunun peşinde olalım. Tarımı, ekonomik bir üretime dönüştürelim.
Ekonomi disiplinini katalım. Maliyet, rekabet, verimlilik,
kâr, ölçek gibi kavramları işin içine sokalım” dedi.
Kur artışından zarar görüyoruz
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Dünyada gıda
fiyatları düşüyor. Ama Türkiye’de artıyor. İlginçtir, bundan üretici de faydalanamıyor. Herkes şikayet ediyor.
Şehirlerde yaşam daha pahalı hale geliyor. Gıda sanayinin rekabetçiliği olumsuz etkileniyor. Zira birçok
üründe verim artmış olsa da hala AB düzeyinin altında.
Bunun yansımasını ihracatta görüyoruz. Bizden çok
daha küçük yüzölçüme sahip Danimarka, Polonya,
Belçika, Hollanda bizden daha fazla tarımsal ihracat
yapabiliyor. Tarımsal girdilerin büyük kısmını dışarıdan
alıyoruz. Gübre, ilaç ve makinaların çoğu ithal. Döviz
kurlarındaki artışın en çok olumsuz etkilediği sektörlerin başında tarım geliyor.”
Sıkıntıların kaynağı yapısal
Bugün tarımda yaşanan sıkıntıların kaynağının dönemsel ve geçici değil, yapısal olduğunu ifade eden
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Türkiye’de kişi başı ortalama gelir, son 15 senede 3 bin dolardan 10 bin dolara
çıktı. Ama 10 bin dolardan 25 bin dolara çıkarmak için
faklı şeyle yapmamız lazım. Yüksek teknolojili üretim
altyapısını geliştirilmeliyiz. Biz TOBB olarak, Odalarımız ve
Borsalarımızla birlikte, tarımdaki dönüşümün gerçekleşmesi için çalışacağız.”
Bakan Tüfenkci: Yükselişe geçtik
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, “Bugün 113 ticaret borsamızın işlem hacmi 172,2

Burdur’a değer
katanlar ödüllendirildi
Burdur’a Değer Katanlar Müşterek Ödül
Töreni düzenlendi. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, ödül töreninde yaptığı
konuşmada Burdur’a bakıldığında her
firmanın birer yıldız olduğunu ve her
firmanın madalya almayı hak ettiğini söyledi.
Türkiye’de son bir yılda istihdam artışının
yüzde 6, Burdur’da ise yüzde 7 olduğunu
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de işsizlik yüzde 10 iken Burdur’da bu
oranının yüzde 7’de kaldığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu’na
fahri doktora ünvanı
milyar liradır. Yani 2002-2015 yılları arasında
borsalarımızın işlem hacmi 10 kattan fazla
artmıştır. 2002-2015 döneminde borsa derinliği ve işlem kapasitesi açısından önemli
bir yükseliş bulunmaktadır. Ancak genel
olarak ticaret borsalarının mevcut kapasitesi
ile tarımsal ürün piyasalarında sürdürülebilir,
istikrarlı fiyat yapısını tesis etmek için daha
çok çalışmak gerekmektedir” dedi.
Bakan Çelik: Engel biziz
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik de konuşmasında, “Lisanslı depoculuğun önündeki engel biziz, başkası değiliz

ki. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak biz
engel olmuşuz. Kamu deponun içinde olduğu sürece, lisanslı depoculuk nasıl gelişir.
Bir de destek çıkarmışız, lisanslı depoculuğa
yüzde 50 kira desteği veriyormuşuz. Karşılasak bir şey ifade etmiyor ki çünkü kamu işin
içinde. Olmamız gereken yerde olmamız,
olmamamız gereken yerden elimizi çekmemiz gerekiyor. Gerekli talimatı verdim,
hızlı bir şekilde lisanslı depoculuğun önünü
açacak ve bu konuda atılması gereken ne
adım varsa bakanlık olarak bir adım atmaya
hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum”
değerlendirmesinde bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
tarafından, oda ve borsaların kurumsal
kapasitelerinin gelişmesine, yurtdışında
Türkiye’nin tanıtımına ve mesleki eğitime
verdiği destekten dolayı TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora ünvanı
verdi. Hisarcıklıoğlu, fahri doktora töreni
sonrasında MAKÜ yerleşkesinde bulanan
Burdur Gelişim Enstitüsü’nün açılış törenine
katılarak, Burdur Valisi Kürklü ve Rektör Korkmaz
ile birlikte kurdeleyi kesti. Hisarcıklıoğlu, burada
yaptığı konuşmada, üniversite sanayi işbirliğinin
ilk adımının MAKÜ tarafından atıldığını ve
Burdurlu girişimcilerin fikirlerini projeye
dökmek için mutlaka Gelişim Enstitüsü’nden
faydalanması gerektiğini vurguladı.
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TOBB İkiz Kuleler’de
yapılan Konsey
toplantısına Ekonomi
Bakanı Mustafa
Elitaş ile Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci de katıldı.

Kore’deki gibi
seçici bir teşvik
anlayışı gerekiyor

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve
Sanayi Odaları Konsey toplantısı, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanı Mustafa
Elitaş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin
katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.
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TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu “Kore’nin
yaptığı gibi, eşitlikçi değil
seçici bir teşvik anlayışına
ihtiyaç var. Ürün, proje,
teknoloji bazlı teşvikler
verebilmeliyiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, son
gelen göstergelerin, dünyadaki çalkantılara rağmen,
Türkiye ekonomisinin ve reel sektörünün sağlamlığını
gösterdiğini, 2015’in son çeyreğinde sanayideki büyümenin yüzde 4,2’ye ulaştığını, bu sayede, 2015 yılında

Zenginleşebilmek için
girişimci sayısı artmalı

büyümenin yüzde 4’e ulaşma ihtimalinin
güçlendiğini söyledi.
Riskleri göz ardı etmeyeceğiz
Rehavete kapılmayacağız diyen Hisarcıklıoğlu, “Riskleri göz ardı etmeyeceğiz. Fırsatları da gözden kaçırmayacağız.
Sıkıntılar noktasında, elbette en büyük
önceliğimiz, memleketin tamamında
huzur ve güven ortamının güçlendirilmesidir. Çünkü huzur olursa ticaret olur.
Ticaret olursa refah ve zenginlik gelir”
şeklinde konuştu.
Piyasadaki nakit akışındaki yavaşlamaya da değinen Hisarcıklıoğlu şöyle
devam etti: “Resmi rakamlar, çek ve senet
ödeme sorunlarının arttığını gösteriyor.
Özellikle çeke olan güvenin, yeninden
tesis edilmesine ihtiyaç var. Bankaların
da sadece kendilerini değil, ekonominin
bütününü düşünerek, daha hassas ve sorumlu davranmalarını bekliyoruz. Yatırım
teşvik sistemi, reel sektördeki yatırımcılarımız için önemli bir mekanizma. Hükümetimizle yaptığımız istişareler sonrası
şu an mevcut teşvik sistemi, sektörel ve
bölgesel farklılık kazanmıştı. Şimdi, günün şartlarına uygun yeni bir revizyona
ihtiyaç var.”
İlçe bazlı teşvik sistemine geçelim
“Kore’nin yaptığı gibi, eşitlikçi değil
seçici bir teşvik anlayışına ihtiyaç var.
Ürün, proje, teknoloji bazlı teşvikler ve-

rebilmeliyiz” diyen Hisarcıklıoğlu şöyle
devam etti: “Bir ilin tamamının aynı teşvik
bölgesinde yer alması da haksız sonuçlar
doğuruyor. İlçe bazlı teşvik sistemine
geçmemiz gerekiyor. Asgari ücret artışı,
reel üzerinde önemli bir maliyet artışı
getirdi. Hükümetimiz, bütçe imkânları
çerçevesinde bir destek sağladı. Bunun
için teşekkür ediyoruz. Ancak 1 sene süreli bu desteği güçlendirecek adımlara
ihtiyaç var.”
Bakan Tüfenkci: Takipçisi olacağız
Özellikle reel sektörü ilgilendiren üretim teknolojilerinde dönüşümü esas alan
"mikro reformları"da çok önemsediklerine dikkati çeken Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci de “Reformların
uygulanmasını biz de yakından takip
edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da hep birlikte çalışarak
hedeflerimize ulaşacağız” dedi.
Bakan Elitaş: Yeni bölgeler var
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın adeta “enerji deposu” olduğunu ancak bu
coğrafyada büyük sıkıntılar yaşandığına
dikkati çekti. Yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle bu bölgeye yapılan ihracatın da
azalabileceğine işaret eden Elitaş, “Coğrafyada ortaya çıkan sıkıntıları aşmamız
için gayret göstermemiz lazım. Keşfedilecek yeni bölgeler var” şeklinde konuştu.

Isparta ili Kadın ve Genç Girişimciler
Kurulları üyeleri ile sohbet eden TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, gençlere
rol model olmalarını istedi. İnsanın
en hayırlısı insanlara faydalı olandır
diyen Hisarcıklıoğlu, “Sizler işte bu işi
yapıyorsunuz. Kadın ve gençlere girişimcilik
için rol model olmalısınız. Girişimciye
ihtiyacımız var. Her bir girişimci demek 10
kişiye iş demek” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki dönemde
Türkiye’nin en önemli sorunu işsizlik olacak.
Her yıl 900 bin gencimiz istihdama katılıyor.
Bu 900 bin gence iş bulmak zorundayız.
Devlet bunlara iş veremez. Girişimci
çıkartabilirsek her yıl 900 bin gencimize iş
bulabiliriz” diye konuştu.

Isparta Ekonomi
Kampüsü’nün temeli atıldı
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta
Ticaret Borsası tarafından yaptırılacak
olan Isparta Ekonomi Kampüsü’nün
temel atma töreni, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Isparta Valisi Vahdettin
Özkan ve Burdur Valisi Hasan Kürklü’nün
katılımıyla gerçekleştirildi.Hisarcıklıoğlu
burada yaptığı konuşmada, “Bu ekonomi
kampüsü tamamlanınca bünyesinde Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta Ticaret
Borsası, KOSGEB, İŞKUR, Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu, Türk Standartları
Enstitüsü, Kredi Garanti Fonu gibi kurumlar
ile irtibat bürolarının yer alacak. Yani artık
bir işiniz olduğunda oradan oraya gezmek
yok. Hepsini aynı yerde halledip işinizi
bitireceksiniz” şeklinde konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi
Odası Başarılı
Sanayiciler Ödül
Töreni yapıldı. 139
firma ile 2 başarılı
girişimciye ödül
verildi.

Hisarcıklıoğlu’ndan
iş dünyasına iki müjde
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin gıdaya dayalı sanayi için iki müjde
verdiğine işaret ederek, “Tarımda depolama sisteminden devlet çıkıyor. Ürünlerin
depolamasında lisanslı depoculuk olacak” dedi.

E

ge Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’ın ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre il ve
ilçelerden gelen oda başkanları ve çok sayıda işadamının katılımıyla İzmir Hilton Hotel’de gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Tüfenkci’nin
hükümetin iki güzel müjdesini dile getirdiğini ifade
ederek, özellikle gıdaya dayalı sanayi için sevindirici
gelişmeler yaşadıklarını anlattı. Tarımsal depolama
sisteminden devletin çıkmasını ve özel sektöre devrini
çok önemsediklerini bildiren Hisarcıklıoğlu lisanslı
depoculuğun bu anlamda büyük önem taşıdığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, ürün ihtisas borsalarının önünün
açılmasının da sektör açısından üzerinde durulması
gereken sevindirici gelişmeler olduğunu kaydetti.
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Ankara sıkıntılarımızın farkında
Ekonomide sıkıntıların elbette bulunduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “Ancak Ankara’da bizim çektiğimiz
sıkıntıların farkında olan bir hükümet var. Sürekli toplantılar yapıyor istişare ediyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu
bugünkü zor şartlara rağmen üretim yapıp mal satan,
ihracat gerçekleştiren bütün işadamlarını kutladığını
söyledi.
Rekabet gücü artırılacak
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de konuşmasında, İzmir’in çok farklı özellikleriyle dünyanın
marka şehirlerinden biri olduğunu, kentin dünyadaki
pek çok ülkeyle yarışabilecek konumda bulunduğunu
belirtti. Ekonomik rekabet gücünü artıracak yüksek
katma değerli mal üretiminin Türkiye’nin öncelikli
yatırımları arasında olduğuna işaret eden Tüfenkci,

‘Ekonominin Yıldızları’
ödüllerini aldı
Gebze Ticaret Odası tarafından , “Ekonominin Yıldızları
Ödül Töreni” düzenlendi. Törene katılan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gebze’nin nüfusu 350 bin. 350
bin nüfusun olduğu yerde kayıtlı çalışan sayısı 310
bin. Bu müthiş bir şey, böyle bir şehir Türkiye’de
yok” dedi. Hisarcıklıoğlu, Gebze’nin sosyo ekonomik
gelişmişlik bakımından Türkiye’deki tüm il ve ilçeler
arasında dördüncü sırada bulunduğunu belirterek,
ülkenin en büyük 500 firmasının 62’sine Gebze’nin ev
sahipliği yaptığını, bunun müthiş bir başarı olduğunu
kaydetti. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler
de yaptığı konuşmada “Sanayici ve iş adamlarının
çoğunu bölgemizde barındırdığımız için kendimizi
şanslı görüyoruz. Ülkemizde ilk 500’ e giren firmaların
yüzde 13’ünden fazlası bu bölgede bulunmaktadır.
Bölgemizi tanıtırken Türkiye’nin başkenti Ankara,
sanayinin başkenti Kocaeli, Kocaeli’nin kalbi de
Gebze’dir diyoruz” dedi.

ihracata hız kazandıracak adımlar
attıklarını söyledi.
Ender Yorgancılar:
Güçlü ekonomi önemli
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise güçlü ülke, güçlü
ekonomi için sanayinin önemine işaret etti. Yaşanan terör olaylarına da
dikkati çeken Yorgancılar, “Aklını, vicdanını kaybetmiş, insanlıktan çıkmış
olanlara, terörü doğrudan veya dolaylı destekleyenlere, vatanına ihanet

edenlere lanet olsun. Çünkü ortada
çok ciddi bir ihanet sorunu vardır. Ülkemizin kalbi tek yürek atmalıdır” dedi.
139 ﬁrma ödüllendirildi
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen
de üretim ve yatırım kategorilerinde
139 firmayı ve 2 başarılı girişimciyi
ödüllendirdiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından dereceye giren firma ve girişimcilere Bakan
Tüfenkci ile protokol üyeleri tarafından plaket ve başarı belgeleri verildi.

Dinarlı sanayiciler
başarılarını taçlandırdı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dinar Ticaret
Sanayi Odası tarafından düzenlenen Dinar’ın Yıldızları
ödül töreninde yaptığı konuşmada, daha iyi hizmet
almak isteniyorsa doğru işi yapanın takdir edilmesini,
alkışlanmasını, doğru yapılan işte takdir duygusunun
esirgenmemesi gerektiğini söyledi. Dinarın insanının
ne kadar aktif ve verimli olduğunu oda başkanlarında
gördüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, “Hakan Başkan
TOBB KOBİ Politikaları Kurulu Üyesi. Birlikte çalışıyoruz.
Dinara hibe kaynak kazandırmış. Kendisini tebrik
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Borsa İstanbul ile
yapılan anlaşma ile
Borsa Konya Tarımsal
Ürün ve Emtia İhtisas
Piyasaları ürün ihtisas
borsası için bir model
teşkil edecek.

KTB ile BİST anlaştı
tarımda yeni dönem başladı
Konya Ticaret Borsası ile Borsa İstanbul arasında işbirliğine gidildi. Yapılan işbirliği
ile tarım ürünleri piyasasında yeni bir dönem başladı. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Tarım ürünleri piyasasında yeni bir dönem başlıyor. Açılışla Konya’da
tarım ilk defa bu kadar önemli hale gelecek. Ürün senetlerini vadeli işlemler için Borsa
İstanbul ile işbirliği yapılıyor" dedi.

K

onya Ticaret Borsası’nda (KTB), Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla Konya Ticaret
Borsası – Borsa İstanbul Stratejik İşbirliği İmza ve
Gong töreni düzenlendi.
Törende bir konuşma yapan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, bugün Konya Borsa ile Borsa İstanbul
arasındaki anlaşmanın tarihi bir adım olduğunu
dile getirdi. Başbakan Davutoğlu, “Çünkü Borsa
İstanbul, Londra piyasasına, Londra Borsası’na nasıl
doğrudan irtibatlı. Böylece Konya İstanbul, Londra
ve Konya İstanbul New York birbirine entegre hale
geliyor. Birbirinden izole edilmiş piyasalarla yerel
alanın ulusal alana dönüşemediği, ulusal alan
üzerinden uluslararası piyasalara dönüşemediği
bir ekonomiyi sürdürebilmek mümkün değil” diye
konuştu.
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Konya Ekonomi Ödülleri sahiplerini buldu

Küresel oyuncu olmalıyız
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise “Tarım
ürünleri piyasasında yeni bir dönem başlıyor. Yapacağımız açılışla Konya’da tarım ilk
defa bu kadar önemli hale gelecek. Ürün
senetlerini vadeli işlemler için Borsa İstanbul
ile işbirliği yapılıyor. Konyamıza, ülkemize
hayırlı olsun” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’yi tarımda uluslararası bir oyuncu
yapabilmek için, Türkiye tarımını küresel
piyasalara taşımak için ürün ihtisas borsasını
da kurmamız gerekiyor” dedi.
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise “Üreticinin de tüketicinin de
yatırımcının ve devletimizin de daha çok
kazanacağı ürün ihtisas borsasının bir an
önce hayata geçmesini istiyoruz. İki yıldır
kazandığımız tecrübe, yetişmiş insan gücü,
modern altyapı ve bölgenin tarımsal üretim
kapasitesiyle KTB buna hazırdır” dedi.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ise “Dünyada toplam borçluluk
2008’deki krize göre 57 trilyon dolar daha
fazla. Şu anki gelinen noktada bu borçların
ödenme imkanı fazla yok. Çünkü gerçek
ekonomi ile finansal pazarlar arasındaki bağlantı tam olarak kesilmiş değil. İşte bu hizmete açacağımız ürünle beraber bu bağı kuvvetlendirmiş oluyoruz” dedi. Borsa İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı Talat Ulussever de
anlaşmanın Türkiye’nin etkin bir birlikteliğe
kavuşmasına zemin hazırladığını dil getirdi.

Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret
Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya
Vergi Dairesi Başkanlığı ile SKG İl
Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği
Konya Ekonomi Ödülleri Töreni, Başbakan
Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı
Lütfi Elvan, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu ve TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla
gerçekleştirildi.
Törende bir konuşma yapan Başbakan
Ahmet Davutoğlu Türkiye küresel bir
güç olarak yükselirken Konya›nın da
yükseldiğini, daha da yükseleceğini
vurguladı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da
“Siyaset sahnesinde ne vaatler, ne sözler
gördük. Sonrasında neler olduğunu
da gördük. Ama Başbakanımız seçim
öncesinde ne söz verdiyse seçimden
hemen sonra hepsini yaptı” diye konuştu.

Dijital ekonomi
kaderimizi belirleyecek
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
(TEPAV) ve Dünya Bankası’nın “2016 Dünya
Kalkınma Raporu” tanıtım toplantısı ve
Türkiye Yatırım Fonu imza töreni TEPAV’da
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada
raporun ana temasının “dijital ekonomi”
olduğuna işaret ederek, “Dijital ekonomiden
ne kadar faydalandığımız belki de
önümüzdeki on yıllarda ülkelerin kaderini
belirleyecek” ifadesini kullandı.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek ise
konuşmasında “2016 Dünya Kalkınma
Raporu”nun dayandığı temel unsurlarla,
Türkiye’nin dönem başkanlığında G20
aracılığıyla dünya gündemine getirilen
hususlar arasında güçlü bağlantılar
olduğuna dikkati çekti.
TEPAV İcra Direktörü Güven Sak ise
konuşmasında “Milli geliri 10 bin dolardan 25
bin dolara çıkarmak istiyoruz ama biliyoruz
bunun kolay olmayacağını. Onun için
yeni yollar aramalıyız. Dijitalleşme sürecini
anlamaya çalışmamız son derece önemli.
Dolayısıyla bizim gibi gelişme sürecindeki
ülkelerin teknolojideki gelişmelere hazırlıklar
yapması gerekiyor” dedi.
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Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi ve TOBB Fotoğraf Servisi

Herkesin ürettiği malı
CERN’e satabileceğini
belirten TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“CERN’e mal satmak,
dünya Şampiyonlar
Ligi’nde top
oynamaktır, maç
yapabilmektir” dedi.
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CERN, Türk sanayicileri
için yeni fırsatlar açtı
İnternetin CERN’de çıktığını belirten TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
yakında zamanda CERN’e ortak olmasıyla
sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını belirtti.

İ

zmit'te düzenlenen Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) Türk Firmaları İçin İş Fırsatları Toplantısı'na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu CERN’in kuruluş amacına
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İnternetin CERN’de çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yakında zamanda CERN’e ortak olmasıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını ifade etti. CERN’in yaklaşık 600
milyon dolarlık yıllık mal alımı gerçekleştirdiğini anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye buraya para koyuyor. 40 milletten
toplanan para buraya yatırılıyor. Bize de bir fırsat açıldı.
Diyorlar ki 600 milyon dolarlık pazardan pay alabilirsiniz.
Verdiğimizden fazla alırsak o kadar zenginleşeceğiz. Sanayicilere söylüyorum, CERN’e iş yapmak demek, müthiş bir itibar demek" diye konuştu. Ankara'da CERN’le ilgili yaptıkları
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ilk toplantıyı anımsatan Hisarcıklıoğlu, daha sonra sadece
bir firmanın 4 aylık sürede CERN’den 3 ihale aldığını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, CERN’e mal satabilen bir firmaya dünyada bütün kapıların açıldığını vurgulayarak, “Burada
müthiş bir fırsat var. Bunu da en iyi satın alacak yerlerin

Taşımacıların hiçbiri
hak ettiği navlun gelirlerini
elde edemiyor

başında Kocaeli geliyor. Sizler için büyük
fırsat var. Kim ne üretiyorsa adamlar her
şeyi alıyorlar. 5 kişinin çalıştığı atölyeye bile
fırsat var” dedi.
CERN’e mal satmak
Mercedes’e binmek gibi
Hisarcıklıoğlu, “Bu fırsatı iyi değerlendirin. Top şimdi ayağınızda, gol atmak mümkün. Yapabilir miyim? Yapabilirsin korkma.
Gel kardeşim yardımcı olacağım diyorum.
Şu anda en üst segmentte araba nedir desem aklınıza ne gelir? Mercedes. CERN’e mal
satmak, Mercedes’e binmek gibidir. Burada
da fırsat var” diye konuştu.
Herkesin ürettiği malı CERN’e satabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “CERN’e mal
satmak, dünya Şampiyonlar Ligi’nde top
oynamaktır, maç yapabilmektir” dedi.
Hisarcıklıoğlu, nükleer santral kurulumunun Türkiye için yeni bir durum olduğunu da
vurgulayarak, böyle bir teknoloji için Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Japonya ile
görüşmeler yaptıklarını anlattı. Türk sanayicisinin nükleer santrallerde iş alabilmeleri için
çalıştıklarını, böylece bir üst teknolojiye daha
rahat çıkabileceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunların yapılmasıyla gerçek zengin-

liğe ulaşmanın mümkün olduğunu bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, yerli malını kamuya satmak için de fırsatlar bulunduğuna işaret
ederek, “Eğer burada yabancıyla rekabete
girdiyseniz kamu ihalelerinde yüzde 15
yerli malını daha pahalı satabilme şansınız
var. Burada bütün mesele yerli malı olduğunu belgelendirmeniz lazım. Bu kanun
bir seneden azdır uygulanıyor. Türkiye’de
kamunun satın aldığı mallardaki Türk malı
oranı yüzde 7-8’lerdeyken bu yasa çıktıktan
sonra odalarımızın verdiği yerli malı belgesi
kapsamında yüzde 30’lara geldi. 20 milyon
liralık pazar var” ifadesini kullandı.
CERN’e tedarikçi olabiliriz
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da CERN’in Kocaeli Sanayisi için yeni bir pazar olacağını düşündüğünü, firmaların 600 milyon Euro’luk
mal ve hizmet alımlarının gerçekleştiği
CERN’e tedarikçi olabileceklerini ifade etti.
Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Özdağ ise CERN’in, firmalar
için yeni bir pazar oluşturması yanında yüksek teknolojili üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine
de ivme kazandıracak olması bakımından
önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB)
düzenlenen Deniz Ticaret Odaları Konsey
toplantısında sektörün sorunları gündeme
getirildi. Toplantıya Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.
Bakan Yıldırım yaptığı konuşmada denizcilik
sektöründeki arz kapasitesinin talebin iki
katından fazla olduğuna dikkat çekerek,
taşımacıların hiçbirinin hak ettikleri navlun
gelirlerini elde edemediğini söyledi.
Bakan Yıldırım, “Makul, uygulanabilir,
ülke şartlarına uygun tedbirleri de
alacağız. Bunların bir kısmı, birincil, ikincil
düzenlemelerle olabilecekken, bazıları da
finansal anlamda rahatlatma ihtiyacı olan
konulardır. Bütün bunları enine boyuna ele
alıp değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Halim Mete ise denizcilik sektörünün,
dünyadaki ekonomik yavaşlamadan kaynaklı
sıkıntılar yaşadığını, küresel ticaret hacminin
2015’de, bir önceki yıla göre yüzde 14
daraldığını belirterek, sektör olarak ayakta
kalmaya çalıştıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Bakan
Soylu ile bir araya geldi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’da
düzenlenen çalışma yemeğinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile
biraya geldi.
TOBB’un çalışma hayatına bakışı, tespit
ve önerilerinin ele alındığı toplantıya, Niğde
Milletvekili Erdoğan Özegen de katıldı.
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TOBB'dan
İran’a çıkarma
Ambargoları
kaldırılan İran'ı ziyaret
eden Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği
Başkanı Hisarcıklıoğlu
başkanlığındaki
TOBB heyeti, “Komşu
ülkenin iş dünyası
olarak daha fazla
ekonomik işbirliğine
hazırız” mesajını verdi.
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
TOBB heyeti, bütün dünyanın
dikkatini çeken İran pazarı için atağa
kalkarak komşu ülkeye çıkarma yaptı.

masının ardından bütün dünyanın dikkatini çeken İran
pazarı için, atağa geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti, İran’ı ziyaret etti ve “Komşu ülkenin iş dünyası olarak
daha fazla ekonomik işbirliğine varız” mesajını iletti.

T

Birlikte iş yapabiliriz
Hisarcıklıoğlu, “İran hem komşumuz hem de doğal
ticari partnerimiz. Türk ve İran şirketleri daha fazla ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelerde birlikte iş yapabilir.
Bu potansiyel mevcut. Bunun için bir dizi temaslarda
bulundum” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Müsteşarı Muhammed Nahavandian, İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası
(ICCIMA) Başkanı Mohsen Jalalpour ve yönetim kurulu
üyeleriyle görüşen Hisarcıklıoğlu’na TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, TEPAV Direktörü Güven Sak ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği daire başkanlarından
oluşan bir heyet eşlik etti.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), uluslararası ambargoları kaldırılan İran ile ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi için atağa kalktı.
Bu hedef doğrultusunda M. Rifat Hisarcıklıoğlu
başkanlığındaki TOBB heyeti, İran’a çıkarma yaptı.
İran pazarının rakiplere kaptırılmaması gerektiğini
belirten Hisarcıklıoğlu, “Tahran’da dikkati çeken en
önemli yenilik, yabancı heyet bolluğu. Otellerde yer
bulabilmek mümkün değil. Biz oradayken, kentte aynı
anda İtalya, Romanya ve Avusturya heyetleri vardı”
dedi. Olumlu geçen ziyarette İran tarafı da “Birlikte
çalışmalıyız” mesajını verdi.
Türk iş dünyası, uluslararası ambargoların kaldırıl-
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çevirmiş durumdalar” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “İran bölgedeki en zengin enerji kaynağına sahip ülkelerinden biri. Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin ambargonun kalkmasıyla önemli bir
ivme kazanacağına inanıyorum. Tekstilden
otomotiv yan sanayine, gıdadan mobilyaya
kadar çok farklı alanda İran’da yatırımlarımız
var. Türk firmalarının bu alanlarda iş hacimleri büyüyecek. Müteahhitlik başta olmak
üzere birçok alanda da yeni pazarlar ortaya
çıkacak. Lojistik olarak bakıldığında İran’a en
hızlı ulaşabilecek ülke Türkiye. Türkiye’nin
coğrafi üstünlüğü var. Ayrıca Türk iş dünyasının dinamizmi önemli bir artımız. Türk sanayicisi İran’a yatırım yapma konusunda daha
atak davranacak. Türk işadamları avantajlı
olarak bu yarışa başlayacak ve inanıyorum ki
başarılarını bu ülkeye de taşıyacak.”

Yol haritası çıkarılıyor
Yaptıkları görüşmelerde, ikili ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İran’da
özel sektörün güçlendirilmesi konusunda
atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Türk ve İran şirketlerinin hem ikili hem
de üçüncü ülkelerde işbirliği imkânlarının
geliştirilmesi için yapılması gerekenler
değerlendirildi” dedi.
TOBB ile ve İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası arasında stratejik ortaklık kurulmasını planladıklarını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Bir yol haritası hazırlamak
istiyoruz” diye konuştu.

Ülkeler rotasını İran’a çevirdi
Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping’ın uluslararası yaptırımların kaldırılmasının ardından İran’ı ziyaret eden ilk lider olduğunu
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, birçok ülkenin
İran’la yeni anlaşmalar yaptığını ifade etti.
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İran ziyaretinin de bu kapsamda çok önemli
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Tahran’da dikkati çeken en önemli yenilik,
yabancı heyet bolluğu. Otellerde yer bulabilmek çok zor. Biz oradayken, kentte aynı
anda İtalya, Romanya, Avusturya heyetleri
vardı. Tüm bu heyetler ekonomik işbirliği
ve fırsatların peşinde, rotalarını bu ülkeye

İran bizimle işbirliği istiyor
Görüştüğü İran heyetlerinin de Türkiye
ile ekonomik ilişkilerin daha fazla gelişmesine pozitif yaklaştıklarını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, genel olarak yaklaşımlarını
şöyle özetledi:
“Türkiye ile İran iki dost ve kardeş ülkedir. Ambargo dönemlerinde Türkiye’nin
yardımları, dostluğu ve kardeşliği pekiştirmiştir. Bunun içindir ki yaptırımların sona
ermesinden sonra da birlikte çalışmaya
devam etmeliyiz. Yaptırımlar dönemindeki
siyasi baskılar bizi birbirimizden ayırmadığı
gibi bölgesel bazı konularda farklı görüşte olmamız da bizi birlikte çalışmaktan
alıkoymamalıdır. İran’la Türkiye arasında
hiçbir sorun yoktur. Üçüncü tarafların sorunları nedeniyle, ikili ilişkilerimizin zarar
görmesini kabul edemeyiz.”

KKTO ile ‘Eylem Planı’na imza atıldı

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Eylem Planı anlaşmasına
imza attı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı
konuşmada, Kıbrıs’ta devam eden çözüm müzakereleri sonrası için hazırlık
yapılması gerektiğini belirterek, “Sonuçta, Türkiye ile KKTC arasındaki ticari
ilişkiler etkilenecek. KKTC iş dünyası etkilenecek. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın
da yeni süreç için kendi kapasitesini

geliştirmesi gerekiyor. Üyelerine sunduğu hizmet portföyünü zenginleştirecek.
Kaliteyi daha da yukarı çekecek. İşte eylem planı ile bu ihtiyaca cevap vermeye
çalışacağız. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve
TOBB olarak birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri
Toros da imzadan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, işbirliğinin önemli sonuçlar
doğuracağına inandığını ifade etti.

EKONOMİK FORUM

43

TOBB ULUSLARARASI

TOBB öncü oldu
Bahreyn’le işbirliğine gidildi
TOBB, Türk iş dünyasının yurtdışına açılan kapısı olarak önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası arasında ticareti geliştirmek amacıyla işbirliğine gidildi.
TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
Bahreyn’den öncelikli
taleplerinin Türkiye ile
KİK arasındaki serbest
ticaret anlaşması
müzakerelerinin
yeniden başlatılarak
sonuca ulaştırılması
olduğunu söyledi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bahreyn Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı (BCCI) Başkanı Khalid Almoayyed, ikili ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi
hedefleyen işbirliği anlaşmasını imzaladı. Anlaşma,
TOBB ve BCCI arasındaki işbirliğini geliştirme, yatırım
olanakları hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı, sektörel
işbirliği oluşturulması, yatırım yapmak isteyen işadamlarının teşviki, yatırım forumların düzenlenmesi,
sorunların tespiti ve çözümlendirilmesi gibi hususları
kapsıyor.

Serbest ticareti başlatalım
TOBB ile Bahreyn Sanayi ve Ticaret Odası arasındaki anlaşma dolayısıyla TOBB’da düzenlenen toplantıda
konuşan Hisarcıklıoğlu, “Körfez İşbirliği Konseyi’nin
(KİK) üyesi olan Bahreyn’den öncelikli talebimiz, Türkiye ile KİK arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılarak sonuca ulaştırılmasıdır.
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Bu konuda desteğiniz bizim için çok önemlidir. Bu
serbest ticaret anlaşması tamamlandığında Doğu
Akdeniz ile Körfez arasında geniş bir serbest ticaret
havzası oluşturmuş olacağız” dedi.
Hisarcıklıoğlu, dondurulmuş gıdadan turizme,
bankacılıktan sigortacılığa, müteahhitlikten sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda işbirliği imkanı bulunduğunu dile getirerek, Bahreyn’in ”Ekonomik Vizyon
2030” isimli uzun vadeli stratejik kalkınma planını çok
olumlu bulduğunu da bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, Bahreyn’le ikili ilişkilerin, savunma
sanayi başta olmak üzere her alanda geliştirilmesi imkan ve iradesi bulunduğunu belirterek, dünyada ikinci
konumda olan Türk müteahhitlerinin Bahreyn’e daha
fazla hizmet sunma arzusunda olduklarını dile getirdi.
Hızlı davranmak zorundayız
Küresel ekonomik sistemin kartlarının yeniden karıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, Trans Pasifik Ticaret

Ortaklığı (TPP) ve Trans Atlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı (TTTIP) ile dünyada iki
yeni bloğun oluştuğunu, ayrıca 3 yıldır
yürütülen Pasifik Bölgesi Stratejik ortaklığı
ile ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Şili,
Malezya, Japonya, Singapur gibi Pasifik
ülkeleriyle yeni bir serbest ticaret bloku
oluşturulduğunu hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer taraftan TTIP ile ABD-AB ayrı bir ticaret bloku
oluşturuyor. Bu yeni ortaklıklar, küresel
ekonominin tam üçte ikisinin karşılığı.
Bu değişim karşısında ayakta durabilmek
için biz de hızlı davranmak zorundayız.
Bölgesel işbirliğimizi arttıracak adımları
hızla atmak zorundayız. Bu kapsamda,
Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) üyesi olan
Bahreyn’den öncelikli talebimiz, Türkiye
ile KİK arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılarak
sonuca ulaştırılmasıdır. Bu konuda desteğiniz bizim için çok önemlidir. Bu serbest

Türk- Arap Ticaret ve Sanayi
Odası işbirliğini artıracak
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Arap Ligi Devletleri Türkiye Temsilciliği
Büyükelçisi Mohammed Fatah Al Naciri,
makamında kabul ederek görüştü.
Görüşmede TOBB ve Arap Ticaret,
Sanayi ve Tarım Odaları Birliği arasında
kurulacak olan Türk- Arap Ticaret ve
Sanayi Odası’nın her iki tarafın özel
sektörünün işbirliği artıracağı belirtildi.

ticaret anlaşması tamamlandığında Doğu
Akdeniz ile Körfez arasında geniş bir serbest ticaret havzası oluşturmuş olacağız.
Bu anlaşmayı imzalamalıyız ki engeller
kalksın, ticaret artsın. Aynı dini, kültürü
ve coğrafyayı paylaşan kardeşlerimiz zenginleşsin.”
Moayed: Kollarımızı sizlere açıyoruz
Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Khalid El Moayed de iki ülke arasındaki
ilişkilerin gelişmesi temennisinde bulundu. Bahreyn’in kalkınma ve altyapıya yönelik projelere ihtiyacı olduğunu belirten
Moayed, Bahreyn Kralı ile Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülkenin ilişkilerinin artırılması için teşvik edici olduklarını söyledi.
"Kollarımızı sizlere açıyoruz ve ikinci ülkeniz olarak hazırız" diyen Moayed,
“Körfez İşbirliği Konseyi’ne Türkiye’nin katılmasına yönelik kararı almak Bahreyn’in

elinde değil. Gecikme diğer Körfez İşbirliği
Konseyi üyesi ülkelerden kaynaklanıyor.
STA’nın üzerinden 10 yıl geçti. Bahreyn
bu anlaşmanın bir an evvel imzalanması
için çağrıda bulunuyor. İnşallah yakın bir
zamanda size hayırlı bir haber vereceğiz.
Engeller ortadan kalktığı zaman yol açılacak” değerlendirmelerinde bulundu. Konuşmaların ardından anlaşma imzalandı.

Cidde’de mutabakat
zaptlarının
güncellenmesi
ele alındı
Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu
öncülüğündeki TOBB Heyeti,
Suudi Arabistan’ın Cidde
kentine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında TOBB ile
İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam
Kalkınma Bankası arasında
imzalanan mutabakat zaptlarının
güncellenmesi konusu ele alındı.
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TOBB’dan Yunanistan’a
'lojistikte işbirliği yapalım' çağrısı
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a lojistik alanında
işbirliği çağrısında bulundu. Halim Mete, "Somut projeler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.
Halim Mete,
“Yunanistan
tarafındaki Kipi
kapısını hemen
karşısında bulunan
İpsala kapımızda
yaptığımız gibi,
Yap-İşlet-Devret
modeli ile
modernize edip,
geliştirebiliriz” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İzmir Ticaret Odası tarafından Hilton Oteli’nde Türkiye-Yunanistan dostluk gala yemeği düzenlendi. Yemeğe
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan Başbakanı
Aleksis Çipras da katıldı.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete
gecede yaptığı konuşmada, iki ülke ticaret yapısı ve imkanlarına ilişkin bilgiler verdi. Halim Mete, Türk ve Yunan
ticaret ve sanayi odaları olarak, birlikte çalışma konusunda
önemli mesafe kat ettiklerini ifade ederken, “Somut adımlar attık. Avrupa iş dünyasının en üst kuruluşu olan Eurochambers’ta birlikte çalışıyoruz. Balkan Odalar Birliği’nde
yine beraber çalışıyoruz. Aynı şekilde, bölgesel sorunların
çözümünde de ortak girişimlerimiz var. TOBB, Yunanistan
Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir araya geldik. Lefkoşe
Ekonomi Forumu’nu kurduk. Ada’da, İstanbul’da ve Atina’da bir araya geldik. Somut projeler üzerinde çalışıyoruz.
Başbakanlarımızın, siyasilerimizin birlikteliği bize ilham
kaynağı oluyor” diye konuştu.
Ortak turizm paketleri hazırlayalım
Halen Türkiye’deki 81 ilin 65’i, Yunanistan ile ticaret
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yaptığını anlatan Halim Mete şöyle konuştu: “Ortak turizm
paketleri hazırlamak ve piyasaya sunmak için biz hazırız. Vize
konusunda Yunan Hükümetleri tarafından sağlanan küçük
bir kolaylık, vatandaşlarımız için Yunan adalarını en önemli
turizm destinasyonu haline getirdi. Lojistik alanında da
işbirliği yapmalıyız. Bugün Yunanistan maalesef, Avrupa’dan
Çin’e kadar uzanan taşıma güzergâhlarının hiçbirinde yer
almıyor. Avrupa’ya gidecek taşımacılık Yunanistan’dan
geçebilir. Bunun için özellikle Yunanistan tarafındaki Kipi
Sınır Kapısı’nın geliştirilmesine ihtiyaç var. Türkiye olarak,
bu konuda önemli tecrübe ve bilgiye sahibiyiz. Ülkemizin
en büyük kara gümrük kapılarını, TOBB olarak biz Yap-İşlet-Devret Modeli ile modernize ettik. Kipi kapısını da hemen karşısında bulunan İpsala kapımızda yaptığımız gibi,
Yap-İşlet-Devret modeli ile modernize edip, geliştirebiliriz.”
Başbakan Davutoğlu: Dostluk mesajı
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, Türkiye-Yunanistan
dostluk gala yemeğine ilişkin, “İzmir’de bu toplantının
yapılması bizatihi bir barış mesajıdır. İzmir’de bu toplantının yapılması Atatürk ile Venizelos arasındaki ruhun 21.
yüzyılda da yaşadığını gösteren bir dostluk mesajıdır” dedi.
“Biz yanı başımızda güçlü, sağlam ekonomiye sahip

Yunanistan’daki yatırım imkanları masaya yatırıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitrios
Mardas’ın Türkiye ziyareti kapsamında TOBB
tarafından İstanbul’da ‘Yunanistan’da Yatırım
İmkanları’ konulu bir toplantı gerçekleştirildi.
Yunanistan’da faaliyet gösteren ve
yatırım yapmayı planlayan iş adamları ve
girişimcilerin katılımı ve Yunanistan Dışişleri
Bakan Yardımcısı Mardas’ın da katımıyla
gerçekleştirilen toplantıya TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Cengiz Günay başkanlık etti.

