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Sanayi Kongrelerimizin onuncusunu, 14-15 Aralık 2011 tarihlerinde “Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Dalgaları
Yöneterek Gelece¤i Tasarlamak” teması ile gerçeklefltirdik.

Binikiyüz kiflinin katıldı¤ı 10. Sanayi Kongresi ve ‹novasyon Sergisi’nde ikisi konuk konuflmacı olmak üzere, 28
konuflmacı söz almıfltır. Kongrede befl oturum gerçeklefltirilmifl, konuk konuflmacı oturumları ile beraber toplam
yedi oturuma yer verilmifltir.

‹lk konuk konuflmacımız Stanford Ekonomi Politikaları Arafltırma Enstitüsü Kıdemli Üyesi ve NYU Stern School
of Business Henry Kaufman Misafir Ö¤retim Üyesi Paul Romer, “Gelece¤in Rotası” bafllıklı konuflmasında,
dünyadaki fırsatlar ba¤lamında Türkiye’nin mevcut durumu ve potansiyeline yo¤unlaflmıfltır. Romer’in konuflmasında
Türkiye için yapısal de¤iflim politikalarının gereklili¤i yanında, inovasyon ortamları olarak flehirlere ve Türkiye
için ‹stanbul’a alternatif olabilecek yeni flehir merkezleri yaratmanın önemine yaptı¤ı vurgu dikkat çekmifltir.

‹kinci konuk konuflmacımız Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu Ö¤retim Üyesi Amar Bhidé, 20.
yüzyılda büyümenin esas olarak inovasyon ve giriflimcilikten kaynaklandı¤ı gerçe¤inden yola çıktı¤ı “Giriflimci
Ekonomi ve Dinamik Firmaların Gelece¤i” bafllıklı konuflması ile bizleri, inovasyon kapasitesini artırmak için 21.
yüzyılda neler yapılması gerekti¤i konusunda aydınlatmıfltır.

Onuncu Sanayi Kongremiz, sizlerden büyük ilgi gören bir ‹novasyon Sergisi’ne ev sahipli¤i yapmıfl, yenilikçi ve
teknoloji öncelikli ürün veya sonuçlanmıfl projelerin tanıtıldı¤ı sergimize 62 firma ve kurum katılmıfltır.

Onuncu Sanayi Kongremiz ve ‹novasyon Sergimizin, inovasyon baflta olmak üzere küresel rekabetin yeni ve
vazgeçilmez kavramlarının sanayi kültürümüzde yerlefliklik kazanmasına önemli katkı yaptı¤ına inanıyoruz. Bu
katkıyı kalıcı kılmak ve devam ettirebilmek adına da, bundan önceki Kongrelerimiz sonrasında oldu¤u gibi,
10. Sanayi Kongremizi takiben de konuflmacılarımızın yaptıkları konuflma ve sunumları kitap haline getirerek,
faydalı olması dile¤iyle tüm kamuoyumuzun ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

C. Tan›l KÜÇÜK
‹stanbul Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan›
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C. Tan›l KÜÇÜK
‹stanbul Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›

“Sürdürülebilir Rekabet Gücü; Dalgalar› Yöneterek
Gelece¤i Tasarlamak ” temal› 10. Sanayi Kongremize
hofl geldiniz diyor ve ‹stanbul Sanayi Odas› Yönetim
Kurulu ad›na sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Aç›l›fl›m›z› onurland›ran de¤erli konuklar ve iki gün
boyunca bizlerle beraber olacak de¤erli kat›l›mc›lar;
Kongremize gösterdi¤iniz ilgiye teflekkür ediyor ve
sizleri aram›zda görmekten duydu¤umuz memnuniyeti
de ifade etmek istiyorum.

Sanayi Kongrelerimizin ilkini, Odam›z›n 50. Kurulufl y›l
dönümü etkinlikleri çerçevesinde, 2002 y›l›nda
düzenlemifltik. 2002 y›l›ndan bu yana da, aral›ks›z devam
ettiriyoruz ve bu y›l, ne mutlu ki, 10. Kongremiz için
tekrar sizlerle bir araday›z. Yayg›n kanaat, on y›l› geride
b›rakm›fl bir kurumun veya etkinli¤in kal›c›l›k yolunda
önemli bir zemin kazand›¤› yönündedir.

Bu nedenle de, onuncu y›llar›n, onuncu y›ldönümlerinin
sembolik anlam ve önemi farkl›d›r. ‹stanbul Sanayi Odas›
olarak, bizler de, bugün benzer duygular içindeyiz ve
Sanayi Kongrelerimizi onuncu y›la tafl›yabilmifl olman›n
gurur ve mutlulu¤unu yafl›yoruz.

Bu noktada, Kongrelerimizi onuncu y›la tafl›mam›z›n,
sizlerin ilgi ve deste¤i ile mümkün olabildi¤inin alt›n›
özellikle çizmek istiyorum. On y›l boyunca
Kongrelerimizde, bizlerle beraber olan de¤erli
konuflmac›lar›m›za, de¤erli kat›l›mc›lar›m›za bir kez
daha teflekkür ediyor ve yine sizlerin ilgi ve deste¤i ile
kongrelerimizi daha uzun y›llar devam ettirece¤imize
olan inanc›m› ifade etmek istiyorum.

2000'li y›llar›n ilk on y›l›nda Türkiye, iki büyük ekonomik
krizle karfl›laflt›. ‹lk kongremizi gerçeklefltirdi¤imiz
2002 y›l›nda, 2001'deki a¤›r ekonomik krizi henüz geride
b›rakm›flt›k. Krizin ard›ndan ekonomimiz süratle
toparlanmaya bafllam›fl ve küresel ekonomi ile
bütünleflme süreci h›z kazanm›flt›. Bizler de, en
bafl›ndan it ibaren Sanayi Kongrelerimizde,
ekonomimizin girdi¤i rota paralelinde,  sanayicilerimize,
küresel rekabet koflullar›n› anlatabilmeyi ve yar›fla
daha iyi haz›rlanmalar›na katk›da bulunabilmeyi
amaçlad›k. Kongrelerimizin programlar›n› bu anlay›fl
do¤rultusunda oluflturduk.

‹lk alt› kongremizi gerçeklefltirdi¤imiz 2002-2007 y›llar›
aras›nda, küresel ekonomide iklim son derece ›l›mand›.
Yedinci kongremiz için bir araya geldi¤imiz 2008'de
ise, ›l›man iklim yerini sert rüzgârlara b›rakm›flt›.
Rüzgârlar›n fliddeti 2009'da en üst seviyeye ç›karken,
2010, tüm dünya ekonomisinin nispeten toparland›¤›
bir y›l oldu. Türkiye ise, krizden ç›k›flta dikkat çekici

bir baflar› ortaya koydu. Ancak, 2010'daki toparlanmaya
ra¤men, küresel ekonomiye yönelik endifleler
yat›flmam›flt›, ikinci dip beklentisi s›k s›k dile getiriliyordu
ve nihayet 2011'in ikinci yar›s› itibar›yla özellikle de
Avrupa'daki sorunlar›n etkisiyle, belirsizlik bulutlar›
ortal›¤› yeniden kaplad›.  Dolay›s›yla, onuncu kongremizi
de, soru iflaretlerinin gölgesinde, zor bir ekonomik
konjonktürde gerçeklefltiriyoruz.

Küresel ekonomiye bakt›¤›m›z zaman, önümüzdeki bir
kaç y›l›n çok kolay geçmeyece¤i, halihaz›rda iflaretlerini
vermifl olan büyük de¤iflimlerin, dalgalanmalar›n, güç
kaymalar›n›n devam edece¤i anlafl›l›yor. Karfl›m›zdaki
tablo, tarihin çözülme ve yeniden yap›lanma evrelerinden
birinde oldu¤umuza iflaret ediyor ve biliyoruz ki böyle
de¤iflim ve yeniden yap›lanma dönemlerinin kazananlar›
ve kaybedenleri oluyor. Bulundu¤umuz dönemeçte,
önümüzdeki temel mesele, ülkemizin de¤iflimin
kazananlar› aras›nda yer almas›n› sa¤lamakt›r ki, küresel
ekonominin yükselen y›ld›zlar›ndan biri olarak görülen
Türkiye, potansiyeli ile bunu fazlas›yla hak etmektedir.

Kazananlar aras›nda yer alabilmek için, kongremizin
bafll›¤›nda da ifadesini buldu¤u üzere, bu f›rt›nal›
ortamda, gelen veya gelebilecek dalgalar› iyi anlamak,
do¤ru yönetmek ve ülkemizin gelece¤i için f›rsata
çevirebilmek gerekiyor.

De¤erli konuklar, küresel ekonomide baflar›ya giden
yol, Kongremizin daimi üst temas›n›n, her y›l bizlere
›srarla hat›rlatt›¤› üzere, sürdürülebilir rekabet gücüne
sahip olmaktan geçiyor. Sürdürülebilir rekabet gücü,
içinde bulundu¤umuz kritik dönemi baflar›yla
atlatabilmek aç›s›ndan da büyük önem tafl›yor. Burada,
kanaatimizce, iki boyut var: Birincisi, makro ekonomik
düzeyde gerekli yap›sal de¤iflimi sa¤lamak, rekabet için
en uygun ortam› yaratabilmek ki bu nokta, esas olarak,
hükümet ve ekonomi yönetiminin sorumlulu¤undad›r.
‹kinci olarak da, mikro ekonomik düzeyin, flirketler
düzeyinin küresel ekonomiden gelen dalgalar›
karfl›lamaya, hem fikri hem fiziksel anlamda haz›r
olmas›d›r ki burada da, her zaman alt›n› çizdi¤imiz üzere
flirketlere, özel sektöre, yani bizlere büyük görev düflüyor.
‹flte bizler, Sanayi Kongrelerimizin, özellikle fikri haz›rl›k
boyutunda, sanayicimizi yeni kavramlarla tan›flt›rmak,
tan›fl›lan kavramlara sanayi kültürümüzde yerlefliklik
kazand›rmak anlam›nda önemli bir ifllevi yerine
getirdi¤ine inan›yoruz.

Bugün art›k, Ar-Ge, teknoloji gelifltirme, inovasyon gibi,
küresel rekabetin ana unsurlar›, sanayicimizin
gündeminde ilk s›ralarda yer almaktad›r. Kongremizin
bir parças› haline gelen ‹novasyon Sergimize, ayn›
flekilde, bu akflam gerçeklefltirece¤imiz törenle
sahiplerini bulacak ‹novasyon Ödüllerimize gösterilen
ilginin her y›l artmas›, sanayimizin ve ülkemizin gelece¤i
aç›s›ndan ümit vericidir.
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Geride b›rakt›¤›m›z y›llara bakt›¤›m›z zaman,
sanayimizin, rekabet mücadelesi verdi¤i küresel sulara
çok haz›rl›kl› ve donan›ml› ç›kt›¤›n› söyleyemiyoruz.
Hatta sanayimizin durumunu, yüzme ö¤renmek üzere
derin sulara at›lan bir insan›n durumuna benzetebiliriz.
Zorluklara, eksikliklerine ra¤men, sanayimiz, bir flekilde
su üstünde kalmay› ve hatta yüzmeyi baflard›. Bundan
sonras› için hedefimiz, art›k, sanayimizi, çok daha uzun
mesafeler kat edebilen, tekni¤i güçlü, kondisyonu güçlü
bir yüzücüye dönüfltürmek olmal›d›r. Türk sanayicisinde
bu istek ve irade fazlas›yla vard›r.

‹flte tam bu noktada beklentimiz, hükümetimizin,
sanayimizin mücadelesine daha fazla destek vermesi,
verebilmesidir. Sanayimizi, sürdürülebilir rekabet gücü
hedefine yaklaflt›racak ad›mlar›n süratle ama süratle
at›lmas›, içinde bulundu¤umuz kritik dönemde her
zamankinden daha önemli bir hale gelmifltir. ‹nan›yoruz
ki, kamu ve özel sektör iflbirli¤i ile Türkiye, küresel
ekonomideki bu s›k›nt›l› dönemi de baflar›yla aflacak
ve de¤iflimin kazananlar› aras›nda yer alacakt›r.

Sözlerimi bitirirken, sizlere bir kez daha hofl geldiniz
diyor, kat›l›m›n›zdan ve Kongremize gösterdi¤iniz ilgiden
dolay› tekrar teflekkür ediyor, konuflmac›lar›m›z› ve
oturumlar›m›z› ilgiyle takip edece¤inize inan›yor ve
Yönetim Kurulumuz ad›na sizleri bir kez daha sayg›yla
selaml›yorum.
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Erdal BAHÇIVAN
‹stanbul Sanayi Odas› Meclis Baflkan›

Odam›z›n 10. Sanayi Kongresi'nde ‹stanbul Sanayi Odas›
Meclis Baflkan› olarak bu kadar k›ymetli ve büyük bir
kat›l›mc› grubuna hitap ediyor olmaktan dolay›
duydu¤um gurur ve mutlulukla sizleri içtenlikle
selaml›yorum.

Bu y›l onuncusunu düzenledi¤imiz Kongremiz bizler
için, Türk sanayisi, Türk ekonomisi için büyük önem
tafl›yor. Çünkü bugün ve yar›n bu salonda sadece mevcut
sorunlar› tart›flmayaca¤›z; gelece¤i düflünece¤iz,
gelece¤in yol haritas›n› çizmeye çal›flaca¤›z. Zaman
art›k kadercilik de¤il öngörüye dayal›, stratejik düflünme
zaman›d›r. Biliyoruz ve inan›yoruz ki “Gelece¤i tahmin
etmenin en kolay yolu onu flekillendirmekten geçiyor.”

Türk sanayisinin önde gelen aktörlerinin yan› s›ra Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakan›m›z›n bugün bu salonda
bizlerle olmas›, y›llard›r özlemini sürekli duydu¤umuz
sanayi-bilim iflbirli¤ine devletimizin verdi¤i önem
bak›m›ndan da bizleri mutlu etmektedir. Daha da
önemlisi Bakanl›¤›m›z›n art›k Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanl›¤› ad› alt›nda çal›flmalar›n› sürdürecek olmas›,
yani art›k sanayi ile bilim ve teknolojinin etle t›rnak gibi
ayr›lmaz bir bütün oldu¤u gerçe¤inin somut bir kimli¤e
bürünmesidir. Bu konudaki hassasiyet ve kararl›¤› için
gerek flahs›m gerekse Türk sanayisi ad›na hükümetimize
ayr›ca teflekkür etmek isterim.

Nitekim art›k içinde bulundu¤umuz yüzy›lda geliflmifl
ülkelerde, ürün rekabeti yerini bilimsel ve teknolojik
yetkinlik rekabetine b›rakm›flt›r. Yani sanayileflmenin
en belirgin ö¤esi bilgi ve teknoloji üretebilmektir. Kimse
kendisine üstünlük sa¤layan bir fleyi baflkas›na
vermeyece¤ine göre salt teknoloji transferi yaparak
sanayileflmemiz ve de dolay›s›yla kalk›nmam›z olas›
de¤ildir. Bu nedenle amaç kendi teknolojimizi
kendimizin üretmesi olmal›d›r. Çünkü ancak kendi
teknolojisini üreten bir sanayileflme ile ulusal
ekonomiye ve geliflime en yüksek katk›y› sa¤layabilir,
bu flekilde beyin göçünü önleyebiliriz.

Di¤er yandan unutulmamas› gereken nokta, bilim ve
teknoloji konusunun, asl›nda toplumun bütün
kesimlerini çok yak›ndan ilgilendirdi¤idir. Çünkü bilim
ve teknolojide yetkinlik, yaln›zca ülke sanayinin de¤il,
bütün bir ülkenin uluslararas› arenadaki konumunu
ve gelece¤ini belirleyecektir. Hedefimiz, sanayimizin,
ekonomimizin gerek Avrupa Birli¤i uyum sürecinde
gerekse küresel rekabette güçlenerek yol almas›,
dünyan›n önde gelen aktörlerinden biri olmas›d›r. Bilim
ve sanayi entegrasyonun en üst düzeye ulaflmas›,
bilgiyle, teknolojiyle üretim kapasitelerimizin artmas›,
ihracat pazarlar›m›z›n geliflmesidir.

Belirsizl iklerle dolu küresel ekonomilerde
ayd›nlanman›n yolu “yenilikçilikten” yani inovasyondan
geçiyor. ‹çinde bulundu¤umuz yüzy›lda da yenilikçilik
büyümek için en iyi yoldur. Yenilikçili¤e h›z vermeyenler
yok olmaya mahkûm olacaklard›r. O nedenle bu sene
de devam etti¤imiz inovasyon fuar›m›z ve ödül törenine
de Kongre süresince ev sahipli¤i yapmaktan da ayr›ca
mutluluk duyuyoruz.

Hepimiz yak›ndan izliyoruz ki, 2011 y›l›nda dünya
ekonomileri ciddi sars›nt›lar geçirmifltir, geçirmeye
devam etmektedir. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan
Afrika'ya de¤in halklar soka¤a dökülmekte, iktidarlar
de¤iflime u¤ramaktad›r. Ekonomik ve finansal sorunlar
yüzünden toplumsal ayaklanmalar ve çat›flmalar
yaflanmakta, insanlar ölmekte, ma¤azalar talan
edilmektedir. Bu da halktan kopuk, de¤iflen dünya
düzen ve ihtiyaçlar›n› dikkate almayan ekonomi
politikalar›n›n büyük sosyal sorunlara gebe oldu¤u
gerçe¤ini ne yaz›k ki ac› bir flekilde gözler önüne
sermektedir. Yar›n bizi nas›l bir hayat›n, ülkemizi ve
dünyam›z› nas›l bir gelece¤in beklemesini istiyorsak,
tercihlerimizi ve önceliklerimizi ona göre bugünden
belirlemek ve onun için çal›flmak zorunday›z. Gerek
bireysel gerekse ülkeler düzeyinde karfl›m›za ç›kan
f›rsatlar› en iyi flekilde de¤erlendirmek için süreci çok
yak›ndan takip etmek durumunday›z.

Henüz lay›k oldu¤umuz noktaya gelemesek de Türkiye
flüphesiz de¤ifliyor, dönüflüyor ve yenilefliyor.

Ancak, çözmemiz gereken “temel ikilemlerimiz” var.
Dalgalar› yöneterek gelece¤i tasarlamak aç›s›ndan
yap›sal bir fikir s›çramas› yapmam›z gerekiyor. Hepimiz
biliyoruz ki Sanayi Dönemi'nde düflünce metodumuz
çok basit ve s›radand› çünkü A'dan B'ye gitmek
istedi¤imizde “A” belliydi, “B” belliydi, gidilecek yol da
belliydi. Ama art›k flimdi hayat çok daha farkl›laflt› ve
kabul etmeliyiz ki çok daha zorlaflt› çünkü bugün sadece
bulundu¤umuz noktay› iflaret eden “A” belli. Ama ne
“gidilecek yolu”, ne de “var›lacak hedef”i bilmek,
öngörmek çok mümkün de¤il. Bugün al›nan tüm
enformasyonlar› tekrar tekrar de¤erlendirerek, her
defas›nda yeni ve taze bir okumaya tabi tutarak
bulabilece¤imiz yeni bir döneme, yeni bir düflünce
metoduna geçmifl bulunuyoruz.

Türk sanayisi olarak hep alt›n› çizdi¤imiz gibi, küresel
ekonomilerde ve mevcut düzende söz sahibi
olabilmenin, “bilgiyi yönetmenin” ilk ad›m› flüphesiz ki
“insana” yat›r›m yapmakt›r. Bu çerçevede, insan› ön
plana ç›karan politik, ekonomik ve sosyal süreçlerin
güçlendirilmesi de temel esast›r. Bak›n bugün
Avrupa'n›n en güçlü ekonomilerinden olan Almanya,
‹ngiltere gibi ülkeler nitelikli iflgücü ihtiyac› çekiyor,
acil önlem paketleri yay›nl›yor, vizeleri kald›r›yor ve
dolay›s›yla beyin göçünü teflvik ediyor. Evet, teknolojileri
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sanayileri h›zla gelifliyor ama bu geliflimi sürekli k›lacak
genç, giriflimci, cesur, yenilikçi beyinlere olan ihtiyaçlar›
da her geçen gün bir o kadar art›yor.

Bizlerin de bu ihtiyac› bir f›rsata dönüfltürme istek ve
kararl›l›¤›nda olmam›z baflka bir zorunluluktur.
Ülkemizin nüfus yap›s›n›n genç ve dinamik bir tablo
arz etmesi giriflimcilik konusunda da bizi bekleyen en
önemli f›rsatlardan bir tanesidir. Özellikle Avrupa
ülkeleri ile mukayese edildi¤inde Türkiye'nin bu özelli¤i
çok önemli bir avantaj olarak dikkat çekmektedir. Ancak
bu nüfus  yap›s ›ndan ver iml i  b ir  fleki lde
yararlan›lamad›¤› takdirde ülkemiz için tam tersine
ciddi bir ekonomik ve toplumsal tehdit olufltu¤unu ve
karfl›m›zda durdu¤unu da asla unutmamal›y›z. Her
alanda bir istikrarl› geliflme gösteren ve dünyada y›ld›z›
h›zla parlayan bir ülke olarak bu potansiyeli ve avantaj›
çok iyi de¤erlendirmemiz ve genç nüfusumuzu küresel
dünya ile bar›fl›k, nitelikli iflgücüne dönüfltürmemiz
gerekmektedir.

Bu nedenle e¤itim sisteminin yeni ekonomi yaklafl›m›na
cevap verecek flekilde yeniden ele al›narak sektör-
e¤itim kurumlar› iliflkisini derinlefltirecek istihdam
modellerinin yayg›nlaflt›r›lmas› çok önemlidir. Hükümet
olarak ve sanayiciler olarak mevcut üniversitelerimize
ve lisans program›na destek olmak amac›yla
üniversitelerimizle s›k›  iflbirl i¤i  yapmam›z
gerekmektedir. Üniversitelerimizde modern ça¤›n
gerekliliklerini yak›ndan takip eden, dünyaya entegre
olan ve bunu e¤itim sistemine yans›tan bölümlerin
say›s›n›n art›r›lmas›na destek verilmelidir. Ayr›ca
sanayimizin en çok ihtiyaç duydu¤u ara eleman
s›k›nt›s›na deva olacak meslek liseleri ve mesleki e¤itim
konusu da her zaman söyledi¤imiz gibi çok büyük önem
tafl›maktad›r.

Bizler yani sanayiciler, üreticiler daha fazla istihdam
sa¤lamak, daha h›zl› koflmak istiyoruz. Bunun temini
için mevcut makro-ekonomik istikrar› ve ekonomik
büyümeyi istihdam dostu haline getirmek istiyoruz.
Kamu ile iflveren ve iflçi temsilcilerimiz ile
e¤itimcilerimizle yani tüm taraflarla birlikte bu sorunu
omuzlamam›z gerekti¤ine inan›yoruz. Daha da önemlisi
mutlu, güvenli, üreten, geliflen ve ülkemizin geliflmesine
katk› sa¤layan bir genç nesil görmek istiyoruz.

‹çinde bulundu¤umuz flartlar içe dönük, kapal›,
geleneksel, yaln›z ekonomilerin de¤il küresel iflbirli¤i,
ortakl›k yapanlar›n kazand›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Buna gözümüzü kapatmam›z imkâns›z. Zaten biz de
kap›lar›m›z› dünyaya kapatmak istemiyoruz. Dünya
ekonomisinden daha fazla pay almak istiyoruz. Sektörün
önde gelen aktörlerinden oluflan sanayicilerimizle
dünyan›n en geliflmifl teknolojileriyle üretim yapma
kapasitesine sahip oldu¤umuzu biliyoruz. Bunun için
gerekli küresel iflbirliklerine, ortakl›klar›na da haz›r›z

ve nitekim halihaz›rda da bunlar› gerçeklefltiriyoruz.

‹flte tam da bu noktada dünya ekonomilerinden, dünya
sanayisinden ayr›lan çok önemli bir art› de¤erimiz var.
Evet, biz ülkemizin, insan›m›z›n, sektörümüzün gücüne
inan›yoruz ama teknolojimizden, iflgücümüzden,
sermayemizden, kaynaklar›m›zdan ve jeopolitik
önemimizden daha fazla güvendi¤imiz bir meziyetimiz
daha var. Bak›n dünya üretimi ve piyasalar›nda söz
sahibi olan çok güçlü aile flirketlerine sahibiz. Bu
flirketlerin kurucusu aile büyükleri tecrübe ve
bilgileriyle, üçüncü dördüncü kuflaklar e¤itim ve
donan›mlar› ile, ayn› masan›n etraf›nda bir inan›lmaz
bir birlik ve sinerji yaratmaktad›r. Ayn› flekilde
Anadolu'nun dört bir yan›ndaki flirketlerimiz,
çocuklar›na en iyi e¤itimleri ald›rmakta ve koltuklar›n›
güvenle bu donan›ml› gençlere emanet etmektedir.

K›saca yenilik ile gelene¤in, ça¤› yakalayan hatta aflan
aile flirketlerinin en güzel örneklerini görece¤iniz
ülkelerden biri Türkiye'miz. Çünkü biz binlerce y›ll›k
gelene¤imiz, görene¤imizle “aile” olman›n, “el ele
olman›n ve yürümenin” önemini çok iyi biliyoruz. Bugün
her türlü ekonomik güce karfl›n gittikçe bireyselleflen
ve yaln›zlaflan Amerika'n›n, Avrupa Birli¤i'nin aksine
zorluklar karfl›s›nda iflbirli¤ini, dayan›flmay›, omuz omuza
vermeyi, paylaflmay› bilen ve yaflatan kültürümüzle
övünüyoruz. De¤il ülkemizde, dünyan›n herhangi bir
noktas›nda yaflanan bir felakette dahi el uzat›yor, derman
oluyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde “paylaflmak” var;
çünkü bizim kültürümüzde komflun açken tok uyumamak
var; çünkü bizim kültürümüzde ‹htiyarlar Heyeti'nden
Lonca'ya kadar sosyal ve mesleki bilgiyi üretmek ve
baflkalar›na aktarmak var. Yani bizde “birlik” olmak var,
“tek yürek” olmak var.

‹flte bu nedenle biliyor ve inan›yoruz ki yöneticilerimizle,
sanayicimizle, üreticimizle, çal›flan›m›zla birlikte al›n
teri dökerek bu topraklarda verimlili¤i ve büyümeyi
hep birlikte sa¤layaca¤›z. Gittikçe küreselleflen ve
mallar›n, hizmetlerin ayn›laflt›¤› dünyam›zda, belki de
gelecek kuflaklara b›rakabilece¤imiz en büyük
de¤erimiz ve miras›m›z da bu olacakt›r. Biz, büyük bir
aileyiz ve ailemizi korumak, gelifltirmek için hep birlikte
çal›flaca¤›z.

Bu inanaç ve duygularla, kongremize kat›lan tüm
konuflmac›lar›m›za, destek veren çok k›ymetli
sponsorlar›m›za, eme¤i geçen herkese çok teflekkür
ediyor ve geçmifl kongreler gibi oldukça baflar›l› bir
Kongre geçirece¤imiz temennisi ve inanc›yla sizleri
sayg›yla selaml›yorum.
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M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu
Baflkan›

Her sene artan bir baflar›yla gerçekleflen Sanayi
Kongreleri'nin onuncusuna da kat›lmaktan büyük
memnuniyet duyuyorum. ‹yi ki sanayinin sorunlar›n›,
gelece¤imizi tart›flabilece¤imiz böyle bir Kongremiz
var. Sanayi Kongresini ülkemizin ekonomisinde en
önemli platformlardan biri haline getiren ‹stanbul
Sanayi Odam›z›n de¤erli Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n
Tan›l Küçük'ü, Meclis Baflkan› Say›n Erdal Bahç›van'›
ve tüm Yönetim Kurulu'nu ve Meclisini yürekten
kutluyorum.

Sözlerime bafllarken ülkemizde giriflimcili¤in
gelifltirilmesi yönünde önemli projelere imza atan ve
her daim bizlerin yan›nda olan Say›n Bakan›m›z Nihat
Ergün'e de huzurunuzda teflekkür etmek istiyorum.
Ben her zaman söylüyorum, ülkemizin, ülkelerin en
büyük itici gücü, zenginli¤inin en büyük kayna¤›
giriflimciliktir. O yüzden giriflimcili¤i özendirmek son
derece önemlidir. Ulvi bir ifltir asl›nda giriflimcili¤i
desteklemek.

Küresel çalkant›lara ve bölgemizdeki belirsizliklere
ra¤men, Türkiye ekonomisi hem dinamizmini, hem
direncini tüm dünyaya kan›tlam›fl durumdad›r. Son
dokuz aydaki büyüme oran›m›z, özel sektör kaynakl›
olarak %9,6 oran›nda gerçekleflti. Geliflmifl ülkeler
sallan›rken biz rüzgâr› arkam›za ald›k, tam yol ileri
dedik.

Bu baflar›n›n arkas›nda ciddi bir emek var, birikim var,
vizyon var. Son 30 y›la dönüp bakt›¤›m›zda çok önemli
bir dönüflüm süreci görüyorum. Tar›m ekonomisinden
sanayi ve hizmetler ekonomisine, düflük teknolojiden
orta teknolojiye geçti¤imiz bir süreci yaflad›k bu 30
y›lda. Son 10 y›la bakt›¤›m›zda da müthifl bir kendine
güven kazanma süreci görüyorum. Eskiden birçok
giriflimcimizde gördü¤üm “Acaba yapabilir miyim?”
ürkekli¤i art›k “Yapar›m, hem de en iyisini yapar›m”
anlay›fl›na dönüflmüfltür. ‹flte son 10 y›lda sanayimizin
nereden nereye geldi¤i bu kadar aç›k bir flekilde
ortadad›r.

2000 y›l›nda imalat sanayindeki üretim hacmimiz, 54
milyar dolard›, 2010 y›la geldi¤imiz zaman iki kat›n›n
üstüne ç›kartt›k ve 113 milyar dolar oldu. fiu anda 2011
sonu itibariyle de bu rakam 118 milyar dolara gelecek.
Özel sektör olarak bu ülkenin gelece¤ine yapm›fl
oldu¤umuz makine ve teçhizat yat›r›mlar› 2000'de 27
milyar dolard›. 2010'da bu rakam neredeyse tam üç
mislinin üzerine ç›kt› ve 72 milyar dolara geldi; 2011'de
85 milyar dolara ulaflaca¤›n› bekliyoruz. Özel sektörün
sa¤lad›¤› istihdama bakt›¤›m›z zaman 2000'de özel

sektörde kay›tl› çal›flanlar›n tamam› 5 milyon kifliydi.
2010 sonunda bu rakam 9 milyon 200 bin kifliye, 2011'in
Eylül ay›nda 10 milyon 300 bin kifliye ç›kt›. Yani sadece
son 9 ayda, Türk özel sektörü olarak 1 milyon 100 bin
kifli ilave istihdam ortaya ç›kard›k.

Bugün Türkiye ‹talya ile Çin'in aras›ndaki en güçlü özel
sektöre sahip olan ülkedir. Böyle bir co¤rafyan›n en
büyük sanayi altyap›s›na, en büyük giriflimci taban›na
sahip olmak, buradaki dönüflümü yönlendirecek güce
sahip olmak demektir. Bu bölgede yol yap›lacaksa,
bina yap›lacaksa malzemesini Türk flirketleri tedarik
ediyor, inflaat›n› biz yap›yoruz. Bu co¤rafyada insanlar
daha iyi giyinmek istiyorsa onlar›n k›yafetini biz
sa¤l›yoruz. ‹nsanlar daha iyi beslenmek istiyorsa Türk
g›da sektörü olarak devreye giriyoruz. Daha iyi sa¤l›k,
daha iyi bir turizm hizmeti almak istiyorsa, biz orada
hizmet vermeye haz›r›z.

Geçti¤imiz y›llar içinde sanayileflme oran›nda önemli
kazan›mlar›, önemli baflar›lar› elde ettik. Bu kazan›mlar›
elbette korumal›y›z. Ancak 2 trilyon dolar› aflan bir
ekonomiye sahip olmak için ileri teknolojiyle üretimde
at›l›m yapmak zorunday›z. Hem kamuyu, hem özel
sektörü bilgi yo¤un merkezler haline getirmemiz
gerekmektedir. fiu anda hepinizin bildi¤i gibi, dünyan›n
en büyük ekonomisi içinde 17. s›raday›z ama maalesef
ileri teknoloji üretiminde dünya s›ralamas›nda 42.
s›raday›z. Bu bize yak›flm›yor. Hedefimiz var, idealimiz
var. Bu ideale ulaflabilmek istiyorsak 42. s›radan ülkenin
geliflmifllik s›ralamas›na ayn› flekilde getiriyor olmam›z
laz›m. Yani 17'ye hatta 10'a getirmemiz laz›m.

Say›n Bakan›m›z, bu durumu iyilefltirmek için, hepimizin
bildi¤i, kamuoyuna da yans›yan çok ciddi çal›flmalar
yap›yor. Bunu hepimiz görüyoruz, izliyoruz ve kendisini
de çok takdir ediyoruz. Bu konuda bir hedef koymam›z
laz›m. E¤er Türkiye'yi gelece¤in, dünyan›n en büyük
on ekonomisi aras›na sokmak istiyorsak, ileri teknoloji
kullan›m› konusunda da hedefimiz ilk 10'lar kulübüne
girmek olmal›d›r. Burada yapmam›z gereken fley aç›k.
‹lk kendine güven kazanma sürecini bir eko-sistemle
desteklememiz gerekiyor. Kendimize güven var, flimdi
bu s›ralamada ileri teknolojiye geçebilmek için bunun
eko-sistemini iyi kurgulamam›z laz›m. Giriflimcinin
içinde bulundu¤u ortam› h›zla iyilefltirmemiz, s›rt›na
ald›¤› yükü hafifletmemiz gerekiyor.

Avrupa'n›n en genç nüfuslar›ndan biri bize ait, bizim
vatandafllar›m›z›n ortalama yafl› 28 ama Almanya'ya
bakt›¤›m›z zaman, onun ortalama yafl›n›n 45 oldu¤unu
görüyoruz. 28 yafl›nda birisinin hayata bak›fl›yla 45
yafl›nda birisinin hayata bak›fl› ayn› olabilir mi? Bak›n,
yafl o kadar h›zl› gidiyor ki, 2002'de bu kongre
düzenlendi¤inde, ben bu kongrede aç›l›fl konuflmas›
yaparken bu ülkenin yafl ortalamas› 24'tü, son on y›lda
tam 4 yafl yaflland›k.
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‹lk kongrenin temas›, rekabet gücüydü. Bu y›lki
konusuysa, çok do¤ru biçimde gelece¤i tasarlamak
olarak seçilmifl. De¤erli konuklar, gelece¤i
tasarlaman›n zaman› geldi. Türkiye, kentli bir ekonomi
haline geldikçe yafllanmaya devam edecek. Bu
kaç›n›lmaz bir gerçek. Bütün meseleyse yafllan›rken
zenginleflecek miyiz, zenginleflmeyecek miyiz.
Yafllan›rken zenginleflmek için daha önce hiç
düflünmedi¤imiz alanlarda at›l›m yaparak reform
gündemimizi derinlefltirmek gerekmektedir.

Almanya'da çal›flan bir kifli ortalama 85.000 dolar katma
de¤er üretiyor, ABD'de 105.000 dolar üretiyor, bizdeyse
sadece 32.000 dolar. Orada çal›flanlar dört kollu mu,
dört gözlü mü? Neden daha fazla katma de¤er
üretiyorlar? Çünkü etkin iflleyen bir kurumsal altyap›ya
sahipler. Daha da önemlisi çok iyi e¤itimli insan
kayna¤›na sahipler. Verimlilik düzeyini en az iki kat›na
hatta üç kat›na ç›kartmak istiyorsak, biz de e¤itimi
piramidin en alt›na oturtmak durumunday›z. OECD'nin
PISA testlerinde 15 yafl›ndaki çocuklar›m›za yap›lan
imtihanda matematikten, fenden, okuma becerilerinden
ancak 6 üzerinden 2 al›yorlar, yani s›n›f› ancak
geçebiliyorlar.

Son y›llarda e¤itime toplam bütçede ayr›lan payda
bugüne kadar yaflanmam›fl bir art›fl› gördük. En büyük
pay› Milli E¤itimimiz al›yor, bu konuda hükümetimize
teflekkür ediyoruz. Ancak Türkiye'nin ileri teknoloji
alan›nda bir at›l›m yapabilmesi için, e¤itimde hep
beraber hareket etmemiz gerekiyor. OECD verilerine
göre, bir ö¤rencinin 6-15 yafllar›nda e¤itimi için biz
13.000 dolar harcarken, ayn› yafl grubuna Meksika
21.000 dolar harc›yor. Bu arada, Meksika'n›n nüfusu
da bizden az de¤il, 120 milyon nüfusu var. Biz 13.000
dolar harcarken onlar 21.000 dolar harc›yor. Bize
benzer milli gelire sahip olan Polonya'n›n e¤itime kifli
bafl›na ay›rd›¤› rakam tam 40.000 dolar. Dolay›s›yla ne
kadar yat›r›m, o kadar üretim, o kadar kâr durumu,
iflte burada ortaya ç›kmaktad›r. ‹leri teknoloji üretmek
için s›n›fta kalan ö¤renciler de¤il, dünyadaki
yafl›tlar›ndan daha iyi matematik, daha iyi fen bilen
ö¤rencileri yetifltirmek zorunday›z, e¤er hedefimiz ilk
onlar kulübüne girmek ise.

Koreli tek bir flirketin Samsung'un Ar-Ge mühendisi
say›s› Türkiye'deki toplam Ar-Ge mühendisi say›s›ndan
fazla. Bunu de¤ifltirmemiz, icat ç›kartan gençlerimizin
say›s›n› art›rmam›z gerekiyor. Son y›llarda Ar-Ge'ye
ayr›lan kaynaklar›n artmas›ndan büyük memnuniyet
duyuyoruz ki orada da devrim niteli¤inde de¤ifliklikler
oldu. ‹nsan kayna¤› alan›nda bir at›l›m yapmadan, uzun
vadede Ar-Ge yat›r›mlar›n›n ekonomik getirisini
beklemek pek de gerçekçi olmaz. ‹leri teknoloji alan›nda
Ar-Ge için muhakkak olmazsa olmaz bir di¤er unsur
da, fikri mülkiyet haklar›n› dünyan›n en büyük
ekonomisine gerektirdi¤i flekilde zihniyeti getirmeliyiz.

E¤er bir giriflimcinin yapt›¤› yenilik hemen
kopyalanabiliyorsa, ne yenilikçili¤in ne de giriflimcili¤in
geliflmesini bekleyebiliriz.

‹leri teknolojinin kayna¤› ise muhakkak üniversitelerimiz
olmak zorunda. Bu nedenle, devletimizden ve YÖK'ten
üniversitelerimizin iflleyiflini günümüz küresel
ekonomisinin flartlar›yla uyumlu hale getirmelerini
bekliyoruz. Üniversitelerde teknolojinin ticarilefltirilmesi
için gerekli sistemlerin kurulmas› gerekmektedir. Bu
noktada, üniversitelerimiz yavafl yavafl hareket etmeye
bafllad› ama yeterli mi? Yeterli de¤il. Üniversitelerimiz
ticari olarak, hocas›yla, ö¤rencisiyle düflünmek
mecburiyetinde. “Devlet bütçeden kaynak versin, ben
bu kayna¤a göre harcama yapay›m.” Böyle bir mant›k
dünyada yok. Bir tek komünist sistemde böyleydi.
fiimdiki dünyada, e¤er Türkiye rekabetçi olarak
dünyan›n en büyük on ekonomisi aras›nda girmek
istiyorsa, üniversitelerimiz afla¤›dan bilgi üreten, icat
ç›kartan yerler olmak durumundad›r. Üniversitelerde
teknolojilerin ticarilefltirilmesi için gerekli sistemin
kesinlikle kurulmas› laz›m. fiu andaki sistem kesinlikle
üretilecek fikirlerin ticarilefltirilmesinin tam karfl›s›nda.

Ayr›ca mesleki e¤itim hamlesini de h›zland›rmak
zorunday›z. Burada da at›l›mlar var ama dünyan›n en
büyük on ekonomisi aras›nda girmek istiyorsak,
buradaki süreci de h›zland›rmak zorunday›z. Bu
konularda Türk özel sektörü olarak, Türk özel
sektörünün çat› kuruluflu olarak üzerimize düflen her
zaman yapmaya haz›r›z.

Giriflimcinin önündeki en önemli engellerden biri de
finansmand›r. Giriflim sermayesi gibi, bizim ço¤umuzun
anlamad›¤› private equity gibi fonlar›n Türkiye'de daha
fazla faal olmas›n›n önünü mutlaka açmal›y›z. TOBB
olarak bu sene yine bir ilke imza att›k. Giriflim sermayesi
fonlar›n› bir araya getiren Giriflim Sermayesi Sektör
Meclisi'ni kurduk. Devletimizden de bu sektörün
ihtiyaçlar›n› daha yak›ndan dikkate almas›n› bekliyoruz.
Türkiye'nin gelece¤inin ana anahtarlar›ndan birisi de
bu fonlardad›r.

Bu y›lki Kongremizin ana temas› 'dalgalar› yöneterek
gelece¤i tasarlamak.' 2012 dünya için kolay bir y›l
olmayacak. Geliflmifl ülkelerin durumu dalgalar›n
boyunu yükseltmektedir. Yükselen dalgalar karfl›s›nda
biz sanayiciler olarak önümüzdeki dönemde mütebbir
ve basiretli hareket etmek zorunday›z. Yani iflin arkas›n›
ve sonunu muhakkak düflünmek zorunday›z. Özellikle
yat›r›m yaparken, borçlanmaya daha tedbirli
yaklaflmal›y›z. Zira Avrupa Bankac›l›k Kurumu'nun
yapt›¤› hesaba göre, Avrupa'daki bankalar›n 106 milyar
euro sermaye aç›klar› var. Sermaye art›r›m›n› ve y›l
sonunun kâr›n› ekleyerek bu aç›¤›n ancak bir k›sm›n›
kapatabiliyorlar. Bu durumda bana, “Baflkan, niye
Avrupa'daki bankalar›n durumunu anlat›yorsun?”
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diyebilirsiniz. fiimdi ona gelece¤im. Bu durumda
Avrupa'daki bankalar›n kredi miktarlar›n› önemli ölçüde
azaltmaya gidecekler. Bu sayede söz konusu aç›¤›n
yar›s› kadar kaynak bulabilseler de kalan k›sm›n›
kapatmak için kredi stoklar›n› yaklafl›k 1 milyar euro
kadar azaltmak zorunda kalacaklar. Üstelik bir de
Avrupal› bankalar›n 2012'de vadesi gelecek 700 milyar
euro tahvil ödemesi var. Yani, Avrupa'da ilave kaynak
bulmak önümüzdeki dönemde zorlaflacak. Bizim için
önemli olan iflte burada. Özel sektör olarak bize
bak›yorum, kredilerimizin dörtte üçünü Avrupa'dan
temin ediyoruz. ‹flte bu gerçe¤i görerek, üretimden
vazgeçmemenin yollar›n› aramal›y›z.

Bu dönemde hükümetimizin ataca¤› ad›mlar da bizi
risklerden koruyacak, dalga k›ran görevi üstlenecektir.
Geçen y›l aç›klanan Sanayi Stratejisi Belgesi ve buna
paralel çeflitli sektörler için haz›rlanan raporlar› çok
önemsiyorum. Bunlar›n raflarda duran bir doküman
olmaktan ç›k›p her y›l yenilenen bir yol haritas›na
dönüflmesini bekliyoruz. Hükümetimizden sanayi
stratejisinin ülke gündeminde ön plana ç›kmas›n›,
yap›sal dönüflüm ve reform sürecinin ana unsur
olmas›n› da talep ediyoruz. Vergi, e¤itim, yarg›, kamu
yönetimi reformlar›n› firmalar›n sa¤l›kl› büyümelerine
elveriflli hale getirecek flekilde gelece¤i tasarlamal›y›z.
fiirketlerimizin yeni pazarlara girmesini destekleyecek
ihracat ve yat›r›m sigortas› sistemlerini muhakkak
kurmal›y›z. ‹stihdam ve enerji alan›nda, girdi
maliyetlerini azaltan reformlar›na devam etmeliyiz.

Lojistik performans endeksinde ne yaz›k ki 39. s›raday›z.
Türkiye'den Çin'e 350 dolara konteyn›r gönderiyoruz
ama bu konteyn›r› ülke içinde en yak›n limana
göndermenin maliyeti 1.000 dolar›n alt›nda de¤il. Ülke
içinde bir konteyn›r› 1.000 dolara hareket ettirirken
Çin'e 350 dolara gönderiyorsak, muhakkak rekabetçi
olmak, sanayileflmeyi Anadolu'ya yaymak istiyorsak,
ulafl›mdaki bu s›k›nt›y› çözecek altyap›y› kurmal›y›z.

Akaryak›t›n üzerindeki a¤›r vergi yükleri, Türk sanayinin
rekabet gücünü azaltmakta hem de kay›td›fl›l›¤› teflvik
etmektedir. Enerjiyle ilgili yüksek vergileri belli bir
vadede muhakkak azaltmal›y›z. Sanayicilerimizin
yurtd›fl› tafl›mac›l›k maliyetlerini muhakkak
desteklemeliyiz. Uzakdo¤u kaynakl› ithalat›n yol açt›¤›
haks›z rekabete karfl› üretici sektörlerimizi muhakkak
korumal›y›z. Piyasa denetim ve gözetim sistemlerini
güçlendirerek iç ifl bar›fl›n› bozacak ad›mlardan
kesinlikle uzak durmal›y›z.

Ben inan›yorum, devletimizin siyasetin yap›sal
reformlar› gündeminde devam ettikçe geçmiflte, son
on y›lda oldu¤u gibi, önümüzdeki dönemde de yap›sal
reformlar Türkiye'nin ve siyasetin gündeminde oldu¤u
sürece, Türkiye dünyan›n en büyük on ekonomisi
aras›na rahatl›kla girecektir. Onun için, ben de¤erli

sanayici dostlar›mdan günlük geliflmelere de¤il
Türkiye'nin orta vadedeki hedefine kilitlenmelerini
talep ediyorum ve bu noktada Türkiye'nin yap›sal reform
yapmas›nda siyasetçimizi, bürokrat›m›z› ve kendimizi
motive etmeliyiz.

Biz 72 milyon insan›yla güçlü bir ülkeyiz. Her türlü
zorlu¤un üzerinden evvel Allah gelece¤imize de ben
inan›yorum. Onun için, 2012 bizim için korku de¤il tam
tersine korkularla beraber f›rsatlar› da yan›nda
getirecek. Dünya ekonomisindeki, özellikle yan›
bafl›m›zdaki geliflmifl ülkelerdeki s›k›nt›lar›n, bizim için
f›rsat olaca¤›na inan›yorum.

Bugünlerde s›cak ama talihsiz bir konu da gündemde.
Bunu burada sizlerle paylaflmadan geçemeyece¤im.
Fransa, kendi parlamentosunda sözde Ermeni
soyk›r›m›n reddine konuflma yasa¤› getirmeye çal›fl›yor.
Yani sözde Ermeni soyk›r›m› tasar›s›n› e¤er Fransa'da
konuflursan›z düflünce suçu ve konuflma yasa¤› geliyor.
Özgürlü¤ün do¤du¤u yerde özgür düflünceye gem
vurmaya çal›fl›yorlar. Evrensel ‹nsan Haklar›
Bildirgesi'nin dünyaya okundu¤u yerden insan haklar›n›
ihlal etmeye yelteniyorlar. Herkes bilmelidir ki Türk ifl
dünyas› bu haks›z meseleye kesinlikle sessiz
kalmayacak. Art›k biz var›z ve güçlüyüz. Bu haks›zl›¤›
içimize sindirecek de¤iliz. Önümüzdeki günlerde
üzerimize düflen ad›mlar›, e¤er bu gerçekleflirse,
atmaya haz›r›z. Türk dünyas› ifl diasporas› da bu flekilde
harekete geçecektir.

Sözlerime son verirken bir noktan›n daha alt›n› çizmek
istiyorum. Türkiye, müthifl bir giriflimci ruha sahip. Bu
salondakiler, kendilerine güvenen, her zorlu¤u
aflabilece¤ine inanan insanlar. Kendi otomobilimizi de
yapar›z, kendi uça¤›m›z› da yapar›z diyoruz. Bölgemizde
yaflayan facebook üzerinde oyun oynamak istiyorsa, bu
oyunlar› neden biz yapmayal›m. Bu bölgede lojistik
flirketlerine araç takip sistemi kurmak istiyorsa, bu
sistemleri neden biz üretmeyelim. Bu bölgede yeni
ilaçlara ihtiyaç varsa neden Türk firmalar› bunlar›
gelifltirmesin.  Yeni yaz›l›mlara ihtiyaç varsa, neden
bunu Türk yaz›l›m evleri sa¤lamas›n. ‹flte biz bunlar›
yapmaya talibiz. Biz koflmak istiyoruz, koflacak enerjimiz
var, cesaretimiz var, gücümüz var. Bu salondakiler bu
hedeflere koflarlar. Ben bunu bütün Türkiye'yi gezerek
yak›ndan görüyor ve yürekten inan›yorum.

Bu duygu ve düflüncelerle sözlerime son verirken
Sanayi Kongremizin baflar›l› geçmesini diliyor, bir kez
daha Say›n Bakan›m›za aram›za kat›larak bize vermifl
olduklar› destekten dolay› teflekkür ediyor, bu
organizasyona eme¤i geçen herkesi kutluyor, hepinizi
sayg›yla selaml›yorum.
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Nihat ERGÜN
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan›

Bugün 10. Sanayi Kongresi ve ‹novasyon Sergisi'nin
aç›l›fl›nda bir kere daha sizlerle birlikte olmaktan büyük
mutluluk duyuyor, hepinizi sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum, hepiniz hofl geldiniz.

‹stanbul Sanayi Odam›z›n 2002 y›l›ndan beri sürdürdü¤ü
Sanayi Kongreleri'nin , her y›l üstüne bir fleyler koyarak
bir gelenek haline gelmesi, gerçekten de takdir edilmesi
gereken bir baflar›d›r. Fikirlerin tart›fl›laca¤›, farkl›
bak›fl aç›lar›n›n tart›fl›laca¤› bu Kongre'nin sanayimizin
gelece¤ine ›fl›k tutaca¤›na yürekten inan›yorum.
‹novasyon Sergisi de kamu kurumlar›, özel sektör,
üniversiteler ve giriflimciler için çok önemli bir baflka
buluflma adresi olmaktad›r.

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bakanl›¤›m›z›n
2012 y›l› bütçesi görüflüldü ve kabul edildi. Bu vesileyle
bu bütçenin de Bakanl›¤›m›za, sanayicilerimize ve
ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Türkiye son dokuz y›lda hayat›n her alan›nda çok önemli
de¤iflimler yaflad›, gerçeklefltirdi. Bulundu¤u co¤rafyada
önemli bir güç ve bir çekim merkezi haline geldi. Bu
süreçte ekonomiden d›fl politikaya, demokratikleflmeden
iç politikaya kadar birçok farkl› alanda önemli de¤iflimler
yaflad›k. Özellikle ekonomi söz konusu oldu¤unda, eski
Türkiye ile bugünkü Türkiye aras›nda siyah ile beyaz
kadar fark oldu¤u gören her gözün malumudur. Eskiden
dünyada ifller iyiye giderken bile Türkiye ekonomisinde
krizler yafl›yorduk. fiimdi ise geliflmifl ülkelerde ifller
kötüye gidiyor ama Türkiye ekonomisi önemli baflar›lara
imza at›yor. Bu baflar›larda siz sanayicilerimizin,
ifladamlar›m›z›n çok büyük rolü var. Türkiye'nin bu
baflar›s› öncelikle sizlerin üstün gayretlerinizin,
dinamizminizin bir sonucudur.

Burada bir husus daha sizlerle paylaflmak istiyorum.
Evet, Türkiye büyüyor ama büyürken ekonomideki
birtak›m k›r›lganl›klar da azal›yor. Mesela, son dönemin
d›fl ticaret hacmi verilerini inceledi¤imizde, son çeyrekte
al›nan tedbirlerle ihracattaki art›fl›n ithalattaki art›fl›n
önüne geçti¤ini görüyoruz. Demek ki cari aç›k diye
önümüzdeki duran meselede de ald›¤›m›z önlemler
etkili olmaya bafllad› ve art›k bu tedbirlerin de
sonuçlar›n› görmeye bafllad›k. Önümüzdeki süreçte
çok daha önemli sonuçlar› görecek, ad›mlar› ataca¤›z.

Ekonomimiz bu y›l›n üçüncü çeyre¤inde %8,2 oran›nda
büyüyerek dünyada Çin'den sonra en fazla büyüme
gösteren ekonomi oldu. Böylece geçen sene %9 oran›nda
büyüyen ekonomimizin bu y›l da %8 civar›nda büyüyece¤i
netleflti. Bu büyümenin reel sektör yat›r›mlar›na, üretime
ve ihracata dayanmas› da son derece önemlidir. Türkiye
bugün özellikle Avrupa ülkelerine k›yasla kamu maliyesi

ve bankac›l›k sistemi konusunda son derece iyi bir
durumdad›r.

Bugün makro ekonomide yakalad›¤›m›z bu seviyeyi
reel sektöre yans›tmal›, daha rekabetçi ve yenilikçi bir
üretim yap›s›na geçmeliyiz. Orta ve uzun vadede
baflar›m›z› sürdürebilmek için, en fazla önem vermemiz
gereken konular›n bafl›nda araflt›rma-gelifltirme ve
inovasyon gibi konular gelmektedir. Bilim ve teknoloji
kapasitesindeki her art›fl sanayiden ticarete, e¤itimden
sa¤l›¤a, enerjiden tar›ma, ulafl›mdan iletiflime kadar
hayat›n di¤er tüm alanlar›nda olumlu bir flekilde
yans›yacakt›r. Türkiye art›k, bilim ve teknoloji alan›nda
geliflmifl ülkeleri takip etmekle yetinemez. Ülkemiz
bilgi birikiminde ve üretti¤i bilgiyi ticarilefltirmede lider
ülkelerden birisi olmak durumundad›r. Bugün sahip
oldu¤umuz kaynaklarla elde etti¤imiz ç›kt›lar, bilim ve
teknoloji afl›s›yla çok daha fazla ve nitelikli hale
gelecektir. Bu nedenle ülkemiz için bilim, sanayi ve
teknoloji konular›n› ayn› perspektiften incelemek ve
ortak politikalarla yönetmek zorunlu bir ihtiyaç haline
gelmifltir.

E¤er Türkiye'de bir kiflinin verimini, üretti¤i katma
de¤eri 30 ile, Almanya'da 80 ile, Amerika'da 110 ile
ölçüyorsak, aram›zdaki fark› izah edecek argümanlar
buradad›r. Biz üretimimizin içine araflt›rma gelifltirmeyi
ne kadar katt›k, bilimi ne kadar katt›k, teknolojiyi ne
kadar katt›k? Yönetim sistemlerimizi ne kadar
iyilefltirdik? Ülkemizi ne kadar iyi idare ediyoruz?
Bürokrasiyi ne kadar azaltt›k? Altyap›y› ne kadar
güçlendirdik? ‹flimizi ne kadar iyi idare ediyoruz?
‹flyerlerimizde gerçekten profesyonelce bir yönetim
var m›? Yal›n bir yönetim var m›? Yoksa biz de kendi
iflyerimizde bir  bürokrasi  mi oluflturduk?
Profesyonelleflmeye ne kadar önem verdik?
Fabrikam›zdaki üretim dizayn› nas›l? Üretim
proseslerimizde gerçekten verimlili¤i olumlu
etkileyecek yeni dizaynlar gelifltiriyor muyuz? Baz›
sanayi kurulufllar›nda bunu gördük. Geçen gün bir
arkadafl diyor ki: “Say›n Bakan›m, fabrika bize dar
geliyordu, yeni makineler alacakt›k ama nereye
koyaca¤›m›z› bilmiyorduk. Ama yeni bir çal›flma yapt›k,
biz makineleri o kadar yanl›fl yerlere koymufluz ki
fabrika bize büyük gelmeye bafllad›. Çok yer aç›ld›,
çok.” Bütün bunlar bizim 30 olan katma de¤erimizi
60'a, 80'e, 100'e ç›kartacakt›r. Onun için aradaki fark›n
izah› buradad›r. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bu
konulara ciddi manada önem veriyoruz. Bu y›l
Bakanl›¤›m›z›n Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›
olarak yeniden yap›lanmas›, bu zorunlu ihtiyaca cevap
üretme gayretidir.

Makro ekonomik reformlar›n a¤›rl›kl› oldu¤u bir
dönemden sonra, art›k mikro reformlar›n a¤›rl›kl›
olaca¤› bir dönemin efli¤inde bulunuyoruz.
Gerçeklefltirdi¤imiz ve gerçeklefltirecek oldu¤umuz
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mikro reformlar, yakalad›¤›m›z güven ve istikrar
ortam›n›n de¤erini daha da art›racakt›r. Sanayimize,
iflletmelerimize ve sektörlerimize gerçek rekabet
gücünü kazand›racak olan bu mikro reformlar olacakt›r.
Bugün Türkiye, 140 milyar dolara yak›n ihracat yapan
ve bu ihracat›n %95'ini sanayi ürünlerinden oluflturan
bir ülkedir. fiu an üretti¤imiz ürünleri üretmeye devam
ederek ihracat›m›z› 500 milyar dolara ç›karmay›
mümkün görmüyoruz. 500 milyar dolar ihracat demek,
yeni ürünler, yeni üretim teknolojileri ve rekabet gücü
yüksek bir ülke demektir. Ülke olarak, yüksek rekabet
gücünü, ucuz hammadde, ucuz enerji ve ucuz iflgücünde
bulamay›z. Bizim için bunlar çoktan geçilmifl olan
alanlard›r. E¤er buralarda ararsak, bofluna aram›fl
oluruz. Türkiye'de ucuz iflgücü olmayacak, Türkiye'de
ucuz enerji olmayacak, Türkiye'de ucuz hammadde
olmayacak. Bizden çok daha ucuza adam çal›flt›ran,
nüfusu bizden çok kalabal›k ülkeler var; hammaddeyi
bizden çok daha ucuza temin eden hammadde kayna¤›
ülkeler var; enerjiyi bizden çok daha ucuza tedarik
eden enerji kayna¤› olan ülkeler var. Biz buralarda
ararsak, Nasreddin Hoca'n›n samanl›kta kaybetti¤i
anahtar› “buras› karanl›k burada bulamay›z,” deyip
kap›n›n önünde aramas›na benzer.

Bizim rekabet gücünü, bulaca¤›m›z yerde aramam›z
gerek. Bulaca¤›m›z yer neresi? Bizim ülke olarak
rekabet gücünü bilimde, teknolojide, araflt›rma-
gelifltirmede, inovasyonda, marka tasar›mlarda,
üniversite-sanayi iflbirli¤inde aramam›z gerekiyor. ‹yi
ama bu konularda bizden iyi olan ülkeler var. Var da
bu sabit bir fley de¤il. Ucuz iflgücü sabit. Göçle
memlekete ucuz iflgücü getirecekse, o ayr› mesele.
Enerji kaynaklar› veya hammaddeler o ülkelerin
kendisinden ama bilgi serbest dolafl›yor. Burada. Her
insan›n akl›nda, her insan›n beyninde, her ülkenin
üniversitelerinde bilgi üretmek, teknoloji üretmek,
baflkas›n›n yapt›¤›n›n bir ad›m önüne geçmek f›rsat› ve
flans› her zaman var. Onun için gerçek rekabet gücü
üstünlü¤ü buralarda aranmal› ve bulunmal›d›r.
Bakanl›¤›m›z yeni isim ve yap›lanmas›yla bu alanlara
özel bir motivasyonla yaklaflacak ve ülkemizin rekabet
gücünün artmas›na do¤rudan katk› sa¤layacakt›r.