TOBB Yönetim Kurumu Üyesi Günay toplantıda
yaptığı konuşmada, ‘’Hükümetlerimiz, karşılıklı
ticaret için 10 milyar dolar hedefi koydu.
Hükümetlerimizin destekleriyle karşılıklı ticaret
ve yatırım hacmimizi daha yukarılara taşımaya
da kararlıyız” ifadesini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitrios
Mardas ise yatırımcıların ülkeye gelmesi ile
ekonomiyi daha da yükseklere götürmeyi
hedeflediklerini iletti.

Türkiye, AB
KİK Eş Başkanı
Wezel TOBB’da
TOBB ve Türkiye - AB KİK Eş Başkanı M.Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye - AB KİK Eş Başkanı Annie
Van Wezel ile TOBB’da bir araya geldi. Görüşmede
2016-2017 Çalışma Programı, KİK toplantısı
hazırlıkları ile genel anlamda beklentilere ilişkin
görüş alışverişinde bulunuldu. Her iki Eş-Başkan
gelecek dönem çalışma programlarında yer alan
konular hakkında görüşlerini paylaştılar.

istikrarlı bir Yunanistan istiyoruz” ifadesini
kullanan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Komşularımızın başarısızlığı üzerine eğer biz
böyle başarı hikâyesi yazacaksak biz böyle
bir başarı hikayesi istemeyiz. Komşularımızın
acıları üzerine, biz yükseleceksek biz böyle
yükselişi istemeyiz. Onun için el ele verdik,
Yunanistan ile.”
Çipras: Tarihi buluşma
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da
İzmir’de tarihi bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türk ve Yunan Başbakanları,
ülkelerini aşan, Avrupa’yı hatta dünyayı aşan
sorunlara çözüm üretmek için İzmir’de buluştu. Eminim ki Ege’nin güzel kokusu, bunun
için ilham verecek, bunu çözeceğiz” dedi.

"Kırgızistan’la her türlü işbirliğine
açığız, ilişkileri de geliştirmeliyiz"
Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. İbrahim Cunusov, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede Hisarcıklıoğlu, her türlü işbirliğine açık olduklarını
belirterek, Kırgızistan ile önümüzdeki yıllarda ilişkilerin daha da gelişmesini arzu ettiklerini belirtti ve
en yakın zamanda Kırgızistan’a bir iş ziyareti gerçekleştirmek istediğini ifade etti.
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Karikanomi
Çizgilerle Hayat

POLİTİK
RİSK
SİGORTASI

ÇİZİMLERLE EKONOMİNİN İÇİNDEN AYLIK SOHBETLER
TOBB Ekonomik Forum Dergisi’nin bu sayısında işletmeler
için önemli bir risk transfer aracı olan ‘Politik Risk Sigortası’na
yer veriyoruz. Riskin gerçekleşmesi halinde işletmenin
kayıplarının tazmini sağlayan bu sigorta, anlaşmazlıkların

çözümünde de önemli bir destek niteliği taşıyor. Projelere
daha iyi şartlarda, daha uzun vadeli finansman temininin de
yolunu açan Politik Risk Sigortası, Hakan Güldağ’ın yazıları,
Güven Bilge’nin çizimleriyle hazırlandı.
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KADINLARIN

KAZANCI
ERKEKLERİN
%28ALTINDA

ERKEKLERDE YÜZDE 64.8 OLAN İSTİHDAM ORANI KADINLARDA
YÜZDE 26.7 SEVİYESİNDE ÖLÇÜLÜRKEN, KADINLAR TÜM EĞİTİM
DÜZEYLERİNDE ERKEKLERDEN DAHA DÜŞÜK ÜCRET ALIYOR.
Hüseyin GÖKÇE

T

ürkiye’de genellikle sadece 8
Mart günü hatırlanan kadınlar,
nüfusun yarısını oluşturdukları
halde, birçok istatistikte olduğu
gibi ekonomik göstergelerde de erkeklerin gerisinde. Erkeklerde yüzde 64.8
olan istihdam oranı kadınlarda yüzde 26.7
seviyesinde ölçülürken, kadınların tüm
eğitim düzeylerinde erkeklerden daha
düşük ücret aldığı ortaya çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstatistiklerle Kadın 2015 başlıklı bir çalışma yaptı.
Türkiye’de 78 milyon 741 bin kişilik nüfusun
yarısına yakınını 39 milyon 229 bin (yüzde
49.8) ile kadınlar oluşturuyor.
Kadınların geliri ne kadar?
TÜİK’in çalışmasında en dikkat çekici
başlıklardan bir tanesi de eğitim seviyesine göre elde edilen ücret. Bu kategoride
kadınların tüm eğitim seviyesinde erkeklerden daha düşük ücret almaları dikkat çekiyor. Türkiye genelinde ortalama yıllık gelir
19 bin 51 lira iken bu rakam erkeklerde 20
bin 74 lira, kadınlarda ise 15 bin 681 lira
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düzeyinde. Okur yazar olmayan erkekler
yıllık 9 bin 619 lira, kadınlar 5 bin 897 lira
kazanıyor. Herhangi bir okul bitirmeyen
erkekler yıllık 11 bin 533 lira kadınlar 7 bin
105 lira kazanırken, lise altı eğitimli erkeklerin 15 bin 369 liralık yıllık gelirine karşılık,
kadınların geliri 8 bin 339 lirada kalıyor.
Lise ve dengi okul mezunlarında da
benzer şekilde erkeklerin 20 bin 760 liralık
kazancına karşılık, kadınların kazancı 14
bin 33 lira düzeyindeyken, yüksek öğretim
mezunlarında erkekler 35 bin 398 lira, kadınlar ise 27 bin 206 lira yıllık ortalama gelir
elde ediyor.
İşsizlik oranı yüzde 50 fazla
Kadınlar tüm kategorilerde erkeklerden düşük ücret almaları bir yana, işgücüne katılım ve istihdam konularında da
geride kalıyor. TÜİK’e göre Türkiye genelinde işsizlik yüzde 10.5 olarak ölçülürken,
bu oran erkeklerde yüzde 9.4 düzeyinde
bulunuyor. Kadınlarda ise işsizlik oranı yaklaşık erkeklerin yüzde 50 fazlası ve yüzde
13 düzeyinde. Aynı şekilde işgücüne katılım oranı Türkiye genelinde yüzde 50,

erkeklerde yüzde 71.3 olmasın rağmen,
kadınlarda sadece yüzde 30.3 olarak hesaplanıyor. Benzer bir istatistik de istihdam
oranlarında gözleniyor. Türkiye genelinde
yüzde 45.5 olan istihdam oranı, erkeklerde yüzde 64.8, kadınlarda ise yüzde 26.7
düzeyinde.
25 yaş ve üzerindeki nüfus içinde okur
yazar olmayan nüfus oranı erkeklerde yüzde 1.8 iken kadınlarda yüzde 9.2 olarak
belirlendi. Yüksekokul veya fakülte mezunu
nüfus oranı ise erkeklerde yüzde 16.2, kadınlarda yüzde 11.7 olarak ölçüldü.
Yaşam süresinde avantaj kadınlarda
Türkiye’de kadınlarda ortalama yaşam
süresi erkeklerden daha uzun ve erkeklerde 75.3 olan süre, kadınlarda 80.7 yıl.
Ancak sağlık araştırması verilerine göre,
2012 yılında Türkiye’de 15 ve daha yukarı
yaştaki bireylerin obezite oranı yüzde 17.2
iken, 2014’te oran yüzde 19.9’a çıktı. Aynı
dönemde kadınların obezite oranı yüzde
20.9’dan yüzde 24.5’e çıkarken, erkeklerin
oranı yüzde 13.7’den yüzde 15.3’e çıktı.
Kadınlarda ilk evlenme yaşı 23.9 erkek-
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YÜKSEKOKUL
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lerde ise 27 olarak ölçülürken, ilk evlenme
yaşının en yüksek olduğu il erkeklerde
(29.4) ve kadınlarda (26.6) Tunceli oldu.
Ortalama boşanma yaşı ise kadınlarda 34.8, erkeklerde 39.1 olurken, ortalama boşanma yaşının en yüksek olduğu
il erkeklerde (43.3) ve kadınlard a(38.8)
Yalova oldu.
Yüzde 35’i şiddet görüyor
Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre de ülke genelinde
yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalan kadın nüfus oranı
yüzde 35.5 düzeyinde. Bölgesel değerlendirmede, kadınların en çok şiddete maruz
kaldığı bölge yüzde 42.8 ile Orta Anadolu,
en az şiddete maruz kaldıkları bölge ise
yüzde 26.8 ile Doğu Karadeniz oldu.
Son 12 aylık zaman diliminde ise fiziksel şiddet gören kadınların oranı yüzde
8.2 olurken, Orta Anadolu bölgesindeki
kadınların yüzde 10.6’sı bu zaman dilimi
içinde şiddet gördü. Aynı dönemde Türkiye genelinde cinsel şiddet gören kadınların oranı yüzde 5.3 olarak açıklandı. Cinsel
şiddetin en yüksek olduğu bölge yüzde
7.2 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise yüzde 3.6 ile Orta Anadolu
olarak tespit edildi.
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Kadının geride kaldığı
illerde yoksulluk da yüksek
TEPAV’ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2016 çalışmasına göre kadınların geride kaldığı iller, yoksulluk
sıralamasında da ön plana çıkıyor. Kadın erkek eşitliği sıralamasında Bitlis 81’inci sırada yer alıyor.

T

ürkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV), Türkiye genelindeki 81 il için çeşitli kriterleri
dikkate alarak hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2016 çalışmasına
göre, kadınların geride kaldığı iller, yoksulluk
sıralamasında da ön plana çıkıyor.
TEPAV Direktörü Güven Sak tarafından
düzenlenen toplantıyla duyurulan çalışmaya göre, İstanbul kadın erkek eşitliğinin
en iyi olduğu il olarak ortaya çıkıyor. Diğer
göstergelerde temel dikkat çekici unsur
ise kadın erkek eşitliği ve yoksulluk arasındaki ilişki. Sosyo ekonomik gelişmişlik
endeksi sıralamasının en altında yer alan
illerin bir kısmının kadın erkek eşitliği sıralamasında da son sıralarda yer alması
dikkat çekiyor.
Doğu illeri sınıfta kaldı
Kadın erkek eşitliği sıralamasında
81’inci sırada yer alan Bitlis’i, sırasıyla Muş,
Yozgat, Niğde, Afyon, Artvin, Siirt ve Adıyaman illeri takip ediyor. Buna karşılık,
sosyo ekonomik gelişmişlik endeksinde
son sırada Muş, Hakkari, Ağrı, Şırnak, Siirt,
Bitlis ve Van yer alıyor. Aynı şekilde yeşil
kart kullanımı Ağrı’da yüzde 57.5, Şırnak’ta
yüzde 47.7, Muş’ta yüzde 43, Şanlıurfa’da
ise yüzde 37.8 olarak ölçülüyor.
TEPAV Direktörü Güven Sak, Türkiye’nin
orta teknolojili bir sanayisi olduğunu belirtirken, bunun üst seviyeye taşınabilmesi
için yaşam ortamının iyileştirilmesinin şart
olduğunu söylerken, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin azaltılmasının da önemine
işaret etti.
TEPAV çalışmasına göre, 2012 yılında
kadınların en güçlü olduğu il olan İstanbul,
2015 yılı çalışmasında da yerini korudu.
İstanbul dışındaki illerin sıralamasının değiştiği gözlendi.

2012 yılında gelişmişlik sıralamasında
İstanbul’u, Tunceli, Bolu, Düzce, Eskişehir,
Bilecik, Yalova, Rize, Bursa ve Trabzon takip
ederken, 2015 yılı verilerine göre sıralama,
“ Bursa, Eskişehir, Ankara, Muğla, İzmir, Yalova, Bolu, Düzce ve Kocaeli” olarak değişti.
Eşitsizliğin en çok açıldığı 10 il
2012’de eşitsiz aralığının en çok açıldığı son 10 il Ağrı Bitlis, Kilis, Gaziantep,
Siirt, Kars, Kırşehir, Muş, Yozgat, Hatay,
Şanlıurfa şeklindeydi. Yeni çalışmadaki
sıralama ise “Bitlis, Muş, Yozgat, Niğde, Afyon, Siirt, Adıyaman, Elazığ, Aksaray, Sivas
ve Bingöl” oldu.
İllerin sıralamalarındaki değişiklikte en
önemli faktör belediye meclislerindeki
kadınların temsil oranındaki değişim oldu.
TEPAV çalışmasına göre, Türkiye’de kadınların, ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin verilerinde bir iyileşme olduğu
da ortaya çıkmış olmasına rağmen, yine
de kadınların toplumsal yaşamdaki tem-

siliyetlerinin istenilen noktada olmadığı
kaydedildi.
İyileşme yaşanmıyor
Raporda, özellikle Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde kadın erkek eşitliğinde ve kadınların güçlenme durumlarında gerçek anlamda bir iyileşme yaşanmadığı gözlemlendiği belirtilerek
“Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin ülke geneline yayılması için,
yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilip gözetilmediğini ölçmek,
sonuçları değerlendirmek ve çıkan sonuçlardan toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmek çok önemlidir.
Yereli dönüştüren toplumsal cinsiyete
duyarlı politikalar geliştirmek de, yerel
düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini ölçen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları
düzenli aralıklarla güncelleyip, bu eşitliği
izlemek ve buna yönelik önlemler almaktan geçmektedir” denildi.

EKONOMİK FORUM

55

ARAŞTIRMA

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
ile ekonomiye kadın eli değdi

2007 yılında kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu sayesinde ekonomiye kadın eli değdi.
Kurul, 81 ilde kadınları girişimci olmaya heveslendirirken, rol model de oldu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından ‘Kadın Hayattır’ sloganıyla düzenlenen Girişimci Kadınlar Zirvesi Denizli’de
gerçekleştirildi.
Zirveye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Sema Ramazanoğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Necdet Özer ve Bülent Karakuş,
Denizli Valisi Şükrü Kocatepe, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras ve çok
sayıda kadın girişimci katıldı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet
Özer, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada,
bu organizasyona ve Türkiye’nin 81 ilinden
gelen kadın girişimcilere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Girişimcilik şehri Denizli için bu zirvenin
büyük bir onur olduğunu belirten Özer, “Bu
onuru iki kişiye borçluyuz. Birisi TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu. Çok net söyleyebilirim ki Türkiye’nin gündemine girişimciliği
sokan, özellikle kadın girişimciliğini ön plana
çıkaran kişi TOBB başkanımız oldu” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun çok
arzu etmesine rağmen rahatsızlığı nedeniyle zirveye katılamadığını ifade eden Nec-
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det Özer, “Kendisiyle görüştüm. Bu salonu
dolduran bütün misafirlere, bütün kadın
girişimcilerimize ayrı ayrı selamını iletti” dedi.
Girişimcilerin sadece % 8’i kadın
Türkiye nüfusunun yarısının kadın olmasına rağmen girişimcilerin sadece % 8’inin
kadın olduğunu belirterek, “Neden böyle?
Çünkü biz kadınlarımıza yıllarca “Sen bu işi
yapamazsın!” demişiz. Daha doğrusu “Sen
bu işi yapma!” demişiz. Yani nüfusumuzun
yarısını, zenginlik potansiyelimizin yarısını
hiç kullanmamışız. İşte bu alanda kadınları
aktif hale getirmek için TOBB olarak 2007
yılında Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurduk.
Ekonomiye kadın eli değsin dedik. Bu kurul 81 ilde kadınlarımızı girişimci olmaya
heveslendirsin, önlerini açsın, rol model
olsun dedik. Allaha çok şükür toprağa attığımız tohum yeşerdi büyüdü ve burada
gördüğünüz müthiş manzara ortaya çıktı”
şeklinde konuştu.
Erkeklerden daha başarılılar
Bakan Ramazanoğlu’nun ‘İmkanlara
ulaştığı takdirde kadınların başaramaya-

cağı hiçbir iş yoktur’ sözünü anımsatan
Necdet Özer, “Çok doğru. Biz bunu yaşayarak gördük. Emin olun pek çok işte
olduğu gibi kadınlarımız girişimcilikte de
erkeklerden daha aktif, daha cesur, daha
başarılı. Bakın bir rakam vereyim: Biz bu
kurulu kurup çalışmaya başladığımızda
Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 6,2
idi. Şu an bu oran yüzde 8,2’ye çıktı. Şimdi
kadın girişimci kurumlarımız kurumsallaşmalarını tamamladılar. Müthiş bir birikim
sahibi oldular. İnşallah bundan sonra bu
artış daha hızlanarak devam edecek” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema
Ramazanoğlu da kadının adının hayatın
her alanında fedakarlık, sevgi ve merhamet ile anıldığını belirterek, kadının
ailenin, toplumun yapı taşı ve aydınlanmanın, gelişmenin de öncüsü olduğuna
işaret etti.
Kadın istihdamına ilişkin 2014 yılı verilerine göre, bu alanda en önde gelen
kentin Denizli olduğunu anımsatan Bakan
Ramazanoğlu, kentin başarısında kadının
emeği, azmi ve gayretinin büyük rolünün
bulunduğunu vurguladı.

Sıfırdan şirket kurdu, annelik yaptı
buluşuyla da bir ilke imza attı
Başarılı iş insanı Yilser Tekstil Genel Müdürü Serap Mercan bir yandan çocuklarına annelik, diğer
yandan da çalışanlarına yöneticilik yaparken tarihe geçen bir buluşa da imza attı.
çıklanan veriler kadınların iş hayatında
erkeklerin çok gerisinde kaldığını ortaya
koysa da son yıllarda başarılı işkadınlarının
isimlerinden sıkça söz eder olduk.
Yilser Tekstil Genel Müdürü Serap Mercan
da bu isimlerden biri. Büyük mücadelelerle
başlayan iş hayatı, ardından da annelik görevi
o’nu hedeflerine ulaşmaktan geri bırakmamış.
Başarılı iş insanı Mercan bir yandan çocuklarına annelik, diğer yandan da çalışanlarına
yöneticilik yaparken tarihe geçen bir buluşa
da imza atmış... Nasıl mı? İsterseniz bu başarı öyküsünü, girişimci olmaya niyetlenen
kadınlara örnek olması dileğiyle Mercan’dan
dinleyelim:
“1972 yılında Çanakkale’nin Ezine ilçesinde dünyaya geldim. İlk, orta ve lise eğitimimi
Ezine’de tamamladım. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi fizik bölümünde
okudum. Hayatımda ilk kez ailemden ayrılıp
büyük bir kente gitmenin heyecanı ve bir o
kadar da endişeleriyle birlikte Bursa’ya geldim. Bursa bir tekstil şehriydi ve ben okurken
karar vermiştim bu alanda çalışmaya. İlk iş
deneyimim profesyonel olarak bir tekstil firmasında başladı. Bu deneyim benim gelecekte birçok karar alırken, nasıl davranmam
gerektiği konusunda çok ciddi tecrübeler
edinmemi sağladı.

A

Kazandığımız para ancak
ödemelere yetiyordu…
1998 yılında Yilser Tekstil’in kuruluşunu
gerçekleştirdim. O yıllarda ne bir sermayemiz
ne de bize yatırım yapacak bir kişi vardı. Kazandığımız para sadece ödemelere yetiyor ve
ben bunun için çok mutlu oluyordum. Çünkü
benim ticaret anlayışım önce borcumu ödemek üzere oluşmuştu ve hala en önemsediğim öncelik çalışanlarımın ve tedarikçilerimin
ödemelerini zamanında yapmaktır. Geriye
dönüp baktığımda çok zor günlerdi ama bir o
kadar da umutlu ve heyecanlı… Yilser Tekstil’i
kurduktan sonra sadece iş hayatı değildi bü-

yüyüp gelişen. Ben de iki çocuk sahibi olmuştum. Neredeyse günün belli saatleri sanki rol
değiştiriyor ve hayata devam ediyordum. Sabah kalktığımda evdeki tüm organizasyonu
yapıp, işe gitmek ve işteyken üretim, tedarik,
müşteri çemberinde boğuşurken bile evdeki
iki çocuğumun kontrolü, varsa hastalığı veya
ateşi hepsine yetmeye çalışıyordum.
Eve gelince rolüm değişiyordu
Akşam olup eve gittiğimde ise diğer rolüm başlamakta ve anneliğin doyumunu
yaşamaya devam etmekteydim.
İnsan bazen içindeyken nelere göğüs
gerdiğini ve neleri başardığını görmekte zorlanıyor. Uykusuz geçen gecelerin ardından hiç
bir şey olmamışçasına iş yerinde yüksek performans göstermek, kasada hiç para yokken
dimdik durabilmek, okul toplantısına yetişebilmek için müşterilerin gitmesine dua etmek,
bu akşam yemekte ne var diye soran çocuğunuza şimdi hazır annem derken daha hiç
bir şey yapmamış olmak... İnsan içindeyken
yaşayıp gidiyor ancak zaman geçtikten sonra
arkasına baktığında anlıyor nasıl geçtiğini. Bu

gün için iki çocuğumu da büyüttüm şükür.
1998’den günümüze Yilser ailesi büyüdü ve
bir sürü yeni alanlarda yatırım yaptı, buluşlara
imza attı. Özellikle bir buluştan kısaca bahsetmek isterim. İnsan anne olduktan sonra sanki
dünyayı o kurtaracakmış gibi geliyor. İşte bu
buluşta böyle doğdu. Çocuklar doğduğunda ve ilk yaşlarında tüm enfeksiyonlara açık
ve korumasızlar ve maalesef tekstil ürünleri
onların direk tenlerine temas ediyor. “Çocukları bu tehlikeden nasıl koruyabilirim” diye bir
anne olarak yola çıktığım bu düşünce teknik
bilgim ve tecrübemle de birleşerek bir buluş
yarattı. Tekstil ürünlerinin hiç bozulmadan ve
kimyasal işleme tabi tutulmaksızın yeni bir
sterilizasyon yöntemi keşfettim. Bu keşfimi
yazarak, TÜBİTAK'a başvuruda bulundum.
Türkiye’de ilk kez bir KOBİ'nin bir buluş için
başvuruda bulunduğunu da bu sırada öğrendim. TÜBİTAK Teydep projesi olarak projemizi
onayladı ve hayata geçmesini sağladı.
Bugünlerde hala beynim alttan alta çalışmakta ve yeni fikir ve buluşlar için beni
itelemektedir. Dilerim kısa zamanda Yilser
Tekstil olarak yeni bir buluşa daha imza atarız.

Girişimci Kadınlar
Hayat bize eşit olanaklar sunmasa da
Kadın olmak, girişimci olmaktır aslında.
Sırtında yavrusu, önünde keçisi, elinde çapasıyla,
Toprağı şekillendirip üretendir kadın Anadolu’da.
Okuyabilmişse, şans verilmişse,
Zekâsı ile farkındalık yaratandır her alanda,
Sağlam bir fikrin arkasındaki cesur yürek;
Doğuştan kodlanmıştır damarlarımızda.
Gücün, zekânın, çalışkanlığı ile kadınlar,
Her işte artık elinin hamuruyla.
Güneşi sırtına alıp azimle geliyorlar,
Yer açın ekonominin yeni aktörü girişimci KADINLARA…

Nilgün ÇÖKELEK / Diş Hekimi
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BÖLGESEL ENERJİ
MERKEZİ TÜRKİYE
Türkiye, birincil enerji kaynakları açısından zengin olmasa da
coğrafi konumuyla bölgesel bir enerji merkezi olmaya aday.
Mehmet KARA
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T

ürkiye, küresel enerji dengeleri
açısından kritik bir konuma sahip.
Çünkü bu coğrafya, enerji oyununda önemli yere ve role sahip
birden fazla bölgenin tam kesişme noktasında. Türkiye, dünyadaki keşfedilmiş birincil
enerji kaynağı rezervlerinin önemli bir bölümünü barındıran Kafkasya ve Ortadoğu’nun
yanı başında. Ülkenin batısında ise yakın
çevrenin en büyük enerji tüketicisi devletlerini barındıran yaşlı kıta Avrupa yer alıyor.
Avrupa ve çevresindeki ülkeler, küresel
görünür petrol rezervlerinin yüzde 9’una
sahipken, tüketimdeki payları yüzde 36 ile
bunun tam dört katı düzeyinde. Avrupa
ülkelerinin doğalgazdaki konumu da Türkiye’nin konumunu önemli kılan özellikler
arz ediyor. Avrupa ve Avrasya bölgesi ülkeleri görünür doğalgaz rezervlerinin yüzde
36.1’ine sahipken, bu ülkelerin küresel tüketimdeki payları yüzde 31 seviyesinde. Ancak
tüketimde büyük paya sahip Orta Avrupa ve
Batı Avrupa ülkeleri, rezervler açısından tam
tersi bir pozisyonda.

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi

Petrolün yarısı komşularda
Bu bölgesel rakamları biraz daha ayrıntılandırmak gerekirse, Türkiye’nin doğu
komşusu İran tek başına küresel görünür
petrol rezervlerinin yüzde 9.3’üne sahip. Bir
diğer komşu Irak’n payı yüzde 8.8, az ötedeki
Suudi Arabistan ise yüzde 15.7 ile dünyanın
en büyük ikinci rezerv sahibi ülkesi. Yüzde
6’şar paya sahip Kuveyt ve kuzey komşusu
Rusya’yı da dikkate alırsak, tüm dünyadaki
toplam görünür petrol rezervlerinin yarısının
Türkiye’nin hemen yanı başında olduğunu
söylemekte bir sakınca yok.
Gaz ticaretinin ortasında
Son 30-40 yılın yükselen birincil enerji
kaynağı olarak gösterilen doğalgazda da
Türkiye’nin yakın ve uzak komşuları ya kaynak zengini ya da kaynak fakiri veya öyle
olmasa bile büyük gaz tüketicisi ülkeler. Irak,
Azerbaycan, İran, Katar ve tabii ki Rusya,
Türkiye’nin gaz rezervi zengini komşuları arasında öne çıkanlar. Doğu Akdeniz’deki İsrail
doğalgazı ile Kıbrıs çevresindeki henüz üretilip uluslararası pazarlara sürülmemiş devasa
hidrokarbon kaynaklarını da unutmamak
lazım. Türkiye’nin özellikle batı komşuları,
yani Avrupa ülkeleri ise petrolde olduğu gibi
doğalgaz da da yine büyük ölçekli tüketim
yapan pazarları oluşturuyor. Bu ülkelerin
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ DURUMU

16

milyar
ton

Türkiye’nin keşfedilmiş
kömür rezervi

273

milyar

kilovatsaat (kWh)

Türkiye’nin 2016 yılı
elektrik talebi tahmini

73

bin
MW

Türkiye’nin elektrik üretimi
kurulu kapasitesi

100

milyar
dolar

Türkiye’de gelecek 10 yılda
elektrik üretimi yatırım ihtiyacı

50

milyar

metreküp

Türkiye’nin yıllık yaklaşık
doğalgaz talebi

3300

kWh

Türkiye’de kişi başına elektrik
tüketimi (yaklaşık)

%92

Türkiye’nin petrolde dışa
bağımlılık oranı

%98

Türkiye’nin doğalgazda dışa
bağımlılık oranı
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doğalgaz rezervleri kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak...

BAZI ÜLKELERİN GÖRÜNÜR
PETROL REZERVLERİ

Venezuela
Suudi Arabistan
Kanada

Dünya
toplamındaki
payı (%)
17,50
298,35
267,00
15,70
172,92
10,20

İran
Irak

157,80
150,00

9,30
8,80

Rusya

103,16
101,50
97,80
48,46
48,36

6,10
6,00
5,80
2,90
2,80

37,07

2,20

30,00
1706,00

1,80
100,00

Ülkeler

Kendisi de önemli bir pazar
Türkiye’nin bizzat kendisi de hızla büyüyen ekonomisiyle bu bölgenin en büyük
tüketicileri arasında yer alıyor. Bu özelliği,
Türkiye’yi enerji oyununun talep tarafındaki
büyük aktörlerinden biri konumuna sokuyor.
Çünkü uluslararası emtia piyasalarında ne
kadar büyük bir alıcıysanız, fiyat pazarlıklarında eliniz o kadar güçlüdür. Yıllık 250 milyar
kilovatsaati aşan tüketimiyle dünyanın en
büyük 19’uncu elektrik pazarı Türkiye, yıllık
50 milyar metreküpe dayanan yıllık doğalgaz
tüketimi ile de büyüyen bir market. Türkiye,
petrol ve petrol türevi ürünlerin tüketicileri
listesinde de üst sıralarda yer alan bir ülke.
Sınır aşan boru hatları
Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerindeki büyük ölçekli enerji rezervlerinin
üretilmesi ve pazara ulaştırılması küresel
enerji oyununun en önemli konu başlıkları
arasında yer alıyor. Petrolün ve doğalgazın
pazara kolay ve en ucuza taşınma yöntemi ise kurulabildikleri takdirde boru hatları.
İşte Türkiye’nin coğrafi konumu tam da bu
noktada öne çıkıyor. Ortadoğu, Kafkasya ve
Orta Asya petrol ve gaz rezervlerinin yanı
başında, en büyük doğalgaz ve petrol tüketim pazarı Avrupa’nın da hem yanında hem
de bir parçası…
İçinden borular geçen ülke
Türkiye, enerji kaynaklarının doğu-batı
ve kuzey-güney arasındaki hareketini sağlayacak mekanizmaların tam merkezinde yer
alıyor. Bugün itibariyle Azerbaycan petrollerinin bir bölümü Türkiye üzerinden geçen
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı
ile Akdeniz piyasasına çıkış yapıyor. Türkiye
halen iki boru hattı ile Rusya’dan birer boru
hattı ile Azerbaycan ve İran’dan doğalgaz tedarik ediyor. Tedarik edilen gazın bir kısmı da
Türkiye’nin batısından Yunanistan’a ulaşıyor.
Yeni projeler masada
Türkiye’den geçen boru hatlarına yenileri de ekleniyor. Bunlardan biri inşası süren Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi
TANAP. Azerbaycan’daki (Hazar) Şahdeniz II
yatağından çıkarılacak gazı önce Türkiye’ye
oradan da Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi
TAP ile İtalya’ya kadar ulaştıracak TANAP’ta

Kuveyt
BAE
ABD
Libya

Nijerya
Kazakistan
Toplam

Miktar
(milyar varil)
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Türkiye stratejik ortaklardan biri. Türkiye aynı
zamanda Şahdeniz II sahasından çıkarılacak
gazın da ortağı.
Türkiye’ye doğalgaz taşıyacak bir diğer
proje ise Irak-Türkiye arasına düşünülüyor.
Ankara’nın, kaynak sahibi şirketlerle merkezi Irak yönetimi (Bağdat) ve bölgesel Kürt
yönetimi (Erbil) ile yürüttüğü enerji diplomasisinin yakın gelecekte sonuç vermesi
bekleniyor. Irak Türkiye gaz boru hattının,
ileride BOTAŞ’ın yurt içi şebekesi üzerinden
Batı komşularına da ulaştırılması söz konusu
olabilecek. Aynı şekilde Irak Kürt Bölgesi’ndeki petrolün Türkiye üzerinden dünyaya açılmasında da yeni adımlar üzerinde çalışılıyor.
İsrail ve Akdeniz gazı
Türkiye’yi enerji taşımacılığı güzergahının merkezine oturtan kaynaklar bunlarla
sınırlı değil. Doğu Akdeniz’de İsrail’in ekonomik bölgesinde açık denizde keşfedilmiş
kaynakların dünya pazarlarına çıkarılması
hedefleniyor. İsrail, kendi ihtiyacının çok ötesinde bir kaynağa sahip olmayı, bölgedeki
güç dengeleri açısından önemli bir avantaj
olarak görüyor. Ancak bu avantajını kullanabilmesi için söz konusu kaynakları uygun
yollardan dünya pazarlarına çıkarabilmeli. En
ucuz ve en kestirme yol ise Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına aktarmak. Dolayısıyla
gerek Ankara, gerek Tel Aviv ve gerekse Batılı
büyük başkentlerin diplomasi koridorlarında
ve aynı zamanda küresel enerji devlerinin
merkez ofislerinde bu konuda yoğun bir
görüşme, çalışma trafiği yürüyor.
Kıbrıs’ta barışa gaz vermek
Türkiye’nin coğrafi konumunun kuca-

BÖLGELERE GÖRE DÜNYA GÖRÜNÜR
DOĞALGAZ REZERVLERİ
Bölge
Ortadoğu
Avrupa ve Avrasya
Asya Pasiﬁk
Afrika
Kuzey Amerika

Miktar
(trilyon
varil)
81,0
78,0
19,0

Dünya
toplamındaki
payı (%)
37,5
36,1
8,8

17,0
13,0

7,9
6,0

Güney ve Orta Amerika

8,0

3,7

Toplam

216

100
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ğına getirdiği en zor ama belki de en kritik
fırsatlardan biri de Kıbrıs ile ilgili. Kıbrıs’a içme
ve kullanma suyu temin eden Barış Suyu
olarak nitelendirilen su boru hattı projesi
Ada’ya su aktarmaya başladı. Benzeri bir
hattın, bu kez tersinden ve enerji taşımacılığı
için kurulması şimdilik hayal gibi görünse de
yakın gelecekte somutlaştığına tanık olmak
hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Böylece Türkiye,
Kıbrıs’ta kalıcı çözümü, insanoğlunun iki
ana ihtiyaç maddesi ile yani su ve enerjiyle
sağlamış bir ülke olarak tarihe geçebilir. Tabii
böylesi tarihsel bir unvanı Türkiye’nin tek
başına taşıması düşünülemez. Yunanistan
ile Kıbrıs’taki Türk ve Rum tarafları da kalıcı
barışı sağlamaları halinde tarihe geçecektir.
Kendi kaynakları da var
Petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil enerji kaynakları açısından en azından şimdilik
(kıyı ve açık deniz sahalarında yeterince rezerv araştırması yapılmış değil) fakir görünen
Türkiye, yenilenebilir kaynaklar açısından ise
ciddi avantajlara sahip. Ülkenin rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir
enerji kaynakları açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğu tüm enerji otoriteleri
tarafından kabul ediliyor.
Rüzgarı arkasına aldı
Türkiye, rüzgar enerji santrali yatırımları
konusunda son yıllarda yerli ve yabancı gi-

rişimcilerin gözdesi haline gelmiş durumda.
Bunda, ülkenin kesintisiz rüzgar rejimine
sahip önemli bölgelere sahip oluşu ana
faktör. Devletin rüzgar elektriğine 10 yıllığına fiyat alım garantisi vermesi de bir rüzgar
yatırımlarını cazip kılan bir diğer neden.
Türkiye, kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinde
Avrupa’da 10’uncu ülke. Büyüme hızında ise
daha yukarılarda. Dolayısıyla RES liginde ilk
10’daki yerini garantilemenin ötesinde daha
üst sıralara yükselmesi bekleniyor.
Güneşli günler yakındır
Yıllık güneşlenme sürelerinin Avrupa ülkelerine oranla yüksek oluşu Türkiye’de solar
yatırımları için ciddi bir zemin oluşturuyor.
Güneş santrali yatırımları henüz emekleme
aşamasında olsa da, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelinin yüksekliğini, çatı tipi su
ısıtma sistemlerinde dünyanın en büyük üç
pazarından biri olması da net şekilde ortaya
koyuyor. Türkiye yakın bir gelecekte tıpkı
termal güneş sistemlerinde olduğu gibi,
fotovoltaik sistemlerde de bölgesinde öne
çıkan pazarlardan biri haline gelmeye aday.
Jeotermal öne çıkmaya başladı
Türkiye, jeotermal kaynaklar açısından
da zengin bir ülke. Hem yerli hem yenilenebilir bir kaynak olan jeotermal yatırımları
son yıllarda görünür derecede büyüme
gösteriyor. Türkiye’nin kısa dönem jeoter-

male dayalı elektrik kurulu kapasite hedefi
600 MW. Ancak bunun yeni rezerv keşifleriyle birlikte hızla yükseltilmesi bekleniyor.
Jeotermal enerji santrallerinin (JES) toplam
kurulu güçteki payı düşük bile olsa, kesintisiz çalışabilmeleri nedeniyle üretimdeki
payları daha yüksek. Bu nedenle JES’ler dışa
bağımlılığı azaltacak tesisler olarak kritik
önem taşıyor.
Açıktaki gizli hazine: Biyokütle
Türkiye’nin iklim ve coğrafi özelliklerinin
tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlara uygun olması, enerji açısından da elini
güçlendiriyor. Bunun nedeni bitkisel ve
hayvansal atıkların tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de enerji miksinin ana unsurlarından biri haline gelme potansiyeli. İşte
ülke bu özellikleri sayesinde biyokütleye dayalı elektrik üretim tesisi kurmak isteyenlere,
ucuz ve hatta yer yer negatif maliyetle yakıt
vaat ediyor. Kimi uzmanlara göre, bugün
Türkiye’nin bitkisel ve hayvansal atık potansiyeli, doğalgazda dışa bağımlılığı yarıya
düşürecek mertebede. Ancak bu konuda
teknoloji, ARGE ve yatırım finansmanı konularında atılması gereken adımlar var. Kamu
otoritesinin tarım ve hayvancılık tesisleriyle
entegre şekilde düşünülmesi gereken bu
tip yatırımların geri dönüş sürelerinin kısaltılmasını sağlayacak adımlar üzerinde
çalıştığı biliniyor.

EKONOMİK FORUM

61

ARAŞTIRMA

20'nci yüzyılı ıskaladık
21'inci yüzyılı yakaladık
SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, küresel ve bölgesel enerji oyunu açısından 20'nci yüzyılı
ıskalayan Türkiye’nin 21’inci yüzyıla girilirken bu alanda atağa kalktığını söyledi.

S

OCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz,
Türkiye’nin dünyanın en zengin
hidrokarbon kaynaklarına sahip
coğrafyaların hemen yanı başında
bulunduğun hatırlattı. Türkiye’nin 20. yüzyılda
bu kaynaklar konusunda başarılı bir pozisyon
alamadığını ve enerji oyununun dışında kaldığını belirten Yavuz “Böylece Türkiye küresel
ve bölgesel enerji kaynakları üzerinde imtiyaz
hakkına sahip büyük enerji oyuncusu çıkarma
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konusunda 20. yüzyılı ıskaladı” dedi.
Türkiye’nin geçen asrın son yıllarında bu
alanda bazı kritik hamleler gerçekleştirebildiğini kaydeden Kenan Yavuz, Azerbaycan petrollerini Akdeniz’e ulaştıran Bakü Tiflis Ceyhan
Ham Petrol Boru Hattı ile Rusya, Azerbaycan
ve İran’dan doğalgaz taşıyan gaz boru hatlarını
bunlar arasında saydı.
Türkiye’nin, içinde bulunduğumuz 21.
yüzyılın başlarından itibaren ise siyasal is-

tikrarın da katkısıyla enerji konusunda yeni
ve önemli ataklar da yaptığının altını çizen
Kenan Yavuz, “Bu atakların başında BTC’nin
tamamlanması, ardından Güney Gaz Koridoru ve Trans Anadolu Gaz Boru Hattı
Projesi TANAP’ın tamamlanması geliyor.
Tabii Ankara’nın Irak’taki kaynaklarla ilgili
adımları da var. Bütün bunlar, Türkiye’nin
bölgede bir enerji köprüsü olması konusunda önemli ataklar. 2014 yılında TOTAL’in

Boru hattı enerji
oyununun temeli

hissesini alarak Şahdeniz II’de pay sahibi olması ve aynı zamanda TANAP’taki hissesini
artırması da çok önemli ataklar” dedi.

üretir. Türkiye bu konularda da daha aktif bir
pozisyona doğru gidiyor. Tabii Türkiye daha
etkin olmak istedikçe, etrafındaki jeopolitik
ve siyasal karmaşalar da artıyor.”

Türkiye’ye karşı ataklar: TERÖR
Kenan Yavuz’a göre önümüzdeki dönemde bölgesel enerji denkleminin şekillenmesi açısından en önemli husus, bu alandaki
mücadelenin, rekabetin nasıl bir şekle bürüneceği. Yavuz, “Bugün yaşadığımız terör
hadisesi de, enerji oyunuyla birebir ilişkili. Ortadoğu enerji kaynaklarının, özellikle Irak’ın
petrol ve doğalgazının Türkiye’yi by-pass
ederek Kuzey Suriye üzerinden Akdeniz’e
ulaştırılması amaçlanıyor. Bu nedenle Türkiye’nin bugünkü terör hadiselerinin önüne
geçmesi gerekiyor. Yani Ankara’nın, son 1520 yılda yaptığı jeostratejik atakları önleyecek
karşı atakları önlemesi lazım” diye konuştu.

Rusya’ya bağımlılık azalmalı
Türkiye’nin 1990’lı yıllarda doğalgaz boru
hattı projeleri kurma adımlarının, çok tartışılsa
da doğru kararlar olduğunu kaydetti. Ancak
doğalgaza ve özellikle de tek tedarikçiye yüksek oranda bağımlılığın yanlış olduğunun görüldüğünü kaydeden Kenan Yavuz, “Rusya’ya
bağımlılığın daha makul düzeylere indirilmesi
gerekiyor. Bunun için de diğer kaynakların
harekete geçmesi azım. Hazar doğalgazı,
Irak, Doğu Akdeniz, belki İran. Bütün bunlarla
kaynakları ve tedarikçileri çeşitlendirmek ve
bir tedarikçiye fazla bağımlı kalmamak, arz
güvenliği için çok önemli” diye konuştu.