Geçen y›l düzenlenen 9. Sanayi Kongresi'ne de
kat›lm›flt›m. O gün burada konufltu¤umuz konular›
flöyle bir düflününce en önemli konulardan bir tanesinin
Sanayi Strateji Belgesi oluflturmak oldu¤unu
hat›rl›yorum. Hepimizin uzun y›llardan sonra nihayet
Sanayi Strateji Belgesi'nin haz›r olmas›ndan duydu¤u
heyecan› da hat›rl›yorum. Geçen y›lki kongreden sadece
bir ay sonra, 5 Ocak'ta Sanayi Strateji Belgesi'ni
kamuoyuna aç›klad›k ve Eylem Plan›'n› da hayata
geçirmeye bafllad›k. Geçen y›l ayr›ca otomotiv ve makine
sektör stratejileriyle KOB‹ Strateji Belgesi ve Eylem
Plan›'n› da uygulamaya bafllad›k. Bu belgeler art›k k›sa

dönem hesaplar›yla de¤il, orta ve uzun vadeli plan ve
stratejilerle hareket eden bir ülke oldu¤umuzu
göstermektedir. Bu belgelerde reel sektörün
ihtiyaçlar›n› ve bu ihtiyaçlara çözüm olacak eylemleri
belirledik. Eylemlerin hangi kurumlar taraf›ndan ve ne
zaman gerçeklefltirilece¤ini de bir takvime ba¤lam›fl
olduk.

Sanayi Strateji'nin ilk Uygulama, ‹zleme ve
De¤erlendirme Raporu'nu haz›rlad›k ve birçok eylemde
önemli mesafeler ald›¤›m›z› gördük. Gerçekleflme
oran›yla performans kriterlerini karfl›laflt›rd›¤›m›z
zaman, gerçekleflme oranlar›n›n hedeflenenin üzerinde
oldu¤unu tespit ettik. Mesela çevrimiçi flirket ifllemleri
projesi için yüklenici firma ile anlaflma imzaland› ve
analiz çal›flmalar›na baflland›. '‹hracatta sektör ve ülke
çeflitlendirme stratejileri oluflturma eylemi' kapsam›nda
15 hedef ülkeye ait stratejiler haz›rland›. Yine Sanayi
Stratejisi'nde önemli bir Eylem Plan› olan 'ulusal
istihdam stratejisi'nin haz›rl›klar› tamamland›, yak›nda
bu belge kamuoyuyla paylafl›lacak. Yine Maliye
Bakanl›¤›m›z›n gelir vergisiyle ilgili düzenlemeler
üzerindeki çal›flmalar› oldukça yo¤un bir flekilde devam
ediyor.

Yine bir baflka eylem, KOSGEB'in sorumlulu¤undaki
giriflimcilik e¤itimlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› eylemidir.
Bizim ülke olarak bir önemli ad›m atmam›z gereken
ve bize üstünlük sa¤layacak bir konu da giriflimcilik
konusudur. Biz, giriflimcili¤e önem vermek, toplumda
daha fazla giriflimci olmas›n› temin etmek
mecburiyetindeyiz. Bu nedenle, KOSGEB ve
üniversiteleri bütün gücümüzle destekliyor ve
giriflimcilik e¤itimlerinin, giriflimci olmak isteyenlere
destek verilmesinin yolunu aç›yoruz. Sadece bu y›l
giriflimcilik e¤itimlerinden yararlananlar›n say›s›n›n
40.000'i aflacak olmas›, ald›¤›m›z mesafeyi
göstermektedir.

Strateji Belgesi'ne iliflkin ikinci 6 ayl›k Uygulama, ‹zleme
ve De¤erlendirme Raporu'nu k›sa bir süre içerisinde
kamuoyuyla paylaflaca¤›z. Zaman geçtikçe, belgelerde
yer alan eylemler büyük oranda hayata geçecek ve reel
sektörün sorunlar› bir bir çözüme kavuflacakt›r. Say›n
Baflkan da az önce iflaret ettiler, “fiunlar›n, flunlar›n
olmas› laz›m,” dediler. Evet, Strateji Belgesi'nde hangi
altyap›lar›n kurulmas› laz›m geldi¤i, hangi alanda ne
ad›mlar›n at›lmas› laz›m geldi¤i ayr›nt›l› bir flekilde
zaten belirlendi.

Anadolu'ya sanayiye yaymak istiyoruz, üretim gücümüzü
2023'te 2 trilyon dolara ç›karmak istiyoruz. Hangi
yollardan tafl›yaca¤›z bu ürünleri? O zaman ulafl›m
altyap›s›n›n karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu
altyap›s›n›n bu üretim miktar›n› hem kendi içinde, hem
de uluslar aras› tafl›yacak limanlara, gemilere,
demiryollar›na ihtiyac› olmayacak m›? ‹flte bir taraftan
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da Ulaflt›rma Bakanl›¤›, bu Strateji Belgesi çerçevesinde
görevini yerine getiriyor, bölgesel limanlar, demiryolu
a¤lar›, organize sanayi bölgeleriyle demiryollar›n›n
özellikle buluflturulmas› gibi projeler, bir taraftan da
Strateji Belgesi kapsam›nda devam ediyor.

Üretimi yapacaks›n›z da hangi enerjiyle? Enerji
altyap›n›z, hem üretim aç›s›ndan, hem iletim hem de
da¤›t›m aç›s›ndan bu kadar üretim yapmaya müsait
mi? O zaman enerji altyap›s›n›n da ona göre gözden
geçirildi¤i eylemler, Enerji Bakanl›¤›'na yüklenmifl olan
görevler Strateji Belgesi içerisinde var.

500 milyar dolar ihracat yapmak istiyoruz. Bu ihracat›
nereden gerçeklefltirece¤iz? Buna uygun limanlar olmas›
laz›m. Dünya ticaretinin çok büyük bir bölümü denizyollar›
üzerinden yap›l›yor. O zaman limanlar›n buna göre
oluflmas› laz›m. Bölgesel limanlar›n inflas› Strateji
Belgesi içerisinde gerçeklefltiriliyor.

Dolay›s›yla bu belgeler bizim yol haritam›z ve bu
belgeleri alt› ayl›k dönemlerde uygulamalar›n› takip
etti¤imiz belgeler olarak görüyoruz. Sadece kamunun
de¤il, reel sektör ve sivil toplum kurulufllar›m›z›n da
bu belgelere sahip ç›k›yor olmas›, bu belgelerden elde
edece¤imiz fayday› da art›racakt›r. Stratejik planlar›n
en önemli faydalar›ndan birisi de farkl› stratejilerin
birbirini destekler mahiyet kazanmas›, politikalar›n
birbiriyle uyumlu olmas›d›r. Bir Strateji Belgesi
haz›rl›yorsan›z, bir baflka belgeyle çeliflmemesi laz›m.
Bugün farkl› alanlarda uygulanan stratejiler,
birbirleriyle uyum içerisinde oldukça siyasi istikrar›n
da ne kadar önemli bir unsur oldu¤unu görece¤iz. Bir
siyasi istikrar olmazsa, herkes kafas›na göre kendi
stratejisini haz›rlar. Aralar›nda uyum olmaz, ahenkli
bir flekilde iflleri yürütmek mümkün olmayacakt›r. Ama
bugün görüyoruz ki Sanayi Stratejisi'nde yer alan
giriflimcilik e¤itimlerini art›rmakla ilgili eylemler, KOB‹
Strateji Belgesi'nde yer alan Giriflimcilik Konseyi'nin
kurulmas› gibi birbiriyle uyumlu eylemler haline
gelebiliyor. Giriflimcilikle ilgili oluflturulacak politikalar›n
etkisi de bu flekilde art›yor.

Yine 2011-2016 y›llar›n› kapsayan Ulusal Bilim, Teknoloji
ve Yenilikçilik Stratejimiz ile 2011-2014 y›llar›n›
kapsayan Sanayi Strateji'miz büyük bir uyum içerisinde
gerçekleflecektir. Çünkü birisi TÜB‹TAK taraf›ndan
haz›rlanm›fl olan bir strateji belgesi ve eylem plan›,
öbürü Sanayi Bakanl›¤› taraf›ndan ama bunlar
haz›rlan›rken zaten birlikte çal›fl›larak haz›rland›, flimdi
uygularken de yine birlikte çal›fl›larak uygulanacakt›r.

Bu belgelerin hepsinin nihai hedefi, ülkemizi Avrasya'n›n
üretim ve teknoloji merkezi haline getirmektir.  Burada
bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin
hedefi art›k sadece çok üretmek, bir üretim merkezi
olmak de¤ildir. Nitekim burada sadece Sanayi Kongresi
de¤il, ayn› zamanda bir ‹novasyon Sergisi de

gerçeklefltiriyoruz. Türkiye art›k nitelikli üretim yapmak
ve teknoloji üssü olmaya odaklanmaktad›r; sadece
üretmek de¤il. Üretim içerisinde ve ihracat içerisinde
ileri teknolojili ürünlerin pay›n› %20'ler seviyesine
ç›kartmakla meflgulüz, yüksek katma de¤erli ürünler
üretmekle meflgulüz. ‹flte bu nedenle Sanayi Stratejimiz
içinde bulunan 72 eylemden 23 tanesinin firmalar›n
teknolojik geliflimi için kurgulanm›fl olmas› da, bu
gerçe¤in somut bir ifadesidir.

Otomotiv sektörümüz bu aç›dan çok güzel bir örnek
teflkil ediyor. Yar›m as›rdan uzun bir süredir faaliyet
gösterdi¤imiz bu sektörde gerçekten üretim ve montaj
konusunda son derece baflar›l›y›z. Teknolojiyi kullanma
konusunda son derece baflar›l›y›z.  Ancak biz, bu
baflar›yla yetinemeyiz. Türkiye'nin otomotivde tasar›m
merkezi olmas›, daha fazla katma de¤er üretmesi,
kendi marka ve modellerini oluflturmas› ve yeni nesil,
çevre dostu teknolojilerde de bir merkez olmas› için
çal›fl›yoruz. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda önümüzdeki sürecin
iki temel özelli¤i var. Birisi, hali haz›rda faal oldu¤umuz
otomotiv, makine, seramik ve tekstil gibi sektörlerde
daha yüksek katma de¤erli bir üretime geçifli sa¤lamak;
ikincisi ise biliflim, yaz›l›m, nano-teknoloji ve biyo-
teknoloji gibi alanlarda da önemli bir ivme yakalamakt›r.

Bunlar› sadece biz konuflmuyoruz. Amerikan Baflkan›
da göreve geldi¤i zaman, Amerika'y› bugün rekabet
gücü en yüksek ülke olarak düflünürsek, rekabet
gücünü kaybetmemek için baflkalar›n›n da arkadan
nas›l geldi¤ini gördü¤ü için, “Bu konulardaki
üstünlü¤ümüzü devam ettirecek ad›mlar› atmal›y›z,”
demifltir. Almanya'da bugün hükümetler, bilimle ilgili,
teknolojiyle ilgili bakanl›klar ya da Japonya'da ayn›
konuda çal›flan insanlar, bu konular›n hepsiyle yak›ndan
ilgilenmeye devam ediyorlar. Yani sadece biz
konuflmuyoruz. Çok ileri ülkeler de ayn› alanlardaki
rekabet üstünlüklerini korumak ve gelifltirmek için
çal›fl›yorlar. O nedenle bizim daha h›zl› çal›flmam›z
gerekiyor.

Avantajl› oldu¤umuz konular var. Gerçekten arkadan
çok güçlü, yetiflmifl bir nesil geliyor ve bu nesil Türkiye'yi
uçuracak ad›mlar› atacak insanlarla dolu. Yeter ki biz
onlara güzel bir altyap› haz›rlayal›m.

De¤erli konuklar, biz hükümet olarak insan›m›za
güvendik. Baflka ülkelerdeki insanlar›n sahip oldu¤u
imkânlar› bizim insan›m›za da sunabildi¤imizde
milletimizin, gelecek nesillerin bizden çok daha büyük
ifller baflaraca¤›na yürekten inan›yoruz. Özellikle
sanayicilerimiz, kendilerine gerekli flartlar
haz›rland›¤›nda neleri baflarabildiklerini ve neleri
baflarabileceklerini son 9-10 y›lda çok güzel bir flekilde
kan›tlad›lar. Yapt›klar› üretimle kan›tlad›lar, yapt›klar›
ihracatla kan›tlad›lar, ald›klar› risklerle kan›tlad›lar,
ifllerini büyütmekle kan›tlad›lar. Bu nedenle insan›m›z›n
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önündeki engelleri kald›rmaya, özellikle genç
nüfusumuza her türlü f›rsat› sunmaya özellikle önem
veriyoruz.

Bakanl›k olarak, son y›llarda ülkemizin bilim ve teknoloji
kapasitesini art›rmak için de önemli çal›flmalar
yürüttük. Bu çal›flmalar›n meyvelerini de toplamaya
bafllad›k. 2011 y›l›nda Ar-Ge harcamalar›m›z 10 y›l
öncesine göre 3 kat artt› ve 3 milyardan 9 milyar Türk
Liras›na ulaflt›. fiu anki rakamlar, 2011 sonunda 100
binin üzerinde marka baflvurusuyla Avrupa'da ilk s›raya
yerleflece¤imizi gösteriyor. Patent baflvurular›ndaki
art›fl h›z›nda da dünyada çok önemli bir noktaday›z.
Patent say›m›z henüz geliflmifl ülkelerdeki kadar de¤il
ama geliflmifl ülkelerdeki patent baflvurusu art›fl›yla
bizdeki baflvurunun art›fl h›z› çok farkl›, çok daha yüksek
bir rakama ulaflmaktad›r. Ancak biz bu baflar›larla da
yetinmiyor, hedefimizi yüksek tutmaya devam ediyoruz.
Bu nedenle de hem mevcut desteklerimizi iyilefltirecek
hem de yeni destek modelleri oluflturaca¤›z. Az önce
de söyledi¤im gibi bu çal›flmalarla üretim ve ihracat
içerisinde ileri teknolojili ve yüksek katma de¤erli
ürünlerin pay›n› böylece %20'ler seviyesine ç›kartm›fl
olaca¤›z. Bu oranlarla ülkemiz, teknoloji ithalat›n›
azaltan bir ülke haline gelece¤i gibi ayn› zamanda
teknoloji ihraç eden bir ülke özelli¤i de kazanacakt›r.

Ben, 2012 y›l›n›n da ülkemiz için çok iyi geçece¤ine,
yükselifl trendinin devam edece¤ine inan›yorum. Belki
2012'de, 2010 ve 2011'deki gibi yüksek bir büyüme
oran› yakalayamayaca¤›z ancak orta vadeli programda
ihtiyatl› olarak belirlemifl oldu¤umuz %4'lük büyüme
oran›n› yakalayaca¤›m›z› ve belki de geçece¤imizi
düflünüyorum. Türkiye'de mevcut yat›r›mlar›n
geliflmesi, özellikle katma de¤eri yüksek sektörlerin
güçlenmesi de çal›flmalar›m›z›n belkemi¤ini
oluflturuyor.

Yeni teflvik sistemini çok k›sa bir süre sonra kamuoyuyla
paylaflma imkân›m›z olacak ancak flunu ifade etmek
isterim ki Türkiye baz› aç›lardan asl›nda zaten do¤al
bir teflvik alan› özelli¤ini kazanm›flt›r. Bugün
ülkemizdeki ekonomik ve siyasi istikrar, kendi ülkemiz
ad›na belirsizlikleri ortadan kald›rm›flt›r. Etraf›m›zda
birçok belirsizlik olmas›na ra¤men, ülkemizdeki siyasi
istikrar ve makro ekonomik dengelerin korunuyor
olmas›, bizi bu aç›dan öngörülebilir bir ülke haline
getirmektedir.

Bu, bafll› bafl›na bir teflvik unsurudur. Demokratikleflme
alan›nda ve d›fl politikada atm›fl oldu¤umuz ad›mlar,
co¤rafi konumumuz, genç ve dinamik nüfusumuz, reel
sektörümüzün rekabetçi üretim yap›s› gibi
özelliklerimizi do¤al teflvik unsurlar›n›n di¤er parçalar›
olarak görmek durumunday›z. Bugün dünyada önemli
sermaye kaynaklar› yeni aray›fllar içerisindedir, yeni
yat›r›m aray›fllar›, yeni yer aray›fllar› içerisindedir.

Bunlar› her gün görüyoruz. Her gün de¤iflik firmalar›n
“Türkiye'de acaba ne gibi yat›r›mlar yapabiliriz?” diye
geldiklerini, çal›flmalar yapt›klar›n›, araflt›rmalar
yapt›klar›n› görüyor ve biliyoruz. Bu nedenle, Türkiye'nin
Avrupa ve Amerika'da yaflanan geliflmelerden sonra,
özellikle hem Avrupa'daki, hem Ortado¤u'daki sermaye
için önemli bir yat›r›m adresi haline gelece¤ini
düflünüyoruz. Önümüzdeki y›l, özellikle petrokimya ve
otomotiv gibi katma de¤eri yüksek sektörlerde ciddi
yat›r›mlar bekliyoruz.

FAT‹H Projesi kapsam›nda çocuklar›m›za da¤›t›lacak
olan tablet bilgisayarlar›n ve s›n›flarda kullan›lacak olan
ak›ll› tahtalar›n e¤itim sistemimizde çok köklü bir de¤iflim
meydana getirece¤ini flimdiden görmemiz laz›m. E¤itim
materyalleri ve içerikleri de¤ifliyor, e¤itim içeriklerinin
ö¤rencilere sunum biçimleri de¤ifliyor. Ö¤retmenlerin
ders verme biçimleri de¤ifliyor, e¤itim materyallerinin
kendisi ve teknolojilerinin kendisi de¤ifliyor. Bunun
ö¤rencilerimize gelecekte kataca¤› çok ciddi fleyler
olacakt›r ama bunun yan›nda bunlar›n Türkiye'de
üretimini sa¤layarak bu sektörde üretim ve istihdam›n
artmas›na, bu sektördeki teknolojinin de Türkiye'de
geliflmesine böylesine önemli kamu projeleriyle ciddi
destek vermifl olaca¤›z.

Art›k kamunun projelerini, kamunun yüksek sat›n alma
gücünü, organizasyon kabiliyetini sadece birtak›m
ürünleri ucuza sat›n almak için kullanmayaca¤›z.
Bunlar›n üretiminin ve teknolojisinin de bu ülkede
geliflmesi için bir kald›raç olarak kullanmay›
önümüzdeki süreçte daha fazla gerçeklefltirme
imkân›m›z olacakt›r.

Bir örnek vermek istiyorum. Gelecek hafta Türkiye'de
üretim yapan asansör firmalar›yla inflaat sektörünün
temsilcilerini ve Toplu Konut ‹daremizi bir araya
getirece¤iz? Niçin? Türkiye'de otomobile, toplu tafl›t
araçlar›na binen insan say›s›ndan daha fazla insan
asansöre biniyor. Bu da bir toplu tafl›ma vas›tas›. Hem
de belli noktalar›nda ileri teknoloji gerektiren, yaz›l›m
gerektiren bir vas›ta. Geçen gün Bas›n ‹lan Kurumu
Baflkan› ve yan›ndaki birkaç kifli bir asansör kazas›nda
sakatland›lar, hastaneye kald›r›ld›lar. Önemli bir sektör.
Türkiye'de çok iyi firmalar var, Türkiye'de müthifl bir
inflaat potansiyeli var. Müteahhitlik sektöründe dünyada
çok önemli bir noktaday›z, dünyan›n her yerinde acayip
inflaatlar yap›yoruz ama Türkiye'nin önemli
binalar›ndaki bütün asansörlere bak›yoruz, bir
markam›z yok. Ulusal ya da uluslararas› düzeyde marka
oluflturabildik mi? Bu kadar büyük inflaat sektörünün,
uluslar aras› alanda bu kadar büyük müteahhitlik
sektörünün oldu¤u ve asansör alan›nda da önemli
firmalar›m›z›n oldu¤u bir yerde niye bir markalaflma
çabas› olmas›n. Bunlar belki ilk defa yan yana
gelecekler ve bu markalaflma için ne yapabilece¤imizi
birlikte tam gün boyunca de¤erlendirme imkân›na
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sahip olaca¤›z. Ondan sonra da baz› ad›mlar› birlikte
atmak mümkün olacakt›r. Bu buluflmayla firmalar›m›z
birbirlerini daha iyi tan›yacaklar. ‹nan›n, Türkiye'de
sektör meclislerimiz filan var ama kendilerini yeterince
tan›m›yorlar ama birbirleriyle ba¤lant›l› sektörlerdeki
firmalar›n birbirlerini daha çok tan›maya ihtiyac› var.
G›da sanayinde çal›flan firmalar birbirlerini tan›yorlar
ama g›da sanayiyle ba¤lant›l› olan makine sanayi
birbirini ne kadar tan›yor? Birbirini yatay ve dikey kesen
ve iliflkileri olan sektörlerin de birbirlerini daha iyi
tan›mas› laz›m. Böylelikle bu birliktelikle zaman
içerisinde asansör sektöründe küresel bir marka
oluflturacak imkânlara sahip oldu¤umuzu görüyoruz.

Ayn› flekilde bu y›l›n sonunda, yine Aral›k sonunda, t›bbi
cihaz üreticileriyle kamuyu buluflturan bir organizasyon
gerçeklefltirece¤iz.  Sa¤l›k Bakanl›¤›, devlet hastaneleri,
üniversite hastaneleri ve özel hastaneler olarak çok
ciddi t›bbi cihaz al›mlar› yap›yoruz ve her y›l bu konuda
milyarlarca dolarl›k cihaz ithal ediyoruz. Ama içeride
t›bbi cihaz üretiminde önemli mesafe alm›fl olan
firmalar›m›z var. Yurtd›fl›na satt›klar› mal›, içeride kendi
hastanelerimize satamayan firmalar›m›z var. Ayr›ca
kamuda yeni teknolojileri, kendi gelifltirdi¤imiz
teknolojileri henüz kullanmama al›flkanl›¤› var. Mesela
Ar-Ge çal›flmas›n› kamu olarak biz desteklemifliz ve
bu Ar-Ge çal›flmas›n›n sonunda bir teknolojik ürün de
ortaya ç›km›fl. Bu firma kamu ihalesine giriyor, kamu
otoritesi bazen bu kifliye “‹fl bitirme belgesi var m›?
Getir bakal›m. Sen bunu kime satt›n?” diyor. Firma da
“Biz bu teknolojiyi daha yeni gelifltirdik, denedik, ulusal
ve uluslar aras› bütün testlerden geçtik ve flimdi bunu
piyasaya sürüyoruz. Beni destekleyen de devlet. Devletin
baflka bir idaresi bu teknolojiyi gelifltirirken beni
destekledi, senin de bu teknolojiye ihtiyac›n var. Bunun
ruhsat›n› almak istiyorsun,” diyor. Kamu otoritesi de
“Yok, sen git bunu dünyan›n baflka yerlerinde el âleme
bir sat. Sonra biz bakal›m. O zaman gelebilirsin,” diyor.

Kamudaki bu yaklafl›m›n de¤iflmesi laz›m. Kendi
gelifltirdi¤imiz teknolojilerine kamu otoritesi taraf›ndan
ihaleler s›ras›nda, en az›ndan engel ç›kar›lmamas›
laz›m. Onun ifl bitirme belgesi, kamunun Ar-Ge'sini
desteklemesi olsun. Zaten desteklemifliz. Geçen y›l
kamunun desteklemifl oldu¤u tekno-giriflim
sermayesindeki gençlerle bir araya geldik. Onlardan
bir tanesi çok ilginç bir fley söyledi. Ameliyatla ilgili,
katater ya da bir baflka ürün gelifltirmifl ve bu ürününü
art›k ihraç etmeye bafllam›fl. “Say›n Bakan›m bizim
yurtd›fl›na bu ürünü satarken en büyük dayanak
noktam›z kamunun bize destek vermifl olmas›, teflvik
vermifl olmas› oldu. Yurtd›fl›nda bu ürünü satt›¤›m›z
firmalar, kamunun bizim Ar-Ge'mizi desteklemifl
olmas›n› referans sayd›lar,” dedi. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti senin Ar-Ge'ni destekledi mi? Teknoloji
gelifltirirken devletten 100 bin lira teknoloji gelifltirme
sermayesi mi ald›n? O zaman biz senin ürününü

al›yoruz. En büyük dayanak noktam›z bu oldu. El âlem
o ürün için, o firma için bunun desteklenmifl olmas›n›
bir dayanak noktas› olarak görürken bizim kamu
idarelerimiz, “Sen bir dolafl da gel. Bakal›m el âleme
bir sat, ona göre,” diyor. Bu do¤ru bir yaklafl›m de¤il.

E¤er dalgalar› yöneteceksek, dalgalar› yöneterek
gelece¤i tasarlayacaksak, dalga geçmeyi b›rakmam›z
laz›m. ‹fli ciddiye almam›z laz›m. Dalga geçmeyi
b›rakmadan bu dalgalar› yönetme, gelece¤i tasarlama
olana¤› olmaz. Herkesin ad›mlar›n› buna göre atmas›
laz›m. Özel sektörse, özel sektör dalga geçmeyi
b›rakacak, ifline dört elle sar›lacak. Kamuysa, hangi
idareyse, o kamu dalga geçmeyi b›rakacak. Herkes
birbiriyle paralel düflünecek ki dalgalar› yönetelim ve
gelece¤i ona göre tasarlayal›m. O nedenle flimdi kamu
al›c›lar›yla t›bbi cihaz üreticilerini buluflturuyoruz. Bu
organizasyonda mevcut Ar-Ge desteklerini de ele
alaca¤›z, yeni destek modellerini de konuflaca¤›z ve
sektörün durumuyla kamunun ihtiyaçlar›n› efllefltirmeye
çal›flaca¤›z. D›fl ticaret aç›¤› verdi¤imiz bu sektörlerde
faaliyet gösteren KOB‹'lerimizi büyümeleri ve Ar-Ge
becerilerini art›rmalar› için ayr›ca destekliyoruz. Bu
nedenle kamunun ihtiyaçlar›n› yerli ürünlerle
karfl›lamalar›na da büyük önem veriyoruz.

Bakanl›k olarak, bu tür çal›flmalarla ifl dünyam›z›n
birbirleriyle ve kamu sektörüyle olan iliflkisini de
güçlendirmeyi hedeflemifl oluyoruz. Bu çal›flmalar da
adeta müstakil bir teflvik sistemi mekanizmas› ifllevi
görüyor. Bunlar da önemli. Baz› teflvikler için paraya
ihtiyaç var ama bunlar için paraya ihtiyaç yok. Dalga
geçmeyi b›rakaca¤›z, iflimize odaklanaca¤›z, iflimizi biraz
daha ciddiye alaca¤›z. Para meselesi de¤il her fley. T›bbi
cihaz sektöründe hedefimiz, Türkiye'ye bu sektörde de
ithalatç› konumdan ç›kar›p üretim merkezi ve teknoloji
merkezine haline getirmektir.

De¤erli konuklar, Türkiye gerçekten son on y›lda
yakalam›fl oldu¤u ivmeyi gelece¤e aktarmay› da
baflaracak ve 2023 hedeflerine muhakkak suretle
varacakt›r. Reel sektörün yapaca¤› çal›flmalar, bu
sürecin baflar›yla devam etmesinde kilit bir rol
oynayacakt›r. Sanayimiz daha yüksek katma de¤erli
bir üretim yap›s›na geçtikçe, Türkiye dünya ticaretinden
de daha fazla pay alacakt›r. Bakanl›k olarak biz, reel
sektöre, sanayicilerimize ve KOB‹'lerimize mümkün
olan her türlü deste¤i vermeyi sürdürece¤iz. Herkesin,
az önce söyledi¤im gibi, ne olup bitti¤ini iyi okumas›
laz›m. Dalgalar bazen tsunami olabilir. Tsunamiyi
okyanusun ortas›nda keflfetmek zor. Asl›nda var ama
keflfedemiyorsunuz, çünkü dalgalar okyanusun
ortas›nda yükselmiyor. Orada daha dipten geliyor,
yüzeyde daha yükselmemifl ve dalga boyu çok uzun
oldu¤u için normal zannediyorsunuz. Ama k›y›ya do¤ru
yaklaflt›kça, dalgalar bize do¤ru yaklaflt›kça, hem
karadan gelen direnç, hem arkadan gelen öbür dalgan›n
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bas›nc› dalgay› yükseltmeye bafll›yor. Orada büyük bir
güç birikimini o zaman oluflturuyor. O zaman
anl›yorsunuz ki tsunami var, geliyor. Onun için, önceden
birtak›m fleyleri görmeye çal›flmak laz›m. Herkesin
ifline bu aç›dan odaklanmas› laz›m.

Geçen ay, Amerika'da California Teknik Üniversitesi'nde
hocalarla bir araya geldik. “20 y›l önce, biz, bilginin
ticarileflmesi fikrine karfl›yd›k. Bilginin ticarileflmesi
fikri bize hiç s›cak gelmiyordu. Böyle fley olmaz diyorduk
ama 20 y›l önce bir toplant› yapt›k ve bilginin muhakkak
teknolojiye dönüflmesi ve ticarileflmesi gerekti¤ine
karar verdik,” dediler. fiimdi California Teknik
Üniversitesi, bilginin ticarileflti¤i, en çok teknolojinin
üretildi¤i, küçük ama ciddi teknolojilerin üretildi¤i
dünyan›n en meflhur üniversitelerinden biri olarak
çal›fl›yor. Bizim üniversitelerimizin de bilginin
ticarileflmesi konusunda, di¤er arkadafllar›n da iflaret
etti¤i gibi, odaklanmas› mecburiyeti var. Biz de bu
süreçte bu odaklanmay› gerçeklefltirmeye çal›fl›yoruz.

Biliyorsunuz, Tanzimat edebiyatç›lar› aras›nda flu
tart›fl›l›yordu: Sanat sanat içindir; sanat toplum içindir.
Böyle iki ekol oluflmufltu. Bir k›sm› “sanat sanat içindir”,
bir k›sm› “sanat toplum içindir” diyordu. Bir tercih
yapacaks›n›z. ‹kisi de önemli asl›nda. Sanat için olan
sanat da önemli, toplum için olan sanat da önemli.
Ama konjonktürel olarak biri öne geçer. fiimdi bilimi
tart›fl›yoruz. Bilim bilim içindir, bilim toplum içindir;
bir tercih yapaca¤›z. Hiçbir sonuç ç›kmasa da bilimsel
araflt›rmalara, temel bilimlerdeki araflt›rmalara ciddi
destek vermemiz gerekiyor ama bir taraftan da bilim
toplum içindir deyip, bugün onu bir ad›m öteye geçirip
bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüflüp
ticarileflmesine ve zenginli¤in gerçek kayna¤› olarak
bunu görmeye ihtiyac›m›z var. Bunu göremezsek o
zaman de¤iflim rüzgârlar›n› hissetmemifl oluruz.
De¤iflim rüzgârlar›ndan korkmaya gerek yok. Bunlardan
korkup etraf›na duvar örenler, o duvar›n alt›nda kal›rlar.
De¤iflim rüzgârlar›n› bir f›rsat olarak görmek, duvar
örmeyi b›rakmak, rüzgârgülü yapmak laz›m.  De¤iflim
rüzgârlar› eserken rüzgârgülü yapanlar da ondan bir
enerji ve ayd›nlanma elde ederler. Biz dalgalar› e¤er
iyi yöneteceksek ve gelece¤i buna göre tasarlayacaksak,
de¤iflim rüzgârlar›n› iyi okuyacaksak rüzgârgülü
yapmam›z, etraf›m›za duvar örmemizden çok daha
faydal› bir ifl olacakt›r.

‹flte bu organizasyonlar asl›nda rüzgârgülü yapman›n
bir baflka ad›d›r. Bu organizasyonlar› gerçeklefltirdikleri
için ve on y›ld›r aral›ks›z sürdürdükleri için ‹stanbul
Sanayi Odas›'na ve siz de¤erli kat›l›mc›lara teflekkür
ediyor, Kongre'nin ve ‹novasyon Sergisi'nin hay›rl›
olmas›n› diliyor ve hepinizi sayg›yla, sevgiyle
selaml›yorum.
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Dünyan›n önde gelen ekonomistlerinden. Büyüme teorisi ve inovasyon konusunda uzman.

Firmalara ve hükümetlere sermaye birikimi konusunda yeni bir bak›fl aç›s› sa¤layan, “Yeni Büyüme Teorisi”nin
mimar› olan Profesör Paul Romer, New York Üniversitesi Stern School of Business Henry Kaufman Misafir Ö¤retim
Üyesi ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Enstitüsü K›demli Üyesidir.

Yönetim modelleri, flehirleflme ve kalk›nma aras›ndaki etkileflim üzerine odaklanan ve kar amac› gütmeyen bir
araflt›rma kurumunun Charter Cities'in kurucusu ve Baflkan› olan Paul Romer, bu çal›flmas› ile 2010 y›l›nda
Foreign Policy dergisinin yay›nlad›¤› “100 Küresel Düflünür” aras›nda yer alm›flt›r.

Araflt›rmalar›nda, iktisat biliminin en eski sorular›ndan olan “kaynaklar›n s›n›rl› oldu¤u ve getirinin giderek azald›¤›
bir fiziki dünya altyap›s› ile ekonomik büyümenin nas›l sürdürülece¤i” konusuna odaklanmaktad›r. Prof. Romer'in
bu soruya yan›t›; “büyümenin yeni fikirlerin, yeni teknolojiler ve yeni kurallar halinde ortaya ç›kmas› ile
sa¤lanabilece¤i”dir. “Yeni Büyüme Teorisi” ile Romer, inovasyona dayal› büyümenin dinamiklerini ve düzenlemelerin
inovasyonu ve inovasyonun yay›l›m›n› nas›l art›raca¤›n› aç›klamaktad›r.

Paul Romer ayr›ca, “gerek yasalar›n ve gerekse sosyal-toplumsal kurallar›n inovasyon ve ekonomik büyüme
üzerindeki etkisi” konusunda da uzmand›r. Geliflen ve geliflmifl ekonomilerde uygulanan kurallar aras›ndaki
farklar ve teknoloji aras›ndaki iliflkileri incelemektedir. Romer, yüksek ö¤renimde yeni ö¤renme teknolojileri
gelifltiren Aplia, Inc. flirketinin de kurucusudur.

Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörlü¤ü görevi esnas›nda Ö¤retim Üyeli¤i Onur Ödülü alan Paul Romer, “Yeni
Büyüme Teorisi” çal›flmas› ile ekonomi alan›nda kaydetti¤i ola¤anüstü baflar› ve toplumsal geliflmeye sa¤lam›fl
oldu¤u katk›lardan ötürü Horst Claus Recktenwald Ekonomi Ödülü'ne de lay›k görülmüfltür.

Paul ROMER

Stanford Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Enstitüsü
K›demli Üyesi

NYU Stern School of Business Henry Kaufman
Misafir Ö¤retim Üyesi
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Globalleflen dünyada refah seviyesinin art›r›lmas›nda inovasyonun ve giriflimcili¤in rolü üzerine dünyan›n önde
gelen otoritelerinden.

Inovasyon, giriflimcilik ve ifl stratejisi alan›nda önde gelen otoritelerden olan Amar Bhidé, liderlik ve yeni fikirler
çerçevesinde ifl kurma ve ifl gelifltirme süreci üzerine birçok kitab›n yazar›d›r. Amar Bhidé çal›flma ve eserlerinde,
yeni bir ifl kurman›n ve yeni bir ifl fikri ile mevcut firma bünyesinden yeni bir iflletme yaratman›n baflar› yollar›n›
ortaya koyan çok de¤erli tavsiyelerde bulunmaktad›r.

Amar Bhidé; giriflimcilik kavram›n›n daha anlafl›labilir olmas› yolunda yürüttü¤ü çal›flmalar› ve y›llar süren
derinlikli araflt›rmalar sonucunda ifl ve ekonomi dünyas›n›n ça¤dafl teorilerini ayn› potada eritmekte ve yüzlerce
baflar›l› giriflimin incelenmesine dayanan örnek ifl modelleri konusunda yeni ve etkili bir bak›fl sunmaktad›r.

Bhidé'nin “The Origin and Evaluation of New Business” isimli kitab›, derin ve temel bir araflt›rman›n ürünü olarak
giriflimcilere yönelik çok önemli bir rehber niteli¤i tafl›maktad›r. Kitab›nda Bhidé; “giriflimcilikte baflar›n›n s›rlar›,
giriflim sermayelerinin rolü” gibi konular üzerinde durmaktad›r.

Profesör Bhidé'nin “The Venturesome Economy: How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World”
kitab› ise, ça¤›m›zda giderek daha cesur bir kimlik kazanan tüketicilere, giriflimcilere ve sat›fl ve pazarlama a¤›
çal›flanlar›na yönelik olarak, benzersiz ve gerçekçi bir perspektifle global ekonomide zenginleflmenin somut
yöntemini ele almaktad›r. Çal›flma, The Economist dergisi taraf›ndan 2008 y›l›n›n en iyi kitaplar› aras›nda
gösterilmifltir.

Yeni kitab› olan “A Call for Judgement: Sensible Finance for a Dynamic Economy” de ise Amar Bhidé, geçersiz
teorilerin ve isabetsiz düzenlemelerin reel ekonomi ve finans aras›nda nas›l tehlikeli bir ayr›flmaya yol açt›¤›na
de¤inmektedir.

Amar Bhidé'nin “finans” ve “giriflimcilik stratejileri” üzerine, The Wall Street Journal, The New York Times,
BusinessWeek, Forbes, The Financial Times, The LA Times gibi gazete ve dergilerde yay›nlanan makaleleri
bulunmaktad›r.

Kolombiya Üniversitesi'nde ‹flletme Profesörü olarak görev yapm›fl ve flu anda Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk
ve Diplomasi Okulu'nde profesör olan Amar Bhidé, “Kapitalizm ve Toplum Merkezi”nin üyesi ve Merkezin ayn›
adl› günlük gazetesinin kurucusu ve editörüdür.

Bir dönem Harvard ve Chicago Üniversitelerinde de ö¤retim üyeli¤i yapan ve D›fl ‹liflkiler Konseyi ve Kraliyet Sanat
Toplulu¤u üyesi de olan Profesör Bhidé, 1987 borsa krizinin araflt›r›lmas› ile ilgili faaliyet gösteren Brady
Komisyonu'nda da görev alm›flt›r.

Amar BHIDÉ

Tufts Üniversitesi
Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu
Ö¤retim Üyesi
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Belki baz›lar›n›z›n bildi¤i bir grafikle bafllayaca¤›m;
san›yorum dün bundan bahsedilmiflti. Dünyadaki GSY‹H
büyümesi, bundan yaklafl›k 200 y›l öncesine kadar
s›f›rd›. Baz› ülkeler zengin olacak, baz› ülkeler de
fakirleflecek ve bu temelde, refah›n el de¤ifltirmesi
yani birinden di¤erine geçmesidir. Birdenbire 19.
yüzy›lda büyüme bafllad› ve iki kat›na ç›kt›, 20.
yüzy›ldaysa neredeyse 8 kat›na ç›kt›. Bu ani büyümenin
nedeninin, sermaye birikimi de¤il inovasyon ve
giriflimcilik oldu¤u anlafl›ld› (Resim 1).

Ancak bu, flu ilginç soruyu ortaya koyuyor: Büyüme
neden ve nas›l ivme kazand›? E¤er temel sebep
inovasyonsa, 19. yüzy›lda iki kat›na ç›karken neden 20.
yüzy›lda 8 kat›na ç›kt›? 1850 ve 1900 y›llar› aras›nda
yap›lan bulufllara bakacak olursan›z, bunlar tam
anlam›yla inan›lmaz. Teknolojinin bu günlerde ivme
kazand›¤›n› söyleyenlere bu listeyi gösterin. Buradaki
soru flu: E¤er bu fantastik fleylerin hepsi 19. yüzy›lda
bulunduysa ve ekonominin temeli o zamanlar daha
küçükse - elbette çocuklar, ergenlik ça¤›ndakilerden
daha h›zl› büyüyor, ergenlik ça¤›ndakiler de
eriflkinlerden daha h›zl› büyüyor ve benim yafl›mdakiler

çekmeye bafll›yor - neden bu büyüme sonraki dönemlerde
önceki dönemlere nazaran daha h›zl› oldu? (Resim 2).

Benim hipotezim flu: 20. yüzy›l›n bafllar›nda gelifltirilen
her fley, inovasyonun herkesi kapsayan bir oyunu ve
ben buna “muazzam ölçüde çok oyunculu oyun”
(massively multi-player game) diyorum. Ne demek
istedi¤imi anlatay›m. 19. yüzy›lda halk› d›fllayan, elitist
bir inovasyon sistemimiz vard›. Bu nedenle giriflimcilerin
etraf›nda birkaç tane tek bafl›na çal›flan mucit vard›;
bir asistan›n yard›m›yla telefonu bulan Alexander
Graham Bell ve çok küçük bir ekiple çal›flan Thomas
Edison vard›.  Bunlar insanlar›n sat›n alma gücünün
yetemeyece¤i, oldukça pahal› ürünler üreten çok küçük
gruplard›. ‹lk otomobiller sürekli bozuluyordu ve çok
pahal›yd›. Bu nedenle, sadece say›lar› çok az olan afl›r›
derece zengin insan taraf›ndan sat›n al›nabiliyorlard›.

20. yüzy›lda, herkesi kapsayan bir inovasyon sistemimiz
oldu. Bir ya da iki tane giriflimci veya bir ya da iki tane
mucidimizin oldu¤u bir sistem de¤il, herkesin katk›da
bulundu¤u bir mucit sistemimiz oldu. Kiflisel bilgisayar›
düflünün. Graham Bell ya da Edison yerine bu bilgisayar›
gelifltiren bir insan zinciri var. Internetten kim sorumlu?
Aran›zdan birkaç kifli html protokolünü yazan›n Berners
Lee oldu¤unu biliyordur belki ama bu salondaki birçok
kiflinin bu ismi daha önce duymad›¤›n› düflünüyorum.
Bunun nedeni, flu anki refah›n binlerce, binlerce,
binlerce insan›n toplu çabas›ndan kaynaklanmas›d›r.
Bu toplu çaban›n sonucu olarak, ilk otomobiller çok
pahal› olup çabuk bozulurken, bugün nispeten daha
ucuz birçok alternatif var ve piyasada kolayl›kla
bulunabiliyorlar. i-Pad ilk üretildi¤inde, hemen sat›fla
sunuluyor ve milyonlarca sat›yor. Eskiden sadece birkaç
zengin insan otomobil sat›n alabiliyordu ama flimdi
milyonlarca insan i-Pad ya da oyun konsolu alabiliyor.
‹flte ben bunun muazzam ölçüde çok oyunculu bir oyun
oldu¤unu düflünüyorum.

Bu bilgileri verdikten sonra bugün üç konu hakk›nda
konuflmak istiyorum. Biraz önce çok k›sa olarak
bahsetti¤im halka aç›k inovasyonun önemli özelliklerini
biraz daha ayr›nt›l› aç›klamak istiyorum. Daha sonra,
modern finans›n bu muazzam ölçüde çok oyunculu
oyunu nas›l tehdit etti¤inden ve zay›flatt›¤›ndan
bahsedece¤im.  Fantastik bir inovasyon oyunu oynan›yor
ama son 20-30 y›lda yaratt›¤›m›z finans sistemindeki
kavga bu oyunu yok edebilir. Son olarak finans›
inovasyonun ve endüstrinin hizmetine yeniden sokmak
ve yok edilen sistemi onar›p modern refah› ortaya
koymak için radikal ve eski moda önerilerde
bulunaca¤›m.

‹zin verirseniz muazzam ölçüde çok oyunculu oyunu
tarif etmek istiyorum. Mikro ifllemcileri düflünün.
Hepimizin cebindeki  telefonlarda,  dizüstü
bilgisayarlar›m›zda bir mikro ifllemci var. Mikro
ifllemciler çeflitli türde teknik bilgi birikimiyle

Resim 1

Resim 2
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destekleniyor. ‹çinde kat› durum fizi¤i bilgisi var ama
bu soyut düzeydeki fizik bilgisi mikro ifllemcileri yapmaya
yetmez. Daha spesifik ve ayr›nt›l› devre tasar›m› bilgisine
ihtiyac›n›z var. Bu bile mikro ifllemcileri verimli ve ucuz
flekilde üretmek için yeterli de¤il, spesifik yar› iletkenleri
de iyi bilip ona göre tasar›m yapman›z laz›m. Dolay›s›yla
bir mikro ifllemciyi üretmek için çok seviyeli bir bilgi
birikimine ihtiyaç var (Resim 3).

Bu seviyelere karfl›l›k gelen uzmanlaflm›fl bireyler ve
organizasyonlar›n yapt›klar› iflleri görüyoruz. Biraz
önce söyledi¤im gibi, ilk dönemlerde Thomas Edison
her fleyi yapm›flt›; bilim insan›yd›, üreticiydi, sat›c›yd›.
Bugün, ifl bölümü var. Üst seviyedeki bilgi, bilim
insanlar› taraf›ndan üretiliyor, bu bilgi daha sonra
mühendisler taraf›ndan özel  bir  tasar›ma
dönüfltürülüyor ve temel seviyede yani fabrikadaki
insanlar ve kullan›c›lar ürünü gerçeklefltiriyorlar. Buna
karfl›l›k organizasyonlara bakarsak, her birim farkl›
bilgi birikimi seviyesinde uzmanlafl›yor. Bu nedenle,
mikro ifllemci dedi¤imiz bu fantastik fleyi üretmek için
çok çeflitli kaynaklar› konumland›rabiliyoruz (Resim 4).

fiimdiye kadar ideal teknik bilgi birikimi hakk›nda
konufltum. Ama gerçek flu ki, teknik bilgi birikimi
modern inovasyonu sürdürmek için yeterli de¤il.
Modern inovasyon çok yüzlüdür ve teknik bilgi
birikiminin yeni sat›fl ve pazarlama teknikleriyle

tamamlanmas› gerekir. Asl›nda sat›fl ve pazarlama
modern teknolojinin önemli bir parças›d›r. Steve Jobs,
bir tasar›mc› ve mucit oldu¤u kadar bir sat›c›yd› da.
Dünyan›n en harika ilaçlar›n› üretebilirsiniz ama birisi
doktorlar› bu ilaçlar› kullanmaya ikna etmezse ve onlara
nas›l kullan›lacaklar›n› ö¤retmezse, o ilaçlar hiçbir ifle
yaramaz. Afrika gibi yerlerdeki en büyük problem,
gübre teknolojisinin olmamas› de¤il, çiftçilere bu
gübreleri nas›l kullanacaklar›n› ö¤retecek sat›fl
gücünün olmamas›d›r. Dolay›s›yla her teknolojinin
arkas›nda engellenemez biçimde sat›fl ve pazarlamaya
harcanan bir emek vard›r.

Yeni teknolojiler, her zaman de¤il ama s›kl›kla yeni
yönetim ve ifl modeli inovasyonlar› gerektirir. Tren yolu
icat edildi¤inde ve 1940'larda kullan›ma al›nd›¤›nda,
iyi bir teknolojik inovasyondu. ‹lk tren yollar›yla ilgili
sorun, birbirlerine do¤ru olmalar› ve korkunç kazalar›n
meydana gelmesiydi. Bu korkunç kazalar› önlemek
için, flimdi modern yönetim dedi¤imiz fleyi gelifltirmemiz
gerekiyordu. Modern endüstride kullan›lan tekniklerin
birço¤u, 1840-1860'larda gelifltirilmiflti ve tren yolunun
ifllemesi için kullan›lmalar› gerekiyordu ve bu devam
ediyor. Anabilgisayardan istemci-sunucu bilgisayarlara
geçmek için istemci-sunucu bilgisayar›n avantajlar›ndan
faydalanmam›z› sa¤layacak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç
vard›. Sabit bilgisayarlardan mobil bilgisayarlara
geçerken de yine iflin organize edilmesi gerek.
Dolay›s›yla yeni teknoloji hem sat›fl ve pazarlama
faaliyetlerinde hem de yönetim ve ifl modellerinde
inovasyon gerektiriyor.

Muazzam ölçüde çok oyunculu oyunla ilgili olarak
üçüncü ve belki de en az anlafl›lan konu, giriflimci
tüketimin rolü yani bu ürünleri kullananlar›n
teknolojinin geliflmesinde oynad›klar› roldür. Modern
ekonominin ve birçok politika yap›c›, tüketicilerin pasif
ve teknolojiyi üretenler taraf›ndan gerçeklefltirilen
ürünlerden hak etmedikleri halde yararlanan kimseler
olduklar› varsay›m›nda bulunuyor.

Bu, dünkü toplant›da Paul Romer'in konuflmas›ndan
bir al›nt›: “‹novatörler transistörün maliyetini daha
öncekinin milyonda birinden daha az›na indirdiler.
Ancak, bu kefliflerden elde edilen faydalar›n ço¤unun
semeresini, inovasyonu yapan firmalar de¤il,
transistörlerin kullan›c›lar› ald›. 1985'de, bilgisayar›m›n
içindeki haf›za için bir milyon transistor için binlerce
dolar ödedim. 2005'te, milyon bafl›na on dolardan az
ödedim ancak bu beklenmedik kazanc› hak etmek ya
da bunun ödenmesine yard›m etmek için hiçbir fley
yapmad›m.”

“Bu beklenmedik kazanc› hak etmek ya da bunun
ödenmesine yard›m etmek için hiçbir fley yapmad›m”
k›sm› hariç bütün cümleye kat›l›yorum. Neden böyle
söylüyorum? Bence kullan›c›lar, yeni teknolojiyi
üretenler kadar kritik bir giriflimci rolü oynuyor. Yeni
geliflmeleri 'ortak-gelifltirme' dedikleri fleklinde yapmak

Resim 3

Resim 4
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Silikon Vadisi'nde yayg›n bir uygulama oldu. Henüz
tamamlanmam›fl bir ürün gelifltiriyorsunuz, bu ürünü
tüketicilerin ve kullan›c›lar›n eline veriyorsunuz ve
onlarla sürekli diyalog halinde üründe gelifltirilmesi
gereken noktalar› tespit ediyorsunuz. Dolay›s›yla
tüketiciler de yeni ürünlerin gelifltirilmesinde oldukça
aktif bir rol oynuyorlar. Tüketici ürünlerinde bu rol çok
söylenmiyor tabii. Aran›zdan kaç kifli gmail kullan›yor
bilmiyorum ama 10 y›l boyunca gmail'in beta versiyonu
kullan›ld› çünkü kullan›c›lar, bu süre zarf›nda google
arac›l›¤›yla gmail'in nas›l daha iyi olaca¤›na iliflkin geri
bildirimlerde bulundular.

Bunun kullan›c› lar›n %1 i la 5' i  oldu¤unu
söyleyebilirsiniz, peki geri kalan›m›z ne yap›yor? Geri
kalanlar›m›z önemli ölçüde risk alan kesimdir. Ben ilk
bilgisayar›m› 1981 ya da 1982'de alm›flt›m ve sat›n
almak için 10.000 dolar ödemifltim ve 10 mb ram'i vard›.
Bu para benim maafl›m›n yaklafl›k üçte biri kadard›.
Sat›n ald›¤›m bilgisayar›n benim maafl›m›n üçte biri
kadar çal›flaca¤›n› biliyor muydum? Hiçbir fikrim yoktu.
Son 20 küsur y›ld›r, bilgisayar ekipmanlar›na birkaç
bin dolar vermiflimdir ve sat›n ald›¤›m fleyin verdi¤im
paran›n karfl›l›¤›n› verip vermeyece¤i hakk›nda hiçbir
fikrim yoktu. Hepimizin bilgisayar al›rken yapt›¤›m›z
yat›r›mlarda, sat›n ald›¤›m›z fleylerin bize fayda sa¤lay›p
sa¤lamayaca¤›n› bilmeden ald›¤›m›z riskleri toplarsan›z,
bu finansal riskin Microsoft ya da Apple'›n yapt›¤›
yat›r›mlar›n çok üstünde oldu¤unu görürsünüz. Bu i-
Pad 500 dolar, kim 500 dolar edip etmedi¤ini biliyor ki.
Muhtemelen etmiyor ama yine de 4 milyon insan bu i-
Pad'i sat›n almak için koflturuyor. Yeni t›bbi teknolojileri
denemek için baz› durumlarda hayat›m›zla riskler
al›yoruz. ‹fle yaray›p yaramayaca¤›n› bilmiyorlar ama
flanslar›n› denemek istiyorlar. Yeni elektrikli arabalar
patlayabilir ama bunlardan sat›n alanlar flanslar›n›
denemek istiyorlar, risk al›yorlar. Sonuç olarak bizler,
tüketiciler olarak, bu yeni teknolojileri üretenler kadar
risk al›yoruz.

Burada bahsetti¤im sadece finansal risk de¤il, ayn›
zamanda benim becerikli flekilde problem çözme
dedi¤im fley. Ben çok zeki bir insan de¤ilim ama
bilgisayar›m› kutusundan ç›kard›¤›m ilk andan itibaren,
istedi¤im gibi çal›flmas› için günler, haftalar hatta
y›llarca u¤raflt›m. Bunun nedeni, sadece el
kitapç›klar›n›n kötü yaz›lmas› de¤il, bu bilgisayar› kendi
kullan›m ihtiyaçlar›ma göre ayarlamak istememdi.
Bilgisayar programlar›ndaki hesap tablolar›n›
kulland›¤›n›zda, bir problemi sizin ihtiyac›n›z›
karfl›layacak flekilde çözmek için program yaz›yorsunuz
asl›nda. fiu anda ABD'de 15 milyon hesap tablosu
kullan›c›s› var. Bu insanlara mühendis dememiz
gerekmiyor ama problemlerini çözmek için ellerinden
geleni yap›yorlar. Kullan›c›lar›n bilgisayarlar›n
kullan›m›na harcad›klar› zaman ve eme¤in toplam›,
Microsoft, Apple, Intel ya da IBM'deki mühendislerin

harcad›¤› zaman ve eme¤i fazlas›yla aflar. Dolay›s›yla
transistörlerin fiyatlar›n› afla¤› çekmek için biz
kullan›c›lar›n hiçbir fley yapmad›¤› fikri do¤ru de¤ildir;
bizim giriflimcili¤imiz, bizim risk alma iste¤imiz, bizim
problem çözme iste¤imiz, ekonomik de¤er yaratmak
için inovasyonlar› tetikliyor.

fiimdi s›ra bir sonraki soruda. E¤er modern kapitalizm,
bu muazzam ölçüde çok oyunculu inovasyon oyunuysa,
nas›l organize olmufltur? Bu muazzam ölçüde çok
oyunculu oyunun avantajlar› nelerdir? Modern
inovasyonun flu özelliklere sahip oldu¤unu
savunuyorum: Âdemimerkeziyetçi, durum baz›nda ve
gelece¤i yönelik hüküm. Bunlar›n her biri önemlidir,
neden oldu¤unu aç›klayay›m.

Âdemimerkeziyetçilik için klasik iddia, 1945'te, an›nda
ve mahallinde karar alman›n avantajlar›ndan bahsetti¤i
ve merkezi planlamay› elefltirdi¤i bir makalesinde
Friedrich Hayek taraf›ndan öne sürüldü. Hayek,
“Merkezi Tar›m Bakanl›¤› parlak bir Tar›m Bakan›
taraf›ndan yönetilse ve ona yard›m eden zeki çal›flanlar
olsa bile, Merkezi Tar›m Bakanl›¤› ne zaman, nas›l ve
ne ekilmesi, bunlar›n ne zaman sat›lmas› gerekti¤i
konusunda iyi kararlar alamayacakt›r, çünkü çiftçiler
kendi tarlalar› hakk›nda spesifik bilgi birikimine sahiptir.
Bu bilgi birikimini Merkezi Tar›m Bakanl›¤›'na iletmek
mümkün olmad›¤›ndan, Merkezi Tar›m Bakan› iyi niyetli
olsa bile tar›m›n merkezi planlamas› baflar›s›z
olacakt›r,” diyor. Bu bilgiye iliflkin bir argümand›r.
Bilginin merkezi planlaman›n iyi ifllemesi için yeterince
h›zl› aktar›lamayaca¤›n› ileri sürer. ‹flte bu nedenle
Hayek, kararlar›n mahallinde olan insanlar taraf›ndan
al›nmas› gerekti¤ini savunuyordu.

Hayek'in argüman›nda ilginç olan bir di¤er husus ise
inovasyon hakk›nda hiçbir fley söylememesidir. ‹lginç
olan flu ki e¤er inovasyonu analize sokarsan›z,
âdemimerkeziyetçili¤in avantajlar›n› azaltmak yerine
büyütür. Neden? Çünkü inovasyon, sadece an›nda ve
mahallinde bilgi birikimini de¤il hayal etmeyi de içerir.
Çiftçiler kendi tarlalar› hakk›nda özel bilgiye sahiptir
ama inovasyon yapanlar dünyan›n flu anda ya da
geçmiflte ne oldu¤unu de¤il, nas›l olabilece¤ini hayal
eder. ‹novasyon yapanlar›n önsezileri vard›r, gelecekte
neler olaca¤›na iliflkin hükümleri vard›r. Bu önsezileri
aktarmak, do¤rular› aktarmaktan daha da zordur. Bu
nedenle benim önsezimin bir baflkas›n›n önsezisinden
daha iyi olup olmad›¤›n› test etmek mümkün de¤ildir,
çünkü ne de olsa bu sadece bir önsezidir. Modern
kapitalizm ne yap›yor? Âdemimerkeziyetçilik.  Birçok
insan›n hayal gücünü kullanmas›na izin veriyoruz ve
böylece merkezi bir bakanl›¤›n düflündü¤ünden ziyade
milyonlarca tüketici hangi inovasyonlar›n daha iyi
oldu¤una, hangi inovatörün en iyi oldu¤una karar
veriyor.
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Peki bu inovasyonlar nas›l koordine ediliyor? Çünkü
herkes kendi iflini yap›yor. Bütün bunlar nas›l bir araya
geliyor? Klasik ekonomide bunu cevab›, fiyatlar
yoluylad›r. Do¤ru, fiyatlar çok önemlidir ama tek fley
olmaktan çok uzakt›r. Merkezi ve modern ekonomide
de bunun cevab› iletiflimdir, diyalogdur. Yeni bir ürün
gelifltirdi¤imde, neyin eksik oldu¤unu anlamak için
potansiyel kullan›c›lar›mla iletiflim kurmam gerekir.
Apple i-Pad'i gelifltirdi¤inde, yeni donan›mlar›n ne
yapt›¤›n› ö¤renmek için tedarikçilerle iletiflim kurmas›
gerekti. Yeni ürünler üretildi¤inde, bunlar›n sat›lmas›
gerekir ve bunun olabilmesi için bir tür diyalo¤a, bir
tür sohbete ihtiyaç vard›r. Tipik olarak bu sohbetler
iliflkilerin içine gömülüdür. Tamamen anonim olarak
yap›lan baz› ticari faaliyetler de vard›r, örne¤in
Amazon'dan kitap al›rs›n›z, internetten uçak
rezervasyonu yapt›r›rs›n›z. Kendi hayatlar›n›z› düflünün,
ifllerin ço¤unu tan›d›¤›n›z insanlarla yapars›n›z, ayn›
insanlarla çal›fl›rs›n›z, ayn› tedarikçilere gidersiniz,
s›kl›kla ayn› da¤›t›mc›larla çal›fl›rs›n›z ve ayn›
müflterilere satars›n›z. Bu, diyalog sürecini kolaylaflt›r›r
ve insanlar› bir araya getirmeye yard›mc› olur. Son
olarak, bu koordinasyon mekanizmas›n›n, sonuçlar için
sorumluluk üstlenilmesine de ihtiyac› vard›r. Fiyat
sistemi, para kaybetmezseniz çal›flmaz. Yalana karfl›
ya da sözleflme flartlar›n›n yerine getirilmemesine karfl›
cezalar olmazsa diyalog ifle yaramaz.

A b a r t m a m a ,  m o d e r n  e k o n o m i  t a m a m e n
âdemimerkeziyetçiymifl gibi davranmama izin vermeyin.
Modern ekonomi, âdemimerkeziyetçili¤in ve
merkeziyetçili¤in çok ilginç kar›fl›mlar›n› içerir.
Âdemimerkeziyetçili¤in s›n›rlar› oldu¤u için
merkeziyetçilik de var. Bu s›n›rlar içinde ölçek
ekonomisi var. Modern endüstri, pek çok ölçek üzerinde
iflliyor ve ölçek, 90 ayakkab› fabrikas›n›n müdürünün
hangi ayakkab›y› üretece¤ine karara verememesi
demektir. Üretilecek ayakkab›lar›n tasar›m› merkezi
bir tasar›m ofisi taraf›ndan kendisine verilir. Bir çelik
fabrikas›n›n sahibi ve müdürü de hangi çeli¤in
üretilece¤ine karar veremez.  Bu tür merkeziyetçilikler,
ölçek ekonomilerinin gerçeklefltirilmesinde ana rol
oynar. Modern teknolojiler, ayn› zamanda d›flsal
zararlar› ve toplu eylem problemlerini de içerir.
Otomobili icat etti¤inizde, bu otomobiller yolda sizin
istedi¤iniz gibi gidemezler, trafik polisleri yolun
sa¤›ndan gitmenizi, k›rm›z› ›fl›kta durman›z› söylerler
aksi halde sistem bir kaosa dönüflür.

Bu nedenle gerçekten ilginç bir kar›fl›ma sahibiz.
Eskiden sahip olmaya al›fl›k oldu¤umuzdan daha farkl›
kurallar›n oldu¤u bir toplumda yafl›yoruz. Eskiden ata
binen insanlar›n yolda nas›l gideceklerine iliflkin
kurallara ihtiyac› yoktu. ‹nsanlar uçmazlarsa, hava
trafi¤i kontrol sistemine de ihtiyac›n›z olmaz. Di¤er
taraftan her birimizin büyük bir ölçüde kendi
hükümlerimizi vermemiz beklenen bir toplumda

yafl›yoruz. Harvard Business Review'un 80-100 sene
önceki say›lar›nda yer alan yaz›lara bakt›¤›mda çok
ilginç fleyler görüyorum. Bu makaleler temelde hep
kontrolle ilgili, örne¤in fabrikadaki iflçilerin sizin
yapman›z› söyledi¤iniz bir ifli yapmas›n› nas›l sa¤lars›n›z
gibi. Bu eski yönetim modelidir. Modern yönetim
modeliyse yetkilendirme içerir: Organizasyon içindeki
herkesin bilgi birikiminden, hayal gücünden nas›l
faydalan›rs›n›z?

‹nsanl›k tarihinde böyle paradoksal bir sistem daha
önce hiç görülmedi. ‹flgücünün büyük bir k›sm›n›n kendi
hayal gücünü kullanmas›, kendi hükümlerini vermesi
bekleniyor ama bu kaotik bir ortamda gerçekleflmiyor,
yine kurallar var. Bu nedenle çok say›da kamusal ve
özel zorlay›c› ve iste¤e ba¤l› kural›m›z var.

E¤er reel ekonomik modelin resmi buysa, endüstri
nas›l çal›flmal›d›r, modern finans aç›s›ndan bunun
etkileri nelerdir ve modern finans nerede yanl›fl
yapm›flt›r? ‹yi finans bence halka aç›k inovasyonu
besleyen ve bu halka aç›k inovasyon sürecini bir flekilde
destekleyen bir finans sistemidir. Burada bahsetti¤im
giriflimci sermayesi ideali de¤il, bütün finans sistemidir.
Tüketici kredisini örnek vermek istiyorum. Ço¤unuzun
bildi¤i gibi, Henry Ford, otomobil üretme maliyetini
büyük ölçüde azaltm›fl ve otomobil sat›n almak çok
daha mümkün hale gelmifltir. Ancak otomobil üretme
maliyeti önemli ölçüde azalt›lm›fl olmas›na ra¤men,
ortalama gelire sahip bir kifli otomobil sat›n alam›yordu.
Bu durumda otomobil sistemini ayakland›racak fley,
tüketicilere kredi verecek bir sistem gelifltirmekti.
Dolay›s›yla tüketici kredisi, bu inovasyon sürecinin
önemli bir k›sm›n› oluflturur. Di¤er taraftan tüketici
kredisi, borç almak isteyen herkese verilemez, çünkü
insanlar, bankan›n onlara borç vermeyi isteyece¤i kadar
çok paray› borç almaz isterler.

‹yi finans sisteminin, insanlar›n borç alma hevesiyle
inovasyon sisteminin iflleyece¤i noktay› dengeleyen bir
sisteme ihtiyac› vard›r. Peki bu denge nas›l çal›fl›r?
Bence “iyi” finans, reel ekonominin özelliklerini
yans›tmal›d›r. Reel ekonomi, sadece fiyatlarla de¤il
ayn› zamanda diyalog ve iliflkilerle koordine edilen
âdemimerkeziyetçi hükmü gerektirir ve gerçek
sorumlulu¤a ba¤l›d›r. ‹yi finans sistemi de ayn›
özelliklere sahip olacakt›r; âdemimerkeziyetçi olacak,
çok fazla iletiflime ihtiyaç duyacak, devam eden iliflkileri
kapsayacak ve di¤erleri için sorumluluk tafl›yacakt›r.
Bu, ben simetriyi sevdi¤im, sa¤ elimi kulland›¤›mdan
önce sa¤ taraftakilere dikkat etti¤im için de¤il. Bunun
nedeni, finanstan gelen taleplerin ço¤unun ileriye bakan
birinin muhakemesinden kaynaklanmas›d›r. E¤er bir
ev sat›n almak için mortgage kredisine baflvuruyorsam,
bu ev için belirlenen fiyat›n makul olup olmad›¤›na,
gelirimin bu evi sat›n almak için yeterli olup olmad›¤›na
dair muhakeme yapmam gerekir. Benzer flekilde e¤er
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bir ifladam›ysam ve iflletme sermayesine ihtiyac›m
varsa, iflimin iyi olup olmad›¤›, müflterilerimin benimle
kal›p kalmayaca¤› ve iflime sekte vuracak yeni bir
teknoloji olmad›¤›na dair muhakeme yapmam gerekir.
Bankalar›n iyi bir hükümde bulunup bulunmad›klar›na
karar vermelerinin en genifl yolu, benim yan›mda durup
o belirli bölgedeki ev piyasas›n›n nas›l çal›flt›¤›n›
anlamak, e¤er küçük bir ifl kredisi için baflvuruyorsam
rakiplerimin durumunu, teknolojilerimi anlamak ve
benim iyi muhakeme yap›p yapmad›¤›m› tahmin
etmektir. Âdemimerkeziyetçi bankac›l›k sisteminde,
100.000 metre uzakta merkez ofiste oturan biri
muhakeme yap›p bir hükümde bulunamaz. Bu hükmün,
konuflmaya da ihtiyac› vard›r. Bankac›n›n, mant›¤› ve
varsay›mlar› anlamak için benimle konuflmas› laz›m.
Tabii ki finans 24 saat içinde geniflletilmiyor, 6 ayda,
bazen de 10 ya da 20 y›lda geniflletiliyor (Resim 5).

S›kl›kla ifller kötü gider ve ifller kötü gitti¤inde
bankac›lar›n bir karar vermesi gerekir: Finansman
nas›l de¤ifltirilebilir, krediyi kapatmal› m›y›m yoksa
kredi verdi¤im kiflinin ödeme vadeleri de¤ifltirip
ödemesi için kolayl›kl› m› sa¤lamal›y›m? Bu kararlar
yine, bankac›n›n kredi alan kifliyle devam eden bir
iliflkisi varsa al›nabilir çünkü sistem, bankac›lar ald›klar›
kararlar›n sorumlulu¤unu tafl›d›¤› sürece iflleyebilir.

fiimdiye kadar mortgage ve küçük iflletmelerden
bahsettim, peki büyük iflletmelerde, elektrik
santralinde, tren yolunda durum nedir? Çok büyük bir
projeniz oldu¤unda, bu projenin küçük bir banka
taraf›ndan finanse edilemeyece¤i bir gerçektir. Çok
büyük projeleriniz oldu¤unda bir merkeziyetçilik söz
konusu olur ve iliflkiler bir miktar seyrelir. Bu, hükmün
ortadan kald›r›lmas› anlam›na gelmez. Bir tren yolu
finanse edilecekse, bütün yat›r›m bankalar› tren yolunu
gerçekten bilirler, tren yolunu teflvik edenlerin kim
oldu¤unu, projeyi ve trafik kargaflalar›n› derinlemesine
anlarlar.

Son olarak, teknolojik inovasyonun finansal inovasyon
gerektirmedi¤ini de belirtmeliyim. Örne¤in giriflim
sermayesi, dünyadaki en geliflmifl teknolojileri finanse

etmenin bir yoludur ama bu finansman flekli çok çok
eski moda bir flekilde yap›lmaktad›r. Giriflim sermayesi,
200 kilometreden uzakta yat›r›m yapmaz. Giriflim
sermayesi, kendisine ihtiyaç duyan kifliyle çok uzun
konuflmalar yapar. Yüksek teknolojiyi finanse etmenin
içinde bir teknoloji yoktur.

E¤er iyi finans olursa, neler olaca¤›n› anlatay›m. Ben
bat› ekonomisinin baz› bölümlerinde, mesela küçük
iflletmelere borç vermede, giriflim sermayesinde h l  iyi
finans kald›¤›n› düflünüyorum. Ama iyi finans›n yerini
gittikçe “patolojik finans” al›yor. Ademimerkeziyetçi
hükümden oldukça merkezi ve konsantre bir sisteme
geçiyoruz. Hükme ba¤l› karar almadan matematikçilerin
üretti¤i mekanistik modellere geçiyoruz. Diyalog ve
iliflkilerden kurtuluyoruz. Bunlara ek olarak, temelde
ABD'den ç›kan kötü sonuçlardan sorumlu olunmayan
bir finans sistemi yaratt›k. (Resim 6)

‹ki spesifik patolojiden bahsetmek istiyorum. Bunlardan
biri, varl›kla desteklenen menkul de¤erlerin toplu
flekilde üretilmesi ve bunlar›n hükümden muaf flekilde
patlamas›d›r. Menkul de¤erler, tren yollar›n›n ilk infla
edildi¤i dönemlerden kalma çok eski bir araçt›r. O
zamanlar bunlar gerekliydi, çünkü tren yollar› tek
bafl›na küçük bankalar taraf›ndan finanse edilemezdi.
Son 20-30 y›lda, küçük bir bankac›n›n bile kolayl›kla
verebilece¤i krediler ç›kt› ortaya ve küçük bir banka
bile kredi verebilir hale geldi. Böylece menkul de¤erler
paketleri yaratt›k. Ölçek ekonomisi, finanse edilen
faaliyetlerde de¤il de sanki finansman›n üretilmesinde
duruyor. Bir bankaya gidiyorsunuz, bir form
dolduruyorsunuz, bu formdaki bilgiler bilgisayara
giriliyor ve bilgisayar mortgage'› ne zaman alaca¤›n›z›
ve oran›n›z›n ne olaca¤›n› söylüyor. Ayn› zamanda
karmafl›k türevlerin ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. 1980'de
önde gelen ülkelerdeki türevlerin say›s› s›f›rd› ama
2000'de türev sözleflmelerin toplam de¤eri 100 trilyon
dolar› buldu. 2006-2007'de, bu rakam 800 trilyon dolara
yükseldi. Bu patlama sadece hüküm olmad›¤› için
gerçekleflebilirdi. Bu sürece dahil olan insanlarla 800
trilyon dolar› yaratamazs›n›z, bunu ancak bir taraftan

Resim 5 Resim 6
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bilgisayar›n bir tufluna bas›p di¤er taraftan sonucu
ald›¤›n›zda yapabilirsiniz.

Finans›n bu seri üretimi daha sonra bu mega firmalar›n
yarat›lmas›na olanak sa¤lad›. Küçük ölçekli ekonomik
ifllere finansman sa¤lad› ve bankalar bu mega
firmalardan küçük kald›lar ve bu temelde muhakemeye
dayanan bir faaliyet oldu¤u için yat›r›m bankalar›
ortakl›k kurmaya bafllad›lar.  E¤er f inans›
endüstrilefltirebilirsek bu mega firmalar› da
yaratabiliriz. Son 10-20 y›lda, daha önce flimdiki
ölçe¤inde var olmayyan bu karmafl›k ve çok büyük
finansal kurumlar› yaratt›k.

Bunun sonuçlar› nelerdir? Finansal kuruluflun yapt›¤›
fley gerçekten çok iyi bir fleydir. Kredinin maliyetini
düflürmüfltür. Meslektafl›m Rajar 2005 y›l›nda flöyle
yazm›flt›: “Finansal inovasyonlar, faydal›, gerçek etkiler
yaratarak borç vermeyi, giriflimcili¤i ve GSY‹H oranlar›
art›rm›fl ve bu arada finansal ifllemlerin maliyetini
düflürmüfltür.” Bence bu finansal ifllemin maliyetini
anlamada yap›lan temel yanl›fl› gösteriyor. E¤er finansal
ifllemin maliyetini sadece borç verme iflleminin maliyeti
- evet bilgisayarlar› kullanmak ucuzdur, çünkü
beslenmeleri ve bonus verilmeleri gerekmez ve flik yet
etmezler - olarak düflünürseniz öyledir ama e¤er bunu
borcun gerçekten yap›lmas›n›n ötesinde düflünürseniz,
o zaman borcun geri ödenmemesi halinde do¤acak
maliyetleri hesaba katars›n›z ki o zaman gerçekten
farkl› bir resim ç›kar ortaya.

Bu yeni teknolojilerin daha iyi risk yönetimi sa¤lad›¤›n›
iddia edenler de oldu. Bernanke, 2006 y›l›nda,  flöyle
demiflti: “Her büyüklükteki bankac›l›k organizasyonlar›,
son yirmi y›lda riskleri ölçme ve de¤erlendirme
becerileri aç›s›ndan dev ad›mlar att›. Süre, konveksite
ve opsiyona göre ayarlanan ek faizler gibi kavramlar,
hissedarlara daha iyi risk kazan›mlar› ve bankac›l›k
sistemine de büyük esneklik sa¤l›yor.” Bu söz, tüm
bankac›l›k sistemi çökmeden 2 y›l önce söylenmiflti.

En az›ndan baz›lar›n›n gözünde, bu robotik
merkezileflmenin önemli dezavantajlar› var. E¤er
Friedrich Hayek'in herhangi bir analizine inan›yorsan›z,
e¤er duruma özel faktörleri ortadan kald›r›rsan›z,
sermayenin önemli biçimde yanl›fl tahsis edilmesi söz
konusu olacak. Mortgage kredisini 10 de¤iflkene göre
vermek tabii ki ucuzdur. Bunlardan biri de befl y›ll›k
ortalama gelirinizdir. Ama bu model, befl y›ll›k gelirin
10 y›ll›k hâkimin mi yoksa 10 y›ll›k ekonomi ve finans
profesörünün ya da otomobil fabrikas›nda fabrika
flefinin gelirinden mi geldi¤ini söyleyemez. Model bunu
söyleyemez. Model, kredi almaya gelen kiflinin sarhofl
olup olmad›¤›n› da söyleyemez. Sadece bu 10 de¤iflkene
bakar. E¤er Hayek'e inan›yorsan›z, bu model kredi
almamas› gerekene kredi verip, almas› gerekene
vermeyecektir. E¤er bu do¤ru olmasayd› komünizm

büyük bir baflar› elde ederdi. Bu mekanik merkezi
finans sisteminde sahip oldu¤umuz fley, kendisini
modern kapitalizm gibi gösteren komünizmdir. Bu
sistem, ayn› flekilde gerçek flirketin yok say›lmas›na
da neden olur.

1980'lerde Citibank'ta çal›fl›yordum. Orada iki flans
vard›. Birincisi, Citibank geleneksel borç verme iflini
büyütecekti ama bu yavafl ve s›k›nt›l› bir süreç çünkü
üniversitelerden insanlar› ifle alman›z, onlara kredi
analizi yapt›rman›z vs. gerekir ve en sonunda da fonlar›n
maliyetinde çok ince bir k›r›lma yarat›rs›n›z. K›sa vadede
çok daha kolay ve k rl› olan di¤er alternatif, 10 ya da
20 milyon dolarl›k bir bilgisayar ekipman› sat›n almak,
MIT, Stanford ya da benzer bir üniversiteden 10 ya da
20 doktora ö¤rencisini ifle almakt›. Bu flekilde k›sa bir
süre içinde 60 trilyon dolar borçland›rma paketiniz,
yine o kadar büyük hisse senediniz olur. O zaman neden
küçük iflletmelere borç vermeye u¤raflacaks›n›z ki.
E¤er o dönemde Citibank'ta çal›fl›yorsan›z, bir kredi
uzman›s›n›zd›r ve bin dolar kazan›yorsunuzdur, köfleyi
dönünce belki 5 bin dolar kazanan bir meslektafl›n›z
vard›r. Neden bir kredi uzman› olmak isteyesiniz ki.
Bu sadece - özellikle ABD için konufluyorum - gerçek
iflletmenin yok say›lmas›d›r. Para politikas›n›n afl›r›
derecede zay›flamas›na ra¤men, art›k var olmayan
kimselere kredi verilme kapasitesinin nedeni de budur.

Bernanke'nin bahsetti¤i sistemin de dayanmad›¤›n›
belirtmek istiyorum. Asl›nda bu, riskleri azaltmak
yerine sistemin istikrars›zl›¤›n› art›rd›. ‹stikrars›zl›¤›
art›rd› çünkü sistemi birkaç hatada k›r›labilir hale
getirdi. Hata yapmak insan›n bir özelli¤idir ve çok fazla
insan hata yapar. Kredi uzmanlar›n›z›n bir bölümü de
hata yapacakt›r. 10 bin kredi uzman› aras›nda birkaç
yüz tanesi hata yaparsa bu sistemi çökertmez. Hepsi
ayn› model üzerinde e¤itilmifl ve ayn› istatistiksel verileri
kullanan befl kiflinin oldu¤u bir sisteminiz varsa, üç
kredi de¤erlendirme kurumu tamamen ayn› fleyleri
yaparsa, bir hata oldu¤unda sistem çökecektir ki
çökmüfltür de. Ayr›ca iliflkilere zarar verdi¤ine de
inan›yorum. Ev piyasas›n›n hiç ba¤lant›s›z oldu¤unu,
dolay›s›yla kötü bir fley olmayaca¤›n› düflünüyorlard›.
Her fleyi borç vermek için bir model olarak kullan›rsan›z,
ba¤lant›l› olmayan her fley ba¤lant›l› hale gelir. Eskiden
piyasalarda alt›n tüccarlar›, tohum tüccarlar› vs. vard›
ve fiyatlar›n hepsi az çok ba¤›ms›z hareket ederdi.
fiimdi, ürünlerin bir varl›k s›n›f› oldu¤unu düflünüyoruz,
herkes ürünlere bir bütün olarak yat›r›m yap›yor ve
eskiden afla¤› yukar› hareket etmeyen ürünlerin fiyatlar›
art›k sürekli inifl ç›k›fl gösteriyor.

Bu sistem içinde ayn› zamanda yönetilemez ve
ölçülemez mega firmalar yaratt›k. Banka idarecisinin
ya da banka müfettiflinin bankaya gitti¤i ve banka
çal›flanlar›na “bana verdi¤in her bir ticari ve bireysel
kredileri tek tek göster” dedi¤i ve bu kredilerin düzgün
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verilip verilmedi¤ini inceledi¤i zamanlar vard›. Bugün
müfettifl bankaya gidiyor ve bankan›n bilgisayarlar›na
bak›yor. O hesaplarda neler olup bitti¤i anlatan kimse
yok. JP Morgan ya da Goldman Sachs'dakilerin de neler
olup bitti¤inden haberi olmad›¤›na inan›yorum. Goldman
Sach'›n eski Kaddafi rejiminde 2 milyar dolar ald›¤› ve
Libya'n›n yapt›¤› yat›r›m›n %94-95'ini kaybetti¤inde
büyük bir skandal olmufltu. Bir buçuk y›l içinde
yat›rd›¤›n›z paran›n %94-95 kaybetmeniz gerçekten
flafl›rt›c› bir fley. Ama bundan daha flafl›rt›c› olan›, bu
ifllemin ka¤›t üzerinde yap›lmamas›, ka¤›t üzerinde
hiçbir kayd›n›n olmamas›yd›. Burada 100.000 dolardan
bahsetmiyoruz, söz konusu miktar 2 milyar dolar.
Burada yap›lan, inan›lmaz büyüklükte firmalar yaratt›k
ve bu firmalar›n tepesindeki insanlar›n orta kademede
ve alt kademede neler olup bitti¤inden haberleri yok.
Olup bitenler hakk›nda müfettifllerin de hiçbir fikri yok.
Bunun kapitalizmin meflrulu¤unu tehlikeye attan bir
sistem oldu¤unu söyleyebiliriz.

Steve Jobs, Google'› bafllatan iki kifli harika ifller yapt›lar
ve müthifl para kazand›lar ama bizlerin google'›
kullanarak yaratt›¤›m›z toplam refah, onu yaratanlar›n
yaratt›¤›ndan çok daha fazlad›r. Zenginli¤in birikti¤ini
kabul etti¤imiz bir toplum söz konusu oldu¤u sürece,
insanlar bu birikimin toplum için gerçek de¤eri
yaratanlar taraf›ndan de¤il de sosyalleflen bir çeflit
finans sistemi taraf›ndan yarat›ld›¤›n› düflünürse, tüm
finans sistemi, tüm ekonomi sistemi da¤›t›lsayd›, o
zaman Wall Street iflgali gibi hareketler olur muydu?

Peki bunun nedenleri nelerdir? Zaman›m darald›¤› için
nedenler k›sm›n› h›zl› geçmek istiyorum. Modern finans
teorileri, dünyay› temsil etme biçimlerin derinliklerine
batm›flt›r. Bu teoriler, ço¤u riskin çok yüzlü ve nicelik
olarak belirlenmesinin zor oldu¤unu bilmezden geliyor.
Ayr›ca finans›n temelinde çok fazla fikir ayr›l›¤› oldu¤unu
ve flu anda sahip oldu¤umuz fleyin gerçekten dinamik
bir ekonomi oldu¤unu da bilmezden geliyorlar.
Teorilerin ço¤u üstü kapal› biçimde, uygulamada yar›n›n
geçmifl gibi varsay›yor. Sürekli de¤iflen bir dünyada
durumu anlamak için istatistiksel analizler kullanmak
ifle yaramaz ve modern dünyan›n yar›n› geçmifl gibi
olmayacak.

Yanl›fl yasal düzenlemeler oldu¤unu düflünüyorum.
Finansal sistemin fazla yasal düzenlemeye tabii
oldu¤unu söyleyenler oldu¤u gibi bu konuda yeterli
yasal düzenleme olmad›¤›n› söyleyenler de var ama
ben yanl›fl yasal düzenlemeler oldu¤unu savunuyorum.
Baz› teknolojiler çok say›da yasal düzenleme olmas›n›
gerektiriyor. Örne¤in otomobil teknolojisi, yayg›n
düzenlemeler olmazsa çal›flmaz; trafik polisi olmazsa,
arabalar›n güvenli¤iyle ilgilenenler olmasa, bu teknoloji
baflar›s›z olur. Bilgisayar endüstrisi hemen hemen hiç
düzenleme gerektirmez, veri transferi konusunda bir
miktar düzenlemeye ihtiyaç olmas›na ra¤men bu

endüstride düzenlemeye pek gerek olmad›¤›n›
söyleyebiliriz.

Finans›n iki yönü oldu¤unu düflünüyorum. Bankac›l›k
kanal›n›n çok a¤›r düzenlemeler olmadan çal›flt›¤›n›
iddia ediyorum. ABD'deki bankalar›n geçmifline, 1790
ile 1980 aras›nda bakarsan›z, ticari bankalar›
düzenleyen neredeyse hiç yasal düzenleme yoktu.
Bankac›l›k sisteminin çok s›k› kurallar olmadan faaliyet
göstermesini hayal edemiyorum. Di¤er taraftan, borsa,
 çok fazla yasal düzenleme olmadan da gayet iyi
çal›flabilir. Son 20-30 y›lda, hisse senedi ifllemlerini
düzenleyen yasalar yokken bu yasalar gittikçe s›k›laflt›
ama çok önemli olan bankac›l›k yasalar›ysa gittikçe
zay›flad›. Trendler tamamen yanl›fl yönlere gittiler. Bu
konuyu aç›klamak yar›m gün sürebilir o nedenle
flimdilik burada kesiyorum.

Radikal ve eski modaya özgü birtak›m çözüm
önerilerinde bulunaca¤›m. Kurumun teflhisi, bütün
finans inovasyonlar›n›n kesinlikle tüketildi¤ini ve
meydana gelen her fleyde yasal düzenlemelerin geride
kald›¤›n› ileri sürüyor. Bu sanki otomobili icat etmifliz
ama trafik polisini koymam›fl›z gibi bir durum;
yapmam›z gereken tek fley daha fazla polis ifle almak.
Obama 2008'de bu konuyla ilgili olarak, “Eski kurumlar
yeni uygulamalar› gerekti¤i gibi idare edemezler,”
demiflti. Ancak Bernanke, “finansal inovasyon,
düzenleyici merciler risklerine karfl› daha uyan›k
olduklar› sürece, finans sistemimizi daha etkili yapmak
için bir araç olmay› sürdürüyor” diye ›srar ediyor.
Bunlar› söyleyen insanlar› bunun do¤ru olmad›¤›na
daha neyin ikna edebilece¤ini merak ediyorum bazen.
Bunun için savafl ç›kmas› filan m› laz›m. Irak savafl›ndan
sonra Tony Blair, “kredi temerrüdü takaslar› asl›nda
kendi içlerinde kötü fleyler de¤ildir,” demiflti.

Burada iflin içyüzünü bilen birinden bekleyece¤iniz
tedavi nedir? Modernizasyon. Yaklafl›k 2000 sayfa olan
Dodd-Frank Kanunu'nun flu anda 1000 sayfaya
indirilmifl hali kullan›lmaktad›r. ‹çindekiler aras›nda
Finansal ‹stikrar Murakabe Kurulu, bütün ev kredileri
için federal standart, Kredi Derecelendirme Ofisi gibi
hususlar var. Avrupa'da daha kat› sermaye
gereksinimleri oldu¤u üzerinde duruluyor. Basel'de
oturan insanlar ilk sermaye gereksinimi, daha sonra
ikincisini vs. belirlemeye çal›fl›yorlar. Bu sermaye
yast›¤›n›n ne kadar kal›n olmas› gerekti¤i konusunda
bankac›l›k sektörü ve yasal düzenleyiciler aras›nda bir
çekiflme var. Bu benim sürekli elefltirdi¤im yukar›dan
afla¤› sürecin bir türü.

E¤er Dodd-Frank Kanunu'nu gerçekten uygulamak
istiyorsan›z, bunun için Amerikan üniversitelerden
doktora yapm›fl insanlar› ifle almal› ve bu Kanunu'nun
yapmas› beklenen fleyi yapt›rmalar›n› istemelisiniz.
Ama bu insanlar orada de¤iller, bulsan›z bile sizde
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çal›flmaya bafllad›ktan 6 ay sonra Wall Street'e
geçeceklerdir. Daha da önemlisi böyle bir süreç, bilgi
birikimi gösterisi içeriyor. Sadece sermaye denklemini
art›r›rsak,  100 dolarl›k riskiniz var ve bu riske karfl›l›k
3 dolar yerine 10 dolar sermayeniz varsa, buradaki
sorun, kimse bu riskin ne oldu¤unu bilmiyor. 80 trilyon
dolar› olan JP Morgan'› ele alal›m. Bu riskin ne
oldu¤unu kim biliyor? Ben bilmiyorum, yasal
düzenlemeyi yapanlar da kesinlikle bilmiyor. Bu riske
karfl›l›k 3 dolar m› yoksa 10 dolar m› sermaye olmad›
gerekti¤ini kim söyleyebilir? Böyle bir durumda sistem
için anlaml› bir farkl›l›k yaratman›z mümkün de¤il.
Son olarak, çaban›n de¤meyece¤ini iddia edece¤im.

Otomobillerimiz var ve ABD'de otomobiller y›lda 20 ila
30 bin kifliyi öldürüyor. Türkiye'de bu say›n›n ne
oldu¤unu bilmiyorum, san›r›m birkaç bin civar›ndad›r.
Otomobiller taraf›ndan öldürülen insan say›s›n›
düflürmek için, araba ve kamyon tekerleklerinin
gelifltirilmesine, trafik polislerine ve trafik ›fl›klar›na
çok para harc›yoruz. Bütün bunlar› yap›yoruz, çünkü
trafik polislerine harcad›¤›m›z paraya, her y›l ölen 20-
30 bin kifliye ra¤men, otomobillerin yollarda olmas›n›n
de¤erinin toplum için çok çok önemli oldu¤unu
söylüyoruz. E¤er modern finans sistemi için trafik
polisleri yaratacaksak, bu inovasyonlar›n bu fleyleri
güvenli hale getirmek için gösterdi¤imiz çabayla orant›l›
oldu¤unun kan›tlanmas› gerekiyor. E¤er bunlar› güvenli
hale getirebilmifl olsayd›k ve finansal çöküfllerden önce
uygulayabilseydik, Paul Walker'›n dedi¤i gibi “son 20
y›lda gerçekleflen en faydal› finansal inovasyon otomatik
para çekme makinesidir.” Paul Walker ile ayn›
fikirdeyim. Ancak kredi takaslar›n›n hiçbir toplumsal
faydas›n› göremiyorum.  Kitab›mda sayfalarca bunlar›n
neden faydas›z oldu¤unu anlatt›m.

Peki alternatifiniz nedir? Benim önerdi¤im alternatifin,
önerilenlerden çok farkl› oldu¤u için oldukça radikal
oldu¤unu ve ayn› zamanda eskiye bir geri dönüfl
içerdi¤inden eski moda oldu¤unu düflünüyorum.

fiimdi genifl kurallar›n durum baz›nda uygulanmas›ndan
bahsetmek istiyorum. Çocuklar› örnek alal›m.
Çocuklar›n›za uygulad›¤›n›z iki çeflit disiplin vard›r.
Bunlardan birisi, “sebzelerini ye”, çok keskin bir
kurald›r. Di¤eri “Bana karfl› kaba olma”. “Sebzelerini
ye” çok aç›kt›r, kabal›ksa bir muhakeme konusudur.
Finans faaliyetlerinin ço¤unda kurallar›n “bana karfl›
kaba olma” türünden oldu¤unu düflünüyorum. Bir
bankan›n davran›fllar›n›n kabal›k içerip içermedi¤ini
de¤erlendirmek için durum baz›nda muhakeme yapmak
gerekir.

Yerinde incelemeyle ilgili olarak 1980'lerin öncesine
gitmek istiyorum. 1980'den önce bankalar›n sermaye
gereksiniminin ayn› oldu¤unu düflünülüyordu. Temel
savunma inceleme yapacak kiflinin bankadan içeri
girmesiydi. Ne kadar sermayeniz olmas› gerekti¤i, risk-

varl›k de¤erlendirmeniz için yukar›dan afla¤› yaklafl›m›n›
unutun. Modelin akl›nda yasal sistem vard›r.
Parlamento yasalar› geçirir, yarg› durum baz›nda
inceleme yapar ve karar verir. Ben finans için de böyle
bir uygulama olmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Bu tür
bir yasal düzenleme inan›lmaz derecede emek
yo¤undur. E¤er bunu emek yo¤un flekilde yapmak
istiyorsan›z ve ne yapaca¤›n›z› tarif edecekseniz,
gerçekten odaklanman›z gereken tek fleyin, emanetçi
ödeme sisteminde bir toplam›n›z olmas›d›r. E¤er iyi
bir toplam›n›z varsa, daha iyi bonolarla krediler
verebilirsiniz. 1950-60'larda, ABD'de uzat›lan krediler
kabaca y›lda %9'du ve baflar›s›z olan banka neredeyse
hiç yoktu. Her mevduata tam garanti vermemiz
gerekti¤ini düflünüyorum. Son birkaç haftad›r, bankalar
birbirine kofluyor, merkez bankalar› bir araya geliyor
ve mevduatlara belli bir garanti vermeyi konufluyor.
Unutun bunlar›. Herhangi birinden gelen herhangi
büyüklükteki herhangi bir mevduat, kesinlikle ve
tamamen garanti alt›ndad›r ama bu mevduatlara
karfl›l›k, bankalar›n yapabilecekleri fleyleri ciddi biçimde
s›n›rlamam›z gerekiyor. Bence yapmalar›na izin
verilmesi gereken tek fley, basit ticari ve tüketici krediler
vermek ve zamlara karfl› basit tedbirler almak olabilir.

Standart flu olmal›: Ortalama zekaya sahip, kolej
mezunu bir kifli ne anlayabilir? Ortalama zekaya sahip
kolej mezunu bir müfettiflin anlayamayaca¤› bir fleye
izin verilemez. Mevduat sistemimiz, anlamak için finans
doktoras› yapm›fl olmay› gerektirmemeli. Finans›n geri
kalan› söz konusu oldu¤u sürece, hedge fonlar› ve
yat›r›m bankalar› b›rak›n ne istiyorlarsa yaps›nlar. ‹lave
gözetime gerek yok ama yasal düzenlemelere tabii
kurumlara göre kredi olmamal›.

fiimdi konuyu özetlemek istiyorum. Neden yayg›n
zenginlik, yayg›n verimlilik iyilefltirmeleri gerektiriyor?
Refaha ulaflm›fl toplumumuz olamaz çünkü az say›da
parlak giriflimcimiz, az say›da iyi mühendisimiz ve bilim
insan›m›z var, bu nedenle herkesin verimlili¤inin artt›¤›
bir topluma ihtiyac›m›z var. Bu demektir ki, yeni ürün
ya da hizmetler gelifltirmemiz gerekti¤inde bunlar›
etkili kullan›ma sokmal›y›z. Yani çok kademeli ve çok
yüzlü gel iflmelere iht iyac›m›z var.  Harika
mühendislerimizin olmas› yetmez. fiu anda dünyada
pek çok mühendis yetifltirilmeye çal›fl›l›yor ama bu
bence anlams›z. Çok oyunculu bir oyunumuz var. Bu
oyun ifle yarad›¤›nda, birçok insan katk›da bulunacak
ve fayda sa¤layacak. ‹nsanlar ne düflünürse düflünsün
bu elitist bir oyun de¤il.

Ayr›ca son 20 y›lda gelifltirdi¤imiz fleyin, iyi bir inovasyonun
oyununun neye benzemesi gerekti¤i ve modern finans›n
neye benzedi¤i aras›ndaki çeliflki oldu¤unu söylemifltim.
Âdemimerkeziyetçi sistemden merkeziyetçi sisteme
geçtik, diyalogdan kurtulduk,  iliflkilerden kurtulduk,
sorumluluktan kurtulduk (Resim 7).
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Son olarak gerçekten neyin k›r›ld›¤›na odaklanal›m.
Merkezi finans›n derinlere yerleflmifl bir patolojisi var
bunun ele geçirilmesi gerekiyor. 2004-2005'e geri
gitti¤imizde, statükoyu stabilize etmek cevap de¤il.
Di¤er taraftan ademimerkeziyetçi inovasyonu
korumam›z ve beslememiz gerekiyor, çünkü bu modern
refah›n ve iyi yaflam›n nihai kayna¤›d›r.

Soru ve Katk›lar

Soru

Dünya Bankas› ve IMF gibi organizasyonlar›n yaflam
döngülerini tamamlad›klar› ve küresel ekonomi için
yeni düzenleme kurumlar›na ihtiyaç oldu¤u fikrine
kat›l›yor musunuz?

Amar BHIDÉ

Önce Dünya Bankas› ve IMF'i birbirinden ay›ral›m.
Dünya Bankas› bir düzenleme kurumu de¤il, dünya
için de¤er yaratan bir gelifltirme kurumudur ve benim
bu konuda çok güçlü fikirlerim yok. Ama IMF ile ilgili
güçlü fikirlerim var geçen yaz bir meslektafl›mla IMF
hakk›nda bir makale yazm›flt›k. IMF'in yerini 30 y›l önce
kaybetti¤ini söyledik. Denizafl›r› hükümetlere borç
verecek bir organizasyona gerçekten ihtiyaç yok.
Temelde hükümetlerin uluslararas› piyasalarda hiç
borçlanmamas› gerekiyor. Hükümetlerin d›flar›ya
borçlanmas›n› kolaylaflt›rmak için yapt›¤›n›z her fley
tamamen kötü bir fikirdir.

Yeni düzenleyici kurumlar söz konusu oldu¤unda, çok
uluslu eyleme ihtiyac›m›z oldu¤unu hayal etmek, daha
küresel iflbirliklerine ihtiyac›m›z oldu¤unu söylemek
güzel. Ancak küresel iflbirli¤i Somali'deki korsanlar›
bitirmeye yetmedi. Kendimizi kand›r›yoruz. Bence cevap
domestik düzenlemelerde yat›yor. Polis gibi. En iyi polis
kuvveti, yerel polis kuvvetidir. Evet Interpolün bir rolü
var ama çok istisnai durumlar için. T›pk› yerel polisimiz
oldu¤u g ib i ,  domest ik ,  ulusal  bankac› l ›k
düzenlemelerine ihtiyac›m›z var. IMF'in oldukça faydas›z

bir organizasyon oldu¤unu düflünüyorum ama onun
yerine koyacak bir fleyimiz yok.

Soru

Bu büyük geliflmeler baz›nda, dünya önümüzdeki 10
y›l içinde ne flekilde olacak?

Amar BHIDÉ

Ademimerkeziyetçi inovasyon sistemine bakacak
olursak, dünyan›n gelece¤ini tahmin edemiyoruz. Silikon
Vadisi'nde çok ak›ll› insanlar var ve bunlar iyi para
kazand›lar. Çok say›da hata da yap›yorlar. Tabii ki
geliflmeler var ama önümüzdeki y›l bile dünyan›n ne
olaca¤›n› kestiremezken gelecek 10 seneyi
de¤erlendirmek çok riskli olacakt›r.

Soru

Tavsiyelerinizi çok dikkatle dinledik.  San›yorum
geliflmifl ülkeler sizin önerilerinizi olabildi¤ince
uyguluyorlard›r. Bu önerileri uygulama konusunda ne
kadar baflar›l›lar? Sizin önerilerinizi %100 mü
uyguluyorlar yoksa bir k›sm›n› m› uyguluyorlar?

Amar BHIDÉ

Bu bazen %100, bazen de %0. Herkese aç›k inovasyon
demek, nerede olursan›z olun, ülkenizin geliflmifllik
düzeyi ne olursa olsun, inovatif faaliyetlere kat›lan kifli
say›s› ne kadar fazla olursa, o kadar daha fazla verimli
olur. 2000-2005 y›llar› aras›nda araflt›rmaya oldukça
fazla zaman ay›rd›m. En az›ndan Hindistan'da flöyle bir
düflünce vard›: “Sorumluluk alacak kapasiteye sahip
de¤ilim,” diyorlar. Hindistan'da bunun yukar›dan afla¤›
olmas› gerekti¤ini söylüyorlar ama ben buna
kat›lm›yorum. Hindistan gibi ülkelerde, insanlar›n
hayallerini gerçeklefltireceklerine dair güvenleri olmas›
laz›m. Hayallerini gerçeklefltirebilme çal›flmas› ya da
olas›l›¤›, konulan kurallar›n uygulanmas›yla da mümkün
olabilir. Her bir yerdeki zorluk nedir diye sordu¤umuzda,
mesela Banglore'daki ana sorunun dolayl› eriflim
oldu¤unu gördüm. Ben olsayd›m, farkl› bir cevap
verebilirdim. Dolay›s›yla farkl› kurallar›n farkl› flekilde
aç›klanmas› laz›m. Bir problem oldu¤unda bir k›s›t
vard›r, önce o k›s›t› çözersiniz, sonra bir di¤er k›s›ta
gidersiniz ve s›ras›yla bunlar›n hepsini çözersiniz.
San›yorum ki bu kurallar›n yerel olarak gelifltirilmesi
laz›m ve bunu yaparken de daha önce yap›lanlardan
edinilen deneyimlerin dikkate al›nmas› gerek. Mesela
Çin, Hong Kong deneyimi dün anlat›lm›flt›. Yeni geliflen
ya da geliflmemifl ülkelerde Hong Kong ve Çin
deneyimleri al›nmal› ama ben bu çal›flman›n bir yerden
di¤erine de¤ifliklik gösterdi¤ini düflünüyorum. Belli
bafll› kurallar uygulan›rsa, bu uygulama %0'd›r ama
genel fikirler olursa %100 olarak uygulanabilir.

Resim 7
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Soru

Finansman küresel olarak büyüdükçe neyi
düzenlemeliyiz? Bu düzenlemeyi yapmaya ihtiyac›m›z
var m›?

Amar BHIDÉ

Finansman›n belli bir dereceye kadar küresel oldu¤u
do¤ru ama bunun %100 do¤ru olmas› gerekmiyor. Bu
durumda da hükümetlerin d›flar›ya çok borçlanmamas›
gerek. Bu bir sorun. Uluslararas› faaliyetler için
finansmana ihtiyaç var ancak ticari finansman küresel
anlamda bir düzenleme gerektirmiyor. Bunun yerel
düzeyde en yüksek noktas›nda olmas› gerekiyor. Ben
bütün finans›n %100 küresel olmas› gerekti¤ini
düflünmüyorum. ABD'de sigorta eyaletler baz›nda
düzenleniyor ama ulusal düzey yerine eyalet seviyesinde
düzenleme yap › lmas›n ›n  do¤ru  o ldu¤unu
düflünmüyorum.

Büyük firmalar büyük riskler alarak yapt›klar›
inovasyonlarla ç›¤›r aç›yorlar m› bilemiyorum. Bu
düflünce beni 2000 y›l›nda yay›nlad›¤›m bir kitaba geri
götürüyor. ‹fl ayr›m›ndan bahsetmifltim. Çok küçük
giriflimci bir flirketin çok büyük sermayesi olmayabilir,
dolay›s›yla belli faaliyetlerde uzmanlaflmaya bafllar.
Gelece¤ine iliflkin kimse bilgi sahibi de¤ilken, bu
flirketler küçük birimlere bölünüyorlar ancak büyük
flirketler de sahip olduklar› büyük sermayelerle büyük
yat›r›mlar yap›yorlar. Ancak bunun genel anlamda risk
ald›¤›m›z noktada gelecek tamamen belirsizse
yapm›yoruz. Mesela Silikon Vadisi'ndeki bir flirketin de
ayn› düzeyde bir riski olabiliyor. Giriflimciler gerçekten
gelece¤i belli olmayan riskleri al›yor olabilirler ama
büyük flirketler bir araflt›rma ve planlama olana¤›
gördükleri ve öngörüde bulunabildikleri yerde risk
yat›r›m› yap›yorlar.

Soru

Giriflimci flirketlerde geleneksel ticaretin art›k geçerli
olmad›¤›n› söylediniz. Ancak ekosistem halihaz›rda
Türkiye'de geliflmekte ve en az›ndan bizler yeni
giriflimciler oluflturmaya çal›fl›yoruz, fonlar oluflturmaya
çal›fl›yoruz. E¤er biz bu finansal ekosistemi oluflturmaya
çal›fl›yorsak, inovasyondan kaç›n›yor muyuz? ‹novasyonu
önlüyor muyuz? Bununla ilgili olarak ne öneriyorsunuz?

Amar BHIDÉ

Bu soruyu, son 5-6 y›ld›r ben de düflünüyorum ama
kendim için bile bir cevap bulabilmifl de¤ilim. Ama
flöyle söyleyebiliriz: En son teknoloji kullanan ülkelerin
birindeyseniz, bu sistemi biliyoruz ve anl›yoruz ama en
son teknolojiyi kullanan bir ülkede de¤ilseniz, o zaman
küçük giriflimcinin böyle bir ekonomide rolü ne oluyor?
Bu durumda bu iki rolün ayn› oldu¤unu düflünmüyorum.

Hindistan'dan örnek vermek istiyorum. Starbucks
‹talya'da bafllam›fl bir hikayedir. Howard Shultz,
espresso'yu görmüfl ve ‹talya'da oldu¤u gibi neden
Seattle'da da olmas›n demifl. Bu arada kafas›ndaki
modelin çal›fl›p çal›flmayaca¤›n› kimse bilmiyordu. Ama
Shultz için bu program› bafllatmak do¤ru oldu ve
Seattle'da birkaç kahve bar› kurarak bunu gerçeklefltirdi
ve daha sonra bu barlar baflar› gösterdi daha sonra
orta-bat›ya geniflledi ve interneti kullanarak bunu
yayg›nlaflt›rd›. ‹flte bu Amerikan aç›l›m› Hindistan'da
1991'de aç›ld›. fiirketin yeni fleyler gelifltirmeye ihtiyac›
yoktu ama yeni yerlerde bunu yapmaya ihtiyac› vard›.
Hindistan'da iki aile Starbucks'›n Amerika'da nas›l
çal›flt›¤›n› gördü ve bu modeli kopyalayarak büyük
ölçekte yeni bir giriflim bafllatt›lar. Dolay›s›yla Howard
Shultz'un yapt›¤› giriflim gibi teknolojik giriflime dayal›d›r
bu giriflim.

San›yorum yerli teknolojilerin gelifltirilmesi yanl›fl ancak
do¤ru küçük giriflimciler için ekonominin çok büyük
olmad›¤› ve deneylerin kendisine çok büyük fley
getiremeyece¤i ülkelerde küçük giriflimcinin rolü nedir,
gerçekten ben bunu bilemiyorum. Ama bu önemli bir
soru ve üniversitedeki akademisyenler taraf›ndan de¤il
ama muhtemelen sizler gibi insanlar taraf›ndan
cevaplanacakt›r.
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Gazetesi'nde uluslararas› iliflkiler hakk›nda günlük köfle yazarl›¤› yapm›flt›r.
Uzmanl›k alanlar› Türkiye-AB ‹liflkileri, Ortado¤u Politikas›, ABD D›fl Politikas›'d›r.
Halen Habertürk Gazetesi'nde D›fl Haberler Müdürlü¤ü görevini yürütmekte ve
yine ayn› gazetede uluslararas› politika konular›nda köfle yaz›lar›na devam
etmektedir. Özel, 2010 y›l›ndan beri Kadir Has Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümünde ö¤retim görevlisi olarak yer almaktad›r.

Soli ÖZEL
Habertürk Gazetesi
D›fl Haberler Müdürü ve Köfle Yazar›

1960 y›l›nda ‹zmit'te do¤du. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisat Bölümü'nden mezun
olan Yeldan,  ‹ktisat Doktoras› derecesini 1988 y›l›nda Minnesota Üniversitesi'nde
tamamlam›fl, akabinde de Bilkent Üniversitesi'nde görev almaya bafllam›flt›r.
Ayn› Üniversite'de 1990'da Doçent; 1998'de de Profesör ünvan›n› alm›fl ve 1998-
2003 y›llar› aras›nda ‹ktisat Bölüm Baflkan› olarak görev yapm›flt›r. 2002 y›l›nda
Avrupa ‹ktisatç›lar Birli¤i taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmada dünyan›n ilk 500
iktisatç›s› aras›nda yer alan Yeldan, uluslararas› ekonomi, kalk›nma ekonomisi
ve makroekonomik modeller üzerinde çal›flmaktad›r. Merkezi Yeni Delhi'de olan
Uluslararas› Kalk›nma ‹ktisatç›lar› Birli¤i (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan
Yeldan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Teflvik Ödülü (1998) sahibidir.

Prof. Dr. Erinç YELDAN
Bilkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

1961 y›l›nda Maçka'da do¤du. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü olan
Kad›o¤lu 1984 ‹TÜ Meteoroloji Mühendisli¤i Bölümü mezunudur. Atmosfer
Bilimleri konusunda 1987'de yükseklisans  ve 1991'de doktoras›n› ABD'nin
Missouri-Columbia Üniversitesi'nde yapan Kad›o¤lu TMMOB Meteoroloji
Mühendisleri Odas› Marmara Bölge Temsilcisi ve Türk Deniz Araflt›rmalar› Vakf›
üyesidir. Sinoptik Meteoroloji, Say›sal Hava Öngörüsü, Uygulamal› Klimatoloji
ve Afet Yönetimi konular› ile ilgilenmektedir. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Uçak
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› ve ‹TÜ Afet
Yönetim Merkezi Müdürü'dür. Hürriyet Gazetesi Seyahat ekinde yaz› yazmakta
ve Aç›k Radyo'da Cuma sabahlar› “Havadan-Sudan” adl› bir program yapmaktad›r.

Prof. Dr. Mikdat KADIO⁄LU
‹TÜ Ö¤retim Üyesi ve
Afet Yönetim Merkezi Müdürü
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Nuri ÇOLAKO⁄LU
Do¤an Media International Baflkan›

Üç çok de¤erli ö¤retim üyesiyle bu platformu
paylafl›yorum. Sizlere önümüzdeki dönemle ilgili olarak
dünyada siyasal, ekonomik ve küresel aç›dan nerede
oldu¤umuzu, k›sa ve uzun dönemde neler bekledi¤inizi,
nereye do¤ru gitti¤i belirlemeye,  yolumuzu çizmeye
çal›flaca¤›z.

Söze ‹stanbul Sanayi Odas›'n› iki konuda kutlayarak
bafllamak istiyorum. Birincisi, 10 y›l önce bu kongrenin
ilki yap›l›rken de yine buradayd›m. Ne yaz›k ki
Türkiye'de, bafllat›lan böyle çok hofl ifllerin arkas›
gelmiyor. Fakat ‹stanbul Sanayi Odas› ›srar ve inatla
bu konuyu sürdürdü. Böylelikle hepimizin ufkunu açan
bir dizi konuflmac›y› dinleme, bir dizi panele tan›k olma
olana¤› verdi. Onun için ‹stanbul Sanayi Odas›'na hem
teflekkür ediyorum, hem de onlar› kutluyorum.

‹kincisi de, tabii bu toplant› için seçilen bafll›k.  Bu
bafll›k belki Türkiye'yi en iyi tan›mlayan ifadelerden bir
tanesi. Çünkü e¤er biraz haf›zam›z› zorlar, biraz kitaplar›
kar›flt›r›rsak II. Dünya Savafl›'n›n bitti¤i 1945'ten 2000
y›l›na kadar Türkiye'nin adeta lunaparklardaki radar
denilen oyunca¤a binmifl gibi 2 senede bir ya bir
ekonomik krize yuvarland¤›n›, ya da kendisinibir siyasi
krizin ortas›nda buluyordu. Kendi kusurlar›m›zdan
ötürü ya da çevremizde olup bitenler nedeniyle
ekonomimiz bir çöküyor, bir aya¤a kalk›yordu. Fakat
2000-2001'de yani bu kongrelerin ilkinin yap›ld›¤›
y›llarda, yedi¤imiz a¤›r sille ile ekonomiyi bafltan sonra
elden geçirip, çürükleri ay›klamak, biraz da
belkemi¤imizi toparlama imkân› bulduk. Onun
sayesinde 2009'daki krizi göreceli olarak daha hafif bir
sallant›yla atlatt›k. Bu sefer de dilerim öyle bir fley
olur. Ama sürekli teyakkuz halinde bulunmas› gereken,
sürekli etraf›na bak›nmas› gereken bir toplumuz, çünkü
eski Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel'in söyledi¤i
gibi “Kötü bir mahallede oturuyoruz.” So¤uk savafl›n
sona ermesinden beri ne olduysa, hepsi çevremizde
oldu, Balkanlar'da oldu, Kafkaslar'da oldu, Ortado¤u'da
oldu, Körfez'de oldu. Savafl›n içinde olsak da olmasak
da, bölgede silahlar patlad›¤›nda da genellikle ilk
vurulan Türkiye oluyor ne yaz›k ki.

O aç›dan ilk olarak izninizle Soli Özel'e dönüp, içinde
bulundu¤umuz bölgedeki çalkant›lar, önümüzdeki
dönemde bizi nas›l etkileyecek diye soraca¤›m.

Soli ÖZEL
Habertürk Gazetesi D›fl Haberler Müdürü ve
Köfle Yazar›

Çok söylendi¤i için de¤er kaybeden laflardan bir tanesi,
“dünya çok büyük bir dönüflümden geçiyor, al›fl›k
oldu¤umuz kal›plarla dünyay› de¤erlendirmek art›k

çok da geçerli de¤il” sözüdür. Bu, bir dereceye kadar
do¤ru, bir dereceye kadar de¤il. Hiç kuflkusuz her
dönem kendi farkl›l›¤›n› ortaya koyuyor ama birtak›m
temel fleyler de oldu¤u yerde duruyor, dolay›s›yla
Türkiye'nin pozisyonunu de¤erlendirirken veya dünyada
ne olup bitti¤ine bakarken çeflitli düzeylerde belirli
birtak›m temel verileri klasik bak›flla de¤ilse bile
el imizdeki  kavramlarla anlayabi lece¤imizi
düflünüyorum.

Bana göre, dünyada eflanl› olarak üç fley bir arada
gerçeklefliyor. Geçti¤imiz 30 y›l ya da 2008 y›l› sadece
ekonomik anlamda de¤il ama dünyan›n stratejik
dengelerinin de¤iflmesi aç›s›ndan da, dünyan›n
ekonomik-politik dengelerinin de¤iflmesi aç›s›ndan da
bir k›r›lma noktas›. Ö¤rencilerimin yafl› zaten uygun
de¤il ama bunu onlara da soruyorum. 1978'de 2008'e
kadar olan 30 y›ll›k süre, asl›nda bugün yaflad›¤›m›z
dünyan›n flekillenmesinin perde arkas›nda gerçekleflti¤i
süredir. Niye 1978 diye soracak olursan›z, 1978-1979'da
iki çok önemli geliflme yaflan›yor. Birincisi, bizim Cüce
Deng dedi¤imiz Deng fiiaoping, Mao sonras› kavgay›
kazanarak 1 milyarl›k bir devi, komünist ekonomi
yönetiminden yavafl yavafl tar›mda bafllayan, 10 y›l
sonra da sanayiye de geçecek ve kapitalist dünya
ekonomisine entegre olacak flekilde yeni bir
düzenlemeye sokuyor. Yine o y›llarda, 1979'da
‹ngiltere'de Margaret Thatcher'›n ‹ngiltere'nin yaflad›¤›
büyük sosyo-ekonomik bunal›m›n ard›ndan, sonradan
neo-liberal ad›n› takaca¤›m›z ekonomik politikalar›
savunarak o güne kadar geçerli olan Keynesci, devletin
ekonomiye müdahil olarak gelirin da¤›l›m›na katk›da
bulundu¤u modelden piyasalara mutlak öncelik tafl›yan
bir modele geçilmesinin simgesi olarak iktidara gelmesi
de etkili olmufltur. Onun ard›ndan Ronald Reagan geldi
ve 1982'den itibaren tedrici olarak bütün dünya, finans
hareketlerinin giderek daha fazla serbestleflti¤i, so¤uk
savafl bittikten sonra da bu neo-liberal mutlak piyasac›
anlay›fl›n dünyada ekonomi anlay›fl›na hâkim oldu¤u
bir hale geldi.

1978'de Çin'in bu karar›yla 1978'den itibaren dünyaya
hâkim olan neo-liberal ekonomik anlay›fl›n kesiflme
noktas› 2008 krizi oldu. 2008 krizi, Çin'in bu modelden
de yararlanarak ne kadar güçlü bir ekonomi haline
geldi¤ini tescil etti. Buna karfl›l›k finans sektörünün
güdümünde büyük ölçüde geliflmifl olan neo-liberal
modele ba¤l› Bat›'n›n büyümesi orada k›r›larak Çin
karfl›s›nda ya da üretici Asya karfl›s›nda ne kadar zay›f
oldu¤unu görmüfl oldu.

O nedenle biz 2008 y›l›ndan beri dünya ekonomisinde
yani yap›lanman›n nas›l olaca¤›n›, bunun kurumsal
tezahürünün nas›l bir flekil alaca¤›n› tart›fl›yoruz. Buna
koflut olarak da tabii ekonomik gücünü kaybetmifl olan,
dünya ekonomisini yönetme meflruiyetini kaybetmifl
olan Bat› da ister istemez bir düflüfl, bir zay›flama ve
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dünyada olup bitenlere kendi arzu etti¤i biçimde
müdahil olamama gibi bir sorunla karfl› karfl›ya. Yaln›z
Bat›'n›n sorunu ayn› zamanda dünyan›n da sorunu
oluyor. ABD'nin bafl›n› çekti¤i Bat› ülkeleri kendi iç
krizleriyle u¤rafl›rlarken her fleye ra¤men dünyada
kurallar› iflletme, kurumlar› iflletme konular›nda
becerileriyle, birikimleriyle ve halen sahip olduklar›
zenginlikle gene de çok söz söyleme imkân›na sahipler
ama bir fleyleri dayatma imkân›na sahip de¤iller art›k.
Buna karfl›l›k, yükselen güçler say›lan Brezilya,
Hindistan, Çin, Kore vs. bir sistem oluflturmak, o
sistemin kurallar›n› koymak ve ona herkesin uymas›n›
sa¤lamak için gerekli kapasiteye henüz sahip de¤iller.
Dolay›s›yla, bir tarafta düflüfle geçen ama halen daha
yönetme becerisine sahip Bat›, öteki tarafta yükselen
fakat bu beceriye, bu kapasiteye sahip olmayan
yükselenler aras›nda dünya; bir türlü yeni yap›s›n›, yeni
yolunu, yeni rotas›n› çizemiyor, yeni yap›lanmas›na
kavuflam›yor.

Üstüne üstlük, geçmiflten farkl› olarak olaylar›n
yönetimini de zorlaflt›ran bir boyut katarak, 2006 y›l›ndan
beri biz art›k nüfus ço¤unlu¤unun k›rsal alanda de¤il
kentlerde yaflad›¤› bir dönemdeyiz. Dünya tarihinde ilk
kez. Muhtemelen geri çevrilemeyecek bir fley bu. Bu
da tabii, iki nedenle hem siyasetin yap›s›n›, hem
toplumlar›n dikkat etmesi gereken konular› de¤ifltiriyor
ve toplumlar›n yönetilmesini giderek daha da
zorlaflt›r›yor. Birincisi, iflsiz olan ya da aç olan insan›n
topra¤›na dönerek kendini bir flekilde idame etmesi
olanaklar› neredeyse ortadan kalkt›. ‹kincisi, büyük
flehirlerde konsantre olmufl nüfuslar›n parlay›p
etraflar›n› tahrip etme imkânlar› çok artm›fl vaziyette.
Üçüncü bir nokta ise - yine dünya tarihinde ilk defa -
orta s›n›f diye tabir edebilece¤imiz s›n›flardan insanlar›n
- her ülkede bunun gelir düzeyi farkl› olarak
tan›mlan›yor - say›s›, ilk defa dünyadaki fakir say›s›n›
geçti ya da 2022 y›l›nda filan geçmifl olacak.

Böyle bakt›¤›n›z zaman orta s›n›flaflm›fl, kentleflmifl,
kapitalist model içinde büyüyen ülkelerde kendilerini
bulan, talepleri hem ekonomik olarak, hem sosyal ve
siyasal olarak artm›fl kitleler, siyaset sahnesine ideolojik
bir donan›mlar› da olmadan fakat her fleyi talep ederek
ç›k›yorlar. Bütün bunlar da, dünyada sistemin ne
olaca¤›, gücün nas›l da¤›t›laca¤›, demokrasilerle otoriter
rejimler aras›ndaki kavgada kimin üstte kalaca¤›
konusunda büyük belirsizlik yafland›¤› bir s›rada oluyor.