Sanayi yatırımları şart
Türkiye’nin enerji alanında kendisini sadece transit bir ülke olarak konumlandırmakla yetinemeyeceğini ifade eden Kenan Yavuz
şunları söyledi, “Aynı zamanda Türkiye’deki
ara malı üretimine yönelik yatırımların da artması lazım. Özellikle rafineri, petrokimya ve
kimya sanayiine yönelik yatırımlar. Ki, kimya
sanayii bütün sanayilerin temelidir. Tüm sanayi dalarına ve iş kollarına ara malı ve hizmet

Yerli kömür kullanılmalı
Kenan Yavuz, Türkiye’nin sahip olduğu
yerli fosil kaynaklar da bulunduğunu hatırlattı.
Yerli kömürün daha yüksek teknolojilerle daha
etkin şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Yavuz, “Su kaynaklarını daha etkin şekilde
kullanmalıyız. Rüzgar aynı şekilde. Jeotermal,
güneş ve biyokütle gibi diğer yenilenebilir
enerjiyi de öyle. Nükleer enerjiyi de bir an
önce kullanmaya başlamalıyız” diye konuştu.

SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz,
Türkiye’nin sadece kendi topraklarından
geçen boru hatları kurarak ya da kurdurarak enerji oyununda kalıcı ve etkili bir
aktör haline gelip gelemeyeceği tartışmalarının hatırlatılması üzerine, “Enerji ve teknoloji konularında bilgi sahibi olmadan
fikir ortaya atan çok” dedi ve şöyle devam
etti: “Sen meseleyi bir yerinden tut, arkası
gelir. Ama işin temeli boru. Sen enerjinin
iletimine ortak ol, içindeki gaza da ortak
olursun. TANAP’ta aynı şey oldu. Türkiye
şu anda gazın da ortağı, iletiminin de
ortağı. İdeal olan gerçekleşmiş burada.”
Enerjide arz fazlası sanayi ile erir
Türkiye’nin ithalata ve tüketime dayalı
büyümeden ziyade üretime, istihdama
dayalı, kaliteli bir büyüme gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Kenan Yavuz şunları
söyledi:
“Enerjide bir miktar kapasite fazlası çıkmaya başladığını görüyoruz. Bunun nedeni
büyümedeki arzu edilen seviyenin biraz
altında kalınması. Bireysel elektrik tüketimi
önemli ölçüde doyuma ulaşmak üzere.
Her köyde, her mahallede, en fakirimizin evinde dahi televizyon, buzdolabı,
çamaşır ve bulaşık makinesi, hatta klima
var. Bundan sonra enerji tüketim artışı
sanayide olacaktır. Sanayide kaliteli
büyüme yapabilirsek enerji talebimiz artacaktır. Böylece hem mevcut kapasiteler
daha iyi değerlendirilmiş olur hem de
yeni enerji yatırımlarının önü açılır.”
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Kredi Garanti Fonu

‘KOBİ’NİN
KEFİLİ’

Kredi Garanti Fonu KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk
ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini
sağlarken, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük
işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getiriyor.
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Kefil olunan krediler
Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi
kartları hariç olmak üzere, işletmelerin işletme ve yatırım finansmanı için
ihtiyaç duydukları borçlu cari hesap, taksitli ticari krediler, spot krediler,
akreditif kredileri, teminat mektupları, döviz kredileri, dövize endeksli
krediler gibi her türlü nakdi ve gayrinakdi kredilere kefalet veriliyor.
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TOBB İŞTİRAKLER

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz

E

konomimizin lokomotifi olan
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) en önemli sorunlarının başında krediye rahat
ulaşımı gelir. İşletmelerin hem yeni yatırım
yapması hem de kıyasıya yaşanan rekabette hayatta kalması için nakit akışı hayati öneme sahiptir. KOBİ’lerin uzun vadeli
kredi kullanmalarında bankalar tarafından
talep edilen yüksek teminatlar önemli bir
engel olarak ortaya çıkar.
TOBB’un iştiraklerinden Kredi Garanti
Fonu (KGF) ise KOBİ’lere verdiği kefalet ve
üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok
banka kredisi kullanabilmelerini sağlarken,
uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden
küçük işletmelerimizin de yararlanmasını
mümkün hale getiriyor. Bu sayede girişimcilik teşvik ediliyor, KOBİ’ler lehine ek
bir kredilendirme yaratılarak ekonomik
büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanıyor.
Teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin
finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaç
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edinen KGF’nin Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz da KOBİ’lerin kefalet derdine
çare olduklarını söylüyor. “Varlık sebebimiz
olan KOBİ’lerin kredi kuruluşları nezdindeki teminat eksikliklerini gidermek üzere
kefalet verdiğimiz için kar amacı gütmüyoruz” diyen KGF Yönetim Kurulu Başkanı
Faik Yavuz sorularımızı şöyle yanıtladı:
Kredi Garanti Fonu hakkında
bilgi vererek, hizmetlerinizi ve öne
çıkan özelliklerinizi anlatır mısınız?
KGF, teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak
amacıyla, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 1993 yılında kurulmuş çok ortaklı
bir şirkettir. Bankacılık Kanunu’na göre de
KGF bir finansal kuruluştur. Avrupa Garanti
Kuruluşları Birliği AECM’in üyesidir. Sermayesi 278.438.892 TL’dir. Hisse oranlarına
göre ortağımız olan kurumlar şunlardır:
“TOBB (%32,13), KOSGEB (% 32,12), eşit
oranlarda olmak üzere 21 bankamız top-

Nereye başvurulur?
Kefalet başvuruları ya bankalar
kanalıyla ya da doğrudan KGF’ye
başvurulmak suretiyle yapılabilir.
Şöyle ki;
KOBİ’lerin bankalardan kullanacakları
krediler için KGF ile protokol
imzalayan bankaların herhangi
birine başvurmaları yeterli oluyor.
Aynı süreç, KGF ile protokol
imzalayan finansal kiralama şirketleri
için de geçerli.
Eximbank kredileri ile KOSGEB,
TÜBİTAK ve TTGV desteklerinden
yararlanmak isteyen KOBİ’ler
ise KGF şubelerine doğrudan
başvurabilecekleri gibi, www.
kgf.com.tr adresinin yanı sıra söz
konusu kuruluşların web sitelerinden
de ulaşılabilen başvuru formlarını
doldurmak suretiyle başvurabiliyor.

lamda % 35,60, TESK (% 0,13), TOSYÖV (%
0,009) ve MEKSA (% 0,004)”.
KOBİ’lerin kefalet
derdine çare oluyoruz
Özetle, KGF reel sektörün bütün
önemli kurumlarının ortak olduğu, akredite bir kefalet fonudur. Temel varlık nedenimiz ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan
KOBİ’lerin kefalet derdine çare olmaktır.
KOBİ’lere sağladığımız kefaletin kaynakları ise şöyledir: Öz kaynaklarımız 278
milyon TL, Hazine desteği 2 milyar TL, Avrupa Yatırım Fonu 4.5 milyon Euro ve BTC
Co 2 milyon dolardır. Bununla birlikte toplam kefalet kapasitemiz bu rakamlarla da
sınırlı değil. Yasal olarak kaldıraç (çarpan)
etkisiyle çalışma imkanlarına sahip olduğumuz için, öz kaynaklarımızın 5 katına ve
Hazine desteğinin 8.5 katına kadar kefalet
verebiliyoruz. Uluslararası kuruluşlardan
temin ettiğimiz kontur garantilere dayalı
işlemlerindeki kaldıraç oranımız ise her
sözleşme için farklıdır.
İştirakinizin dünyada ve Türkiye’deki konumundan bahsedebilir misiniz?
KGF olarak Avrupa Yatırım Fonu’nun

(AYF) kontur garantisine sahip dört ayrı
kefalet projesi yürütüyoruz. Bunlardan biri
“Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler Projesi”sidir. BTC Co’dan sağladığımız hibeye dayalı
diğer bir kaynağımızla Bakü Tiflis Ceyhan
boru hattındaki illerde faal Küçük ve Orta

Büyüklükteki İşletmelere destek oluyoruz.
İlave olarak kefalet süreç ve maliyetlerini Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
yararına çeşitlendirebilmemize imkan
verecek yeni kaynakların teminine yönelik
çabalarımızı sürdürüyoruz.

Kimler yararlanabilir?
KGF’nin kefaletinden KOBİ’ler ile KOBİ vasfına sahip, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler ve serbest meslek mensupları yararlanabilirler.
Ayrıca, KOBİ olmayan gemi inşa şirketleri ve seyahat acenteleri de Bakanlar Kurulu kararında
belirtilen şartları haiz oldukları takdirde Hazine destekli KGF kefaletinden yararlanabilirler.
(2012/3834 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”, “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık
net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirası’nı aşmayan
ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri” KOBİ olarak tanımlamaktadır. Söz konusu
yönetmelikte KOBİ’ler şöyle sınıflandırılmaktadır:
a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler.
b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirası’nı
aşmayan işletmeler.
c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk
Lirası’nı aşmayan işletmeler.

YILLAR İTİBARIYLA KEFALET TALEPLERİNİN KARŞILANMA VAZİYETİ (1994-2014)
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Ücret ve komisyon oranları

Büyüyen Anadolu’ya
Kredi Kolaylıkları
Devam etmekte olan “Mikro KOBİ’lere
Mikro Krediler Projesi”nin temel amacı
ülkemiz gayrisafi milli hasılasından düşük pay alan 43 il ile diğer iller arasındaki
gelişmişlik farklılığını kapatmaktır ve bu
illerde faaliyet gösteren Mikro KOBİ›leri,
dolayısıyla girişimciliği desteklemektir.
“Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler Projesi” ile
sağlanan bu finansman, Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse
edilen ve Avrupa Yatırım Fonu tarafından
yönetilen “Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları” programı altında çıkartılan bir
garanti kapsamındadır. KGF olarak teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana
erişimini kolaylaştırma vizyonuyla hizmet
veriyoruz. Kredi kuruluşlarının teminat
olarak talep ettiği menkul ya da gayrimenkul varlıklara sahip olmayan KOBİ’lerimize
kefalet sağlamak suretiyle, ülke ekonomisine destek oluyoruz. Teminat yetersizli-
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ğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan çıkarmak temel amacımız.
Ayrıca kredi piyasasının etkin çalışmasını
sağlamak, KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek, KOBİ’lerin uzun
vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini
mümkün kılmak ve böylelikle KOBİ’lerin
rekabet gücünü artırmak amaçlarımız
arasında. Bir diğer anlatımla, girişimciliğin
desteklenmesini, KOBİ’lerin kayıt dışı piyasalar yerine bankalardan borçlanmasının
mümkün kılınması; nihayetinde de gelir
dağılımının iyileştirilmesini ve istihdam
artışını en temel varlık nedenimiz. Bilindiği
gibi, bu hedefler aynı zamanda büyüme
ve kalkınma yolundaki ülkemizin de öncelikli hedefleri.
Varlık sebebimiz olan KOBİ’lerin kredi
kuruluşları nezdindeki teminat eksikliklerini gidermek üzere kefalet verdiğimiz
için kar amacı gütmüyoruz. Ne sektör
ayrımımız var, ne bölge ayrımımız var, ne
de başkaca herhangi bir ayrım gerekçe-

Kar amacı gütmeyen, ortaklarına
kar dağıtmayan KGF’nin işletme
giderlerinin belli oranda
karşılanabilmesi için;
Özkaynaklara dayalı olarak verilen
kefaletlerde; kaynağına ve kredinin
türüne göre kefalet riski üzerinden
yıllık % 0,5 - 2 oranında,
Hazine desteğine dayalı olarak
verilen kefaletlerde ise yıllık
%1 oranında komisyon tahsil
ediliyor. (Bakanlar Kurulu kararı
gereğince, kadın girişimcilere Hazine
desteğinden verilen kefaletler için
yıllık % 0,3 komisyon uygulanıyor.)
Ayrıca, başvurularda inceleme ücreti
olarak cüzi bir tutar talep ediliyor.

miz. Şirketimize gelen kefalet taleplerini
tümüyle evrensel standartlara ve esaslara
göre değerlendiriyoruz. Ülkemizin önceliklerini sahiplenen bir anlayışla genç ve
kadın girişimcilere, imalatçı ve ihracatçı
firmalara, ithal ikamesi sağlayacak yapıda
üretim faaliyetlerine ve istihdam artışı

sağlayacak projelere ise kesinlikle önem
ve öncelik veriyoruz.
Reel sektör için
en temel üç avantaj neler?
İştirakinizden ağırlıklı olarak
hangi sektörler yararlanıyor ve reel
sektöre sağladığı en temel üç avantaj nedir?
KOBİ’ler ve KOBİ vasfına sahip olan
şirketler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler, serbest meslek mensupları ile kadın girişimciler ve genç girişimciler bizden kefalet desteği alabiliyorlar.
Bunlara ilave olarak KOBİ olmasalar bile
gemi inşa şirketleri ve seyahat acenteleri
Bakanlar Kurulu kararında tanımlı koşullara bağlı olmak kaydıyla Hazine destekli
kefaletimizden yararlanabiliyorlar. Reel
sektöre sağladığımız en temel üç avantajı
şöyle sıralayabiliriz: “Teminat yetersizliğini,
temel finansman ihtiyacının önünde bir
engel olmaktan çıkarmak, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, Ar-Ge firmalarının
ve girişimciliğin önünü açmak.”
2016 ve geleceğe yönelik hedefleriniz ve projeleriniz neler? Han-

gi faktörler kuruluşunuza büyüme
getirir?
Bizim için büyüme, ciro ya da kar büyümesi veya satış oranlarının büyümesi
gibi kelimelerle izah edilemez. Bizim için
büyüme, destek verdiğimiz KOBİ, sektör ve coğrafyanın büyümesi demektir.
Ekonomimiz içinde faal olan, bugün için
nispeten finansal olarak zayıf görünse de
gelecek vadeden şirketlere sağladığımız
desteğin artması demektir. Toplam krediler içinde KOBİ’lerimizin payının artırılması
demektir. Yeni iç ve dış kaynaklardan daha
fazla finansmanın bulunması ve bu finansman ile ekonomimiz içindeki etkimizin ve
desteğimizin düne kıyasla çok daha fazla
artırılması demektir. Uzun vadeli kredi
desteği ile KOBİ’lerin dayanma ve rekabet
gücünün artırılması yolunda hizmetlerimizin farkında olunmasının sağlanması
demektir.
“Yapacağımız çok
sayıda görev var”
Bizim için büyüme bütün bu saydığım alanda mümkün olacaktır. Bu nedenle, kuruluşumuzdan bu güne sektöre
katkılarımızın envanterini çıkartmaktan,

Teminat yetersizliği olan
KOBİ’lerin finansmana
erişimini kolaylaştırma
vizyonuyla hizmet
veriyoruz.
yeni kaynaklar bulmaya ve katkı sağladığımız şirketlerin hem sayısal olarak hem
de oransal olarak artırılmasına kadar yapacağımız çok sayıda görev var. Online
başvuru imkanlarının geliştirilmesinden,
taleplerin tanımlı standartlara uygun olarak hızla sonuçlandırılmasına kadar pek
çok konuda yapmamız gerekenler var.
İnsan kaynağımızın buna uygun olarak
hizmet içi eğitim dahil olarak desteklenmesi ihtiyacımız var.
Bir diğer konu, bürokrasi ve siyasi karar
makamlarına, misyonumuzun doğru ve
tam olarak anlatılması, ilgili mevzuatın
ve yasal altyapıyla ilgili düzenlemelerin
hızla yenilenmesi gibi konularımız var.
Ayrıca, KFG olarak sadece KOBİ’ler ve kefalet desteğine ihtiyacı olan işletmeler için
değil, aynı zamanda ekonomimiz için ne
denli kilit rolde bir şirket olduğunun bilin-
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mesine ve böylelikle ülke ekonomimize
katkımızın büyütülmesine ilişkin iletişim
konusunda yapacaklarımız var.
Bütün bu konularda yapacağımız yenilikler ve hamleler kurum olarak değerimizi artıracak ve büyütecektir.
Mikro KOBİ’lere
‘Mikro Krediler Projesi’
Uluslararası çalışmalar göz önü-

ne alındığında nasıl bir fark yaratmayı düşünüyorsunuz?
Kuruluşumuz öz kaynaklarına ve Hazine desteğine dayalı kefalet faaliyetlerinin yanı sıra AB, AYF, Dünya Bankası
gibi yurtdışı kaynaklı fonlardan azami
seviyede faydalanabilmeyi amaçlayan
çabalarını artırarak sürdürmektedir. Devam etmekte olan “Büyüyen Anadolu’ya
Kredi Kolaylıkları (BAKK)” programı altında

AYF’den temin edilen kontur garantiye
dayalı olarak sürdürülmekte olan “Mikro
KOBİ’lere Mikro Krediler Projesi”nin 2.fazı
tamamlamak üzereyiz. Kısa süre içinde
3. faz uygulamasına da başlayacağız.
Bu proje ile amacımız ülkemizin değişik
bölge ve kentleri arasındaki gelişmişlik
farkını azaltmak olduğu için, nispeten
geri kalmış 43 ilde faaliyet gösteren Mikro KOBİ’leri ve girişimciliği destekleme-

olan bir projesi bu kapsamda olup, kefalet
süreç ve maliyetlerini KOBİ’ler yararına
çeşitlendirebilmeye imkan verecek yeni
kaynakların teminine yönelik çabalar
aralıksız devam ediyor.

uygulamalarına kuruluşundan bu yana devam
ediyor. Ortaklarının hiçbir kar beklentisi
olmaksızın koydukları sermayeye dayanarak
KOBİ’lere kefil olan KGF’nin bugüne kadar
uyguladığı pek çok proje (genç ve kadın
girişimcilere, üst birlikler kanalıyla on binlerce
üreticiye, organize sanayi bölgelerindeki
işletmelere yönelik olanlar gibi) bu kapsamda.

KGF DESTEKLERİ
Dış Kaynak Destekli Projeler
KGF, özkaynaklarının ve Hazine desteğinin
yanı sıra uluslararası fonlardan temin ettiği
kaynaklara dayalı kefalet projeleri üretiyor
ve uyguluyor. KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu
(AYF) kontr-garantisine dayalı biri devam
etmekte olan üç kefalet projesi ile BTC Co
hibe kaynağına dayalı devam etmekte

70

EKONOMİK FORUM

Özkaynak Destekli Projeler
KGF, özkaynaklarına dayalı kefalet

KOBİ’leri geliştirerek,
yenilikçi girişimleri
destekleyerek, bu
işletmelerin büyümelerine,
üretimlerini artırmalarına
destek oluyoruz.
ye özel bir önem veriyoruz. Belirtmek
isterim ki, Portföy Garanti Sistemi (PGS)
yöntemi ile yönettiğimiz bu projemizde
ulaşmış olduğumuz başarı, AYF yetkilileri
tarafından da takdirle karşılanmaktadır.
KOBİ’leri geliştirerek, yenilikçi girişimleri
destekleyerek, bu işletmelerin büyümelerine, üretimlerini artırmalarına ve rekabet güçlerini yükseltmelerine destek
sağlayarak çok kıymetli bir görev üstlenmiş durumdayız.
Ülkemizin gelişiminde, daha fazla üreten ve daha inovatif alanlarda rekabet
eden sektörlerinin desteklenmesinde
üstlenmiş olduğumuz bu ulusal görev,
Türkiye’nin ülke olarak zenginleşmesine
ve insanlarımıza yeni ve katma değeri yüksek istihdam olanakları sağlanmasında da
kilit rolde. Bu nedenle, ne olduğumuzun,
nerede olduğumuzun bilinciyle çalışacak
ve fark yaratacağız. Elde edeceğimiz sonuçların uluslararası camiada bilinmesinin
sağlanması ve başarılı örneklere dayalı
bir milletler arası bir model yaratılması da
nihai hedefimiz olacak.

Kefalet limiti ne kadar?
Kefalet Limitleri, kefaletin dayanağı
olan kaynağa göre farklılık gösteriyor.
Şöyle ki;
Özkaynaklara dayalı olarak verilen
kefaletlerde üst sınır bir KOBİ
için 1.000.000 TL, bir risk grubu için
1.500.000 TL’dir. Riskin % 80’i KGF
tarafından, % 20’si ise banka tarafından
üstlenilir. Genel uygulama böyle
olmakla birlikte;
Doğrudan Eximbank’a verilen
kefaletlerde KGF kefaletinin üst sınırı
farklılaştırılmış olup, bir KOBİ için 2
milyon TL, bir risk grubu KOBİ’ler için
2,5 milyon TL’dir.
Özellikle genç ve kadın girişimcilere
yönelik olarak tasarlanan ve uygulanan
projelerde KGF’nin üstlendiği risk oranı
% 90’lara kadar yükseltilebilir.
Hazine Desteğine dayalı olarak
verilen kefaletlerde ise genel uygulama
olarak üst sınır bir KOBİ için 1.500.000
TL, bir risk grubu için 2.000.000 TL’dir.
Genel uygulamada riskin % 75’i KGF
tarafından, % 25’i ise banka tarafından
üstlenilir. Genel uygulama böyle
olmakla birlikte, Bakanlar Kurulu
kararı gereğince aşağıda belirtilen
yararlanıcılar için kefalet üst sınırı ve
risk paylaşım oranları farklılaştırılmıştır.
Şöyle ki;
Bir imalatçı KOBİ için 2.500.000 TL,

İ için
bir risk grubu imalatçı KOBİ’ler
3.000.000 TL, (Risk, % 80 oranında
KGF, % 20 oranında banka tarafından
paylaşılır.)
Bir kadın girişimci için 85.000 TL,
bir risk grubu kadın girişimciler için
130.000 TL, (Risk, % 85 oranında KGF,
% 15 oranında banka tarafından
paylaşılır.)
Bakanlar Kurulu kararında belirtilen
şartları taşımak koşuluyla bir seyahat
acentesi için 100 milyon TL, bir risk
grubu seyahat acenteleri için 120
milyon TL, (Risk, % 75 oranında KGF,
%25 oranında banka tarafından
paylaşılır.)
Bakanlar Kurulu kararında belirtilen
şartları taşımak koşuluyla gemi inşa
sanayiinde faaliyet gösteren firmalar
tarafından ihraç kaydıyla inşaa edilecek
bir gemi için 70 milyon dolar, bir risk
grubu gemiler için 200 milyon dolar,
(Risk, % 70 oranında KGF, % 30 oranında
banka tarafından paylaşılır.)

KGF DESTEKLERİ
Hazine Destekli Projeler
KGF›nin Hazine destekli kefaletlerine
ilişkin olarak yararlanıcılarda aranan ortak
koşullar şöyle:
1. Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde
faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi
işletmelerden biri olması şartı aranır.
2. Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya
ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25
ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin,
krediye başvuru sırasında iflas, fesih,
iflas erteleme ve konkordato sürecinde
olmaması koşulu aranır.
3. Yararlanıcının, kredi kullandırım
sırasında, 21/07/1953 tarih ve 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 22/A maddesi
kapsamında vergi dairesine vadesi geçmiş
borcunun olmaması veya borcun yeniden
yapılandırılmış ve yapılandırmanın
bozulmamış olması koşulu aranır.(*)
4. 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 90. maddesinin altıncı fıkrası
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na
vadesi geçmiş borcunun olmaması
veya borcun yeniden yapılandırılmış ve
yapılandırmanın bozulmamış olması
koşulu aranır.(*)
5. Yararlanıcının ‘kredi veren’e başvuru
tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk

Merkezi’nden alınmış son Kredi Limit,
Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar
Raporu’nda 01/11/2006 tarih ve 26333
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin
donuk alacak niteliğinde üçüncü,
dördüncü ve beşinci grupta izlenen
kredilerden biri olmaması aranır.
(*) Vergi ve SGK borçlarının
sorgulanmasında, ilgili kurumlardan
alınmış, kredi kullandırım tarihinden en
çok 30 gün öncesine kadarki bir tarihi
taşıyan belgeler geçerli olarak kabul edilir.
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AB ile
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Türkiye
yeni virajda…

7 Mart’ta yapılan Türkiye-AB Zirvesi ile yeni bir
döneme girildi. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
da bu önemli zirveyi değerlendirerek, yeni
döneme ilişkin ipuçları verdi.
EKONOMİK FORUM
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B

aşbakan Ahmet Davutoğlu’nun
katılımıyla Brüksel’de 7 Mart tarihinde yapılan Türkiye-AB Zirvesi
ile yeni bir döneme girildi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un ev
sahipliğinde, tüm AB üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen zirvede, AB ile çok yönlü
ilişkilerin ana çerçevesini teşkil eden katılım
sürecindeki gelişmeler ile göç krizi bağlamındaki işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB
ilişkileri ele alındı.
Avrupa Birliği ile ilişkilerde ülkemizin
uzman kurumlarından İktisadi Kalkınma
Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da bu
önemli zirveyi değerlendirerek açıklamalarda bulundu. Zeytinoğlu’nun zirve ile ilgili
açıklamaları şöyle:
“7 Mart 2016 tarihinde Brüksel’de Türkiye-AB Zirvesi’ne katılan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, AB liderlerini yeni talep ve teklifler sunarak oldukça şaşırttı.
Türkiye neleri teklif etti?
Bir gün önce Başbakan’ın Almanya Başbakanı Merkel ve Hollanda Başbakanı Rütte
ile yaptığı toplantıda da gündeme gelen
mülteci ortak eylem planına yönelik olarak
Türkiye’nin masaya getirdiği yeni teklifler şu
şekilde sıralanıyor:
◗ Türkiye'nin Yunan adalarından geri
kabul ettiği her bir Suriyeli için Türkiye'den
başka bir Suriyelinin bir AB üyesi ülkeye
yerleştirilmesi,
◗ Türkiye’ye öncelikle 3 milyar avroluk
mevcut fonun aktarılmasının hızlandırılması ve ek olarak AB’nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2018 sonuna kadar 3
milyar avro daha toplamda 6 milyar avro
yardım sağlaması,
◗ Daha önce Ekim 2016 olarak açıklanan
vizesiz seyahat tarihinin öne çekilerek en geç
Haziran ayı sonuna kadar sağlanması,
◗ Türkiye ile AB arasındaki devam eden
üyelik müzakerelerin canlandırılması için
yeni müzakere fasıllarının açılması.
Türkiye 46 koşulu yerine getirmeli
Türkiye’nin AB’ye önerdiği bu tekliflere
baktığımızda, vize serbestliği için, AB-Türkiye
Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanması ile
aynı tarihin yani Haziran 2016’nın hedeflenmesi makul bir yaklaşımdır. Bu şekilde baştan
beri birbiri ile ilişkilendirilen bu iki konunun
eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi sağlanmış olacaktır. Öte yandan, Avrupa Komis-
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yonu’nun 4 Mart tarihinde yayınladığı İkinci
vize raporunda belirtilen ve Türkiye’nin yerine
getirmesi gereken 46 koşulun bu tarihe kadar
tamamlanması gerekecektir.
Bu koşullar arasında pasaportların AB’ye
uyumlu hale getirilmesi, pasaport sahteciliğinin önlenmesi, sahil güvenlik birimlerinin
güçlendirilmesi, sınır kontrollerinin güçlendirilmesi, ilgili Avrupa Konseyi Sözleşmeleri’nin imzalanarak onaylanması, göç açısından
kaynak teşkil eden ülkelere vize uygulaması
getirilmesi, veri güvenliği kanunu gibi bazı
kanunların AB ile uyumlu bir şekilde çıkarılması, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kapasitesinin güçlendirilmesi gibi birçok madde
bulunmaktadır.
AB ile yük paylaşımı
Türkiye’nin talep ettiği fonlar ise bir pazarlık unsuru olarak yorumlansa da AB ile yük
paylaşımı açısından ele alınmalıdır. Mülteci
meselesinin devam eden bir sorun olduğu
ve Türkiye’nin geri kabul mekanizması ile
AB’den düzensiz göçmenleri geri almasının
beklendiği dikkate alındığında, bir göç yönetimi konusu olarak görülebilecek tüm bu
unsurların maliyetini Türkiye’nin tek başına
üstlenmesi düşünülemez. O bakımdan bu
fonların gerektiği sürece devam etmesi ve
yürütülmesinde AB ve Türkiye arasında etkin

bir işbirliği elzemdir.
Yunan adalarından geri kabul edilecek
her bir Suriyeli için Türkiye’den bir Suriyeli’nin AB ülkelerine yerleştirilmeleri hususu
ise Suriyeliler’in savaştan kaçan kişiler olarak
uluslararası koruma hakkına sahip oldukları gerçeği göz önünde bulundurularak ele
alınmalıdır. Bu kapsamda, Suriyeliler’in AB
ülkelerine yerleştirilmeleri, uluslararası hukukun bir gereğidir. Öte yandan, AB’nin Suriyeli
mültecileri almak konusunda belirlediği kota
olan 160,000 kişi halen AB ülkeleri arasında
paylaşılamamıştır. Bazı üye devletler üzerilerini düşen kotayı alma konusunu referanduma götüreceklerini açıklamıştır. Birçok AB
üyesi devletin gösterdiği bu isteksizlik Suriyeli
mültecilerin Türkiye’deki kamplardan AB ülkelerine yerleştirilmesini de haklı ancak gerçekçi olmayan bir hedef haline getirmektedir.
Bu durumda, Türkiye’nin hesaplarını AB’deki
gerçekleri dikkate alarak yapması önemlidir.
Türkiye’nin talebi haklıdır
Son olarak Türkiye’nin müzakere sürecinin canlandırılması talebi de haklı bir taleptir.
Ancak, Türkiye’nin öngördüğü Enerji, Yargı ve
Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik,
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları gibi
fasılların açılabilmesi için Güney Kıbrıs’ın vetosunun kaldırılması gerektiği hatırlanmalıdır.

5TÜRKİYEAB
SORUDA

1

7 Mart’taki zirveye nasıl gelindi?
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 885.000 göçmen, Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçiş yaptı ve bu sayı kış şartlarına rağmen
17 Aralık-31 Ocak 2016 tarihleri arasında
110.000’i aştı. Daha önce görülmemiş büyüklükteki bu rakamlar AB sistemi üzerinde büyük bir baskı yarattı. AB’nin 1985
yılından beri adım adım oluşturduğu Schengen sistemi ve serbest dolaşım alanı
tehdit altına girdi. Geçtiğimiz yaz aylarında
soruna ortak bir çözüm bulunması için harekete geçen Almanya Başbakanı Angela
Merkel ne yazık ki çoğu AB ülkesinden
yeterli desteği bulamadı. Giderek içinden
çıkılmaz bir hale gelen bu kaotik ortamda,
tüm umutlar 7 Martta toplanan Türkiye-AB
Zirvesi’ne bağlandı.

2

Türkiye nasıl bir teklif sundu?
Türkiye Zirve'de sığınmacı krizine
çözüm getirecek ve Türkiye-AB arasında
işbirliğini güçlendirecek yeni bir teklif sundu. Taslak metne göre Türkiye, toprakları
üzerinden Yunan adalarına geçen kaçak
göçmenleri, hızlı bir şekilde geri kabul
edecek. Kaçak göçün en çok yaşandığı
olan Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstan-

köy'de (Kos) sığınmacı ve göçmen akışını
izleyecek birimler kurulacak. Türkiye'nin
Yunan adalarından geri kabul ettiği her bir
Suriyeli için Türkiye'den başka bir Suriyeli
bir AB ülkesine yerleştirilecek.

3

Türkiye AB’den ne bekliyor?
Türkiye öncelikle 3 milyar avroluk mevcut fonun aktarılmasının hızlandırılması ve
ek olarak AB’nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2018 sonuna kadar 3 milyar
avro daha toplamda 6 milyar avro yardım
sağlamasını talep etti. Türkiye ile AB arasındaki devam eden üyelik müzakerelerin
canlandırılması için yeni müzakere fasıllarının açılması ve daha önce Ekim 2016
olarak açıklanan vizesiz seyahat tarihinin
öne çekilerek en geç Haziran ayı sonuna
kadar sağlanması da Türkiye’nin talepleri
arasında yer alıyor.

4

AB ne talep etti?
7 Mart öncesinde Paris'te Merkel ile
Hollande bir araya geldi. Buluşmada iki
temel mesaj verilmeye çalışıldı. Birincisi,
Suriyeli mülteciler artık Avrupa'ya gelmesin ve AB de Türkiye'de Suriyelilere
yardım etsin. İkinci dikkat çekilen konu ise

ZİRVESİ

Suriye'de saldırıların durmasının mülteci
akınını azaltacak nihai ve en kritik adım
olacağı idi. AB için temel öncelik Türkiye
üzerinden geçen Batı Balkan göç güzergahının kapatılması ve düzensiz göçün
önlenmesi ve bunun yanında Suriyeli
göçmenlerin Türkiye’de entegre edilerek,
Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden
AB’ye geçişlerinin önlenmesi.

5

Vizesiz seyahat geliyor mu?
Avrupa Komisyonu 4 Mart 2016 tarihinde Türkiye’nin vize serbestliği yol haritasındaki koşulları yerine getirme durumunu değerlendiren 2’nci İlerleme Raporunu
yayımladı. Rapora göre, Türkiye’nin hala
yerine getirmesi gereken kriterlere bağlı
olarak, Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılma olasılığını güçleniyor. 29 Kasım’da
gerçekleşen Türkiye-AB Zirvesi'nde Ekim
2016 olarak belirlenen vizelerin kaldırılması tarihi öne çekilerek, vize serbestliği yol
haritasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda, Türk vatandaşları için
vizeler en geç haziran ayı sonuna kadar
kaldırılacak. İkinci vize serbestliği ilerleme
raporuna göre Türkiye’nin yerine getirmesi
gereken 46 koşul bulunuyor.
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Türkiye ekonomisinin

LOKOMOTİFİ
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İş hacmi büyüklüğünde Türkiye’nin altıncı kenti olan Gaziantep’in
dış ticaret hacmi, son 10 yılda yüzde 235 arttı. Türkiye’nin ihracatında
önemli bir paya sahip olan Gaziantep, bu yıl hayata geçireceği yeni
projelerle lokomotif kent olmaya aday.
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Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi ve TOBB Fotoğraf Servisi

G

aziantep kuruluşundan bu yana tarih boyunca hep diğer
şehirlerden farklı oldu. İlkçağdan beri ticaretin izlerini
taşıyan ve tarihi İpek Yolu’nun geçiş noktasında yer alan
Gaziantep, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bugün
de gelişmiş sanayisi ve ticaret yapısıyla Türkiye ekonomisinin en önemli
lokomotif gücünden birisi. 2014 rakamlarına göre Gaziantep iş hacmi
büyüklüğünde Türkiye’nin 6. kenti. Türkiye’deki toplam iş hacminin
yüzde 2,3’ünü gerçekleştiriyor. Dış ticaret hacmi ise son 10 yılda yüzde
235 arttı ve bugün dış ticaret fazlası veren bir ekonomi haline geldi.
Türkiye ihracatının yüzde 4,7’sini gerçekleştiren Gaziantep’te kişi başına
düşen ihracat ise 3 bin 274 dolar. Bu rakam Türkiye’de ise bin 828 dolar.
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da kentin ülke ekonomisi içindeki önemini şu cümlelerle
aktarıyor: “Gaziantep her zaman Türkiye ekonomisinin iki katı büyüyor.
Altıncı büyük ekonomi olan Gaziantep, Türkiye’nin en büyük Organize

Sanayi Bölgesi’ne sahip. Aynı zamanda en fazla endüstriyel tasarım
başvurusunda ikinci, en fazla marka ve patent başvurusunda altıncı,
en fazla ihracat yapan altıncı şehir konumunda bulunuyor. Dünya
Bankası da Gaziantep’i dünyanın en rekabetçi 7 şehrinden birisi seçti.”
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık ise
“2 milyar insana beş saatlik uçuş mesafesinde olan stratejik coğrafi
konumu kentimize ürün ve hizmetlerimizi pazarlamak için önemli bir
fırsat yaratıyor” diye konuşuyor.
Bu arada Gaziantep, “Et Borsası, Hububat Emtia Merkezi, Lisanslı
Depolar, Antepfıstığı Pilot İşleme Tesisi, Antepfıstığı Mükemmeliyet
Merkezi ve Ürün İhtisas Borsacılığı” gibi ülke çapındaki projeleri ile
dikkat çekiyor.
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Bu projelerimizden bir kısmının temelini 2016 yılı içerisinde
atmayı planlıyoruz” diyor.
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2023 hedefleri için
öncü kent olacağız
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani
Konukoğlu, “2023 hedeflerine ulaşabilmek için Gaziantep’in
lokomotif görevi üstlenen şehirler arasında ilk sıralarda
geleceğine inanıyoruz” dedi.

G

aziantep Sanayi Odası (GSO),
Gaziantep’in katma değerini
artırmak için önemli projelere imza atıyor. GSO Yönetim
Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da
“Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına
girme ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmemiz için Gaziantep’in lokomotif görevi üstlenen şehirler arasında
ilk sıralarda geleceğine inanıyoruz” diyor.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani
Konukoğlu, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Gaziantep’i bir marka kent olarak
görüyor musunuz? Diğer kentlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
Bizim başarımızın altındaki en büyük
neden insanlarımızın girişimci ruhu ve
ticari becerisi, şehrin köklü sanayi altyapısı
ve yatırım şevkidir.
Gaziantep sadece sanayisi ve ticaretiyle değil, sahip olduğu tarihi ve kültürel
değerleriyle, zengin mutfağıyla da önemli
bir markadır. Gaziantep Zeugma Mozaik
Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzesidir. Her biri lezzet şöleni olan 500 yemek çeşidimiz var. Dünyada şehir adıyla
anılan tek mutfak Gaziantep mutfağıdır.
Ve şehrimizin marka değerini hem Türkiye hem dünya tescil etmiştir. Gaziantep,
Türk Patent Enstitüsü tarafından geçen
yıl düzenlenen “Türk Patent Ödülleri Töreni”nde “Türkiye’nin Marka Şehri” ödülünü
kazanmıştır. Gaziantep bu yıl da UNESCO
tarafından gastronomi dalında “Yaratıcı
Şehirler Ağı”na alınmış ve bu alanda Türkiye’nin öncü şehri olmuştur. Bütün bu özelliklerimize rağmen, Gaziantep markasına
değer katan artıların sayısını çoğaltmayı
amaçlıyoruz.
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Gaziantep’te hangi sektörler öne
çıkmalıdır? Odanızın bu konudaki
çalışmalarını öğrenebilir miyiz?
Gaziantep, sektörel çeşitlilik ve üretilen ürün zenginliği açısından sayılı
iller arasında yer almaktadır. Halı, iplik
ve dokunmuş kumaş, bitkisel yağ, tahıl
ürünleri, unlu mamuller, tekstil ve hazır
giyim, işlenmiş sebze ve meyve, kağıt ve
mukavva, temizlik ve kozmetik, çikolata
ve şekerleme, demir çelik, ayakkabı gibi
yüzlerce çeşit ürün üretilmekte ve dünyanın dört bir yanına ihraç edilmektedir.
İhracatımızda sanayi ürünleri yüzde 94,7
pay alıyor.
6.3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Geçen yıl şehrin gerçekleştirdiği 6
milyar 270 milyon dolarlık ihracatın içinde
ilk üç kalemi; tarımsal sanayi ve hububat
ürünleri, halı ile tekstil ve hammaddeleri
sektörü oluşturmuştur.
Türkiye’de “Orta gelir tuzağı” olarak
adlandırılan ve kişi başına milli gelirin 10
bin dolar civarında patinaj yapmasına
neden olan sarmaldan kurtulabilmek için
yüksek katma değerli ürünlere yönelen
bir sanayi politikası ve ihracatı teknolojik
ürünler lehine değiştiren bir yapının tesis
edilmesi gerekiyor.
Önümüzdeki dönemde Gaziantep’in
de yüksek katma değer sağlayan sektörlere ve ileri teknoloji ürünlere yönelmesi
şart. O yüzden Sanayi Odası olarak, “Marka Şehir Gaziantep”, “İnovasyon Vadisi
Gaziantep”, “Ar-Ge’de Gaziantep Atılımı”
projelerini yürütüyoruz. Gaziantep’te farklılık yaratacak, teknolojimizi üst düzeye
çekecek, ayrıca makine sanayini ön plana
çıkaracak çalışmalar yapıyoruz.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Sani Konukoğlu

Gaziantep’ten
2003 yılında toplam
774 olan marka ve patent
başvurusu, 2015 yılı sonunda
2 bin 988 oldu.
Tek yürek 2023 hedeﬂerini
gerçekleştirmeye odaklandık
2023 yılında geleceğin kentleri arasında Gaziantep’in yeri ne olur?
Gaziantep, ortaya koyduğu rekabetçi
ve yenilikçi sanayi vizyonuyla, geleceği
inşa etmeyi amaçlayan projeleriyle Türkiye’ye her zaman katma değer yaratan bir
il olmuştur.