Yaklafl›k 200-250 y›l boyunca, dünyan›n stratejik merkezi
Avrupa'yd›. 200 y›l boyunca hep savafllar Avrupa'da
oldu ya da Avrupa'dan bafllayarak dünyaya yay›ld›. Fakat
so¤uk savafl, Avrupa'y› art›k savafl›labilir bir alan
olmaktan da ç›kard›. Avrupa gerçekten bir bar›fl alan›
haline geldi. Akl› bafl›nda kimse de Rusya'n›n yar›n
Polonya üzerinden Almanya'ya gidece¤ini ya da
Almanya'n›n tutup Polonya üzerinden Rusya'y› iflgale

yeltenece¤ini düflünmüyor. Böyle olunca ve dünyadaki
ekonomik güç de enerji kaynaklar›na yani Do¤u'ya
do¤ru kayd›kça, stratejik merkez oraya do¤ru kayd›kça
dünyan›n da stratejik aç›dan de¤erlendirilmesinde
bizim do¤umuzdan bafllayan, Hazar havzas› ile Körfez
bölgesi aras›ndaki gaz ve petrol yataklar› çok zengin
alanla onun ötesindeki Çin, yükselifliyle dünya
sisteminin gidiflat› hakk›nda dikkat etti¤imiz bölgeler
haline geliyor.

Türkiye, so¤uk savafl›n bitmesiyle, her ne kadar o ara
“Eyvah so¤uk savafl da bitti, biz ne yapaca¤›z” diye
kendisini tedirgin hissettiyse de,  asl›nda bu yeni yap›sal
unsurlar›n bir sonucu olarak profili ister istemez
yükselecek olan ülkelerdendi. Nitekim öyle de oldu.
Bunun üzerine Amerika Birleflik Devletleri'nin 11 Eylül
sonras›nda dünyay› kendi kafas›nda yeniden
flekillendirmek, buna da Ortado¤u'dan bafllamak
niyetiyle Irak'a sald›rmas›yla gene Türkiye'nin
etraf›ndaki bölgede daha önceden öngörülemeyecek
çok önemli bir de¤ifliklik oldu. Amerika çuvallad›, ay
sonuna varmadan Irak'tan askerlerini çekmifl olacak
- aç›kças› kendi istedi¤i türden bir düzeni Irak'ta
tutturamad›¤›n› zaten görüyoruz - ve bunun da ötesinde
sadece Irak'taki operasyonda baflar›s›z olmakla
kalmad›, ayn› zamanda Irak operasyonunun bafllang›c›
olmas› gereken ‹ran'›n etkisini k›rma hamlesi de çok
büyük bir hayal k›r›kl›¤›yla sona erdi. Tersine ‹ran,
Amerika'n›n Irak savafl›ndan çok daha güçlenerek,
etkisini art›rarak ve bir Do¤u Akdeniz gücü haline
gelerek ç›kt›. Bölgenin böylesine kar›flmas›, Arap
devletlerinin güç kaybetmesi, ‹ran'›n çok güçlenmesi,
Türkiye'yi bölgesel olarak Bat› ittifak›n›n bir üyesi
oldu¤undan, Sünni oldu¤undan ve ekonomik yeni
pazarlar arad›¤›ndan dolay› bölgede daha aktif ve daha
etkili bir oyuncu haline getirdi.

Geçti¤imiz 8 y›l boyunca Türkiye bir taraftan ‹ran ile
çok iyi iliflkiler kurup -gaz anlaflmalar› imzalad›-
dünyaya karfl› ‹ran'› savunuyormufl görüntüsü verirken
alttan alta Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da ‹ran'›
dengeleyen bir unsur olarak bölge siyasetine kat›lm›fl
oldu. Bunda da Bat› sisteminin deste¤ini ald›. Amerika
ile aram›zdaki çekiflmeler, Türkiye'nin kendi bafl›na
buyruk olarak hareket etmesinden kaynaklan›yordu
fakat orada bile dikkat edecek olursan›z 2003 y›l›nda
1 Mart teskeresinden bafllayarak Amerika ile çok ters
düflmesine ra¤men Türkiye, normalde beklenece¤i
flekilde Amerika taraf›ndan bir bedel, bir fatura
ödemeye filan da zorlanmad›, böyle bir fley
gerçekleflmedi.

Önümüzdeki dönemde Türkiye, iki ya da üç temel
gerçekli¤in üzerine geldi¤i bir bölgesel yap› içinde
siyaset üretmek zorundad›r. Birincisi, Irak'tan ABD'nin
çekilmesi ki bu bizi ikinciye yani ‹ran'›n Irak'taki gücünün
artmas›na getiriyor. Üçüncü gerçeklik de tabii Arap
dünyas›ndaki büyük altüst olufllarla Arap dünyas›n›n,
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dünya sistemine kat›lma anlam›nda çok büyük bir ad›m
atmas›d›r. Bu, önümüzdeki 10-15 y›l için büyük bir
kar›fl›kl›k demektir. Arap dünyas›nda, daha önce
bahsetmifl oldu¤um orta s›n›flaflmaya do¤ru bir
hamlenin bafllamas› demektir. Ve Arap dünyas›n›n
ekonomik olarak da dünya sistemine daha makul
flekillerde entegre edilmesinin gerekece¤i bir dönem
demektir.

Burada Türkiye, laik, demokratik, kapitalist, Müslüman
fakat NATO üyesi bir ülke olman›n getirdi¤i kendine
özgü nitelikleriyle bölgede yeni dengelerin yerleflmesine
katk›da bulunacak bir ülke olarak, san›yorum ki aktif
ve önemli de bir rol oynayacak bir ülke görünümündedir.
Ancak önünde de birtak›m problemler var. Birincisi,
bugün çok laf› edilen modellik meselesinin gelip
Türkiye'yi vurmas› ihtimalinin küçümsenmeyecek
derecede yüksek oldu¤unu düflünüyorum. fiöyle ki,
yar›n öbür gün Türkiye için önemli bir ülke olan
Suriye'de rejim de¤iflti¤inde, Arap devletlerinin
Türkiye'yi oradaki yeniden yap›lanmada bafl aktör olarak
görmek isteyip istemeyecekleri bence üzerinde
durulmas› gereken bir soru olarak duruyor. Bugünkü
derbederli¤ini atm›fl, içindeki kargaflaya ra¤men Arap
sistemi içindeki geleneksel a¤›rl›¤›n› kazanm›fl olan
bir M›s›r'›n, Türkiye'nin kendi alan›nda daha etkili bir
aktör olmaya çal›flmas›na ne ölçüde göz yumaca¤›
ayr›ca bir tart›flma konusudur. Üçüncü olarak da Do¤u
Akdeniz'deki büyük oldu¤u varsay›lan kaynaklar›n
paylafl›m› konusunda da san›yorum Türkiye kendi
istedi¤ i  rahat l ›k la  hareket  etmeyecekt ir .

Son olarak, daha bafllang›çta de¤indi¤im konularla
ilgili bir fley söylemek istiyorum. Dünyam›zda bizi de
çok yak›nda ilgilendiren flöyle bir paradoks var: Bir
taraftan orta s›n›flar›n güçlenmesiyle birlikte dünyada
demokrasi talebi her ülkede art›yor, buna karfl›l›k
demokrasilerin geliflmifl ülkelerdeki yönetim
becerilerinin bu kriz s›ras›nda bu denli zay›flam›fl
olmas›, demokratik rejimlerin prestijine yönelik bir
darbe de getiriyor. fiöyle bir paradoksla karfl› karfl›ya
kal›yoruz: Toplumlar demokratik taleplerle ortaya
ç›k›yorlar fakat bu demokratik taleplerin bizi getirdi¤i
yerde, popülist otoriter rejimlerin iktidar›n›n konsolide
olmas›, hiç de yabana at›lmayacak bir ihtimal olarak
orta yerde duruyor. Mesela Asya'da Tayland gibi bir
örnek var.  Rusya'ya bak›yorsunuz, burada
demokrasiden çok fleffafl›k, hesap verme, adalet ve
mafyaya teslim olmama güdülerinin, Putin korkusuna
ra¤men kitleyi soka¤a itti¤ini görüyorsunuz. Ama
burada klasik anlamda bir demokrasi talebinin
oldu¤unu söyleyebilmek de mümkün de¤il.
Demokrasinin en kökleflti¤i ve en iyi flekilde iflledi¤i
Avrupa Birli¤i'nde dahi üyelerden birisi h›zla popülist
bir otoriterli¤e do¤ru kay›yor ama dedi¤im gibi, öte
yandan da bu otoriterlikleri besleyen popülist halkalar
ayn› zamanda, o popülizm bugün ya da yar›n kendilerini

ezdi¤inde de bundan kurtulma yolunu aramaya
bafllayabilecekler.

Dolay›s›yla benim görebildi¤im, umar›m kendi kafa
kar›fl›kl›¤›mdan de¤ildir bu, hayli kar›fl›k dalgalar›n
etkili oldu¤u, sistemin kurucu unsurlar› zay›f oldu¤u
için de yolun belirlenemedi¤i bir dünyada yafl›yoruz.
Türkiye burada, kendi pozisyonlar›n› tarihten gelmifl
olan sayd›¤›m bu befl niteli¤i muhafaza ederek ald›¤›
takdirde, bu türbülanstan avantajl› olarak ç›kaca¤›na
inan›yorum.

Nuri ÇOLAKO⁄LU

Soli Özel'e hem global ve bölgesel nefis bir manzara-
i umumiye çizdi¤i için, hem de süre s›n›rlamas›na
saniyesi saniyesine ba¤l› kald›¤› için teflekkür ediyoruz.

Siyasi panoramay› bu flekilde gördükten sonra,
ekonomik panoramay› da Bilkent Üniversitesi ö¤retim
üyesi Profesör Doktor Erinç Yeldan'dan rica edece¤iz.
Erinç Yeldan'›n sunumu biraz renkli ve hareketli olacak
san›yorum.

Prof. Dr. Erinç YELDAN
Bilkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

Ben konuflmam› üç nokta etraf›nda toparlad›m. ‹lk
olarak bir hususu dile getirmek istiyorum. Büyüme,
kalk›nma, sosyal gönenç, bunlar pek anlamad›¤›m›z
konular. The Economist dergisinin 2000 y›l›nda ç›kard›¤›
bir özel say›s›nda, iktisat biliminin de hep s›rr› olarak
nitelendirildi. Bu bir paradoks tabii. ‹ktisat biliminin
do¤uflunu Adam Smith ile bafllat›rsan›z, Adam Smith
araflt›rd›¤› insanlar›n, ülkelerin zenginli¤iyle ilgili olarak
“Niye biz fakiriz, onlar zengin?” sorusunu ilk ortaya
atan kiflidir. O zamandan bu yana geçen 250 sene
boyunca bu büyüme olgusunu çok iyi anlayabilmifl
de¤iliz ama birtak›m ipuçlar›m›z var. Büyümenin iktisadi
geliflmenin sermaye birikiminden ibaret olmad›¤›n› üç
afla¤› befl yukar› klasik iktisatç›lardan, Marx'tan bu
yana biliyoruz. Bilim, inovasyon, teknoloji, e¤itim,
büyümenin ana unsurlar› olarak gözüküyor.

Bu noktada elimizde bir belge niteli¤inde, sabahki
konuflmas›nda Say›n Bakan'›n da alt›n› özenle çizdi¤i,
Türkiye Sanayi Stratejik Belgesi'nin stratejik hedefleri
var. Buradaki dokümanda genel amac›m›z›n “Türk
sanayisinin rekabet edebilirli¤inin ve verimlili¤inin
yükseltilerek, dünya ihracat›ndan daha fazla pay alan,
a¤›rl›kl› olarak yüksek katma de¤erli ve ileri teknolojili
ürünlerin üretildi¤i, nitelikli iflgücüne sahip ve ayn›
zamanda çevreye ve topluma duyarl› bir sanayi yap›s›na
dönüflümü h›zland›rmak”t›r deniyor.
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Bu nas›l olacak? Hangi politikalarla olacak? Nereden
bafllayaca¤›z? Çok önemli bir konu ve bugünkü
toplant›lar›m›z›n da ana eksenini oluflturuyor. Nerede
ve nas›l olmayacak sorular›ndan da bafllayabiliriz. Bu
konuda belgenin 9. sayfas›nda -Say›n Bakan da
sabahleyin özenle bunun alt›n› çizdi¤i özellikle Çin ve
Hindistan'›n küresel ekonomiye entegrasyonu ile birlikte
Türkiye'nin rekabet gücünü ucuz iflgücüne dayand›rmas›
mümkün görünmemektedir” deniyor. Yani Türkiye'nin
rekabet gücünü ucuz iflgücüne dayand›rmas› mümkün
görünmüyor. Ucuz hammadde, ucuz enerji, ucuz iflgücü
üzerinden rekabet avantaj› elde etmemiz mümkün
de¤il. Dolay›s›yla geriye e¤itim ve araflt›rma-gelifltirme
üzerinden kurgulamak zorunda kald›¤›m›z bir stratejik
sanayi hamlesi var.

Burada neredeyiz? OECD'nin 2011'de daha geçen ay
yay›nlad›¤› en güncel verilerden ald›m. Araflt›rma-
gelifltirmeye ayr›lan yat›r›m harcamalar›n›n milli gelir
içindeki pay›. En uç ülkede ‹srail ile bafll›yoruz,
‹skandinav ülkeleri var. Türkiye'yi olabildi¤ince
ayr›flt›rmaya çal›flt›m. Türkiye, mevcut görünüme göre,
‰76'l›k pay ile OECD ülkeleri aras›nda son s›ralarda
yer al›yor. Bizden sonra gelen ülkeler aras›nda
Kazakistan, Meksika, Arjantin, Romanya ve komflumuz
Yunanistan ve Polonya var. Avrupa Birli¤i 27 ülke
blo¤unun ortalamas› %1,9 (Resim 1).

E¤itim konusuna gelince, yine Devlet Planlama
Teflkilat›'n›n, yeni ad›yla Kalk›nma Bakanl›¤›'n›n 2011 y›l›
y›ll›k programlar›ndan ald›¤›m veriler, E¤itim Bakanl›¤›'n›n
ve OECD'nin verilerine dayan›yor. Yafllar›na göre okullaflma
oran›. Görünen manzara flu ki, Türkiye zorunlu e¤itim
kapsam›nda OECD ortalamalar›na oldukça yak›n. Hiç
olmazsa %90'›n üzerinde bir okullaflma oran›na sahip
olmas›na ra¤men, zorunlu e¤itimin d›fl›nda kalan e¤itim
kademelerinde, OECD ortalamalar›n›n çok alt›nda bir
yerde yer al›yor. Türkiye'nin 15 yafl üstü okuryazarl›k
oran› bak›m›ndan dünyada 97. ülke oldu¤u hesaplan›yor.
Ortalama okulda geçen süre 6,5 y›l ve flu okullaflma
oranlar›yla beraber Türkiye, 34 OECD ülkesi aras›nda 33.
s›rada yer al›yor (Resim 2).

Rekabet kuflkusuz sadece e¤itim, araflt›rma-gelifltirme
üzerinden de¤il, makroekonomik fiyatland›rman›n da çok
önem kazand›¤› bir konu. Bunlar aras›nda da çok önemli
bir konu, flu reel döviz kuru meselesi. Reel döviz kuru,
ne yaz›k ki zaman zaman Türkiye'nin gündeminden ç›k›yor
ve yeniden gündeme geldi¤inde de geç kal›nm›fl oluyor
ve kendisini önemli çalkant›lar›n ortas›nda buluyor. Ben
flöyle bir egzersizi sizlerle paylaflmak istiyorum. Döviz
kurlar›n›n, son derece dalgal› seyretti¤i bir dünyaday›z.
Bu dünyada, biraz uzun dönemli düflünmek oldukça
zorlaflt›. fiöyle ki, döviz kurunun uzun dönemli seyrine
bakt›¤›m›zda, Amerikan dolar›n› Türk liras› ile karfl›laflt›r›p
ayl›k veriler kullan›p, enflasyon farklar›ndan ar›nd›r›p
sat›n alma gücü paritesine göre hesaplad›¤›m›zda ortaya
flu manzara ç›k›yor. Bunlar Merkez Bankas› verileri ve
1982 Ocak ay›ndan bafll›yor. Sat›n alma paritesine göre
enflasyondan ar›nd›rarak 1 dolar›n reel fiyat›n› sizlerle
paylafl›yorum - e¤er 1982 100 ise. 1989'u ayr›flt›rd›m,
çünkü malumunuz 1989 A¤ustos ay›nda Türkiye'de
sermaye hareketleri tamam›yla serbestlefltirildi, kambiyo
rejimi serbestlefltirildi; finansal serbestlefltirmenin
nihayete ulaflt›¤› bir dönem, yepyeni bir rejim alt›nday›z.
‹ki tane s›çrama var: 1994 Nisan ay›ndaki kriz, 2000-2001
krizi. Daha sonra da büyük uyum ça¤›, great moderation
diye adland›r›lan dönem geliyor. 2008 krizinin Türkiye'ye
vurmas› görülüyor, daha sonra da veriler 2011 Eylül ay›na
kadar geliyor (Resim 3).

Resim 1

Resim 1

Resim 2

Resim 3
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Öncelikle, bu resimden lütfen dolar›n fiyat›n›n ne olmas›
gerekti¤i sorusunun cevab›n› aramay›n, böyle bir cevap
yok. Kastetti¤im fley, t›rnak içinde ne kadar bir
devalüasyon olmal› ki Türkiye döviz piyasas› dengeye
gelsin sorusunu cevaplamak gibi bir iddiam yok. Sorunun
cevab›n› veren grafik de bu de¤il. Zira elbette 1980'lerden,
1990'lardan bu yana, çok önemli de¤ifliklikler oldu;
ihracat›m›z›n yap›s› de¤iflti, kurumlar›m›z de¤iflti,
bankac›l›k sistemimiz de¤iflti, çok önemli reformlar ve
çalkant›lar oldu. O yüzden 1982 ile 2011'i birebir
karfl›laflt›rmak anlams›z.

‹ktisada girifl derslerinde ö¤rencilerimize ceteris paribus
sözünü ö¤retiriz. Burada bunun tersini yapmaya
çal›fl›yorum, mutatis mutandis yap›yorum: Her fleyi
düflünürsek, her fley de¤ifliyor. Her fleyi düflünürsek bu
resmin bize anlatt›¤› fley flu: Neler olduysa bu 30 küsur
sene içinde oldu, Türkiye'nin yurtd›fl›yla rekabet fiyat›n›
veren döviz kuru bugün 1980'lere göre %40 daha ucuz
veya Türk Liras› %40 oran›nda daha pahal›. Her fley
dahil. fiimdi bunu Türk sanayine, Türk ihracat›na ve Türk
ticaretine verdi¤i sinyal, muazzam bir ithalat ba¤›ml›l›¤›,
sanayide muazzam bir ara mal›, makine ve teçhizat
ba¤›ml›l›¤› olarak kendini gösteriyor. Ara mal› ithalat›na
ba¤›ml› sanayi yap›s›, en tahripkar ithalat biçimidir.
Hammadde ve enerji bunun d›fl›nda ama yurtiçindeki
yatay ve dikey sanayi ba¤lant›lar›n›n kopart›lmas›,
yurtd›fl›ndan ucuz ithalat ile dayanamayan küçük ölçekli
sanayicilerle yurtiçindeki sanayi girdi ç›kt› ba¤lant›lar›n›n
kopart›lmas›, bir yerde döviz kurundaki bir yerde
önlenemeyen çöküflün bir yans›mas›d›r.

Bunun bir di¤er yans›mas›, kuflkusuz her gün sözünü
etti¤imiz cari ifllemler meselesidir. Türkiye, geleneksel
olarak yüksek cari ifllemler aç›¤› veren bir ekonomi
de¤ildir. Türkiye yüksek d›fl ticaret aç›¤› verirdi fakat bunu
di¤er turizm gelirleri, görünmez kalemlerdeki gelirler,
iflçi dövizleri gibi gelirlerle kapat›rd›. 2000'li y›llardan
sonra, Türkiye yüksek oranl› cari ifllemler aç›¤› veriyor.
Cari ifllemler aç›¤›, malumunuz, milli gelir muhasebesine
göre, tasarruf/yat›r›m aç›¤›n›n yurtd›fl›na yans›mas›d›r.
Türkiye çok yüksek cari ifllemler aç›¤› veriyorsa, çok
yüksek tasarruf aç›¤› veriyor demektir (Resim 4).

Bunun bir nedeni de, flekilde gösterdi¤im üzere, Türkiye'de
toplam tasarruf oran›n›n ve özel tasarruf oran›n›n çökmesi
neticesindedir. Burada 1989 sermaye hareketleri
serbestli¤i sonras›nda 1990'dan bafllayarak özel ve toplam
oranlar› var. %25 patikas›nda seyreden tasarruf oranlar›
2000'li y›llarda %15 patikas›na çökmüfl durumdad›r. Kesik
çizgi de orta vadeli program›n ulusal ve özel tasarruflar›na
iliflkin hedeflerini gösteriyor (Resim 5).

Türkiye, seçilmifl ülkelere göre çok düflük tasarruf
yapan bir ülke konumundad›r. Türkiye'den daha düflük
tasarruf yapan, 2000 ve 2010 aras›nda Amerika ve
‹ngiltere var. Bu iki ülke, dünya ekonomisindeki
hükümran konumlar› nedeniyle çok da tasarruf yapma
gere¤i olmayan ülkelerdir. Di¤er ülkeler, Portekiz ve
Yunanistan. Burada yaflanan sorunlar›n da Türkiye için
önemli sinyaller verece¤ini düflünüyorum(Resim 6).

Sözlerimi ba¤larken, burada uzun bir tart›flma açmama
olanak yok fakat üç blok düflünme önerileri getirmeye
çal›flt›m. ‹lk olarak, sabahleyin Paul Romer de
konuflmas›n›n son bölümünde bu konuya de¤indi:
‹stikrarl› reel kur ve Merkez Bankas›'n›n izleyece¤i
politikalar meselesi. Merkez Bankalar› sadece
enflasyonu hedeflemekle s›n›rl› kalmak yerine döviz
kuru reel düzeyini istikrara kavuflturacak bir para
politikas› izlemelidir. Enflasyon hedeflemesi veya

Resim 4

Resim 5

Resim 6
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paran›n fiyat düzeyinin istikrara kavuflmas›n›n genel
anlamda makro istikrara kavuflturmaya yetmeyece¤ini
2008 krizinde çok ac› deneyimlerle bütün dünya ö¤renmifl
durumda.

‹kinci olarak, ticaret politikas› ayn› zamanda bir ülkenin
sanayileflme politikas›d›r. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü
ve AB ile olan iliflkilerindeki k›s›tlar› göz önünde
bulundurarak fakat bunlar›n aras›ndaki boflluklar›
de¤erlendirerek stratejik ve seçici bir teflvik sistemini
ön plana ç›karmal›d›r. Ulusal sanayinin yatay ve dikey
girdi ba¤lant›lar›n› gözeten ve emek yo¤un teknolojileri
özendiren bir sanayileflme hamlesini bir stratejik ticaret
politikas›yla desteklemelidir.

Son olarak, Türkiye reel ekonomisini, gelece¤in
spekülatif finans dünyas›n›n k›sa dönemli kâr-zarar
hesaplar›na ba¤›ml› hale getirmifl durumdad›r. “Finansal
getiri” ve piyasa “yat›r›mc›lar›n” ç›karlar›, sanayi, tar›m
ve genel olarak tüm reel ekonominin ç›karlar›n›n önüne
geçmifltir. Her ne pahas›na yabanc› yat›r›m ve her ne
pahas›na yurtd›fl›ndan spekülatif sermaye giriflinin
özendiri lmesi  yerine,  ulusal  tasarruflar›n
geniflletilmesine dayal› bir yat›r›m stratejisi izlenmelidir.
Bu amaçla, k›sa vadeli sermaye hareketleri gerekti¤inde
ek-finansal vergiler, spekülatif döviz giriflleri üzerine
zorunlu karfl›l›k oranlar›n›n aktif bir flekilde yükseltilmesi
gibi piyasa araçlar›yla yönlendirilmeli ve ülkemize gelen
sermaye ak›mlar›n›n uzun vadeye yay›lmas›
sa¤lanmal›d›r.

Bunlar sadece ipuçlar›. Daha detayl› bir tart›flma için
ben sorular›n›z› ve yorumlar›n›z› bekliyor olaca¤›m.
Sabr›n›z ve ilgini için teflekkür ederim.

Nuri ÇOLAKO⁄LU

Siyasi panoramam›z› ekonomik panorama ile
tamamlad›k. Bir de üstünde yaflad›¤›m›z dünyan›n bizim
hesab›m›za, kitab›m›za fazlaca girmeyen, bizim sonunu,
arkas›n› düflünmeden yapt›¤›m›z baz› hareketler
neticesinde bizi allak bullak eden birtak›m davran›fllar›
var. Konunun bir uzman› olarak ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ö¤retim üyesi Profesör Doktor Mikdat
Kad›o¤lu'na yerküre, iklimler ve do¤an›n bize nas›l bir
gelecek haz›rlad›¤›n› soraca¤›z.

Prof. Dr. Mikdat KADIO⁄LU
‹TÜ Ö¤retim Üyesi ve AfetYönetim Merkezi Müdürü

Dünya üzerindeki dalgalar› yönetmek deyince küresel
iklim de¤iflikli¤ini de dikkate almak zorunda kal›yoruz,
daha do¤rusu almal›y›z. Burada benim üzerinde
duraca¤›m fley, de¤iflik gelebilir size.

Türkiye, biliyorsunuz enerji konusunda d›fla ba¤›ml› bir
ülke ve enerji kullan›m› sanayileflmesiyle beraber h›zla
art›yor. Tabii enerjinin büyük bir k›sm› fosil yak›tlar›, bu
da iklim de¤iflikli¤inin en büyük nedeni. Ayn› zamanda
iklim de¤iflikli¤i, enerji kullan›m›n› art›ran bir faktör ve
Türkiye'nin cari aç›¤›n›n -az önce Hocam›z›n anlatt›¤›
flekilde- %80'i de enerji kaynakl›d›r. Yani böyle bir üçgen
var burada, bu üçgeni Türkiye nas›l yönetecek, idare
edecek? Buradaki çözüm ne olabilir diye bakt›¤›m›z
zaman, son Güney Afrika'daki iklim toplant›s›ndan sonra,
bugünlerde biliyorsunuz Kanada çekildi anlaflmadan
çünkü “Çin ile Hindistan afl›r› h›zl› büyüyor. Onlar
kirletirken biz niye ödeyelim?” diyorlar (Resim 1).

Türkiye'nin de yak›nda Çin, Hindistan ve Brezilya ile
beraber an›lma tehlikesi var. Bu üçgeni çok iyi
görmemiz laz›m. Biliyorsunuz Türkiye'nin y›ll›k büyüme
oran› %8,2 olarak ilan edildi. %8,2'lik Çin'den sonraki
en büyük büyüme oran›n› Türkiye ne kadar daha devam
ettirebilecek? Buradaki bask›lardan bir tanesi de iklim
de¤iflikli¤i, di¤er bir bask› da cari aç›k büyümesi olarak
karfl›m›za ç›kacak. Bu üçü aras›nda bir denge
sa¤lamadan nereye kadar büyüyebiliriz diye bakt›¤›m›z
zaman, Türkiye'nin karfl›laflaca¤› bir bask› arac› olarak
büyüme bask›s› ortaya ç›k›yor (Resim 2).

Resim 1

Resim 2
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Bugün dünyada konuflulan fley büyümeme ya da kararl›
büyüme ya da büyümeyi oldu¤u yerde tutmak yani ne
afla¤› ne de yukar› gitmesi. Dünya sonsuza dek ne kadar
büyüyebilir? Dünya; kaynaklar› bu kadar yok ederken,
tüketirken, iklim de¤iflirken dünya, ekonomisiyle,
sanayisiyle ne kadar daha büyüyebilir? Bunun bir s›n›r›
yok mudur? Dünya bunu tart›flmaya bafllad›, ben de
bu konuya sizlerin dikkatini çekmek istedim.

Çok h›zl› olarak enerji ve iklim de¤iflikli¤i aras›ndaki
iliflkiyi bulmaya çal›flaca¤›m. Aram›zda belki hâlâ
“‹klim de¤iflikli¤i yoktu, nereden ç›kt› bu?” diyenler
olabilir, çünkü çok karfl›lafl›yoruz bununla. Art›k herkes
ad› gibi emin olsun, iklim de¤iflikli¤i var. Günefl,
dünyan›n astronomik hareketleri, volkan patlamalar›
ve  k›tlar›n hareketleri gibi fo¤al etkenlerden dolay›
dünyan›n iklimi hep de¤iflmifltir, yani iklimimiz ilk
defa de¤iflmiyor ama eski y›llarda 150 bin y›lda dünya
1 C derece ›s›n›yor ya da so¤uyormufl. Bir ›s›nmadan
›s›nmaya ya da so¤umadan so¤umaya bakt›¤›n›z zaman
ortalama 150 bin y›lda dünyan›n ortlama s›cakl›¤› 1 C
derece de¤ifliyormufl. fiu anda dünya, 1850'den 2000
y›l›na yani 150 y›lda 1 C derece ›s›nd›. ‹klim eskiden
de de¤ifliyordu ama flimdi 1000 kat daha h›zl› de¤ifliyor.
Zaten problem de bu h›zl› de¤iflmenin kendisidir
(Resim 3).

Bu kadar h›zl› de¤iflen iklimi kim de¤ifltiriyor diye
bakt›¤›m›z zaman, sanayileflmifl zengin ülkeleri, yani
kuzeydeki ülkeleri görüyoruz. Grafikte görüyorsunuz,
karbondioksit miktar› y›llarca bir dengede giderken,
sanayileflmeyle beraber, yani fosil yak›tlar›n›n
keflfedilmesiyle beraber, dünya çok h›zl› bir ›s›nmaya
do¤ru gitmekte (Resim 4).

Tabii bunda arazi örtüsünün de¤iflimi de biraz rol
oynuyor ama buradaki aslan pay›, sanayi, fosil
yak›tlar›ndan kaynaklan›yor. Fosil yak›tlar›na
ba¤›ml›l›k dünyan›n iklimini de¤ifltiriyor ve Türkiye
gibi fosil yak›tlar›nda d›flar›ya ba¤›ml› olan ülkelerde
de cari aç›k ve ekonomik istikrars›zl›¤› beraber
görülüyor. Bunlar›n hepsi birbirini tetikleyen ve
besleyen olaylar (Resim 5)

Önümüzdeki 100-150 y›lda da dünyan›n yaklafl›k 4-5 C
derece daha ›s›nmas› bekleniyor. Bu dünya için çok h›zl›,
çok büyük ve görülmemifl önemli bir problem (Resim 6)Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6
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‹stanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisli¤i
Bölümü'nde yapt›¤›m›z simülasyonlarda, Türkiye'yi
bekleyen ›s›nma miktarlar› dünya ile paralel olarak 4-5
C derecelik bir art›fl olarak karfl›m›za ç›k›yor (Resim 7).

fiu anda fark›nda m›s›n›z bilmem, Türkiye'de yer yer
kurakl›k var. Bu kurakl›k zamanla belki azalabilir,
düzelebilir ama büyük bir kurakl›k yafl›yoruz flu anda.
Bu kurakl›k ileriki y›llarda Akdeniz üzerinde büyük bir
kurakl›k olarak karfl›m›za ç›kacak. Sadece Karadeniz'de
küçük bir ya¤›fl art›fl› var, yani Türkiye daha kurak bir
ülke haline geliyor. Akdeniz iklimi ile ilgili bir tekerleme
vard› bilirsiniz, “Yazlar› s›cak ve kurak, k›fllar› ›l›k ve
ya¤›fll›” diye, bu tekerleme flimdi “K›fllar›  da ›l›k ve
kurak” diye de¤ifliyor (Resim 8).

Böyle bakt›¤›m›z zaman iklim de¤iflikli¤inin fosil
yak›tlar›ndan kaynakland›¤›n›, bunun da dünyay› ›s›tt›¤›n›
bir kere kabul etmemiz gerekiyor. ‹klim de¤iflikli¤inin
sosyo-ekonomik etkileri nelerdir diye bakt›¤›m›z zaman,
burada sayabilece¤imiz pek çok fley var. Sa¤l›k
bak›m›ndan iklim de¤iflikli¤inin ölümcül sonuçlar›
oluyor. Örne¤in, 2003 A¤ustos ay›nda Avrupa'da 35 bin
kifli s›cak hava dalgalar›ndan öldü. Bu, dünyada
yaflanm›fl bir sürü afetlerden bir tanesi. Bunun yan›
s›ra orman yang›nlar›nda büyük art›fllar var. Türkiye
Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, orman yang›n mevsimini

1 Haziran'dan 1 May›s'a çekti ve orman yang›nlar› art›k
1 ay önce bafll›yor ve 1 ay daha uzun sürüyor. Böyle
birçok örnek verebilirim.

Su kaynaklar› problemleri de yaflan›yor. Türkiye su
zengini bir ülke de¤il. Türkiye'de kifli bafl›na düflen su
miktar› 1990'larda 3.000 m3 iken 2050 y›l›nda, sadece
nüfus art›fl›ndan dolay› bunun yar› yar›ya azalmas›,
1.240 m3 olmas› bekleniyor. 2050 y›l›nda nüfus art›fl›na
iklimi de ekledi¤imiz zaman, 700 m3'e kadar düflme
ihtimali var. Bu bize, su havzalar›n› çak›l tafl›na kadar
korumam›z gerekt i¤ini  gösteriyor.  Azalan
ya¤›fllar›m›zdan daha fazla su hasat edebilmek için, su
kaynaklar›m›z›, su havzalar›m›z› can›m›z pahas›na,
sanayi ve rant pahas›na korumam›z laz›m. Su olmay›nca
sanayi de, yaflam da olmuyor (Resim 9).

K›y› alanlar›na bakt›¤›m›z zaman, Türkiye'nin 8.333 km
k›y›s› var. K›y›lara biz çok ezbere ve serbestçe yat›r›m
yap›yoruz. Birçok ülke “k›y› alanlar›ndan geri çekilmeyi”
politika edinmiflken, biz Karadeniz Otoyolu'nda flu levhay›
koyduk. Kastamonu'da “Dikkat ay› ç›kabilir! Tafl
düflebilir!” diye levha yok ama  Giresun'da da “Dikkat!
Denizden tafl gelebilir!” diye bir uyar› levhas› var. Bunlar,
Türkiye için sürdürülebilir yat›r›mlar de¤il. Bunlar› daha
ak›ll›ca yapmak gerekir. ‹klim de¤iflikli¤ini yok sayarak
yat›r›m yapmak, yol yapmak, liman yapmak ileride
Türkiye için büyük bir s›k›nt› kayna¤› olabilirir (Resim 10).

Resim 7

Resim 8

Resim 9

Resim 10
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Örne¤in s›cakl›ktaki 1 C derecelik art›fl, bu¤day
üretiminde %10 düflüfle neden oluyor. Sadece 1 C
derecelik art›fl, di¤erlerini siz varsay›n. Buras› Uganda.
Uganda'y› biz geliflmemifl bir ülke olarak görürüz ama
Uganda bu konuda bizden daha ileride. Harita
üzerindeki kahverengi bölgeler, Uganda'da kahve
üretilen bölgeler, beyaz bölgelerse kahve üretilmeyen
bölgeler. Uganda'da da iklim de¤iflti¤i zaman
tar›mlar›n›n nas›l de¤iflece¤ini görmek için uyum
çal›flmas› yap›yorlar. S›cakl›k 2 C derece artarsa, bütün
bu kahve üretilen bölgeler yok oluyor ve geriye sadece
üç küçük bölge kal›yor ve Uganda flu anda, ileride
buralarda kahve üretmeye devam edebilmek için bu
üç bölgeyi koruma alt›na alm›fl. Bizde böyle bir politika
henüz yok. Birçok flehrimiz ovalara yay›lm›fl durumda.
Bak›yorsunuz, birçok tar›m alan›n› flehirleflmeye,
apartmanlara  ve sanayiye açmak durumunda kalm›fl›z.
Bu, sürdürülebilir bir kalk›nma de¤il. Apartman veya
rantla gelen para, sürdürülebilir bir kalk›nma anlam›na
gelmez (Resim 11).

En önemli problemlerden bir tanesi afetler. Günümüzde
meteorolojik afetler, katlanarak art›yor. Afetler
meteorolojik olsun ya da tektonik olsun, ülkelerin
kalk›nmas›na büyük bir sekte vuruyor (Resim 12).

Sürdürülebilir, kararl› kalk›nma nas›l olmal›d›r? fiu
anda dünyada kullan›lan fley, kalk›nma seviyesi h›z›n›
belli bir yerde tutmak, tehlikeli bir flekilde
art›rmamakt›r. Bu durum sürdürülebilir kararl›
kalk›nma ya da kalk›nmama fleklinde ifade ediliyor.
Neden böyle bir fley söyleniyor? Nedenlerden bir tanesi
flu: ‹klim de¤iflikli¤i 1960'lara göre meteorolojik afetleri
2000 y›l›nda 3 kat art›rm›fl durumda ve bundan
kaynaklanan ekonomik kay›plar da 9 kat artm›fl, sigorta
kay›plar› da 15 kat artm›flt›r. Afet Sigortalar› Kanunu,
6 senedir Meclis'te bekliyor ama bir fiike Kanunu 2
günde ç›kt›. Nas›l oluyor?..

Sürdürülebilir kalk›nma olay›nda önceliklerine biraz
daha dikkat etmemiz gerekiyor. Dünyan›n bir taraf›ndan
afetlerden kaynaklanan kay›plarda katlanarak art›fl
var. Bunu bir kere dikkate almam›z laz›m. Türkiye'nin
afet yönetiminin, afet iflinin bir arama kurtarma ifli
olmad›¤›n›, bir kalk›nma meselesi oldu¤unu anlamas›
gerekiyor. Ama biz hep, k›rm›z› tulumlu adamlarla bu
ifli halledece¤imizi san›yoruz. Bu çok yanl›fl bir politika
ve anlay›flt›r (Resim 13).

Bu afetler 1990'larda yani 10 y›lda, 608 milyar dolardan
fazla küresel ekonomik kayba neden olmuflken 2050
y›l›na kadar y›ll›k 300 milyar dolarl›k bir ekonomik kay›p
olaca¤› bekleniyor. O yüzden afetlere haz›rl›k ve afet
risk yönetimi bizim ciddiye almam›z gereken bir fley.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl›¤›'na eskiden
oldu¤u gibi bir tane kaymakam ya da vali atay›p da bu
ifli 'bizim o¤lan bizim k›z' fleklinde götürmeye
kalkt›¤›m›z zaman, kalk›nmam›z sürdürülebilir
olamaz...

Bak›n en çok para kayb› zengin ülkelerde oluyor ama
gayrisafi milli has›laya bakt›¤›m›z zaman fakir ülkeler
afetlerden çok büyük darbe yiyor, Türkiye de buna dahil.
Bugün ‹stanbul'da bir deprem oldu¤u zaman,
Türkiye'nin gayrisafi milli has›las›n›n üçte birinin yok
olma ihtimali var. Bunun için biz ne yap›yoruz? Bu,
Türkiye'nin karfl› karfl›ya oldu¤u en büyük tehlike.
Ülkemizin kalk›nmas›na, sosyo-ekonomik durumuna,
refah›na, her fleyine etki edecek bir tehlike ama biz bu
konuda pek fazla bir fley yapm›yoruz (Resim 14).

Resim 11

Resim 12

Resim 13
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Geliflmemifl ülkelerde afetler, ülkenin kalk›nmas›n› flu flekilde
azalt›yor, darbe vuruyor ve geliflmemifl ülkelerde, bizim gibi
ülkelerde de afete haz›rl›k ve afetleri azaltmaya para
harcam›yoruz, kaynak ay›rm›yoruz; genellikle kayna¤›m›z› y›k›m
ve yara sarmaya harc›yoruz. ‹klim de¤iflikli¤i bunu art›racak ve
bundan da büyük darbe yiyece¤iz.

 Baz›lar› tuhaf bir flekilde  “‹klim de¤iflirse daha az enerji kullanaca¤›z,
do¤algaz kullan›m› azalacak” gibi fleyler diyor (Resim 15).

‹stanbul'da hava s›cakl›¤› örne¤in 1 C derece artarsa
evdeki ›s›nmada %10'luk bir tasarruf oluyor ama bunun
bir de yaz› var. Buna hemen sevinmeyin (Resim 16).

Örne¤in Adana'da klima ihtiyac› 1 C derecelik s›cakl›k
art›fl› ile  %30 art›yor. Dolay›s›yla iklim de¤iflikli¤i bir
fayda sa¤lam›yor, böyle ufak hesaplar› bir yana
b›rakal›m (Resim 17).

Bu yabanc›lar›n yapt›¤› bir çal›flma. Asya, Ortado¤u ve
Avrupa'da iklim de¤iflikli¤inden en çok etkilenecek
ülke Türkiye'dir diyor, bunu böyle bilin (Resim 18).

fiimdi gelelim enerjiye. Bizim en büyük kar›n a¤r›m›z
enerjiye bakt›¤›m›z zaman, bizim sera gaz›
emisyonlar›m›z›n en büyük k›sm›  da enerji sektöründen
kaynaklan›yor (Resim 19).

Resim 14

Resim 15

Resim 16

Resim 17

Resim 18

Resim 19
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Türkiye'nin enerji ihtiyac› yükselecek ve Türkiye'nin
enerjideki art›fl› %120. Dünyada karbon dioksit art›fl›
%20. Fosil ödülü ald›k Güney Afrika'da yani Türkiye art›k
Dünyan›n gözünde bu konuda masum de¤ill (Resim 20).

Kifli bafl›na düflen karbon miktar›m›z dünya
ortalamas›n›n çok üzerine ç›kt›. Türkiye'nin cari aç›¤›n›n
da %80'i enerjiden kaynaklan›yor. Art›k bu enerji
kullan›m›n› çok ak›ll›ca yapmak gerekiyor. (Resim 21)

Bu problemi son iki dakikam›zda çözecek olursak,
Mars'a göç etmeye filan düflünenler ama ona çok umut
ba¤lamay›n. (Resim 22)

Yeni teknolojik icatlara da  çok umut ba¤lamay›n; uzaya
ayna koyulacakm›fl filan gibi fleyler de hayal. ‹klim de¤iflikli¤i
konusunu da ayn› afet gibi ele almal›y›z (Resim 23).

Önce do¤aya ve çevreye verdi¤imi zarar› azaltmam›z
gerekiyor, sonra da ortadan kald›ramad›¤›m›z etkilerine
karfl› haz›rl›k yapmam›z gerekiyor. Çözüm bu: Zarar
Azaltma ve Uyum! (Resim 24).

‹klim de¤iflikli¤i olay›, ayn› zamanda bir ekonomik problemden
ziyade bir insan haklar› problemidir. Zarar veren (kuzeydeki)
ve zarar gören (güneydeki) ülkeleri burada görüyorsunuz.
Bu bir etik problemidir, dolay›s›yla buna sadece ekonomik
yönden de bakamay›z (Resim 25).

Resim 20

Resim 21

Resim 22

Resim 23

Resim 24

Resim 25
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Dünyan›n iklim de¤iflikli¤ine çözüm için ortaya koydu¤u
etiksel argümanlar flunlard›r:

1. Zarar ve ziyan için sorumluluk

2. Atmosferik Hedefler

3. Emisyon Azaltman›n Paylaflt›r›lmas›

4. Bilimsel Belirsizlik

5. Ulusal Ekonomilere Maliyeti

6. Ba¤›ms›z olarak harekete geçme

7. Yeni Teknoloji Potansiyeli

8. Prosedürel Adalet

9. ‹nsan Haklar›

Burada ulusal ekonomilere maliyet, uluslararas›
toplant›larda art›k bir mazeret olarak kabul edilmiyor.
Kyoto'ya dönersek, Kyoto bize enerjiyi verimli
kullanmam›z› söylüyor. ‹klim de¤iflse de de¤iflmese de
zaten bunu yapmak zorunday›z. Yerel enerji kaynaklar›n›
gelifltirmemizi söylüyor ve bu çok masrafl› bir fley de¤il,
bütün hesaplar kitaplar bunun masrafl› olmad›¤›n›
zaten söylüyor (Resim 26).

Özetlersek, ekonomik krize ra¤men küresel iklim
de¤iflikli¤iyle mücadele, hem etik hem de ekonomik
bir zorunluluktur, çünkü iklim de¤iflikli¤iyle mücadele
etmezseniz ekonominiz de zarar görüyor. ‹klim
de¤iflikli¤iyle mücadele etmek de san›ld›¤› kadar pahal›
da de¤ildir, bununla ilgili çok yay›n var. Afl›r›
borçlanmayla gerçekçi olmayan ekonomik büyüme
hedefleri, ekonomik krizlerin ve iklim de¤iflikli¤inin en
büyük nedenidir.

Yeni dalgalardan bahsedersek, art›k Türkiye ve geliflmifl
ülkelerin - Türkiye geliflmifl ülke say›lmad›¤› için
geliflmesini biraz daha sürdürmesi gerekiyor ama -
sürdürülemez ekonomik büyümeden vazgeçip iyi bir
yerde denge sa¤lamas› gerekiyor, çünkü küçülen ya
da büyüyen de¤il kararl› ekonomi politikalar› ortaya

konulmas›n›n zaman› geldi. Tüketim ve ekonomik
büyümenin eflitlendi¤i, sürdürülebilir bir kalk›nma ya
da kalk›nmama politikas›, hem ekonomik krizlerin
ortaya ç›kmas›n› hem de do¤al kaynaklar›n afl›r› flekilde
tüketilmesini engelleyebilir. fiimdi bu gerçekleri hepimiz
biliyoruz, istiyoruz ama nedense gere¤ini yapm›yoruz.

“Bilmek yetmez, uygulamal›y›z; istemek yetmez,
yapmal›y›z.” Goethe.

Soru ve Katk›lar

Soru

Çin, ekonomik bak›mdan iki kat daha büyür mü? Bu ne
kadar sürer? Büyüme sizce hangi y›l gerçekleflir?
Lokomotif sektörler neler olur?

Soli ÖZEL

‹ngilizlerin meflhur bir laf› vard›r: “Öngörüde
bulunulmaz, özellikle gelecekle ilgili.” Çin'in asl›nda
merakl›s› d›fl›nda herkesin gözle göremeyece¤i pek
çok problemi var. Bunlar›n en önemli ikisi, arada
televizyonda ya da gazetede görüyorsunuzdur belki
gidenleriniz de vard›r mutlaka, Pekin'de anlad›¤›m
kadar›yla insanlar nefes alam›yorlar. Bu çevre problemi
Çin'de ekonomik performans› olumsuz olarak etkileme
derecesine gelmifl ve Çinlileri çok kayg›land›ran bir
mesele. ‹kincisi, Çin Mao dönemindeki tek çocuk
politikas› nedeniyle henüz zenginleflmesini
tamamlamadan yafllanmaya bafllayacak bir ülke.
Dolay›s›yla geçti¤imiz 20 y›lda büyük nüfus kaymalar›yla
sanayide baflarm›fl oldu¤u yüksek büyüme h›zlar›n›
bundan böyle sürdürmesi, benim anlad›¤›m kadar›yla
pek mümkün olmayacak. Ama her fleye ra¤men, Çin'in
2025 y›l›nda Amerika'n›n gayrisafi milli has›las›n›
yakalayaca¤› varsay›l›yor. Asya'da kendi merkezli bir
sistem oluflmas› için a¤›rl›¤›n› da koyacakt›r ve dünya
siyasetinde de etkili bir ülke olacakt›r, en az›ndan k›sa
vadede. G-20 de pek çal›flmad›¤›na göre, ABD ve Çin'in
mutabakata varmas› neticesinde belki bugünkü krizden
farkl› bir noktaya do¤ru gidilebilir.

Soru

Para ekonomisi sona erdi mi? Dünyan›n ekonomik yönü
nereye do¤ru gidiyor?

Prof. Dr. Erinç YELDAN

Para ekonomisinin sonuna gelinmedi ama iktisat bilimi
aç›s›ndan bir fleyin sonuna gelindi¤i çok aç›k. Ana ak›m
iktisad›n›n “Art›k biz bütün sorunlar›n cevab›n› bulduk”
fleklindeki kibirli yaklafl›m›n›n sonuna gelindi kuflkusuz.
‹ktisat politikalar› son derece çeflitli. Para iktisad›,

Resim 26
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finansal istikrar, reel yat›r›mlar bilefliminde sadece
piyasaya de¤il devlete, sadece devlete de¤il piyasaya
karfl›l›kl› olarak önemli görevler düfltü¤ü ve her ülkenin
de kendi yap›sal koflullar›na özgü reçetelerin kullanmas›
gerekti¤i bir döneme geldik. Finansal regülasyon çok
büyük bir olas›l›kla geriye gelecek. 2008 öncesi dünyaya
geri dönmemiz mümkün de¤il. Daha düzenlenmifl,
daha yönlendirilmifl bir piyasa ekonomisine do¤ru
gidiyoruz.

Nuri ÇOLAKO⁄LU

1980 öncesindeki duruma do¤ru mu gidiyoruz?

Prof. Dr. Erinç YELDAN

Hay›r, bence 2010 sonras›na do¤ru gidiyoruz. Bu baflka
bir dünya olacak.

Soru

Nükleer santraller ve iklim de¤iflikli¤i aras›nda önemli
bir iliflki var m›? Türkiye'de enerji aç›¤›n› kapamak için
do¤ru hareket ne olabilir sizce? Dünyada önde gelen
devletler bu global ›s›nmay› yavafllatmak için ne tür
giriflimlerde bulunuyorlar?

Prof. Dr. Mikdat KADIO⁄LU

Bu nükleer santral konusu çok soruluyor. Nükleer
santrallerin de d›fla ba¤›ml› bir enerji oldu¤unu
unutmamam›z gerekiyor. Bunlar›n at›klar›n›n da
çözülmüfl bir problem olmad›¤›n› ve bir nükleer
santralin kurulmas› aflamas›nda santral için de y›llarca
ve çok büyük bir fosil kaynakl› enerji harcand›¤›n›,
sökülürken de ayn› flekilde büyük bir fosil kaynakl›
enerji harcand›¤›n› unutmamak laz›m. O yüzden biz
nükleer santrali yenilenebilir temiz enerji olarak
görmedi¤imiz için nükleer santrale pek fazla umut
ba¤lam›yoruz....

Soli ÖZEL

Enerji konusunda, Türkiye'nin siyasetini de, dünyan›n
siyasetini de çok etkileyebilecek bir fley var. Mesela,
bugünkü yolda devam edilirse 10-15 sene sonra Bat›
yar›küre dünyan›n bilinen fosil kaynakl› enerji merkezi
haline gelecek. Kanada, konvansiyonel olmayan
metotlarla petrol ç›karmas› nedeniyle, dünyan›n en
büyük petrol üreticisi olacak. Üstelik anlad›¤›m
kadar›yla burada ç›kard›¤›n›z her varil için 1,5 varile
yak›n enerji harc›yorsunuz. Felaket bir fley. Fakat para
günefle, rüzgara, suya gidece¤ine hidrokarbonu baflka
metotlarla ç›karmaya korkunç bir flekilde ak›yor, bu
da tabii hem çevre aç›s›ndan bir felaket yarat›yor fakat
bu yolda devam edilirse de bizim etraf›m›zdaki bölgenin
stratejik a¤›rl›¤› da ortadan kalkm›fl olacak. Belki öyle
bir paradoksal sonucu da olabilir.

Soru

Portekiz, Yunanistan örne¤inde oldu¤u gibi, tasarruftan
ne anlamal›y›z, bu çöküflleri önlemek için nas›l
davranmal›y›z?

Prof. Dr. Erinç YELDAN

Tasarruflar›n çökmesi olgusu tabii akflamdan sabaha
birdenbire olan bir fley de¤il. Borç ekonomisinin
özendiri lmesi,  dövizin ucuz hale gelmesi,
tasarrufçular›n önündeki olanaklar›n s›n›rlanmas› ve
bunun mevcut hükümetlerde ve önceki hükümetlerde
uzun dönemli bir politika olarak izlenmesi bu sonucu
do¤urdu. Biz tasarruflar› önce gelirin fonksiyonu olarak
nitelendiririz, tasarruflar›n da¤›t›m› da faizin, getirilerin
konusudur. Dolay›s›yla her fleyden önce gelirlerin
art›r›lmas› gerekiyor. Bir de insanlar› tüketime
yönlendirecek olan borç ekonomisi anlay›fl›n›n
de¤ifltirilmesi gerekiyor. Burada tabii Türkiye'nin emsal
almas› gereken ülke Brezilya, Orta Avrupa'n›n
Türkiye'ye benzer ülkeleri. Buralar›n politikalar› Türkiye
için çok önemli dersler içeriyor. Benim grafikte de
belirtti¤im gibi, bizden daha az tasarruf yapan Amerika
ve ‹ngiltere var. Amerika'n›n tasarruf yapmas› kendi
içinde çok mant›kl› de¤il, zaten dolar dedi¤imiz ka¤›t
para herkes taraf›ndan kabul görüyor. Kabul görmezse
de Amerika o bölgeye demokrasi götürüyor, nükleer
bafll›kl› silahlar›yla bunu kabul ettiriyor. Bunun d›fl›nda
Yunanistan ve Portekiz var ve buradan da çok önemli
dersler al›yoruz. Ama ev hane halk›na “Daha çok
tasarruf yap›n” demekle bu ifl olacak gibi de¤il. Genel
sinyaller, borçlanman›n özendirilmesi, tüketimin
özendirilmesi, al›flverifl merkezlerine dayal› bir
kentleflme, sorular yuma¤›n›n bir bütünü olarak
karfl›m›za ç›k›yor.

Nuri ÇOLAKO⁄LU

Dedi¤iniz gibi bugün Türkiye'de 1 dolar›n karfl›l›¤› 1,87
lira, Amerika'da bildi¤im kadar›yla 100 dolar›n karfl›l›¤›
12 cent, bu da matbaada ka¤›t para basma bedeli.
Dolay›s ›yla  s ›n›r ›n›z  olmay›nca doludizgin
gidebiliyorsunuz.

Soru

Su kaynaklar› ne halde? Tar›m›n sanayiyi karfl›lama
oran› azald›kça ithal ikamesi artmakta. Bu bizi nereye
götürüyor?

Prof. Dr. Mikdat KADIO⁄LU

Su problemi, asl›nda jeopolitik bir ithalat problemidir.
“Sanal su” denilen bir kavram var. Türkiye'de pek fazla
üstünde durmad›¤›m›z bir fley bu. Diyelim ki pamuk
üretiyorsunuz, fleker üretiyorsunuz. Bu pamuk ve flekeri
di¤er ülkeler bizden sat›n ald›klar› zaman, asl›nda
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tonlarca suyumuzu al›yorlar. Bu önemli bir konu, o
yüzden dünyan›n geliflmifl ülkeleri suyu katma de¤eri
daha yüksek yerlerde kullan›rken Türkiye gibi
geliflmekte olan ülkelerse suyu pamuk ve fleker gibi
katma de¤eri daha düflük ürünlere kullan›p bu ürünleri
satarak para kazanmaya çal›fl›yor. Bu bir politika
meselesi. Türkiye'de de pamu¤a ve fleker pancar›na
verilen teflvikten dolay›, Konya gibi bu¤day ambar› olan
yerlerde bile fleker pancar› ve pamuk üretilmeye
baflland›. Tabii olmayan su da yer alt› sular›ndan
kullan›lmaya baflland›. Bugün Konya'da her y›l borulara
4 metre ekleniyor, demek ki Konya'da su seviyesi her
y›l 4 metre düflüyor. Tabii tar›mdaki yanl›fl teflvik
politikalar›, Türkiye'nin sanal sudan haberdar
olmamas›, tekstil ülkesi olmam›z, pamuk sat›yor
olmam›z, fleker sat›yor olmam›z bizim için çok mant›kl›
de¤il asl›nda ama bunu sanayici olarak sizlerin daha
iyi düflünmeniz, bilmeniz laz›m. O yüzden bu tür teflvik
politikalar›yla yer alt› sular› afl›r› flekilde tüketiliyor,
kirletiliyor, bunun sonucunda da obruklar vs ortaya
ç›k›yor. En son kullan›lmas› gereken yer alt› sular›,
Türkiye'de ilk önce yok ediliyor. Bu önemli bir problem
asl›nda. fiu anda da kurakl›ktan dolay› da yer alt› sular›
ya¤›fllarla beslenemiyor.

Soru

Rekabet gücünün art›r›lmas› için sözünü etti¤iniz
e¤itime ne tür yat›r›mlar yapmal›y›z ki OECD ülkeleri
aras›nda iyi bir yere gelebilelim. E¤itim konusunda
ciddi bir aç›¤›m›z var, bizim zay›f alan›m›z. Bilim Sanayi
Bakan›'n›n da sözünü etti¤i FAT‹H Projesi, bu konuda
nas›l bir katk›da bulunabilir?

Prof. Dr. Erinç YELDAN

Türkiye'nin e¤itim konusunda çok yap›sal bir sorunu
var, e¤itime ulaflamama meselesi var. Kalk›nma
Bakanl›¤›'n›n, eski ad›yla DPT, bu sözünü etti¤im y›ll›k
program›nda yay›nlanan komisyon raporlar›nda ›srarla
iki konuyu öne ç›kart›yor. Birincisi e¤itimin
yayg›nlaflt›r›lamamas›, ikincisi e¤itimdeki ders
materyallerinin müfredatla uyum göstermemesi.
Türkiye'nin bu çok özgün sorununa ilave olarak bir de
dershaneleflme sorunumuz var. Bütün orta ö¤retimi
üç saatlik bir s›nava heba etmifl durumday›z. Öyle ki
üniversitede, bitmifl tükenmifl, düflünmeden cevap
verme konusunda e¤itilmifl, okumayan, çarp›k bir e¤itim
sisteminden geçmifl ö¤renci portföyüyle karfl› karfl›ya
kal›yoruz. Sabah karfl›ma ç›kan rakamlardan birisi çok
ilgimi çekti. Örne¤in Türkiye'de ö¤renci bafl›na 9 bin
dolarl›k bir yat›r›m yap›ld›¤›n›, bu rakam›n Meksika'da
24 bin, Polonya'da 40 bin dolar oldu¤unu ö¤rendim.
Buna çok flafl›rd›m, çünkü ben Türkiye'de daha fazla
yat›r›m yap›ld›¤›ndan endifle duyuyordum, çünkü bu
tamamen ölü bir yat›r›m. Eminim hepimizin orta

ö¤retimde yak›n›, çolu¤u çocu¤u var, bunlara babadan
kalma evler, araziler tahsis ediliyor ki dershane
ücretleri karfl›lans›n. Rakamsal olarak bakt›¤›m›zda
belki çok büyük bir yat›r›m yap›l›yor fakat verimsiz,
e¤itim olmayan bir e¤itime yap›lan bir yat›r›m bu.

FAT‹H Projesi'nin çok ayr›nt›lar›n› bilmiyorum fakat
e¤itim olgusu da ö¤rencilere birer bilgisayar vermekten
ibaret bir olgu de¤il kuflkusuz. E¤itimin geleneksel
metotlar› var. Ben de bu geleneksel metotlara ba¤l›
bir insan›m. Kara tahtada ödev yaparak, düflünerek
yap›lan e¤itimin yerini hiçbir fley tutmuyor. Ben kendi
tecrübelerimden art›k ö¤rencilerin gramerlerinin son
derece bozuldu¤unu, sürekli internette noktalama
iflaretlerine hiç dikkat edilmeden birlefltirilmifl
kelimelerle, araya bol bol yabanc› kelimeler konarak
bir kompozisyon al›flkanl›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›n› endifleyle
izliyorum. Sorun tabii bir parça Türkiye'yi de afl›yor bu
aç›dan.