Bugün ekonomide ulaştığımız başarılı
nokta, gerçekleştirdiğimiz projelerin ne
kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor.
Şimdi biz sanayicisi ve ihracatçısıyla hep
birlikte tek yürek olarak, 2023 hedeflerini
gerçekleştirmeye odaklandık. Gaziantep
olarak; 2023 yılında 30 milyar dolarlık ihracat yapmayı, 350 bin kişiye istihdam
sağlamayı, gümrük kapısı olan her ülkelere
ihracat gerçekleştirmeyi, katma değeri
yüksek teknolojik ürünlerin üretim üssü
olmayı, en az 20 ulusal ve uluslararası marka yaratmayı, üniversite-sanayi işbirliğinde
ülkemize model olmayı hedefledik.
Gaziantep’in, Türkiye’nin “Dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasına girme ve 500
milyar dolarlık ihracat” hedefine ulaşabilmesinde lokomotif görevi üstlenen şehirlerin
arasında ilk sıralarda geleceğine inanıyoruz.
‘Marka Şehir Gaziantep’ projesi
Odanız, Gaziantep’in marka kent
olması yolunda hangi çalışmaları
gerçekleştirmektedir?
GSO olarak, üyelerimizin markalaşma ve özgün marka oluşturma çabalarını
desteklemek amacıyla 2003 yılında “Marka
Şehir Gaziantep” projesini başlattık.
Fikri sınai mülkiyet hakları ile ilgili
eğitimler ve seminerler organize edildi.
GSO’da, TPE Bilgilendirme Bürosu açıldı. Broşür ve kitaplar hazırlanıp dağıtıldı,
marka havuzu oluşturularak ulusal basın
kuruluşlarına reklamlar verildi. Türkiye’de
ilk defa bir şehir logosu olan Gaziantep il
logosu oluşturularak, proje kapsamındaki
firmaların kullanımına sunuldu.
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, 2004
yılı büyük ödülünü alan bu projemiz, ayrıca Dünya Odalar Federasyonu’nun Güney
Afrika’da yapılan 2005 yılı toplantısında,
birincilik ödülünü ülkemize kazandırdı.
Diğer illerdeki pek çok oda ve belediyelerden gelen talep doğrultusunda oda
personellerimiz projeyi anlatmak üzere o
illerde tanıtımlar yaptı. Projeyi incelemek
ve ayrıntı bilgi almak üzere Suudi Arabistan-Medine şehir idaresinden ekip gelerek
incelemelerde bulundu.
Marka Şehir Gaziantep projemizin
verimli sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Şehirde hem markalaşma bilincini
yaygınlaştıran hem de yeni markalar
ortaya çıkmasını sağlayan proje, ayrıca
sanayicimizin ufkunu açarak rekabet gü-

Gaziantep’te farklılık
yaratacak, teknolojimizi
üst düzeye çekecek, ayrıca
makine sanayini ön plana
çıkaracak çalışmalar
yapıyoruz.
cünü pekiştirmiştir.
Gaziantep’ten 2003 yılında toplam 774
olan marka ve patent başvurusu, 2015 yılı
sonunda 2 bin 988 oldu. Şu anda ülkemizde en fazla marka ve patent başvurusu yapan iller arasında altıncı sırada yer alıyoruz.
En fazla endüstriyel tasarım başvurusunda
da İstanbul’un ardından ikinci sırada geliyoruz. Gaziantep’in, 2015 yılı sonu itibariyle 4 bin 534 endüstriyel tasarım başvurusu
yaptığına dikkat çekmek isterim.
Markalaşma yolculuğuna
devam edeceğiz
Bu arada, başlattığımız markalaş-

ma sürecimize Gaziantep ile özdeşleşen baklavayı da ekledik. GSO olarak,
“Antep Baklavası” coğrafi işaret tescilini
2007 yılında Türk Patent Enstitüsü’nden
(TPE) aldıktan sonra uluslararası tescili
için AB’ye başvurduk. Uluslararası tescili
2013 yılında aldık. Antep Baklavası, Türkiye’den tescil edilen ilk ve tek ürün olması
açısından büyük önem taşımaktadır.
Diğer yandan, Gaziantep yöresinin
asırlık el sanatlarına ve geleneksel tatlılarına sahip çıkıyoruz. Odamız, sadece
Gaziantep’te üretilen ve dokuma sanatı
16. yüzyıla uzandığı bilinen Antep Kutnu
kumaşının coğrafi işaretini almak için
geçen yıl TPE’ye başvurdu. Bunun ardından, içerisinde Antep fıstığı ve kaymak
kullanılarak geleneksel özelliklere uygun
olarak yapılan “Antep Katmeri”nin de
coğrafi işaretini almak için müracaatımızı yaptık.
Markalaşmanın, uzun ve zorlu bir
süreç olduğunun bilincindeyiz. Biz çalışmalarımıza yeni başarılar ekleyerek, markalaşma yolculuğuna devam edeceğiz.
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Stratejik konumumuz
önemli fırsatlar yaratıyor
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Bartık,
“2 milyar insana beş saatlik
uçuş mesafesinde olan stratejik
coğrafi konumu kentimize ürün
ve hizmetlerimizi pazarlamak
için önemli bir fırsat yaratıyor”
diye konuştu.

T

urizm kenti Gaziantep, kültür
kenti Gaziantep, sanayi kenti Gaziantep, gastronomi kenti Gaziantep. Gaziantep’in kent kimliği
için seçim yapmak zor. O kadar çok marka
değerimiz var ki. İsmimiz bile bir marka. ‘Gazi’
şehiriz biz…"
Bu sözler Gaziantep Ticaret Odası (GTO)
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık’a ait.
“Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız” belgesini
aldıklarını söyleyen Bartık, “Böylece diğer
kentlere ‘model’ olarak gösterilen Gaziantep’in dönüşüm sürecine önderlik eden ‘model kurum’ olma başarısını gösterdik” diyor.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık
sorularımızı şöyle yanıtladı:
Gaziantep, bir marka kent midir? Kentin marka değerlerini öğrenebilir miyiz?
Gaziantep kesinlikle bir marka şehirdir.
Üstelik Gaziantep’in uluslararası düzeyde
tescile sahip birden çok marka değeri var.
Örneğin, Dünya Bankası tarafından dünyanın en rekabetçi yedi kentinden biri seçilen
Gaziantep, ekonomik açıdan başarılı ve ilginç bir kent olarak değerlendiriliyor. Öte
yandan dünyada şehir ismi ile anılan tek
mutfak olan Gaziantep mutfağı ise hem
UNESCO tarafından tescillenen hem de Avrupa Komisyonu tarafından Avrupalı Seçkin
Gastronomi Destinasyonu olarak seçilen
özel bir kültürdür.
Girişimciliğimiz, üretkenliğimiz, mutfak
kültürümüz, antik kentlerimiz, mozaik müze-
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GTO Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Bartık

miz, fıstığımız, sanayi ürünlerimiz… Turizm
kenti Gaziantep, kültür kenti Gaziantep, sanayi kenti Gaziantep, gastronomi kenti Gaziantep. Gaziantep’in kent kimliği için seçim
yapmak zor. O kadar çok marka değerimiz var
ki. İsmimiz bile bir marka. ‘Gazi’ şehiriz biz…
Erbil’de Ticaret Oﬁsi kurduk
Gaziantep’in marka kent özelliğinin
artması için neler yapılmalı? Odanızın
bu konuda çalışmaları var mıdır?
2 milyar insana 5 saatlik uçuş mesafesinde olan stratejik coğrafi konumu kenti-

mize ürün ve hizmetlerimizi pazarlamak için
önemli bir fırsat yaratıyor. Bu noktada oda
olarak bu fırsatı en iyi şekilde kullanabilmek
için çalışıyoruz. Üyelerimiz ticari faaliyetleri
ile dünyanın her yerinde Gaziantep adını
duyursun istiyoruz. Erbil’de GTO Ticaret Ofisi
kurduk üyelerimize hizmet vermesi için. Aynı
şekilde Tahran ve Moskova’da da ticaret ofisleri kurmayı planlıyoruz. Hedefteki 2 milyar
insana ve daha fazlasına, örneğin büyük bir
tüketici kitlesi olarak gelecek vaat eden Çin’e
nasıl, hangi ürün ve hizmetle, hangi pazarlama modeli ile ulaşabilecekleri konusunda

vizyonlarını geliştirecek çalışmalar yapıyoruz.
Gaziantep Ticaret Odası olarak Gaziantep’te halı fuarı yapıyoruz. Bence halı artık
dünyada Gaziantep adı ile anılan bir ürün
haline geliyor. Yaptığımız bu fuar aracılığı
ile ulusal ve uluslararası düzeyde “halı Gaziantep’te üretilir” algısını oluşturduğumuzu
düşünüyorum.
Yine Gaziantep’in marka kimliğine gastronomi başta olmak üzere kültürel değerlerine de sahip çıkarak destek veriyoruz. Oda
olarak çalışmalarımızı Gaziantep’in ekonomik
gücünü daha da yukarıya çekme odağında
şekillendiriyoruz. Ancak biliyoruz ki sosyal
ve kültürel gelişme ile desteklenmemiş bir
ekonomik güç kentin kalkınmasına hizmet
etmede yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla oda
olarak Gaziantep’in kalkınmasını bütüncül
bir yaklaşımla destekliyoruz.
UNESCO’nun yaratıcı
kentler ağına girdik
Kültür ve tarih varlıklarımız, gastronomi
kültürümüz, geleneksel el sanatlarımız gibi birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerle Gaziantep’in sosyokültürel yaşamına sahip çıkmaya
ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz.
“Güneşin ve Ateşin Tadı” ismi ile hazırladığımız yemek kitabı hem Türkiye’de hem de
yurtdışında büyük ilgi gördü. Kitabın ikinci
baskısını yaptık. Üçüncü baskısını ise UNESCO sürecinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptık. Kısacası kitabımız ve kitap
projesi kapsamında yurtiçinde ve dışında
gerçekleştirdiğimiz faaliyetler Gaziantep’in
UNESCO yaratıcı kentler ağına girmesinde
önemli katkı sağlamıştır. Yeşil altın Antep
Fıstığı, Gaziantep’in alâmet-i farikası. Antep
sofrasında zümrüt gibi parlayan fıstık bir anlamda kentin hazinesidir. Bu hazinenin ulusal
coğrafi işaretini 1997 yılında aldık şimdi AB
Coğrafi İşaret Tescili için çalışıyoruz.
Yine geçtiğimiz yıl geleneksel el sanatımız “Antep İşi” için de coğrafi işaret aldık. Şu
an Gaziantepli kızların en değerli çeyizi olan
Antep işini farklı alanlarda nasıl kullanabileceğimiz noktasında çalışmalar yapıyoruz.
GTO marka kuruma dönüşüyor
Tüm bunlar ve daha fazlasını hayata geçirirken Gaziantep Ticaret Odası’nı da bir marka
kuruma dönüştürüyoruz. Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile Türk Sanayici ve İşadamları
Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen 24.
Kalite Kongresi Belge ve Ödül töreninde, ba-

ekonomisinde ilk dört ilden biri olmasına
öncülük etmek” olarak belirledik. Şu an Gaziantep Türkiye’nin ekonomik açıdan 6.büyük
ili. İnanıyoruz ki 2020 yılına kadar ilk dört
içerisine gireceğiz.

şarılı biçimde yönetilen ve mükemmel kurum
olma yönünde ilerleyen kurumlara verilen
“Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız” belgesini
aldık. Böylece, bugüne kadar başta ekonomi
olmak üzere sosyal ve kültürel alanlarda da
güçlü bir performans sergileyerek diğer kentlere “model” olarak gösterilen Gaziantep’in
dönüşüm sürecine önderlik eden “model
kurum” olma başarısını gösterdik. Şimdi EFQM
Mükemmellik Modelini benimseyerek 4 yıldız
yetkinlik alan Türkiye’nin ilk ticaret odası olarak yine model kurum olmayı başardık.
Mükemmel bir ticaret odası demek
aslında o kentteki ticari hayatın kalitesinin
yükselmesi demek. O nedenle attığımız bu
adım, elde ettiğimiz bu başarı uzun vadede
üye firmalarımızı, Gaziantep’i ve Türkiye’yi
ileriye taşımak, yaşam kalitesini yükseltmek
anlamına geliyor.

Gaziantep’teki ticari hayatı değerlendirebilir misiniz?
Gaziantep tarihi İpek Yolu üzerinde bir
ticaret, üretim, kültür ve lezzet merkezidir.
Lojistik hizmetler ve ticaret için önemli bir
kavşaktır. Gaziantep iş insanları da bu özellikleri doğru kullanabilen, çalışkan, girişimci
yapıları ile Gaziantep’i bugün dünyanın en
rekabetçi yedi kentinden biri yapmıştır.
2014 rakamlarına göre Gaziantep iş hacmi büyüklüğünde Türkiye’nin 6. kenti. Türkiye’deki toplam iş hacminin yüzde 2,3’ünü
gerçekleştiriyor.

2023 yılında nasıl bir Gaziantep hayal
ediyorsunuz?
Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefine katkımızın 30 milyar dolar olmasını
hedefledik. Bir başka ifade ile şu an yüzde
4,7 olan payımızı yüzde 6’ya çıkarmayı hedefliyoruz. Küresel ekonomideki gelişmeleri
düşündüğümüzde Türkiye’nin ihracat hedefini tutturması olası görünmüyor. Ancak
hedefe rakamsal olarak değil de dünya ihracatından alacağımız pay olarak düşündüğümüzde gerçekleşmesi mümkün bir hedef.
Yani 2023 yılında Türkiye ihracatının en az
yüzde 6’sı Gaziantep’ten gerçekleştirilecek.
Gaziantep Ticaret Odası olarak vizyonumuzu “2020 yılında, Gaziantep’in ülke

Gaziantep’in dış ticaret hacmi ise son 10
yılda yüzde 235 artmış ve bugün dış ticaret
fazlası veren bir ekonomi olmuştur. Türkiye ihracatının yüzde 4,7’sini gerçekleştiren
Gaziantep’te kişi başına düşen ihracat 3 bin
274 dolardır. Türkiye’de ise bin 828 dolardır.
Evet Gaziantep olarak üretmeyi ve satmayı biliyoruz. Bir yandan bu üretim ve satış
modellerimizi geliştirmek, inovatif yaklaşımlar
kazandırmak, katma değeri yüksek bir hale
çevirmek zorundayız aksi takdirde güç kaybederiz. Öte yandan da Gaziantep’in ekonomik gücünün bir kaldıraç olmasını sağlamak
zorundayız. Gaziantep’in ekonomik gücünü
sosyal yaşam, eğitim, güvenlik, altyapı, gelir
dağılımı gibi her alana yaymalıyız.

EKONOMİK FORUM

81

MARKA KENT

Şehrimizde başlayan
kalkınma, bölgesel
kalkınmanın temeli olsun
Marka Şehir Gaziantep olmayı başardıklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin, “Biz istiyoruz ki şehrimizde başlayan kalkınma, bölgeye yayılsın ve bölgesel kalkınmanın temelini
Gaziantep oluştursun” diyerek çağrıda bulundu.

G

aziantep’in dönüşümün başladığı yer olduğunu belirten
Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin, “Marka Şehir Gaziantep olmayı başardık” dedi.
“Gaziantep, Türkiye kazanımının örneğidir” şeklinde konuşan Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin sorularımızı
şöyle yanıtladı:
Gaziantep, ‘Marka Şehir’ olmayı başardı mı?
Artık şehirler yarışıyor. Ve bu yarışta şehirler ekonomileriyle, sanayileriyle, sanat ve
kültüre verdikleri önemle ön plana çıkıyor.
Bugün, bilgi ekonomisi şehir ekonomilerini
yönlendiriyor. Şehirler yarışında bizim de
kuvvetli bir şekilde rekabet edebilmemiz
gerekiyordu. Peki biz bunu nasıl gerçekleştirecektik? Biz bu dönüşümü sağlarken bize
ait olanla yola çıktık. Kuvvetli olduğumuz
yanlarımızı ön plana çıkararak, eksiklerimizi
tespit ederek, zayıf yönlerimizi güçlendirerek, şehrin rekabet gücünü artırarak önemli
bir yerel kalkınma yolculuğuna çıktık. ‘Marka
Şehir Gaziantep’ olmayı başardık. Gaziantep
dönüşümün başladığı yerdir. Türkiye kazanımının örneğidir. Gaziantep’i önümüzdeki 20
ile 50 yıl arasında nerede görmek istiyoruz?
Biz bunu hayal ediyor, bu resmi çiziyoruz. Siyasi istikrar elbette ki çok önemli. Ama bunu
reformlarla desteklemezseniz istenilen neticeyi alamazsınız. Bu iki kaynak birbirinden
beslenirse eğer sürdürülebilirlik ve yüksek
büyüme beraberinde gerçekleşiyor. Ve ortaya Gaziantep modeli çıkıyor. Biz istiyoruz ki,
şehrimizde başlayan bu kalkınma, bölgeye
yayılsın ve bölgesel kalkınmanın temelini
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Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin

Gaziantep oluştursun. Bu şehir kolayına
Gazilik unvanını almadı. Dolayısıyla bizim
daha çok çalışarak, atalarımızın emanetine
sahip çıkarak bu gücü, bu dinamizmi büyütmemiz gerekiyor.
Önceliğimiz yatırımlarda
Gaziantep’in marka kent olması yolundaki çalışmalarınızı öğrenebilir
miyiz?
Biz mümkün olduğu kadar şehrin rekabet gücünü artırıcı, büyük yatırımları
desteklemeye çalışıyoruz. Özellikle bölgeyi
ilgilendiren, Güneydoğu’yu güçlendirecek
yatırımlar bizim önceliğimiz oluyor. Çünkü

hedefimiz Gaziantep’in bölgede öncü rol
oynaması ve buradaki dinamizmin Gaziantep’ten tüm bölgeye, Türkiye’ye ve inşallah
da tüm dünyaya yayılmasını istiyoruz. O
yüzden bu bir altyapı meselesi, yol meselesi, konut yeşil alan, eğitim, kültür, sanat meselesidir. Bu şehri ilgilendiren her şeyi göz
önünde bulundurarak Gaziantep, bölgenin,
Türkiye’nin kaderini değiştirecektir. Amanos
Dağları’nı deliyoruz. 19,5 km tünelle İskenderun Limanı’na ulaşıp 150 km yolu kısaltmaya ulaşıyoruz. Firmalarımız daha kuvvetli
rekabet edebilsin, uygun fiyata yatırımlarını
yapabilsinler diye engelleri kaldırıyoruz.
Gaziantep’i büyütmeye devam ediyoruz.

Dile kolay 19,5 km tünelden bahsediyoruz.
Hepimizin hatırladığı Bolu Tüneli 3,5 km’ydi.
Yıllarca ne zaman bitecek diye beklemiştik.
Büyük bir cesaretle inşallah bu tüneli memleketimize kazandıracağız.
Ulaşım master planını tamamladık
Şu anda yerel bir yönetici olarak ben şehrimde alt yapı, üst yapı çalışmamalarımızdan
bahsedebiliyorsam, Gaziray’ın bir an önce
hizmete girmesi için ekibim çalışıyorsa, Gaziantep için metroyu nasıl getirebileceğimizi
planlıyorsak, Düzbağ projemizden bahsediyorsak Gaziantep büyüyor, değişiyor demektir. Bakınız sadece bu projeyle biz 120 km’lik
yoldan şehrimize daha ucuz su getiriyoruz.
Bu şehrin imar master palanını yaptık,
ulaşım master planını tamamladık. Şu an
metro hattı üzerinde çalışıyoruz. O hattaki
taşıma yolcu sayısını hat başı yakalamak gerekiyor. Hafif raylı sistemde bu sayı 15 bin, bu
rakam metro için 30 bin. Gar- Maarif- Karataş
hattında bu sayıyı yakaladık. Allah izin verirse
2019’a girerken metroyu kullanacağız. Bir
taraftan da şehrimizin kültürel mirasını anlatmaya, tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Antik
şehirlerimizin belgesellerini çekip National
Geograpic’e gönderdik.
Şehrin markalaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gastronomi ve arkeoloji
alanında uluslararası networklerin en güçlü
ağına dahil olduk. Gaziantep mutfağı şu an
Unesco tarafından tescillendi. Artık dünya
mutfakları arasında Gaziantep’te var.
En büyük hibe programı
En büyük hibe programını Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi olarak aldık. 10 milyon Euro gibi çok net ve büyük bir rakamın
yüzde 85’inin AB tarafından fonlandırılarak,
inşallah örnek bir projeye dönüşecek.
Tüm bu güçlü yanlarımızın farkında olarak bizim bize bir rengimiz olsun istedik. Geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığımız Marka Şehir
Gaziantep’in aslında çıkış noktasında bu düşünce vardı. Bize ait bir renk, bize ait bir müzik, bize ait bir logo. Neticesinde bize ait tüm
bu dokuların anlatıldığı bir film ortaya çıktı.
Ben bu şehrin belediye başkanı olarak
hemşerilerime güveniyorum, sanayicime,
kutnucuma, bakır ve sedef ustama güveniyorum. Biz bu şehri hep birlikte büyütüyoruz.
Bu yolculuğun devamı, bu kalkınma yolculuğu birlikte sağlamamız, önümüzdeki engelleri birlikte kaldırmamız ve Allah’ın izniyle

bu Gazi şehri; Mezopotamya’nın, Fırat’ın çocuğunun geleceğini birlikte inşaa ediyoruz.
Yükümüz gerçekten çok ağır
Geleceğin kentleri arasında, 2023 yılında, Gaziantep’in yeri ne olur?
Gaziantep’in tüm enlerinin yanı sıra bu
şehir aynı zamanda ensar-muhacir kenti.
Kardeşliğin, paylaşmanın, barışın şehri. Ben
bu şehrin belediye başkanı olarak Suriyeli misafirlerimizle beraber 2 milyonu aşan
nüfusumuzla sorumluluğumun farkındayım. Yükümüz gerçekten çok ağır. 350 bin
Suriyeli’nin yaşadığı bu şehirde ben diğer
ilçe belediye başkanlarımın ve STK’larımın
uyumlu bir şekilde çalışmaları neticesinde
çözüm üretebildik. Artık Gaziantep modeli
diye bir modelden bahsediliyor. Bunu çok
önemli buluyorum; çünkü biz mazeret üreten
değil, çözüm üreten bir takımız. Bu da bizi
güçlü kılıyor, 2023 hedeflerimize adım adım
hazırlıyor. Gaziantepli bir sorun olduğu zaman esnafı, sanayicisi, STK’sı, yerel yönetimi,
kamu kurumu hep birlikte bir araya geliyor
ve sorunun çözümü için ne gerekiyorsa el
birliğiyle onu yapıyor, bir oluyor.
Marka olmak hiç de kolay değil. Ama
sürdürülebilir markacılık en az onun kadar
zor. Sürdürülebilir anlayışı devam ettirebilmemiz için de bu yolculukta; güven ve
istikrar yolculuğunda bir olacağız, beraber
olacağız. Bunu hep birlikte başarmak zorundayız. Başka yolu yok. O yüzden benim
sanayicim çok önemli, benim esnafım çok
önemli, zanaatkâr ustam çok önemli.
Marka Şehir Gaziantep olarak şehrin her
noktasında yaşam kalitesi artsın, vatandaşı-

mızın memnuniyeti yükselsin istiyoruz. Ve bu
hedefle aynı ilk günkü heyecanla çalışıyoruz.
Bir taraftan sanayimizle, bir taraftan yeni kalkınma hamlemizle, bir taraftan da kültürel mirasımızla rekabet dünyasında Gaziantep’in de
olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam
edeceğiz. Biz tüm bunlara güvenerek 2023
diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine en yakın şehir biziz, Gaziantepiz diyoruz.
Gaziantepli riski rızka çeviriyor
Gaziantep’teki ticari hayatı değerlendirebilir misiniz?
İhracata dayalı sektörel büyümemiz yerel
kalkınmada gösterdiğimiz gayretle gerçekleşecektir. Bu da Ar-Ge- zengin inovasyon-tasarımla gerçekleşebilecek bir şey.
Bu şehrin çok güzel bir özelliği var. Antepli
krize takılmayıp, riski rızka çevirerek büyümeyi
çok iyi biliyor. Onun için bu coğrafyanın insanı,
etrafımızda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretebiliyor, büyümeye devam ediyor.
Osmanlı’ya kutnu kumaşını işleyen ustalar bu
coğrafyada, el sanatları ustaları; bakır işleyen,
sedefe hayat veren ustalar bu toprakların çocukları, kebap burada, baklava, fıstık burada,
dünyanın rekabetçi şehirleri arasında ilk 7’ye
Gaziantep’in bu rekabeti almasını sağlayan sanayiciler bu topraklarda yaşıyor. İşte Gaziantep
böylesine farklı bir şehir. Peki bu farkı oluşturan
nedir diye sorarsanız yetişmiş insan gücümüz
derim. İnsan, eşref-i mahlukat olan insan, bu
bölge, bu coğrafya bunu daha dirençli hale
getiriyor, daha güçlü kılıyor. O yüzden sanayicimiz at başı dünyada rekabet ediyor. O yüzden
ustalarımızın en iyisi bizde yetişiyor. O yüzden
üretimin merkezi Gaziantep oluyor.
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Tarım ve hayvancılıkta yeni
projeler hayata geçirilecek
Gaziantep Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Tiryakioğlu, 2016 yılı içinde
önemli projelerin hayata
geçirileceğini söyledi.

G

aziantep, “Et Borsası, Hububat
Emtia Merkezi, Lisanslı Depolar,
Antepfıstığı Pilot İşleme Tesisi, Antepfıstığı Mükemmeliyet
Merkezi ve Ürün İhtisas Borsacılığı” gibi ülke
çapındaki projeleri ile dikkat çekiyor.
“Bu projelerimizden bir kısmının temelini 2016 yılı içerisinde atmayı planlıyoruz”
diyen Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu
sorularımızı yanıtladı:
Gaziantep’i bir marka kent olarak
görüyor musunuz?
Zengin kültürel ve tarihi mirasının yanı
sıra Türkiye’nin en büyük altıncı ekonomisine
sahip olan Gaziantep, ülkemizde marka şehir
projesini ilk başlatan ve bu yönde uluslararası
adımlar atan öncü bir kenttir. Bu nedenle Gazi
şehrimizi sahip olduğu eşsiz değerlerle gerek
sanayide, gerek ticarette, gerekse de tarımda
Türkiye’nin en önde gelen marka şehridir.
Gaziantep’in marka kent olması yolundaki çalışmalarına nasıl destek
veriyorsunuz?
Gaziantep bugün dünya üzerinde yaklaşık 170 ülkeye çeşitli sektörlerde ihracat
yapmakta. 2015 yılında küresel ölçekte
yaşanan sıkıntılara rağmen 6 milyar 270
milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi.
Gaziantep ürün ihracat yelpazesinde tarıma
dayalı sanayi büyük önem teşkil etmektedir.
Antepfıstığı, makarna, un, bulgur ve bitkisel
yağlar gibi tarım kökenli sektörlerde Türkiye
üretiminin tamamına yakını Gaziantep’ten
karşılanmakta ve yurtdışına ihraç edilmekte.
Bu nedenle tarımsal ürünlerin üretimi ve
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GTB Yönetim
Kurulu Başkanı
Ahmet Tiryakioğlu

işlenmesi noktasında Gaziantep ayrıcalıklı
bir görev üslenmekte. Kentlerin diğer şehirlerle rekabette ve tercih edilebilirlikte
avantaj sağlayabilmesi için mutlaka marka
kimliğinin ön plana çıkması gerekiyor.

edeceğiz. 2023’e yönelik ilk hedefimiz ise
ihracat payımızı 30 milyar dolar seviyelerine
taşımak ve Türkiye’nin en büyük 6 ekonomisinden biri olan şehrimizi bu sıralamada
daha da üst seviyelere çıkarmak olacak.

Yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz
Biz de Gaziantep Ticaret Borsası olarak
özellikle tarıma dayalı ekonomide şehrimizin marka kimliğine katkı sunmak amacıyla
yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz. Bugün tüm
finansal alt yapılarını ve yer teminlerini yaptığımız Et Borsası, Hububat Emtia Merkezi,
Lisanslı Depolar, Antepfıstığı Pilot İşleme Tesisi,
Antepfıstığı Mükemmeliyet Merkezi ve Ürün
İhtisas Borsacılığı gibi ülke çapındaki projelerimizi şehrimizin marka kimliğine kazandırmak
istiyoruz. Bu projelerimizden bir kısmının temelini 2016 yılı içerisinde atmayı planlıyoruz.

Gaziantep’teki ticari hayatı değerlendirebilir misiniz?
Gaziantep tarihi İpek Yolu üzerinde kurulu
bir şehir olmasından dolayı asırlardır ticaretin
hep merkezinde yer almıştır. Bu kadim topraklar
kendini yurt edinen insanlara her zaman hem
güvenli bir liman, hem de coğrafi konumu
itibariyle iş ve aş imkânı sunmuştur. Ticaretin
ve üretimin binlerce yıldır var olduğu bu şehir
müteşebbis ruh ve girişimci insanları sayesinde
özellikle son 20-25 yıl içerisinde önemli bir
atılım gerçekleştirmiştir. Sanayinin gelişmeye
başladığı ilk yıllarda 100-120 milyon dolar olan
Gaziantep ihracatı, şimdilerde Gazianteplilerin
doğdukları topraklara yaptığı yatırımlarla bugün 6 milyar doları geçmiş durumda. Burada
en önemli etkenler bana göre Gazianteplilerin
köklerinin asırlardır ticaretin içerisinden gelmesi ve yaşadıkları şehri çok sevmelerinden
kaynaklanıyor. Gaziantep bugün pek çok ticari
alanda önemli atılımlar yaparak büyümesini
sürdürmekte ve rol model şehir olarak yıldızını
parlatmaya devam etmekte.

Geleceğin kentleri arasında, 2023
yılında, Gaziantep’in yeri ne olur?
Türkiye çeşitli alanlarda 2023 hedeflerini
belirledi. Bu hedefler doğrultusunda özellikle sanayinin bel kemiği, lokomotif şehri
Gaziantep’e büyük görevler düşmekte. Bizler Gaziantepliler olarak öncelikle üretmeye,
istihdam sağlamaya ve yeni pazarlar oluşturmaya eskisinden çok daha fazla gayret
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Kimya sektörü
devlet destekleri ile
teşvikleri görüştü

T
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TOBB TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ

OBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş’un da katılımıyla Ankara’da
toplandı. Toplantıda Ekonomi Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve beraberindeki bürokratlar ihracatta devlet
destekleri ve yatırım teşvikleri konusunda sektör temsilcilerini bilgilendirdi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent
Karakuş yaptığı konuşmada, sektörün
sorunlarına ortak akıl ile çözüm bulmaya çalıştıklarının altını çizerken, sektör
meclislerinin, verimlilik artışlarını sağlayacak politikaların tasarımında önemli
görevler üstlendiğini bildirdi. Ekonomi
Bakanlığı’nın ve sektör temsilcilerinin
geniş bir katılımla toplantıda yer almalarının sevindirici olduğunu ifade eden
Karakuş, kimya sektörünün Türkiye’nin
en çok ihracat yaptığı alanlar arasında
yer aldığını hatırlattı.

S TOBB TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ

S

S

TOBB TÜRKİYE TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ MECLİSİ

TOBB TÜRKİYE MEDYA VE İLETİŞİM MECLİSİ
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Yatırım olanakları yetersiz
Karakuş, “Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluşları listesinde çok sayıda kimya sanayi ve alt dallarının üreticisi de
vardır. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine
önemli katkılar yapan bu sektörün uzun
zamandır çözülmeyi bekleyen sorunları
olduğunu da biliyoruz. Yatırım olanaklarının yetersiz oluşu, hammadde ithalat
artışını mecbur kılan dış ticaret politikaları, yüksek enerji ve finansman maliyetleri ve kurlardaki aşırı oynaklık, sektörün
rekabet gücünü eritiyor” diye konuştu.
Yatırım ortamındaki aksaklıkların kar
marjlarını ve kapasite kullanım oranlarını düşürdüğünü belirten Bülent Karakuş,
meclisin çalışmalarının kamudaki karar
vericilere katkı sunacağını bildirdi.
2016 zor bir yıl olacak
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ise konuşmasında
2016’nın da zor bir yıl olacağını, ancak
Ekonomi Bakanlığı olarak, Bakanlık görev
alanına giren konular itibariyle, ihracatçılarımıza ve yatırımcılarımıza bahse konu
zorlukları aşmak konusunda her zamanki
gibi destek olunacağını dile getirdi.

Kriz henüz atlatılmadı
Dünyada 2008 yılında baş gösteren
krizin henüz tam olarak atlatılamadığını
söyleyen Sönmez, zayıf büyümelerin,
küresel ihracat ve ithalatı da etkilediğini anlattı. Kimya sektörünün pek çok
sektöre girdi sağlayan çok önemli bir
sektör olduğunu ifade eden Müsteşar
Yardımcısı Sönmez, “Bazı sektörlere bakışın değişmesi, belki de daha fazla destek
verilmesi gerekebilir. Kimya da bu gözle
bakmamız gereken sektörlerden bir tanesi” diye konuştu.
TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi
Başkanı Timur Erk de konuşmasında 30’u
aşkın sektöre hammadde ve ara girdi
sağladıklarının altını çizerek sektörün
ekonomideki ağırlığı üzerinde durdu.
Bir ülkenin gelişmesinin kimya sektörü
ile paralel seyrettiğini kaydeden Erk, son
senelerde alınan devlet desteği için teşekkür etti. ■

Doğal Gaz Meclisi
altyapı imkanlarının
artırılmasını istedi

T

OBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi Ankara’da temaslarda bulundu. TOBB eski
Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM Enerji
Komisyonu Başkan Vekili Harun Karacan
ile TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Ziya
Altunyaldız’ı ziyaret eden Meclis, gün
sonunda da Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Meclis temsilcileri ziyaretler sırasında
Türkiye Doğal Gaz Meclisi’nin çalışmaları
ve sektörün genel durumu hakkında
bilgi verdi.
Fosil yakıtlar
Fosil yakıtlar içerisinde en temiz kaynak
olan doğal gazın önemine değinen heyet,
arz güvenliği için kaynak çeşitliliği, yatırım
ortamının iyileştirilmesi, ithalatın serbestleştirilmesi, altyapı imkânları ve giriş noktalarının artırılması ve serbest piyasa modelinin, rekabet koşulları dâhil, tüm unsurlarıyla
hayata geçmesi gerektiğine işaret etti.
İşbirliğine açığız
Ayrıca dağıtım sektörü tarafında
müşteri memnuniyetine verilen önem

ve yapılan yatırımlardan söz eden meclisi
heyeti, ortak akıl çerçevesinde hareket
ettiklerini ve işbirliğine hazır olduklarını
vurguladı.
TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi heyetinde Meclis Başkanı İbrahim Akbal,
Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, danışman
Erdinç Özen, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Müdürü Ahmet Altıntuğlu ve TOBB
Türkiye Sektör Meclisleri uzmanı Ayşe
Çelebi Doğan yer aldı. ■

Toprak sanayi
sektöründen haksız
rekabet eleştirisi

T

OBB Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri
Meclisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Mesleki Hizmetler
Genel Müdürü Selami Merdin’in de iştirak
ettiği ziyarette Meclis üyeleri, Türkiye
Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi’nin yapısını anlatarak, tuğla-kiremit, bims ve
gazbeton sektörlerinin ortak sorunlarını
aktardı.
Toplantıda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hızla ülke
menfaati doğrultusunda ve bilimsel verilere dayanılarak revize edilmesi gerektiği
savunan Meclis üyeleri, çalışmalarını bir
rapor halinde bilimsel verilerle sunacaklarını belirtti.
İnşaatlarda denetim yetersiz
Ziyarette Meclis üyeleri tarafından,
TSE tarafından yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Revizyonun, halen
Resmi Gazete yayınlanmadığı için yürürlüğe girmediği, bu sebeple sanayicinin haksız rekabete uğradığı ve halk için
hatalı (eksik) uygulamaların yapıldığının
altı çizildi. Ayrıca, inşaatlardaki denetim
yetersizliğine değinilerek, yangın yönetmeliğine aykırı inşaat malzemelerinin
kullanımıyla insan hayatının tehlikeye
atıldığını belirtildi.
Meclis Üyeleri ayrıca Ulusal Teknik
Onay alım sürecinde yaşanan aksaklıklar
ve yaşanan deneyimleri aktararak Kamunun da desteğiyle nasıl bir yol izlenmesi
gerektiğini tartıştılar.
Müsteşar Öztürk toplantı sonunda
üzerlerine düşeni yapacaklarını ve sunu-

lacak rapora göre ülke menfaatleri göz
önünde tutularak gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılacağı bilgisini verdi. ■

Medya İletişim Meclisi
KDV sorununun
çözülmesini bekliyor

T

OBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi
Başkanlık Divanı ve üyeleri Maliye
Bakanı Naci Ağbal ile Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci’ye hayırlı olsun
ziyareti gerçekleştirdi.
Bakan Ağbal ile görüşmeye katılan üyeler, Türkiye Medya ve İletişim Meclisi’nin
çalışmaları ve yapısı hakkında kısa bilgilendirmede bulundu. Heyet, VIII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda da yer alan haber
ajanslarının KDV sorunu ve 5953 Sayılı Basın
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
Kanun’un güncel ihtiyaçlar doğrultusunda
revizyon ihtiyacını dile getirdi. Görüşmede
ayrıca Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı’na
ilişkin talepler aktarıldı.
Yeni bakanlara ziyaret
Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Türkiye
Medya ve İletişim Meclisi ile buluşmaktan
memnuniyet duyduğunu belirtirken,
Meclis’ten görüşmede dile getirilen hususlara ilişkin çalışmaları iletmesini istedi.
Bu arada TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Başkanlık Divanı ve üyeleri
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, heyete Gümrük Muhafaza
Komuta Kontrol Merkezini tanıtan Bakan
Tüfenkci, Kapalı Devre Kamera Sistemleri
(CCTV) ile izlenen 14 kara sınır kapımız ile
3 deniz limanı ve 2 iç gümrük idaresi olmak
üzere 19 Gümrük Sahası hakkında bilgi verdi.
Heyet Bakan Tüfenkci’ye hayırlı olsun dileklerini sunup, yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaret esnasında Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Türkiye Medya ve İletişim
Meclisi’ne çeşitli açıklamalarda da bulundu. Bakan Tüfenkci, Meclis üyelerini
gümrük kapılarının izlendiği elektronik
sistemi gezdirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ayrıca önümüzdeki
süreçte gümrüklerde yapılacak yenilikleri
de Meclis üyelerine anlattı. ■
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OBB Türkiye Demir ve Demir Dışı
Metaller Meclisi öncülüğünde “Çelik
Üretiminde Elde Edilen Cürufun Karayolu İnşaatında Kullanımı, Performansı
ve Mevzuat Önerisinin Oluşturulması
Projesi” hakkında istişare toplantısı TOBB
İkiz Kuleler’de gerçekleştirdi. Proje hakkında detaylı bilgilerin verildiği toplantıda, konu hakkında Karayolları Genel
Müdürlüğünce hazırlanacak mevzuat
kapsamında öneriler değerlendirmeye
açıldı.
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Attila Dikbaş projenin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de destekleri ile gelişim gösterdiğini ve doğal kaynakların da azalması
sebebiyle atık durumundan, yan ürüne
dönüştürülen cürufun ekonomiye kazandırılmasını sağlamayı amaçladıklarını
bildirdi.
Karayollarında cüruf kullanımını daha
güvenli ve sağlam bir alternatif olarak
değerlendiren Dikbaş, geliştirilecek basit
bir işletme modeliyle karayolları müteahhitleri için mevzuatta cüruf kullanımını
özendirici unsurlar olması gerektiğinin
altını çizdi.
Sektör, ekstra maliyetleri
kaldıramaz
TOBB Türkiye Demir ve Demir Dışı
Metaller Meclisi’nin toplantısında ayrıca
son dönemde çıkan bazı yeni uygulamalarla ilgili olarak sektörün yaşadığı sıkıntılar da dile getirildi. Sektör temsilcileri,
30.12.2015 tarih ve 29575 sayılı ‘Gümrük
Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’e atıfta bulunarak değişikliğe
gidilen gümrük müşavirliği asgari ücret
tarifesinin yarattığı sıkıntıları dile getirdiler. Elektrik tarifesi ile sistem kullanım ve
sistem iletişim tarifesinde yapılan artışlara dikkat çekilen toplantıda, sektörün bu
enerji girdi maliyetlerindeki ekstra artış
ile zorlanacağı ifade edildi.
Kâr marjları düştü
TOBB Türkiye Demir ve Demir Dışı
Metaller Meclisi Başkanı Veysel Yayan,

özellikle Çin’den yüksek oranda artarak
gelen ithalat dalgası kapsamında, haksız
rekabetle karşı karşıya kalan sektörün,
rekabet gücünü azaltan bu tür mevzuat değişikliklerinin yarattığı güçlüklere
dikkat çekti.
Kâr marjlarının her geçen gün düştüğünü söyleyen Yayan, sıkıntıların sadece
ark ocaklarını değil, entegre tesislerini
de etkilediğine işaret etti. Avrupa Kömür
ve Çelik Topluluğu (AKÇT ) ile yapılan
anlaşma gereği sektörün hiç bir şekilde
devlet desteklerinden faydalanamadığını da kaydeden Yayan, ufak bir meblağ
olarak gözükse de sektörün bu tür ekstra
maliyetleri kaldırabilecek durumda olmadığının altını çizdi. ■

Üretici ithal kâğıt
yüzünden haksız
rekabete uğruyor

T

OBB Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı
Erdal Sükan başkanlığında, sektörel gelişmeleri değerlendirmek ve sektör sorunlarını tartışmak üzere İstanbul’da yapıldı.
Kağıt sektörünün yurtiçi ve yurtdışı konumunu değerlendiren Meclis Başkanı
Sükan, dünya genelindeki kağıt karton
ve selüloz üretimi hakkında bilgi verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin
de katıldığı toplantıda, meclis üyelerine
Kâğıt Ambalaj Atık Yönetmeliği hakkında
detaylı bilgi verildi.
Bakanlık yetkililerince, 2016 yılı içinde
tüm ambalajları ve bu ambalajlar dışındaki değerlendirilebilir atıkları da içeren
bir yeni bir düzenleme yapılacağı, Bakanlıkta ilgili çalışmalara başlandığı ve
değerlendirilebilir atıklarla değerlendirilemeyen atıkların ayrı olarak toplanmasının öngörüldüğü belirtildi.
Rusya ile yaşanan sıkıntı
Öte yandan toplantıda, üretim yapan
yerli firmaların en büyük sıkıntılarından
biri olan ithal kağıt satışı da masaya yatırıldı. Meclis üyeleri, İthal ürünün etiketlenmemesinden dolayı haksız rekabete
uğrayan yerli üreticilerin Ekonomi Bakanlığı’na koruma önlemleri için başvuru
yapabilecekleri ancak bunun için istenen
evrakların hazırlanmasında firmaların çok

zorlandığını aktardılar.
Rusya ile yaşanan sıkıntıların, temizlik
kağıdı ihracatını etkilediği ve direkt Rusya’ya yapılan ihracatta 1-2 milyon dolar
zarar edildiği üzerinde duran sektör temsilcileri, Orta Asya’ya giden TIR’ların Rusya’nın içinden geçen yolları kullandıkları
ve hepsi durdurulduğu için zararın daha
da büyüdüğü dile getirildi. ■

Sivil Havacılık Meclisi
Rusya krizi ile oluşan
yolcu kaybını tartıştı

T

OBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı Teoman Tosun
başkanlığında, sektörel gelişmeleri değerlendirmek ve sektör sorunlarını tartışmak
üzere Ankara’da yapıldı.
Sivil havacılık sektörünün yurtiçi ve
yurtdışı konumunu değerlendiren Meclis
Başkanı Tosun, 2015 yılı sektör faaliyetleri
hakkında rakamsal bilgiler vererek, yolcu
taşımacılığında diğer ülkelere göre daha
hızlı geliştiğimizi, ancak özellikle Rus savaş
uçağının düşürülmesi sonrası yaşanan gelişmeler bağlamında yolcu kayıpları olacağını
ve özellikle Rusya ile yaşanan sıkıntılar neticesinde 2016 yılında olumsuzluklar yaşanabileceğini belirtti. Meclis Başkanı ayrıca
yolcu/kargo taşımacılığında ve dolayısı ile
turizmdeki olası olumsuz gelişmelerden
kurtulmak için yeni iş hacimleri yaratılması
gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Havacılık eğitimleri
Toplantıda Meclis Başkan Yardımcısı Can
Erel tarafından Türkiye’deki havacılık eğitimleri hakkında detaylı bilgi verildi. Yapmış
olduğu sunumda, üniversitelerden mezun
öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına uygun
eğitim almadığı, bu öğrencilerin şirket içi
eğitimler ile ancak 4-5 yıl sonra yarar sağlayacak seviyeye gelebildiği ifade eden Erel,
eğitim gören sayısının çokluğu nedeniyle
stajlarının yaptırılmasında da güçlük yaşandığı söyledi. Can Erel, sivil havacılık kökenli
eğitmen az, eğitim kalitesinde sıkıntı olduğuna dikkat çekerek, sertifikalı eğitimlerin
yetersizliğine de değindi.
Meclis Başkan Yardımcısı Can Erel tarafından Ankara Rüzgâr Tüneli hakkında
detaylı sunum yapılarak Meclis Üyeleri bilgilendirildi. Erel yaptığı sunumda, rüzgar tü-

nelinin halen Ankara Üniversitesi’ne tahsisli
olduğunu, tünelin kullanılabilir durumda
olmasına rağmen kapsamlı bir iyileştirmeye
ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Erel, bu arazinin
yeni bir düzenleme ile “Bilim Parkı” haline
dönüştürülmesi gerektiğini aktardı. ■

Perakendecilik
sektöründen asgari
ücret tepkisi

T

ürkiye Perakendecilik Meclisi, yeni
yılın ikinci toplantısını TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın katılımıyla
Meclis Başkanı Mehmet T. Nane başkanlığında özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin büyük
ilgisi ile gerçekleştirdi. Ödeme Kaydedici
Cihazlar (ÖKC) kapsamında yeni yazarkasa
uygulamasında gelinen noktaları değerlendiren Meclis Başkanı Nane, 2016 Ocak
ayı itibariyle yürürlüğe girmesi planlanan
uygulamanın yılsonunda alınan bir kararla
belli firmalarda süre uzatımına gidilmesi,
belli firmalarda ise geçişin tamamlanması
şeklinde düzenlendiğini belirtti. E-fiş uygulamasının, ÖKC’ye iyi bir alternatif olduğunu söyleyen meclis üyeleri, firmalarda
ciddi bir maliyet ve değişim zorunluluğu
ortaya çıkaran uygulamanın ilerleyen
günlerde tamamen hayata geçeceğini
belirttiler. Toplantıda ele alınan diğer bir
konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde de olan Kişisel Verilerin Korunması
Kanun Tasarısı oldu. Bahse konu Kanun
Tasarı ile müşteri ilişkileri ve e-ticaret
konusunda mevcut yapının dışında da
yükümlülükler getirildiğine dikkat çeken
meclis üyeleri, bir taraftan kişisel verilerin
korunması amaçlanırken, diğer yandan
mağazalarda alınan ürünlerde kasada
kişilerden TC kimlik numarası, şirketlerden
ise vatandaşlık numarasının istenmesinin
hem rekabette hem de güvenlikte sorunlar yarattığı hassasiyetle vurgulandı.
Toplantıda, asgari ücret uygulamasıyla
ortaya çıkan değişikliklerde ele alındı.
Yapılan değişikliğin çalışanların refahını arttırmanın yanında, işverenlere de
ek maliyet yüklediğine değinen meclis
üyeleri, Gıda Perakendecileri Derneği ve
Kategori Mağazacılığı Derneği bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun yapmış
olduğu detaylı çalışmayı değerlendirdi. ■
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TOBB ETÜ MED

Üniversitede alınan iyi eğitim
iş hayatında başarıyı getiriyor
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ahmet Bora Akıska, genç yaşta başarıyı yakalaması ile
dikkat çekiyor. TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin üyesi olan Akıska, bu başarısını şu sözlerle özetliyor:
“TOBB ETÜ öğrencileri olarak ciddi bir iş tecrübesi kazanıyoruz. Mezun olduğumuzda diğer hukuk
fakültesi öğrencilerine göre ciddi bir farkımız oluyor”.