Türkiye'nin orta ö¤retimden bafllayarak bir fleyler
yapmas› laz›m ama iyi bir üniversite ö¤retimi olmadan
iyi bir orta ö¤retim olmayaca¤› ve iyi bir orta ö¤retim
olmadan iyi bir ilkokul ö¤retimi de olmayaca¤›ndan
hareketle Türkiye'nin top yekûn bir e¤itim seferberli¤ine
geçmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Soli ÖZEL

Biz buraya gelmeden Erinç Hoca ile bu konudan biraz
bahsediyorduk. fiu s›ralarda üniversitelerde ders
verenler hakikaten 'bir dokun bin ah iflit' noktas›ndalar.
Herhalde Mikdat Hoca da benzer durumdad›r. Öncelikle
genelden bafllayay›m: E¤itim oldu mu bütün sorunlar,
istihdam vs. çözüldü gibi bir durum, geliflmifl ülkeler
için bile art›k geçerli olmayan bir fley haline geldi.
Amerika'da bile geçerli de¤il. ‹kincisi, bizim aç›m›zdan
sadece üniversite e¤itiminde de¤il, bugün Sedat Ergin'i
okuduysan›z Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyal Çal›flmalar
Forumu taraf›ndan haz›rlanm›fl olan ilkö¤retim ile ilgili
bir rapordan bahsetmifl. Anlad›¤›m kadar›yla rapor,
Türkiye'de gelire göre eflitsizliklerin e¤itim alan›nda
da devlet okullar›nda ne kadar korkunç bir flekilde
artmakta oldu¤unu say›larla ortaya koymufl. Ben flahsen
kahvalt› ederken yaz›y› okudu¤umda lokman›n
bo¤az›ma tak›ld›¤›n› hissettim. Her yerde hamburger
yeniyor fakat fakir okullardaki hamburgerde et yok,
patates ve ya¤ var. Ben Türkiye'nin en iyi okullar›ndan
birinde ders vermiyorum, Bilkent bizden daha iyi, ‹TÜ
onlardan da iyi bir okul fakat her yerde Erinç Hoca'n›n
k›saca de¤inmifl oldu¤u problemle karfl› karfl›yay›z:
Düflünmeyi bilmeyen, düflünmeyle alakas› olmayan,
düflünme gere¤i hissetmeyen ve bilginin bilgi olarak
de¤erinin fark›nda olmayan ö¤renciler giderek daha
fazla s›n›flar› dolduruyorlar. Siz sanayiciler olarak, bu
tür e¤itim alm›fl bir iflgücüyle, kusura bakmay›n ama
bence hiçbir yere varamazs›n›z.
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Prof. Dr. Mikdat KADIO⁄LU

Tabii e¤itimle ilgili söylenecek çok fley var ama en
de¤erli varl›¤›m›z olan çocuklar›m›z› teslim etti¤imiz
ö¤retmenlerimizi ne iyi e¤itiyoruz ne de onlara iyi
muamele ediyoruz. Bunu böyle bilin. Burada bir tuhafl›k
var asl›nda. Tabii bir de yetiflkin e¤itiminden bahsetmek
laz›m. Konuyu ben yine depreme ve afetlere
getirece¤im. Mesela sizler sanayicisiniz, annesiniz,
babas›n›z, kiflisiniz, peki sizin bireysel e¤itiminiz var
m›? Bizde bir güvenli yaflam kültürü eksikli¤i var. Bu
eksiklik bizim için asl›nda en bafltan, kökten gelen bir
fley. Bak›yorsunuz bir insan çok sigara içiyor, her türlü
fleyi afl›r› yapabiliyor, emniyet kemerini de ba¤lam›yor.
Ama bu insan› siz tutuyorsunuz Teknik Emniyet Müdürü
yap›yorsunuz! Böyle bir tuhafl›klar var bu memlekette.
Mesela flu anda bir deprem olsa, sizler ne yapaca¤›n›z›
biliyor musunuz? Türkiye'nin yetiflkin, okumufl, ak›ll›
insanlar›s›n›z. Bilmiyorsunuz. Bir acayiplik var. hep -
m›fl gibi, -mifl gibi yafl›yoruz. E¤itimlerimiz de öyle. Bir
sürü üniversite aç›l›yor ama tabela bunlar. Bunlardan
ç›kan çocuklar ne olacak. Umut tacirli¤i. Bu, Türkiye'nin
faydas›na m› olacak. Ben Üsküdar'da oturuyorum,
evimin etraf›nda befl tane üniversite oldu...! Hocam›z
FAT‹H Projesi'nden bahsetti, bilgisayar da¤›t›lacak dedi.
Mesela flu an evimizde kulland›¤›m›z en basit bilgisayar,
1960'larda ABD'liler Apollo kapsülünü dizayn ettikleri
bilgisayardan en az bin kat daha güçlü ama biz bu
bilgisayardan bir Apollo uzay kapsülü  gibi birfley
yapmay› beceremiyoruz. Neden? Çünkü bilgisayarla
daha çok oyun oynan›yor Türkiye'de, chat yap›l›yor.
Bunlar fleklen bir ilerleme gibi, ama iflin özünde
amac›nda bir ilerleme yok. Çünkü insan›n kendisine
somut bir ürün elde etmeye yönelik do¤ru dürüst bir
yat›r›m yapt›¤›m›z yok. Teknolojiye yap›lan yat›r›m,
gerçek anlamda insana yap›lm›yor. Çocuklarda iyi
çoktan seçmeli fl›k atma yetene¤i geliflmifl ama bir
analitik düflünme, sebep sonuç iliflkisi kurma yetene¤i
yok; ö¤rencilerde analitik düflünme, karar verebilme
konusunda çok s›k›nt›lar var...

Nuri ÇOLAKO⁄LU

De¤erli hocalar›n anlatt›klar›n› kendi hayat›mdan bir
anekdotla tamamlayay›m izin verirseniz. 10 y›l kadar
önce NTV'yi kurdu¤umuzda, yeni muhabir yetifltirmeye
karar verdik. Kafas› çal›flan, ifle yarayacak arkadafllar
aramak için Türkiye'de en az bir yabanc› dili iyi ö¤reten
üniversitelerin ekonomi, tarih, sosyoloji, hukuk
bölümlerine ilanlar ast›k ve haberci olmak isteyenleri
s›nava ça¤›rd›k. Yanl›fl hat›rlam›yorsam 196 kifli
baflvurdu. ‹lk s›nav sorumuz bir daktilo sayfas› yaz›lm›fl
bir metindi. Metinde hiçbir noktalama iflareti yoktu,
her fley küçük harfle yaz›lm›flt›. Arkadafllardan
noktalama iflaretlerini koyup büyük harfleri
iflaretlemelerini istedik. ‹nanmayacaks›n›z ama afla¤›
yukar› 25 tanesi %80'ini do¤ru yapt›. Bugün kendi dilini

bilmeyen, noktalama iflareti bilmeyen kuflaklar yetifliyor.
Bu insanlar nas›l birbirleri ile iletiflim kurup, üstelik
bugünün twitter temposu içinde her kelime k›sal›r, her
fley daha da özetlenirken dertlerini birbirlerine nas›l
ifade edecekler diye kara kara düflünüyorum. Belki
bizim hep birlikte bafla dönüp bu e¤itim meselesini
yeniden yap›land›rarak, yeni bir anlay›flla, bize 10 sene,
20 sene, 30 sene sonra nas›l insanlar laz›m oldu¤una
karar vererek, o hedefe yönelik, t›pk› bir sanayi
kuruluflunu nas›l oluflturuyorsan›z, yani sonunda nas›l
bir mamul istiyorsan›z, nas›l ona göre bir tasar›m
yap›l›yorsa, ayn› mant›kla e¤itimin de yeniden dizayn
edilmesi gereken bir dünyada yafl›yoruz. Çünkü aradaki
boflluklar›, aç›klar› kapatman›n tek yolu e¤itim.

Soru

Geliflen sanayi ve teknolojik geliflmelerin iflgücünün
istihdam› yönünden bir zarar› olacak m›? Robotlar›n
yaratt›¤› bir dünyada m› yaflanacak?

Nuri ÇOLAKO⁄LU

Gerçekten hepimizin dilindeki kelime prodüktivite art›fl›.
Yani daha ileri teknoloji kullanarak, daha az say›da
adamla, daha çok ifli, daha ucuza yaratmak veya
yapmak. Bir taraftan nüfus art›yor, di¤er taraftan insana
ihtiyaç azal›yor. Nas›l bir dengeye do¤ru gidiyoruz
hocam?

Prof. Dr. Erinç YELDAN

Kuflkusuz teknolojik geliflmenin bir sermaye yo¤un
yani emek dostu olmayan bir biçimi var, bir de emek
yo¤un biçimi var. Her sektörde bunlar çok iyi
ayr›flt›r›lm›fl de¤il. Bir noktay› daha vurgulamak
istiyorum asl›nda. Soli çok güzel bir tarihçe çizerken
iktisat aç›s›ndan bize de çok çarp›c› gelen bir veri akl›ma
geldi. 1990 y›l›nda Sovyet sistemi malumunuz çöktükten
sonra, eski Sovyet sisteminde ücretli emeklik
kategorisinde istihdam edilen insan yok. ‹flsizlik yok.
Belki çok üretken bir iflgücü de¤il fakat ücretli emek
de¤il. Sovyet sisteminin çökmesi, Soli'nin bahsetti¤i
1978-79'da Çin ve belki daha sonra Hindistan'›n küresel
kapitalizme kat›lmas›yla beraber dünya çap›nda ücretli
emek arz› 1,5 milyar insandan birdenbire 3 milyar
insana f›rlad›. Yani istihdam bak›m›ndan muazzam bir
arz fazlas› var. Bu da tabii beraberinde emek yo¤un
teknolojilerin muazzam önem kazanmas›na yol aç›yor,
dünya çap›nda ücretlerin gerilemesine neden oluyor
veya enformalizasyona neden oluyor. O bak›mdan
teknoloji seçimi, biraz evvel de izah etti¤im gibi kendi
bafl›na teknoloji her ne pahas›na olursa olsun iyidir ve
gelifltirilmelidir de¤il, ticaret politikalar›yla ve istihdam
politikalar›yla birlikte düflünülmesi gereken bir olgu.
Baz› sektörlerde elbette emekten tasarrufun
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özendirilmesi, robot sanayilerin gelifltirilmesi verimlilik
ad›na, üretkenlik ad›na önemli olabilir ama tar›m gibi
bir sektörde organik tar›m geleneksel tar›m›n yerini
alacak, daha yeni ürünlerin, katma de¤eri yüksek
ürünlerin gelifltirilmesi gibi bir y›¤›n olanak var. Bence
meseleyi sadece piyasan›n k›sa dönem hesaplar›na
b›rakmay›p biraz uzun dönemli bir perspektif ve
bütünsellik içinde düflündü¤ümüz zaman istihdam
meselesi do¤ru yöne do¤ru kanalize olacakt›r.

Nuri ÇOLAKO⁄LU

‹zninizle burada bu oturumu noktalamak istiyorum. Bu
üç de¤erli konuflmac›m›z›n da iflaret etti¤i gibi, dünya
belki son y›llarda hiç tan›k olmad›¤›m›z kadar kar›fl›k,
karmafl›k ve kafa kar›flt›ran bir döneme giriyor. Belki
burada en önemli fley, yönetenlerle bu yönetenlerin
ald›¤› kararlardan etkilenenlerin aras›nda daha iyi bir
diyalog kurulmas›, karfl›l›kl› etkileflimin daha da
art›r›lmas›, hele de iletiflimin bu kadar yayg›nlaflt›¤› bir
dönemde daha iyi paslaflarak daha koordineli bir
çal›flma içine girilmesi... Dileriz bu gerçekleflir ve
Türkiye bu krizlerden de daha avantajl› ç›kar.
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Durmazlar A.fi. olarak “TBMM Üstün Hizmet Ödülü” al›nmas›nda liderlik etmifltir.
Makine ‹malatç›lar Birli¤i'nde (M‹B) 2004-2006 y›llar› aras›nda Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤› yapm›flt›r.

Avrupa Makine ‹malatç›lar Birli¤i Delegesi, Orta Anadolu ‹hracatç› Birlikleri,
Makine ve Aksamlar› ‹hracatç› Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Ticaret Sanayi
Odas› (BTSO) Meclis Üyesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Vekili, Bosen
Enerji Yönetim Kurulu Baflkan›, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odas› Üyesi, Bursa
Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (BUS‹AD) Üyesi, Uluda¤ Üniversitesi Makine Sektör
Kurulu Mütevelli Heyeti Üyesi, Akçalar Sanayi Bölgesi ve ‹fladamlar› Derne¤i Üyesi,
Görükle Sanayi Bölgesi ve ‹fladamlar› Derne¤i Üyesi ve Bursa Tophane Endüstri
Meslek Lisesi Dernek Üyesidir. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Durmaz ‹ngilizce,
Almanca ve orta derece ‹spanyolca bilmektedir.

Hüseyin DURMAZ
Durmazlar Makina
Yönetim Kurulu Baflkan›

Oturum Baflkan›
Prof. Dr. Taner BERKSOY
Okan Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

1943 y›l›nda Gaziantep'te do¤du. 1966 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi'nden mezun olmufl, 1970 y›l›nda Cambridge Üniversitesi'nden (‹ngiltere)
diploma, 1975 y›l›nda da ‹ktisat doktoras›n› alm›flt›r. 1981 y›l›nda Hacettepe
Üniversitesinde Doçent olan Berksoy, 1987 y›l›nda Marmara Üniversitesi'ne
kat›larak yeni kurulan ‹ngilizce ‹ktisat Bölümünün kuruluflunda Bölüm Baflkan›
olarak görev alm›flt›r. 1988 y›l›nda Profesör ünvan›n› alan Berksoy, 1999-2005
y›llar› aras›nda  ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Dekanl›¤›, 2006 y›l›ndan sonra da Bahçeflehir Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi Dekan› olarak görev yapm›flt›r. 1991-2005 y›llar›nda Cumhuriyet
gazetesinde köfle yazarl›¤›, 2005 -2010 y›llar›nda Radikal gazetesinde  köfle
yazarl›¤› yapm›fl; 2011'den itibaren ise Dünya Gazatesi'nde köfle yazarl›¤›
yapmaktad›r.

1949 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. Fizik ve kimya çift lisans›n› MIT'de 1971'de, fizik
yüksek lisans›n› 1972'de ve doktoras›n› 1977'de Illinois Üniversitesi'nde yapan
Berker doktora sonras› araflt›rmalar›n› Harvard Üniversitesi'nde 1977-1979
y›llar›nda yürütmüfltür. 1979-1999 y›llar›nda MIT'de ö¤retim üyeli¤i de yapan
Berker, 1988-2004 y›llar›nda MIT'de Professor, 2004'den beri MIT'de Emeritus
Professor ünvan›n› tafl›m›flt›r. 1999'da Türkiye'ye kesin dönüfl yapmas›n› müteakip
lisans, lisansüstü ve lise ö¤rencilerine ders vermifltir. MIT Fizik Bölümü Buechner
E¤itim Ödülü (1987), TÜB‹TAK Bilim Ödülü (1988), Fellow of the American Physical
Society (1988-), MIT Fen Fakültesi Lisansüstü E¤itimde Mükemmellik Ödülü
(1995), Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Türk Bilimcisi Ünvan› (1996), Humboldt
Research Award (2007), KoçPost Ö¤renci Gazetesi Y›l›n En ‹yi Hocas› (2008)
ödüllerini kazanm›flt›r. 1999 y›l›ndan beri Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi
ve 2008'den beri Konseyi Üyesidir. MIT-Turkey Freshman Scholars Program'›n›n
kurucusu ve yöneticisidir.  Ekim 2011 itibar›yla, 131 bilimsel yay›n› vard›r ve 4523
at›f alm›flt›r. 2011'de Avrupa Akademisine seçilmifltir.

Prof. Dr. A. Nihat BERKER
Sabanc› Üniversitesi Rektörü

1960 y›l›nda Trabzon'da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Bölümü'nden mezun
olmufltur. 1998 y›l›ndan bu yana PwC Türkiye Baflkan› ve ülke faaliyetlerinden
sorumlu k›demli ortak görevlerini yürüten Baflaran Symes 1981 y›l›nda kurulan
PwC Türkiye'nin kurulufl aflamas›ndan bugüne önemli rol oynam›flt›r, ayr›ca
1983 y›l›nda flirketin Kopenhag ofisinde, 1989 y›l›nda da Londra ofisinde görev
alm›flt›r. 1998-2005 y›llar› aras›nda PwC Orta ve Do¤u Avrupa Bölgesi'nin Yönetim
Kurulu üyeli¤inde bulunan Baflaran Symes, 1 Temmuz 2005 tarihinden Ekim
2008'e kadar PwC Avrupa Bölgesi (Eurofirm) Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapm›flt›r.

TÜS‹AD'da fiirket ‹flleri Komisyonu Baflkan› olarak Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapan
Cansen Baflaran Symes ayn› zamanda Yurtd›fl› ‹letiflim Dan›flma Kurulu
Baflkan›'d›r.

Cansen Baflaran Symes, 2004 y›l›nda Dünya Ekonomik Forumu taraf›ndan 1992
y›l›ndan bugüne kadar “Gelece¤in Global Lideri” seçilen tüm adaylar aras›ndan
oluflturulan “Gelece¤in 100 Global Lideri Grubu”na seçilmifltir. 2000 y›l›nda
Dünya Gazetesi taraf›ndan “Y›l›n En Baflar›l› ‹fl Kad›n›” ödülüne ve 2006 y›l›nda
Uluslararas› Lions Kulüpleri Birli¤i'nin “8 Mart Dünya Kad›nlar Günü” etkinlikleri
kapsam›nda üstün hizmet ödülüne lay›k görülmüfltür. Evli ve bir çocuk annesidir.

Cansen BAfiARAN SYMES
PricewaterhouseCoopers
Türkiye Baflkan›
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Prof. Dr. Taner BERKSOY
Okan Üniversitesi Ö¤retim Üyesi 

Bu 10. Sanayi Kongresi'nin ikinci oturumuna hofl
geldiniz. Kongrenin   genel bafll›¤› bana çok enteresan
geldi, duydu¤umda da çok hofluma gitmiflti: Dalgalar›
Yöneterek Gelece¤i Tasarlamak. Gördü¤ünüz gibi iki
boyut var burada, bir veya iki kabul var. Bunlardan bir
tanesi,ekonomik hayatta dalgalar oldu¤u r ve bu
dalgalarla birlikte yaflamak durumunda olmam›z
üzerine yap›lan vurgu. Gerçekten dalgalar var ve biz
bunlarla yaflamak durumunday›z. . .‹kinci boyut da bu
dalgalarla   ne yapaca¤›m›z› sorusunu  vurgulayan bir
söylem. Bu dalgalar› yönetmemiz gerekti¤i kabulü  var
burada Örtük olarak da  gelece¤in yönetilebilir bir fley
oldu¤u düflüncesi var. Bunlar› düflününce kongrenin,
gerçekle çok uyuflan bir konusu oldu¤u söylenebilir
diye düflünüyorum.  Gerçekten çok dalgal› ortamlarda
ifl yap›yoruz. Ben iktisatç› oldu¤um için tamamen
dalgalarla geçiyor benim hayat›m ve gelecekle ilgili de
bir tasar›m yapmak zorunday›z, bunu da en fazla bizim
meslek hisseder.

Bir önceki oturumda hep “gelecek”  konufluldu. Tabii
gelece¤i tasarlad›¤›n›z zaman da bunun iki boyutu çok
önemli. Bir tanesi, insan boyutu. Bizim oturumumuzdaki
konuflmac›lar›m›z iflin bu boyutuyla çok yak›ndan ilgili
ve bu konuda uzmanlar. Bir konuflmac›m›z, gelece¤i
tasarlay›p ona göre insan yetifltiren Say›n Profesör
Doktor Nihat Berker; Sabanc› Üniversitesi'nin Rektörü
ve fiilen bu ifli yap›yor. Dalgalar› hissediyor mu
bilmiyorum ama herhalde konuflurken ne kadar dalga
alt›nda kald›¤›n› söyleyecektir. Cansen Han›m  iflin
profesyonel taraf›nda yani iflgücü kullanan taraf›nda;
biliyorum o, uygulamada her gün dalgalarla burun
buruna yafl›yor ve herhalde iflin o boyutunu da bir miktar
aç›klayacak. Durmaz Bey de makine sektöründe? Bu
da gelece¤in tasarlanmas›nda çok önemli bir boyut;
tahmin ediyorum, o da iflin sanayici taraf›na de¤inecek.

Önce Say›n Prof. Dr. Nihat Berker ile bafllayaca¤›z.
‹nsan, e¤itim ve üniversite konusunu inceleyecek.

Prof. Dr. A. Nihat BERKER
Sabanc› Üniversitesi Rektörü

Konuflmam› bir flekilde bafllatacakt›m ancak Hocam›n
bana bir asist yapt›¤›n› gördüm, onun için önce Hocam›n
deyimlerinden bafllayaca¤›m.

Dalga terimi, bir fizikçi olarak benim akl›ma bir kaosu,
bir düzensizli¤i ve ayn› zamanda büyük bir gücü, öne
do¤ru büyük bir at›l›m› getiriyor. Bence bizim
hayat›m›za, ülkemize, dünyaya gayet iyi uyuyor, uymas›
gereken bir fley. Yönetim deyince de, yönetimin art›k
bence modern bir taraf› var. Yönetim art›k insanlar›
tek s›ra halinde dizmek de¤il. Jimnastik ö¤retmeninin,

hiç olmazsa benim neslimde yapt›¤›  gibi ,
“önünüzdekinin omzunu tutun, yürüyün” demesi de¤il;
daha çok soft skill'lerle, yumuflak becerilerle insanlar›
kendi isteklerine do¤ru yöneltmek hem de insanlar›n
yapmak istediklerini daha da kolaylaflt›rmak var. Bunlar›
da göz önüne al›rsak bence ilerisi güzel görünür.

Günümüz için bilgi ça¤› deniyor. Bunu baflka ça¤larla
k›yaslayaca¤›m. Geçmiflte bronz devri vard›, teknoloji
devri vard›; bu devirlere bakarsan›z, bronz devri nedir
derseniz, herhalde bir Hititli, bir Sümerli size bir bronz
k›l›ç gösterebilirdi. Teknoloji ça¤› nedir derseniz bir fabrika
gösterebilirler. Bilgi ça¤›nda “bana bilgiyi gösterin”
diyorlar. Bilgi nedir? Nerede gösteriyorsunuz bilgiyi? Bilgi,
her birimizin kafas›n›n içinde. Demek ki insan odakl› bir
ça¤a geldik. ‹nsan olmazsa bilgi de olmaz. ‹ki kula¤›m›z›n
aras›nda tafl›d›¤›m›z dünyan›n en güçlü bilgisayar› olmazsa,
bilgi de olmaz. Dolay›s›yla günümüz art›k insan odakl› bir
ça¤ ve bu ça¤a da Türkiye çok iyi bir flekilde uyuyor.
Toplumumuz otoriter bir geçmiflten daha az otoriter,
insanlar›n topluma de¤il toplumun insana hizmet etti¤i
insan odakl› bir topluma do¤ru gidiyor, ben bundan çok
mutluyum.

Ben bir e¤itimci olarak, hem her sömestr ders veren,
araflt›rmalar›na devam eden bir rektör hem de bir
idareci olarak bunun üzerinde duruyorum. Benim
mesle¤im gayet basit: hizmet. Ben bir hizmetçiyim,
ö¤rencilerime hizmet ediyorum çünkü ö¤renciler
olmasa Sabanc› Üniversitesi olmaz, Oxford Üniversitesi
olmaz, Sorbonne Üniversitesi olmaz, MIT olmaz.
Ö¤renciler var diye biz var›z ve de bizim tek görevimiz
ö¤rencilere hizmet etmek.

Ama hizmet etmek derken, tepenizde devaml› size
hizmet eden birisi çok bunalt›c› bir fley de olabilir. Öyle
bir düzene gidifl var. Bu hizmeti bizim de insanlar›n
özgürlüklerine, isteklerine sayg› göstererek yapmam›z
laz›m. Sabanc› Üniversitesi'nde biz bunu yap›yoruz.
Türkiye'de bunu bafllatt›k ve on y›l› aflk›nd›r devam
ettiriyoruz. ‹nsan bir kere yafl›yor, kendi özgür
seçimlerini yapmas› laz›m. Siyasette de olabilir, yaflam
tarz›nda da olabilir fakat en önemlisi mesle¤ini
seçerken. Bir nesil önce, bir otobüste birinin yan›na
oturdu¤unuz zaman o kifli hakk›nda çok h›zl› bilgi
edinmek isterseniz memleketini sorard›n›z. Bu nesilde
ne soruyorsunuz? Mesle¤ini. Bizi tan›mlayan
mesle¤imiz ve o meslek seçimi de çok önemli ve
insanlar›n kendi istedikleri, mutlu olacaklar› mesle¤i
seçmeleri laz›m.

Bu ba¤lamda otoriter bir yap›yla gelen toplumumuzda,
geçmiflte yanl›fl bir düzen vard›. Ö¤rencilerimize,
çocuklar›m›za 17 yafl›nda bir seçim yapt›rmak, kendi
daha lisedeyken bir seçim yapt›rmak do¤ru de¤il. Ben
liselerde, Kayseri'de, ‹stanbul'da, Zonguldak'ta, her
yerde liselerde konufluyorum; yazlar› bütün Türkiye'den
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70-80 ö¤renci toplay›p onlara fizik dersi veriyorum, bu
nedenle çok iyi biliyorum ki bu seçimi ço¤u zaman,
hemen hemen her zaman ailenin babas› yap›yor. Böyle
bir durum var. Birçok kifli bana geliyor, fizikçi olmak
istedi¤ini, sosyolog olmak istedi¤ini, iktisatç› olmak
istedi¤ini fakat babas›n›n t›p yazmas›na karar verdi¤ini
söylüyor. Müthifl bir fley bu, bir tür suç neredeyse, 17
yafl›ndaki insana bunu yazd›rmak; özellikle de yatay
geçiflin çok zor oldu¤u bir üniversite sisteminde.

Sabanc› Üniversitesi'nde biz bu ifli bafl›ndan beri nas›l
yapt›k? MIT de nas›l yap›l›yorsa, Harvard'da nas›l
yap›l›yorsa öyle yapt›k. ‹lk girdiklerinde bütün
ö¤renciler, fen bilimlerinden, sosyal bilimlerden,
iktisattan girseler de, herkes ödünsüz ayn› dersleri,
ayn› sosyal bilimler dersini, ayn› fen bilimleri dersini,
ayn› matematik dersini, ayn› Atatürk ink›lâplar› dersini,
ayn› Türkçe dersini, ayn› ‹ngilizce dersini al›yor. Hepsi
ayn› seviyeye geliyor ve ikinci senelerinde bir diploma
program› seçiyorlar, bizde bölüm yok çünkü.
Geldikleriyle hiç alakas› yok seçimin, kendi istekleri
içinde seçim yap›yorlar. Tabii ki aileyi dinlemek laz›m,
arkadafllar› dinlemek laz›m fakat en önemlisi yerinde
deneyimle, üniversitede deneyimle a¤abeyleri, ablalar›
dinlemek laz›m ve kendi özgür seçimini kullanmak
laz›m.

Baflta girerken ö¤rencilerimize ne yapmak istediklerini
soruyoruz. Ö¤rencilerimizin %50'si baflta söyledikleri
yolda devam ediyorlar. Di¤er %50'si bir de¤ifliklik yap›yor.
Bunun içinde mekatronikten biyoloji mühendisli¤ine
geçenler de var, mekatronikten antropolojiye geçenler
de var, antropolojiden mekatroni¤e geçenler de var.
Fakat burada bir baflka istatistik de var. Türkiye'de
lisans›n› alan üniversite ö¤rencilerinin %50'si lisans
ald›¤› anda diplomas›yla bar›fl›k de¤il. Bizde üniversiteye
girdikten sonra de¤ifltiren %50 ile baflka okullardan
mezun olduktan sonra diplomas›ndan memnun olmayan
%50 aras›nda belli ki bir ba¤lant› var. ‹nsan kendi seçti¤i
bir konuda mutlu olur, mutlu olursa baflar›l› olur, baflar›l›
olursa daha da mutlu olur; bu böyle devam ediyor.

Biz bunun sonuçlar›n› al›yoruz. Tabii her zaman daha
iyi sonuçlar alabiliriz ama bizim ö¤rencilerimizin %90'›
mezuniyetten bir y›l sonra ya bir ifl sahibiler, bir iflteler,
sektörlerdeler ya da lisansüstü ö¤retime devam
ediyorlar. Bu %90'›n üçte ikisi, sektörlerde çal›fl›yor,
üçte biri de lisans sonras› e¤itime devam ediyor. Yine
bütün mezunlar›m›z›n %25'i yurtd›fl›nda ya sektörlerde
çal›fl›yor ya da lisansüstü e¤itime devam ediyor.

Demek ki burada kendi hayat›n› seçmek çok önemli.
E¤er mühendis olacaksan bile ilk y›l›nda çok ciddi
sosyal bilimler dersleri al›yorsun. Bu da olmazsa olmaz
bir fley. Birazdan ben kendi lisans›mdan bahsedece¤im.
Ben kendim 17 yafl›mda mahalle bask›s›ndan istemeye
istemeye Amerika'ya, mühendisli¤in Mekke'si MIT'ye

gittim. Orada bize, “Her sömestr yani 8 kere bir sosyal
bilim dersi alacaks›n,” dediler ve bu bana çok yarad›.
‹stesek de istemesek de, ne kadar teknik ifller yapsak
bile, meslektafllar›nla, ö¤rencilerinle, her kesimden
insanlarla hep konuflacaks›n, flimdi konufltu¤um gibi,
dolay›s›yla daha önce bahsetti¤im soft skill'lerin,
yumuflak becerilerin yoksa insanlarla iletiflim
kuramazsan, meram›n› anlatamazsan, onlar›
anlayamazsan, denklemlerde ne kadar iyi olsan da bir
ifle yaramazs›n; ne topluma faydal› olursun, ne de
kendine.

‹nsan yetifltirmekten yani e¤itimden gitti¤i için burada
size kendi öykümü de anlatay›m. Ben, 17 yafl›mda
hemen dönerim diye Amerika'ya gittim. Fakat 32 sene
kald›m. Son 20 senesi MIT'de ö¤retim üyesi olarak,
bunun 11 senesi de profesör olarak geçti. 12 ay önce
Türkiye'ye kesin dönüfl yat›m ama burada Bo¤aza naz›r
yemek yemek için de¤il  - gerçi onu da yap›yorum-
fakat bunun ötesinde aktif bir hayat sürmek için.
Türkiye'ye döndü¤ümden beri de bu aktif hayat›
fazlas›yla sürdüm.

Bunun üzerine endeksler de var. Bilim insan› olarak,
e¤itimci olarak üretimime bakarsan›z, MIT'deki 20
y›ldan sonra buradaki 12 y›l›m› karfl›laflt›r›rsan›z,
Türkiye'deki 12 y›l daha üretken. Bunun sebebi gayet
basit :  Türkiye'de beraber çal ›flt ›¤›m genç
meslektafllar›m, Türkiye'deki genç ö¤renciler flahane.
E¤er ö¤rencilere duyarl› olursan, ne ekersen befl mislini
biçiyorsun. Bu, bir fizik kaidesine ayk›r› ama bir flekilde
oluyor. Gayet basit dört kural var: Ö¤rencileri çok
çal›flt›racaks›n, bir yaramazl›k olmas›n; kendin daha
çok çal›flacaks›n; hep gülümseyeceksin; kin
tutmayacaks›n yani befl dakikada kendini “remood”
edeceksin. Bunlar› yapt›n m› müthifl ifller oluyor.

Türkiye'ye döndü¤ümde ilk önce Teknik Üniversite'ye
gitmifltim. Her seviyede ders vermeye bafllad›m. Hem
kitle derslerini, 1. s›n›f derslerini hem ileri lisans
derslerini ve lisansüstü derslerini hem de sosyal bilim
derslerini vermeye bafllad›m. Fakat üniversite 1. s›n›f
derslerini verirken, ö¤rencilerime gidip “benim
araflt›rma grubuma girer misin?” dedim. Bunlar
üniversite 1. s›n›f ö¤rencileri. Ne diyecekler, hay›r m›
diyecekler, tabii ki evet diyorlar. Girenlerle s›k› bir
çal›flma yapt›k. Dört ö¤renciden üçü benimle kald›.
Belki yirmiye yak›n benimle araflt›rma yapan
ö¤rencilerim var ve flu anda kimisi burada, kimisi
dünyan›n en iyi üniversitelerinde doktora sonras› ya da
doktora ö¤rencisi. Beraber müthifl fleyler yapt›k fakat
önemli olan onlar›n üniversiteden itibaren araflt›rma
yapmas›.

Hem Nihat Berker olarak hem de Sabanc› Üniversitesi
olarak, insan yetifltirmede önemli bir mesaj›m›z var:
Siz, günümüzde e¤er üniversiteye giderseniz, bütün
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derslerinizden A al›rsan›z fakat baflka bir fley
yapmazsan›z, bu baflar›l› bir e¤itim mi? Bunun cevab›
büyük bir hay›r. Bunu Nihat Berker olarak ben
söylemiyorum. Bunu sizi alacak sektörler söylüyor,
lisansüstü kurumlar söylüyor. Kimse art›k, herkesin
yüz binlerce defa çözdü¤ü bayat ödevlere, bayat s›nav
problemlerine prim vermiyor. Herkes, “sen hangi
projede çal›flt›n, hangi özgün hayat projesinde çal›flt›n?”
diye soruyor. Öyle ki gerçek hayat projeleri, bu problemi
tan›mlamak da çözümün %50si, %60'› ve herkes bunu
istiyor. Böyle projeler, Sabanc› Üniversitesi'nde, daha
önceki okulum MIT'de her konuda olabilir.
Mühendislikte var, sosyal bilimlerde var, yönetim
bilimlerinde var; hepsinde gerçek hayat projeleri var.
Bir üniversitenin topluma giriflik olmas› laz›m. Bütün
bu fakültelerde bunu da yaparsan ö¤renciler baflar›l›
olur. Dolay›s›yla biz ö¤rencilerimizin üniversite 1.
s›n›ftan itibaren bir projeyle, bir ö¤retim üyesiyle ilintili
olmas›n› istiyoruz. Toplumumuzda baz› fleyleri
de¤ifltirmek için ö¤rencilerin senin aya¤›na gelmesini
beklememek laz›m. Benim Türkiye'ye döndü¤ümden
beri, bafl›ndan itibaren yapt›¤›m gibi ö¤rencilere gidip
“Benimle çal›fl›r m›s›n?” demek laz›m. Çok da iyi
çal›fl›yorlar. Dedi¤im gibi, duyarl› olursan, ö¤renciler
sana ekti¤inin befl mislini veriyorlar.

‹nsan odakl› bir toplum dedik. ‹nsan odakl› demek,
insanlara, kiflilere hizmet vermek demek; ifllerine,
özgürlüklerine, isteklerine duyarl› olmak demek; bir
de empati demek, kiflileri mutlu etmekten zevk almak
demek. Burada hem toplumumuza, hem üniversitemize
bir baflka ifl düflüyor: Gençleri erken ödüllendirmek.
Ben de buradaki meslektafllar›m gibi kaç tane doçentlik
s›nav›na girdim. Aday ç›k›yor, sonra hocalardan biri
“Çok iyi ama biraz piflsin,” diyor. Bunu duyunca
vücudumdaki bütün atomlar öldü. Nas›l olur bu? Pifle
pifle insanlar kavruluyorlar. Ne olur? “Ya hocam,
sonradan kötü ç›karsa?” Kimse kötü ç›km›yor asl›nda
ve %5 risk alabilirsin. Geleneksel olarak ö¤rencilerimizi
çok severiz ama belli etmeyiz, arkalar›ndan çok severiz
ama onlar› yüzlerine karfl› sevip erken ödüllendirmek
laz›m. ‹yilerse iyi olduklar›n› da söylemek laz›m.

Bilimde insan› ölçmek için birçok endeks var. Benim
Nihat Berker endeksime göre, kendinden daha de¤erli,
kendinden daha yukar› gidecek kaç ö¤renci
yetifltiriyorsun? Buna bütün bilim insanlar›, bütün
e¤itmenler endekslenmeli. Bunu yaparken de tabii
ö¤rencileri erken ödüllendirmeli.

Yapt›¤›m›z bir baflka program, Sabanc› Üniversitesi'nde
birinci senede alt› tane ders var. Bu alt› dersin her s›n›f
birincisini yani alt› ö¤renciyi ikinci y›llar›nda bir
haftal›¤›na MIT'ye götürüyoruz. Bir hafta MIT'de derslere
giriyorlar, rektör ile tan›fl›yorlar, akflam müzelere
gidiyorlar, bilet alabilirsek bir NBA basketbol maç›na
girebiliyorlar, sonra Türkiye'ye dönüyorlar ve MIT'deki

e¤itimle Sabanc› Üniversitesi'ndeki e¤itimi karfl›laflt›ran
bir rapor haz›rl›yorlar. Çok sürpriz fleyler ç›k›yor, iyi
fleyler ç›kt›¤› gibi iyilefltirece¤imiz fleyler de ç›k›yor. Bu
y›ldan itibaren de MIT'de ilk y›l s›n›f birincisi olanlar,
ikinci y›llar›nda Türkiye'ye Sabanc› Üniversitesi'nde bir
hafta ders almak için gelecekler. Bu, kendi kendini
birçok flekilde katl ›yor.  Ö¤rencileri  erken
ödüllendirmenin burada faydas› ne? Geleneksel olarak
herkesin baflar›s› dördüncü senede ödüllendiriliyor
ama bu bir kay›p çünkü birisini ödüllendiriyorsun ama
bunun verdi¤i iyi his, mutluluk benim üniversiteme
yaram›yor ki, çekip gidiyorlar. Ben birinci senemde
ö¤rencilerimi ödüllendirirsem, onun verdi¤i iyi niyet
ve mutluluk üç sene daha benim üniversitemde kalacak
ve öteki ö¤rencilere yay›lacak. Bu gibi fleyleri de yönetim
stratejilerinde, taktiklerinde düflünmek laz›m.

Toplumumuzda art›k her fley aç›k. ‹letiflim aç›k, insan
odakl›l›k aç›k ve bunun neticesinde de bir dikey
entegrasyon var. Ben Türkiye'ye döndükten sonra yaz
okullar› düzenlemeye bafllad›m ve Türkiye'nin her
köflesinden 80 liseden 130 kifli gelip TÜB‹TAK'›n
Kandilli'deki Feza Gürsey Enstitüsü'nde benden MIT'nin
fizik 1 dersini ald›lar. 12 günde gayet yo¤un bir flekilde,
günde iki s›nav, 12. gün yaz›l› ve sözlü s›nav oldular.
Bunlar elit liselerden gelen ö¤renciler de¤ildi, 80 lise
olunca Van'dan, Trabzon'dan, Konya'dan, Ankara'dan,
‹stanbul'dan, ‹zmir'den, Kayseri'den, her yerden gelen
ö¤rencilerdi. Bu çok iyi bir sonuç verdi. Ayn› dersleri
ben MIT'de de verdim, az çok ayn› s›navlar›
kullan›yorum, bir iki fley de¤ifliyor ve say›sal olarak
bizim lise ö¤rencilerimizin averaj›, MIT'deki 1. s›n›f
ö¤rencilerinin averaj›ndan daha yüksek. fiimdi liselilere
yaz okullar›m›z› Sabanc› Üniversitesi'nde yap›yoruz.
Bu liselilerin birço¤uyla hâlâ irtibat›m var, baz›lar›
benimle veya meslektafllar›mla araflt›rma yapmaya
geliyor.

Dolay›s›yla sen kendine art›k ben üniversite hocas›y›m
deyip gözünü kapatamazs›n; liselerle beraber çal›flmak
laz›m, liselere coflku katmak laz›m. En önemlisi de biz
onlara coflku kat›yoruz ama asl›nda bu iflten biz
faydalan›yoruz. Burada ifl insanlar› var. ‹fl dünyas›nda
böyle bir kavram vard›r. Ben her y›l yafllan›yorum ama
her y›l 17 yafl›nda, 18 yafl›nda bir gençle fikir jimnasti¤i
yap›yorum. 17-18 yafl›ndaki bir genç daha hislerini
saklamay› ö¤renmemifl, dolay›s›yla ben ona kendimi
anlatam›yorsam, söylediklerim palavra geliyorsam
onun gözünden hemen anlafl›l›yor. Dolay›s›yla dürüst
olmal›y›m, onuna iletiflim kurmal›y›m. Fikir jimnasti¤i
bana bedava geliyor ve bu biz e¤itimciler için müthifl
bir avantaj. Fakat biraz daha düflünürsek, bir flekilde
hepimiz e¤itimciyiz, hepimiz her yafltan insanlar›
e¤itiyoruz, etraf›m›zdaki insanlarla iletiflim kurmaya
çal›fl›yoruz, etkilemeye çal›fl›yoruz. Bunu yaparken de
insanlar›m›zla konuflursak, e¤itimci ol olma ayn› flekilde
bundan faydalan›yoruz. Bunlar› yapmak benim için
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büyük bir macera, büyük bir mutluluk. Dedi¤im gibi,
ben e¤itimci oldu¤um için bunu büyük dozda
yap›yorum. Dün akflam dersimi veriyordum, bir panik
içinde haz›rl›yordum. Önümüzdeki günlerde de
ö¤rencilerle buluflaca¤›m fakat hepimizde insan
yetifltirme potansiyeli var. Asl›nda bunun en büyük
yarar›n› biz kendimiz görüyoruz.

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Say›n Nihat Berker'e çok teflekkür ederim. Bir
noktaya daha teflekkür ediyorum. Bir önceki
oturumda da benzer konular konufluldu. Özellikle
üniversite hocalar› kendilerine gelen ö¤renci
materyalinin kötü oldu¤unu, orta ö¤retimin, lise
e¤itiminin hiçbir ifle yaramad›¤›n›, dershane
tuzaklar›n› vs. söylüyorlar. Bunlar›n  hepsi do¤ru.hep
birlikte müthifl bir ö¤renci flikâyeti yap›yoruz.  Sevgili
Hocam, dikkat ederseniz hiçbir flekilde ö¤rencisinden
flikâyet etmedi, çok ayd›nl›k, umut vadeden,
çocuklar›n da hakk›n› veren, çocuklara nas›l
yaklafl›lmas› gerekti¤ini de uygun bir dille anlatan
bana kal›rsa de¤iflik ve çok de¤erli bir konuflma yapt›.
Ben de  bir üniversite hocas› olarak, bunun için de
teflekkür ediyorum hocama.   Gerçekten de hakl›,
çünkü malzememiz o kadar da kötü de¤il.

Say›n Cansen Baflaran Symes PWC'nin Türkiye
Baflkan›. 'Yeni  dünya, yeni yetkinlikler, iflgücü ve
i s t i h d a m '  k o n u s u n d a  b i z i  a y d › n l a t a c a k .

Cansen BAfiARAN SYMES
PricewaterhouseCoopers Türkiye Baflkan›

Yeni dünya ve yeni yetkinliklerden bahsettikten sonra
kapan›flta insan kaynaklar› konusuna de¤inerek
toparlayaca¤›m sunumumu.

Ben ekrana geçen y›lki baz› anekdotlar› koydum
(Resim 1).

Bir ad›m geriye gidersek, asl›nda 21. yüzy›la girerken
dünyan›n bu gerçekleri üzerinde çok rapor yaz›ld›. Ben

ekrana PwC'nin 2000 y›l›nda yaz›lan “Six Forces”
raporunun ana temalar›n› yans›tt›m. Son on küsur y›l›
bu kavramlar› konuflarak geçirdik ama flimdi
konufltu¤umuz yeni dünya belki de bu alt› tane güç için
neler yapt›¤›m›z veya neler yapamad›¤›m›zla s›n›rl›
(Resim 2).

Geçti¤imiz günlerde Dünya Ekonomi Forumu web
sitesine y›ll›k Davos toplant›s›n›n ajandas›n›n ana
hatlar›n› koydu. Bu senenin ana bafll›¤› 'Büyük
dönüflüm, yeni modelleri flekillendirmek'. Burada da
salonda olan hepimiz gibi liderlerin s›n›rlar›n›
zorlarcas›na yeni modeller üretmeye iten dünya
dengelerini söylüyor. Dört ana bafll›k var, bence çok
çok kritik. Önümüzdeki sene bunlar›n üzerine daha da
fazla kafa yoraca¤›z. Büyüme ve istihdam modelleri ki
Türkiye bunda bir hayli çal›fl›yor; liderlik ve inovasyon
modelleri ki kurumlar›m›z için son derece önemli;
sürdürülebilirlik ve kaynak modelleri, bir önceki panelde
hocam›z bize asl›nda çevre ve su konusunda son derece
kritik mesajlar verdi; sosyal ve teknolojik modeller
(Resim 3).

“Hey Big Spenders”: Ben bu bafll›¤a bay›ld›m. Geçen
hafta The Economist'in her sene bafl›nda yay›nlad›¤›
özel say›s›nda ç›kt›. Asl›nda biz de bunlar›n içindeyiz.
Mesaj flu: Geliflmekte olan ülkelerin sat›n alma
gücündeki h›zl› büyüme önümüzdeki y›llarda geliflmifl

Resim 1

Resim 2

Resim 3
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olan ülkelerdeki kârl›l›¤› ciddi anlamda art›racakt›r.
Dolay›s›yla bizler gibi geliflmekte olan ülkeler her
harcama yapt›¤›nda geliflmifl ülkeleri besliyoruz. Bu
nedenle dünyadaki bu tart›flmada belki de dengeyi iyi
oturtmak ad›na iyi bir mesaj. Sadece büyümüyoruz,
büyürken baflkalar›n› da besliyoruz ki bu global dünyada
çok önemli. Nitekim “10-15 y›l içinde küresel flirketlerin
gelirlerinin yar›s› geliflmekte olan ülkelerden gelecek;
bunu çok net biliyoruz. Çin ve geliflmekte olan di¤er
ülkeler bat›l› flirketleri uzunca bir süre meflgul edecek”
(The Economist'in sene bafl› say›s›ndan al›nt›).

Geliflmekte olan ülkeler, büyümenin lokomotifi, evet.
Hepimiz biliyoruz, bu ülkeler geçmifl 10-15 y›lda üretime
çok büyük katk› sa¤lad› ama yeni olan bir gerçek var ki
geliflmekte olan ülkelerin ithalat hacmi geliflmifl ülkeleri
geçecek. Çin'in ithalat hacmi 2014 y›l›nda ABD'ninkini
geçecek. Dünyadaki perakende piyasas›n›n yar›s›ndan
fazlas›na hâkimler, dolay›s›yla geliflmekte olan bizler
de dahil. Harcamalar›ndaki art›fl dolar baz›nda geliflmifl
ülkelerin iki kat›na ç›kacak. Bunlar asl›nda dünyan›n
yeni olan gerçekleri.

Bu gerçeklerle nas›l bir ajandayla bafla ç›kaca¤›z diye
bakt›¤›m›zda, hemen ilk bafla giriflimcili¤i koyuyorum
ki bunun e¤itimle de çok büyük alakas› var. Hocalar›m›z
da bundan bahsettiler. Farkl› ruhtaki insanlara ihtiyac›m›z
var.

Geçti¤imiz y›l Dünya Ekonomik Forumu'nun toplant›s›nda
bahsedilen hükümetler ülkelerinde, büyük flirketlerde
kendi içlerinde giriflimcili¤i teflvik etmelidirler. Dolay›s›yla
rekabette giriflimcili¤in önemi büyük. Bilmiyorum
geçti¤imiz hafta takip ettiniz mi, önemli bir giriflimcilik
semineri vard›. Ben 2000 y›l›nda Linda ile tan›flan flansl›
kiflilerden biriyim, Davos'ta ikimiz de 2000 y›l›nda dünyada
100 küresel liderden biri seçilmifltik, ben Türkiye'den o
Amerika'dan. Aç›kças› ne ifl yapt›¤›n› anlamam iki senemi
ald›, çünkü o y›llarda ülkemizde giriflimcilikle ilgili
kurumsal teflebbüsler çok azd›. Geçen hafta Türkiye'de
Linda flöyle dedi: “Etkin Giriflimciler zenginlik yarat›p
f›rsat üretiyorlar; ortaya de¤eri yüksek ifl sahalar›
ç›kar›yorlar ve gelecek nesle ilham verecek rol modelleri
oluflturuyorlar. Gençlerin risk almay› ve yenilik yaratmay›
ö¤renerek yetiflti¤i büyük düflünme kültürünü hep birlikte
büyütüyorlar.” Bu sözleriyle giriflimcilere son derece
büyük bir at›fta bulunuyor (Resim 4).

Evet, gerçek rekabet sermaye de¤il, yetenek de¤il diyoruz.
Burada mikro giriflimcilik çok önemli. Gerek flirketler
içinde, gerek flirketlerin d›fl›nda. Ancak flunun da alt›n› çok
net çizmek laz›m: Lütfen salonda olan kurumlar›m›z
giriflimcili¤i sadece kendi iflini yapan de¤il, flirketlerimizdeki
giriflimcilik ruhunu ne kadar destekledi¤imizi de
düflünsünler. Herkes ofisine gidince bunu bir düflünsün,
ben her gün düflünüyorum aç›kças›. Burada tabii ki e¤itime
çok büyük bir ifl düflüyor. Benim söylememe gerek yok,
e¤itimciler bunun çok iyi fark›ndalar. Ama giriflimcilik
ruhunun beslenmesinde kurumlara da bize de çok ifl
düflüyor. Gerçek kad›n-erkek eflitli¤inin teflviki son derece
önemli. Yetenekleri do¤ru kullanmakta inovasyonu özel
hayat›n ve kurumsal hayat›n merkezine oturtmak bir di¤er
dinamik.

‹novasyon yanl›fl bir anlamda tart›fl›l›yor ülkemizde, buna
çok s›k›l›yorum flahsen. ‹novasyon sadece yeni bir ürün
gelifltirmekle s›n›rl› de¤il, o ürünü nas›l üretti¤iniz, nas›l
satt›¤›n›z, tüketicilere nas›l ulaflt›rd›¤›n›z ve tüketiciyi
nas›l dinledi¤inizle de son derece ba¤lant›l›. “‹novasyon
sadece yeni bir ürün gelifltirmek ile s›n›rl› de¤il. O ürünü
nas›l üretti¤iniz, nas›l satt›¤›n›z ve tüketiciyi bu sürece
nas›l dahil etti¤inizdir.” (Louis Camilleri, CEO, Philip
Morris International, PwC 14. Küresel CEO Araflt›rmas›)

Burada PwC'nin yapt›¤› bir araflt›rmadan sektörlere
do¤ru yans›mas›n› görüyorsunuz. ‹novasyonun flirket
için ne anlama geldi¤ini büyümede ana yol, verimlilik
ve gelir art›rmak için de¤erlendirdiklerinde sektörlerin
bu üç bafll›¤a verdikleri a¤›rl›k olukça farkl›. Web sitesine
girerseniz sektörlerin inovasyonu flirketler için tafl›d›¤›
önem bak›m›ndan oldukça farkl› konumland›rd›klar›n›
göreceksiniz (Resim 5).

Yine ayn› araflt›rmada inovasyonun ülkeler için tafl›d›¤›
anlam incelenmifl ve oldukça çarp›c› rakamlara ulafl›lm›fl.
Fransa'da gelir art›rmak için bir f›rsat seçene¤ine %32,
büyümedeki ana yola %12 derken Brezilya büyümedeki
ana yola % 28 diyor. Gelir art›rmak için bir f›rsat seçene¤i,
her ülkenin bak›fl aç›s›na göre %19'dan %43'e kadar
son derece farkl› de¤erlendirilmifl. Dolay›s›yla yeni dünyaResim 4

Resim 5
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derken, Türkiye'nin inovasyonu burada nas›l
konumland›raca¤› son derece önemli. Burada da ifl
dünyas›na çok önemli bir rol düflüyor (Resim 6).

Araflt›rma yine çok önemli bir fleyin alt›n› çiziyor. 2007'den
bu yana bakt›¤›m›zda, büyümenin nedenleri hep mevcut
pazar› gelifltirmek, birleflmeler yeni ürün, yeni co¤rafi
yat›r›m derken son iki y›ld›r büyümeyi besleyen en önemli
k›s›m inovasyon, yeni ürün ve hizmet gelifltirme olarak
dünyadaki CEO'lar›n ajandas›na gird (Resim 7).

Türkiye'ye bakt›¤›m›zda durum biraz daha farkl›. Türkiye
hâlâ mevcut pazar pay›n› art›rmaya önem veriyor ki
geliflmekte olan bir ekonomi oldu¤umuz için bu do¤al
bir durum ama bunun inovasyona bir engel teflkil
etmemesi laz›m. Dolay›s›yla burada, küreselin biraz
arkas›ndaki bir trendden geliyoruz.

Zorluklara de¤inirken hemen burada bir parantez açmak
istiyorum. Türkiye'de rekabetin de¤iflen fleklinde, hiç
unutmayal›m, ifl yap›fl flekillerimiz çok de¤ifliyor. Türk
Ticaret Kanunu'nu da burada do¤ru konumland›rmay›
önemle rica edece¤im çünkü ifl yap›fl flekillerimiz itibariyle
zaman zaman dünyayla entegrasyon projelerinde hep
geciktiren bir yap›m›z var, oysa Türk Ticaret Kanunu ifl
yap›fl fleklimiz itibariyle son derece yeni bir fley. Dolay›s›yla
bir kanun uyumu de¤il, tamam›yla bunun d›fl›nda bizi
nereye götürece¤ine bakmam›z laz›m (Resim 8).

Yeni dünya dengesinde, ekolojik ayak izimizi ifl
modellerinize ne kadar entegre etti¤imiz önem
kazan›yor. Bu da Dünya Ekonomik Forumu'nun bu
sene çok önemli temalar›ndan biri ve “Hükümetler,
endüstriler ve flirketler gelecekte daha çok enerji,
yiyecek ve su s›k›nt›s› çekmemizi engellemek için
ortak bir fikir birli¤i içinde olmal›d›r,” deniyor.
Türkiye'de maalesef sürdürülebilirlik ajandas›n›n
o l m a s ›  g e r e k e n  y e r d e  o l m a d › ¤ › n ›  b ü t ü n
araflt›rmalar bize gösteriyor. Burada sizlerin
sürdürülebilirli¤i asl›nda sadece bu kaynaklar›n
tüketimi anlam›nda de¤il, burada ileriye dönük ifl
modelleri ve sektörler, yeni yat›r›m ve yeni
giriflimcilik alanlar› için mutlaka incelemenizi
ö n e r i r i m .  O n u n  i ç i n  d e  ' V i z y o n  2 0 5 0  -
Sürdürülebilirlik: ‹fl dünyas› için yeni gündem'
(www.wbcsd.com) bafll›kl ›  raporunu ekrana
koydum. Nitekim benim de Yönetim Kurulu'nda
oldu¤um TÜS‹AD'da, bu sene k›rk›nc› y›l›nda bu
raporun Türkiye versiyonunu haz›rlad›k. Dolay›s›yla
flirketlerimize, önümüzdeki dönemde yeni dünya
düzeninde, 2050'ye öyle bir vizyonla bakan ve nas›l
bir liderlik yap›lmas› gerekti¤ini inceleyen bir rapor
bu. Sürdürülebilirlikle ilgili bu iki rapora mutlaka
bakman›z› tavsiye ederim, çünkü yeni dünyada çok
farkl› bir konuma gelecek (Resim 9).

Resim 6

Resim 7

Resim 8

Resim 9
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Yine geçti¤imiz haftalarda, Türk ifl dünyas›nda
sürdürülebilirlik uygulamalar› de¤erlendirme
raporu'nu yay›nlad›k. Bu raporu ‹fl Dünyas›
Sürdürülebilir Kalk›nma Derne¤i ve ‹stanbul Borsas›
ile beraber PwC olarak 215 tane flirketle bir araflt›rma
yapt›k. Sürdürülebilirli¤in gerek tan›mlanmas› gerekse
uygulanmas› konular›nda çok eksiklikler var.
Dünyadaki bu yeni trendi Türkiye'de teflvik etmek için
‹stanbul Borsas›'n›n sürdürülebilirlik endeksi
çal›flmalar›na destek olmas› için yap›lm›fl bir
çal›flmad›r bu. Dolay›s›yla bence yeni dünya düzeninde
ajandalar›m›zda son derece önemli bir konu.

Bugün aç›kças› çok daha farkl› ortakl›klar da
görüyoruz. Nitekim yine araflt›rmadan P&G'nin
Baflkan› ve CEO'su Bob McDonald çok hakl› olarak
flunu söylüyor: “Bugün her yeni ürünümüzü dünyan›n
farkl› yerlerindeki ortaklar›m›zdan biri ile üretiyoruz.
Organizasyon içindeki ve organizasyonlar aras›ndaki
bariyerleri y›kt›¤›n›z anda neler baflarabilece¤inize
inanamazs›n›z.” Dolay›s›yla yeni dünya düzeninde
iflbirli¤i son derece önemli. Ülkemizde zaman zaman
iflbirli¤inden ziyade çok bölünmelere tan›k olan bir
kültürümüz var. Dolay›s›yla flirketlerimizin içindeki
departmanlar, gruplar›m›z›n içindeki flirketlerle ayn›
sektördeki flirketlerin iflbirli¤i  önümüzdeki
dönemlerde, güçleri birlefltirmek ad›na ve senaryolar
yaratmak  aç ›s ›ndan  son  derece  öneml i .

Size çok k›saca bir örnekten bahsetmek isterim. Bence
çok al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir örnek. Ben bunun
launching'ine geçti¤imiz y›l Davos'ta kat›ld›¤›m
toplant›da tan›kl›k ettim. Dünya, belki ülkemizde
olmasa bile geliflmifl toplumlarda özellikle, temiz
enerjiye çok duyarl›. Windmade, yeni bir logo.
Ürününün üzerinde rüzgâr enerjisinden üretilmifl
oldu¤unu söylüyor. Windmade'in e¤er sitesine
girerseniz, tüketici olarak hangi ürünün temiz enerjiyle
üretilmesini istedi¤inizi söyleme hakk›n›z var.
Dolay›s›yla dünyada flu anda ifl hayat› rekabette ve bu
tür tüketicinin sesini duyacak ve sürdürülebilirlik
ajandas›n› bir arada yürütecek giriflimlere,
iflbirliklerine bak›yor. PwC'de ki biz de bunun
denetimini yap›yoruz çünkü bu logo bizden do¤ru,
temiz enerji kulland›¤›m›z›n tasdikini istiyor. Aç›kças›
ben bundan birkaç y›l önce, oyuncak flirketi Lego,
PwC, bir rüzgâr enerjisi flirketinin ve sürdürülebilirlik
çevre flirketlerinin logosunu bir arada bir giriflimde
bulunaca¤›n› çok hayal etmezdim. Dolay›s›yla burada
mesaj›m flu: ‹fl dünyas›n›n out of box farkl›
iflbirliklerine, daha iyi düflünüp müflteriyi dinlemek
aç›s›ndan veya yeni at›l›mlar yaparken bakmas›nda
fayda var. Bu inisiyatifleri önümüzdeki dönemlerde
san›yorum daha çok görece¤iz (Resim 10) .