D

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

ünyada olduğu gibi ülkemizde de en zor mesleklerin başında gelir avukatlık. Kişinin
kendini geliştirmesi yanında
verilen eğitimin kalitesi bu meslekte başarıyı yakalama açısından belirleyici unsurlardır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)
Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ahmet
Bora Akıska da mesleğinde genç yaşta
başarıyı yakalamasıyla dikkat çekiyor.
İki çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olan
Ahmet Bora Akıska, aslen Çankırılı olmakla
birlikte 1990 Ağrı doğumlu. Ahmet Bora
Akıska, lise eğitimini Ankara Yavuz Sultan
Selim Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan
sonra, o sıralarda ilk öğrencilerini alan
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’ni tercih ederek
eğitimine devam etti.
Hukuk fakültesinde eğitime başladı
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Ahmet Bora Akıska TOBB
ETÜ Hukuk Fakültesi’nde aldığı eğitimin iş
hayatında başarıyı getirdiğine inanıyor.
“Biz TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak mezun olduğumuzda ciddi
bir iş tecrübesi kazanıyoruz. Adliye ve icra
dairelerinde sistemin nasıl işlediğini görerek fakültede öğrendiklerimizi uygulama
ile harmanlayarak hukuk eğitimi alıyoruz.
Mezun olduğumuzda diğer hukuk fakültesi
öğrencilerine göre ciddi bir farkımız oluyor”
diyen Ahmet Bora Akıska üyesi olduğu
TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin (MED) de
başarılı işlere imza attığını belirtiyor.
“Derneğimizde özverili insanların
çalışmalarıyla birçok güzel etkinlik gerçekleştiriliyor” diyen Ahmet Bora Akıska
sorularımızı şöyle yanıtladı:

90

EKONOMİK FORUM

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nin
kısa süre içerisinde başarı dolu hikayelere imza atmasının arkasında
sizce neler var?
Bu başarının arkasında hocaları, asistanları ve öğrencileriyle tüm fakültenin
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca asıl başarı, fakültede bu sinerjiyi yaratan ve her
zaman öğrenci odaklı düşünen sayın dekanımız Çiğdem Kırca’ya aittir. Buradan
şahsım ve arkadaşlarım adına kendisine
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Diğer öğrencilerden farklıyız
2010 yılında yapılan işbirliği protokolü sayesinde öğrenciler ortak

eğitimlerinin bir döneminde Anayasa Mahkemesi’nde çalışma fırsatı
elde etti. TOBB ETÜ’nün ‘Ortak Eğitim Modeli’ hakkındaki görüşlerinizi
öğrenebilir miyiz?
Ben mezun olduktan sonra serbest
avukatlık yapmayı düşündüğüm için ortak eğitimlerimde Anayasa Mahkemesi’ni
tercih etmedim. Fakat genel olarak ortak
eğitim sisteminin hukuk öğrencilerine
ve şahsıma kazandırdıkları ile ilgili bilgi
vermek isterim. Özellikle avukatlık mesleği
fakültede öğrenilenin yanı sıra pratik bilgi
ve tecrübe gerektiren bir meslek.
Biz TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak mezun olduğumuzda cid-

di bir iş tecrübesi kazanıyoruz, adliye ve
icra dairelerinde sistemin nasıl işlediğini
görerek fakültede öğrendiklerimizi uygulama ile harmanlayarak hukuk eğitimi
alıyoruz. Mezun olduğumuzda diğer hukuk fakültesi öğrencilerine göre ciddi bir
farkımız oluyor. Ayrıca öğrenciler mesleği
tanıyarak kariyer planlamalarını daha iyi
yapabiliyor. Örneğin ben avukatlık yapmak istiyordum, fakat yapmış olduğum
staj neticesinde bu mesleğin bana göre
olmadığını anladım gibi durumlar ortaya
çıkıyor. Aslında bu çok olumlu bir şey. Öğrenci hangi mesleği icra edeceğine henüz
fakültedeyken daha net karar verebiliyor
ve kendisini ona göre geliştiriyor.
Faydalı tecrübeler edindim
Stajlarınızı hangi kurum veya kuruluşlarda gerçekleştirdiniz? Edindiğiniz tecrübeleri iş yaşamınızda
aktif olarak kullanıyor musunuz?
İlk stajımı Temel Eken Hukuk Bürosu’nda gerçekleştirdim. İcra dairelerinde
dosya taşıdım, dosyalara gelen yığınla
evrakı yerine taktım. O zaman için gereksiz olarak tanımladığım bu işleri şimdi
“İyi ki yapmışım” diyorum. Henüz birinci
sınıfı yeni tamamlamış olmama rağmen
dava dilekçeleri hazırladım. Bunlar benim
için çok faydalı tecrübelerdi. İkinci stajımı
Türk Telekom grup şirketlerinden olan
Innova isimli bir bilişim firmasında gerçekleştirdim. IHOPE isimli icra ve dava takip
programı yazılımında kendilerine hukuki
anlamda yardımcı oldum. Söz konusu

program hali hazırda Avea ve Türk Telekom sözleşmeli avukatları tarafından kullanılıyor. Son stajımı ise avukat Özlem Bülbül’ün kurduğu Büyük Hukuk Bürosu’nda
tamamladım. Edindiğim tüm tecrübeleri
iş hayatımda aktif olarak kullanmakla birlikte, şu an ortağı olduğum Mehter Hukuk
Bürosu’nun kurucusu avukat Gaye Elalmış
ile ilk stajımı yaptığım Temel Eken Hukuk
Bürosu’nda tanıştım. Bence bu anekdot
TOBB ETÜ ortak eğitim programının kariyer planlaması anlamında öğrencilere çok
şey kattığının en açık göstergesi.
TOBB ETÜ’nün hukuk öğrencileri için yaptırmış olduğu Kurgusal
Duruşma Salonu hakkında neler
söylemek istersiniz?
Kurgusal Duruşma Salonu’nu bizim
aktif olarak fazla kullanma şansımız olmadı, fakat öğrencileri motive etmesi anla-

Mezun olunca okulumuz için bir şeyler yapabiliriz
İnsanlar mezun olduğu üniversitenin kimliğini hayatlarının sonuna kadar üzerlerinde
taşır. Dolayısıyla “Mezun oldum, benim
okulla ilişkim bitti” tarzında bir yaklaşımı
doğru bulmasam da maalesef TOBB ETÜ
öğrencilerinin okullarına aidiyet hislerinin
az olduğunu ve mezuniyetten sonra ise bu
aidiyetin çok daha az hissedildiği düşüncesindeyim. Fakat aksine mezun olduktan
sonra da okulumuz adına bir şeyler yapabiliriz. Okulumuz adına olumlu gelişmeler
ömrümüzün sonuna kadar taşıyacağımız
TOBB ETÜ’lü kimliğinin de değerini artıracak.
Bu çalışmaların mezunlar açısından en güzel

yeri ise TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’dir. Bu
bağlamda Mezunlar Derneğimiz’e düşen
görev üye sayısını artırmak ve mevcut üyelerin dernekte aktif rol oynamasını sağlamak.
Tabii bunun mümkün olması için mezun
arkadaşlarımızın da özveri de bulunarak
derneğe ve dernek çalışmalarına katılması
gerekiyor. Bu gerçekleştiğinde etkinliklerin
sayısı dahil birçok durumda olumlu gelişmeler zaten kendiliğinden olacak. Şu anda az
sayıda özverili insanın çalışmalarıyla birçok
güzel etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu biraz daha
katılımla neler yapılabileceği noktasında çok
umut verici.

mında ve gerçek bir duruşma atmosferi
yaşamak açısından faydalı bir uygulama
olduğunu düşünüyorum. Zaten TOBB
ETÜ Hukuk Fakültesi her zaman hukukta
uygulama ve pratiğe önem veriyor. Bununla ilgili olarak zaten fakültemizden
arkadaşlarımızın ulusal çapta Türkiye’nin
önde gelen hukuk fakültelerinin katıldığı
bir kurgusal duruşma yarışmasında bir de
birincilikleri var.
TOBB ETÜ mezuniyetinizden
sonra neler yaptınız?
Mezun olduktan sonra bir yıllık yasal
avukatlık stajımı başlattım. İlk altı ay daha
önce ortak eğitimimi yaptığım Temel
Eken Hukuk Bürosu’nda daha sonra avukat Bülent Erdoğan›ın yanında çalışarak
biraz daha tecrübe kazandım. Bu sırada
yasal avukatlık stajımı tamamladım ve
avukat Gaye Elalmış’ın Temmuz 2012’de
kurduğu Mehter Hukuk Bürosu’na ortak
olarak katıldım.
Geleceğe yönelik hedefleriniz,
kariyer planlarınız nelerdir?
Gelinen noktada artık avukatlar ve
hukuk büroları da kurumsallaşmanın peşinde olmalılar. İcra etmiş olduğumuz
meslek her ne kadar bir kamu hizmeti olarak tanımlanmış olsa da artık insanlar ve
özellikle tüzel kişiler hukuki sorunlarının
çözümü için kurumsallaşmış hukuk bürolarını tercih ediyorlar. Biz de kurumsallaşma çabası içinde olan bir hukuk bürosuyuz. Şu an üç kişiden oluşan kadromuzu
zamanla genişleterek, hem ulusal hem de
uluslararası hukuki sorunların çözümünde
tercih edilen bir hukuk bürosu olma arzusu ve gayretindeyiz.
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İş Dünyası Vakfı Onursal Başkanı Ali COŞKUN:

DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER KURULU
VE GELİŞMELER
"Kurucu başkan olarak bizzat ülkeler arasındaki iş
konseylerinin kuruluşlarını temin için ülkemizle
iş ilişkisi olan iş adamlarıyla önemli ilişkilerin
kurulmasını sağladık, kolay olmadı ama başarabildik."

İ

ş Dünyası Vakfı Onursal Başkanı Ali
Coşkun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) kuruluşunda yaptığı
çalışmalardan bugünkü yapısına şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Sanayimizin ve ekonomimizin can
çekiştiği yıllardı yetmişli ve seksenli yıllar.
Karma ekonomik bir anlayışla yönetilmeye
çalışılan ülkemizde her şey devlet yönetimine tabii idi. Kotalar tahsisler, döviz kıtlığının ve aşırı devletçi bürokratik engellerin
hakim olduğu çile dolu yıllar.
Türk parasını koruma, ihracatı geliştirme ve benzeri kanunlarla ekonomimiz
adeta kilitlenmiş iflasın eşiğine sürüklenmişti. İthalatın sıkı devlet iznine bağlı olması yanında, ihracatta imkansızdı. Zira
her şey memurun iznine bağlıydı. Gerekli
izin ve döviz tahsisiyle dışarıdan ithal edilen bir tezgahın yedek parçası bile yüzün
üzerinde imza ile verilen izine ve fiyat tescille mümkündü.
24 Ocak kararları
24 Ocak 1980 kararları, 12 Eylül askeri
müdahalesi devamında Anavatan partisinin iktidar olması sonucu Turgut Özal
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hükümetleri ile Türkiye yeniden dirilip
yepyeni bir yönetim anlayışı ile ekonomimiz dünyayla bütünleşmeye başlamıştı. Serbest piyasa ekonomisine geçiliyor
ekonomimiz libere edilerek birçok tabular
yıkılıyordu ve bir dizi reform uygulandığı
zor günlerdi. Zira Türkiye dışa açılırken,
en büyük engel yine devlet kuruluşlarıydı.
Bir masa, bir kasa
Türkiye'nin tanıtılması bile devletin
elindeydi. Uluslararası fuarlarda yoktuk.
Hazine’ye bağlı İhracatı Geliştirme Dairesi’nin katıldığı fuarlarda ise bir masa bir
kasa, şanlı bayrağımızla temsil ediliyorduk.
Ülkemize gelen yabancı heyetlerin
muhatapları genelde memurlardı. KEK Karma Ekonomik Kurullarda sektörler temsil
edilmiyordu memurların gündeminde ise
klasik ihraç ürünlerimiz kuru incir, üzüm,
fındık, tütün, pamuk v.b. bilgiler vardı. Ülkenin üretim gücünü ve ihracat potansiyelini bilmiyorlardı.
1980 yılında bu sebeplerle doğrudan
yabancı yatırım bir milyar dolar, toplam
ihracatımız 3 milyar doların altındaydı ve
sadece petrol ithalatımıza bile yetmiyordu.

TOBB’da başkan seçilmiştim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde
(TOBB) başkan vekilliğinden sonra başkan
seçilmiştim.
*Bir taraftan İstanbul ve Marmara
Bölgesi’nde yoğunlaşmış olan sanayimizi
Anadolu'ya yaymak.
*Özel sektör öncülüğünde yatırım,
üretim ve ihracat seferberliği kalkınma
modelini benimsemek.
*Ekonomimizin dünya ekonomileri ile
entegre olması için özel sektörün önündeki engellerin kaldırılması hususunda
yılmadan mücadele veriyorduk.
*Durumu kapsamlı şekilde başbakan
Turgut Özal'a sunduğumuzda büyük destek gördük. Örnek olarak birçok yetkiyi
TOBB çatısı altındaki oda ve borsalarımız
bünyesine alabildik.
*KEK Karma Ekonomi Kurulları’nda sektör temsilcilerimizde yer almaya başladı.
Bünyemizdeki Orta ve Küçük İşletmeler
Kurulu çalışmalarımızdan KOBİ kuruluşlarını destekleyen ve Anadolu'ya yayan
KOSGEB kuruldu.
*İhracatı büyük ölçüde Hazine’nin yönetiminden kurtardık. TİM kuruldu.
*Türkiye dünyaya açılırken TOBB çatısı
ve 5580 sayılı yasa çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nu (DEİK) kurduk.
Kurucu başkan olarak bizzat ülkeler arasındaki iş konseylerinin kuruluşlarını temin
için ülkemizle iş ilişkisi olan iş adamlarıyla
önemli ilişkilerin kurulmasını sağladık, kolay olmadı ama başarabildik.
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İlk anlaşma ABD ile
*Durumu Turgut Özal'a şöyle ifade etmiştim: “Müsaade
ederseniz devlet adamlarının ve siyasi kadroların, ya da sivil
toplum kuruluşlarının ülkelerle açacakları dostluk kapılarından
iş adamları geçerek meslektaşlarıyla gerçek anlamda karşılıklı
menfaatlere dayalı ekonomik, ticari ilişkiler kursunlar. Ancak
doğrudan ikili yatırımları ve gelişmeleri böyle sağlayabiliriz.
Devlet elini ticaretten çekip özel sektöre fırsat vermelidir”. Teklifimizi yerinde bularak her türlü desteği sağladı. İlk iş konseyi
anlaşmasını da Amerika seyahatimiz sırasında onun ve ABD
Ekonomi Bakanı huzurunda ABD Ticaret Odaları Başkanı ile
imzaladık. Şimdi yüzün üzerinde ülke ile iş konseylerimiz var.
Fikir ve yapılanma bize ait olmakla birlikte şimdilerde Turgut Özal'ın kurduğu ifadesi kullanılıyor. Evet çok destek verdi.
TÜSİAD, TİSK, TZOB gibi diğer sivil toplum kuruluşlarını da DEİK
bünyemize almamızı arzu etti. Büyük holding sahiplerinin
görev almasını destekledi. Ruhu şad, makamı cennet olsun...
Böylece Türkiye ekonomisi seçimle görev alan gönüllü iş
adamlarımızın gayretleri ile dünyaya açılırken, en önemlisi DEİK
İş Konseyleri toplantıları diğer ülkelere örnek oldu ve ülkeler
arasında diplomatik gelişmelere de olumlu zemin hazırlayarak yıllardır devlet adamlarının, başbakanların, bakanların, iş
adamlarının buluşup görüştükleri ortamların oluşmasına ev
sahipliği yaptı.
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Kıskanılan güç haline geldi
DEİK bu haliyle birçok sivil kuruluşun
imrendiği hatta kıskandığı bir güç haline
geldi. Oysa ki elde edilen başarı ülkemizindi. İş dünyasınındı. Ekonomimizin yücelmesi içindi.
DEİK'in ekonomi bakanlığına bağlanma gerekçesini hala anlayabilmiş değiliz.
Bence hükümetimizin ekonomimiz konusunda yaptığı güzel icraatlar içinde bu olay
yanlış bir karar olarak tarihe geçti.
Bir gece yarısı torba yasaya ilave edilen bir maddeyle DEİK devletleştirildi. Bir
gecede iş konseyleri başkanları bakanın
tayin edeceği maaşsız devlet memuru
ya da genel müdür haline gelmiş oldu
ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu
DEİK Başkanlığından istifa etti. Görev alan
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarı diliyor
ve beni anlayacaklarına inanıyorum. Onlar
hizmeti aksatmamak için çalışıyorlar.
Bana dert yanıyorlar…
Hem dost ülke iş konseyi başkanları
hem de bizim başkan ve üyelerimiz hiz-

meti geçmiş birçok iş adamımız hükümete
karşı susmayı tercih etseler de huzursuzlar.
Kurucu başkan olarak bana dert yanıyorlar.
DEİK 2015 yılı Olağan Genel Kurulu
19 Aralık 2015 günü İstanbul Swiss Otel
Bosphorus salonlarında TV'den izlediğimize göre görkemli bir şekilde yapıldı.
Başbakanımız ve ilgili bakanlar katıldığından ilgi fazlaydı ancak zamanla dış ilişkilerde DEİK'in uluslararası etkinliğinin ve
güvenilirliğinin sarsılabileceği endişemiz
devam ediyor.
Yeni Ekonomi Bakanımız Mustafa Elitaş
aynı zamanda saygın bir iş adamı arkadaşımızdır. Kendisini makamında ziyaret
ederek durumu anlattım. Hükümetimizin
bu karardan dönmesini, uygulamada aksaklık varsa onun düzenlenmesini talep
ettim. Anlayışla karşılasa da zamana ihtiyaç
olduğunu açıklamak durumunda kaldı.
Dış ülkelere anlatmak imkansız
Bu gelişmeyi dış ülkelere anlatmak
imkansız gibi bir şey. Bana Almanya'da
yaşadığım bir olayı hatırlattı.

Almanya'nın Villingen kentinde yerleşik sanayici arkadaşımızın yemeğinde
yargıç bir dostu da vardı. Tanıştıktan sonra merak ettiğim bir soruyu sordum.
Sorum, “Alman mahkemelerinde
Türklerin duruşmalarında ihtiyaç duyulduğunda dini konularda devletin resmi
kuruluşu Diyanet’e bağlı din ateşelerimizden görüş almayıp, neden gönüllü
din kuruluşlarının fetvalarına itibar ediliyor?” oldu.
Cevap ise şöyleydi: “Diyanet hükümetinize bağlıdır. O nedenle diyanet
görevlisi hükümetin resmi ideolojisine
ters açıklama yapmaz. Oysa ki biz dinin
emrettiği doğru açıklamaya itibar ederiz.”
Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı ve serbest ticaret anlaşmalarının yaygınlaştığı dünyamızda yabancı iş
adamları Hükümetçe tayin edilmeyen ya
da o görüntüyü sergilemeyen iş adamlarıyla görüşme eğilimindedirler.
Umarım 1980'li yılların devletçi anlayışına kapılıp böyle çelişkili yorumlara
ekonomiyi sürüklemeyiz.”
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Mehmet Ali Kağıtçı
Nazmi KAL l nazmikal@yahoo.com

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi ve TOBB Fotoğraf Servisi

Mehmet Ali Kağıtçı
1965 yılında bir
konferansta el ile
kağıt yapıyor

Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin
nasihatları, planları ile yükselebilsin. Tarih
böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.
ATATÜRK
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Türkiye’de kağıt sanayinin kurulmasında tartışmasız en büyük pay sahibi Mehmet Ali
Kağıtçı’yı Heybeliada’da gecekondumsu bir evde buldum. Bana İzmit Kağıt Fabrikası’nın
kuruluş öyküsünü tüm ayrıntıları ile anlattı. Anlatmakla kalmadı, daktilosu ile hazırladığı
30 sayfalık notu da verdi.

C

umhuriyet, Osmanlı’dan ölüsüne
saracak kefen bezini, ateş yakacak bir çöp kibriti, pusula yazacak
bir yaprak kağıdı, çayına atacak
bir topak şekeri, unu, buğdayı ithal eden bir
ülke devraldı.
15 yıl sonra büyük Atatürk’ün önderliğinde Türkiye, Osmanlı’dan kalan borçları da
ödeyerek ve hiç borçlanmadan, dış ticaret
açığı vermeden, 0 enflasyonla, şeker, çimento,
kauçuk, deri, çelik, gıda sektörlerinde kendi
ihtiyacını karşılayacak ve bazılarını ihraç edecek duruma geldi…
Atatürk, elbette bu başarıyı tek başına yaratmadı. Etrafına topladığı bir gurup idealist,
yurtsever, çalışkan kadrolarla gerçekleştirdi.
Bu başarıyı sağlayan kadrolar içinde yer alanlardan biri de Mehmet Ali Kağıtçı idi.
Hizmetleri ile Atatürk’ün verdiği Kağıtçı
soyadını hak eden Mehmet Ali Kağıtçı’yı 1980
yılında TRT’de Atatürk’ten Anılar programını
hazırlarken tanıdım. Daha doğrusu, Celal Bayar ile bir konuşmamda Bayar bana “Çok yurtsever bir kişidir, onunla mutlaka konuş” dedi.
Türkiye’de kağıt sanayinin kurulmasında
tartışmasız en büyük pay sahibi Kağıtçı’yı
Heybeliada’da gecekondumsu bir evde buldum. Bana İzmit Kağıt Fabrikası’nın kuruluş
öyküsünü tüm ayrıntıları ile anlattı. Anlatmakla kalmadı, daktilosu ile hazırladığı 30 sayfalık
notu da verdi.
İzmit Kağıt Fabrikası’nın kuruluş öyküsü
sanayileşen bir ülkede, dış güçlerin iç işbirlikçileri de yanlarına alarak ülkede kurulacak
yeni bir sanayii engellemek için neler yapabileceklerinin ibret dolu öyküsüdür. 1981’de
Atatürk’ün 100. doğum yılında TRT’de anlattığım bu entrika dolu öyküyü yeniden
Ekonomik Forum okuyucularına sunmayı bir
görev saydım.
Önce Mehmet Ali Kağıtçı’yı kısaca tanıyalım. Mehmet Ali Kağıtçı 1899 yılında Heybeliada’da doğdu. İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) Kimya Enstitüsü’nden mezun olduktan
sonra 1923’de üniversitede öğretim görevlisi
oldu. Aynı zamanda Heybeliada Bahriye Mektebi’nde de kimya öğretmenliği yaptı.
Yazları ülkemizin hammadde kaynaklarını

incelemek üzere Anadolu’yu dolaştı. Ülkemizde ne tür bir sanayi kurulabileceğini araştırdı.
Kağıt sanayinin eksikliğini gördü ve kağıtçılığı
meslek olarak seçti.
Mesleği öğrenmek için üniversitedeki
görevini bırakarak önce işçi olarak Almanya’ya gitti. Selüloz ve kağıt fabrikalarında işçilik yaparak mesleği öğrenmeye çalıştı. Daha
sonra da Hannover Teknik Üniversitesi’nde
kağıtçılığın bilimsel yanını araştırdı. Fransa’da
selüloz ve kağıt fabrikalarında işçi olarak çalıştı ve sonunda Grenoble Üniversitesi Kağıt
Mühendisliği Yüksek Okulu’ndan (Ingenieur
Papetier. E.F.P.) diplomasını sınıfının birincisi
olarak aldı ve iyi koşullarda Fransa’da kalması teklif edilmesine rağmen o Türk kağıt
sanayini kurmayı ideal olarak gördüğünden
önerileri reddetti ve yurda döndü. Gelir gelmez kağıt sanayimizin kurulması gereğini
konferanslar vererek anlattı, yetkililere duyurmaya çalıştı. Gazetelerde makaleler, broşürler,
kitaplar yayınladı. Konferansta projeksiyon
gösterileri ile kağıdın nasıl üretildiğini elle
kağıt yaprakları üreterek izleyicilere gösterdi.
Her şey üç görüşmeyle başladı…
Devamını Kağıtçı’nın kendisinden dinleyelim:
◗ Mehmet Ali Kağıtçı: 1928 yılında
üniversitede bir konferans sonrasında üç

görüşme talebi aldım. Bu taleplerden biri
T.C. Tütün İnhisarı (Tekel) İdaresi Genel Müdürü Behçet Bey adına, ikincisi o devirde
Kibrit Kıralı namıyla meşhur Kreuger adına,
üçüncüsü de Merkezi Avrupa Kağıtçılar Birliği
(Gröl) acentesi adına gelmişti. Her üç grubun isteğini de kabul ettim. Önce Tekel ile
konuştum. Benden uzun uzun bilgi aldılar.
Kreuger ile o yıllarda Türkiye’nin ihtiyacı olan
24 bin ton kağıdı ithal eden Gröl firmalarının
amaçları aşağı yukarı aynı idi. Her ikisi de
Türkiye’de kağıt fabrikası kurulamayacağını,
zira sonunda nasıl olsa verimli olamayacağını
tekrarlıyorlar ve bir sürü laf arasında “Efendim siz Türkiye’nin biricik kağıt mütehassısı
bulunuyorsunuz, bunu değerlendirmelisiniz.
Kağıt fabrikası kurmaktan ne gibi bir kazanç
umut ediyorsunuz, nihayet sizi, genel müdür
yaparlar bir aylığa kalırsınız, bizim firmalarımızda çalışırsanız size çok daha mükemmel
imkanlar sağlayabiliriz. Örneğin ithalattan size
% 3 pay verebiliriz” diyorlardı.
Tabii reddettim.*
Bir süre sonra Tekel’den yazı geldi. Kağıt
ve karton fabrikası kurulması için benden
yardım istiyorlardı. Nihayet idealime kavuşma
olanağı doğmuştu. Derhal kabul ettim ve
gittim. Yazıda “En seri bir şekilde ve olanaklar
ölçüsünde tüketimi iç üretimle karşılamak
amacı ile hazırlanmasına karar verilen sanayi
Nazmi Kal-Mehmet Ali Kağıtçı
1981 Atatürk’ten Anılar programında
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Sümer Bank Kağıt ve Karton Fabrikası Kurucu
Müdürü Mehmet Ali Kağıtçı, yıllarca süren
çalışmaları sonunda idealinin hakikat oluşunu
idrak mutluluğu içinde

programının kağıt röportörlüğü ile görevlendirildiğim” bildiriliyordu.
O zamanki İktisat Vekili Şakir Kesebir’e
Türk kağıt sanayi kurulması amacı ile çok
yönlü çalışmalarımı açıklarken hammadde
kaynaklarımız ve bu arada Keçiborlu Kükürt
cevherimiz hakkında da bilgi verdim. O zamanlar kükürt ihtiyacımızı karşılayan Sicilya
Kükürt şirketinin kükürt kaynaklarımızdan
faydalanma imkanını nasıl yok ettiğini anlattım. Sicilya şirketi kurduğu bir temsilcilikle her
yıl Keçiborlu kükürt işletme imtiyazını alıyor
ve işletmek yerine Sicilya’dan ithal ederek
ihtiyacı karşılıyordu. Açıklamalarımı dikkatle
dinleyen Sayın Bakan bu konunun uzmanı
Şahap Bey’i çağırtarak Keçiborlu kükürtleri ile
ilgilenmesi ve derhal imtiyazın iptali ile kamu
tesisi olarak bir üretim projesinin hazırlanması
emrini verdi. Bir süre sonra Keçiborlu kükürt
fabrikası işletmeye açıldı.
Şakir Kesebir’in bu kararı hükümetin ulusal
kaynaklarımız hakkında ciddi tutumunun bir
göstergesi olarak beni duygulandırdı ve çalışma arzumu artırdı. Sonuçta Türk selüloz ve
kağıt sanayinin kurulması gereğini ve faydalarını anlatan raporum beğenildi ve takdir edildi.
Kısa zamanda projeyi ve ihale şartnamesini hazırladım. Dünyanın tanınmış 23 firmasından teklifler geldi. İhalenin yapılacağı gün büyük bir sürprizle karşılaştım. Maliye Müsteşarı
Ali Rıza imzası ile gelen yazıda kağıt fabrikası
kurma işinin ertelendiğini yazıyordu. Uğradığım hayal kırıklığını tahmin edemezsiniz.
Fabrikayı kurdurmama girişimleri
Nedenini araştırdım. Bana komisyon
öneren ithalatçı firmalar fabrika kurulması
girişimini baltalamak, yetkili makam sahip-

98

EKONOMİK FORUM

lerinde kuşkular uyandırmak amacı ile çaba
harcamaya başladıklarını biliyordum. Bir taraftan İstanbul’daki yayın organlarında makaleler, haberler yayınlatıyorlar diğer taraftan
da Ankara’ya adamlar göndererek Teşvik-i
Sanayi Kanunu’ndan faydalanmak amacıyla,
Türkiye’de kağıt fabrikası kurmak istediklerini
belirtiyorlar, fabrika kurmaya uygun bölgeleri
saptamak için bir süre inceleme yapma müsaadesi istiyorlardı. Amaçları “suret-i haktan”
(yapıyor) görünerek, uzman kişilerin rapor
ve sözleriyle zihinleri bulandırmak, tereddüt
uyandırmak, fabrikanın kurulmasını engellemek, en azından geciktirmekti.
Nitekim Bolu ve Kastamonu bölgelerinde
yaptıkları iki aylık bir inceleme gezisinden
sonra Türkiye’nin, kağıt sanayine uygun olmadığı konusunda rapor hazırlamışlar ve o
zamanki iktisat vekili Mustafa Şeref’e hem
yazılı hem de sözlü olarak sunmuşlardı.
Raporun içeriği
Benimde gördüğüm raporun içeriği şöyle idi:
1) Türkiye’de kağıt üretimi için gerekli lifi
hammadde yoktur.
2) Kağıt imalatı için bol su lazımdır. Türkiye’deki akarsular, bol ve berrak su teminine
elverişli değildirler.
3) Islak kağıdı kurutmak için çok buhar
ister, böylesine çok suyu buharlaştırmaya
yetecek kömürü temin etmek güçtür.
4) Kağıt makineleri ve tesisleri çok
komplikedirler, bunları gereği gibi işletecek
yetenekte personel bulmak da olanak dışı
görülmektedir.
Gerçi Vakit Gazetesi’nde bu dayanaksız
ve yanlış iddialara gerekli cevapları verdim,
tezlerini çürüttüm ama yine de etkili olama-

Mehmet Ali Kağıtçı, "Papeteries de France"ın
Lancey'deki (Jsère), Mihaniki Hamur, Paçavra,
Saman ve Odun Selülozları, Yazı, Tabı ve
Ambalaj kağıtları; Karton ve Mukavva
Fabrikaları Kompleksi'nde çalışırken.
(Foto: Mehmet Ali Kağıtçı)

dım. İşin garibi, Maliye Bakanlığı ve Bakan
Fuat Ağralı da bu iddialardan hareketle kağıt
fabrikasının kurulmasına karşı çıkıyordu. Bakana göre hem fabrikanın kurulması için para
harcanacak, hem de kağıttan alınan gümrük
vergisi geliri kuruyacak, bu yüzden de bütçe
açık verecekti! Böylesine dayanaksız tereddütlerle 1929 yılında Kağıt Sanayi Projesini,
rafa kaldırdılar.
Neler olmuştu, neden vazgeçilmişti?
Bu olayı İsmet Bozdağ’ın “Bir Devrin Perde
Arkası” adlı kitabından aktarayım.
“O yıllarda kağıt ve karton genellikle Orta
Avrupa ülkelerinden getiriliyordu. Bu fabrikaların Türkiye’de temsilcileri vardı. Bunlar
aldıkları komisyonlarla ceplerini şişirtmekte
idiler. Bu yüzden kağıt fabrikasının kurulmasına karşı çıkıyorlardı. Bu temsilcilerin Büyük Millet Meclisi’nde ve hükümette güçlü
sözcüleri vardı. Buna rağmen Tekel Bakanı
kağıt ve karton ihtiyacını karşılamak için bir
kağıt fabrikası kurma kararı verdi. Mehmet
Ali Kağıtçı’ya planlarını çizdirdiler. Projelerini
hazırlattılar ve ihaleye çıkardılar.
Çıkarcı çevreler kıyamet koparıyorlardı.
Gazetelerde yazılar yazılıyor, politik çevrelerde
konuşmalar yapılıyor, Türkiye’de bir kağıt fab-

Sümer Bank Selüloz Sanayi Müessesesinin
umumi görünüşü (Foto: Fahri Seyrek, İzmit 1939)

Fabrikamızın deniz tarafından dörünüşü. (Foto: Mehmet Ali Kağıtçı, 1939)

rikasının mutlaka zarar edeceğini rakamlarla
ispata çalışıyorlardı.
İhalenin yapımına üç gün kala Tekel’in
kağıt fabrikası dosyası İsmet Paşa’nın masasına geldi. Başvekil verilen raporları, yapılan
hesapları gözden geçirdikten sonra Tekel
Bakanı’na emir verdi ihale kaldırıldı.
Çok geçmeden konu Atatürk’ün masasına geldi.
Atatürk, Başvekil İsmet Paşa’yı, Maliye
Bakanı Fuat Ağralı’yı İktisat Bakanı Mustafa
Şeref’i ve Tekel Bakanı’nı çağırdı, durum incelendi. Hükümetin elindeki dokümanlar, fabrikanın bu ölçüler içinde verimli olmayacağını
göstermekteydi. Başbakan ve Bakanlar da bu
fikre katılıyorlardı.
Atatürk,
◗ “Cumhuriyetin kuracağı bir fabrikanın
zarar etmesi kötü örnek olur, ümit kırar, bırakalım” dedi
Bıraktılar dosya ortadan kalktı tozlu raflar
arasında yerini aldı ve mesele kapandı. (1929)

◗ Mehmet Ali Kağıtçı: 1932 yılında
Londra’da Para ve İktisat Konferansı toplandı.
Toplantıya Türkiye’den Celal Bayar katıldı.
Konferansta sanayileşmiş devletler** bir karar
aldılar. Bu kararla dillerinin altındaki bakla ortaya saçıldı. Bir ibret belgesi olan karar şu idi:
“Hammadde kaynakları zengin olan fakat Sanayisini kuramamış bulunan ülkeler hukuken
müstakil olmakla beraber iktisaden sanayici
memleketlerin hammadde kaynağı olarak,
kalkınmış ülkelerin hegemonyası altında,
muhtaç durumda tutulmalıdırlar.”
Fransız Arkeoloji Enstitüsü eski üyelerinden Robert Matran, “Geri kalmış ülkelerde
ulusal sanayilerin kurulmasını, kurulmuşların
devamını önlemek ve ülke piyasasına Avrupa
üretimini göndererek bu ülkelerin açık pazar
durumunu devam ettirmek gerekir” diyordu
(“Aperçu Economique de Turquie- Türkiye’nin ekonomik görünümü).
Aynı toplantıda Alman delegesi “Türkiye’deki sanayileşme bizi tedirgin ediyor” demişti.