Teknoloji ve insan kaynaklar›yla kapataca¤›m. Avusturya
Baflkan› “19. yüzy›lda demiryollar› ve 20. yüzy›lda elektrik
a¤lar›yla bafllayan ekonomik de¤iflimi, 21. yüzy›lda
geniflbantl› internet gerçeklefltiriyor,” diyor. Bunu hepimiz
biliyoruz. 21. yüzy›la girerken flansl›yd›m aç›kças›, global
bir flirkette çal›fl›yordum. Bu flirket bizleri Londra'ya götürüp
London Business School'da 21. yüzy›l›n yeni trendleri
konusunda bir e¤itim ald›rd›. Orada bana internetin
dünyadaki haritas›yla ilgili Amerika'dan gelen profesörlerin
verdi¤i tablo ve Amerika'da Nike'›n insan enerjisinin yere
bast›¤› enerjiden “data exchange” projeleri vs. 1999 y›l›nda
çok heyecanland›rm›fl ama çok uzak gözükmüfltü. Ama
bugün uzak gözüken çok fley çok daha ileri derecede var.
Onun için teknolojiyi, hiç unutmayal›m, hiç de
küçümsemeyelim.

Örneklemek için sa¤l›k sektörünü seçtim ama bu tür örnekler
tabii fazlas›yla ço¤alt›labilir. Bilmiyorum ne kadar
fark›ndas›n›z ama dünyada sa¤l›k sektörü, tüm kiflisel
bilgilerin bir cep telefonundan kalple ilgili, tansiyonla ilgili
ölçümleri çal›fl›yor. Bir telekomünikasyonla bir hastanenin,
sa¤l›k sektörünün iflbirli¤ini tamamen örnek olarak
veriyorum. Lütfen iflbirliklerinde sadece kendi sektörlerimize
bakmayal›m. Dünyada çok ciddi bir conversion oluyor, bu
conversion'›n parças› olmak durumunday›z. Aksi halde klasik
ifl metodlar›yla önce kendi flirketimizin rekabet gücünü,
daha sonra da Türkiye'nin rekabet gücünü sekteye u¤ratma
olas›l›¤›m›z oldukça fazla (Resim11).

Resim 10

Resim 11
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Burada teknolojinin etkisiyle flekillenen yeni tüketici
davran›fllar›n›n istatistiklerini görüyorsunuz. Biz o kadar
fark›nda olmasak da teknoloji nerelerde kullan›l›yor?
Mesela yap›lan araflt›rmalarda, insanlar›n %60'›n›n
facebook'u bilgi kayna¤› olarak güvendi¤i insanlar›n
hangi trendleri takip etti¤i, hangi ürünleri ald›¤›n› görmek
için kulland›¤› ortaya ç›km›flt›r. Belki siz çok
düflünmüyorsunuz, daha çok genç arkadafllar›n
kulland›¤›n› ve daha yafll› bir neslin de eski arkadafllar›na
ulaflmak ve sohbet etmek için kulland›¤› bir yer olarak
düflünüyoruz. Hiç öyle düflünmeyin, bugün sosyal
medyan›n arkas›nda inan›lmaz ifl modelleri gelifliyor.
Onun için teknolojiye bilgisayar›m›z› daha iyi, daha üstün
bir sisteme yükseltmek olarak bakmamay›, biraz daha
derin bakmay› önemle tavsiye ederim (Resim 12).

Bütün bunlara gençler ne diyor? Bu raporu asl›nda ilk
defa sizinle paylafl›yorum. PwC'nin düzenli haz›rlad›¤›
bir rapordur ama dün elimize ulaflt›, ben de hemen
sunuma ekledim. 75 ülkeden 4.300 civar› mezunla
yap›lan bir araflt›rma. Türkiye'den de 49 tane kat›lan
var. Bu çocuklar, iflyerlerine ba¤l›l›klar› düflük (bizler
gibi de¤il, ben 30 y›ld›r ayn› flirketteyim, kötü bir örnek
olarak kendimi söyleyeyim); kiflisel geliflim ve ifl-özel
hayat dengesini finansal getiriden daha çok önemseyen
(ben kendi kurumumda da hep söylüyorum, genç
arkadafllar›n önceli¤i para de¤il, daha farkl›, zengin
olmay› istiyorlar ama baflka yöntemlerle); flirketlere
ifl-özel hayat dengesi ve kad›n-erkek eflitli¤i konusunda
pek güvenmeyen ama bu politikalar› ciddi flekilde
sorgulayan; eski nesil yöneticilerin kendilerini
anlamad›¤›n› düflünen; kariyer merdivenlerini h›zla
ç›kmak isteyen; online iletiflimi yüz yüze ya da telefon
görüflmesine kesinlikle tercih eden (eminim bizim nesil
Blackberry'yi sadece telefon olarak kullan›yor ama
onlar messanger, google gibi özellikleri çok
kullan›yorlar); farkl› ülkelerde çal›flmaya istekli hatta
Türkiye'nin az geliflmifl bölgelerinde de çal›flmaya
istekli (bunun da alt›n› çizmek isterim çünkü sosyal
sorumluluklar› farkl›); tüketici olarak da be¤endikleri
ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek flirketlerde
çal›flmak istiyorlar. Bu nedenle sürdürülebilirlik

ajandas›n› sadece ifl olarak de¤il, ilerideki yetenekleri
bünyenize çekmek için de de¤erlendirmenizi tavsiye
ederim. Çevreye duyarl› olmayan flirketlerle, o
inovasyonlar›, büyük bulufllar› yapacak çocuklar
ilgilenmiyorlar maalesef (Resim 13).

Son olarak, P&G'nin Grup Baflkan›'n›n bir sözüyle
kapaca¤›m. Raporda var ve bence çok anlaml›.
“Gelecekte hem ifl yerleri hem de ifl gücü dramatik bir
flekilde de¤iflecek. '‹fl' olarak tan›mlad›¤›m›z konsept
çok daha esnek bir hale gelecek.” Bilmiyorum içinizde
halen daha kart bast›ran var m› çal›flanlar›na, o günler
art›k bitiyor. “‹fl gücünde ihtiyaç duydu¤umuz özellikler
de IQ'dan çok EQ odakl› olacak. IQ gerektiren ifller
zaten teknoloji sayesinde parmaklar›m›z›n ucunda
olacak” (Deborah Henretta, Grup Baflkan›, Procter &
Gamble Asya, PwC “Millenials at Work” raporu).

Yetenek diyerek sunumumu kapat›yorum. Çok teflekkür
ediyorum.

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Cansen  Han›m içeri¤i bu  kadar dolu, çerçevesi bu
kadar dikkatle çizilmifl bir konuflmay› tam zaman›nda
bitirdi. Teflekkür ediyorum. Bu, hakikaten ciddi bir
beceri gerektiriyor. Ben hiç beceremedi¤im için, bu
tür becerilere de müthifl bir hayranl›kla bakar›m. Bir
fleye daha teflekkür etmek gerekir. Bu oturumdaki
konuflmac›lar, sanki bir önceki oturumdaki
konuflmac›larla at›flma halindeler gibi. Cansen Han›m,
bilgisayarlar sadece chat yapmak için de¤ildir, ciddi
ifllerde de kullan›l›rlar dedi ,kendim pek öyle
kullanamasam da  ayn› kanaatte oldu¤umu
söylemeyelim. Ben de bazen oyun oynuyorum
bilgisayarda  do¤rusu.

Cansen BAfiARAN SYMES

O da güzel. Biliyorsunuz onun alt›nda da bir ifl modeli
var. Çok  iyi bir sektör.

Resim 12

Resim 13
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Prof. Dr. Taner BERKSOY

Bak›yorum, etraf›mdaki insanlar gayet ciddi ifller için
kullan›yorlar. Bunun da alt›n› çizilmesinden memnun
oldu¤umu söylemem gerekir.

fiimdi Hüseyin Durmaz Bey bize katma de¤er, teknoloji,
de¤er zinciri ve penetrasyon konular›n› ele alan bir
sunum yapacak.

Hüseyin DURMAZ
Durmazlar Makina Yönetim Kurulu Baflkan›

Ben sözlerime Eyvah Eyvah filminde çok hofluma giden
bir görüntüyle bafllamak istiyorum. 2008'e giriyoruz.
Amerika'da ülkelere ve firmalara not veren kuruluflun
kendisi bat›yor. “Sen iyisin, sen kötüsün” diyen
kuruluflun kendisi bat›yor ve bütün dünyada, ülkeleri,
flirketleri, çal›flanlar› tehlikeye sokacak boyutta etkiliyor.
Filmde, Edirne'den ‹stanbul'a akrabas›n› ziyarete gelen
Ata Demirer akrabas›yla laflarken, akrabas› “Evlad›m,
gelecekle ilgili planlar›n nedir?” diyor. Evli misin, bekar
m›s›n, evlenecek misin anlam›nda. Ata Demirer “Yok
ki,” diyor, akrabas› “Neden?” diyor, Demirer “Tutmuyor
ki be ya” diyor.

fiimdi planlar›m›z ne kadar tutsa da tutmasa da benim
üzerinde durmak istedi¤im bu hesaplar› biz yapmak
zorunday›z. Sürdürülebilirlik dedik, tutmuyor tutuyor,
tutturmak zorunday›z.

Katma de¤er nedir? Stratejik hedefimizi bir defa
oturtmal›y›z. Nitekim otomotiv hariç birçok sektör
s›f›rdan yarat›ld›. Bak›n otomotiv fabrikalar›na, 100
y›ll›k tecrübeyi ald›lar, Türkiye'ye getirdiler ve
insanlar›m›z› hem e¤ittiler hem de bir katma de¤er
yaratt›lar. Ama birçok sektörde biz kendi kendimizi
e¤ittik. Bizi kimse e¤itmedi ki. Bak›n makineye, kimyaya,
ne bulduysak hep kendimiz bulduk. Bunlar› yaparken
o kadar zaman harcad›k ki 50 sene geçti. 50 sene geçti,
nereye geldik? Bir makinenin fiyord bedeli ihracatta 5
dolar. Biz Almanya'dan bir valf al›yoruz, 4 kilo 2600
euro. Almanya'n›n kilo bafl›na makine ihracat› ortalama
100 euro. Böyle olunca teknolojiden nas›l bahsetmeyiz.
Hem elektronik, hem mekanik. Mekatroni¤e girdi¤imiz
zaman bizler de o hedefleri tutturaca¤›z inflallah.

100 y›l öncenin teknolojisi Türkiye'ye geldi¤i zaman,
di¤er sanayilerse kendi kendini yarat›p gelifltirdi¤i
zaman biz ne yapal›m? Arkadafllar, kendi firmalar›m›z
için 50 y›ll›k bir strateji oluflturamaz m›y›z? Bence
olufltururuz. Biraz daha genifl düflünmek laz›m. Say›n
Baflbakan 2023 için 500 milyar dolar ihracat hedefini
koydu¤u zaman, döndüm fabrikaya ve arkadafllara
“Baflbakan Türkiye Cumhuriyeti için 2023'e hedef
koyuyor, bu kadar küçük bir firmada biz kendimiz
koyamayacak m›y›z?” dedim. Herkesin kafas› yatt› ve
2023'ün hedeflerini koyduk.

Müflteri olan çok stratejik ülkeler var. Sat›fl ve
pazarlamada bütün arkadafllar do¤ru yapt›klar›n›
düflünüyorlar. Bir k›sm› do¤ru yap›yorlar, bir k›sm›n›
da do¤ru yapam›yorlar. Bütün bu yap›lan yanl›fllar
içerisinde, ben Endonezya'ya makine satm›yorum,
Endonezya'daki fuara gitmiyorum, oraya masraf
yapm›yorum. Neden? Çünkü orada böyle bir tüketim
yok. Ama bunun bir de tezat› var. “Arkadafl, ilk önce
ben gideyim oraya. Bu ülke 20 y›l içerisinde geliflecek.
Ben orada ilklerden biri olay›m” da diyebiliyoruz. Ama
bunlar› yaparken de firmalar›n güçlü olup
dayanabilmesi laz›m. Makine imalat› sektöründe
Türkiye'de 22.000 tane KOB‹ var. Avrupa'da da 22.000
var. Biz giriflimciyiz, giriflimci ruhumuz var, 3 kifli
çal›flt›ran adam art›k bir KOB‹ oluyor. Ölçek
ekonomisine biraz daha gidebilsek de firmalar›m›z
biraz daha güçlü olsa.

Stratejik yöntemler dedik, oradan devam edelim.
Araçlar. Markaya çok inan›yorum. Ne arac›? Bizim bir
tane Mercedes'imiz yok, bir tane Crysler'imiz yok, bir
Nike'›m›z yok, Adidas'›m›z yok. Yok da yok. Bugün Nike
diyorsunuz, McDonalds' diyorsunuz, dünyan›n her
taraf›nda çal›flan insan gidip McDonalds'da yemek yiyip
Amerika'ya bir miktar para gönderiyor. Allah aflk›na,
biz bunu niye Türkiye'ye getirmeyelim? O zaman ilk ifl,
hem ürünün kalitesi hem de markalaflmadan geçiyor.
Bunun için facebook'umuz yok, twitter'›m›z yok. Ad›m
Hans de¤il diye bunlar› beceremeyecek miyim? Benim
ad›m Hüseyin, senin ad›n Ahmet, senin ad›n Ayfle. Biz
bunlar› yapar›z, beceririz, ben s›k›nt› görmüyorum.
Biraz daha çal›flmam›z laz›m.

Do¤ru belirlenen maliyet sizi en kârl› karara götürür.
Dönüflüm için de proseste, üretilen ürünlerde ve insan
kaynaklar›nda çal›flmam›z laz›m. Hepimiz bir ürün
üretiyoruz, bu ürünü üretirken de proseslerden
geçiyoruz. Bu prosesleri mühendis arkadafllar›m›z
biraz komplike hale getiriyorlar. Amerika'daki mühendis
de mühendis. Oradaki arkadafllar›n kullan›m›na daha
basit halde sunuyorlar. Bence ürünün nihai tüketicideki
kullan›m› basit olmal›, onun kafas›n› kar›flt›rmamal›.
O zaman da bunun proseslerini ona göre tasarlamam›z
gerekiyor.

Türkiye'de her iflletme e¤itime çok destek verdi¤ini
söylüyor. Yalan. Veremiyorlar. Çünkü daha biz fakiriz.
Veremiyorlar, adam geçim derdinde. Ertesi gün SSK'y›
nas›l ödeyece¤inin derdinde. Ertesi gün iflçili¤inin
derdinde. E¤itime çok önem veriyoruz. Veremiyoruz.

fiimdi prosese geçmek istiyorum. Bunlar›n hepsini kim
yapacak? Yapaca¤›z bir flekilde, yap›yoruz da ama o
dedi¤im 22.000 tane KOB‹ baflka sektörlere bak›yor.
Kimyada kaç KOB‹ var, bilmiyorum. Nas›l yapacaklar
bunlar›? Biz PwC'nin müflterisiyiz. Cebimizde üç kurufl
param›z var da müflterisiyiz. Kaç tane PwC'ye gidip de
“Gel benimle” diyecek? Onlar› kalk›nd›rmam›z laz›m
ama o ölçek ekonomisi bugün bizim tart›flmam›z gereken
konulardan bir tanesi (Resim 1).
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Üretilen ürünler ve hizmet demifliz. Bunlar› kim
yapacak? Ne zaman yapacak? Bizim sanayimizin biraz
daha yol kat etmesi gerekiyor, bunu da özveriyle daha
k›saltmak laz›m (Resim 2).

‹nsan kaynaklar›na gelmek istiyorum. fiunlar flunlar
flunlar olmas› gerekir diye yazm›fl›m. Aidiyet yani
çal›flan›n çal›flt›¤› firmaya kendisini ait hissetmesi
demiflim. Bu asgari ücretle nas›l hissedecek?
Hissedemeyecek. Üzerinde çal›flmam›z gereken çok
konu var (Resim 3).

De¤er zinciri yaratal›m diyoruz. Otomotive de¤inmifltim
ya, 100 senelik tecrübeyi getirdiler Türkiye'ye, Ford'u
burada, Fiat'› burada, Peugeot'su burada, bir sürü
markan›n burada fabrikas› var. Bu otomobil fabrikalar›
100 senelik tecrübeyle çal›flmaya bafllay›nca, onlardan
biz faydalanmaya bafllad›k. Dolay›s›yla bir otomotiv
fabrikas›nda üretilen, proseslerden geçen nihai ürünü
art›k bizim fabrikalar›m›z da takip etmeli. Eskiden otomotiv
bizlerden adam al›rd›, tornac›, frezeci, kaynakç› gibi. Art›k
bizim otomotivden adam almam›z laz›m ki oradaki
prosesleri bizim iflletmemize tafl›s›nlar ve h›zland›rs›nlar.
Aksi takdirde Çin ile nas›l rekabet edece¤iz? Adam 50
dolar maafl al›yor. Buradaki asgari ücreti ben
be¤enmiyorum, öbür tarafta 50 dolar alan adamla
savaflacaks›n. ‹ki arada bir derede kal›yoruz (Resim 4-5).

Bunlar› okudukça benim kafam bozuluyor. Bunlar›
okumay›n, valla. Inbound lojistik demifliz. Biz, yan
sanayilerden mal alan bir grubuz. Daha sonra da nihai
tüketiciye satan bir grubuz. Sürecin sürekli
iyilefltirilmesi laz›m deniyor. Tamam. Do¤ru zamanda,
do¤ru miktar› bir de uygun fiyata alacaks›n. Otomotivde
diyorlar ki, “Sen bana 100 parça yap›yordun. Bunun
ekme¤ini yedin. Art›k 10 liraya yapma, 9 liraya yap.”
Bu adam nas›l ayakta kalacak? Ama otomotivci de
hakl›. Zor flartlar içerisinde rekabet etmeye çal›fl›yor.
Dolay›s›yla tüm bu yan sanayilerimizin cebinde para

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5
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yok. Bu süreçleri yaflarken yan sanayicilerimizi de
yaflatmam›z gerekti¤ini savunuyorum. (Resim 6)

Operasyon, üretim demifliz. ‹lk seferinde do¤ruluk.
Valla kimse müneccim de¤il. ‹lk seferinde do¤ru
olmuyor. Olmuyor iflte, yapam›yoruz. Tabii bunu
hedeflememiz laz›m. Ben hedefliyorum, sizler de
hedefliyorsunuzdur. Çünkü firmalar›m›z güçlü olmazsa,
zarar ederse ayakta kalmam›z çok zor. Bizler genç
firmalar›z. Bak›n Türkiye'nin geneline, genç firmalar›z,
bizim daha kat edecek çok yolumuz var (Resim 7)

Firma olarak bir çeflitlilik yakalad›k ve 1977 y›l›nda
ihracata bafllad›k. Babam Almanya'dan bir varyant
tezgah› al›yor, bir arkadafl› da ona kefil oluyor, Alman'a
“Ali öder,” diyor. Sonra babama kefil olan adam
ödeyemiyor ve Bursa'ya geliyor. “Ali, bu adam nerede?
Borcunu ödemedi,” diyor. Sonra bir flekilde o adam›
buluyorlar. Varyant çal›fl›yor mu diye soruyorlar.
Çal›fl›yor ve babam hasbelkader ihracata bafll›yor. Ne
Almancas› var, ne ‹ngilizcesi var, mühendis de de¤il
ama giriflimci, çok çal›flkan bir adam. 24 saat çal›fl›yor.
Derken 1977 y›l›nda bafllayan bir ihracat bugün 100
ülkeye ç›kt›. Ama zaman da az de¤il, 34 sene. Tabii o
krizde, 100 tane ülkeye ihracat yapman›n vermifl oldu¤u
güç var. Eskiden Amerika'da ifller bozuldu¤u zaman
iki sene içerisinde Avrupa'ya sirayet ediyordu, flimdi

6 ay içerisinde sirayet ediyor. Say›n Hocam bu ifli çok
daha iyi bilir benden, ben ö¤retim görevlisi de¤ilim ama
o çeflitlilik sayesinde ayakta kald›k. Arkadafllara da
tavsiye ediyorum, ülkeleri çeflitlendirmek laz›m, müflteri
gruplar›n›n çeflitlendirmek laz›m.

Sat›fl sonra servis, hizmet, tabii bunlar olmazsa olmazlar.
Bir de maliyet liderli¤i diye bir kavram var. Ben
bilmiyordum. Eskiden Siemens'te arkadafl›m “Hüseyin,
inovasyona çok dikkat et, inovasyona çok dikkat et,”
diyordu. ‹novasyonun ne oldu¤unu bile bilmiyordum.
“Fark› yarat, fark› yarat,” dedi. O zaman jeton düfltü.
Üretti¤imiz bir ürünün benim rakibimden nas›l farkl›
olmas› gerekti¤ini o zaman düflünmeye bafllad›k. Tabii
farkl›l›¤› yarat›nca pazarlamac›lar›n elleri de güçleniyor.
Sen farkl› bir ürün yaratm›fls›n, hem rakibinden iyi hem
de daha uygun fiyata. Pazarlamac›lar›n ellerini biz
üretimde güçlendirdi¤imiz zaman Afrika'ya da satarlar,
her yere satarlar. Dolay›s›yla pazarlamadaki arkadafllar›n
cin gibi olmas› laz›m ki üretimdekilere “fiunu üret, ben
bunu istiyorum,” diyebilsinler. Bir sürü konulara
girebiliriz ama ilk önce bu: Cin gibi pazarlamac› olacak.
Cin gibi de dizayn eden olacak ki o inovasyon dedi¤imiz
fark› yaratabilelim. ‹fletmenin de süreklili¤i di¤er
mesleklere kals›n. Almanya'ya gidin bak›n, babas›,
babas›n›n babas›, babas›n›n babas›n›n babas›, befl nesil
devam ediyor flirketler. Bizde daha ben ikinci neslim.
Adam befl nesilden bu yana o ifli yap›yor. Bununla nas›l
savaflaca¤›z?

‹flte bu konulara da dikkat edece¤iz. Eyvah Eyvah filmindeki
gibi “Tutmuyor ya”ya da bakaca¤›z.

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Hüseyin Bey'e de herhalde hepimiz teflekkür ediyoruz.
Günün ilerleyen  saatinde film anlatarak bafllad›. Çok
enderdir son oturumda film anlatarak bafllamak. Filmle
de bitirdi. O arada da çok özgün ve de¤erli fleyler söyledi.
Ben Hüseyin Bey'i önceden de tan›yorum ve heyecan›,
do¤ru sözlü olmas› bana hep  ilginç gelir. Bugün de
çok do¤ru sözlü bir konuflma yapt›.

Soru ve Katk›lar

Soru

Ülkemizde iyi üniversite kriterlerinden bir de ö¤renci
say›s›. Ö¤renci say›s› 40.000-60.000 olan üniversiteler
var. Ö¤renciler ders d›fl›nda hocas›n› görmüyor. Bu
üniversitelerin ö¤renci say›s›n› 5.000-10.000'e çekecek
bir küçülme projesi olas› m›d›r, uygun mudur?

Prof. Dr. Nihat BERKER

Ben ayda bir Türkiye'nin baflka bir ilindeki bir
üniversiteye gidip konuflma yap›yorum. Bir hafta önce
de Selçuk (Konya) Üniversitesi'ndeydim. 80.000
ö¤rencisi var. Orada bir konuflma yapt›m. Orada da anfi

Resim 6

Resim 7
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doluydu, belki 1.000'e yak›n insan vard›. De¤iflik bir fley.
Benim bir rektör yard›mc›m var, orada üç rektör
yard›mc›s› var. De¤iflik bir ligde oynuyorsun, de¤iflik bir
spor yap›yorsun. Ben kendim de düflünsem, böyle bir
fleyi ilginç bulurum. Yönetilmeyecek bir fley de¤il, tabii
ki bunun de¤iflik yollar› var. Parçala ve soft skill yönet,
böleceksin, kutular koyacaks›n ve kendi delegasyonunla
etraf›nda ona göre bir ekip kuracaks›n. Benim gibi 4.000'e
yak›n ö¤rencisi olan bir üniversiteyi yönetiyorsan bunun
de¤iflik bir ekibi var. Dolay›s›yla bu sorunun cevab›,
mutlaka küçük üniversitelere gitmek de¤il fakat on
binlerce ö¤rencisi olan üniversitelere yönetim
sistematiklerini kurmak gerek. Bence bu da yap›labilir.
Dünyada örnekleri var. University of Michigan var.
Kendilerine orta-bat›n›n Harvard'› diyorsun, k›z›yorlar.
Hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde çok iyi
bir üniversite ve galiba 40.000 kadar ö¤rencisi var. Keza
University of California'n›n Berkley kampusu öyle.
Dolay›s›yla gerekli insan kayna¤›n›, gerekli ekipleri
kurarsan büyük üniversiteler de yönetil ir.

Soru

Belli havuzlarda toplanan küresel sermaye nas›l istihdam
sa¤lay›c› yat›r›mlara dönüflecek? K›lcal yollardaki
t›kan›kl›k nas›l aç›lacak?

Cansen BAfiARAN SYMES

Asl›nda az geliflmifl ülkelerde biz tükettikçe, para global
iyi oyuncu olan, koordine eden ülkelere gidiyor.
Dolay›s›yla, belki de bugünlerde bu krizle birlikte belki
bir baflka boyutuyla tart›flt›¤›m›z geliflmekte olan
ülkelerdeki dinamik de bence biraz abart›lan bir fley.
Ben flöyle bir trendi çok net öngörüyorum: Dünyadaki
global flirketler asl›nda ajandalar›n› önümüzdeki
dönemde müflterilerin oldu¤u yerlere göre ifl yap›fl
flekillerini teknolojiyi de kullanarak çok yeni bafltan
dizayn ediyorlar. Dolay›s›yla para yine büyük sermayede
ve bu ifli düzgün yapan, önümüzdeki trendleri do¤ru
tasarlayan flirketlerde olacak. Buradan da yat›r›m,
asl›nda geliflmekte olan ülkelere ve daha küçük
flirketlere bir baflka modelle gidiyor. Geçmiflteki klasik
birleflmeler sat›n almalar haricinde buralarda biriken
zenginlik private equity'ler ve baflka kurumlar arac›l›¤›yla
çok daha küçük flirketlere de gidiyor. Bugün Türk Ticaret
Kanunu'nu sunumumun aras›na koyarken biraz
tereddütte kald›m. Ak›fl› biraz bozuyor gibi alg›lanabilir
ama küçük olmakla beraber do¤ru pazarlara ulaflm›fl,
iflini iyi yapan kurumlar, e¤er kurumsallaflmay› biraz
olsun baflarm›fllarsa ve bunu sürdürebilirlerse, onlar
için çok iyi f›rsatlar oldu¤unu çok net görüyoruz.
Türkiye'de zaman zaman sermayenin buralara gitmedi¤i,
paraya ulafl›lamad›¤› söyleniyor. Bence paraya
ulafl›lamamas›n›n nedeni, paran›n olmamas› de¤il,
paraya ulaflabilecek flirketlerin az olmas›. Ben kesinlikle

bu resimde dönüflece¤ini görüyorum çünkü o para baflka
flirketleri alarak baflka ülkelere gidiyor. Ben asl›nda
t›kan›kl›k görmüyorum.  fiunu da çok net söyleyebilirim:
Asl›nda dünyada para s›k›nt›s› yok. Para güvenilir adres
ar›yor, çünkü yanl›fl fleyler yap›ld›. Çünkü dünyada hem
global flirketlerde hem de baflka fonlarda birikmifl çok
ciddi para var ama rekabet çok daha güçlü. Dolay›s›yla
o paralara iflini düzgün yapanlar ulaflacak. Eskisi gibi
herkesin paraya ulaflmas›, s›n›rs›z paraya ulaflma
kalmad›. Dolay›s›yla ben bir t›kan›kl›k oldu¤unu
düflünmüyorum aç›kças›.

Soru

Uzun y›llard›r üreticisiniz. Türkiye'de özel sektörde ve
kamuda bir türlü terk edilemeyen yabanc› hayranl›¤›n›,
makine sektörü nas›l yönetebilir?

Hüseyin DURMAZ

Hocam, çok güzel bir soru bu. ‹hracatç› Birliklerinde bir
reklam kampanyas› bafllatt›k. Hat›rlars›n›z de¤il mi
Hocam, televizyonlarda gösterildi, “Türkiye'nin
makineleri t›k›r t›k›r çal›fl›yor” diye. Türkiye'deki tan›t›m
için bu reklamlara biraz daha devam edelim dedik ama
Bakanl›k izin vermedi. ‹hracatç› Birlikleri olarak biz
Bakanl›¤a ba¤l›y›z. “Makineleri gidin yurtd›fl›nda tan›t›n,
yurtiçinde bu kadar çok reklam veremezsiniz,” dediler.

Yine bu iflin üzerine gidip insanlar›n Türk makinesine,
Türkiye'nin makinesine güvenmesi gerekti¤ini
anlatmam›z laz›m. Benim elimden sen tutmayacaks›n
da kim tutacak? Birbirimizin elinden tutup Türkiye'de
üretilen mallar› kullanabilmeliyiz, kullanmakta da s›k›nt›
duymamal›y›z.

Soru

E¤itim sistemi malum genifl bir sistem. Ülkemizde e¤itim
sisteminde anlaml› bir ilerleme sa¤lamak için öncelikle
odaklan›lmas› gereken seviye nedir? ‹lkö¤retim, orta
ö¤retim, lisans, lisansüstü gibi.

Prof. Dr. Nihat BERKER

Bu soruya cevap vermeden önce son cevab›ma bir
ekleme yapmak istiyorum. Büyük ve iyi iflleyen
üniversitelere örnek verirken akl›ma o s›rada
Amerika'dakiler geldi. Türkiye'de de iyi iflleyen büyük
üniversiteler var, benim tan›d›¤›m, iyi bildi¤im. Dedi¤im
gibi Konya Selçuk Üniversitesi, Kayseri Erciyes
Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi gibi. Daha
da var. ‹zmir Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
bunlar büyük üniversiteler. Çok iyi iflliyorlar. Tabii ki
her yerde ayarlama devaml› yap›labilir ama bu
üniversiteler iyi iflliyor.
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Bu soruya geçiyorum. Cevap biraz bir kaç›fl gibi olacak
fakat sonra vurgu yapaca¤›m. Tabii ki bunlar›n hepsi
önemli. Benim iki o¤lum var, bu e¤itim sisteminden
ikisi de geçtiler. Birisi 36 yafl›nda, di¤eri 12 yafl›nda.
Ben 25 senede bir çocuk yap›yorum. Dolay›s›yla bütün
bunlar› gördük. Hepsi önemli bunlar›n fakat benim için
iki tane önemli faktör var. Bir tanesi asl›nda burada
söylenmeyen aile. Biz ana-baba olarak, çocuklar›m›za
hükmetmekten, kendi rüyalar›m›z› onlarda yaflamaktan
ziyade onlara destek olmal›y›z. Çocuklar›m›z bilmeli ki
ne olursa olsun onlar› destekleyecek bir ev var. Ne
yaparlarsa yaps›nlar. Baflar›y› tan›mlamak zaten
göreceli bir fley. E¤itimde, sokakta ne olursa olsun
kendi aile ortamlar› geri gelebilecekleri bir güvenli
liman olmas› laz›m. Bu çok önemli. Çocu¤una k›z›p da
onu evden kovan insanlar var. Madem kötü bir fley
yap›yor, daha da kötü fleyler yaps›n diye evden atm›fl
oluyorsun.

Di¤er hususa gelince, bütün e¤itim seviyeleri çok
önemli. Daha önce yapt›¤›m bir konuflma s›ras›nda
bana “Hocam, Türkiye'de üniversite sisteminde tek bir
fleyi de¤ifltirebilecek olsan›z, neyi de¤ifltirmek
istersiniz?” diye sordular. Cevab› gayet basit: “Inbreed”
olmamas› yani hareketlilik sa¤lamak. Üniversite
sistemimizde birisi doktora ö¤rencisiyken araflt›rma
görevlisi oluyor ve emeklili¤e kadar oradan devam
ediyor. Doktoras›n› ald›¤› profesörün yan›nda kendisi
profesör oluyor, kendisi profesör olduktan sonra
profesörünün ismini koyuyor ve birbirinden ayr›k böyle
piramitler olufluyor. Bunun kabahatlisi sadece yer
de¤ifltirmek istemeyen çocuklar de¤il, ayn› zamanda
da kurumlar. Benim tan›d›¤›m hatta benim giriflimimle
yer de¤ifltirip baflka bir üniversite gitmifl insanlar,
doktora ö¤rencileri de bir bak›yorsun gittikleri yerde
kabul görmüyorlar, çünkü piramidin bafl› de¤iller.
Dolay›s›yla üniversiteler aras›nda yatay mobilite
sistemimizde çok eksik bir fley. Fikir al›flverifli her
zaman için çok iyidir.

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Türkiye üniversite sisteminde san›yorum bu tan›ma en
uymayan adam benim, çünkü üniversiteler aras›nda
sürekli yatay olarak dolafl›yorum. fiimdi de yeni bir
üniversiteye, Okan Üniversitesi’ne gidece¤im.
Oturumumuzu tamamlad›k. ‹lginiz ve tahammülüz için
çok teflekkür ediyorum.
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1973 y›l›nda Manisa Akhisar'da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Elektronik
Mühendisli¤i (‹ngilizce) bölümü mezunudur. ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Anabilim
Dal› ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi Yüksek Lisans Program›n› 2001 y›l›nda
tamamlam›fl, yine ayn› üniversitede ve bölümde Doktora çal›flmalar›na devam
etmektedir. KOSGEB Bo¤aziçi Üniversitesindeki Teknoloji Gelifltirme Merkezinde
Ar-Ge Destekleri konusunda uzman olarak 6 y›l görev yapm›fl ve 2003 y›l›nda
KOSGEB ‹stanbul ‹kitelli ‹flletme Gelifltirme Merkez Müdürlü¤üne atanm›flt›r.

KOB‹'ler, Giriflimcilik ve Ar-Ge konular›nda AB ve Dünya Bankas› projelerinde
çeflitli görevler alm›fl, bu konularda birçok seminer ve konferans düzenleyerek
konuflmac› olarak kat›lm›flt›r. 2008 y›l›nda atand›¤› KOSGEB Baflkanl›¤› görevini
halen yürütmektedir. Kaplan, Dünya Gazetesi taraf›ndan düzenlenen 2009 y›l›
Ekonominin fieref Kürsüsü ödüllerinde Y›l›n Kamu Yöneticisi seçilmifltir. TÜRKAK
ve KOB‹ A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi, ES‹M A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›d›r. Evli
ve üç çocuk babas›d›r.

Oturum Baflkan›
Mustafa KAPLAN
KOSGEB Baflkan›

1961 y›l›nda Kayseri'de do¤du. 1984 y›l›nda  ODTÜ Makina Mühendisli¤i
Bölümünden mezun olan Meydan, 1984-1992 y›llar› aras›nda MKE Kurumu
Çank›r› Silah Sanayi ve Tic. A.fi.'de s›ras›yla Planlama Mühendisi, Planlama
Müdürü, Fabrika Müdürü olarak çal›flm›fl, akabinde de Genel Müdürlük ve
Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevlerini üstlenmifltir. Meydan, 1992 y›l›nda ABD'li
Lockheed Martin ve FTC ortakl›¤›ndaki havac›l›k yan sanayi flirketi olan FTC
Ba¤lant› Elemanlar› San. Tic. A.fi.'nde kurucu Genel Müdür olarak görev alm›flt›r.
2000 y›l›nda ‹zmir'de HMS Makina Sanayi flirketini kuran Meydan flirketin Kurucu
Orta¤› ve Yöneticisidir.

Aziz MEYDAN
HMS Makine Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Genel Müdür

1955 y›l›nda, otomotiv yedek parça ticareti yapan bir ailenin çocu¤u olarak,
Kayseri'de do¤du. Yüksek ö¤renimini Endüstri Mühendisli¤i Teknolojisi dal›nda
University of Akron'da (ABD) tamamlayarak 1979 y›l›nda Türkiye'ye dönen ve
aile flirketlerinde çeflitli kademelerde çal›flan Bayraktar, Türkiye'deki ilk far ve
stop lambas› imalatç›lar›ndan olan Farba'n›n kurulmas›nda ve geliflmesinde
önemli rol oynam›flt›r.

Halen Bayraktarlar Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili, Odelo GmbH ve
grubu flirketleri Yönetim Kurulu Baflkan›, Farba Otomotiv Ayd›nlatma ve Plastik
Fabrikalar› A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili görevlerini yürütmektedir. Bayraktar
bu görevlerinin yan› s›ra TOGEV Yönetim Kurulu Baflkan›, ‹SO Meclis Üyesi, TOBB
Delegesi, TOBB Sanayi Konsey Üyesi, TOBB Otomotiv Yan Sanayi Sektör Kurulu
Meclis Baflkan›,TTGV Yönetim Kurulu Üyesi, TOSB Taysad Organize Sanayi
Bölgesi Müteflebbis Heyet Üyesi, Tafl›t Araçlar› Yan Sanayicileri Derne¤i Yüksek
‹stiflare Üyesi olarak sivil toplum kurulufllar›nda da çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Ahmet BAYRAKTAR
Farba Otomotiv Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili

1952 y›l›nda Fukuoka Japonya'da do¤du. 1976 y›l›nda Kyushu Teknoloji Enstitüsü
Üniversitesi'nde mühendislik bölümünü bitirmifltir. Kariyerine otomotiv endüstrisi
için tasar›m ve gelifltirme projeleri yürütrek bafllam›flt›r. 1979 y›l›nda, Japon
Yönetim Derne¤i'ne kat›lm›flt›r. 1979-1984 y›llar› aras›nda Japonya ve Güney
Kore'de dan›flman olarak çal›flm›fl, 1988'de JMAC Tokyo ad›na Hollanda'da
dan›flmanl›k yapm›flt›r. Tanaka, 1989-2003 y›llar› aras›nda, JMAC Avrupa Milano'da
k›demli uzman olarak Avrupal› flirketlere destek olmufltur. 2002 y›l›nda, JMAC
Avrupa Milano'nun Baflkan› olarak görevine devam etmifl ve 2008 y›l›ndan beri
JMAC Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve JMAC Avrupa'n›n (Hollanda, Paris, Madrid ve
Brüksel'de kurulu) CEO'lu¤unu yürütmektedir.

Tanaka'n›n, endüstriyel mühendislik, üretim kontrolü, yal›n üretim, toplam
verimlilik sistemi, toplam verimli yönetim, Ar-Ge süreci gelifltirme, yeni ifl
planlama, kalite gelifltirme, maliyet düflürme, endüstriyel yeniden yap›land›rma
alanlar›nda tecrübesi ve çeflitli yay›nlar› bulunmaktad›r.

Minoru TANAKA
Japan Management
Association Consultants
Avrupa CEO
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Mustafa KAPLAN
KOSGEB Baflkan›

Sanayi Kongresi, ‹stanbul Sanayi Odas›'n›n 10 yafl›n›
t a m a m l a m › fl  v e  b u  a n l a m d a  g e r ç e k t e n
gelenekselleflmifl, bundan sonra da daha nice y›llar
yap›laca¤›n› düflündü¤ümüz, ne mutlu ki sanayicimize
her zaman yeni ufuk açan, yeni vizyonlar getiren bir
bilgi deposu ya da hazinesi olarak görebilece¤imiz, iki
güne s›¤d›r›lm›fl baflar›l› bir organizasyondur. Geçmiflte,
ayn› anda birçok paralel oturum olurdu. O zamanlar
‹stanbul'da KOSGEB'in yöneticisiydik ve kongreyi
yakinen de takip ederdik. Sanayicilerimizden de ayn›
anda birçok paralel oturuma kat›lamad›klar› için baz›
fleyleri kaç›rd›klar›na dair flikâyetler al›r ve hep
üzülürdük. Ne mutlu ki art›k oturumlar ayn› anda de¤il
ve herkesin kat›labilece¤i flekilde organize edilmifl
durumda. Bu büyük bir avantaj.

Bugün sizlerle KOB‹'ler için f›rsatlar ve tehditler
konusunu konuflaca¤›z. Ekonomimizin %99'u
KOB‹'lerden oluflmakta ve bu %99'un %95'i de mikro
iflletmelerden olufluyor. Bu kadar küçük ve mikro
yap›yla bizim dünyayla yar›flmam›z ne kadar mümkün?
Bugün zaten genel olarak onu konuflaca¤›z. Ayr›ca
global ekonomide f›rsat ve tehdit kavramlar›n› global
perspektiften ve genel olarak de¤erlendirece¤iz.

Bu %95 oran› üzerinde KOSGEB olarak çal›fl›yoruz ve
nas›l yapar›z da bunlar› daha da büyütürüz, nas›l yapar›z
da daha rekabetçi yapar›z yaklafl›mlar›n› sergilemeye
çal›fl›yoruz. KOSGEB olarak, biliyorsunuz KOB‹
desteklerimizi bafltan afla¤› yeniledik diyebiliriz.
Paradigmalar› de¤ifltirdik. Özellikle proje esasl› destek
modellerimizi getirdik. Proje esasl› destek
modellerimizde de, tam da bugün konuflaca¤›m›z
konular kapsam›nda, f›rsat ve tehditleri görerek
iflletmeye göre ayarlanmas›n› ve kendi stratejilerini ve
hedeflerini ortaya koyan iflletmelere nitelikli destek
olmay› kurgulad›k.

Ben asl›nda bugün bir panelist olarak burada bu
konular›n detaylar›n› konuflmayaca¤›m. Ama ö¤leden
sonraki oturumumuzda ben bir panelist olaca¤›m ve
bizi izlemeyi teflvik etmek için bu kadar kafi diyorum.
KOSGEB'in yeni destekleri nelerdir, nas›l bir anlay›flla
veriliyor konular›n› o oturuma havale ediyorum. Bizi
de o manada izlerseniz mutlu oluruz, çünkü KOSGEB'i
hala eski alg›larla alg›lamaya çal›flan sanayicilerimizi
görebiliyoruz. Hala 3-5 sene önceki destek modellerinde
kald›klar›n› görüyoruz. Bu de¤iflim ve dönüflümü sizlerin
yak›ndan takip etmesini önemsiyoruz aç›kças›. Çünkü
bizler de KOSGEB olarak bundan sonra destek olmay›
bir araç olarak görüyoruz ve bu destekleri sizlerin
hedeflerinize varman›z için bu de¤iflim ve dönüflümü
sa¤layacak bir yap›yla tasarlad›k. O arac› iyi kullanman›z
dile¤iyle diyorum.

Bugünkü konuflmac›lara bakt›¤›m›zda gerçekten
kendileri sektörlerinde ve konular›nda uzman kifliler.

Aralar›nda çok da sevdi¤imiz dostlar›m›z da var.
Uluslararas› bir misafirimiz de var. O da hem Japonya'y›,
hem Avrupa'y› iyi koklad›¤›n› düflündü¤ümüz bir
misafirimiz. Sizlere bu konuda güzel ipuçlar› verece¤ini
düflünüyorum. ‹fl dünyas›ndan gelen misafirlerimiz,
kendi tecrübelerini, kendi sektörlerindeki geliflmeleri
öncelikli olarak muhakkak anlatacaklar, ama sizlerin
de dinlerken onlar›n açm›fl oldu¤u pencereden kendi
sektörünüzün ve kendi firman›z›n nas›l alg›lanmas›
gerekti¤i konusunun yans›malar›n› görece¤inizi umut
ediyorum.

Uluslar aras› rekabette baflar›y› yakalamak konusunda
HMS Makine Yönetim Kurulu Baflkan› olarak Aziz
Meydan Bey bize kendi dünyalar›ndan neler anlatacak
merakla bekliyoruz.

Aziz MEYDAN
HMS Makine Yönetim Kurulu Baflkan› ve Genel Müdür

Burada bir KOB‹ temsilcisi olarak konuflaca¤›m. Bir
KOB‹'yi bafllatm›fl, onu belli bir yere getirmifl bir yönetici
olarak konuflaca¤›m. KOB‹'lerde en önemli varl›k
KOB‹'yi kuran kiflidir, halen de öyledir. Ço¤umuz
bildi¤im kadar›yla, KOB‹ kökenli firmalardan
olufluyoruz. fiirketi kuran kifli, KOB‹'nin en önemli
varl›¤›d›r; kurar, gelifltirir, belli bir yere kadar getirir,
halen de içinde kalmaya devam eder ta ki
kurumsallaflmay› tamamlay›p ikinci, üçüncü aflamalara
geçene kadar.

Ben kendimden bafllamak istedim. ODTÜ mezunuyum,
1984'te makine mühendisi olarak mezun oldum. Sonra
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda çal›flmaya
bafllad›m. Dokuz y›la yak›n bir deneyimim oldu. Bu
dönemde önemli bir projede, silah üretim projesinde
görev ald›m. Daha sonra havac›l›k yan sanayi tesisine
Genel Müdür olarak davet edildim. Orada da bir sekiz
y›l kadar deneyim kazand›m. Yani deneyimlerimin büyük
bir k›sm› havac›l›k ve savunma sanayinde olufltu.
Çal›fl›rken, bu alanda bir boflluk oldu¤unu gözlüyordum,
Türkiye'de yeteri kadar yan sanayi yoktu; flartnameler
a¤›rd›, yorumlanmas› zordu, teknoloji gerektiriyordu,
birçok zorluk vard›. Ana sanayiler birçok parçay›
yurtd›fl›ndan ithal ediyordu. Bu bofllu¤u görerek bu ifle
girmeye karar verdim. Asl›nda bu k›sa özgeçmifl,
flirketimin özgeçmifli de oluyor.

fiu anda flirketimiz bu tabloda gördü¤ünüz kurulufllar›n
hepsine üretim yapmakta. Faaliyet gösterdi¤imiz alanlar›
dört ana grupta toplayaca¤›m. Askeri ve Sivil Havac›l›kta
burada gördü¤ünüz firmalar›n ço¤una direkt veya dolayl›
olarak ihracat yap›yoruz. Savunma sanayinde, genellikle
Türk firmalara sat›fl yap›yoruz ve son kullan›c›lar Türk
Silahl› Kuvvetleri ya da yurtd›fl›ndan firmalar olabiliyor.
Proses kontrol dedi¤imiz alan, en az savunma ve havac›l›k
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kadar kritik bir alan. Bunlar, nükleer santrallerden tutun
offshore'a kadar giden çok genifl uygulamas› olan
ekipmanlar; bas›nç ölçerler, debi ölçerler, ›s› ölçerler,
ak›flkan ölçerler gibi. Orada ciddi bir üretim alan›m›z
var. Son olarak makine ve genel imalat sektöründen
müflterilerimiz var, belki birço¤unu tan›yorsunuzdur.
fiirketimiz 10 y›l içerisinde, bunlar›n ço¤una direkt ya
da dolayl› olarak ihracat yapacak aflamaya gelmifltir
(Resim 1).

Kuruluflumuzdan bu yana neler yapt›k da bu
gördü¤ünüz de¤erli flirketlere tedarik yapar hale geldik?
Bunu aflama aflama anlatmaya çal›flaca¤›m. Öncelikli
olarak ne olmak istedi¤imize bafltan karar verdik. Ben
flirketi kurarken ne yapmak istedi¤ime bafltan karar
verdim. Kendi markam›z olmas› gerekiyor muydu? Olsa
iyi olurdu ama yeni kurulan bir flirket için bafltan marka
ile yola ç›kmak çok zordu. Bakan›m›z›n anlatt›¤› bir
olay vard›, hat›rlayacaks›n›z. Yeni kurulmufl bir flirket
çok düzgün bir ürün üretmifl, sertifikasyonlar›
tamamlam›fl, pazara ç›kmak istiyor, kendisine “bunu
bizden önce kimler kullanm›fl bir görelim” deniyor.
Yani insanlarda hep bir tedirginlik var. Sermayeniz
yoksa, küçük bir sermayeyle ifle bafll›yorsan›z, hele
bizler gibi profesyonel kökenli insanlar olarak
borçlanarak ifle bafll›yorsan›z, markalaflmak zordur.
Dolay›s›yla biz karar›m›z› verdik ve bir markam›z
olmas›n dedik. Ne yapaca¤›m›z› bafltan kararlaflt›rd›k,
netlefltirdik. Tüm enerjimizi ne yapmak istedi¤imize
yönlendirdik. Piyasada hepsi iyi tan›nan, iyi bilinen bir
sürü marka var, iyi dizaynlar yap›yorlar ve bunlar›n da
kendilerine düzgün, kaliteli ve zaman›nda ürün
sa¤layacak üreticilere ihtiyaçlar› var. Biz onlardan birisi
olmaya karar verdik. Geldi¤im sektörde bu aç›¤›
görmüfltüm ve o alanda faaliyet gösteren bir flirket
olmaya karar verdik.

Özetle kendi markam›z yok ama her Airbus'ta 100'ün
üzerinde, her Boeing'de 150'nin üzerinde parçam›z var
ve bunlar›n kimisi uça¤a binerken görebilece¤iniz
yerlerde. Bunlar kendi ürünümüz de¤il ama

müflterilerimizin ürettikleri ana ürünlerde kullan›l›yor.

Bunlar› yapabilmek için en önemli fleyin asl›nda
üretmek de¤il müflteriye ulaflmak oldu¤unu bafltan
biliyorduk. Müflteriye bunu yapabilece¤imize kendimizi
inand›rmam›z gerekiyordu. Bunun için de elimizden
gelen her türlü çabay› gösterdik. Müflteriye ulaflmak
için de¤iflik yollar var. Kiflisel network çok önemli.
Geçmiflteki iliflkilerim, çal›flt›¤›m yerlerde birlikte
çal›flt›¤›m arkadafllar›m, üniversite ortam›nda birlikte
oldu¤um ve daha sonra de¤iflik görevlere gelmifl olan
insanlar, ortak profesyonel dostlar veya dolayl›
referanslar olarak özetleyebilece¤im bir kiflisel
network'ü kullanarak müflterilerin önemli bir k›sm›na
ulaflt›m. Beni tan›d›klar› veya geçmiflimizi bildikleri için
bir güven oluflturmada bunun çok ciddi bir katk›s› oldu.

Daha sonra referans de¤eri çok yüksek müflteriler
arac›l›¤›yla ikinci bir network oluflturduk. Prestijli
firmalara parça yap›yor olman›z, belki kazanç
anlam›nda baflta çok büyük bir fley getirmese de di¤er
müflterilere ulaflmak konusunda ciddi bir avantaj
sa¤l›yordu, onu yapt›k. TA‹'nin çok uzun y›llard›r onayl›
tedarikçisiyiz. Aselsan'›n ayn› flekilde. Yine EMERSON
Grup'tan proses kontrolde dünyan›n en büyük firmas›
olan Rosemount'›n preferred supplier'›y›z. Bunlar›
kullanarak gerek bunlar›n rakiplerine gerekse benzer
firmalara ulaflmakta hiç zorluk çekmedik. Böylece
ikinci bir network oluflturduk.

Bir baflka konu, özellikle büyüme aflamas›nda ve
krizlerde çok önemliydi. Tek bir endüstriyel sektör
içinde kalmamak durumundayd›k. Onun için de birçok
ülkeye, birçok sektöre hizmet vermek istedik. Bu
tabloda basit grafiklerle, ne yapt›¤›m›z› görebilirsiniz.
2011 rakamlar›na göre bunlar 11. ay sonu itibariyle
böyle ama y›l sonuna kadar da tablo bu flekilde olacak.
%42 gibi Türkiye sat›fllar›m›z var, bunun da detay›n›
burada görebilirsiniz. Türkiye ama asl›nda dolayl›
ihracat bu. Bunun %56's› Amerika'ya gidiyor, Almanya,
Norveç, Fransa ve ‹talya da var ve asl›nda Türkiye'de,
Türk Silahl› Kuvvetleri'nde kalan miktar sadece %19.
Burada Türkiye gözükmesine ra¤men geri kalan›
yurtd›fl›na gidiyor. Hollanda, Almanya, ‹sveç, Fransa,
Romanya, Bat› Avrupa ülkelerinin tamam›na, herhangi
bir ülke ayr›m› yapmaks›z›n ihracat yap›yoruz. Sektörel
olarak bakt›¤›m›zda, %34 ile havac›l›k en büyük
alan›m›z. Asl›nda havac›l›¤› katma de¤er olarak
de¤erlendirmemiz gerekir, çünkü genellikle müflteri
malzemeyi sa¤l›yor ve ciro içerisindeki pay› bu ama
katma de¤er olarak bakt›¤›m›zda asl›nda bu rakam
%50'ler civar›nda. Savunma keza %20'ler civar›nda
ama katma de¤er olarak bakt›¤›m›zda %30'lara yak›n.
Geri kalan proses kontrol, makine imalat ve genel
sanayi ise %28 (Resim 2).

Resim 1
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Bu tablo bize esneklik sa¤lad›. Baz› sektörlerde kriz
nedeniyle durma olurken di¤er sektörler durmadan
yoluna devam etti. Özellikle havac›l›k sektöründe
firmalar 4-5 y›ll›k siparifllerle çal›fl›yorlar yani bugün
Airbus'a, Boeing'e siparifl verseniz uça¤›n›z› 5-6 y›l
sonra al›yorsunuz. Dolay›s›yla krizin bu tip sektörlere
yans›mas› çok geç oluyor. Savunmada da genellikle
müflteri devlettir, onlar da projeli ifllerdir, kontratl›
ifllerdir. Kontrat imzalanm›flt›r, onun avans› ayr›lm›flt›r,
paras› ayr›lm›flt›r. Bunlar genellikle krizlerden etkilenen
sektörler de¤il. Buralarda da proje bitince yeni projeye
bafllamada baz› boflluklar do¤uyor. Bu boflluklar› da
baflka sektörlere a¤›rl›k vererek ya da çekilerek
dengelemeye çal›fl›yoruz. Bu önemli bir konu; tek
sektörde, tek pazarda, tek üründe, tek müflteri de ›srarl›
olmad›k ve mümkün oldu¤unda genifl bir tabana
yay›lmaya çal›flt›k.

Esnek olmak çok önemliydi, çünkü müflterilerimiz ana
parçalar› isterken yan›nda bir tane küçük parça da
istiyor. San›yorum burada bulunan ve ayn› tür üretim
yapan arkadafllar›n tamam›na müflterilerinden ayn› tür
talepler geliyordur. Dünyada da ana firmalar, ana
üreticiler tedarikçilerinin say›s›n› azaltmak istiyorlar.
Binlerce tedarikçiyle çal›fl›p bir o kadar sat›n almac›,
bir o kadar bürokrasiyle u¤raflmaktansa bunu daha az
say›da tedarikçiye indirgemeye çal›fl›yorlar. Bu yönde
de maliyeti biraz göz ard› ediyorlar yani tedarikçi say›s›n›
azaltabilmek için sizden 3 liraya alaca¤› fleyi bir baflka
tedarikçiden 4-5 liraya alabiliyor. Burada biraz esnek
olmak istedik biz de, müflterilere komple çözümler
üretmek, mümkün oldu¤unca daha fazla parça
sa¤lamak için. Bunun bir avantaj› da yeni gelifltirilen
ürünlerde ilk akla gelen siz oluyorsunuz yani yeni ürüne
birçok parçay› bafltan vererek kat›l›yorsunuz.

Siparifl miktar› konusunda hiç ›srarl› olmad›k.
10.000'den afla¤› yapmay›z, 100.000'den afla¤› yapmam
demedik. Otomotivde, tekstilde, makine imalat
sanayinde rakamlar önemli olabilir ama bizim sektörde
sonuçta yap›lan uçak, dolay›s›yla ah›m flah›m rakamlar
yok. Dünyada en fazla sat›lan uçak Airbus A-320

serisiyle Boeing'in 737 serisidir. ‹kisinin de ayl›k üretim
miktar› 34-35 civar›nda. Bu artacak, önümüzdeki
y›llarda 40'a ç›kacak. O rakamlar›n konufluldu¤u bir
yerde tabii miktar konusunda seçici olamazd›k.

Malzeme de ayn› flekilde. Çok de¤iflik malzemelerden
çok de¤iflik parçalar yapabiliyoruz. Boyutta da benzer
flekilde, 1 mm'den küçük parçalar da yapabildi¤imiz gibi
Airbus'›n kap›s›n›n sa¤›nda solunda gördü¤ünüz flu big
frame'leri de yapabiliyoruz. Her ikisini de yap›yoruz veya
flurada gördü¤ünüz gibi bir roket sisteminin launcher'›n›n
birçok parças›n› yap›yoruz, içinde plastik de var,
paslanmaz da var, ne isterseniz var. Bunlar› kit olarak
müflteriye sunuyoruz ve böylece müflteriyi daha fazla
kendimize ba¤›ml› hale getiriyoruz (Resim 3).

‹çinde bulundu¤umuz sektörün gere¤i olarak kaliteli
de olmak zorunday›z. ‹leri teknoloji kullanmak
zorunday›z. Bunun için daha 2001 y›l›nda ifle bafllar
bafllamaz - ben flirketin kuruluflunu 2000 y›l›nda
yapm›flt›m - Türkiye'ye girecek ilk befl eksenli simültane
tezgah› ithal ettik. Bu önemliydi, çünkü sivil sektörde
böyle bir tezgah yoktu. Kriz öncesinde ithal etmifl olduk.
ISO Belgesi'ni ald›k, havac›l›k için önemli olan AS9100
Belgesi'ni ald›k. Üç boyutlu CNC koordinat ölçme
tezgah›n› (CMM) ald›k. ‹lk ald›¤›m›z tezgaht›, önemliydi
çünkü müflteriye nas›l yapt›¤›n›z›, kaliteli yapt›¤›n›z›
kan›tlamak zorundayd›n›z, bunun da yolu göstermekti,
ölçmekti. San›yorum flu anda Türkiye'de toplam 1000
civar›nda CMM vard›r, bizde 3 tane var flu anda.

Ayn› flekilde teknolojiye uygun eleman çal›flt›rd›k.
Burada ciddi bir s›k›nt› var. Bunu sizlerle de paylaflay›m.
Bizim gibi yüksek teknolojili, yüksek katma de¤erli
ürün üreten firmalar›n genel bir s›k›nt›s›.  Türkiye'de
çok say›da e¤itimli insan var diyoruz, gençlerimizin de
büyük ço¤unlu¤u e¤itimli ama asl›nda e¤itimli de¤il
diplomal› insan var. Sokakta o kadar çok diplomal›
insan var ki. Makine mühendisli¤i e¤itimi görmüfl - ben
de makine mühendisli¤i e¤itimi gördüm - ama tornayla
frezeyi birbirinden ay›ramayan gençler var. Üniversiteler
bu konuda ne kadar donan›mlar›n› art›r›rlar veya
sanayiyle ne kadar iç içe olup bu sorunu çözerler

Resim 2

Resim 3
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bilemiyorum. Burada bizim çözümümüz flu oldu:
Mühendis arkadafllar›m›z› ifle davet ettik, çal›flt›rd›k,
onlar›n eksiklerini biz tamamlad›k. 10'lu 20'li büyük
gruplar halinde mühendis arkadafllar ald›k, kendi
bünyemizde e¤ittik. Bir k›sm› ayr›ld›, baflka flirketlerde
çal›flmaya bafllad›, kalanlar da zaten bize yetiyor. Teknik
personeli günün gere¤i olan CAD ve CAM e¤itimleriyle
destekler hale geldik. Bunlar olmazsa olmaz.
Makinenizi e¤er 5 eksenli yapt›ysan›z, 5 ekseni elle
programlayam›yorsunuz, CAD, CAM kullanmak
zorundas›n›z. Bunlar› kullan›nca da mecburen e¤itimli
personele ihtiyaç duyuluyor.

Bilgi teknolojilerine yat›r›m yapmak zorundayd›k. Biraz
önce gösterdim, çok say›da müflterimiz var, çok say›da
parça yap›yoruz. Bunlar›n çok iyi organize edilmesi,
parçalar›n müflteriye zaman›nda gitmesi gerekiyordu.
Bunun için bir ERP program› kullanmam›z gerekiyordu.
fiurada gördü¤ünüz gibi, ço¤u büyük firmada olmayan
çok güzel bir ERP program›m›z, bir yaz›l›m›m›z var.
Bunu da bir yaz›l›m mühendisiyle birlikte gelifltirdik,
haz›r bir yaz›l›m almad›k. Küçük bir iflletmenin tüm
ihtiyaçlar›n› giderecek flekilde bir ERP sistemimiz var.
Barkodlarla çal›fl›yor. Tak›mlar›m›z› operatör gidip
tak›mhaneden alm›yor, operatöre hangi tak›m›
kullanaca¤›n› makine veriyor. Atölyede olup biten her
fleyi, barkodla bilgi toplama sistemi sayesinde gerçek
zamanl› olarak izleyebiliyoruz. Hem yapt›¤›m›z ürünün
izlenebilir olmas› için hem de müflterilerimize
zaman›nda sevkiyat yapabilmek aç›s›ndan, bunlar›
yapmak zorundayd›k (Resim 4).

Bunlar› yaparken tabii büyümeye de bafllad›k.
Büyümeye bafllad›kça esnekli¤inizi kaybediyorsunuz.
Esnekli¤inizi kaybetmeyece¤iniz ifllere yönelmeye
bafll›yorsunuz, bu da uzun vadeli projeler oluyor. Ne
kadar uzun vadeli ifller yaparsan›z, yapt›¤›n›z ifller ne
kadar birbirini tekrar ederse, o kadar planl›
çal›flabiliyorsunuz, o kadar gelece¤i görebiliyorsunuz.
Bunun için müflterilerimizle oturduk konufltuk,
iliflkilerimizi sürekli k›lacak neler yapabilece¤imize
bakt›k. “Biz sürekli iliflki istemiyoruz, her defas›nda

ayr› siparifl verece¤iz, yap›n gönderin, bir daha veririz”
diyen müflterilerden ufak ufak ayr›ld›k, sadece kalan
müflterilerle devam ediyoruz. Mesela Bombardier yeni
C Serisi uçaklar›n› bafllatacak, içinde biz de var›z ve
burada yapt›¤›m›z sözleflme 50 y›ll›k. Sözleflmenin süre
maddesi 50 y›l ya da son uçak serviste kalana kadar.
JSF program›, F-35 uçaklar› üretim program›nda
örne¤in 2035'e kadar bir program var. Bunlar yeni
bafllayan programlar oldu¤u için buraya koydum.
Airbus'›n A-400M uçaklar›na iliflkin bir program var.
Topu topu 180-200 tane uçak üretilecek ama en az 15-
20 y›l sürecek bir proje. Tabii bir de uça¤›n servis ömrü
var. Savunma sanayinde genellikle projeye dayanan
ifller oldu¤u için 10 y›la varan, 10 y›l› geçen sözleflmeler
yap›l›yor. Di¤er sektörlerde de mümkün oldu¤unca en
az 3 y›ll›k sözleflme imzalamaya çal›fl›yoruz. Böylece
önümüzü görüyoruz, daha sa¤l›kl› yat›r›m yapabiliyoruz.
Elemanlar›m›z› ona göre al›yoruz, daha planl›, programl›
gidiyoruz.

En bafla dönersek, KOB‹'lerin her fleyi tepe yönetici
demifltik. Büyürken de her fleyi bizdik. Müflteri arard›,
ben an›nda cevap verirdim. Belli bir büyüklükten sonra
do¤al olarak bunu yapamaz hale geliyorsunuz. Buna
göre de kendinizi flekillendirmeniz gerekiyor.
fiekillendirmeye ben kendimden bafllad›m. fiirket için
daha yararl› olabilmek ad›na daha ne yapmam
gerekti¤ine bakt›m. Mevcut günlük ifllerle
u¤raflmamaya karar verdim. fiirketimin ben olmasam
da art›k çal›flmas› gerekiyordu. Ona göre yap›laflmay›
sa¤lad›k. Kurumsallaflmay› ona göre yapt›k. Daha 80-
90 kiflilik küçük bir flirketken ben bu çal›flmalara
bafllam›flt›m. Bazen ek külfetler de getiriyor bu. Baz›
organizasyonlar için küçüksünüz ama ayn› zamanda
da büyümüflsünüz art›k, yapman›z gerekiyor. Bunlar
birtak›m maliyetler de getiriyor ve bunlara katlan›lmas›
gerekiyordu. Bunu sa¤lad›m. Günlük ifllerle
u¤raflmamam, yeni müflteriler, yeni pazarlar, yeni
sektörler, yeni alanlar, biraz önce söyledi¤im uzun
vadeli ifller bulmak zorundayd›m. Dolay›s›yla öncelikle
benim ne yapmam gerekti¤ini düflündüm. Benim
görevim temel olarak flirketin gelece¤iyle ilgilenmekti,
normal yürüyen ifllerle de¤il.

Tamam, ifl bulduk ama rakiplerimiz de bofl durmuyor,
onlar da kendilerini gelifltiriyorlar. Dolay›s›yla bizim
de geliflmemizi sa¤lamam›z, kendimizi ayakta tutacak,
bize rekabetçi bir konum sa¤layacak, bulundu¤umuz
yeri koruyacak önlemler almam›z gerekiyordu. fiirket
kaynaklar›n› buna uygun hale getirmem, d›flar›dan
kaynak yaratmam gerekiyordu. Ben de bunlar› yapt›m.

Çok önemli bir husus daha var ve ben halen yap›yorum:
Müflteri iliflkilerini bizzat yönetmek. Çünkü müflteri
karfl›s›nda flirket sahibini, flirketin en üst düzeyini
gördü¤ünde bir güven duyuyor. Eskiden flirket

Resim 4
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kuruldu¤u zamanlarda havaalan›ndan bile gider ben
al›rd›m müflterileri. Önemli, bilmiyorum sizlerin de
deneyimi o mudur ama “Patron bile iflin içerisinde,
patron bile bu kadar ilgiliyse bu adamlar ifl yapar”
deniyor. Öncelikle müflterilerinize bir güven sa¤laman›z
gerekiyor. Bunu halen ben yap›yorum.

Teklif haz›rlamak çok önemli, çünkü birçok parametreyi
içinde bar›nd›r›yor. fiirketinizi iyi tan›yor olman›z laz›m,
pazar› iyi tan›yor olman›z laz›m, yap›p yapamayaca¤›n›z›
görebilmek için iyi bir teknisyen olman›z laz›m, dünya
pazar›n› ve rakiplerinizi bilmeniz gerekiyor. Sonuçta
fiyat veriyorsunuz, bir risk üstleniyorsunuz, o riski siz
alacaks›n›z, flirketin sahibisiniz. Bir çal›flan›n eli aya¤›
titreyerek “fiuna bir bak bakal›m, olmufl mu?” demesi
yerine onlar› ben yap›yorum. Yani halen teklifleri ben
haz›rl›yorum, önemli bir ifllev oldu¤u için.

Bunlar›n hepsini yaparken tabii maliyetleriniz de art›yor.
Katma de¤eri yüksek ifllerinizin yan›nda yapman›z
gereken baz› basit ifller de oluyor. Bunlardan da
vazgeçemiyorsunuz,  çünkü pol it ika olarak
koymuflsunuz, müflteriye “Ben sana her fleyi verece¤im,
baflkas›na gitme” diyorsunuz. Öyle olunca zamanla bu
parçalar ayak ba¤› olmaya bafll›yor. Eti kemi¤i ay›ral›m
olmuyor, çünkü müflteri ayn› anda eti de kemi¤i de
sizin önünüze koyuyor. Burada maliyet düflürmemiz
gerekiyordu, bunun için d›fl kaynak kullanmaya karar
verdik ve d›flar›ya bizden daha küçük flirketlere ifl
vermeye bafllad›k.

Büyümeye bafllad›k, yer ihtiyac›m›z ortaya ç›kt›. fiirketi
kurarken ald›¤›m›z makinelerle duygusal bir ba¤›m›z
var ama art›k ekonomik olarak ömürlerinin sonuna
geldikleri için sistemin d›fl›na ç›kmalar› gerekiyordu.
Çal›flanlar›m›za, “Arkadafl sen bu makineyi tan›yorsun,
y›llard›r çal›fl›yorsun, parçalar da ayn›. Git bir flirket
kur, makineyi de sana verelim. Sen ayn› parçalar› ve
ilave verece¤imiz parçalar› yapmaya devam et,” dedik.
Bu flekilde üç çal›flan›m›z› teflvik ederek ilk etapta
ald›¤›m›z makineleri d›flar› ç›kartmaya bafllad›k. Böylece
daha teknolojik yat›r›mlar için bize yer aç›lm›fl oldu,
alan› büyütme gere¤i duymad›k. En önemlisi de
personel ve makine say›m›z artmad›¤›, azald›¤› halde
kapasitemiz çok artt›. Ayn› operatör, ayn› makine ile
ayn› parçadan günde 50 tane yapacak diye gözünün
içine bak›yordun ama ayn› parçay› kendi yerinde
yapmaya bafllad›¤›nda günde 150 tane getiriyordu,
çünkü art›k benim için de¤il kendisi için çal›flmaya
bafllam›flt›. Böylelikle küçülürken kapasitemiz artt›, bu
baya¤› ciddi bir katk› sa¤lad›.  Ben en son iflimden
ayr›l›rken, “Ayr›l›yorsun ama bu ifli yapmayacaks›n,
de¤il mi?” diye sormufllard›. Bu sorular› çal›flanlar›ma
sormaktansa ben teflvik ediyorum. “Bu iflleri yap›n
çünkü yeteri kadar pazar var,” diyorum. Profesyonel
hayattan devlet imkânlar›yla bir yere gelmifl insanlar
olarak bizim bunu teflvik etmemiz gerekiyor. Ben

çal›flanlar›ma bunu yap›yorum, kalan kiflilere de ciddi
bir motivasyon oluyor. Neredeyse önlerine bir hedef
koyuyorum, “Bu adam gibi siz de çal›fl›n, bir gün kendi
patronunuz olun. Ama bunun için makinelerinizi iyi
kullanman›z, bu ifli iyi becerebilece¤inize bizi
inand›rman›z laz›m,” diyorum.

Sonuç olarak, herkesten farkl› bir fley yapmal›yd›k.
Markam›z olacakt›, yeni bir ürün ç›karacakt›k, flunu
yapacakt›k, bunu yapacakt›k demedik, yoktu öyle bir
gücümüz. Ya da herkesin yapt›¤›n› farkl› bir flekilde
yapmal›yd›k. Ben ikincisini yapt›¤›m›z› düflünüyorum.
Nas›l yapt›¤›m›z› da size aç›klamaya çal›flt›m.

Mustafa KAPLAN

Aziz Bey'e biz de teflekkür ediyoruz. Kendileri büyüme
maceralar›n› güzel bir flekilde anlatt›lar. Asl›nda çok
da güzel noktalara temas ettiler. Özellikle “Ben küçük
olmak istemiyorum, büyümek istiyorum,” diyenlere
güzel tüyolar verdiler, güzel noktalar› vurgulad›lar.
Tabii marka olma meselesi hep böyle bir efsanedir,
herkes markalaflamaz ama ben Aziz Bey'lerin asl›nda
bir marka olduklar›n› düflünüyorum. Markalaflma illaki
hepimizin bildi¤i, hemen akla geliveren uluslar aras›
3-5 marka gibi bir marka olmak de¤ildir. Aziz Bey'ler
markalara marka olmufllar. Ben bu konuda kendilerini
tebrik ediyorum. Markalara marka olma stratejisi de
önemli bir stratejidir. Tedarikçilik anlam›nda, özellikle
yan sanayide çok önemlidir. Global bir network kurma,
çeflitlilik, esneklik, teknolojiyi kullanma, kurumsal
yönetim anlay›fl›n› iflletmelerinde bir flekilde tatbik
etme, bunlar›n hepsi büyümenin gerekleri aç›kças›.
Bizler de asl›nda KOSGEB olarak, sözümün tam bafl›nda
söyledi¤im noktalara gelecek olursak, paradigmay›
de¤ifltirdik dememin sebebi buydu. Art›k dönem,
iflletmelerin büyümek için yeni ekonominin bu tip
kavramlar›n› iflletmeye zerk etmeleri dönemi. Bizler
bu anlay›fl› kendi iflletmesinde uygulamak isteyen
KOB‹'lere destek olmay› tercih ettik. Art›k KOSGEB,
“Ben teknolojimi gelifltirmek istiyorum, ben pazarlama
kabiliyetimi gelifltirmek istiyorum, ben esnek bir
üretime geçmek istiyorum, ben otomasyona geçmek
istiyorum, kendi yaz›l›m›m› kendim yapt›raca¤›m” diyen
proje sahiplerine, bu tip kavramlar› kendi iflletmesine
tatbik etmek isteyenlere, terzi usulü destek sa¤lamay›
amaçl›yor. Bu anlamda kendi esnekli¤imizi de bir
flekilde burada vurgulamak istiyorum.

‹kinci konuflmac›m›z Ahmet Bayraktar Bey, Farba
Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan Vekili olarak,
”Rekabette baflar› için tedarik zincirinde olma”
konusunu bize anlatacak. Ahmet Bayraktar Bey'i Tafl›t
Araçlar› Yan Sanayi Derne¤i Baflkanl›¤›'ndan tan›yoruz.
Kendisi bu konuda sektöre liderlik etti. Gerçekten
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otomotiv sanayinin, özellikle yan sanayinin
kurumsallaflmas›na, sektörün kurumsallaflmas›na çok
ciddi katk›lar› oldu. fiimdi kendi maceralar›n›
anlatacaklar. Onlar› da büyük bir merakla bekliyoruz.

Ahmet BAYRAKTAR
Farba  Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan V.

Hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Yapt›¤› iltifatlar için de
Say›n Baflkan'a ayr›ca teflekkür ederim.

Ben de bugün sizlere, firmam›z olarak tedarik zincirinde
nas›l kalmaya çal›flt›k, neler yap›yoruz, bunlar›
paylaflmaya çal›flaca¤›m ama Say›n Baflkan'›n da biraz
önce belirtti¤i gibi flahsen kendim bir vizyona sahipsem,
kesinlikle gönüllü olarak sektörel derneklerde,
odalarda yapm›fl oldu¤um faaliyetlerin bana
kazand›rd›klar›yla var›m. Bunu burada size itiraf
ediyorum ve sizlerinde bu yolda muhakkak baz› görevler
alman›z› tavsiye ediyorum.

Hayal kuran ve hayallerinin peflinde giden insanlar
baflar›l› olurlar. Tüm hayallerin arkas›nda büyük bir
istek ve arzu vard›r.

Ben 1979 y›l›n›n ikinci yar›s›nda, ülkemizde terör ve
ekonomik sorunlar›n en üst seviyeye ç›kt›¤› bir ortamda,
ailemin kurdu¤u ve hayata geçirmekte oldu¤u Farba
Far Fabrikas›'nda, sat›n alma ve ihracat konular›nda,
d›fl iliflkilerden sorumlu olarak göreve getirildim. Bu
dönemde üniversite e¤itimimi henüz Amerika'da
tamamlamam›flt›m.

Farba  Bursa fabrikas›n›n aç›ld›¤› 12 Aral›k 1979'dan
hemen sonra, 24 Ocak 1980'de, kötü ekonomik gidiflata
dur demek amac›yla, Say›n Özal'›n liderli¤inde bir dizi
ekonomik kararlar al›nd› ve bu kararlar neticesinde
ekonomi durma noktas›na gelmiflti. Ama yine ayn›
dönemde hükümetimizin ald›¤› kararlarla sanayimizin
ihracata yönetilmesini teflvik eden önemli kararlar
yürürlü¤e kondu. Bu kararlarla birlikte t›kanan
sanayimizin önünü açmak ve fabrikalar›m›z›
çal›flt›rabilmek amac›yla, benim gibi düflünen birçok
sanayici arkadafl›m, dostumla birlikte, ihracat yapmak
için çantalar›m›z› elimize alarak öncelikle komflu
ülkelere seyahatler yapmaya bafllad›k. K›sa sürede de
üretimimizin %60'a yak›n›n› ihraç edecek duruma geldik
ve o dönemki ihracat›m›z 6 milyar dolarlara ulaflm›flt›.

Elde etti¤imiz bu baflar›, beni, üretti¤imiz ürünlerin
Avrupa baflta olmak üzere, tüm dünyada tan›nmas›n›n
ve kullan›lmas›n›n mümkün oldu¤unu düflündürmeye
bafllad› ve bunlar› hayal etmeye bafllad›m. Ürünlerimizi
baz› araçlarda, Avrupa'da, dünyan›n de¤iflik yerlerinde
görmeyi çok arzu ettim.

Bugün, 1980'li y›llardaki hayalimin Alman Odelo
fiirketler Grubu'nun Bayraktarlar Holding'e 2011 y›l›nda
kat›lmas› ile gerçekleflmifl oldu ve bu gerçekten beni
çok mutlu etti. Bundan sonraki faaliyetlerimde de daha
farkl› fleyler yapabilmek amac›yla da motive etti.

Müsaadelerinizle, grubumuza kat›lan ODELO Grubunu
sizlere k›saca tan›tmak istiyorum. Odelo flirketi de
bizim kendi flirketimiz gibi tamamen ayd›nlatma ifliyle
u¤raflan bir flirket ama bize göre, biraz sonra
görece¤iniz önemli farkl›l›klar› var. Kendisini
ayd›nlatmaya adam›fl, ifli sadece otomotiv ayd›nlatma
ürünleri olan bir flirket. Bu flirkette arka stop lambalar›
üretiliyor (Resim 1).

Gördü¤ünüz gibi yap›lan bütün üretimler dünyan›n en
üst s›n›f araçlar› içindir. En yüksek teknolojiler
kullan›larak LED teknolojileri üretilmektedir. Alm›fl
oldu¤umuz grubun içerisinde LED'i imal eden bir fabrika
bulunmaktad›r. Bunlar, bildi¤imiz standart LED'ler
de¤il, özel amaca yönelik daha farkl›laflt›r›lm›fl
LED'lerdir. Ald›¤›m›z fabrikalar›n›n bir tanesinin içinde
de bu LED'lerin atefllenmesi ve kullan›lmas› için
elektronik aksamlar dizayn edilip üretilmektedir. Bir
baflka üretimse, yine önde günlük sürüfl (daytime
running) lambas›d›r (Resim 2).

Resim 1

Resim 2
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Bu firma LED'li ayd›nlatmay› 1996 y›l›nda otomotive ilk
getiren firmad›r. Ondan sonraki süreçlerde de bu firma
2000'li y›llar›n bafl›nda baz› ekonomik s›k›nt›lar
geçirmifltir, buna ra¤men kendi alan›nda teknolojik
öncülüklere liderlik etmifltir (Resim 3).

Odelo tamamen befl fabrikadan olufluyor. Bir tanesi
Stutgart civar›nda, bir tanesi Hollanda s›n›r›na yak›n,
sonuncusuysa Slovenya'da. Grubun içerisinde nihai
ürünün d›fl›nda, biraz önce de bahsetti¤im gibi LED'i ve
elektronik aksam› yapan, gelece¤in ayd›nlatmas› olarak
görülen teknolojilere hâkim bir kurumdur (Resim 4).

Yeni vizyonumuzu, dünya klas›nda küresel d›fl
ayd›nlatma yani sistem imalatç›s› olmak olarak
belirledik. Dolay›s›yla kendimize yepyeni bir vizyon
tan›mlam›fl olduk.

Biraz da kendi flirketimiz Farba  ile ilgili bilgi de¤il ama
çok önemli gördü¤üm baz› kilometre tafllar›n›
paylaflmak istiyorum. Bu gazete kupüründe gördü¤ünüz
gibi, bizim kriterimiz Balkanlar'd›. Herhalde o günkü
aç›l›flta yap›lan konuflmalarda vard› diye düflünüyorum,
“Balkanlar›n en büyük otomotiv far› fabrikas› hizmete
girdi” yaz›yor. O gün Balkanlard›, bugün dünya
klasman›nda konuflur hale geldik (Resim 5).

24 Ocak kararlar›ndan biraz önce bahsettim. O zaman
büyük bir s›k›nt› içindeydik, ben çok gençtim. Birdenbire
her fleyin durdu¤u bir anda yeni bafllayan bir fabrika.
Ama hakikaten o ihracatla kazanm›fl oldu¤umuz moral,
motivasyon bizi çok etkilemiflti. Bu resmi özellikle
koydum, çünkü kamyonda da gördü¤ünüz gibi bu
flamalar› takarak çok övünürdük, bu kadar ihracat
yap›yoruz diye kamyonlar› süsler öyle yolcu ederdik.
Ürünlerimiz de bugün yapt›klar›m›zdan çok daha
farkl›yd›, metal ve camdan ibaretti. (Resim 6)

Biz 1979'da üretime Frans›z bir firman›n lisans›yla ve
Renault'nun teflvikleriyle bafllad›k. Ancak bu firma
daha sonra Valeo firmas›na sat›ld› ve biz de ihracat
yapt›¤›m›z için Valeo firmas› lisans anlaflmas›n›
götürmek istemedi. Dolay›s›yla o anlaflmay› da orada
bitirmifl olduk.

Bu kilometre tafllar›n›n bir önemli özelli¤i de, 1985
y›l›nda ürünlerde de¤iflimler bafllad›, plasti¤e
yönelmeler bafllad›. Arka lambalar bizde yoktu, arka
lambalar› da yapmam›z gerekiyordu, sadece ön
lambalarla olmuyordu. Dolay›s›yla o y›l, plastik
konusunda yat›r›mlara bafllad›k ve o y›l üretilen Renault
9'un da stop lambalar›n› üretmifl olduk (Resim 7).

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6
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Yine rekabet gücümüzün art›r›labilmesi için bizim için
çok önemli olan kal›plara - o dönemlerde çok büyük
paralard› ve ‹talya'dan almak mecburiyetindeydik, bir
servetti, o kal›plara yapt›¤›m›z yat›r›m› nereden
ç›karaca¤›z diye düflünüyorduk - bir yat›r›m yapt›k.
Dolay›s›yla kal›p fabrikam›z› da bu dönemde faaliyete
alm›fl olduk.

1990'a geldik. Türkiye'de üretimler yeniden art›yor
ama korumalar azal›yordu. Bir rekabet havas› cidden
esmeye bafllad›. Bir fleyler yapman›z, bir fleyleri daha
iyi görmeniz laz›m, müflteri çeflidine gitmeniz laz›m.
Toyota'n›n Türkiye'ye geliyor olmas› bizim için bir ümit
ve önemli bir mesaj oldu. Bugün rahmetle and›¤›m
Özdemir Sabanc› gerçekten Toyota'y› Türkiye'ye
kazand›rd›. Umuyorum Türk otomotiv tarihinde
Toyota'n›n Türkiye'ye gelifli ve kazand›rd›klar›n›, daha
sonraki aflamalarda daha gerçekçi birtak›m
de¤erlendirmelerle birileri yazacakt›r. Belki ben de
yazar›m. Ama gerçekten de Toyota Türk otomotiv
sanayine, sanayi anlam›nda, verimlilik anlam›nda,
kalite anlam›nda, insanlar›m›z›n yetiflmesi anlam›nda
çok önemli fleyler kazand›rm›flt›r. Dolay›s›yla biz o
dönemde Toyota'ya imalatç› olabilmek için ne
yapaca¤›m›z ›  araflt › r › rken  Avrupal ›  yak ›n
dostlar›m›zdan da ald›¤›m›z destekle, Toyota'n›n
imalatç›s› olan Koito firmas› ile temas kurduk ve
onlarla bir lisans anlaflmas› yapt›k. Bu lisans
anlaflmas›yla, ilk günden itibaren Toyota'n›n bütün
ayd›nlatma parçalar›n› (11 tane), bagaj lambas› dahil
Türkiye'de yerlefltirdik ve en kapsaml› yan sanayi
imalatç›s› olduk. O gün bugündür biz Toyota'n›n en
önemli imalatç›lar›ndan bir tanesiyiz. Yapt›¤›m›z baz›
projeler içerisindeki ürünlerimizi de geçti¤imiz zaman
içinde Güney Afrika Toyota ve Japonya'ya dahi ihraç
ettik. Dolay›s›yla bu da bizim için bir dönüm noktas›yd›.

O dönemde kamuoyuyla paylaflmak için verdi¤imiz gazete
kupürü de çok ilginçti. Birçok kifli anlayamad›¤› için
de¤iflik iddialara girerek bize telefon açm›fllard›. Bu
kupürü de sizinle paylaflmak istedim (Resim 8).

2000'li y›llara geldi¤imiz zaman Türk otomotiv ana
sanayi yüzünü art›k Bat› ülkelerine araç yapmaya
çevirmiflti. Bizler de onlar› imalatç›s› yan sanayi
olarak onlara daha yüksek kalitede, daha yüksek
verimlilikte ve zaman›nda teslimat için bir fleyler
yapmaya çal›fl›yorduk. Bizim için çok önemli bir
de¤iflimdi. Bu de¤iflime ayak uydurmak, zaman
zaman al›flmad›¤›m›z ama bizleri büyük bir bask›
alt ›nda tutan ama baflar›l ›  olmak zorunda
hissetti¤imiz bu ortamlar› aflmam›z gerekiyordu. O
ortamlar içerisinde, 2004 y›l›nda önemli bir de¤iflimi
bafllatmaya karar verdik. Bu de¤iflimi yal›n üretim
ve yönetim sistemlerinin benimsenmesi, KALDER'in
de Türkiye'de uygulad›¤› EFQM kalite yetkinli¤inin
benimsenerek birlikte harmonize edilmesiyle bir
model gelifltirdik. Bu model, 'yal›n mükemmellik'
olarak kendi üretim ve yönetim sistemimiz oldu ve
bunu kendi ad›m›zla kaydettirdik. Bu yal›n
mükemmellik yol haritam›z› belirledi¤imiz zaman,
bu de¤iflimi bafllat›rken, 10 y›ll›k bir plan yapt›k ve
on y›l›n sonunda dünya klas›nda bir imalatç› olmay›
vizyon olarak belirledik. Dolay›s›yla kendimize önemli
bir vizyon tan›mlad›k. Bu vizyona ulaflabilmek içinse
burada gördü¤ünüz de¤iflik dönemlerde EFQM'e aday
olup ve bu belgeleri, ödülleri kazanmay› planlad›k.
Bunlar› yaparken tabii yal›n üretimin veya yönetimin
gere¤i olan birçok e¤itimi de fabrikam›z içerisinde
vermeye bafllad›k. Bugüne kadar da bu haritam›z›
istedi¤imiz gibi zaman›nda gerçeklefltirerek
vizyonumuza ulaflma yolunda emin ve önemli
ad›mlarla ilerledik. Son olarak da 2 ya da 3 hafta
önce KALDER'in yapm›fl oldu¤u törende de Türkiye
Büyük Ödülü'nde Baflar› Ödülü ile taçland›r›ld›k.
Umar›m yak›n zamanda, bir sonraki dönemde de
büyük ödülü alaca¤›z ama 2014 y›l›nda da Avrupa
Kalite Ödülü'nün al›nmas› bizim en önemli
hedeflerimizden bir tanesi (Resim 9).

Resim 7 Resim 8
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Bu gerçekten bir tablo ama bizim son y›llardaki
baflar›m›z› anlatan, nas›l geliflti¤imizi gösteren bir yol
haritas›. Bu yol haritam›zda giderken müflterilerimizden
de önemli takdirler ald›k. Bu resim, Toyota Baflkan›'n›n
bana Avrupa Ödülü'nü (tek firmaya veriliyor) firmam›z
ad›na verdi¤i ödül töreninden al›nm›flt›r. Avrupa
Ödülü'nü tüm yan sanayi imalatç›lar› ad›na, 2010 y›l›
faaliyetlerinden ötürü Japonya'da firmam›z ald›. Bu da
bizi çok mutlu etti (Resim 10).

Sadece bu de¤il, gerçekten biz Toyota'n›n Avrupa'daki
kalite, maliyet kontrolü, proje yönetimi gibi birçok
konusunda, her y›l de¤iflik ödüller al›yoruz. En büyük
ödülse, 2011 y›l› fiubat ay›nda, Odelo Grubu flirketlerinin
Grubumuz taraf›ndan sat›n al›nmas› konusuydu. 11 ay
süren bir due diligence döneminden sonra, Odelo
flirketlerinin firmam›za sat›lmas› kararlaflt›r›ld› ve 17
fiubat'ta imzalar› att›k. fiubat ay›n›n sonunda da üç
nesil, ben, o¤lum ve babam, flirketimizdeki yöneticilerle
birlikte bütün bu fabrikalar› ziyaret ettik. Fabrikalar›
ziyarette tüm çal›flanlarla tan›flt›k, hepsiyle el s›k›flt›k
ve kendilerine sektörümüzle ilgili, yapacaklar›m›zla
ilgili önemli mesajlar verdik. Bunu yaparken kendilerine
Türk kahvesi ve Türk lokumu hediye ettik ve bunlar›n
anlam›n› izah eden küçük bir broflür verdik. Çünkü
bizim onlar›n kalbini kazanmam›z gerekiyordu. Bir
Türk firmas› olarak, böyle bir Alman grubunu al›nca

onlarla empatik bir iliflki içerisinde olmam›z
gerekiyordu. Bu yaklafl›mla bunu önemli ölçüde
gerçeklefltirdi¤imizi tahmin ediyorum.

Konuflmam›n bundan sonraki bölümünde sizlere baz›
ipuçlar› verece¤im. Tedarik zincirinde kalmak için nas›l
düflündü¤ümüz ve nas›l hareket etti¤imiz hakk›nda
sizleri biraz bilgilendirece¤im.

Odelo Grubu flirketlerinin, grubumuza kat›lmas› ile
Bayraktarlar Grubu, bir Türk Firmas› olarak baflta
Alman araç üreticileri olmak üzere, dünyadaki araç
üreticileri taraf›ndan bilinen ve tan›nan bir grup
olmufltur.

Bayraktarlar Grubu, bugün dünyada üretilen araçlar›n
d›fl ayd›nlatmalar›ndaki ciro üzerinden yaklafl›k %3
pazar pay›na sahiptir ve ilk 10 firma aras›nda yer
almaktad›r. Odelo üretti¤i ileri teknoloji LED'li arka
stop lambalar› üretimi ile konusunda lider firmalardan
biridir. Ürünlerimiz dünyan›n en lüks araçlar›nda
kullan›lmaktad›r.

Odelo fiirketlerinin grubumuza kat›lmas›, Farba  ve
Bayraktarlar Grubunun, Alman üreticileri taraf›ndan
tan›mas›n›n yan› s›ra kabulünü de sa¤lam›flt›r. Bugün
yan sanayi olarak sizin kabul görmeniz, otomotivde çok
kolay bir mevzu de¤ildir. Onun için bunun alt›n› çizerek
belirtmek istiyorum.

Grubumuz,  Alman oto sanayinin küresel beklentilerini
karfl›lamak üzere baflta Çin olmak üzere global pazarda
yetkin olarak yer alma f›rsat› yakalam›flt›r. Bu yönde
de Çin'de yeni yat›r›mlar yapmak üzere önemli
görüflmeler yapma ve yeni siparifller alma
aflamas›nday›z.

Almanya ve Türkiye'deki AR-GE birimleri ortak çal›flma
f›rsat› yakalayarak, daha rekabetçi ve daha yenilikçi
faaliyetler yapma imkân› bulmufllard›r. Bu iliflkilerimizi
de süratle art›r›yoruz. Otomotiv sektöründe artan
rekabet ortam›na ayak uydurmak ve baflar›l› olmak
için, Türkiye'de de elektronik parça imal etmek üzere
yeni bir fabrika infla edilmeye bafllanm›flt›r. Bunun yan›
s›ra ihracata yönelik ikinci stop lambas› Fabrikas› da
Gebze'de kurulma aflamas›ndad›r.

Bugün tedarik zincirinde kalabilmek ve küreselleflmek
her zamankinden daha zordur. Zorluklar›n ayn›
zamanda f›rsatlar› da bar›nd›rd›¤› bir gerçektir. Küçülen
ve küreselleflen dünyada bizim yakalad›¤›m›z gibi daha
birçok f›rsat mevcuttur. Bu f›rsatlar› görmek ve
de¤erlendirebilmek için öncelikle iddial› bir vizyona
sahip olmak gerekti¤ine inan›yoruz.

Biz, biraz önce de bahsetti¤im gibi, 2004 y›l›nda
Farba'n›n vizyonunu dünya klasman›nda bir imalatç›
olma hedefi olarak belirlemifltik. Bu vizyona ulaflmak
için ise kendi iflimizden baflka bir ifle bulaflmad›k, hep

Resim 9

Resim 10
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ayd›nlatma iflinde kald›k. Hep kendi konumuzda yat›r›m
yapt›k ve teknolojik alanda yetkin olmaya çal›flt›k.

Mali yap›m›z› güçlü tutarken rekabetçi, kaliteli ve verimli
üretim yapabilmek için kendimizi ve çal›flanlar›m›z›
e¤ittik, gelifltirdik.  Yal›n Mükemmellik haritam›zda da
görüldü¤ü gibi her y›l yeni hedefler koyarak ve bu
hedeflere ulaflarak, sürdürülebilir bir mükemmelli¤i
yakalamaya çal›flt›k ve çal›fl›yoruz.

Küreselleflen dünyada insanlar›n birbirlerini karfl›l›kl›
daha iyi anlamalar› ve empati kurmalar› gerekti¤ine
inan›yoruz. Bu ba¤lamda müflterilerimizi do¤ru
anlamaya ve beklentilerini karfl›larken iyi iliflkiler
kurmaya çal›fl›yoruz. Baflar› için sab›rl› bir flekilde,
uzun vadeli hedeflere odaklanarak, insana, ürüne ve
iflletmeye sürekli yat›r›m yap›yoruz. Müflterilerimizin
de bizlerin baflar›s›n› takdir etmesi, iflveren ve çal›flan
mutlulu¤unu önemsememiz,  bizlerin küresel pazarda
tedarik zincirinde baflar›l› bir flekilde kalmam›z› ve
büyümemizi sa¤lamaktad›r.

Mustafa KAPLAN

Ahmet Bey'e çok teflekkür ediyoruz. Kendi tecrübesini
bizimle paylaflm›fl olmas› gerçekten önemliydi. Bir
Türk flirketinin de böyle global bir firmayla iflbirli¤i
yaparak tedarik zincirinden önemli bir pozisyon almas›
oldukça önemliydi.

fiimdi Japonya'dan gelen misafirimiz Minoru Tanaka
bizimle Japonya tecrübesini paylaflacak. Bu tecrübe
bizler için çok önemli, çünkü Japonya'n›n hem üretimde,
hem yönetimde gelifltirdi¤i birçok yeni teknik anlam›nda
KAIZEN'den tutun da biraz önce Ahmet Bey'in
sunumunda yer alan yal›n üretim, yal›n yönetim
teknikleri gibi birçok teknik, asl›nda bizim ülkemizde
ve dünyada takip edilmekte. Bu konuda tabii Toyota
önemli bir aç›l›m getirmifl, Ahmet Bey'in anlatt›klar›nda
da gördük. Bu tür kavramlar›n yerleflmesinde tabii
oradaki iflbirliklerinin de çok önemli rol oynad›¤›n›
düflünüyorum.

Say›n misafirimiz Minoru Tanaka, KOB‹'lerde teknoloji
yönetimi üzerine bir sunum yapacak. Kendisi Japon
Yönetim Dan›flmanlar› Derne¤i'nin temsilcisi ve
Avrupa'daki CEO'su.

Minoru TANAKA
Japan Management Association Consultants
Avrupa CEO

Az önce tan›t›ld›¤›m gibi JMAC Avrupa CEO'su olarak
faaliyet gösteriyorum. JMAC, Japon Management
Association of Consultants diye geçiyor. ‹flletmelere
yönelik inovatif sistemler, verimli üretimler konusunda

dan›flmanl›k hizmeti veren bir kurulufluz. JMAC asl›nda
bir birim olarak Japonya'da Ekonomi ve Ticaret
Bakanl›¤›'n›n bünyesinde kurulmufl olan ve onlar
taraf›ndan kontrol edilen bir kurumdur. Ben bu
kurumun içerisinde 34 y›l boyunca çal›flmalar›m›
yürüttüm ve yaklafl›k 10 y›l›m Japonya'da, 25 y›l›msa
Avrupa'da geçti. Böyle bir geçmiflim var. Dolay›s›yla
Avrupa'dan çok da uzak say›lmam, 25 y›ll›k bir geçmiflle
bu kültüre de aflina oldum.

Makineler bizim sektörde çok önemli ve makinelere
pozitif bir gözle bakmak da bizim kültürümüzde yine
çok önemli. Yeni bir sektör, yeni bir ürün gelifltirece¤iniz
zaman, buna ulaflabilmek için düflünce flekliniz çok
çok önemli.

Az önce %95'lik bir KOB‹ sanayisinden bahsettiniz.
Dünyan›n çok yerinde, Japonya'da da KOB‹ %90 ve 95
civar› oranlardad›r. ‹talya'da da, belki duymuflsunuzdur,
%98'lik bir orana sahip KOB‹'ler. Dolay›s›yla hiç de göz
ard› edilecek bir rakam de¤il, ciddi ve önem gösterilmesi
gereken bir rakam diye düflünüyorum.

Temelde sanayi dedi¤iniz zaman, küçük de olsa büyük
de olsa fark etmiyor, neticede hangi büyüklükte
olursan›z olun büyümek zorundas›n›z. Her biriniz birer
ifladam›s›n›z ve büyüme dedi¤imiz zaman ölçekten,
birçok anlamda büyümeden, geliflmeden bahsediyoruz.
Buradaki slaytta da görece¤iniz gibi, eskilere gidersek
bir dönem petrol floku olmufltu, Lehman krizi
yaflanm›flt› ve flimdi de Avrupa'daki ciddi krizle karfl›
karfl›yay›z. Avrupa'daki ekonomik kriz, hakikaten asr›n
en büyük krizlerinden biri diye düflünebiliriz. Buradaki
dalgalanmay› göz önünde bulundurursan›z, baz›
kurumlar, baz› flirketler bu dalgalanmadan etkilenmiyor
ama bu de¤iflimin içerisinde yok olan flirketler de var.
Türkiye'de tabii bilemiyorum ama Japonya'daki
örneklere bakarsak e¤er, yeni bir flirket veya yeni bir
sektör yaratt›¤›n›z› düflünelim. Üç y›ll›k süre içerisinde
bu flirketlerin üçte biri veya yar›s› silinip gidiyor
piyasadan. Dolay›s›yla burada görmüfl oldu¤unuz
dalgalanman›n içerisinde sizin flirketiniz ne yap›p edip
bu yeflil y›ld›za do¤ru gitmek isteyecektir. Hiçbir zaman
yok olmak istemeyecektir (Resim 1).

Resim 1
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Yaklafl›k 5-6 y›l kadar öncesinde flöyle yayg›n bir tabir
vard›: Change or die - De¤ifl veya öl. Bu tabir gerçekten
bu piyasan›n ne kadar ac›mas›z oldu¤unu gösteriyor.
De¤iflim flart. Devir de¤ifltikçe biz de de¤iflmeliyiz. Peki
bunun için ne gerekiyor? Tabii ki inovasyon. Kaç›n›lmaz
bir flekilde bu inovasyonu gerçeklefltirebilmek için ne
yapmal›y›z? ‹novasyona bak›fl aç›s› dedi¤imiz zaman,
asl›nda farkl› farkl› bak›fl aç›lar› var. 30-35 y›ll›k süre
içerisinde birçok firmay› destekledik ve burada tabii ki
iflin nas›l de¤iflmesi gerekti¤i konusunda çal›flt›k. Yani
sizin iflinizin elementi haline dönüflmüfl alanlarda m›
de¤ifliklik yapaca¤›z yoksa proseslerde mi inovasyon
yapaca¤›z? Bu tabii ki idari bir inovasyon da olabilir,
proseslerde inovasyon da olabilir. Proses dedi¤imiz
zaman akl›n›za her zaman fabrika gelmesin. ‹dari
birimlerde de proses tabirini kullan›yoruz. Dolay›s›yla
her yerde inovasyon. Az önce bahsetti¤iniz y›l›n
inovasyonu da asl›nda bu bünyenin içerisinde yürütülen
çal›flmalardan bir tanesi (Resim 2).

Bir di¤er tarafta ak›l, zihin inovasyonu dedi¤imiz olay
var, yani kiflilerin nas›l de¤iflmesi gerekti¤i konusu.
Bu, dünyada asl›nda çok zor uygulanan bir fley. ‹nsan›n
hareketlerini de¤ifltirmek, insan› de¤ifltirmek çok zor.
Motivasyon diyoruz ya hep, peki, motivasyon dedi¤imiz
fley nedir sizce? Motivasyonu nas›l yükseltebiliriz? Bir
akl› nas›l de¤ifltirebiliriz? Burada bilgilerden
bahsetmiyoruz ki yeni bir bilgi yükleyelim ve o kifliyi
de¤ifltirelim. Gözlemlerime göre ülke baz›nda bu çok
de¤ifliklik gösteriyor. Japonya'dan örnek vereyim size.
‹nsan› yetifltirirsiniz ve tabii zamana ba¤l› olarak
insanlar›n hareketlerini de¤ifltirirsiniz. Bunlar tamamen
e¤itimle, bir nevi beyin y›kamayla asl›nda kiflilerin
akl›nda yap›lan de¤iflikliklerdir. Ancak Amerika'ya
gitti¤iniz zaman, bunu yapman›z mümkün de¤il.
Amerika'da insanlar›n düflüncelerini, hareketlerini
de¤ifltirmek mümkün de¤ildir. E¤er insan›n akl›n›
de¤ifltirmek istiyorsan o zaman kifliyi de¤ifltir, “o adam›
ç›kar baflkas›n› al,” derler. Türkiye'de bence biraz daha
Japonlara yak›n bir yaklafl›m flekli var, yani kifliler
de¤iflime aç›k, yenili¤e aç›k, bilgiye aç›k. Dolay›s›yla
kiflilerin kesinlikle de¤iflime aç›k oldu¤unu ben

Türkiye'de görebiliyorum. Burada çok önemli
faktörlerden biri “ak›l inovasyonu” dedi¤imiz olay.

Bundan sonra yeni sektörlerde, yeni ürünlerde nas›l
bir düflünce flekliyle yaklafl›mda bulunmam›z laz›m?
‹fl dedi¤imiz zaman, üründen bahsediyoruz, teknolojiden
bahsediyoruz, müflteriden bahsediyoruz, sizin
pazar›n›zdan bahsediyoruz. Burada bölgesel alanlar
da var, müflterimizin alan› da var tabii ki. Farkl› farkl›
pazarlar var. Bunlar› de¤ifltirmeye yönelik aksiyonlar
alabiliyor olmam›z, esnek olmam›z gerekiyor. Bir
yaklafl›m flekli olarak yeni bir fley yapmaya karar
verdi¤inizi düflünelim. Böyle bir durumda, müflteri veya
kanal› nas›l ele alacaks›n›z ve nas›l de¤ifltireceksiniz.
Sol taraftaysa ürün ya da teknoloji ya da hizmet diyelim.
Siz ne sat›yorsan›z, elinizdeki malzeme neyse onu
düflünün. Var olan 1 numaral› k›s›m diyelim. Siz do¤al
olarak sar› bölgeye gitmeye çal›fl›yorsunuz. Burada
müflteriye gitme senaryosunu çok net bir flekilde
düflünmeniz laz›m. fiirketlerin vizyonu politikalar›na
yans›r. Uzun vadeli planlar›n›zda bunlar flekillenecektir.
Bir di¤er söylem flekli olarak sizin flirketinizin stratejisi
diyebiliriz. Örne¤in, 4 numaraya gitmek istiyorsunuz
diyelim. Yeni bir flirket sat›n ald›¤›n›z› düflünelim. Tabii
ki burada yat›r›m›n gücü, parasal güç direkt olarak
oraya gitmemizi sa¤layabilir ama di¤er tarafta e¤er bu
yoksa yeni bir kanal vas›tas›yla belki buraya ulaflmaya
çal›flacaks›n›z, bu da 2 numaral› yöntem. Ya da benzer
teknolojiler, yeni ürünler yaratarak 3 numaral› bölgeden
4 numaral› bölgeye ulaflmaya çal›flacaks›n›z. Farkl›
farkl› yöntemleri var (Resim 3).

Bu bak›fl aç›s›yla bir flirket yenilikler yapmak istiyorsa,
büyük bir de¤ifliklik yapmak istiyorsa, detayl› bir flekilde
ne yapmas› laz›m? Nas›l aflamalardan geçmesi
gerekiyor? Japonlar böyle detaylara bay›l›rlar, bu nedenle
slaytlar›m›z da çok detayl› oluyor. Temelde, az önce
sizlerin de bahsetti¤i senaryoya göre hangi alana
yönelmek istedi¤inize ve hangi alana yat›r›m yapmak
istedi¤inize ve hangi sektörde büyümek istedi¤inize
karar vermelisiniz. ‹lk etapta bununla ilgili bilgileri
toplaman›z ve o alan›, o yönü belirlemeniz gerekiyor.
Temel bilgilerin toparlan›p onun baz olarak al›nmas› ve
arkas›ndan ifl plan›m›z›n tasla¤›n› haz›rlamam›z
gerekecek. Burada asl›nda nihai plana ulaflana kadar

Resim 2
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üç aflama var. Japonya'da da genelde tüm büyük
kurumlar çal›flmalar›n› bu yaklafl›mla yürütüyorlar.

Vaktim k›s›tl› oldu¤undan dolay› detaylar› geçmek
zorunday›m (Resim 4).

Japonlar olarak bu “ad›m ad›m” yaklafl›m› çok severiz,
Japonlarla çal›flanlar çok iyi bilirler. Bu tabiri çok
kullan›r›z. Hakikaten hayat da bu demek de¤il mi zaten.
Emeklemekten ilk ad›m› atana kadar hep böyle
ilerliyoruz. Burada da ayn› mant›kla bir maddeyi
belirledikten sonra, ben fluna gitmek istiyorum
dedi¤inizde, “temel baflar› faktörlerini” belirlersiniz.
Bunlar yeni bir kanal olabilir, yeni bir ürün olabilir.
Burada temel faktörlerin bilincinde olmam›z, önce onu
netlefltirmemiz, ondan sonra ad›m atmam›z gerekiyor.

Bir sonraki aflamada, benim elimdeki kapasite nedir
diye bak›yoruz. Burada temel baflar› faktörlerimiz var.
Mevcut durumumuzda yeni bir ifl için temel faktörlerinize
bakt›¤›n›zda arada bir boflluk var. Bunu bir flekilde
doldurmak gerekiyor. Peki, bunun için ne yapmam laz›m?
‹fl plan›m›z› oluflturdu¤umuz noktada en önemli vurgu
oluyor bu. Buray› ne kadar düzgün bir flekilde idrak
ederseniz, ne kadar do¤ru yakalarsan›z o kadar baflar›l›
olursunuz. Bu üç aflamada plan›n›z do¤ru bir flekilde
kurulmad›¤› takdirde, sorunlarla yüz yüze geleceksiniz
demektir. O yüzden bu süreç tüm iflletmelerde önemlidir
(Resim 5).

Böyle bir sistematik yaklafl›mla birlikte, hepiniz farkl›
farkl› sektörlerde görevler üstlenmiflsiniz ve baflar›ya
ulaflmaya çal›fl›yorsunuz. Karizma deriz ya, bir
Superman vard›r, insanlar› çeker ileri götürür.
Microsoft gibi daha birçok firmada karizmatik kifliler
vard›r ama hepimiz öyle olamay›z. Ancak öyle olabilmek
için en az›ndan flirket bünyesinde ad›m ad›m yaklafl›mda
bulunarak, sa¤lam ad›mlarla gitmemiz laz›m. Hiçbirimiz
elinde sihirli bir de¤nek yok. Keflke öyle olsayd› ama
öyle de¤il maalesef.

Bu slayt› asl›nda tamamen benim araflt›rmalar›m
s›ras›nda Türkiye'nin ne kadar önemli oldu¤unu
gözlemledi¤im için koydum. Avantajlar›n›z var.
Bilmiyorum Türkiye bunun fark›nda m› ama Türkiye'nin
inan›lmaz avantajlar› var. Bölgesel anlamda zaten
co¤rafi olarak avantaj›n›z var. ‹ngilizce'de “golden
cross” yani alt›n haç dedi¤imiz bir tabir vard›r. ‹ki hafta
kadar önce Cumhurbaflkan›m›z Japonya'ya geldi¤i
zaman “Türkiye bir flekilde köprüyü sa¤lamlaflt›rmal›”
demiflti. Asl›nda Türkiye haç fleklinde çok güzel bir
köprü oluflturmufl fakat “biz bunu do¤ru kullanabiliyor
muyuz, bu alt›n hac›n kullan›m›n› sa¤l›kl› bir flekilde
yapabiliyor muyuz?” Sürekli global diyorsunuz ama
globalden ziyade sizin konum itibariyle, keflke bizim
olsayd› dedirtecek bir araziniz var. Bölgesel olarak
inan›lmaz bir yerdesiniz, bence bunu de¤erlendirin.
Yak›n bölgeye sald›rmal›s›n›z. Bu bölgeler sizin için
çok çok önemli diye düflünüyorum (Resim 6).

Di¤er taraftan domestik aç›dan bakt›¤›m›zda da çok
önemli avantajlar›n›z var. Nüfus olarak genç bir nüfusa
sahipsiniz ve pazar›n›z çok büyük. 70 milyonluk bir
pazara sahipsiniz ve böyle bir nüfusu herkes ister.
Di¤er tarafta Türkler dünyay› fethetmifl durumda. Her
ne kadar bunu dünya kabul etmese de, sessiz sessiz
dünyay› fethetme yolundas›n›z. Dünyaya yay›lm›fl bu
Türklerle bir network kurman›z laz›m. Avrupa olsun,
di¤er Uzakdo¤u ülkeleri olsun, bunlarla rekabet
edebilecek bir iflçilik maliyetini yakalaman›z gerekiyor.
Biz Japonlarda iflçilik maliyeti çok daha düflük
seviyelerdedir. Biz daha ziyade önce kalite deriz. O
yüzden kaliteli iflçilik, kaliteli iflçi deriz. Japonlar›n

Resim 4
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yaklafl›m› daha ziyade bu yöndedir. Di¤er taraftan sizin
pazar›n›za bakt›¤›m zaman, büyüyorsunuz, 2010'da
büyüme oran›n›z %8-8,5 civar›nda gerçekleflmifl. Belki
önümüzdeki y›l biraz düflüfl olabilir ama büyüyen bir
ülkesiniz. Dolay›s›yla rekabetçi bir yap›n›z var. Kalite
aç›s›ndan da yükseliyorsunuz.

Böyle avantajlar›n›z varsa neden oturuyorsunuz?
Yöneticiler kendilerine ve flirketlerine bakt›klar›nda,
bir sürü sorunlar gözlemliyor, hatalar› tespit ediyordur.
Bunun sonu yoktur ama bunu görebilmek önemlidir.
Problemleri görüp onlar› çözümleyecek yaklafl›m› hiçbir
zaman eksik etmeyin ve etraf›n›zdaki avantajlar› da
kullanarak ilerleyin.

JMAC olarak biz yeni ifl, yeni ürün dedi¤imizde baflar›l›
olan sonuçlar›n sebepleri ve baflar›s›zl›¤›n sebepleri
diye iki ayr› grafik takip ederiz. Burada da göründü¤ü
gibi müflterilerin ihtiyaçlar›n› karfl›lama, baflar›l› bir
sonuç üretir. Di¤er taraftan üst yönetimin kat›l›m› da
önemlidir. Üç y›l içinde iflletmelerin yar› yar›ya yok
olmas›ndan bahsetmifltik. Bununla ilgili olarak baflar›s›z
sonuçlar›n nedenlerine bakt›¤›m›zda, rekabete ayak
uyduramad›klar›n› ve piyasadan silinip gittiklerini
görüyoruz. Tabii bu anlamda bakt›¤›n›z zaman, koflullar
dünyada her geçen gün zorlafl›yor. Hepinizin bildi¤i
fleyler bunlar (Resim 7-8).

Bu k›sac›k süre içerisinde bunlar› makro olarak
toparlamaya çal›flt›m. ‹novasyon hayat›n›z›n bir parças›
olsun, siz inovasyonu de¤ifltirmeyin ama inovasyon sizi
de¤ifltirsin.

Japonya'dan bir fley anlatmak istiyorum. Panasonic'i
bilirsiniz de¤il mi? Japonya'da Matsushita olarak bilinir,
uluslar aras› piyasadaysa Panasonic olarak bilinir.
Matsushita firmas›n›n sahibi, çok yak›n zamanda ölen
Konosuke'dir. Kendileri zaman›nda JMAC'te de çal›flt›,
dan›flmanl›k hizmeti de vermiflti, benim de üstüm olur.
Kendisine yeni ürünler, yeni sistemler konusunda,
özellikle yar›flta kazanabilmek için ne yapmal›y›z diye
sordu¤umda, “Kazanana kadar pes etme. Kazanana
kadar pes etmeden savafl. Kazand›¤›n müddetçe
yenilmedi¤ine göre kazan›yorsun demektir. Kazand›¤›n
müddetçe kazanacaks›n ve kazanana kadar da
mücadeleni b›rakma,” demiflti. Bizim Japon yaklafl›m›
özetle budur: Asla pes etmiyorsunuz.

Müsaade ederseniz son bir fley daha söylemek
istiyorum. Japonya'da bu Mart ay›nda, biliyorsunuz çok
kötü bir afet ile yüz yüze geldik ve bu süre boyunca
Türkiye'den inan›lmaz destek gördük. Devlet
seviyesinden bahsetmiyorum. fiah›s olarak gelip bizlere
destek veren herkese, Türk halk›na teflekkür ediyorum.

Soru ve Katk›lar

Soru

Sadece fiyata dayal› bir rekabette ne önerebilir? Kaliteyi
ya da geliflmifl insan gücünü, deneyimi bir kenara
b›rakt›¤›m›zda sadece fiyat esasl› bir rekabette ne
önerebilir? Ufak bir ekleme yapmak gerekirse de,
günümüzde insan gücünden ve yetiflmifl insan gücünden
bahsediyoruz. Bu çok önemli ve paraya dayal› bir fley.
Dolay›s›yla di¤er yanda diplomal› gençler yetifliyorsa,
deneyimli olanlar›n bünyemizde kalmas› da paraya
dayal›. Bu durumda rekabette bu dengeyi nas›l
sa¤layabiliriz? Ne önerebilir?

Minoku TANAKA

Asl›nda çok zor bir soru sordunuz ve k›sa cevap vermem
gerekiyor. Dolay›s›yla zorlanabilirim. fiimdi ürün kalitesi
ve insan›n kalitesi faktörü var. Burada iki farkl› yaklafl›m
var. Burada önceli¤inizi belirleyeceksiniz. Hangisi sizin
için önemli? E¤er ürünün kalitesi %100 olsun diyorsan›z
o ayr›. %50-%50 diye bir fley söz konusu olamaz, %30-
%70 diye bir fley de olamaz. %100 olmak zorunda yani
birinden birini seçmek zorundas›n›z. Dolay›s›yla
önceli¤inizi belirleyerek gitmeniz laz›m. ‹nsan
yetifltirmek vakit al›r ama bu kültürel bir fleydir. Bunun
için altyap›y› belki flimdiden haz›rlaman›z gerekir.
E¤itimle alakal›d›r.

‹kinci konuyla ilgili olarak da yetiflmifl elemanlar›n
elden kaçmas›n› engellemeye yönelik bir yaklafl›m flekli
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düflünülmesi laz›m. Evet, bunun parayla çok ilintili
oldu¤unu düflünüyorum. E¤itiyorsunuz, e¤itiyorsunuz,
kaç›p gidiyor. K›demli bir kifli k›demsiz bir kifliyi e¤itiyor
diyelim. Genellikle bu yaklafl›m uygulan›r ama flirket
sistemi olarak, proses olarak e¤itimi nas›l yapaca¤›n›z
yani standardizasyon çok önemlidir. fiirketin
knowhow'lar›n› nas›l standartlaflt›racaks›n›z? E¤er
böyle bir altyap›n›z yoksa, insan yetifltirmeyi unutun.
Standartlaflt›rma kelimesi, dünyan›n her yerinde çok
s›k kullan›l›yor fakat bunun anlam›n› bilmeden
kullan›yorlar. Ne için standartlaflt›rma istiyoruz?
fiirketin knowhow'lar› için bir standartlaflt›rma istiyoruz.
Yaklafl›k 30 y›ll›k süre içerisinde, standartlaflt›rmada
en önemli fleyin, flirketin knowhow'›n› bir araya getirerek
belgelemeniz ve bir miras haline getirmeniz gerekti¤ini
ö¤rendim. Bunlar kal›c› miraslard›r, gelece¤e
b›rakabilece¤iniz tek k›ymetli de¤erdir. Bunu
oluflturmad›¤›n›z takdirde, flahsa emanet edilen bir
e¤itim asla uzun vadeli bir yat›r›m olmayacakt›r.
fiirketinize iliflkin bir knowhow yaratacaks›n›z ve kim
gelirse gelsin, kim giderse gitsin önemli de¤il, bu
flirketin knowhow'›d›r ve içeride kalmas› gerekir. Karfl›
ç›kabilirsiniz tabii ama bu benim bir tecrübem.

Soru

Minoku Tanaka'ya güzel sunumu için teflekkür ederiz.
Ben ikinci bir soruyla biraz önceki arkadafl›n sorusunu
tamamlamak istiyorum. Tanaka o flekilde cevap
verebilirse çok hoflumuza gidecek. Türkiye'de en büyük
sorunlar›m›zdan bir tanesi, projelerde kaliteli eleman
bulundurmak ve bunu korumakt›r. Ama eksik olan
taraf›m›z flu: Bu eleman›n ortaya ç›kartaca¤› proje bir
sene sonra veya iki sene sonra sat›ld›¤›nda flirkete ne
kadar ciro getirecek? Bu ciroyu bugünkü kaliteli eleman
için kullanma yaklafl›m›m›z eksik bizim. Siz bunu
Japonya'da nas›l baflar›yorsunuz? ‹ki sene sonra
piyasaya sat›lacak bir ürün için o kaliteli elemana
bugünkü potansiyelimizden para ödemeyi unutmam›z
gerekiyor. Kaliteli elemana, iki sene sonra gelecek
olan paradan bugünden yat›r›m yapman›z laz›m. ‹leriyi
düflünüp bugün harcamam›z gerekiyor. Bunun için de
tabii pazarlamac› arkadafllara önemli bir sorumluluk
düflüyor. Türkiye'de biz bunu beceremiyoruz. Siz bunu
Japonya'da nas›l beceriyorsunuz?

Minoku TANAKA

Bugün bu kadar zor sorular alaca¤›m› beklemiyordum
aç›kças›. “‹ki y›l sonra kazanaca¤›m paran›n
harcamas›n› iki y›l önceden yap›yorum,” diyorsunuz
anlad›¤›m kadar›yla. “Yat›r›m› yapaca¤›m, bunu nas›l
ayarl›yorsunuz?” diyorsunuz. Bu çok zor bir fley.
Tamamen üst yönetimin kararlar›yla alakal› diye
düflünüyorum. Gerçekten net bir cevap veremeyece¤im
belki bu konuyla ilgili ama öyle bir soru ki bu gerçekten
flirketin yaklafl›m›yla, üst yönetimin bak›fl aç›s›yla alakal›

olarak verilebilecek bir cevapt›r bu çünkü flirket
baz›ndan öncelikler farkl› oluyor, düflünceler çok farkl›
oluyor. O yüzden buna cevap vermek çok zor. Belki
Japon ifl dünyas›ndan birisini ça¤›r›p nas›l düflündü¤ünü
sormak laz›m.

Soru

Türkiye'de büyük flirketler KOB‹'ler için bir tehdit midir?
Büyük flirketlerle KOB‹'ler aras›nda iliflkiler nas›l
ifllemeli?