Türkiye Cumhuriyeti Heyeti Başkanı Sayın
Celal Bayar, dönüşte sanayileşmiş ülkelerin bu
kararını Atatürk’e duyurdu ve gerekli bilgiyi
vererek, 1929’da Tekel’in kurması an meselesi
olan kağıt fabrikasının, ihale edilmek üzere
iken vazgeçilmesinin iç yüzünü anlattı.
Celal Bayar o yıllarda İş Bankası Genel
Müdürü’dür.
◗ Celal Bayar: Atatürk beni Marmara
Köşkü’ne çağırdı, 1929’da rafa kaldırılan kağıt
meselesinin hangi aşamada olduğunu sordu,
anlattım. Bir kere daha anlat dedi, anlattım.
Atatürk hiçbir şey demeden ayrıldı ve ertesi
günü İktisat Vekili Mustafa Şeref’i görevden
alarak beni İktisat Vekilliği’ne atadı.
Kağıt fabrikası projesi 1932 yılında Atatürk’ün Bayar ile Marmara Köşkü’ndeki konuşmasından sonra tekrar raftan indirildi ve
Bayar’ın İktisat Vekilliği döneminde uygulamaya kondu.
◗ Kağıtçı: Yabancı çevreler Cumhuriyet
devrinin Selüloz- Kağıt Sanayi kuruluş girişimini engellemek için ellerinden geleni yine
yapıyorlardı. Bu kişilerin girişimleri sonucu
yetkililer “Nasılsa batacak bari az para batsın
“diyerek kurulacak fabrikanın yıllık kapasitesini
24 bin tondan 12 bin tona düşürdüler ve selüloz kısmını geleceğe bıraktılar. Böylece yıllık
12 bin ton kağıt ve karton kapasiteli fabrika
projesi 1. Beş yıllık Sanayi programına girdi.
Temeli 14 Ağustos 1936 da atılan fabrika
6 Kasım 1936’da üretime başladı.
Sabotajlar başlıyor
◗ Kağıtçı: Kağıt sanayimizin kurulmasını
önlemek isteyen çevreler kağıt fabrikası kurulması kararından sonra da boş durmadılar.
Alman hükümetine başvurarak Türkiye’ye kağıt makineleri satışını engellemek için Alman
hükümetine başvurdular. Alman Hükümeti
“Makine ihraç malı olarak döviz sağlamaktadır, bu bakımdan satışın engellenmesi imkansızdır” cevabını verdi... Bu kez selüloz sabotajı
düzenlediler. Selüloz ihalesini oyaladılar, hatta
teminatı yakarak selüloz vermediler. Buna
karşılık hükümetimiz tütün karşılığı selüloz
teslimini şart koştu ve ancak bu baskı zoruyla
bir miktar selüloz alabildik. Selülozlar işlenmeye başladığında, sabotaj unsuru ortaya çıktı,
verdikleri selüloz reçine kusmakta idi. Selüloz
hücrelerinden sızan reçine damlacıkları, makinelerin hassas kısımlarına sıvaşıyor ve üretimi
engelliyordu. Türk kağıtçılığını engellemeye
çalışanların amacı belli idi. Reçine kusan selülozlar yüzünden üretim duracak olumsuz
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propagandalarına malzeme yaparak Büyük
Millet Meclisi’ne kadar uzanan kolları aracılığı ile “İşte söylemiştik yapamadılar” diyerek
yetkilileri kandırmaya çalışacaklardı. Sabotajın
şeklini saptar saptamaz laboratuara girdim,
gerekli incelemeler ve denemeler sonunda
selüloz elyafı içindeki reçine habbeciklerini
elyafın içine hapsetme yöntemini bulmayı
başardım ve kağıt-karton üretiminin durmasını engelledim. Bu başarımı kağıtçılık
çevresine bildirdim. Bana bu konuda çeşitli
ülkelerde çalışmalar olmasına rağmen henüz
bir sonuç olmadığını buluşumun üstün bir
başarı olduğunu cevaben bildirdiler ve tebrik
ettiler. Bu keşfim mesleki yayınlara ve Kimya
Ansiklopedisine (Chemie-Lexikon) geçti.***
Yine boş durmadılar. Piyasamıza ucuz
kağıt çeşitleri sürerek, fabrikamızı batırmaya damping yoluyla satışlarımızı önlemeye
çalıştılar. Planlarının başarıya ulaşmasından
o kadar emindiler ki T.C. Filigranlı Kağıtları
üretmişlerdi bile. Maliye Bakanlığı’nın bu siparişini biz gerçekleştirince apışıp kaldılar.
Daha sonra fabrikamızı şapsız bırakmak için
girişiminde bulundular. Bu sabotajı da def

etmek amacıyla, Şaphane köyü çevresindeki
Ata yadigarı, şaptaşı kaynaklarımızı değerlendirmeye yöneldim... Kağıt fabrikasının açılışı
yapılıp 2 bölümünün yapılması gündeme
geldiğinde. Sümerbank’ın 1936 bilançosu
görüşmeye açılmışken yine kağıt fabrikasının
kurulması konusunda eleştiriler devam etti.
Zarar edeceği ısrarla söylendi. Afyonkarahisar
Milletvekili Berç Türker yaptığı uzun konuşmasında “Bendeniz böyle bir sanayi hırsının
işin arkasını almadan ve nasıl işlediğini görmeden, kar edip etmediğini bilmeden ikincisinin açılmasını doğru bulmuyorum” diyerek
karşı çıktı. Afyonkarahisar Milletvekili’nin bu
kulaktan dolma bilgilerle söylediği sözlere
İktisat Bakanı Bayar gereken cevabı verdi.
◗ Celal Bayar: “Fabrika çok medeni ve
modern esaslara dayanarak kurulmuştur.
Avrupa’daki herhangi bir benzeri ile rekabet
etmeye hazırdır.”
Bir yabancı konuğumla fabrikayı dolaşıyorduk. O da Sovyet ağır sanayi komiseri idi.
Kendisi çekirdekten yetişmiş ve işten anlayan
bir zattı. “Bu fabrikanın planlarını müdürünü-

zün yaptığını söylüyorlar doğru mu?” dedi.
Evet doğrudur, Bu gün fabrikanın başında bulunan Mehmet Ali Kağıtçı bu işten anlayan yetişmiş kıymetli bir elemandır. Mesleğini
çok iyi bilen bir uzmandır. Fabrikamız emin
ellerdedir hiçbir endişemiz yoktur. Bilakis fabrikanın büyütülmesi hayırlı bir iştir, çünkü kar
temin etmektedir ve fabrikanın güvenilirliğini
artırmaktadır” dedim.****
Atatürk’ün ölümünden sonra ulusal sanayi
hamlemizin ve Türk kağıtçılığının düşmanları
yeniden eyleme geçtiler. O zamanki Başbakan Refik Saydam 1939 Mayıs’ında “Değil yeni
fabrikalar için para vermek mümkün olsa işlemekte olanları dahi kapatırım”***** diyordu.
Zamanın İktisat vekili Celal Bayar’ı eleştirme çabası içinde birinci beş yıllık plan gereğince kurulan fabrikaların ülke yararına
olmadığını ortaya çıkarmak istiyorlardı.
Mehmet Ali Kağıtçı hakkında soruşturmalar açtılar. Nihayet 1940’da Kağıtçı’yı görevden aldılar.
Mehmet Ali Kağıtçı Hakkında Ünlü yazar-Tarihçi Cemal Kutay, “Ömrünü Milli Kağıda
Adayan Adam” başlıklı yazısında bakın ne
yazıyor.
◗ “Yaşamını milli kağıda adayan Mehmet
Ali Kağıtçı alanında uluslararası bir otorite
idi. Onu görevden aldıktan sonra Kuzey ülkelerinden bir uzman aramasına giriştiler.
Uluslararası kağıt karteli bu arayışı duyunca
Stokholm elçiliğimize başvurarak “Mehmet
Ali Kağıtçı’nın hayatı hakkında bilgi istendi.
Çünkü bir ülkede bir Mehmet Ali Kağıtçı varken selüloz ve kağıt sanayi için uzman aramak
batılı kafa için bir cinayetti… Bir uzman getirdiler. Gelen kişi ilk olarak Mehmet Ali Kağıtçı’yı
sordu. Onun hayatta ve sihhatte olduğunu,
fakat bir başka kurumda gıda maddelerinin
bileşimi üzerinde araştırma yapığını duyunca
hayretle: “Beni buraya niye getirdiniz” dedi.
Kuruluş öyküsünü kısaca anlatmaya çalıştığım fabrika sayesinde Türkiye kendi ürettiği
kağıda kavuştu. 2000’lı yıllara kadar verimli ve
karlı bir şekilde çalıştı. Ülkemizde özel teşebbüsün kurduğu tüm kağıt fabrikalarına eleman yetiştiren bir okul hatta üniversite oldu.
Bilindiği gibi özelleştirme kapsamında
fabrika kapatıldı.

* Kağıtçı o öneriyi kabul etse idi Heybeliada da gecekonduda ölmezdi.
** Bugünkü G 7 ler gibi
*** Kağıtçı’nın bu buluşu kimya ansiklopedisi (Chemie-Lexikon) a girdi.
**** Mehmet Ali Kağıtçı 1940 yılında görevden alındı.1980’lı yıllarda görüştüğüm ve bana Mehmet Ali Kağıtçı’dan övgü ile bahsedip onunla konuşmamı öneren Celal Bayar 1950’de
iktidar olunca onu göreve iade etmedi.
***** Atatürk’ün diktiği ağaçlar. Nazmi Kal
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Prof. Joseph
E. Stgltz
Nobel Ekonomi ödülü sahibi olan Prof. Joseph E. Stiglitz, Roosevelt
Enstitüsü’nün Baş Ekonomisti ve Columbia Üniversitesi’nde ders
vermektedir. Adam S. Hersh, Roosevelt Enstitüsü’nde Kıdemli
Ekonomist ve Columbia Üniversitesi’nin Politik Diyalog Girişimi’nde
misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gelşen ülkelern
sermaye musluğu
kapanıyor
Uluslararası bankalar
gelşmekte olan ülkelere
verdğ kredler 2015 yılında
800 mlyar dolar azalttı. Bu
boyutta sermaye çıkışlarının
muhtemelen pek çok
olumsuz etks olacak. Para
brmler güçsüzleşecek,
rezervler tükenecek ve hsse
ve dğer varlık fyatlarında
da düşüş yaşanacak.

G

elişmekte olan ülkelerde bu yıl ciddi bir yavaşlama
var. Birleşmiş Milletler’in Dünya Ekonomik Durum
ve Tahminleri 2016 raporuna göre bu yıl büyümeleri ortalama sadece % 3.8 olacak. Bu oran 2009
finansal krizinden bu yana en düşük hız ve bu yüzyıl boyunca
sadece resesyon yaşanan 2001’de görüldü. Ve şunu göz önünde
bulundurmak çok önemli; Çin'in yavaşlaması, Rusya ve Brezilya’da
yaşanan derin resesyonlar büyümedeki geniş bir düşme halinin
sadece bir kısmını açıklıyor.
Çin'in (ana metallere olan küresel talebin neredeyse yarısını
oluşturmasıyla) doğal kaynaklara olan talebinin fiyatlarda keskin
düşüşlere yol açtığı, bunun da Latin Amerika ve Afrika’da birçok
gelişmekte olan ekonomiyi vurduğu doğru. Birleşmiş Milletler
raporunda 29 ekonominin Çin'in yavaşlamasından kötü etkileneceğinin çok muhtemel olduğunu belirtiyor. Ve Temmuz
2014’ten bu yana küresel petrol fiyatlarının yüzde 60’dan fazla
düşmüş olması petrol ihraç eden ekonomilerin büyüme tahminlerini daha da düşürdü. Fakat asıl endişe sadece emtia
fiyatlarının düşüyor olması değil.
Sermaye akışları tersine dönmeye başladı
Ciddi bir sermaye kaçışı olduğunu görüyoruz. 2009-2014 yılları
arasında gelişmekte olan ülkeler, kısmen gelişmiş ülkelerdeki parasal genişlemelerin faizleri sıfıra itmesi sonucu, toplamda 2.2 trilyon
dolar sermaye çektiler. Daha yüksek getiri arayışındaki yatırımcı ve
spekülatörler, para girişlerinin kaldıracı yükselttiği, varlık fiyatlarını
desteklediği ve bazı durumlarda emtia fiyat patlamalarına yol
açtığı gelişmekte olan ülkelere kaydılar. Örneğin Mumbai, Johannesburg, São Paulo ve Shanghay borsalarının toplam piyasa değeri
finansal krizden bu yana neredeyse üç katına çıktı. Gelişmekte olan
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Gelşmekte olan ülkeler döngüsel sermaye çıkışı gb br zorlukla lk
kez karşılaşmıyor, fakat bu sefer çıkan sermayenn boyutları çok büyük. Asya fnansal krz süresnce Doğu Asya ekonomlernden 1997
yılında çıkan net sermayenn toplamı sadece 12 mlyar dolardı.

Peki şimdi ne yapmalılar?
Bir kez daha belirtelim, kısa vadeli sermaye akışlarının durdurmak için sermayenin serbest dolaşımını savunanların yanıldığı kanıtlandı. Birçok gelişmekte olan ülke tehlikeyi farketti
ve sermaye girişlerini azaltmaya çalıştı. Örneğin Kore, 2010’dan
bu yana bir dizi makro tedbirli önlemler kullanıyor. Amacı da
döngüsel sınırlararası bankacılık sektörü yükümlülüklerini ılıman
hale getirmek. Bu önlemler yukarıdaki veriden de görüldüğü
gibi, sadece kısmen başarılı olabiliyor. Peki şimdi ne yapmalılar?
Gelişmekte olan ülkelerdeki kurumsal sektörler, 2008 sonrası
dönemde sermaye girişleriyle borçlanma oranlarını yükselttiler

ve bilhassa kırılganlar. Sermaye çıkışları hisse fiyatlarını olumsuz
etkileyecek ve borç hisse oranlarını yükseltecek, iflas ihtimallerini
artıracak. Özellikle yüksek emtia fiyatlarının devam edeceğini
düşünerek şirketlerin yoğun olarak borçlandığı emtia ihracatçısı
gelişen ekonomilerde sorun çok daha ciddi.
Birçok gelişmekte olan ülke hükümeti önceki krizlerden ders
çıkarma dersinden kaldılar. Düzenlemeler yapmalı, vergi sınırlandırmaları koymalı ve döviz kuruna maruz kalmaktan engelleyici
önlemler almalılardı. Şimdi hükümetler bu maruziyetlerden
kaçınmak için hızla eyleme geçmeli. Hızlandırılmış borç dostu
iflas prosedürleri hızla yeniden yapılanma sağlayabilir, ve borçların tekrar pazarlık konusu olması için bir çerçeve sağlayabilir.
Gelişen ülke hükümetleri bu gibi borçların GSYH bağlantılı
veya diğer indeksli tahvillere dönüştürülmesini teşvik etmeli. Rezervi olup dış borcu yüksek olan ülkeler, düşen tahvil fiyatlarından
faydalanarak ülke borçlarını geri satın almayı değerlendirmeli.
Rezervler yastık görevi görebilse de…
Rezervler sermaye çıkışlarının etkilerini azaltacak bir yastık
görevi görebilse de çoğu durumda yeterli olmayacak. Gelişmekte olan ülkeler sermaye çıkışlarını engellemek için yükselen faiz
oranlarının cazibesine karşı dayanıklı olmalı. Tarih boyunca faiz
artışları çok büyük bir etki göstermedi. Aslında ekonomik büyümeyi vurdukları için, ülkelerin dış borçlarını ödeme kabiliyetlerini
daha da azaltacak olan daha yüksek faiz oranları, kendi amacına
zarar verir. Makro ihtiyadi önlemler sermaye çıkışlarını engelleyebilir veya geciktirebilir, fakat bu önlemler de yetersiz kalabilir.
Bazı durumlarda, sermaye çıkışlarını engellemek için seçmeli,
hedeflenmiş ve zaman kısıtlamalı sermaye kontrolleri koymak gerekebilir, özellikle de bankacılık kanalından gerçekleşen çıkışlara. Bu
örneğin bankaların gelişmiş ülkelerdeki ana şirketleriyle sermaye
transferlerini kısıtlayabilir. Malezya’da 1997 yılındaki başarılı örneğin
ardından, gelişmekte olan ülkeler sermaye akışları ve döviz kurlarını
dengelemek için geçici olarak tüm sermaye çıkışlarını durdurabilir.
Bu belki de birçok gelişmekte olan ülke için yıkıcı bir finansal krizi
engellemenin tek yolu. Ve hızlı harekete geçmeleri çok önemli.

Telif hakkı: Project Syndicate, 2016. www.project-syndicate.org

ülkelerdeki hisse piyasaları da bu süreçte muazzam artışlara sahne
oldu. Fakat şimdi sermaye akışları, 2006’dan bu yana ilk kez tersine
dönmeye başladı. Sadece 2015’te çıkan sermaye 600 milyar doları
geçti. Bu altı yılda çektikleri sermayenin dörtte birinden fazlası.
Kaçışın büyük bir çoğunluğu bankacılık kanalları aracılığıyla oldu.
Uluslararası bankalar gelişmekte olan ülkelere verdiği kredileri
2015 yılında 800 milyar dolar azalttı. Bu boyutta sermaye çıkışlarının muhtemelen pek çok olumsuz etkisi olacak: Likidite kurayacak,
borçlanma ve borç hizmetlerinin maliyeti artacak, para birimleri
güçsüzleşecek, rezervler tükenecek ve nihayetinde hisse ve diğer
varlık fiyatlarında da düşüş yaşanacak. Reel ekonomiye çok büyük
bir zincirleme etki yaratacak. Bu sermaye çıkışları, gelişmekte olan
ülkelerin büyüme görünümlerine de ciddi şekilde zarar verecek.
Gelişmekte olan ülkeler döngüsel sermaye çıkışı gibi bir
zorlukla ilk kez karşılaşmıyor, fakat bu sefer çıkan sermayenin
boyutları çok büyük. Asya finansal krizi süresince Doğu Asya
ekonomilerinden 1997 yılında çıkan net sermayenin toplamı
sade 12 milyar dolardı.
Tabii ki Doğu Asya ekonomileri bugün 1997 finansal krizinden bu yana uluslararası rezervlerinin birikimine bakıldığında,
bu gibi sermaye çıkışlarına karşı daha dayanıklı. Asya finansal
krizinden bu yana küresel rezervler üç katını aştı. Örneğin Çin
2015 yılında sermaye çıkışlarıyla mücadele etmek ve Yuan’ın hızlı
değer kaybını engellemek için rezervlerinin neredeyse 500 milyar
dolarını kullandı; fakat hala 3 trilyon dolardan fazla rezervi var.
Bu rezerv yığını aslında kısmen büyük sermaye çıkışlarının
tam bir finansal krize yol açmamış olmasının sebebi. Fakat tüm
ekonomiler böyle bir cephaneye sahip olacak kadar şanslı değil.

Not: Yazıda yer alan ifadeler Birleşmiş Milletler veya üye ülkelerin fikirlerini temsil etmemektedir. Joseph E. Stiglitz, köşesini
Hamid Rashid ile yazmıştır.

EKONOMİK FORUM

103

Prof. Jeffrey
D. Sachs
Jeffrey D. Sachs, Columbia Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma
Profesörü, Sağlık Politikası ve Yönetimi Profesörü ve Dünya Enstitüsü
Direktörüdür. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne Milenyum
Kalkınma Hedefleri konusunda Özel Danışmanlık yapmaktadır.

Surye’de savaşın
sona ermes
Körfez ülkeler, Türkye
ve İran’a kalıcı barışı
garantleyeblen bölgesel
br çerçeve çn yüz yüze
müzakerelere oturmaları
konusunda baskı
yapılmalıdır. Araplar, Türkler
ve İranlılar bnlerce yıldır
br arada yaşıyor. Bölgeye
stkrarlı br düzen dış güçler
değl bzzat bu toplumlar
getrmeldr.

S

uriye şu günlerde dünyadaki en büyük insani felaketi
ve en tehlikeli jeopolitik cehennemi yaşamaktadır.
Suriye halkı 400 binden fazla insanın öldüğü ve on
milyon kişinin evinden olduğu bir kan gölü içindedir.
Dış mihraklı hamilerin desteğini alan şiddet yanlısı mücahit
gruplar ülkeyi insafsızca yakıp yıkmakta ve halka huzur vermemektedir. Başkan Beşar El Esad rejimi, ABD ve müttefiklerinin
desteklediği Esad karşıtı kuvvetler ve İslam devleti dahil bu savaşın
bütün tarafları ciddi savaş suçları işlemiştir ve işlemeye devam
etmektedir.
Buna çözüm bulmanın vakti gelmiştir. Ama bu çözümü bulmadan önce savaşa yol açan şeyin şeffaf ve gerçekçi bir tanımı
yapılmak zorundadır.
Olaylar şöyle gelişti. Şubat 2011’de, tüm bölgede meydana
gelen ve “Arap Baharı” adı verilen olayların ortasında, Suriye’nin
başlıca şehirlerinde barışçıl protestolar sahnelendi. Esad rejimi
buna, olayları şiddet kullanarak bastırma (göstericilere ateş etme)
ile reform teklifleri getirme karışımı bir şeyle tepki verdi. Şiddet kısa
süre içinde tırmandı. Esad karşıtları rejimi kısıtlama yapmaksızın
sivillere karşı güç kullanmakla suçlarken, hükümet protestocular
arasında şiddet yanlısı mücahitler olduğunun kanıtı olarak askerlerin ve polislerin öldürülmesini öne sürdü.
Beyanları teyit etmek zor
Büyük olasılıkla daha Mart ya da Nisan 2011’de, rejim karşıtı
Sünni mücahitler ve ordular komşu ülkelerden Suriye’ye girmeye
başladı. Çok sayıda şahit, verdikleri beyanlarda yabancı mücahitlerin şiddet kullanarak polislere saldırdığını söyledi (Ancak, özellikle
de aradan beş yıl geçtikten sonra bu beyanları teyit etmek zordur).
ABD ve onun bölgedeki müttefikleri, Mısır’daki Hüsnü Mübarek ve Tunus’taki Zeynel Abidin Ben Ali gibi kolayca düşürüleceği
zannıyla, 2011 ilkbaharında Esad’ı devirmeye çalıştı. Gözlemcilerin
ifadesine göre Katar Suriye içinde rejim karşıtı faaliyetlerin artma-

104

EKONOMİK FORUM

ABD’nn Esad rejmn devrmekle bu kadar lglenmesnn
arkasında İran ve Rusya’nın desteğne güvenmes
yatıyordu. Esad’ın ortadan kaldırılmasıyla Rusya’nın
jeopoltk gücü etksz hale getrlecekt.

Ölüm oranları ne zaman arttı?
Ağustos’tan sonra ölüm oranları birden arttı. Bazen ABD’nin
bu noktada aktif hareket etmediği iddia edilir. Obama’nın siyasi düşmanları genellikle gerekli adımları atmakta yetersiz
kaldığını söyleyerek ona saldırmaktadır. ABD aslında Esad’ı
devirmek için harekete geçmiştir geçmesine ama bunu çoğu
zaman üstü kapalı olarak ve (her iki ülkenin de müdahale
etmek için fazla teşvike ihtiyaç duymamasına rağmen) Suudi
Arabistan ve Türkiye başta olmak üzere müttefikler aracılığıyla
yapmıştır. CIA ve Suudi Arabistan üstü kapalı olarak koordineli
hareket etmiştir.
Elbette savaşın kronolojisi bunu açıklamaz. Bunun için
başlıca oyuncuların motivasyonlarını incelemek gerekir. Öncelikle, Suriye’deki savaş özellikle ABD, Rusya, Suudi Arabistan,
Türkiye ve İran’ı içeren bir vekalet savaşıdır. ABD ve müttefikleri
olan Suudi Arabistan ve Türkiye bu savaşı 2011 yılında Esad’ın
rejimini devirmek için başlattı. ABD ittifakı Esad yönetimiyle
yan yana çarpışan Lübnanlı vekalet ordusu Hizbullah’ı yanına
almış İran ve Rusya tarafından yükselen karşı güçle karşılaştı.
ABD’nin Esad rejimini devirmekle bu kadar ilgilenmesinin
arkasında İran’ın ve Rusya’nın desteğine güvenmesi yatıyordu.
ABD güvenlik görevlilerinin düşüncesine göre Esad’ın ortadan
kaldırılmasıyla İran zayıflatılacak, Hizbullah baltalanacak ve

Rusya’nın jeopolitik gücü etkisiz hale getirilecekti.
Amerika’nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi müttefikleri Esad’ın Suriye’deki Alevi rejiminin yerine bir Sünni rejim
getirmek istiyordu (Aleviler Şii Müslümanlarının bir dalıdır).
Onlara göre, böylece, bölgedeki rakipleri İran’ın gücü de azalacak ve Orta Doğu’daki Şii nüfuzu da genel olarak azaltılacaktı.
Esad’ın kolayca devrileceğine inanan ABD kendi yaptığı
propagandaya güveniyordu ve bu da ilk kez olmuyordu. Rejim
bir taraftan derin bir muhalefetle karşılaşırken diğer taraftan da
içeriden büyük destek alıyordu.
Kamuoyu CIA önderliğindeki bu savaşın çirkin niteliğini
kavramalıdır. ABD ve onun müttefikleri Suriye’yi Sünni mücahitlerle doldurdu, tıpkı ABD’nin Afganistan’ı 1980’lerde daha
sonra El Kaide’yi oluşturan Sünni mücahitlerle (Mücahitler)
doldurduğu gibi. Suudi Arabistan, Türkiye, Katar ve ABD, onların
işlerini vekaleten yerine getirip sonra da bir şekilde kenara itilebilecekleri gibi gülünç bir hesap hatasıyla en şiddet yanlısı mücahit gruplarından bazılarına düzenli olarak destek vermiştir.
Savaşı durdurmak için neler yapılmalı?
Savaşı sona ermesi için altı ilkeye sadık kalmak gerekir.
Birincisi, ABD Suriye hükümetini devirmek için giriştiği gizli
ve açık tüm operasyonları durdurmalıdır. İkincisi, BM Güvenlik
Konseyi ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Katar ve İran dahil
tüm ülkelere Suriye içindeki askeri kuvvetlere silah ve maddi
yardım göndermeyi durdurma çağrısında bulunarak şu an
görüşülmekte olan ateşkesi uygulamaya koymalıdır.
Üçüncüsü, ABD’den destek alan sözde “ılımlıların” yaptıkları
dahil tüm yarı askeri faaliyetler durdurulmalıdır. Dördüncüsü,
ABD ve Rusya – ve aslında BM Güvenlik Konseyi – rejim karşıtlarına ceza verilmekten vazgeçilmesi konusunda Suriye
hükümetine kesin sorumluluk vermelidir. Beşincisi, politik geçiş
yapılırken “serbest seçimlere” doğru, istikrarı bozacak şekilde,
keyfi bir koşuşturmadan çok, bütün taraflara güven aşılayarak
adım adım ilerleme yolu seçilmelidir.
Son olarak, Körfez Ülkeleri, Türkiye ve İran’a kalıcı barışı
garantileyebilen bölgesel bir çerçeve için yüz yüze müzakerelere oturmaları konusunda baskı yapılmalıdır. Araplar, Türkler
ve İranlılar binlerce yıldır bir arada yaşıyorlar. Bölgeye istikrarlı
bir düzeni dış güçler değil bizzat bu toplumlar getirmelidir.

EKONOMİK FORUM

Telif hakkı: Project Syndicate, 2016. www.project-syndicate.org

sına destek vermiş ve Doha merkezli El Cezire kanalını kullanarak
dünya çapında Esad karşıtı duyarlılığı teşvik etmiştir ancak bu
iddiaların kesin olarak tespit edilmesi zordur.
ABD bu rejime uyguladığı ticari ve mali yaptırımları daha
da arttırdı. ABD resmi politikasının elebaşısı olan The Brookings
Institution Esad’ın zorla görevinden alınması için çağrıda bulundu
ve ABD’de Esad karşıtı propaganda baş gösterdi (O tarihe kadar,
Esad ABD medyasında otoriterliğine rağmen nispeten mülayim
bir lider olarak görülüyordu ve o zamanki Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton Mart 2011 gibi ileri bir tarihte bile ABD Meclisindeki birçok
kişinin Esad’a bir reformcu gözüyle baktığını bildirdi).
Savaşın başlama tarihi Başkan Barack Obama ve Clinton’ın
“Esad’ın gitmesi gerektiğini” ilan ettiği 18 Ağustos 2011 olarak
söylenebilir. O tarihe kadar, şiddet hala kontrol altına alınabilir
düzeydeydi. Sivilleri ve askerleri içeren toplu ölümlerin sayısı 2
bin 900 civarındaydı (rejim karşıtlarının tuttuğu bir çeteleye göre).
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“Analtk yetenek
yatırımı”
yapıyor muyuz?
Analtk öncelkle, gözlem
yapma, olay veya olguları
adlandırma, adlardan
kavram ve termler
üretme, kavram ve
termlerden düşünceler
gelştrme, düşüncelerle
davranışlarımızı
yönlendrmedr.
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nlü bilim insanı Carl Sagan, evrende hiçbir şey değişmese, her şey sabit olsaydı; bilime ihtiyaç olmayacağını
söylüyor. Evrendeki değişmeler hiçbir şeyi anlaşılmayacak kadar karmaşık, kaos halinde olsaydı o zaman
da bilim yapılamayacağının altını çiziyor. Biz insanlar düşünüyor,
araştırıyor, değişmeleri ve dönüşümleri yaratan etkenleri belirliyor, öngörme ve önlem alma disiplini ile alternatif tepkileri
planlıyor ve yaşamımızı kolaylaştırmak için ilerliyoruz.
Bugünün uygarlıkları, bilginin sınırlarını genişletmek için
çabalayan insanların kanı ve canı pahasına yaratılmıştır.
Uygarlıkların yaratılmasının özünde insanın “analitik yetenekleri” vardır: Gözleyen, deneylen, biriktiren, bakış açıları geliştiren,
buluşlar yapan, beklentiler oluşturan insanoğlu adım adım ilerliyor. İnsanoğlunun binlerce yıllık çabası, evrenle ilgili her şeyi
aydınlatmış değil. Uzayla ilgili karanlık alanımızın yüzde 95, maddeyle ilgili karanlık alanımızın yüzde 70 olduğunu en ileri bilim
kurumlarının yöneticileri söylüyor.
İnsanoğlu, bilim aracını kullanarak, değişik metotlar, araç-gereçler geliştirerek ulaşılabilirliklerini ve erişilebilirliklerini artırıyor.
Bilimin özü de “analitik yeteneklere” dayanıyor: Analitik, gözlem
yapma, değişim ve dönüşümleri yönlendiren dinamikleri belirleme, oluşumu ortaya çıkaran bileşenleri saptama, oluşumun
ilerlemesi ve gelişmesini etkileyen doğrudan ve dolaylı etkileri içeren bağlamları değerlendirmedir. Analizlerimiz bir dizi varsayıma
dayanır; varsayımlarla oluşturduğumuz zihni modele göre birikim,
bilinç, bakış, buluş, beklenti ve bereket üretme mekanizmalarını
harekete geçiririz. Analitik yeteneklerimizin genetikle bağlantısı
vardır, ama ağırlıklı olarak kültürden etkilenir; öğrenilir ve geliştirilir. Bu temel varsayımdan hareketle analitik yeteneklerimizin
bileşenleri üzerinde durmak istiyoruz.

Ü

Analtk yetenek gelştrmenn br başka bleşen
öncelkler belrlemedr. Ele alınan her olay ya da olguyu
doğru değerlendrmek, etkn yönlendrmek styorsak
öncelkler belrleme dspln gelştrmelyz.

Analitik öncelikle, gözlem yapma, olay veya olguları adlandırma, adlardan kavram ve terimler üretme, kavram ve terimlerden
düşünceleri geliştirme, düşüncelerle davranışlarımızı yönlendirmedir. Doğru ve hayatın öz gerçeklerine yakın yönlendirmeler
yapabilmemiz için eğilimleri gözlemek ilk adımdır. Atacağımız
adımlarla ilgili eğilimleri, eğilimlerin fırsatlarını ve tehlikelerini
gözlemek, yaşamımızı kolaylaştırmanın ve zenginleştirmenin
ilk adımıdır. Eğilimler, kelebek kanadından fırtına oluşması gibi
küçük bir olgudan hareketle büyüyerek kendi dinamikleri içinde
kendi gelişme yönlerini dayatan, kısa zamanlarda değiştirilmesi
zor olan gelişmelerdir. Bir insan, ilgili olduğu alanla ilgili eğilimleri
gözlemiyor; eğilimlerle ilgili bilgi ve fikir sahibi olamıyorsa, işlerini
tam ve doğru yapamaz.
Nuhun Gemisi örneği
Analitik yeteneklerin ikinci bileşeni, ele aldığımız konuların
bileşenlerinin neler olduğunu netleştirmektir. Nuhun Gemisi
efsanesinde olduğu gibi, geminin ambarların dibinde kalmış
fasulye, nohut, mercimek, bakla, hububat gibi özünde yemeye
elverişli olan gıda maddelerini pişirseniz “aşure” ortaya çıkar;
karnınızı doyurabilirsiniz. Toprakla kumun karışımından çorba yapmanız mümkün değildir; çünkü toprak ve kum çorba üretmeye
elverişli değildir. Yaptığımız işlerin başarısının derecesi, o işle ilgili
bileşenlerin gücüne bağlıdır. Yaptığınız işin küçük ya da büyük
olmasından daha önemlisi bileşen kombinasyonlarının amaca
uygun olmasıdır. Analitik yetenek, yapılan işin bileşenleriyle
ilgili ayrıntı bilgisi üreten; amaca uygun bileşen kombinasyonları
kurabilmedir. Analitik yetenek, eğilimlerin fırsat ve tehlikelerini
gözlemek, meydana getirilmek istenen işin bileşenlerinin uygun
kombinasyonları yapmak ve bağlamlarıyla dengelerini sağlam
kurmaktır. İşlerimiz, çevreden yalıtılmış değildir. Yapılan işi doğrudan ve dolaylı etkileyen doğal sitemler ve kültürel sistemler
de etkiler. Analitik yetenek yapılan işin çevresindeki bağımsız ve
bağlı değişkenleri de net olarak tanımlayabilmedir. Gerçeklikler,
zihni modelin bağlamlarına göre tanımlanır. Zihni modelin
varsayımlarını değiştirdiğimizde, bağlamların bağımsız ve bağlı
değişkenleri ve yapacağımız işe etkileri de değişir. Bu değişmeleri
sezebilmek için bilginin ve gerçekliğin bağlam boyutunu kavrama
yeteneklerimizi de sürekli geliştirmemiz gerekir.
Analitik yetenek geliştirmenin bir başka bileşeni, öncelikleri

belirlemedir. Ele alınan her olay ya da olguyu doğru değerlendirmek, etkin yönlendirmek istiyorsak, öncelikleri belirleme disiplini
geliştirmeliyiz. Bileşen kombinasyonları ve kaynak yönetmenin
temel aracı olan koordinasyonun etkisini de belirler. Önceliklerin
belirlenmesi, net bilgi, işlevsel kombinasyon ve etkin koordinasyon yapabilmemizin gerek şartıdır. Çok güçlü bir analitik yetenek
eğilimleri belirleyebilir; bileşen kombinasyonlarını formüle edebilir, bağlamların bağımsız ve bağlı değişkenlerini saptayabilir
ama tam zamanında ve yerinde uygulamaya geçme inisiyatifi
gelişmemişse etkili sonuçlar alamaz.
Bütünsel bir analitik yetenekten söz edeceksek, geri-bildirimle
sorgulama özgüveni, sapmaları belirleyerek ince ayarlar yaparak
ilerleme direnci de önemlidir. Hatırlama kültürü gelişmemiş, aykırı
düşüncenin zenginlik olduğunu kavramamış, çok sesliliğin ve çoklu yapının direncin kaynağı olduğu bilincine ermemişsek, analitik
yeteneklerimizde bir eksiklik vardır. Özgür ortamlar özgün düşünceleri ve işleri ortaya çıkarır. Bu aşıdan geri-bildirim ve sapmaların
düzeltilmesi, işlerin uzun soluklu olabilmesinin gerek şartıdır.
Eğilimleri gözleme, bileşenlerin farkında olma, bağlamların
etkilerini bilme, öncelikleri belirleme, zamanında uygulamalar
yapma, geri bildirimlere sapmaları sürekli gözetme süreci analitik
yeteneklerimizi yeniden üreten üretmenin bileşenleridir. Bu bileşenlerin bütünlüğünü gözetmez, indirgemeci mantıkla belli alanlara abanırsak, vasat insan ve vasat toplum tuzaklarına yakalanırız.
Analitik girdisi
Bilgi toplumu aşamasının en önemli girdisi “bilgi”dir. Verilerin
üretilmesi, verilere erişme, verilerin uygun yöntemlerle bilgiye
dönüştürülmesi, bilgilerin sezgilerle harmanlanarak anlama derinliğine erişme, anlamayı da bilgice bir yorumla idrak düzeyine
eriştirme yeteneklerini geliştirmeyen toplumlar içinde bulunduğumuz dönemde orta gelir tuzaklarını aşarak, gelişmiş toplumlar
kervanına katılamıyor. İş insanlarımız, nitelikli girdi sağlama, iş
süreçlerin hızlandırılması, nitelikli işgücü sağlanması, etkin koordinasyon, finansmana erişebilirlik konularıyla ne kadar ilgili iseler
o kadar hatta ondan fazlasıyla analitik yeteneklerin beslediği
bilinç, bakış açısı, buluş ve beklenti sorunlarına o kadar hatta
ondan daha fazlasıyla ilgili olmak zorundadırlar. Analitik yeteneklerini geliştirmeyen bireyler, topluluklar ve toplumlar geleceğin
dünyasında kendilerine doğru bir yer bulabilmede zorlanacaktır.
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KÜTÜPHANE

Modern yöneticilerin
yeni el kitabı

Ekonomiyi sadece
ekonomistler mi biliyor?
Ekonomi Rehberi, para ve piyasa gibi
basit kavramlardan başlayıp yatırım bankacılığı ve likidite krizi gibi daha karmaşık
konulara varıncaya ekonomiyi A’dan Z’ye
tüm yönleriyle ele alıyor. Terim ve kavramların yanı sıra klasik ekonomi, neo-klasik
ekonomi, Marksist ekonomi, kalkınmacılık
ve neo-liberalizm gibi belli başlı ekonomi anlayışlarına eleştirel bir bakış açısıyla
yaklaşan Koreli kalkınma uzmanı Ha-Joon
Chang, ekonomide tek bir doğru olmadığını, farklı doğruları savunan farklı okullar
bulunduğunu belirtiyor. Yazara göre eğer
ekonomide tek bir doğru yanıt yoksa o
zaman ekonomiyi sadece uzmanlara bırakamazsınız. Bu da her sorumlu vatandaşın biraz ekonomi öğrenmesi gerektiği
anlamına gelir. Kısacası ekonomiyi ekonomistlere bırakmamalısınız ki kendi siyasal
ve ahlaki görüşlerini size bilim diye anlatmasınlar. Ekonomi Rehberi daha önce
ekonomiyle hiç ilgilenmemiş, bu konuya
korkarak yaklaşanlar için, Chang’ın yalın dili
ve kafa karıştırmayan anlatımıyla bir giriş
kitabı niteliği taşıyor.
Ekonomi Rehberi
Ha-Joon Chang
Çeviri: Mihriban Doğan
Say Yayınları
448 sayfa-İstanbul
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Bir Günde Ekonomist Nasıl Olunur?
günümüzün zor ekonomik şartlarında her
yöneticinin bilmesi gereken temel bilgileri
veriyor. Tahmin edilen daha az sayfada daha
fazla teorik bilgi bulunabiliyor. Faiz oranları ve
enflasyon, fırsat maliyeti ve görünür maliyet,
fiyat ve kar, borç ve bütçe açığı... Tam manasıyla öğrenilemeyen bütün kafa karıştırıcı
ve fakat önemli kavramlar, öğrenmesi kolay,
unutulması zor bir tarzda özetleniyor. Bu
küçük kitap, işletme yüksek lisansını yeni
tamamlamış bir gençle yaşlı bir ekonomi
profesörü arasında geçen konuşmalardan
meydana geliyor. Pek çoğumuz gibi bu genç
yönetici adayı da çok sayıda dersler almış ve
formüller öğrenmek için didinmiş; fakat hala
ekonominin gerçekten ne demek olduğunu
kavrayamamıştır. Onları dinledikçe görürüz ki profesör makro mikro ve uluslararası
ekonominin önemli kavramlarını grafikler,
anlaşılmaz bilimsel bir lisan veya matematik
kullanmadan gayet sade bir dille açıklıyor.
Bir Günde Nasıl Ekonomist olunur? modern
yöneticiler için muhakkak okunması gereken
ve gayet kolay bir kitap.

Bir Günde Ekonomist Nasıl Olunur?
John Charles Pool
Etkileşim Yayınevi
128 sayfa
İstanbul

Zenginlik ile refah
ne kadar güzeldir?

Daha fazla ekonomik büyümenin gerekli
olduğu söylemi, yaşam kalitesinde sürekli
bir iyileştirme beklentisinde olan insanlarda
‘büyüme gerekli’ mesajlarının içselleştirilmesine neden oluyor. Bu mesaj, toplumsal, ekonomik, siyasal ve çevresel ilerlemenin ana
etkeninin ekonomik büyüme olduğunu ileri
sürüyor. Büyümenin zenginlik yarattığı ve
toplumsal iyileştirme için gerekli araçları sağladığı varsayılıyor. Bu nedenle siyaset, hedeflerine sürekli büyümeyi ve kalkınmayı oturtuyor. En önemli icraatın olası en yüksek hızla
büyümek olduğu amacı yinelenip duruyor.
Zenginlik ile refah, yarışmacı toplum ile dayanışmacı toplum, hükmetmekle gezegen
ile uyum içinde yaşamak gibi hayati tartışmalar gündemimize ne zaman girecek? Bugün küçülmek, büyümemek gibi ekonomik
kavramlar, büyümek/kalkınmak ikilisinden
çok daha hayati konular. Küçülmek Güzeldir,
Türkiye’de bu tartışmaların ivme kazanması
arzusuyla hazırlandı.
Yeşil Ekonomi Küçülmek Güzeldir
Kolektif
Yeni İnsan Yayınevi
Çeviri: Serin Erengezgin
144 sayfa

Çin ekonomisi
nasıl başarılı oldu?
İyi bir markayı
nasıl inşa edebilirsiniz?
Şirket hayatının yazılı olmayan kurallarının iyi bir gözlemcisi olan D’Alessandro,
kişisel markaların,insanların en önemsiz
anlarda bile ortaya koydukları günlük
davranışlarıyla nasıl inşa edildiğini gösteriyor. Bunun yanında D’Alessandro, iyi
bir marka inşa etmenin nasıl bir savaş olduğunu da anlatıyor. Markanızı, sizi sırtınızdan bıçaklayacak düşmanlarınızdan,
patronlarınızın ilgisizliğinden ve kendi saçma isteklerinizden sürekli olarak korumanız
gerektiğini öne sürüyor. D’Alessandro’ya
göre zafer, sadece başarılarınızla gelmez.
Ancak, saygıyı hak eden bir kişisel izlenim
yaratırsanız kendinizi kalabalıktan farklılaştırabilir ve amaçladığınız yere yükselebilirsiniz. Kariyer Savaşı bunu yapmak için
alabileceğiniz en iyi tavsiyeleri size aktarıyor.

Liderliğe giden yolda
size yeni kapılar açıyor
Liderlik, doğuştan gelen bir ayrıcalık
veya seçilmiş çok az kişiye verilen bir unvan
ya da konum değil, öğrenilen ve geliştirilebilen bir yetkinlikler ve davranışlar dizisidir.
Herkes lider olabilir, ancak bu kolay değildir;
bilgi, deneyim ve güçlü bir tutku gerektirir.
Bu kitap, her düzeydeki liderin (ve lider
olmak isteyenlerin) sahip olması gereken
yetkinliklerin, davranışların ve tutumun
neler olduğunu daha iyi anlamanızı, yaşamınıza ve işinize yansıtmanızı sağlayacak.
Bu kitap liderliği, liderlerin özelliklerini, neler
yaptıklarını ve liderlik yolculuğunda neler
yapılması gerektiğini anlaşılır bir dille anlatıyor. Yazarın amacı, liderliğe giden yolda
size yeni kapılar açmak ve sağlam adımlarla
ilerlemenize katkı sağlamak.
Kariyer Savaşı
David F.D Alessandro
Elips Kitapları
Türkçe
205 sayfa/Ankara

Liderlik
İsmet Barutçugil
Kariyer Yayınları
536 sayfa
İstanbul

Çin ekonomisi, sahip olduğu özellikleri
itibariyle dünya ekonomisinin temel itici
motoru durumundadır. Satın alma gücü
paritesine göre dünya ekonomisinin zirvesinde yer alan Çin, dünyada en çok ihracat
yapan, emtia piyasasının en büyük alıcısı,
ucuz işgücü sayesinde dünya ekonomisinin en önemli imalat merkezi, yerli patent
başvurusunda dünya lideri ve % 50›lere yaklaşan yatırım ve tasarruf oranlarıyla yüksek
büyüme hızlarını sağlayabilen gizemli bir
ülke konumundadır. Çin ekonomisi, özetlenen bu özellikleri ile dünya ekonomisinin
gidişatını hissedilir bir şekilde olumlu ve/
veya olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır.
Dolayısıyla tüm iktisadi aktörlerin Çin ekonomisinin gidişatını yakından izlemeleri bir
zorunluluk haline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılamada görsel ve yazılı basının yanı sıra, iktisat yazınında yer alan bilimsel çalışmaların
da önemli katkıları olduğu muhakkaktır. Bu
bağlamda genç akademisyenlerce hazırlanmış olan «Çin Ekonomisi Bir Sosyalist Piyasa
Tahlili» konulu bu kitabın, Çin ekonomisi
hakkında ayrıntılı bilgi ihtiyacı duyanlar için
iyi bir başvuru kitabı olacak
Çin Ekonomisi
Bir Sosyalist Piyasa Tahlili
Kolektif
Akademisyen Kitabevi
Bülent Doğru
145 sayfa-İstanbul
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‘Yapay zeka’
fabrikalara geliyor

IBM Wi-Next’in
endüstriyel
nesnelerin interneti
sistemleriyle daha
gelişmiş analizler
ortaya koymaya
hazırlanıyor.

Nesnelerin interneti konusunda önemli projeler ortaya
koyan Wi-Next, endüstriyel kalite kontrol ve kestirimci
bakım için IBM analizlerini sistemlerine entegre edecek.
Bir kısmı yapay zeka altyapısına sahip yeni özellikler gıda
üretim ve tüketici elektroniği üreticilerine son derece hızlı
üretim hattının sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak için
özel olarak tasarlandı. IBM ve Wi-Next işbirliği endüstriyel
alanda nesnelerin interneti teknolojileri sayesinde verilerin
toplanarak analiz edilmesiyle beklenmedik problemleri
önleme ve üretim hattından sonra elde edilen tüm ürünlerin
aynı niteliklere sahip olmasını sağlama konularında önemli
aşamalar kat edileceğine dair işaretler veriyor.

Gıda sektörü için fırsat yaratabilir
Wi-Next özellikle gıda ürünleri ve tüketici elektroniği
ürünleri başta olmak üzere endüstriyel alanda veri toplama
konusunda cihaz ve yazılım geliştiren bir şirket olma özelliği
taşıyor. Örneğin, şişelenmiş su üretim hattında her bir şişenin
doldurulması kontrol edilirken sensörler fabrikada yer alan
Wi-Next Wi-Fi bağlantı noktası üzerinden bu bilgiyi Wi-Next
yazılımına gönderebilme özelliğine sahip. Wi-Next tarafından
oluşturulan altyapılar makineler arasında oluşturulan bir
köprü veya ihtiyaçları karşılayan ağ ve analiz altyapısı olarak
kullanabiliyor. Şirketler Wi-Next ile elde edilen verileri geleneksel
veri tabanlarına ve kurumsal kaynak planlaması sistemlerine
yönlendirebileceği gibi API aracılığıyla bulut servislerine
gönderebiliyor. Elde edilen veriler analiz edilerek sonuçlara göre
veya gerçek zamanlı olarak fabrikada neler olduğunun takibinin
sağlanmasına yardımcı olabilir.

Koku yayan
alarmlı saat
Sabah sabah kim çimen, çikolata ya da sıcak bir
kruvasan kokusu ile uyanmak istemez ki? Eğer siz de
alarmınız çaldığında odanızın içini
doldurmuş harika bir kokuyu
içinize çekmek istiyorsanız
SensorWake tam size
göre bir ürün. Her biri
30 gün kullanılabilen
kartuşlar sayesinde
sabah alarm çalmadan
önce odanız deniz,
çimen, çikolata, pişmiş
kruvasan, espresso
ya da nane kokusu ile
dolmaya başlıyor.
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Ses performansıyla
dikkat çeken kulaklık
Azami 2,5 saat gibi kısa bir sürede şarj olan BackBeat Sense,
üzerindeki sensörler sayesinde daha uzun süre performans sergiliyor.
Bu sayede pil ömrünü koruyan BackBeat Sense;
hafifliği ve ses performansıyla da dikkat
çekiyor. BackBeat Sense, kendinden ayarlı
hafızalı köpük kafa bandı ve kulak
yastıkları ile kullanıcılara maksimum
konfor sağlıyor. Gelişmiş Bluetooth
özelliği sayesinde iki farklı cihaza aynı
anda bağlı kalabilen BackBeat Sense
ile telefonunuza gelen çağrıları anında
cevaplayabiliyorsunuz. Plantronics
Find MyHeadset uygulaması sayesinde
kulaklığınızı en son nerede bıraktığınızı
kolayca bulabiliyorsunuz.

ri:
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Dijital suçlar
ekonomiyi tehdit edecek
Antivirüs yazılım kuruluşu olan ESET,
dijital güvenlik konusunda hangi konuların
bu yıl ön plana çıkacağını ortaya koyan
“2016 Eğilimleri: Güvenlik Her Yerde“ başlıklı
raporunu yayımladı. Bu rapor, ESET’in
farklı ülkelerdeki 9 araştırma laboratuarı
tarafından toplanan bilgilere dayanılarak
hazırlandı. Rapordaki ana başlıklar ve bu
yıl siber suç ile ilgili karşılaşabileceğimiz
önemli konular şöyle sıralanıyor:
Nesnelerin interneti gelişecek: İnternet
sayesinde birbiriyle bağlantılı cihaz ve
uygulamaların artması, iş operasyonlarının
devamlılığına geniş ölçüde kolaylaştırıcı etki
yapacak. Ancak bunlar olurken, güvenlik
konusu ve kaygısı firmaların başlıca gündem
konularından biri olacak.
Fidye yazılımları artacak: Şifre-fidye
yazılımları, siber suçluların ana akım
işlerinden biri haline geldi.Tüm dünyayı etkisi
altına alan Cryptolocker tarzı fidye yazılımları,
yeni versiyon ve çeşitleriyle hem kurumsal
hem de bireysel kullanıcılar için artarak tehdit
olmayı sürdürecek.
Hedefli saldırılar gündemden
düşmeyecek: Belirlenmiş sistem ya da kişileri

hedef alan siber casusluk
uygulamaları ve APT’ler
(Advanced Persistent
Threats - Gelişmiş Kalıcı
Tehditler) gündemden
düşmeyecek.
Ukrayna’daki enerji,
medya ve kamu kuruluşlarını
hedef alan Blackenergy, Buhtrap,
Windigo gibi siber saldırılar buna örnek
gösterilebilir. ‘APT’ler geleceğin silahları
olabilir mi?’ tartışması devam edecek.
Yeni suç yazılımları ortaya çıkacak:
Botnetler, küresel suç etkinlikleri ya da kişisel
bilgileri ele geçirmeye yönelik yeni kötü amaçlı
yazılım aileleri ve teknikleriyle karşılaşacağız.
ESET uzmanları ve Avrupa Polisi Europol’a göre
bunlarla mücadele etmenin yolu uluslararası
işbirliğinden geçiyor.
Büyük veri ihlalleri beklenebilir: Buna
yeni bir tanım getiren ESET Kıdemli Güvenlik
Uzmanı Stephen Cobb, şirketlerin saygınlığını
etkileyecek şekilde gizli bilgilerinin ortaya
dökülmesini, Haxposure yani hack ve exposure
(ifşa etme) kelimelerinin birleşimiyle anlatıyor.
Büyük veri ihlalleri ve bu ihlallerin müşteri

Profesyoneller
için notebooklar
Her ne kadar son kullanıcılar artık daha fazla tablet ya da akıllı telefon
satın alıyor olsa da iş dünyasının notebook ihtiyaçları artarak devam
ediyor. HP tarafından sunulan EliteBook Folio,
4K görüntü kalitesine sahip ince ve hafif bir
ürün. 12.4 mm kalınlığında olan ürün 1 Kg’nın
altında. 12.5 inç ekrana sahip olan yeni
bilgisayarın bu ekranı 180 derece yatarak bir
tablete dönüşmesine izin veriyor.
Windows 10 işletim sistemi ile
birlikte gelen EliteBook Folio üzerinde
Thunderbolt 3 destekli iki adet USB-C
girişi bulunuyor. Yeni cihaz güç koruma
modu sayesinde 10
saatte kadar
çalışma
performansı
sunabiliyor.

konumundaki masum kullanıcıları nasıl
etkileyeceği, yıl boyunca gündeme gelecek.
Mobil saldırılar artarak sürecek:
Siber suç yazılımı hazırlayanların önemli bir
bölümünün mobile yöneldiği düşünülüyor.
Bilgisayarlara yönelik geleneksel saldırıların
tamamı mobile uyarlanmaya başladı, ayrıca
yeni saldırı türleri de yaratılıyor. İnternet
bağlantılı olmasına karşın akıllı telefonların
bilgisayar gibi algılanmaması ve bu nedenle
korunma önlemi alınmaması, saldırıları ve
etkisini arttırıyor.

Kevo akıllı kilit
Akıllı kapı kilidi olarak satılan Kevo’nun en önemli özelliği
hemen hemen tüm kapı ve kilitler ile uyumlu
olması. Çünkü Kevo’yu aldığınızda
tüm kapı kilit mekanizmasını
değiştirmek yerin kapının
içindeki üst kısma takıyorsunuz.
Daha sonra Kevo uygulaması
sayesinde kapınızı uzaktan açık
kapatabiliyorsunuz. Cihaz evdeki
WiFi ağından internete bağlı
olduğu için dilerseniz siz çok
uzaktayken kapıyı bir başkası
için de açabiliyorsunuz. Yeni kilit
Bluetooth üzerinden giyilebilir
cihazlar ile de çalışıyor. Kapının
önüne geldiğinizde otomatik olarak
kilidi döndürmeye başlayabiliyor.
Fiyatının 170 ila 220 dolar arasında
olması bekleniyor.
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Hayat kurtaran işlem:

Koroner anjiyografi
Kalp atardamarlarının görüntülenme yöntemi olan ‘koroner
anjiyografi’ hayat kurtarıyor. Özel TOBB ETÜ Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Savaş Çelebi, koroner anjiyografi ile elde
edilen görüntülerin hastaya uygulanacak tedavi stratejisinin
seçimi için temel belirleyici olduğunu söylüyor.

K

oroner anjiyografi kalp atardamarlarının (koroner arterler)
görüntülenme yöntemidir. Bu
yöntemle kalp damarlarında
darlık veya tam tıkanıklık olup olmadığı
tespit edilir. Koroner arterlerin görüntülenmesinde en güvenilir yöntemdir ve tanıda
altın standarttır.
Koroner anjiyografi aynı zamanda kalp
kapak hastalıkları ve kalbin pompa fonksiyonunun da değerlendirilmesini sağlar.
İşlem, kalp boşluklarının ve koroner arterlerin bir çeşit tıbbi boya maddesi (kontrast
madde) verilerek görüntülenmesi ve bu
esnada “X” ışınları kullanılarak hareketli film
çekilmesi esasına dayanır.
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Tedavi stratejisini belirliyor
Özel TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Savaş Çelebi de koroner anjiyografinin önemine dikkat çekerek, bu sayede elde
edilen görüntülerin hastaya uygulanacak
tedavi stratejisinin seçimi için temel belirleyici
olduğunu söylüyor.
Koroner anjiyografi yapılması kararını
hekimin verdiğini ifade eden Dr. Savaş Çelebi, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve yorgunluk
gibi şikayetlerinin damar tıkanıklığına bağlı
olduğu düşünüldüğünde uyguladığını kaydediyor.
Dr. Çelebi şöyle devam ediyor: “Hastanın
kanama bozukluğu veya böbrek fonksiyonlarında ciddi bozulma olması işleme engel

teşkil edebilmektedir. Hastanın kumadin gibi
kan sulandırıcı ilaç kullanması durumunda işlemden önce hekimin kontrolü altında
ilacın bırakılması gerekebilmektedir. Bunun
yanında, stent veya balon işlemi öncesi bazı
kan sulandırıcı ilaçları almanız gerekir.
İşlem öncesinde hasta aç olmalı
Koroner anjiyografi işlemi kateter laboratuarında yapılmaktadır. İşlem öncesinde
hastanın 8-12 saat aç olması gerekmektedir
(hasta düzenli kullandığı ilaçları doktorunun
bilgisi dahilinde az bir suyla alabilir). Hasta
kateter laboratuarına alınmadan önce gerek duyulursa sakinleştirici ilaç uygulaması
yapılabilir. Hasta kateter laboratuarına alınıp
anjiyografi masasına yatırıldıktan sonra anjiyografi yapılacak bölge steril tıbbi solüsyonlarla temizlenir ve hasta steril örtülerle
örtülerek işleme başlanır. Koroner anjiyografi
kasık veya bilek atardamarından yapılmaktadır. Koroner anjiyografi çoğunlukla ağrısız
veya çok az ağrılı gerçekleştirilen bir işlemdir.
Hangi atardamardan işlem yapılacağına karar
verildikten sonra bu bölge iğne ile uyuşturu-

lur. Bu sırada iğne batması hissedilir, uyuşma
sonrası başka ağrı hissetmezsiniz. Daha sonra
uyuşturulan yere plastik bir kılıf yerleştirilir. Bu
plastik cihaz içinden kateter dediğimiz küçük
borularla, koroner damarlarınıza boya maddesi vererek radyasyon altında damarlarınız
görünür hale getirilir.
İşlem yaklaşık 10-15 dakika kadar sürmektedir. Ancak atardamarların kıvrıntılı olması
veya hastaya daha önce koroner by-pass
cerrahisi yapılması gibi nedenler işlemin daha
uzun sürmesine neden olabilmektedir. İşlem
süresince hastanın kan basıncı ve kalp ritmi
monitörden takip edilmektedir. Ayrıca hastanın uyanık olması göğüs ağrısı ve genel
durumda olabilecek bozulmaların değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. İşlem sonrası
plastik kılıf atardamardan geri çekilmekte
ve ardından atardamar üzerine bası yapılarak kanamanın durması sağlanmaktadır.
Kanamanın tekrarlamaması için sıkı bandaj
ve ağırlık uygulanarak yaklaşık 4-6 saat süresince hasta yatırılmaktadır. Bu süre sonrasında
kanama kontrolü yapılır ve sorun yoksa hasta
taburcu edilir. Hasta birkaç gün içinde normal
yaşamına dönebilir.”
Riski de var
Dr. Çelebi, koroner anjiyografinin genellikle sorunsuz tamamlanan bir işlem
olmakla beraber girişimsel bir işlem olması
nedeniyle işlem sırasında ve sonrasında
istenmeyen olayların meydana gelme riski
olduğunu da belirtiyor.
Dr. Çelebi bu riskleri ise şu şekilde aktarıyor: “Büyük komplikasyonlar olarak nitelendirilen ölüm riski ortalama %0.01; inme %0.1;
atardamar giriş yerinde cerrahi düzeltme
gerektiren zedelenme ise %0.2’dir. Çok nadiren koroner anjiyografi esnasında kullanılan
kontrast maddeye bağlı böbrek yetmezliği
gelişebilmektedir. Bu durum işlem öncesinde
böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda
normal böbrek fonksiyonuna sahip hastalara
kıyasla daha sık görülmektedir. Çoğunlukla
düzelmekle beraber nadiren kalıcı ve hemodiyaliz gerektiren böbrek yetmezliği de
gelişebilmektedir.
İlaç tedavisi uygulanıyor
Daha sık görülen küçük komplikasyonlar
ise geçici olup giriş yerinde kanama ya da
hematom, ritim bozuklukları, kullanılan kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişmesi
olarak özetlenebilir. Nadiren vagal reaksiyon

Yılda 4 bin civarında
anjiyo, stent, balon
işlemi uyguluyoruz
“Hastanemizde 24 saat süresince acil
servis de dahil olmak üzere koroner
anjiyografi ve stent işlemi başarıyla
uygulanmaktadır. Stent ve balon sonrasında diş çekimi dahil çeşitli ameliyatlar erteleneceğinden bu konuları
işlem öncesi doktorunuzla konuşmanız
gerekmektedir. Kliniğimizde yılda yaklaşık 4000 civarında anjiyo-stent-balon
işlemi uygulanmaktadır.”

olarak nitelendirilen ve genellikle plastik kılıfın
atardamara girişi ya da atardamardan çekilmesi sırasında; bulantı, kusma hissi, soğuk
terleme, tansiyon düşmesi ve nabız yavaşlamasının görüldüğü bir tablo oluşabilir ancak
bu durum çoğunlukla kendiliğinden veya ilaç
tedavisiyle hızla düzelmektedir.”
Balon anjiyoplasti ve stent işlemi
Dr. Savaş Çelebi, koroner anjiyografi sonucunda kalp damarlarında darlık tespit edilen
hastalara eğer damar yapıları ve darlık özellikleri uygunsa aynı seansta işleme devam
edildiğini ve damarın açıldığını söylüyor. Dr.
Savaş Çelebi bu işlemi de şöyle anlatıyor: “Bu
damar açma işlemi koroner anjioplasti olarak
tanımlanmaktadır ve balon anjioplasti ile
stent işlemlerini içermektedir. Koroner anjioplasti kardiyak kateterizasyon laboratuarında,

anjiyografi işleminde kullanılan kateterlere
benzer yapıda olan özel kateterler kullanılarak
yapılır. Koroner anjiyografiyi takiben balon
anjioplasti kateterleri kasık veya bilek atardamarındaki koroner anjiografide yerleştirilmiş
olan kılıf içinden kalp damarlarına gönderilir.
Darlık bölgesinde özel tasarlanmış balonun
kontrollü olarak şişirilmesi ile darlık genişletilir.
Ardından açılan damarda daha iyi bir kan akımı sağlamak ve tekrar daralmayı engellemek
için koroner stent olarak tanımlanan çelik tel
kafes darlık bölgesinde damar iç duvarına
yerleştirilir. Daralmış bölgenin uzunluğuna
göre bir veya daha fazla stent gerekebilir.
Koroner anjioplasti işlemi By-pass ameliyatı
gereksinimini önemli oranda azaltmıştır.
Başarı oranı % 70-98
Balon ve stent uygulamasında başarı oranı % 70-98 arasındadır. Altı aylık süreç içinde
% 20-30 olasılıkla stent içinde tekrar daralma
olabilmektedir. Yeni kullanıma giren ilaç kaplı
stentlerde bu oran % 3-10 aralığına inmiştir. Stent içinde daralma olması durumunda
tekrar balon veya stent uygulanabilmektedir.
Koroner anjioplasti işleminin komplikasyonları
koroner anjiyografi komplikasyonlarına benzerdir. Ancak ek olarak işlem sırasında değişen
derecelerde göğüs ağrısı, stentin ani tıkanması veya çok nadiren miyokard infarktüsü gelişme riski vardır. Stent-balon işlemi yapılırsa bir
gece hastanede yatarak takip edilirsiniz, eğer
damarlarınız normal çıkmışsa 7-8 saat sonra
taburcu olabilirsiniz. İşlem süresi damar tıkanıklığı varlığı ve tıkanıklık sayısı gibi faktörlere
bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.”
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Odalar ve Borsalar

◗ Denizli’de ‘Ekonominin Aktörleri’ ödüllerini aldı
◗ Biga TSO, Dubai’de işbirliği fırsatlarını araştırdı
◗ Batman tarım paydaşları ‘ortak akıl’ toplantısı düzenledi
◗ Hopa TSO’da nakliye sektörünün sorunları görüşüldü
◗ Aydın’ın ekonomisine yön verecek projeler hazır
◗ Bafra TSO’da İhracat Çalıştayı yapıldı
◗ Fethiye TO, kadın mahkûmların sorunlarını dinledi
◗ Selçuk TO, ITB Berlin 2016 Turizm Fuarı’na katıldı
◗ Van TSO, depremden mağdur olanlara destek verdi
◗ Acıpayam TO’nun yeni binası hizmete açıldı
◗ Uzunköprü TSO’dan ‘Kadınlar Günü’ etkinliği
◗ Van TSO, İran’a ticareti artırma gezisi düzenledi
◗ Çarşamba TSO’da mesleki yeterlilik sistemi tanıtıldı

EKONOMİK FORUM

115

ODALAR VE BORSALAR

Denizli’de
‘Ekonominin Aktörleri’
ödüllerini aldı

D

S

DENİZLİ SANAYİ ODASI, DENİZLİ TİCARET BORSASI, DENİZLİ TİCARET ODASI

S BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

S

BATMAN TİCARET BORSASI

S

HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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enizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret
Borsası, Denizli Ticaret Odası ve Denizli İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen Denizli Ekonominin Aktörleri Ödül
Töreni, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Sema Ramazanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer
törende yaptığı konuşmasında, “Üretim yaparak, istihdam sağlayarak, ihracat yaparak,
devletimize vergilerini ödeyerek şehrimizin,
ülkemizin yıldızı oldular. Denizli’nin markalaşmasına büyük katkı sağladılar” dedi.
Necdet Özer, Denizli’deki her girişimcinin ayrı bir yıldız olduğunu söyledi.
TOBB olarak Denizli’deki oda-borsa meclis
üyeleri ile yapılan ankete değinen Özer,
Denizli’yi farklı yapanın insanının girişimci
ruhu ve çalışkanlığı olduğunu, Denizli’nin
en büyük gücü ve zenginliğinin insanı
olduğunu belirtti.
Denizli’nin Türkiye’nin marka şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Özer,
“Türkiye’nin girişimci şehirlerinden biri
haline geldi. İşte tekstilde 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın en ünlü yıldızı
Denizli ürününü tercih eder hale geldi.
Makineden, gıdaya pek çok sektörde marka haline geldi” dedi.
Bakan Sema Ramazanoğlu da ekonomiyi değerlendirerek, “işadamlarımız için
asıl ödül Türkiye ekonomisi ilk 10’a girdiği
zaman olacaktır. Türkiye güçlü ekonomisiyle bölgesinde ve dünyada rol model
ülke haline gelmiştir. Son on yılın büyüme
oranlarına baktığımızda yüzde 5’lik büyüme hızıyla güven ve istikrarın adresi haline
geldik” dedi.
Sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde de kentin 12’inci sırada yer aldığına dikkati çeken Ramazanoğlu, “Evet, bu büyük
bir başarıdır, ancak başarı bir varış noktası
değil kendisini yenileyen sürekli bir eylem
biçimidir. Sanayi, ticaret, turizm alanında
doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde yatırıma dönüştürerek daha üst sıralarda yer
almak için birlikte çalışmaya, üretmeye
devam etmeliyiz” diye konuştu..
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet
Özer ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Sema Ramazanoğlu, Denizli Ticaret Odası 90. Kuruluş Yılı Lansman Törenine de
katıldı. Necdet Özer, “DTO, Denizli’nin en
eski ve köklü kurumlarından bir tanesidir.
Bizler de bu görevi bir süredir yürütmekteyiz. Bu görevde esnaf ve ticaret ehli
insanlarla her zaman birlikte olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.
Denizli ekonomisi her zaman dinamik bir
yapıdadır.” dedi. ■

Biga TSO
Dubai’de işbirliği
fırsatlarını araştırdı

B

iga Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ve üye iş adamlarından oluşan 30
kişilik heyet, yurtdışı ticaret hacimlerini
artırmak ve yurtdışındaki ticari ve mesleki faaliyetlerin nasıl yönlendirildiğini ve
yurtdışındaki ticaret odalarının çalışma
şekillerini görme ve analiz edilmesini
sağlamak amacıyla 12-16 Şubat 2016
tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne iş
ve kültür gezisi düzenledi.
Biga TSO Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Şanlı, Genel Sekreter Mustafa Mutlu
ve oda üyelerinin yoğun olarak katıldığı gezide Dubai Türk İş Konseyi Genel
Sekreteri Doğu Can Temel’in katıldığı
karşılıklı yatırım ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.
Dubai Türk İş Konseyi Genel Sekreteri
Doğu Can Temel tarafından Biga TSO
heyetine, Türk İş Konseyi’nin Birleşik Arap
Emirlikleri’ndeki faaliyetleri, Dubai’deki yatırım olanakları, serbest bölgeler,
fırsatlar ve tehditler ile ülke ekonomisi
hakkında detaylı bilgi verildi. Biga TSO
heyeti adına Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Şanlı Biga’nın ve bölgenin güçlü
olduğu sektörleri, işbirliği olanaklarını
ve Biga’nın ekonomik değerlerini anlattı.
Biga TSO Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Şanlı yaptığı açıklamada, “Dubai’ye
düzenlemiş olduğumuz iş gezisi ile burada çeşitli iş görüşmeleri yapma, yatırım fırsatları ve Dubai’deki iş olanakları
ile finansman imkânları hakkında bilgi
edindik. Bu geziler üyelerimizin hem ufkunu açıyor, hem de vizyonlarını artırıyor.
Ayrıca gezilerimize katılan üyelerimiz
arasında güzel diyaloglar, dostluklar, birlik ve beraberlik duyguları ile işbirlikleri

oluşabiliyor. Gezi sonrası üyelerimizden
aldığımız geri dönüşlere baktığımızda, Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak
gerçekleştirdiğimiz programın üyelerimiz açısından oldukça verimli geçtiği
kanaatine vardık dedi. Program, Dubai
Türk İş Konseyi Genel Sekreteri Doğu
Can Temel’e Biga Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Şanlı tarafından Biga’ya özgü anı hediyesi takdim
edilmesi ile son buldu.
Bulgaristan'da yatırım avantajı
Bu arada Biga Ticaret ve Sanayi Odası
üyelerinin Bulgaristan’daki yatırım olanakları, sağlanan teşvikler ve destekler ile
iş fırsatları hakkında bilgilendirilmelerini
sağlamak amacıyla 10 Mart’ta Filibe Ticaret
Ataşesi’nin katılımı ile seminer düzenlendi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan
Biga TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Akyıl, “Bizler Biga TSO olarak bölgemizin ekonomik refahının artması için
paydaşlarımız olan kuruluşlarla eşgüdüm
içerisinde yurtiçinde ve yurtdışında her
platformda çalışmalarımızı sürdürmeye
devam ediyoruz” dedi. ■

Batman tarım
paydaşları ‘ortak akıl’
toplantısı düzenledi

İ

ki Batman Ticaret Borsası tarafından
düzenlenen, Batman tarım ve hayvancılık paydaşlarını bir araya getiren ortak
akıl toplantısının ikincisi Batman Ziraat
Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.
Toplantıya Vali Yardımcısı Cihat Arık,
Batman Gıda Tarım İl Müdürü Nurettin
Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin
Aydiş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Abdulkadir Demir, Toprak Mahsulleri Ofis
Müdürü Abdurrahman Güneş ve Batman
Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı M. Şah
Çakar ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim
İzmir ile Orman İşletme Müdürlüğü, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Sason Çilek Üreticileri Birliği, Dicle Kalkınma Ajansı, GAP
idaresi ve il STK yetkilileri katıldı.
Katılımcılar, böyle bir toplantıya öncülük etmesinden dolayı Batman Ticaret
Borsası ve Yönetim Kurulu Başkanı Arif
Güneş’e teşekkürlerini ilettiler.
Toplantıda ağırlıklı olarak hayvancılık

problemleri, kaçak kesimler, il merkezinde bulunan hayvan yetiştiricilerinin
il dışına taşınması, tarımsal ilaçlamanın
ürün kalitesine etkileri, anız yangınları,
çiftçi bilgilendirmeleri ve alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi gibi konular
konuşuldu.
Vali Yardımcısı Cihat Arık, Batman
Ticaret Borsası’nın başlattığı Tarım ve
Hayvancılık İstişare toplantısının sorunlara kısa vadede çözümden ziyade doğru
ve sağlam çözüm yollarının bulunması
açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas, Batmanlı yatırımcılar
için oldukça önemli olan TKDK’nın çok
yakın zamanda Batman Ticaret Borsası
Hizmet Binası’nda faaliyete gireceğinin
müjdesini verirken, TKDK’ya yer tahsis etmesinden ötürü Batman Ticaret Borsası
Başkanı Arif Güneş ve yönetimine teşekkür etti. Tarım il müdürlüğünün yapmış
olduğu çalışmalardan bahseden Kıyas,
alternatif tarım ürünü olarak badem, ceviz, Siirt fıstığı fidelerinin dağıtımlarının
devam ettiğini belirtti.
Batman Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet Şah Çakar tarafından
dile getirilen süne ile mücadele sorunu
ile ilgili diğer paydaşlarla ortak çalışma
yapılarak çiftçi bilgilendirmelerinin yapılması kararlaştırıldı. ■

Hopa TSO’da nakliye
sektörünün sorunları
görüşüldü

N

akliye sektörünün Sarp Sınır Kapısı’nda yaşadığı sorunlar Hopa Ticaret ve
Sanayi Odası’nın öncülüğünde yapılan
toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıya Sarp
Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet
Ali Öztürk, Hopa Kaymakamı Mehmet Ali
Özkan, Batum Başkonsolosluğu Gümrük
Ataşesi Özay Kutlu, GTİ Sarp Müdürü Ali
Durmuş, Sarp Gümrük Müdürü Ali Gökdemir, UND Y.K. üyesi Alişan Topaloğlu,
ARİAD Başkanı Seçim Altınkaya ve nakliye
sektörü temsilcileri katıldı. Hopa TSO adına
Başkanvekili Zekeriya Yalçın kısa bir açılış
konuşması yaparak katılımlarından dolayı
bürokrasinin ve nakliye sektörünün temsilcilerine teşekkür etti. ■
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Aydın’ın ekonomisine
yön verecek
projeler hazır
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AYDIN SANAYİ ODASI

S BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI

S FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ydın Sanayi Odası Yönetimi, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ı makamında ziyaret
etti, “Aydın ekonomisine yön verecek
proje” başlıklı projelerle ilgili bilgi verdi.
Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Fahlioğulları, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet
Küçük ve Sinan Yılmaz ve Genel Sekreter
Kerem Öden’in Kuşadası Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’a projelerini anlattıkları ziyarette,
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan,
Yönetim kurulu üyeleri Seydi Yıkılmaz
ve İrfan Yiğit de hazır bulundu. Aydın’da
Gıda Serbest Bölgesi projelerini hayata
geçirmek için çalışma yaptıklarını ve bu
kapsamda Aydın bölgesindeki, 9 oda ve
borsa ile birlikte çalışmak istediklerini belirten Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Birlikte
başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi
ve projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Serdar Akdoğan ise Aydın bölgesinin ekonomisine, üretime ve istihdamın artmasına katkıda bulunacak her
türlü projeyi destekleyeceklerini söyledi
ve tarımda da ülke genelinde önemli
illerden birisi olan Aydın’da Gıda Serbest
Bölgesi projesinin etkili olacağını belirtti.
Ziyarette Kuşadası ve Aydın ile ilgili genel
sorunlar da gündeme geldi ve karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu. ■

Bafra TSO’da
İhracat
Çalıştayı yapıldı

B

S

SELÇUK TİCARET ODASI
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afra Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Yeni Nesil İhracatçıların
Yetişmesi ve İhracatçılarımızın Çağa
Ayak Uydurması” konulu İhracat Çalıştayı düzenlendi. Bafra TSO tarafından
gerçekleştirilen programa katılan işletme sahipleri ve çalışanlarına yönelik
İhracat Geliştirme Merkezi/İhracat Da-

nışmanlığı firması Genel Müdürü Murat
Işık tarafından sunum yapıldı. Murat Işık
“365 Gün İhracat Planlaması” konulu
sunumunda çalıştay hakkında bilgi vererek, “Çalıştay’ın problemi belirlemek,
yöntemleri belirlemek, karar vermek,
çözüm yolunu problem çözme tekniği
ile ilerleyerek evrelemek, raporlamak”
olduğunu belirtti.
Sorunlar gündeme taşındı
Işık “Problemi tanımlamak soruyu
anlamak, sorunu anlamak, problemin
sonucund a ne istiyoruz, ulaşmak istediğimiz cevap ile sorumuz arasında
bağlantı iyi kurgulanmış mı? Bu süreçte
neler yapacağız? Nelere ihtiyacımız var”
gibi sorular üzerinden analiz sorularına
cevap aradı. Bafra TSO Başkanı Göksel
Başar ise yaptığı açıklamada tüm katılımcılara katıldıkları için teşekkür ederek,
“Bafra TSO olarak üyelerimizin ihracat
konusunda bilgilenmeleri ve ihracatta
nelere dikkat etmeliyiz, nasıl ihracatçı
oluruz gibi soruları yanıtlamak için bu
programı tertipledik” dedi. Bafra TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar’ın
yanı sıra Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Atasoy ve İbrahim Süzen katılarak çalıştayı
takip ettiler. ■

Fethiye TO, kadın
mahkûmların
sorunlarını dinledi

F

ethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kadın
Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında
Seydikemer/Eşen T Tipi Kapalı ve Açık
Cezaevi’nde bulunan kadın mahkûmları ziyaret etti. Ziyaret sırasında, kadın
mahkûmların ihtiyaç duyabileceği bazı
malzemeler de hediye edildi. 4 Mart
tarihinde gerçekleştirilen ziyarete FTSO
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Yasemin
Çınar, Münüre Uysal ve Çiğdem Fidan
katıldı. Ziyaret sırasında kadın mahkûmlarla bir araya gelen girişimci kadınlar,
mahkûmların sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Kadın girişimciler, anneleri ile
birlikte cezaevinde kalan iki çocukla da
yakından ilgilendi. Kadın mahkûmlar,
kadın girişimcilerle sohbetin ardından

müzik eşliğinde eğlendi. Cezaevi müdürü ile de görüşen kadın girişimciler,
cezaevinin iç ve dış dekorasyonunda
yapılan çalışmaları yakından inceledi ve
cezaevinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kadın girişimciler, mahkûmların
yaptığı el sanatlarını, el işlerini, cam boyamaları ve araç lastiklerinden yapılan
saksıları beğeni ile inceledi. ■

Selçuk TO, ITB
Berlin 2016 Turizm
Fuarı’na katıldı

S

elçuk Ticaret Odası, bu yıl 50’incisi
düzenlenen turizm sektörünün
buluşma noktası olarak bilinen ITB
Berlin 2016 Turizm Fuarı’na katıldı. İzmir
Kalkınma Ajansı’nın organizasyonu ile
birlikte fuara katılan Selçuk, Ticaret Odası
ve Selçuk Belediyesi tarafından temsil
edildi. Selçuk Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Koray Yolcu ve Turizm
Komitesi Başkanı Osman Can’ın katıldığı
fuarda kentin tanıtımı yanında yatırım
imkanları için görüşmeler de yapıldı.
Fuara ilişkin açıklamada bulunan Oda
Başkanı Koray Yolcu, “ITB Berlin Fuarı’nda
geçmiş yıllara nazaran ziyaretçi sayısında
azalma dikkatimizi çekti. Dünyada
yaşanan ekonomik kriz de bunda
etkili. 2016 yılında turizmde genel bir
daralma söz konusu olacak. Burada
yapılması gereken şimdiden 2017 yılı için
çalışmak olmalıdır.” dedi. Yolcu, ulusal ve
uluslararası fuarların turizm konusunda
darboğaz yaşayan ülkemizin nefes
alması için fırsatlar sunduğunu kaydetti.
Yolcu, şunları söyledi: “Kentimizin
UNESCO tescilli olması sebebiyle farklı
ziyaretçi profillerine ulaşabilmesi söz
konusu. Diğer bir unsur olarak, Avrupa’da
yaşayan Türkler nezdinde Selçuk ve Efes’i
iyi anlatmalı yerli turizmi canlandırıcı
hamlelerde bulunmalıyız. 2016 turizm
açısından iyi başlamadı. Ancak her kriz
içinde fırsatlar barındırır” dedi.
2016 iyi başlamadı
Turizmin sosyal ve psikolojik bir
sektör olduğunun altını çizen Başkan
Yolcu, 2016’nın sadece Selçuk ve İzmir
değil Türkiye turizmi açısından parlak
başlamadığını ancak karamsar olmamak

gerektiğini kaydetti. Yolcu şöyle devam
etti: “Turizm gelirlerimizdeki azalma
konusunda reel sektör temsilcileri olarak
yapmamız gereken, politikalar nezdinde
durumun düzelmesini beklemek değil,
kayıpları telafi edebilecek fırsat ve
seçenekleri araştırmak olmalıdır. Her
kriz içinde fırsatlar barındırır, önemli
olan rehavete kapılmamak, turizm
sektörü temsilcileri olarak kendi
projeksiyonumuzla değerlendirmeler
yapmak ve alternatifleri kaçırmamaktır.
Bunun için turizm işletmelerimiz sektöre
küsmemeli, turizmcilerimiz mevcut
pazar ve rekabet stratejilerini gözden
geçirmeli, yeni pazar ve pazarlama
olanaklarını değerlendirmelidir.”
Selçuk’un UNESCO Dünya Miras
listesine girmesinin ardından katılan
ilk ITB Fuarı olması nedeniyle de önem
arz eden, 187 farklı ülkede 10 bini
aşkın katılımcının stant kurduğu fuarda
Türkiye’yi 127 firma temsil etti. ■

Van TSO, depremden
mağdur olanlara
destek verdi

D

eprem döneminde İş-Kur tarafından işe alınan ve daha sonra işten
çıkarılarak mağdur edildiklerini söyleyen
depremzede İş–Kur’lular yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için Van Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva’dan
destek istedi. Mağdurların sözcüsü Ethem Altun “Tüm görüşmelerimiz, haklı
mücadelemiz ekmek mücadelesidir. Beş
yıldır ilgili tüm makamlarla görüştük. Görüştüğümüz herkes bize işe alınacağımıza dair söz verdi. Van’da, Ankara’da tüm
çabamız ekmek sahibi olmak, iş sahibi
olmaktı. Ancak bugüne kadar verilen tüm
sözlere rağmen mağduriyetlerimiz giderilmedi” dedi. Van TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Takva da kamuoyunda
sürekli gündemde olan bu konunun nihayete kavuşması ve mağdur olan 238
kişinin işe başlaması beklentisi içinde olduklarını belirterek “Bizde Sayın Başbakanımızın Van ziyaretinde bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini kendilerine iletmeye
çalışacağız. Bu konuda elimizden gelen
desteği vereceğimizi kendilerine ilettim”
şeklinde konuştu. ■
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Acıpayam TO’nun
yeni binası
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cıpayam Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasının açılış töreni yapıldı.
Törende bir konuşma yapan TOBB Yönetim Kurulu üyesi Necdet Özer, yeni
hizmet binasının Acıpayam Ticaret Odası’nın vizyonunun ve hizmet anlayışının bir göstergesi olduğunu, üyelerine
verdiği hizmetin kalitesini artırmak için
fiziki altyapısını güçlendirdiğini söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
rahatsızlığı nedeniyle açılış törenine katılamadığını anlatan Özer, “Acıpayam TO
yönetimi, meclisi ve tüm hemşerilerimize selamlarını ilettiler. Ben de başkanımıza Allah’tan şifa diliyorum” dedi.
Bugün hayırlı bir iş için bir araya
geldiklerini belirten Necdet Özer, “Acıpayam Ticaret Odamız’ın yeni hizmet
binasının açılışını gerçekleştireceğiz. Bu
aslında odamızın vizyonunun, hizmet
anlayışının bir göstergesi. Çünkü odamız üyesine verdiği hizmetin kalitesini
artırmak fiziki altyapısını güçlendirdi.
Belki bilmeyenler vardır. Bu işlerde para
pul yoktur. Bu işler meccanen yapılır.
Bu makamlar alma değil, verme makamıdır. Bu makamlarda aileden, işten,
arkadaştan fedakarlık yapılır. O yüzden
ben başta Acıpayam Ticaret Odası Başkanımız, Meclis Başkanımız olmak üzere
tüm yönetimi ve meclisi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Beş yıldızlı oda
Özer, Acıpayam Ticaret Odası’nın
bundan sonraki adımının akreditasyon
sürecine girip, 5 yıldızlı Oda olmak, dünyanın en iyi hizmet üreten odaları arasına girmek olduğunu söyledi.
Türkiye’de her yıl 900 bin gencin
istihdam piyasasına girdiğini anlatan
Özer, “Yani işsizliği bırakın düşürmeyi,
aynı seviyede tutmak için her yıl 900
bin gence iş bulmamız lazım. Devlette
bu imkan yok. En fazla istihdam ettiği
dönemde devlet yılda 100 bin kişiye
istihdam sağlayabiliyor. Geriye kalan 800
bin kişinin özel sektörde iş bulması gerekiyor. İşte bu yüzden girişimcilik önemli.
Çünkü Türkiye’de her girişimci ortalama

10 kişiye istihdam sağlıyor. O yüzden
bizim girişimci sayımızı hızla arttırmamız
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Acıpayam’ın, Denizli’nin en büyük
ilçesi olduğuna dikkat çeken Özer, Acıpayam’ın Denizli’de tarım alanında başı
çektiğini, şimdi girişimcilik konusunda
da öne çıktığını söyledi.
Kurdele kesiminin ardından girişimcilik kursunu başarı ile tamamlayan girişimci adaylarına başarı belgeleri verildi.■

Uzunköprü TSO’dan
‘Kadınlar Günü’
etkinliği

U

zunköprü Ticaret ve Sanayi
Odası Kadın Girişimciler Kurulu 8
Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle
kahvaltılı bir organizasyon düzenledi.
2015 yılında da Uzunköprülü
kadınların yoğun katılımı ve desteği ile
gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl 480
kişinin katılımıyla büyük bir coşku ve
heyecanla Uzunköprü Cazgır Cafe’de
gerçekleştirildi. Uzunköprü Kaymakamı
Kemal Yıldız, Uzunköprü Belediye
Başkanı Enis İşbilen, Uzunköprü Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ercan İhtiyar, Uzunköprü Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan
da programa iştirak ederek kadınlara
destek oldu.
Kadın girişimciler
UTSO Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Seval Gemici yaptığı açılış
konuşmasında öncelikle tüm kadınların
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutlayarak, göreve başlamalarından
itibaren gerçekleştirdikleri programlara
değindi. Uzunköprü Belediye Başkanı
Enis İşbilen’den festival taleplerini
bir kez daha yineleyen UTSO Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Seval
Gemici, kadın girişimciler olarak severek
bu organizasyona destek olacaklarını
belirtti.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan
İhtiyar ise konuşmasında tüm kadınların
kadınlar gününü kutlamasının yanı
sıra Uzunköprü’ye sosyal anlamda
yatırım yapılması gerektiğini, kapalı
yüzme havuzu ve spor tesisi yapılması

konusunda da Uzunköprü Belediye
Meclisi’nden destek istediklerini
sözlerine ekledi.
Bulgaristan ziyareti
Bu arada Uzunköprü Ticaret ve Sanayi
Odası, Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ile
birlikte yürüttüğü IPA Sınır Ötesi Turizm
Projesi olan “Towards the Opportunities
and Challenges of Sustainable Cross-Border Tourism” kapsamında 26 Şubat
tarihinde Bulgaristan’a heyet olarak gitti. ■

Van TSO, İran’a
ticareti artırma
gezisi düzenledi

V

an Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO),
kentteki iş adamları ve sektör
temsilcileriyle İran’a resmi geziler
düzenleyerek, Van’ın bu ekonomik
pastadan payını alması için girişimlerde
bulunuyor.
Van TSO Başkanı Necdet Takva,
kalabalık bir heyetle İran’a düzenledikleri
geziden somut sonuçlar alarak Türkiye’ye
döndüklerini söyledi. İran'da yaptıkları
üst düzey görüşmelerde, iki ülke
arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğine
tanıklık ettiklerini dile getiren Takva,
“Hoy, Salmas gibi kentlerde sivil toplum
kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldik.
Gelincik-Güzereş sınır kapısına
giderek incelemelerde bulunduk.
1996 yılında burada serbest ticaret
bölgesi oluşturulmuştu. Onun yeniden
canlandırılması konusunda taleplerimiz
oldu. Onlarında bu yöndeki isteklerine
tanıklık ettik. Üst düzey yöneticilerle, iki
kentin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni
komitelerin kurulması ve iş birliğinin üst
düzeye taşınması konusunda protokol
imzaladık.
Bunlar bizim komşu ülke nezdinde
yapacağı en üst düzey çalışmalar
olarak ortaya çıktı” diye konuştu. Takva,
yıllardır Urumiye ile yakın ilişki içinde
bulunduklarını, Kapıköy Sınır Kapısı'nda
yaşanan olumsuzlukları gündeme
getirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:
‘Van-Urumiye arasındaki uçak seferlerinin
kesintisiz sürdürülmesini konuştuk.
Bunun zenginleştirilerek haftanın
daha fazla günü gerçekleştirilmesi

isteklerimizi ilettik. İran’ın bütün eyaletl
eriyle Türkiye’yi, İran’ın değişen dönüşen
yeni ekonomi politikalarında merkez
ülke olarak belirlendiğine yönelik en üst
düzeyde beyanlar oldu. Bu, bizi oldukça
memnun etti. İran’da, Erdebil, Zencan,
Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin
ülkenin yeniden yapılandırılması
sürecinde Türkiye’yi stratejik ortak olarak
öncelediklerini bize söylediler.
Biz de bu ticari ilişkilerde Van kentini
ön plana çıkarmak, turizm üssü yapmak
ve buradan insanların Türkiye’ye
dağılımına yönelik taleplerimizi
dile getirdik. Bütün mesele gümrük
kapılarındaki eksiklikler konusunda
düğümleniyordu. Bu konuda iki tarafın
da yapması gerekenler var. Biz bunları
rapor haline getirerek başbakanlık, ilgili
bakanlıklar ve kurumlara ileteceğiz”. ■

Çarşamba TSO’da
mesleki yeterlilik
sistemi tanıtıldı

Ç

arşamba Ticaret ve Sanayi Odası
2016 yılının ilk sektör toplantısında,
mesleki yeterlilik sistemi ve MEYBEM
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme
Merkezleri A.Ş'nin sınav ve belgelendirme
faaliyetleri tanıtıldı. Çarşamba Ticaret
Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans
Salonu’nda Çarşamba Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen
toplantıya, Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdür Yardımcısı Ayhan Keleş, mesleki
ve teknik Anadolu lisesi ve Mesleki
Eğitim Merkezi yöneticileri, odanın
inşaat müteahhitliği meslek grubundaki
üyeleri ile inşaat sektöründe çalışanlar ve
inşaat boyacıları derneği üyeleri katıldı.
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Genel
Sekreteri Gültekin Sürül tarafından
yapılan sunumda, mesleki yeterlilik
belgesi zorunluluğu ve bu konuyla ilgili
mevzuat ve düzenlemeler anlatıldı.
Ayrıca MEYBEM tarafından yapılan sınav
ve belgelendirme hizmetleri hakkında
bilgilendirmede bulunuldu. Toplantı
sonucunda İŞKUR İl Müdürlüğü ve odalar
işbirliğinde mesleki yeterlilik belgesi
sınavlarına hazırlık kursları açılması
kararlaştırıldı. ■
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PROJEKSİYON
SANAYİ ÜRETİMİ:

Sanayi üretimi ocak ayında takvim ve
mevsim etkisinden arındırılmış hesaplama yöntemiyle aralık ayına göre yüzde
1 arttı. Sanayi üretiminde yıllık artışın ise
iki yöntemle hesaplandığını biliyoruz.
Bunlardan biri takvim etkisinden arındırılmış hesaplama yöntemi, diğeri ise hiçbir
arındırmaya konu olmamış endekslerle
hesaplanan değişim. İşte takvim etkisinden arındırılmış yöntem ocakta sanayi
üretiminin yüzde 5.6 arttığını gösteriyor.
Takvim etkisinden arındırılmamış endekse
göre bulunan üretim artışının oranı ise
yüzde 3.6 düzeyinde.
Hep vurgulayageldik, bu oranların
üçü de doğru elbette. Ama kullanım
yerlerine göre tercih yapmak gerekiyor.
Biz, “elle tutulur, sayılır, görülür” gerçek
üretimi yansıttığı için takvim etkisinden
arındırılmamış endeksle bulunan üretim
düzeyini ve bundaki değişimi esas almayı
tercih ettiğimizi hep dile getirdik. Çünkü
takvim etkisinden arındırılmış endeksle
bulunan üretim değişimi, “bu yıl ilgili
ayda geçen yılki kadar çalışılmış olsaydı
şu kadar üretim yapılabilirdi” mantığına
dayanıyor. Yani ortada somut, gerçek
bir üretimden çok, varsayıma dayalı bir
üretim düzeyi söz konusu. Ama yine söylüyoruz, elbette bu oran da yanlış değil.
Takvim etkisinden arındırılmamış endeksle bulunan üretim düzeyi aydan aya
çok büyük farklılık gösterebiliyor. Uzun

dini bayramların bazı yıllar başka aylara denk gelmesi bu farklılıkta en büyük
etken. Bundan dolayı geçen yılki sanayi
üretiminde böyle bir eğilim görüldü. Örneğin ağustostaki yüzde 8.2’lik artıştan
sonra eylülde yüzde 7.9’luk gerileme
yaşandı, ardından ekimde tekrar bu kez
yüzde 14.7 gibi çok yüksek bir üretim
artışı ortaya çıktı.
İşte aydan aya ortaya çıkan bu farklılığın etkisini yok edebilmek için yeni bir
endeks serisi oluşturduk ve sanayi üretimindeki değişime her ay için yıllık bazda
bakmayı tercih ettik.
Yıllık artışın yönü de yukarı
Takvim etkisinden arındırılmamış endeksleri her ay itibariyle yıllık baza getirdik. Yani örneğin bu yılın ocak ayı için,
geçen yılın şubat-aralık dönemi endeks
toplamına bu yılın ocak ayı endeksini ekleyerek yıllık endeks bulduk. Sonra bulduğumuz bu endeksi, geçen yılın ocak ayı
için aynı şekilde hesapladığımız endeksle
kıyasladık. Bunu tüm aylara yaydık. Karşımıza çıkan tablo şunu gösteriyor.
Yıllık sanayi üretimi 2014 yılının aralık
ayında yüzde 3.6 artış göstermişti. Daha
sonraki dönemde bu yılın ocak ayına gelinceye kadar hep yüzde 3.6’dan daha düşük yıllık artışlar görmüştük. Yani 2014’ün
aralık ayından sonraki dönemin en yüksek
yıllık artışı bu yıl ocakta gerçekleşti.

Hele hele geçen yılın eylülü itibariyle
yıllık sanayi üretimi artışının yüzde 1.9 olduğu dikkate alınırsa ocak ayında üretim
artışının neredeyse ikiye katlanmış olduğu ortaya çıkıyor.
Sanayi üretimindeki yıllık artış her
ne kadar ocak ayı itibariyle yüzde 3.6
düzeyine çıkmış ve böylece son 13 ayın
en yüksek oranı oluşmuşsa da, dört yıl
öncesindeki düzeyin çok altında bulunulduğu gerçeği de göz ardı edilmemeli.
Sanayi üretimindeki yıllık değişim, 2012
yılının ocak ayında yüzde 8.8 düzeyinde
bulunuyordu. 2012’deki yıllık değişim,
şubatta yüzde 8.1, martta yüzde 7.5, nisanda yüzde 6.9, mayısta yüzde 6.6 olarak
gerçekleşmişti.

SANAYİ ÜRETİMİNİN
YILLIKLANDIRILMIŞ
DEĞİŞİMİ %
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

2016 2015 2014
3,6 2,8
3,5
2,5
3,7
2,5
4,1
2,5
4,1
2,3
4,1
2,8
4,0
3,3
3,1
3,0
4,1
1,9
4,0
2,7
4,4
3,2
3,8
3,2
3,6

2013
2,5
2,2
1,9
2,1
1,7
1,8
2,1
2,2
2,3
2,9
2,2
3,0
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2012
8,8
8,1
7,5
6,9
6,6
5,9
5,6
4,9
4,2
2,7
3,1
2,5
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Sanayi üretimi 2011 yılında yüzde 10’un
üstünde üretim artışı kaydetmiş ve bu hız
2012’yi de etkilemişti. Sonraki yıllarda üretim artışı doğal olarak hız kesti. Bu eğilimi
grafikte çok kolaylıkla görme şansına sahibiz. Ama zaten sanayi üretiminin öyle her
yıl çift haneli büyümesi de beklenemezdi.

Yıllıklandırılmış sanayi üretimindeki değişimin artışını ocak ayını izleyen
dönemde de yavaş yavaş sürdürdüğü
tahmin ediliyor. Aylık değişimde görülen çok hızlı dalgalanma yıllıklandırılmış
hesaplamada zaten ortaya çıkmayacaktır.
Yani ocak ayı için yüzde 3.6 olarak hesap-

ladığımız yıllık üretim artışını şubatta ne
yüzde 5-6 düzeyinde göreceğiz, ne yüzde
1-2 düzeyinde. Hem biz de bu dalgalanmayı yok etmek adına böyle bir yönteme
geçtik ve bundan sonraki dönemde de
zaman zaman yıllık orana yer vererek eğilimi izlemeye çalışacağız.

ğımızı bir kez daha belirtelim. Bu şekilde
bulduğumuz oranlarla oluşturduğumuz
endeksi geçen yılın endeksiyle kıyaslıyor
ve TÜFE’nin aydan aya yıllık seyrine ulaşıyoruz. İşte bu hesaplama da yılsonu için
bize yüzde 8.4 dolayında bir oran veriyor.
Bu tümüyle bir teknik analiz. Ekonominin genel gidişatını ve fiyatları olum-

lu ya da olumsuz etkileyebilecek bir dizi
gelişme yaşanması hiçbir zaman sürpriz olmaz. O zaman da tabii ki yüzde 8.4
olarak hesapladığımız yılsonu oranı aşağı
ya da yukarı yönlü değişime uğrayabilir.
Ama şu dönem itibariyle görünen yılsonu
gerçekleşmesi yüzde 8.0-8.5 arasına işaret
etmektedir.

ENFLASYON:
Ocak ayındaki beklentileri aşan yüzde
1.82’lik artıştan sonra şubatta düşük bir
artış geleceği bekleniyordu beklenmesine ama kabul etmek gerekir ki çok az da
olsa bir düşüş gerçekleşeceğine ihtimal
verenlerin sayısı pek de fazla değildi. Ama
beklenmeyen oldu ve TÜFE şubat ayında
yüzde 0.02 oranında geriledi. Ocak ayı
sonunda yüzde 9.58’e çıkan yıllık artış da
şubat sonunda hızlı bir düşüşle yüzde
8.78’e geriledi.
Şubatta fiyatların az da olsa gerilemesini sağlayan etkenlerin başında döviz
kurlarındaki olumlu seyir geliyor. Dolar
şubat ayında ocak ayına göre belirgin
bir düşüş gösterdi. Ocak ayı ortalaması
3.0070 olan dolar kuru, şubat ortalamasında 2.9407’ye indi. Düşüşün oranı yüzde 2.2’yi buldu.
Euroda ise neredeyse hiç değişiklik
olmadı. Ocak ayı ortalamasında 3.2669
olan euro, şubat ortalamasında da 3.2628
düzeyinde gerçekleşti.
Ocak ayı ortalaması 3.1370 olan sepet
kur ise yüzde 1.1’lik düşüşle şubat ortalaması bazında 3.1018’e geriledi.
İşte kurdaki bu olumlu gelişme fiyatların artış hızı frenleyen, hatta bir miktar gerilemesini sağlayan en büyük etken oldu.
Yeni tahmin yüzde 8’ler...
Ocak ayında tahminleri aşarak yüzde
1.82 gelen artıştan sonra yıllık tahminimizi yüzde 9 olarak dile getirmiştik. Bu kez
şubatta tam tersi bir gelişme olunca, yani
tahminlere göre çok iyi bir oran gelince
tahminimizi revize etmemiz gerekti. Geçmiş yıl eğilimlerini esas alarak yaptığımız
yeni tahmin bizi yüzde 8.4 dolayında bir
yılsonu TÜFE artışına götürüyor.
Bu oranı 2003-2014 dönemindeki aylık ortalama artışın bu yıl da gerçekleşeceği varsayımına dayandırarak hesapladı-
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2

1

0

-1
2015
2016

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haz.

Tem.

Ağus.

Eylül

Ekim

Kas.

Ara.

1.10
1.82

0.71
-0.02

1.19

1.63

0.56

-0.51

0.09

0.40

0.89

1.55

0.67

0.21

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haz.

Tem.

Ağus.

Eylül

Ekim

Kas.

Ara.

7.24
9.58

7.55
8.78

7.61

7.91

8.09

7.20

6.81

7.14

7.95

7.58

8.58

8.81

10

9

8

7

6
2015
2016

Bir bakışta üç yılın ekonomik göstergeleri
TÜFE (Aylık)
(% değ.)
Yİ-ÜFE (Aylık)
(% değ.)
İhracat (Aylık)
(milyon $)
İthalat (Aylık)
(milyon $)
Cari denge (Aylık)
(milyon $)
İç borç stoku
(milyar ¨)
Sabit faizli iç
borçlanmanın
ortalama maliyeti (%)

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Tem.

Ağus.

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2014

1.98

0.43

1.13

1.34

0.40

Haziran
0.31

0.45

0.09

0.14

1.90

0.18

-0.44

2015

1.10

0.71

1.19

1.63

0.56

-0.51

0.09

0.40

0.89

1.55

0.67

0.21

2016

1.82

-0.02

2014

3.32

1.38

0.74

0.09

-0.52

0.06

0.73

0.42

0.85

0.92

-0.97

-0.76

2015

0.33

1.20

1.05

1.43

1.11

0.25

-0.32

0.98

1.53

-0.20

-1.42

-0.33

2016

0.55

-0.20

2013

12,400

13,053

14,680

13,371

13,682

12,881

13,345

11,387

13,583

12,892

13,067

13,269

2014

12,302

12,232

12,522

13,350

11,081

11,952

11,131

11,023

11,585

13,246

11,692

11,766

2015

9,598

2013

19,286

18,240

19,932

20,659

20,875

20,793

19,941

19,498

20,596

19,185

21,385

21,788

2014

16,646

16,941

18,726

18,374

17,869

18,200

18,212

15,967

15,403

16,908

15,973

17,980

2015

13,358

2013

-4,825

-3,142

-3,018

-4,739

-3,469

-3,936

-2,168

-1,949

-1,993

-2,132

-5,521

-6,660

2014

-2,443

-3,305

-4,767

-3,852

-4,275

-3,211

-3,107

266

179

-330

-2,212

-5,048

2015

-2,227

2013

406.3

407.1

409.0

409.4

408.2

407.4

408.2

411.1

413.6

414.6

416.9

421.2

423.2

428.5

412.4
429.4

408.4

2014

430.2

434.4

435.0

438.2

438.2

439.5

440.1

2015

443.1

2014

10.81

10.87

11.07

10.43

9.17

8.67

8.57

9.24

9.35

9.82

8.28

8.81

2015

7.83

8.06

8.20

9.70

9.64

9.85

9.63

10.47

11.33

10.84

10.26

10.93

2016

11.14

10.95

2014

37,908

34,424

31,968

34,069

37,555

34,557

34,699

37,985

30,339

34,175

39,219

38,485

2015

40,109

40,153

32,918

42,971

41,752

39,561

40,103

42,784

33,837

43,797

43,807

41,594

2016

46,720

Bütçe gideri
(Aylık)
(milyon ¨)

2014

36,001

32,756

37,060

36,789

36,080

35,170

39,990

32,038

39,550

37,185

35,618

50,515

2015

36,342

42,511

39,761

41,597

40,113

36,338

45,506

37,546

47,937

36,562

43,009

58,771

2016

42,521

Reel kur end.
(TÜFE’ye göre)
(2003=100)

2014

95.16

95.83

96.31

101.92

104.12

103.59

103.75

103.11

102.59

103.24

106.40

104.94

2015

107.66

104.61

102.94

101.30

99.82

97.59

98.97

94.56

90.51

93.72

98.72

97.65

2016

98.75

99.54

2014

2.2168

2.2128

2.2178

2.1275

2.0908

2.1157

2.1187

2.1583

2.2036

2.2583

2.2336

2.2877

2015

2.3283

2.4552

2.5838

2.6481

2.6461

2.7019

2.6946

2.8456

3.0027

2.9296

2.8713

2.9172

2016

3.0070

2.9407

2014

3.0215

3.0194

3.0658

2.9382

2.8745

2.8758

2.8764

2.8769

2.8501

2.8642

2.7872

2.8217

2015

2.7162

2.7899

2.8047

2.8534

2.9551

3.0289

2.9710

3.1672

3.3749

3.2986

3.0894

3.1697

2016

3.2669

3.2628

2014

541.0

537.1

535.3

538.3

539.5

569.3

584.1

563.8

585.3

568.6

573.2

617.2

2015

607.8

621.4

622.4

628.6

615.3

627.3

646.6

628.7

625.0

633.1

649.3

665.1

2016

670.3

681.1

2014

128.1

134.4

139.9

140.6

139.2

134.5

136.2

138.6

136.8

141.8

141.3

132.8

2015

128.9

131.5

133.6

133.4

144.0

148.9

144.3

146.3

146.1

149.8

147.1

145.6

2016

140.1

144.8

Bütçe geliri (Aylık)
(milyon ¨)

Aylık Ort. $
(¨)
Aylık Ort.Euro
(¨)
Mevduat
(Milyar ¨)
DTH
(Milyar $)
Kredi
(Milyar ¨)
Tük.kredileri
(Milyar ¨)
Kredi kartları
(Milyar ¨)

2014

917.3

918.1

921.4

918.5

931.7

953.8

967.1

980.8

1,009.2

1,015.5

1,031.1

1,062.5

2015

1,081.2

1,108.6

1,132.3

1,157.3

1,174.6

1,196.4

1,230.7

1,247.7

1,262.8

1,260.5

1,259.5

1,267.3

2016

1,282.4

1,294.1

2014

238.5

238.8

240.4

241.7

245.3

248.6

250.8

253.9

258.0

260.2

263.1

267.4

2015

270.7

273.4

277.9

279.8

282.3

284.8

286.8

288.8

288.8

288.2

288.2

289.8

2016

290.4

291.5

2014

92.7

89.4

87.2

85.4

84.7

84.5

83.7

82.8

83.7

83.5

82.7

82.8

2015

84.2

83.2

83.2

83.9

86.2

86.5

88.9

89.0

91.0

90.5

89.8

90.8

2016

91.4

91.4

San.ür.ende.değ. (%)
(Arındırılmamış
endekse göre)

2014

7.6

5.1

4.5

4.9

1.8

1.6

-4.5

12.7

4.5

4.5

-1.2

4.4

2015

-2.2

0.8

4.8

3.8

0.3

6.7

1.3

8.2

-7.9

14.7

3.7

4.5

2016

3.6

San.ür.ende.değ. (%)
(Arındırılmış
endekse göre)

2013

7.6

5.1

4.5

5.0

3.3

1.5

3.3

4.7

2.6

2.4

0.6

2.6

2014

-2.1

0.8

4.7

3.8

2.1

4.9

0.2

6.9

2.7

4.6

3.6

4.6

2015

5.6

2014

756.5

535.8

558.1

578.8

581.9

588.2

601.8

989.8

708.7

860.9

684.8

775.7

2015
2016

794.7
942.0

712.8

680.5

714.5

664.8

757.9

984.6

776.8

914.8

902.0

947.0

1230.3

2014

2,585

2,151

1,023

796

488

595

691

494

801

1,113

413

786

2015
2016

915
1,287

492
491

3,566

929

475

356

761

434

903

300

329

589

Protestolu senet
(Milyon ¨)
Dış borç öde.
(Milyon $)
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GSYH (% değişim)

Fiyatlar (% değişim)

2015
Birinci çeyrek
İkinci çeyrek
Üçüncü çeyrek
Dördüncü çeyrek
Yıllık

2.5
3.8
4.0

2014
5.1

2013
3.1
4.7
4.3
4.6
4.2

2.4
1.8
2.7
2.9

2012
3.1
2.7
1.5
1.3
2.1

TÜFE

2016

2015

2016

2015

.Şubat

-0.02

0.71

.Şubat

-0.20

1.20

.İki aylık

1.80

1.82

.İki aylık

0.34

1.53

.Yıllık

8.78

7.55

.Yıllık

4.47

3.10

.Yıllık ortalama

7.97

8.77

.Yıllık ortalama

5.61

8.79

Merkez Bankası Döviz Rezervi (Milyon $)

Dış Ticaret (Milyon $)
2016

2015

Değ.(%)

Ocak
. İhracat

9,598

12,302

-21.98

. İthalat

13,358

16,646

-19.75

-3,760

-4,344

-13.44

71.9

73.9

. Açık
.İhracat/ithalat (%)

Yıllık (Ocak itibariyle)
. İhracat

141,178

157,512

. İthalat

203,911

239,538

-14.87

. Açık

-62,733

-82,026

-23.52

69.2

65.8

.İhracat/ithalat (%)

-10.37

Cari İşlemler Dengesi (Milyon $) (Ocak)
Cari İşlemler Dengesi

2016
-2,227

2015
-2,443

Değ.(%)
-8.8

Döviz geliri

-18.5

13,053

16,021

. İhracat

9,973

12,814

-22.2

. Seyahat

1,136

1,351

-15.9

. Faiz

114

114

0.0

1,830

1,742

5.1

Döviz gideri

15,280

18,464

-17.2

. İthalat

12,818

15,909

-19.4

. Seyahat

351

384

-8.6

. Faiz

321

340

-5.6

1,790

1,831

-2.2

-31,889

-41,170

-22.5

. Diğer

. Diğer
Cari işlemler dengesi (milyon $)
(Ocak itibariyle yıllık)

Yurtiçi Yerleşiklere Ait DTH (Milyon $)
4/3/2016

6/3/2015

Değ. (%)

145,350

130,529

11.35

. ABD Doları

92,750

77,667

19.42

. Euro (Dolar karşılığı)

47,152

46,812

0.73

2,772

2,482

11.68

2,676

3,568

-25.00

. Diğer dövizler (dolar karşılığı)
. Kıymetli madenler
depo hesapları (dolar karşılığı)

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları (Bin ¨)
4/3/2016

6/3/2015

Değ.(%)

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

383,972,010

357,372,945

7.44

. Tüketici kredileri

291,711,385

274,035,235

6.45

133,186,195

117,689,939

13.17

5,610,725

5,874,343

-4.49

152,914,465

150,470,953

1.62

92,260,625

83,337,710

10.71

10,462,365

7,446,541

40.50

7,724,078

5,964,130

29.51

Konut
Taşıt
Diğer
.Kredi kartları
Tasfiye olunacak
. Tüketici kredileri
. Kredi kartları

Yatırım Teşvikleri Belgeleri (Milyon ¨) (Ocak)
2016

2015

Değ.(%)

.Enerji

4,800

23,723

-79.8

.Hizmetler

2,217

2,046

8.4

.İmalat

1,817

1,139

59.5

17

26

-34.6

8,851

26,934

-67.1

.Madencilik
Toplam
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TOPLAM
.Döviz rezervi
.Altın

4/3/2016
112,075
93,046
19,029

6/3/2015
127,860
108,016
19,844

Değişim (%)
-12.35
-13.86
-4.11

Repo Hacmi (Bin ¨)
. Müşterilerle yapılan
. Mali kuruluşlar arasında yapılan

4/3/2016
1,600,123
59,006,406

4/3/2015
1,793,910
27,843,933

Değ. (%)
-10.80
111.92

2015
40,109
36,342
3,767
8,782

Değ.(%)
16.48
17.00
11.47
11.72

Merkezi Yönetim Bütçesi (Milyon ¨) (Ocak)
. Gelir
. Harcama
. Denge
. Faiz dışı denge

2016
46,720
42,521
4,199
9,811

Yurtiçindekilerin toplam ¨ mevduatı (Bin ¨)
Toplam
. Vadesiz
. Vadeli

4/3/2016
665,769,055
115,520,717
550,248,338

6/3/2015
610,472,973
101,525,250
508,947,723

Değ. (%)
9.06
13.79
8.11

Reel Kur Endeksi (2003=100) (TÜFE’ye göre)
Şubat 09
Şubat 10
Şubat 11
Şubat 12

107.39
118.64
111.47
108.66

Şubat 13
Şubat 14
Şubat 15
Şubat 16

111.57
95.83
104.61
99.54

Mevduatın Vade Dağılımı (Bin ¨)
a- ¨ mevduat
. Vadesiz ve yedi gün ihbarlı
. Bir ay vadeli
. Üç ay vadeli
. Altı ay vadeli
. Bir yıla kadar ve daha uzun vadeli
b-Yabancı para mevduat
. Vadesiz ve yedi gün ihbarlı
. Bir ay vadeli
. Üç ay vadeli
. Altı ay vadeli
. Bir yıla kadar ve daha uzun vadeli

26/2/2016
701,963,593
133,599,770
99,092,651
414,028,041
32,031,569
23,211,562
544,572,420
103,210,687
75,974,360
269,555,030
27,902,933
67,929,410

27/2/2015
634,752,812
119,687,590
95,631,934
364,360,716
25,349,884
29,722,688
385,012,370
73,316,244
57,321,539
198,504,094
19,214,779
36,655,714

Değ. (%)
10.59
11.62
3.62
13.63
26.36
-21.91
41.44
40.77
32.54
35.79
45.22
85.32

Tüketici Güven Endeksi

.Hanenin maddi durum beklentisi
.Genel ekonomik durum beklentisi
.İşsiz sayısı beklentisi (**)
.Tasarruf etme ihtimali

Şubat 16
66.64
89.31
90.03
66.17
21.05

Ocak 16
71.62
92.17
95.65
73.57
25.09

Değ.(%)
-7.0
-3.1
-5.9
-10.1
-16.1

2015
6,395
2,441

Değ. (%)
6.88
-21.55

(*)Beklentiler gelecek 12 aylık dönem için sorgulanıyor.
(**)Söz konusu endeksin artması, işsiz sayısı beklentisinde azalışı,
azalması ise işsiz sayısı beklentisinde artışı gösteriyor.

Şirket Kuruluşları (Ocak)
. Kurulan
. Kapanan

2016
6,835
1,915

Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları (Ocak)
TL mevduata
uygulanan faiz (%)
. Bir aya kadar
vadeli
. Üç aya kadar
vadeli

ABD Doları mevduata
uygulanan faiz (%)
10.04

. Bir aya kadar
vadeli

Dış Borç Anapara ve Faiz Ödemesi (Milyon $) (Ocak-Şubat)

Euro mevduata
uygulanan faiz (%)

1.41

. Bir aya kadar
vadeli

0.94
1.43

2016
1,778
1,721
57

Toplam
. Kamu
. Merkez Bankası

2015
1,406
1,351
55

11.90

. Üç aya kadar
vadeli

2.26

. Üç aya kadar
vadeli

. Altı aya kadar
vadeli

11.84

. Altı aya kadar
vadeli

2.14

. Altı aya kadar
vadeli

1.40

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (%)

. Bir yıla kadar
vadeli

11.10

. Bir yıla kadar
vadeli

2.12

. Bir yıla kadar
vadeli

1.40

.Şubat

2016
443.1

2015
416.9

Değ.(%)
6.28

4/3/2016
309,956,598
96,222,469

6/3/2015
252,517,124
81,879,527

Değ. (%)
22.75
17.52

107,370,669

92,427,411

16.17

11,148,200
116,720,743
107,694,438
9,014,876
11,429
97,013,386
88,211,857
8,794,593
6,936
1,218,521,063
555,791,612
526,109,743
29,681,869
352,772,853
331,678,342
21,094,511
1,262,179,609
6,248,311

10,547,884
103,243,476
94,636,541
8,590,741
16,194
67,394,121
61,823,516
5,563,275
7,330
1,060,841,020
516,648,946
486,339,261
30,309,685
291,674,950
273,353,052
18,321,898
1,106,850,119
7,307,082

5.69
13.05
13.80
4.94
-29.42
43.95
42.68
58.08
-5.38
14.86
7.58
8.18
-2.07

14.03
-14.49

11,651,719

13,548,052

-14.00

25,758,516

25,153,965

2.40

.Ocak

Para Arzı (Bin ¨)

Dolaşıma Çıkan Banknot +
Madeni Para
Banka Kasaları (-)
VADESİZ MEVDUAT (TL)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
VADESİZ MEVDUAT (YP)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
M2
VADELİ MEVDUAT (TL)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
VADELİ MEVDUAT (YP)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
M3
REPO
PARA PİYASASI FONLARI
(B TİPİ LİKİT FONLAR)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER

20.95
21.34
15.13

4/3/2016
1,285,037,499
1,274,038,194
918,144,640
355,893,554
10,999,305

6/3/2015
1,120,708,031
1,111,966,205
807,171,968
304,794,237
8,741,826

Değ. (%)
14.66
14.58
13.75
16.77
25.82

Sanayi Üretimi Değişimi (%)
.Arındırılmamış endekse göre (yıllık)
.Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre (yıllık)

Ocak 2016
3.6
5.6

.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse
göre (bir önceki aya göre)

1.0

Ocak 2015
-2.2
-2.1
-0.5

İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
Daire sayısı (Yıllık)
. Ruhsat
. Yapı kullanma izin belgesi

2015
870,515
724,331

2014
1,030,684
770,308

Değ.(%)
-15.54
-5.97

2016
1,170,333

2015
1,250,941

Değ.(%)
-6.44

Turist Sayısı
Ocak

2015
72.8

2016
82,171
942,048

. Adet
. Tutar (Bin TL)

2015
84,934
794,656

Değ.(%)
-3.25
18.55

İşsizlik Verileri (Kasım 2015 itibariyle)

Mevduat Bankaları Kredileri (Bin ¨)
Toplam
Yurtiçi krediler
.¨ krediler
.Yabancı para krediler
Yurtdışı krediler

2016
73.5

Protestolu Senetler (Ocak)

İç Borç Stoku (Milyar $)

M1
DOLAŞIMDAKİ PARA

Değ.(%)
26.46
27.39
3.64

. 15 ve daha yukarı yaşta nüfus (Bin kişi)
. İşgücü (Bin kişi)
...İstihdam (Bin kişi)
...İşsiz (Bin kişi)
. İşsizlik oranı (%)
. Tarım dışı işsizlik oranı (%)
. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%)

Toplam
58,215
29,801
26,676
3,125
10.5
12.4
19.1

Erkek
28,751
20,492
18,575
1,917
9.4
10.5
17.7

Kadın
29,464
9,309
8,101
1,208
13.0
17.2
21.7

DIŞ BORÇ STOKU (Milyon $)
2015
3.Ç.
Türkiye brüt dış borç stoku
(toplam)
Kısa vadeli
Uzun vadeli
Kamu sektörü (toplam)
Kısa vadeli
Uzun vadeli
TCMB (toplam)
Kısa vadeli
Uzun vadeli
Özel sektör (toplam)
Kısa vadeli
Uzun vadeli

2015
2.Ç.

2015
1.Ç.

2014

405,985

404,880

392,798

402,482

389,054

120,830
285,155
114,802
15,355
99,447
1,552
208
1,344
289,630
105,267
184,363

127,087
277,793
115,720
16,924
98,796
1,978
270
1,708
287,181
109,893
177,288

129,452
263,346
113,388
18,165
95,223
2,110
290
1,820
277,300
110,997
166,303

132,813
269,669
117,710
17,866
99,844
2,484
342
2,142
282,288
114,605
167,683

130,413
258,641
115,944
17,605
98,339
5,234
833
4,401
267,875
111,975
155,900

12,082

-9,684

13,428

-2,365
14,447
2,332
-1,241
3,573
-132
-20
-112
9,881
-1,104
10,985

-3,361
-6,323
-4,322
299
-4,621
-373
-52
-321
-4,988
-3,608
-1,380

2,400
11,028
1,765
261
1,504
-2,750
-491
-2,259
14,413
2,630
11,783

30,218
19,814
11,921
6,565
5,356
-1,854
-203
-1,651
39,965
23,856
16,109

3.1

-2.4

3.5

14.8

-1.8
5.5
2.1
-6.8
3.8
-6.3
-6.9
-6.1
3.6
-1.0
6.6

-2.5
-2.3
-3.7
1.7
-4.6
-15.0
-15.2
-15.0
-1.8
-3.1
-0.8

1.8
4.3
1.5
1.5
1.5
-52.5
-58.9
-51.3
5.4
2.3
7.6

30.2
8.3
11.5
59.5
5.8
-26.2
-19.6
-27.3
17.5
27.1
11.5

ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE FARK (Milyon Dolar)
Türkiye brüt dış borç stoku
1,105
(toplam)
Kısa vadeli
-6,257
Uzun vadeli
7,362
Kamu sektörü (toplam)
-918
Kısa vadeli
-1,569
Uzun vadeli
651
TCMB (toplam)
-426
Kısa vadeli
-62
Uzun vadeli
-364
Özel sektör (toplam)
2,449
Kısa vadeli
-4,626
Uzun vadeli
7,075
ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE DEĞİŞİM (Yüzde)
Türkiye brüt dış borç stoku
0.3
(toplam)
Kısa vadeli
-4.9
Uzun vadeli
2.7
Kamu sektörü (toplam)
-0.8
Kısa vadeli
-9.3
Uzun vadeli
0.7
TCMB (toplam)
-21.5
Kısa vadeli
-23.0
Uzun vadeli
-21.3
Özel sektör (toplam)
0.9
Kısa vadeli
-4.2
Uzun vadeli
4.0
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TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

Indicators show moderate
growth continues
W

hile closing the year 2015, although the indicators point to
some slowdown in economic growth
performance for the last quarter, we
expect the overall 2015 growth rate
to stand at 4%. Private consumption
held the largest share in the current
year’s improved growth performance,
compared with the growth rate of 2.9%
recorded in 2014. The current indicators show that some moderate growth
continues in economic activities. It is
projected that income channel will
support domestic demand through
salary hikes and low oil prices.

CERN offers new opportunities
for Turkish industrialists

P

ar ticipating Business
Opportunities for Turkish Companies at European Organization for Nuclear
Research (CERN) Meeting in
İzmit, M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
the President of The Union of
Chambers and Commodity
Exchanges of Turkey (TOBB),
stated that Internet was invented at CERN and industrialists have found new opportunities through Turkey’s
recent membership of CERN.
Stating that every company
can sell their products to
CERN, Hisarcıklıoğlu says, “Selling products to CERN means
playing in the world’s Champions League.”
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Economic mobilization for
Iran as embargoes lifted

A

fter the lifting of the sanctions on Iran,
Turkish business people got mobilized
in an effort to grab a share from the country’s
USD 110 billion worth market. Chaired by M.

Rifat Hisarcıklıoğlu, President of the Union
of Chamber and Commodity Exchanges
of Turkey (TOBB), a delegation from TOBB
visited Iran to lead the way to the country for

Turkish businesses. The Preferential Trade Agreement signed between the two countries
on 29 January 2014 also offers considerable
advantages to Turkish industries.

Projects turn into investment and
investments turn production thanks to CGF

F

aik Yavuz, Credit Guarantee Fund
(CGF) Chairman of Board, said,
“We provide service with the initiative to enable SMEs, which lack surety,
to access financing. Developing SMEs
and supporting innovative enterprises, we help these establishments to
grow and increase their production.”
One of the most important challenges facing Small and Medium-sized
Enterprises (SMEs) that are the driving
forces behind the national economy is
the lack of easy access to finance. Cash
flow is vital for enterprises to make new
investments and to survive intense competition in the market.
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TOBB calls for logistics
collaboration with Greece

A

gala dinner for Turkish and Greek
friendship was held by The Union
of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) and İzmir Chamber
of Commerce at Hilton Hotel. Turkish
Prime Minister Ahmet Davutoğlu and

Greek Prime Minister Alexis Tsipras was
among the participants. Halim Mete,
Vice President of TOBB, called for a
logistics collaboration with Greece by
addressing Greek Prime Minister Alexis
Tsipras.

Mete says, “We can modernize and
operate the Greek Customs Office of
Kipi by using a Build-Operate-Transfer
model, just as we did at the Customs
Office of İpsala located just opposite
Kipi.”

G

Gaziantep: Driving force
behind Turkish economy
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aziantep has always had played a
unique role ever since its foundation.
Being a major center of trade since ancient
history and also located on the historical Silk
Road, the city has hosted many civilizations
throughout history. With its developed industrial and trade infrastructure, the city is,
and has always been, a driving force behind
the Turkish economy. According to 2014
data, Gaziantep is the 6th largest city in Turkey and holds a share of 2.3% in Turkey’s total
business volume. The city’s foreign trade volume has grown 235-fold in the last decade,
helping the city turn into an economy with
trade surplus. The city boasts a share of 4.7%
in Turkey’s total exports, with exports per capita standing at USD 3.274. Turkey’s average
exports per capita is USD 1.828.
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