Aziz MEYDAN

Büyük flirketler KOB‹'leri kendilerinin bir uzant›s› olarak
düflünmek zorundalar. Sonuçta küçük flirketler onlar
için üretim yap›yorlar. KOB‹'ler kendilerini ne kadar
gelifltirirlerse ana sektöre de o kadar iyi hizmet etmifl
olurlar. Dolay›s›yla aralar›nda bir çeliflki yok, aksine
bir iflbirli¤i olmas› gerekir diye düflünüyorum. Yani
büyük küçü¤ün eksikli¤ini tamamlamak zorunda. Buna
finans da dahil. Biz çok örneklerini görüyoruz. Örne¤in
havac›l›k sektöründe e¤er bir tedarikçi zorda kal›rsa
Airbus, Boeing onu yüzdürebiliyor. Yani tedarikçi ana
sektör için çok ciddi bir öneme sahiptir. Yaflat›lmas›
gereken varl›klard›r, herkes her fleyi kendisi üretemez,
ürettirmek zorundad›r. Ben bile art›k ortada kald›m,
alt›mdakilere gitmek durumunday›m. Maliyeti belli bir
seviyede tutmak için alta do¤ru gitmeniz gerekiyor,
çünkü küçüldükçe verimlilik art›yor, bürokrasi azal›yor,
genel giderler azal›yor, dolay›s›yla büyükle küçük
aras›nda bir çeliflki de¤il, ciddi anlamda bir iflbirli¤i
olmas› gerekiyor. Genellikle ana flirketler kendi evini
temizler, pisli¤i yan sanayinin önüne koyar. KAIZEN'ler,
lean 'lar vs, hep yan sanayilere ek görevler yükler.
Bizlerin bir de onlar› halletmemiz gerekiyor. Bir
anlamda bir iflbirli¤i var yani lead time k›sals›n denir
önce yan sanayi akla gelir, maliyet azals›n denir, önce
yan sanayi akla gelir. Oradan bafllan›r ifle. Dolay›s›yla
ciddi bir iflbirli¤i var, rekabet yok.

Soru

 Sizden önce de Boeing'e ayn› parçalar› yapan firmalar
vard›. Onlara ne oldu da sizinle yer de¤ifltirdiler? Ayn›
nedenlerin bir gün sizin de bafl›n›za gelmesi muhtemel.
Bu nedenleri nas›l ortadan kald›r›p flirketinizi
sürdürülebilir k›lacaks›n›z?

‹kinci sorum da, kurumsallaflman›n esnekli¤inizi
azaltaca¤›n› düflünüyor musunuz? Bunu yaflamsal
buluyor musunuz?

Aziz MEYDAN

Mevcut üretimler devam ettikçe ve uçak say›s› ayn›
kald›kça ya da otomotivi ele al›rsak üretilen otomobil
say›s› ayn› kald›kça, her yeni tedarikçi birisini gönderiyor
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demektir. Steve Jobs'un en son konuflmas›n› dinlediniz
mi bilmiyorum. Ölüm için güzel bir tan›m yapar: Ölüm
yenilenmedir asl›nda, gitmesi gerekenler gidecektir,
yeniler devam edecektir. Ayn› flekilde ifl hayat›nda da
böyle. E¤er yan sanayi kendini gelifltirmiyorsa, maliyetini
azaltam›yorsa, kalitesini düzeltemiyorsa birisiyle yer
de¤ifltirmek zorundad›r. Bunun bölgesel nedenleri de
olabilir; Türkiye'deki adam›n problemi ayr›d›r,
Almanya'dakinin ayr›d›r, Amerika'dakinin ayr›d›r. ‹flçilik
ücretlerinden, çevre koflullar›ndan, girdilerin farkl›
maliyetlerde olmas›ndan kaynaklan›yor. Bu do¤al bir
durum. Birisinin yerini biz ald›k, do¤ru bir fley bu. Bu
nedenleri kaybeden, yani yenisi de¤il de eskisi
sorgulamak, “ben neden yerimi kaybettim?” diye
düflünmek zorunda.

‹kinci soruya gelirsek, do¤ru, kurumsallaflmak e¤er
büyümek istiyorsak önemli, kurumsallaflmak
zorunday›z. Kurumsallaflt›kça da araya birtak›m
kademeler koyuyorsunuz, bu kademeleri koydukça da
ifl uzuyor. Bilmiyorum ne kadar ilgilendiniz,
arkadafllardan çal›flma yapan oldu mu ama biz de bir
müflterimizin deste¤iyle bir LEAN çal›flmas› yapt›k.
Genelde tüm dünyada yayg›n olarak bilinen, normalde
1 dakikada üretilen bir ürünün toplam lead time'› bazen
haftalar› buluyor. Gerçekten makine bafl›nda geçen 1
dakikal›k sürenin müflteriye dönüflü yani siparifli
vermesinden mal› ambar›nda görmesine kadar geçen
süre bir ay›, iki ay› bulabiliyor. Bu da iflin belli bir s›ray›
izlemesinden kaynaklan›yor. ‹zlemesin derseniz küçük
flirketlere gideceksiniz. Eskiden her fley benken parça
gelirdi, CNC program›n› yazard›m geçerdim, müflteri
sorunca da 10 dakika sonra geliyor derdim, çünkü ben
yapt›¤›m için biliyordum. Ama flu anda, her fleyi bilmeniz,
her fleyi izlemeniz mümkün de¤il ama e¤er
büyüyeceksiniz kurumsallaflma da flart. Bu ikisi
aras›nda optimum bir denge bulman›z gerekiyor. Onun
için bu ERP programlar›n› koyuyoruz devreye. Art›k tek
tek a¤aç yok, bir orman var; bu orman› iyi yönetmeniz
gerekiyor, onun için de bilgisayarl› sistemlere geçiyoruz.

Soru

Bu sunumlarda yan sanayi ve ana sanayi konular› biraz
ifllendi. Bölgelerde kümeleflme de devletimiz taraf›ndan
son dönemlerde teflvik ediliyor. Bu kümelenmede yan
sanayi, ana sanayi konular› iflleniyor mu, ifllenmesine
yard›mc› olunuyor mu, bu tür iliflkiler böyle
organizasyonlar içinde daha iyi hale getirilebilir mi?

Ahmet BAYRAKTAR

Ben kümelenme konusunda size ancak otomotiv ana
ve yan sanayi aç›s›ndan cevap verebilece¤im. Bildi¤iniz
gibi otomotiv ana sanayi üreticileri kendi imalatç›
parklar›n› yap›yorlar ki kendi yak›nlar›nda olsun. Bu
parçalar genellikle daha büyük boyutlu, nakliyesi zor
olan parçalar ve fabrika içine daha kolay intikal etmesi

için bu flekilde üretiliyorlar. Dünyada da bu flekilde
oluflmufl. Biz Otomotiv Yan Sanayi Derne¤i olarak,
TAYSAD olarak, 1990 y›l›nda yan sanayiciler olarak
kendi inisiyatifimizle, hiçbir devlet deste¤i almadan
önemli bir giriflim bafllatt›k. Çay›rova'da bir organize
sanayi kurduk. Bu tamamen ihtisas organize sanayi ve
gerçekten kümelenmeye hizmet ediyor. Burada olan
sanayicilerimizle birlikte kümelenmenin getirdi¤i
avantajlardan yararlanarak birbirimize yard›mc›
oluyoruz. Örne¤in Derne¤imiz orada yer al›yor. Baz›
altyap› çal›flmalar›nda, rekabeti korumak anlam›nda,
enerji anlam›nda ve at›klarda olsun yani rekabet
ortam›nda karfl›laflmayaca¤›m›z durumlarda altyap›dan
istifade etti¤imiz baz› avantajlar› orada sa¤lad›k. Tabii
asl›nda bunun firmalar baz›nda otomotiv ana
sanayinden beklenmesi mümkün de¤il ama devlet
olarak bence bu tip kümelenmelerin desteklenmesi
laz›m. Burada elde edilebilecek rekabet güçleri
muhakkak ileride bu sektörün ya da hangi gruplar
kümeleniyorsa, kümesel pazarda daha baflar›l›
olmas›na yard›mc› olacakt›r.

Aziz MEYDAN

Ben de kümeyle ilgili bir bilgi aktaray›m. ‹zmir'de kurulu
bir Havac›l›k ve Uzay Kümelenmesi Derne¤imiz var
bizim. Ben de onun Baflkan Yard›mc›s›y›m. ‹stanbul'dan,
Ankara'dan üyelerimiz var, Eskiflehir Sanayi Odam›z
da üyemizdir. Yer olarak ‹zmir'de ama Türkiye'yi
kapsayan bir küme. Almanya'daki benzer kümelerle
de bu anlamda iflbirliklerimizi ulusal anlamda
yürütüyoruz. Son zamanlarda, üyelerimizin sektörle
ilgili eksikliklerinin giderilmesi için ‹hracat Gelifltirme
Merkezi'ne bir baflvuruda bulunduk, bir e¤itim
çal›flmas›na destek istedik ve oradan 375 bin dolarl›k
bir destek sa¤lad›k. Sektördeki firmalar›n ihracatlar›n›
art›rabilmeleri, yurtd›fl›na aç›labilmeleri için gerekli
olan sertifikasyon gibi, e¤itim gibi eksikliklerini küme
kapsam› içerisinde devlet deste¤iyle aflabilece¤iz,
tamamlayabilece¤iz. Kümelenmeler tabii ki önemli.
Tek tek firmalar›n açamayaca¤› kap›lar›, küme olarak
bir araya geldi¤inizde rahatl›kla açabiliyorsunuz.
Arkas›nda bir de kamusal destek varsa çok daha rahat
oluyor.

Soru

Bir Türk firmas› olarak bir Alman firmas›n› sat›n
alman›zdan hepimiz gurur duyduk. Biraz önce
gösterdi¤iniz slaytta bu Alman firmas›n›n dört üretim
üssü Almanya'da bulunmakta ve teknoloji anlam›nda
da iyi bir yat›r›m yapm›fl. LED teknolojisi var, belki
Türkiye'de birçok f irman›n hatta sizin de
uygulamad›¤›n›z bir teknolojiyi uyguluyor fakat firmay›
sat›yor. Niye? Üretim flartlar›ndan veya maliyetin
yüksekli¤inden rekabet edemiyor belki de. Siz bu firmay›
almakla ne gibi bir sinerji oluflturmak istiyorsunuz?
Nas›l bir inovasyon ortaya koymak istiyorsunuz?
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Ahmet BAYRAKTAR

Tabii iyi olan hiçbir fleyi kimse kolay kolay elinden
ç›karmak istemez. O firman›n da yapt›¤› çok do¤ru ve
baflar›l› ifller yan›nda çok riskli ve yanl›fl bir geçmifli
var. Bu firma asl›nda zaman›nda ayna ve ayd›nlatma
fleklinde iki grup halindeymifl ve ayna grubuyla ilgili
kendisinden çok daha fazla bir kurumu kendi özvarl›¤›
olmadan sat›n ald›¤› için maalesef mali aç›dan kötü bir
duruma düflmüfl. Daha sonra bu iki konu birbirinden
ay›rt edilerek ekonomiye kazand›r›lmak ve daha sonra
da do¤ru bir ele teslim edilmek üzere haz›r hale
getirilmifl. Biz de do¤ru bir el olarak bu flirketi bize
verdiklerine inan›yorum. Kim verdi derseniz de Alman
otomotiv ana sanayinin karar›yla oldu. Benzeri
sorunlar›n tekrar yaflanmas›n› istemedikleri için do¤ru
bir ele vermek istediler. Dolay›s›yla bizim alma
nedenimiz bu.

Hakl›s›n›z, nas›l yöneteceksiniz? Köklü birtak›m
zorluklar› yaflam›fl, problemleri olan bir flirket. Biz, bu
flirketi almadan önce, ne yapaca¤›m›z›, nas›l
yönetece¤imizi, nas›l daha rekabetçi ve küresel baza
getirece¤imizi anlamak için 11 ay geçirdik. Bunun için
bir icra kurulu oluflturduk. Bu icra kurulu, kademe
kademe afla¤›lara kadar inen yani Türkiye'deki
arkadafllarla Almanya'daki arkadafllar›n ortak
kat›l›m›yla yönetimden bafllay›p mühendislikten tutun
da sat›n almaya kadar sinerjilerin yarat›larak baflar›lar›n
yakalanmas› hedefleniyor. Yeni ifllerin al›nmas› ve
büyümek bizim için çok önemli. Bu konuda da, rekabet
gücümüzü art›rmak için önemli bir yol ald›¤›m›z›
düflünüyoruz. Küresel rekabete ayak uydurabilmek için
bizden önce bafllam›fl olan Almanya'daki üretimlerin
Slovenya'ya tafl›nma ifli için biz de orada yeni yat›r›mlar
yap›yoruz. Art›, baz› ifllerin Türkiye'ye gelmesi için teklif
verilme aflamas›nda Türkiye'nin tekliflerini de veriyoruz.
Baz› ifller de yak›n zamanda Türkiye'ye gelecek gibi
gözüküyor. Dolay›s›yla rekabetçi olabilmek için rekabet
edebilece¤imiz yerlerde üretimi yapmak, Almanya'da
da daha çok sat›fl, pazarlama, flirket merkezini
muhafaza ederek oradaki mühendislik ifllerinin a¤›rl›kl›
olarak orada yap›lmas›n› hedefliyoruz. Üretimlerin
yedek parça olarak birkaç y›l daha orada devam
edece¤ini tahmin ediyoruz. Çünkü 30-40 y›ll›k bir
geçmifli olan bir flirketi dolay›s›yla orada yedek parçaya
yönelik önemli üretimler var. Küçülen bir flirkette de
onlar oray› tatmin edecektir diye düflünüyoruz.

Soru

Makine parça ifliyle u¤rafl›yorum, ayn› zamanda
h›rdavat.com diye bir internet giriflimim de var. Japonya
ile iliflkilerimiz çok eski dönemlere dayan›r.
Abdülhamit'ten ta Ertu¤rul gemisine kadar uzan›r.
Cihan ‹mparatoru Abdülhamit Günefl ‹mparatorlu¤u
ile iliflki kurmak ister. Bu uzun süreçte Japonya II.

Dünya Savafl›'nda s›f›rlad› ama flu an geldi¤i konum
belli. Biraz zor bir soru soraca¤›m ben de. Biz Türk
gençlerine Türkiye ne bekliyor sizce? Ne bekliyoruz?

Minoku TANAKA

Çok zor bir soru sordunuz, hakikaten nas›l cevap
verece¤imi bilemiyorum ama az önce slaytlarda da
biraz bunu vurgulamaya çal›flt›m. Co¤rafik anlamda
gerçekten çok önemli bir konumda yer ald›¤›n›z›
düflünüyorum. ‹mrenilecek bir yerdesiniz. Kuzeyde
Rusya, Ukrayna gibi bir bölge var, di¤er tarafta Hindistan
var, Avrupa var. Tüm bunlar›n aras›nda kal›yorsunuz.
Japonya olarak bak›ld›¤› zaman, bir Japon Türkiye'ye
yat›r›m yaparken direkt buradaki Alt›n Haç dedi¤imiz
fleye odaklan›yor. Böyle bir f›rsat› d›flar›dan bizler,
Japonlar görüyoruz. Sizin de görmenizi istiyoruz, bunu
iyi de¤erlendirin. Bundan sonra dünya de¤iflecek, flimdi
de¤iflim noktas›ndas›n›z. Dünya de¤ifliyor, liderler
de¤ifliyor. Bu de¤iflimde sizin de do¤ru ad›m› atman›zla
birlikte bence Türkiye güzel yerlere gelebilecek gibime
geliyor. Bence bu önümüzdeki 5-10 y›l, Türkiye için çok
önemli, do¤ru ad›mlar at›l›rsa güzel bir yerlere
gelebilirsiniz diye düflünüyorum. Maliyet konusu, iflçilik
konusu yükselecek ve sizin en büyük probleminiz
olacakt›r. Onu da flimdiden söyleyeyim.



Oturum 4

‹fl Dünyas›n›n Yeni Dinamikleri
• Yeni Türk Ticaret Kanunu
• Dünya Örnekleri Ifl›¤›nda Türk Sanayi Stratejisi; Firmalar Nas›l Okumal›
• Finansmana Eriflim ve Sistematik Risk Yönetimi;  Basel II & III
• Yarat›c› Sanayiler

Oturum Baflkan›

Ali A⁄AO⁄LU
Fortune Dergisi Genel Yay›n Yönetmeni

Konuflmac›lar

Mustafa ÇAMLICA
Ernst&Young Türkiye Ülke Baflkan›

Dr. Can Fuat GÜRLESEL
Ekonomi ve Strateji Dan›flmanl›k Hizmetleri Baflkan›

Dr. M. Cüneyt SEZG‹N
Garanti Bankas› Yönetim Kurulu Üyesi

‹smail ERTÜRK
Manchester Business School Ö¤retim Üyesi



90

‹fl Dünyas›n›n Yeni Dinamikleri

1963 y›l›nda Ankara'da do¤du. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme bölümünden 1986
y›l›ndaki mezuniyetinin ard›ndan Anadolu Kredi Kartlar› A.fi.'de bölüm yöneticili¤i
görevinde bulunmufltur. Sonras›nda Standard Chartered Bank ‹stanbul,
WestDeutsche Landesbank ‹stanbul ve Moskova flubelerinin Hazine Bölümlerinde
görev alm›flt›r. 1998-2002 y›llar›nda Egebank ve “Birleflik Sümerbank” Hazine
Bölüm Yöneticili¤i ve TMSF bünyesinde bankalardaki mevduatlar›n devredilmesi
ve sorunlu kredilerin çözümlenmesi konular›nda dan›flmanl›k yapan A¤ao¤lu,
ARAMS bünyesinde Yönetici Ortak olarak bulunmufltur.

Farkl› kurumlar›n finansal piyasalardaki risklerinin yönetilmesi konular›nda da
dan›flmanl›k görevi üstlenen Ali A¤ao¤lu, 2009'dan bu yana sürdürdü¤ü Fortune
Türkiye yöneticili¤inin yan› s›ra, 2004 y›l›ndan itibaren Vatan Gazetesi'nde, 2010
y›l›ndan itibaren de CNBC-e televizyonunda finansal piyasalardaki geliflmelerle
ilgili günlük yorumlar yapmaktad›r. Evli ve bir k›z çocu¤u babas›d›r.

Oturum Baflkan›
Ali A⁄AO⁄LU
Fortune Türkiye Dergisi
Genel Yay›n Yönetmeni

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ‹ktisat Lisans ve Yüksek Lisans
ve London School of Economics, Muhasebe ve Finans derecelerine sahip olan
Çaml›ca, vergi kariyerine 1984 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›'nda bafllam›fl ve daha
sonra 1994-1996 y›llar› aras›nda PricewaterhouseCoopers'da çal›flm›flt›r. Arthur
Andersen'a 1996'da kat›lan, 1999 y›l›nda Sorumlu Ortak olduktan sonra 2001
y›l›nda Arthur Andersen'da Vergi Bölüm Baflkan› unvan› alan Çaml›ca, 2002'de
Ernst & Young'a Vergi Bölüm Baflkan› olarak transfer olmufltur.

Vergi konular›nda 26 y›ll›k deneyimi bulunan Çaml›ca, birçok enerji projesi,
birleflme, sat›n alma ve çeflitli özellefltirme projelerinde lider vergi dan›flman›
olarak da görev alm›fl ve otomotiv, enerji ve finans sektörlerinde çal›flm›flt›r.
1994 senesinden bu yana yeminli mali müflavir unvan› da olan Çaml›ca; profesyonel
deneyim, vergi denetimi, vergi ihtilaflar›, vergi politikas› konular›, yeniden vergi
yap›land›rmalar› ve uluslararas› vergi anlaflmalar› konusunda derin bilgi ve
tecrübe sahibidir. Çaml›ca halen Ernst & Young Türkiye Ülke Baflkan› olarak
görevine devam etmektedir

Mustafa ÇAMLICA
Ernst & Young
Türkiye Ülke Baflkan›

1965 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. Gürlesel, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi'den
mezun olmufl, yüksek lisans ve doktoras›n› ayn› fakültenin Sosyal Bilimler
Enstitüsü'nde tamamlam›flt›r. Gürlesel, 1991 y›l›ndan beri kurucu orta¤› ve
yöneticisi oldu¤u Ekonomi ve Strateji Dan›flmanl›k Hizmetleri fiirketi ile reel ve
mali sektör kurumlar›na, ifl örgütlerine, yerel yönetimlere, kamu kurumlar›na,
yabanc› kurumlara yönelik ekonomik ve sektörel dan›flmanl›k ve araflt›rma
hizmetleri sunmaktad›r.

2003 y›l›ndan bu yana Stratejik Araflt›rmalar Enstitüsü'nün Kurucu Baflkanl›¤›n›
da yapmakta olan Gürlesel'in kitap, makale, rapor ve benzeri nitelikte çok say›da
yay›mlanm›fl eseri bulunmaktad›r.

Dr. Can Fuat GÜRLESEL
Ekonomi ve Strateji Dan›flmanl›k
Hizmetleri Baflkan›
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1961 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve ayn›
üniversitede Uluslararas› ‹flletmecilik alan›nda doktora derecesi olan Sezgin,
daha önce çeflitli özel sektör bankalar›nda yöneticilik yapm›flt›r.

Halen Garanti Bankas› ve ifltiraklerinde Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
Üyeli¤i yan› s›ra, Risk Yönetimi, ‹ç Kontrol, Teftifl, Güvenli Operasyon ve Uyum
fonksiyonlar›n›n sorumlulu¤unu üstlenen Sezgin, ayn› zamanda WWF Türkiye
(Do¤al Hayat› Koruma Vakf›) Yönetim Kurulu Üyesi,  ‹ç Denetim Derne¤i Dan›flma
Kurulu Üyesi ve Global Association of Risk Professionals Türkiye Bölge
Yöneticisidir.

Dr. M. Cüneyt SEZG‹N
Garanti Bankas›

Yönetim Kurulu Üyesi

1959 y›l›nda Söke'de do¤du. New York Üniversitesi'nden mezun olan ve halen
Manchester Business School'da ö¤retim üyeli¤i yapmakta olan Ertürk'ün
araflt›rma alanlar›; kültürel ekonomi, finansal kriz, finansal innovasyon,
finansallaflma, yönetiflim, yükselen ekonomilerdir. Dan›flmanl›k verdi¤i flirketler
aras›nda IBM, KPMG, UCB-Belçika, ‹ngiliz Kraliyet Gümrükleri, Türkiye Merkez
Bankas›, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti
Ajans› bulunan Ertürk'ün çok say›da yay›mlanm›fl akademik çal›flmas› ve
yay›nlam›fl kitab› bulunmaktad›r.

Son kitab›, Oxford Üniversitesi Yay›nlar›'ndan Eylül ay›nda yay›mlanan Ertürk
ayr›ca; Bloomberg TV, Thomson-Reuters, BBC, Russia Today, Financial Times,
The Guardian gibi uluslararas› medya kurulufllar›na düzenli röportajlar
vermektedir.

‹smail ERTÜRK
Manchester Üniversitesi

Ö¤retim Üyesi
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Ali A⁄AO⁄LU
Fortune Türkiye Dergisi Genel Yay›n Yönetmeni

‹stanbul Sanayi Odas› bana “Böyle bir çal›flma yapaca¤›z,
bize kat›l›r m›s›n, efllik eder misin?” dedi. Ben,
“Anlamam bu iflten, Sanayi Kongresi benim ilgi
alan›mda de¤il,” derken çal›flmalar s›ras›nda daha da
fazla geliflen dostluklarla birlikte bir yola ç›kt›k. Bir
yer haz›rland›, bir tema haz›rland› ve özellikle biz Mart
ay›nda buna bafllad›¤›m›zda, bugünlerin bu kadar dalgal›
olaca¤›n› tahmin etmiyorduk. O zaman da inifller ç›k›fllar
vard› ama özellikle bugüne denk gelen k›sm›nda bu
kadar›n› beklemiyorduk. Seçilen tema isabetli olmufl,
ben çok memnun oldum.

Bu oturumun, çok kitabi olmayan ve mümkün oldu¤u
kadar da günlük hayata da, özellikle de önümüzdeki
y›la yönelik, herkesin eve giderken yan›na al›p
götürece¤i bir fley olsun diye anlaflt›k. Ben Vatan
Gazetesi'nde de ayn› zamanda köfle yaz›s› yaz›yorum
ve köflem için “buras› benim dükkân›m”, bu dükkâna
gelenler bir fley al›p gitsinler ki ertesi gün bir daha
gelsinler diye düflünüyorum. Yoksa baflka türlü para
kazanamam, kimse bana yaz› yazd›rmaz. Bu oturumu
da herkesin bir fley al›p gidece¤i flekilde yapal›m istedik
ve bu çerçevede çok de¤erli konuklar›m›z var.

fiimdi Mustafa Çaml›ca ile bafllamak istiyorum.
Kendisiyle çok özel bir konudan bafllayan bir
dostlu¤umuz var ve buraya davet etti¤imizde kabul etti,
eksik olmas›n. Ernst & Young Türkiye Baflkan›. Çok
engin bir denetim ve dan›flmanl›k tecrübesi var. Benim
de dahil oldu¤um ifl ve finans dünyas›na hizmet veren,
ilgimizi çeken ve bizi yak›ndan ilgilendiren özellikle
Türk Ticaret Kanunu'ndaki de¤iflikliklerle ilgili bizi
bilgilendirmesi için kendisini kürsüye almak istiyorum.

Mustafa ÇAMLICA
Ernst & Young Türkiye Ülke Baflkan›

Konumuz Türk Ticaret Kanunu ve asl›nda 15 dakikal›k
bir süre içinde sunumu kolayl›kla yap›lacak bir konu
de¤il. Ona göre bir sunum haz›rlad›k. Ümit ederim ki
bu kadar k›sa süre içerisinde yap›lan sunumu tüm
kat›l›mc›lar be¤enir.

Genel olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ne hedefleniyor
diye bakt›¤›m›zda, burada kurumsal yönetim ilkelerinin
dört hedefi var: fleffafl›k, sorumluluk, adillik, hesap
verilebilirlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu, bu dört kavram
üzerine infla edilmifl. Temel olarak da burada
fleffafl›ktan kastedilen, öncelikle web sitesi zorunlulu¤u
kanunda yer al›yor, di¤eri de ortaklar›n bilgi alma hakk›.
Adillik dedi¤imiz hadise de, ortaklar›n flirket
kaynaklar›n› kullanmas›na yönelik yasaklama. Buna
borçlanma yasa¤› diyoruz. Di¤er bir husus da imtiyazl›
paylar›n s›n›rlanmas›. Hesap verilebilirlik aç›s›ndan

ise, öncelikle uluslar aras› standartta ba¤›ms›zl›k ve
denetim - kast›m ba¤›ms›z denetim -, riskin erken
teflhisi komitesi ve sorumluluk aç›s›ndan da yönetim
kurulu üyeleri için farkl›laflt›r›lm›fl teselsül uygulamas›
var (Resim 1).

Kanunun bütününü inceledi¤imizde, kanunun art›k
bütün flirketleri belli bir ölçe¤e göre s›n›fland›rd›¤›n›
görüyoruz: küçük ölçekli sermaye flirketleri, orta ölçekli
sermaye flirketleri ve büyük ölçekli sermaye flirketleri.
Bunlar›n neler olaca¤›, nas›l bir tan›mlama getirilece¤i
önümüzdeki günlerde ortaya ç›kacak. Ama flunu
bilmemiz laz›m ki art›k sermaye flirketleri tek bir s›n›fta
de¤erlendirilmeyecek (Resim 2).

KOB‹'lerle ilgili neler getiriliyor diye bakt›¤›m›zda,
öncelikle bu kanuna dayal› bir KOB‹ tan›m› olacak art›k.
O çerçevede hem teflvik sistemi olsun, hem denetim
sistemi olsun, hem de ticaret yapma flekli olsun,
KOB‹'lere yönelik farkl› uygulamalar söz konusu olacak.
Örne¤in, e¤er bir KOB‹ ile çal›fl›yorsan›z, bu KOB‹'ye
uygulayaca¤›n›z vade süresi k›s›tl›, en fazla 60 gün. Di¤er
taraftan taksitli ödeme yasa¤› var. Dolay›s›yla KOB‹ ile
ifl yaparken bu kurallara göre ifl yapman›z laz›m. Di¤er
taraftan denetim aç›s›ndan bakt›¤›m›zda KOB‹'lerin
denetim ve muhasebe standartlar›nda farkl›l›k var ki bu
da normal. Teflvik aç›s›ndan da KOB‹'lere farkl› teflvik
sistemi uygulanmas› söz konusu (Resim 3).
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Özellikle piyasada bilginin paylafl›m› nas›l sa¤lanacak
diye bakt›¤›m›zda, sermaye flirketleri için internet
siteleri kurma zorunlulu¤u oldu¤unu görüyoruz. Yine
elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul
toplant›lar›n›n yap›lmas› yani teknolojinin kullan›lmas›
mümkün olacak. fiirketlerin internet sitesinde zorunlu
olarak yer almas› gereken bilgiler var. Ayr›ca elektronik
olarak da baz› belgeler art›k geçerli olacak. Bu da çok
ciddi olarak mevcut uygulaman›n ça¤dafllaflmas›,
elektronik ifllemin kabul edilmesi anlam›na geliyor ki
bu da yine hayat›m›z› kolaylaflt›racak bir uygulama
olacak (Resim 4).

Muhasebe ve defter tutma yükümlülü¤ü aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda da, art›k Türkiye muhasebe standartlar›na
göre defter tutmak gerekecek. “Bu ne manaya geliyor?
Geçmiflte nas›l tutuluyordu?” diye sorabilirsiniz.
Geçmiflte defterler sadece ve sadece vergi kanunlar›na
göre tutuluyordu. Tamamen vergi beyannamesini
haz›rlamaya yönelik defter tutulmas› söz konusuydu.
Yeni gelen düzenlemede böyle bir fley söz konusu de¤il.
Defterler ilk önce kanunun istedi¤i standartlara (Türkiye
muhasebe standartlar›) göre tutulacak ve ç›kan sonuç
yani bilanço ve k r-zarar tablosu gerçek anlamda ticari
bir bilanço, ticari bir k r-zarar tablosu olacak. Bu çok
önemli çünkü vergi beyannamesini esas alan k r-zarar
tablolar› ya da bilançolar çok farkl› kavramlarla
oluflturulan, gerçekte ticari faaliyetin bütünlü¤ünü ve
sonucunu ortaya koymas› beklenmeyen belgeler ve
rakamlar oldu¤u için, bu bir anlamda bir de¤ifliklik
getirecek. Tabii ki bu arada flirketin mali müflavirleri

bu sonuçlar› flirketin vergi beyannamesine aktar›rken
gerekli de¤ifliklikleri yapacaklar. Yine defter ve belgelerin
fiziki olarak CD'lerde ve elektronik olarak saklanmas›
mümkün, art›k dünya kâ¤›t meselesinden ç›k›yor, bu da
Türkiye'de uygulanacak. Ka¤›ts›z bir dünyaya do¤ru
gidiyoruz. Ticari defterlerin aç›l›fl ve kapan›fl tasdikleriyle
ilgili baz› de¤ifliklikler var (Resim 5).

Yönetim Kurulu ile ilgili olan de¤iflikliklere bakt›¤›m›z
zaman, burada en önem de¤ifliklik bana göre art›k tek
kiflilik yönetim kurullar›n›n olabilmesi. Eskiden,
biliyorsunuz, yönetim kurullar›nda belli rakamlar flartt›.
Bu rakamlar art›k söz konusu de¤il, tek bir kifli yönetim
kurulu olabilecek. Bu da çok ciddi bir de¤ifliklik. Türk
vatandafll›¤› ve Türkiye'de yerleflim flartlar› aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda, sadece bir üye için Türk vatandafll›¤› ve
Türkiye'de yerleflim flart› öngörülmüfltür. Yüksek
ö¤renim flart› aç›s›ndan da en az dörtte birlik yüksek
ö¤renim flart› var ancak tek kiflilik yönetim kurulunda
bu flart aranm›yor. Yönetim kurulu tüzel kiflilerden
oluflabilecek. Pay sahibi olma zorunlulu¤u yönetim
kurulu üyeleri aç›s›ndan kald›r›lm›fl durumda. fiirket
içerisinde yönetim ve temsil devri söz konusu. ‹crai ve
icrai olmayan yönetim kurulu üyesi ayr›m› tan›mlanm›fl
durumda (Resim 6).

Türk Ticaret Kanunu'nda denetim k›sm›nda ne var diye
bakt›¤›m›zda, sermaye flirketleri için murak›pl›k
müessesesi kald›r›lm›fl, bunun yerine ba¤›ms›z denetim,
ifllem denetçisi ve özel denetim getirilmifltir. Bunlar
da ilk defa Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayat›m›za
geçecek olan kavramlar. Burada tabii SPK'ya ba¤l› olan
flirketleri bundan ay›r›yorum (Resim 7).
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Hukuki ve cezai sorumluluklar aç›s›ndan bakt›¤›m›zda,
yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler hukuki aç›dan
kusurlu olmad›klar›n› ispatla yükümlüler fakat cezalar›n
flahsili¤i prensibi var, farkl›laflt›r›lm›fl teselsül kural›
getirilmifl durumda. Yönetim kurulu üyeleri için adli
para cezas› ve hürriyeti ba¤lay›c› cezalar söz konusu
(Resim 8).

Türk Ticaret Kanunu'nun belirli maddeleri, 14 fiubat
2012 tarihinde yürürlü¤e girmeye bafll›yor. Genel
yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012, önemli bir tarih bu.
Ondan sonra de¤iflik aflamalarda de¤iflik maddeler
yürürlü¤e giriyor, en son ve en önemlisi, 1 Temmuz
2015 tarihinde yürürlü¤e girecek olan pay sahiplerinin
flirketlerinden borçlanmas› yasa¤›d›r (Resim 9-10).

Ali A⁄AO⁄LU

Mustafa Bey,  gerçekten çok takdir ett im.
Yan›lm›yorsam, 9 dakika içinde yepyeni bir Türk Ticaret
Kanunumuz oldu. Bunu da bu kadar net anlatt›n›z, çok
teflekkürler.

Türk Ticaret Kanunu birtak›m fleyleri de¤ifltirecek ama
beraberinde önümüzdeki dönemde - ben eski bir
bankac›y›m bu arada, fon yönetimlerinde uzun bir süre
çal›flm›fll›¤›m var - bankac›l›k taraf›yla ilgili olarak da
herhalde bizi bekleyen birtak›m de¤ifliklikler var. Türk
Ticaret Kanunu bunu hedeflemiyor ama onun yapm›fl
oldu¤u birtak›m düzenlemeler, dönüp dolafl›p bankac›l›k
sektöründeki baz› fleylerle önünde sonunda entegre
olacak ve bütün flirketler de flu veya bu flekilde bundan
etkilenecekler. Gerek bankalarla olan iliflkilerinde,
gerek devletle olan iliflkilerinde. Herkes bankac›l›k
sistemine bir yerden ba¤l› ve ba¤l› oldu¤u sistemdeki
bu de¤ifliklikleri daha iyi anlayabilmek için aram›zda
Say›n Cüneyt Sezgin var. Garanti Bankas›, risk ve
denetimden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ve ayn›
zamanda Bankalar Birli¤i'nde Risk Yönetimi
Komitesi'nin Baflkan›. Konunun bana göre Türkiye'deki
en de¤erli ismi. O bize bu yeni dönemde neler olacak
anlats›n istedik. Kendisi buraya kadar geldi, çok
teflekkür ediyoruz.

Dr. M. Cüneyt SEZG‹N
Garanti Bankas› Yönetim Kurulu Üyesi

Say›n Baflkan›m çok güzel ba¤lad› konuyu. Gerçekten
Türk Ticaret Kanunu'nun reel sektör ve bankac›l›kla
ilgisini ve bu iliflkinin Basel çerçevesinde nas›l ele
al›nmas› ve nas›l de¤erlendirilmesi gerekti¤i konusunda
bilgi vermeye çal›flaca¤›m. ‹zninizle ben hem Basel
II'den, hem Basel III'ten söz edece¤im çünkü ikisi de
dünyay› çok etkiliyor. fiu anda özellikle Avrupa'n›n
yaflad›¤› kriz ve Amerika'da halen çözülemeyen
sorunlardan dolay›, iki y›l öncesine kadar çok tart›fl›lan
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Basel II'den bugün pek söz edilmiyor ama biraz sonra
slaytlarda da göreceksiniz, orada da çok yo¤un
de¤ifliklikler var ve daha Basel II'nin etkileri
sindir i lmeden onun üzerine getir i len yeni
düzenlemeyle bankac›l›k sektöründe ciddi de¤ifliklikler
olacak. Tabii ki bu de¤ifliklikler, reel sektörü de
do¤rudan ya da dolayl› yönde etkileyecek. O yüzden
izninizle bu etkilerin neler olaca¤›ndan bahsetmek
istiyorum.

Öncelikle Basel II'den bahsetmek laz›m. Basel II neden
önemli? Dünya 1999'da tart›flmaya bafllam›flt› Basel
II'yi, 2005'te karar› al›nd› ve 2006-2007'de aflamal›
olarak uygulamaya getirildi. Burada bir yanl›fl anlamay›
da düzeltmek isterim. “Basel II vard›, Avrupa
bankalar›nda ve Amerikan bankalar›nda olanlara
bak›n,” deniyor. Asl›nda Bsel II'ye aflamal› olarak
geçildi¤i için hiçbir yerde tam olarak uygulanmadan
dünya bankac›l›k sektörü krize yakaland›. Basel II'de
getirilen en önemli de¤ifliklik, kredi riskinin bankalar
taraf›ndan nas›l de¤erlendirilece¤i, nas›l fiyatlanaca¤›
konusuydu, sermayeyle ba¤lant›l› olarak. ‹flte o
noktada, daha tam uygulamalar meyvesini
vermemiflken bu krize yakalan›ld›. Bazel III geldi,
Basel II rafa kalkt› gibi bir yanl›fl anlama var yine.
Hay›r, Basel III asl›nda bu düzenlemenin resmi ad›
de¤il. Basel III, Basel II'ye getirilen güçlendirme,
enhancement olarak adland›r›l›yor çünkü asl›nda
Basel III, Basel II'nin kredi riski, operasyon riski,
operasyonel riskler ve hatta piyasa riskiyle ilgili bütün
modellerini ve varsay›mlar›n› kabul ediyor ama bunun
üzerine son krizde yaflad›¤›m›z likidite riski gibi veya
menkul k›ymetlefltirme gibi konular› da eksik gördü¤ü
için bunun üzerine koyuyor ve sermaye tan›m›n›
de¤ifltiriyor. O yüzden, asl›nda ülkemiz için gelece¤e
dönük olarak, Basel II'yi ve Basel III'ü bir bütün olarak,
birbirinden ayr›flt›rmadan bakmam›z laz›m.

Bu aç›dan Türkiye nerede? Türkiye epey uzun bir
süreçten sonra Basel II'ye geçti ama bu geçiflte henüz
sizlere, reel sektöre yans›yan hiçbir fley yok. Bunun
iki nedeni var. Birincisi, flu anda paralel uygulama
var, yani zaten mevcut olan sermaye yeterlili¤i
rasyosuna göre biz sermayemizi raporlamaktan
yükümlüyüz ama ayn› zamanda Basel II'ye göre
hesaplasayd›k da flöyle olurdu diye BDDK'ya
raporluyoruz. Bu y›l, banka baz›nda olacak bu, seneye
her banka ayn› zamanda konsolide rakamlar
raporlanacak, gelecek senenin ikinci yar›s›ndan
itibaren de Basel II Basel I'in yerini alacak. Bunun
için önemli bir de¤ifliklik ama dedi¤im gibi sizlere çok
yans›mad›. Bu kadar konferanslar yap›ld›, konuflmalar
yap›ld›, getirece¤i de¤iflikliklerle ilgili olarak ben de
flahsen konufltum, flimdi geçtik diyoruz, hiçbir etkisi
yok. Bunun birinci nedeni flu anda paralel uygulama
olmas› (Resim 1)

Ancak daha önemli bir nedeni var. Basel II'de demin
de söyledi¤im gibi, asl›nda iki ana uygulama var.
Bunlardan bir tanesi standart yöntem. Standart
yöntemde flirketi de¤erlendirmek için ba¤›ms›z
kurulufllar›n yapt›klar› rating'leri kullan›yorsunuz.
Geliflmifl yöntem dedikleri ve asl›nda tavsiye edilen,
büyük bankalara da zorunlu tutulan, muhtemelen
Türkiye'deki büyük bankalar›n uygulayaca¤›
yöntemdeyse flirketlere her banka kendisi rating veriyor.
‹flte buras› reel sektörle en ilgili olan k›sm› ve Türk
Ticaret Kanunu'yla da en çok iliflki kurulacak k›sm›
buras›. Böyle bakt›¤›n›zdaysa, Türkiye flu anda standart
yönteme geçti yani flu anda bankalar flirketlere rating
veriyorlar, verecekler fakat bunlar Basel II
raporlamas›nda kullan›lmayacak. O yüzden benim
burada Türkiye ile ilgili söyledi¤im fleyler, biraz daha
zamana yay›lacak çünkü flu anda bunun düzenlemesi
daha mevcut de¤il, Basel II'ye geçifl standart yöntemle
yap›ld›.

Dünyada ne durumday›z? Avrupa Birli¤i'nde art›k büyük
bankalar, orta ölçekli bankalar geliflmifl yöntemi
kullan›yorlar yani her kurulufla rating veriyorlar, bu
rating'e göre sermaye ay›r›yorlar ve dolay›s›yla sermaye
k›t kaynak oldu¤u için bu rating'e göre fiyatlama
yap›yorlar, çünkü ay›rd›¤›n sermayenin bir bedeli olmas›
laz›m.

Bu aç›dan bakt›¤›m›zda, Basel II ile ilgili çok konufluldu
ve de¤erli vaktimizi Basel II'yi tekrar anlatarak geçirmek
istemiyorum ama hepinizin de bildi¤i gibi asl›nda
bankalar›n risk yönetimi kuvvetlendirmek, sermaye
yönetimini etkinlefltirmek ad›na getirilen bir düzenleme.
Tabii ki içinde bar›nd›rd›¤› bu düzenleyici maddeler,
kredi riskindeki, piyasa riskindeki de¤ifliklikler
dolay›s›yla hem reel sektörü, hem kamuyu hem de
bankac›l›¤› etkileyecek. Asl›nda Basel II, bankac›l›k
üzerinden reel sektöründe düzenlendi¤i bir
düzenlemedir. Reel sektörün daha etkin, daha verimli,
daha fleffaf çal›flmas›, risklerini daha iyi yönetmesi ve
bunu yapan firmalar›n pozitif ayr›flmas›, bankalardan
daha iyi fiyat almas›, topyekun ekonominin
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etkinlefltirilmesi anlam›nda bir çal›flma. Ama tabii
birincil amac› bankalar›n sa¤l›kl›l›¤›n› korumak ve
de¤iflen risklere karfl› bankalar› haz›rlamakt›r.

Basel II'de en önemli de¤ifliklik kredi riskiydi ve tekrar
söylüyorum, dünyada da öyle, Basel III diye bir kavram
var ama bunu hiç de¤ifltirmedi. Halen daha Türkiye'nin
gündeminde olan ve hiç de haz›r olmad›¤›m›z konu da
tamamen budur (Resim 2).

Türkiye geliflmifl yönteme geçti¤inde, bir kurum mali
tablolar›n› getirecek, idari yap›s›n›, elemanlar›n›n
yetkinli¤ini, fonlamas›n› nas›l yapt›¤›n› gösterecek ve
bunlar› alan banka t›pk› ad›n› çok duydu¤umuz Moodies,
Fitch gibi o firmaya rating verecek. Pozitif anlamda en
yüksek rating'i mesela A alan firma için ay›rmas› gereken
sermaye örne¤in C alan firmadan daha düflük olacak.
Takdir ederseniz ki pasta bir tane, o pastadan en çok
verimi alaca¤›n›z yer, o pastan›n en küçük dilimiyle en
çok para kazanaca¤›n›z yerdir. Yani sermaye k›t, o
pastadan az ay›r›p daha fazla para kazanmak istiyorsan›z,
tabii ki o pastan›zdan az yiyenleri de ödüllendireceksiniz.
Bundan Basel II'de art›k yaln›z kuvvetli firmalarla
çal›fl›lacak gibi yanl›fl anlamalar oluyor. Böyle bir dünya
yok. Dünyada da risk çeflitlendirmesi var, daha az riskli
gruplar›n yan› s›ra daha riskli gruplarla da bankalar
çal›flmak zorunda. Buradaki sadece fiyatlama konusudur.
Bu nedenle reel sektörle yapt›¤›m›z her toplant›da, buna
direnmenin söz konusu olmad›¤›n› bu nedenle pozitif
ayr›flmaya çal›flmak gerekti¤ini söylüyorum. Pozitif
ayr›flman›n bir bölümü riskinizi iyi yönetmek, di¤er bir
bölümü Mustafa Bey'in gayet güzel bir flekilde sizlere
aktard›¤› gibi Türk Ticaret Kanunu'nda getirilen fleffaf
olma, rapor standartlar›n› sa¤lama gibi kurallara
uymakt›r. Neden? Bir banka, eskiden oldu¤u gibi
kay›td›fl›nda flu kadar mal var, vergi bilançosu böyle ama
d›flar›da flu kadar flu var gibi beyanlara göre rating
yapamaz, çünkü düzenleyici otorite gelip ona hesab›n›
soracak, “Neye göre buna A verdin?” diyecek. O zaman
bankan›n ispatlamas› gerekecek. Bunun da kay›t içinde
olmas› laz›m. Dolay›s›yla Türk Ticaret Kanunu bir
taraftan, Basel II'nin geliflmifl yöntemlere geçmesi di¤er
taraftan geldi¤i için reel sektörümüzün de aflamal› olarak

bu kulvara girmesi laz›m. E¤er reel sektörümüzün daha
büyük firmalar› yurtd›fl›ndan do¤rudan finansman
sa¤l›yorsa, zaten bu kulvara çoktan girmifl olmas› laz›m.
Zaten rating'lerini çoktan yapt›r›yorlard›r ya da ileride
yapt›rmak zorunda olacaklar. Dünya ile çok entegre olan
Türkiye'nin bundan da kaç›fl› yok. Ama tekrar söylüyorum
Basel II'yi bir kaç›n›lacak konu olarak de¤il, tam tersine
bir f›rsat olarak görürsek o zaman çok büyük avantajlar
sa¤lama imk n›m›z var çünkü Basel II'nin temel amac›
da bu.

Peki Basel III nedir? Biraz önce söyledi¤im gibi Basel III
diye yepyeni bir s›k›yönetim düzenlemesi yok asl›nda.
Geçen krizde, bütün bu düzenlemelere ra¤men
bankac›l›k sektörünün büyük bir travma geçirdi¤ini,
halen de geçirmekte oldu¤unu gördük. Bunlar›n
nedenlerine bakt›lar ve hepimizin bildi¤i gibi likidite
riskinin iyi ölçülemedi¤ini, Basel II'de model olarak yer
almad›¤›n›, menkul k›ymetlefltirmede abart›ya gidildi¤ini,
her fleyin k›ymetlefltirildi¤ini ve altyap›s›n›n
sa¤lanmad›¤›n› ,  sermayenin de çok etkin
kullan›lmad›¤›n›, yeterli olmad›¤›n› gördüler.

‹flte Basel III'ün yapmaya çal›flt›¤›, bunlar› da en etkin
hale getirmek, daha iyi ölçmek ve bankalar› buralardan
ba¤lamak. Biraz önce bahsetti¤im kredi riskinden farkl›
olarak, buras› reel sektörü biraz daha etkileyecek.
Bankalar›n sermaye yeterlili¤i gereksinimine ba¤l› olarak
Avrupa bankalar›na çok ciddi yükler geliyor. Bu yükler
dolay›s›yla hem sermayeden t›rafll›yorlar hem de risk
olarak ölçülmesi gereken fleyleri art›r›yorlar. Böyle
olunca da Avrupa bankalar› fazla kaynak üretmekte
zorlanacaklar. Burada o kadar büyük tart›flmalar oldu
ki bunun en kat› uygulamalar› 2019'a kadar yay›ld›.
Büyümekte bu kadar s›k›nt› çeken Avrupa'n›n bunu nas›l
uygulayaca¤›ndan flahsen flüpheliyim. Sadece ben de¤il,
dünyada bu tart›fl›l›yor flu anda. Ama e¤er uygulan›rsa
o zaman iki hediyesi olacak. Birincisi, Avrupa'daki
daralma tabii ki Türkiye gibi ülkeleri etkileyecek çünkü
oralara finansman sa¤layamay›nca bizim oraya mal
satmam›z zorlaflacak. ‹kincisi de Avrupa gibi, bizim
ihtiyaç duydu¤umuz finansman aç›¤› olan bir ülke olarak,
Amerika gibi ülkelerden Türkiye'ye fon giriflinde, göreceli
olarak konufluyorum, s›k›nt›lar yaflayaca¤›z (Resim 3).
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Mustafa Bey'in dedi¤i gibi, 1999'dan beri tart›fl›lan bir
konuyu ben en k›sa zamanda sizlere sunmaya çal›flt›¤›m
için burada kesece¤im. Oysa birçok ayr›nt›s› var.
Birincisi, gelece¤e dönük kendimize yol haritas›
ç›kartmal›y›z. Reel sektör olarak daha zor finansman
imk nlar›n›n olaca¤› bir döneme giriyoruz, çünkü Basel
III uygulamalar›n›n bir k›sm› 2019 beklenmeden
Türkiye'ye gelecek. ‹kinci olarak, bizim henüz
geçmedi¤imiz ama Avrupa'n›n geçti¤i kredi riskinin
geliflmifl yöntemle rating yoluyla hesaplanmas›
dolay›s›yla karfl›m›zda afl›lmas› gereken bir konu daha
var. ‹kisine beraber bakt›¤›m›zda bunun tek bir çözümü
var: Risklerimizi daha iyi yönetmek, bankalara kendimizi
daha iyi anlatmak, bankalar›n da müflterilerine
kendilerini daha iyi anlatmas› ve bu sayede ortak bir
yolla iyi olan›n daha da iyi olaca¤› bir f›rsat olarak
görmek.

Ali A⁄AO⁄LU

Eski bir bankac› olarak, Say›n Sezgin'in söyledi¤i
sermaye ve likidite rasyolar› meselesi, hakikaten dönüp
dolafl›p her bir iflletmeyi do¤rudan etkileyecek noktaya
gelecek ve flirketler kendilerini ne kadar bankalarla
ayn› dili konuflur hale getirebilirlerse onlar için o kadar
iyi olacakt›r. Sonuçta Türk bankalar›n›n da asl›nda
2012'de Basel III uygulamalar›n›n Avrupa'daki
yans›malar›ndan dolay› fonlamada birtak›m sorunlar
yaflayaca¤›n›, Türkiye'de daha seçici davranacaklar›n›
düflünürsek, özellikle bu iki rasyoda Türk bankalar›
her ne kadar flu anda rahat olsalar da, önümüzdeki
dönemde gelecek olan birtak›m dalgalardan dolay›
ç›kabilecek sorunlar mutlaka flirketleri de etkileyecek.
O nedenle haz›rl›kl› olmakta fayda var.

Bu arada baflka de¤ifliklikler de oluyor, sadece kanuni
tarafta olmuyor. Endüstrilerde de birtak›m de¤ifliklikler
olacak. Burada ben sözü Fuat Hoca'ya verece¤im çünkü
o hem kendi flirketi üzerinden bu konularda
araflt›rmalar yap›yor hem de akademik çal›flmalar› var.
Özellikle sanayi politikas›na kadar varan konularda
çok de¤erli katk›lar› oluyor. Beni aflan konular bunlar
diyeyim. Ben de dinlemekten çok büyük keyif alaca¤›m.

Dr. Can Fuat GÜRLESEL
Ekonomi ve Strateji Dan›flmanl›k Hizmetleri Baflkan›

'Sanayi kesimi için yeni dinamikler' oturumumuzun ana
bafll›¤›. Burada da san›yorum Türkiye'nin sanayisinin bir
sanayi stratejisine, sanayi politikalar›na ihtiyac› önemli bir
konu. Bu çerçevede de biliyorsunuz geçen sene yay›nlanm›fl
olan bir Sanayi Strateji Belgemiz var. Ben konuflmamda,
bu Sanayi Strateji Belgesi'ni de¤erlendirmeye çal›flaca¤›m.
Bunu yaparken de tabii henüz strateji belgesinin bir y›ll›k
oldu¤una dikkat çekmek istiyorum. Hem de biraz dünya
örneklerine bakarak bu Sanayi Strateji Belgesi'ni
de¤erlendirece¤im. Burada acaba firmalar›m›z aç›s›ndan
Sanayi Strateji Belgesi'nin yeterince yol gösterici olup
olmad›¤› konusunda baz› ç›kar›mlarda bulunaca¤›m.

Öncelikle Sanayi Strateji Belgemizi hat›rlatmakta fayda
oldu¤unu düflünüyorum. Sanayi Strateji Belgemizin uzun
dönemli vizyonu, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde
Avrasya'n›n üretim üssü olmak fleklinde tarif edildi. Bu
esas›n, sanayimize ve sanayi içinde yer alan flirketlere,
bundan sonra kamunun sanayi stratejisi politikas›n›n
daha çok orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlere
a¤›rl›k verece¤i fleklinde bir mesaj veriyor. Bununla
birlikte genel amaç da, Türk sanayisinin rekabet
edebilirli¤inin ve verimlili¤inin yükseltilmesi, dünya
ihracat›ndan daha fazla pay almas›, a¤›rl›kl› olarak
yüksek katma de¤erli ve ileri teknolojili üretim, nitelikli
iflgücüne sahip, çevreye ve topluma duyarl› bir üretim
yap›s›na dönüflmesidir. Buna göre belirlenmifl üç temel
stratejik hedef var. Bunlar› da ilerleyen dakikalarda
rakamsal olarak da de¤erlendirmeye çal›flaca¤›m.
Birincisi, orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim
ve ihracat içindeki pay›n›n art›r›lmas›; ikincisi, düflük
teknolojili sektörlerde katma de¤eri yüksek ürünlere
geçiflin sa¤lanmas› ve sonuncusu da becerilerini sürekli
gelifltirebilen flirketlerin ekonomideki a¤›rl›¤›n›n
art›r›lmas›d›r.

Bu ana tariften sonra biraz daha sektörel alt k›r›l›mlar›
itibariyle bir grupland›rmay› sizlerle yine paylaflmak
istiyorum. Burada teknoloji gruplar› itibariyle sanayi
sektörlerinin grupland›rmas›n› görüyoruz. Orta-yüksek
ve yüksek teknolojili sektörlerin Avrasya'da üretim
merkezi olmak istiyorsak, iflte bunlar›n karfl›l›¤›nda yer
alan sektörlerde Avrasya'n›n üretim merkezi olmay›
hedefliyoruz gibi gözüküyor. Burada da hepimiz için
hangi sektörlerin a¤›rl›kl› oldu¤unu görmek mümkün.
Makine ve teçhizatta en alttan bafllay›p havac›l›k ve uzay
sanayine kadar devam eden on tane sektörü görüyoruz.
Bunlar daha çok bilgi ve teknoloji yo¤un, katma de¤er
yaratma potansiyeli oldukça yüksek sektörler ve rekabet
unsurlar› da bilgi rekabeti olarak flekilleniyor (Resim 1).

Sizlerle 2009 y›l›nda ‹stanbul Sanayi Odas› için yapm›fl
oldu¤umuz bir çal›flmada kulland›¤›m›z ve geçerlili¤ini
halen koruyan sanayi hayat e¤risi üzerinde sektörlerin
teknoloji gruplar› itibariyle da¤›l›m›n› göstermek,
bunlar›n yarataca¤› unsurlar› k›saca hat›rlatarak Sanayi
Strateji Belgesi'ni de¤erlendirmek istiyorum. Dikkat
edecek olursan›z yatay eksende kifli bafl›na düflen milli
gelir var, 3.000, 10.000, 20.000 ve 30.000 dolar gibi.

Resim 1
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Sanayi hayat e¤risi üzerinde düflük teknolojili
ürünlerden orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörler
a¤›rl›kl› bir yap›ya dönüfltükçe ülkelerin kifli bafl›na
düflen geliri art›yor. Sanayileflmekte olan ülkelerden
de yeni sanayileflmifl ülke ve ileri sanayileflmifl ülke
statüsüne do¤ru geçiyoruz. Bu anlamda Sanayi Strateji
Belgesi'nin ortaya koymufl oldu¤u orta-yüksek ve
yüksek teknolojili sektörlerde yo¤unlaflma hedefinin
de do¤ru bir hedef oldu¤unu buradan söylememiz
mümkün (Resim 2)

Sunumumun ikinci bölümünde dünya örneklerini
sizlerle paylaflmak istiyorum. Dünyada da özellikle
küresel kriz sonras›, tekrardan bir imalat sanayi ve
sanayi dostu bir yaklafl›m ortaya ç›kmaya bafllad›.
Burada üç tane örne¤im var. Bunlarla Türk Sanayi
Strateji Belgesi'ni k›saca karfl›laflt›rma olana¤›m›z da
olacak.

Öncelikle Avrupa Birli¤i'ni ele alal›m. AB'nin 2010
y›l›nda küresel kriz sonras› yay›nlad›¤› ve imalat
sanayine yeniden dönüfl bafll›¤›n› verdi¤i sanayi strateji
belgesinde bence en önemli unsur, AB'nin tüm sanayi
sektörlerini destekleme yaklafl›m› ve bunun için de her
sanayi sektörü için ihtiyaç olan farkl› uygulamalar›
yapmas›d›r. Bunlar bizim Sanayi Strateji Belgemizin
uygulamas› için de önemli ç›kar›mlar olur diye
düflünüyorum. Bu yeni yaklafl›m içinde her sektörde
tüm de¤er ve tedarik zincirini gözetmek yer al›yor. Bu
da oldukça önemli. Rekabet koflullar›n›n iyilefltirilmesi
ve politika araçlar› ise flöyle belirlenmifltir:

• Ak›ll› ve sanayi dostu düzenlemeler

• Finansman kaynaklar›na eriflimin kolaylaflt›r›lmas›

• Yeni sanayi inovasyon politikas›; kapasitenin 
geniflletilmesi

• Global ticaret pazarlar›na eriflim ve hammadde 
tedarik güvenli¤i

• Kaynak-enerji-karbon etkinli¤i odakl› modernizasyon

• Uzay ve havac›l›k sanayi; inovasyon ve teknoloji 
gelifltirmenin sürükleyicisi

Burada çok ileri teknolojili sanayi ülkesi olmas›na
ra¤men Japonya'n›n yay›nlam›fl oldu¤u strateji belgesini
görüyoruz.

• Vizyon; Japonya'y› Asya'n›n sanayi merkezi yapmak.
Dikkat edecek olursan›z bizim viyonumuza benziyor.

• Stratejik alanlar; (Bunlar, bizdekilere göre çok daha
ileri sanayi alanlar›, hep ileri teknoloji, daha çok 
geliflmifl ülkelerin sorunlar› olarak ortaya ç›kan 
çevre ve enerji sorunlar›n› çözen ak›ll› ürünler vs 
gibi çok daha ileri teknoloji ürünleri ama Japonya 
da kendisini bu alanda Asya'n›n merkezi olarak 
konumland›rmaya çal›fl›yor)

• Altyap›da ileri teknoloji ürünleri; enerji, h›zl› tren, 
geri dönüflüm, iletiflim,

• Çevre ve enerji sorunlar›n› çözen sanayilerde ak›ll›
ürünler

• Yarat›c› sanayiler moda ve kültür sanayileri

• Sa¤l›k,t›p, eczac›l›k ürünleri

• Yeni nesil teknolojili ürünler robot, uzay, nano 
teknoloji

• Politikalar; (Bizim Sanayi Strateji Belgemiz'deki 
politikalara k›smen benziyor)

• Yüksek katma de¤erli üretim yat›r›mlar›n›n çekilmesi

• Nitelikli uluslar aras› insan kaynaklar›n›n çekilmesi

• Stratejik teknoloji mükemmeliyet merkezlerinin 
kurulmas›

• Kurumlar vergisinin düflürülmesi

• Sanayi dostu düzenlemeler

• Yüksek katma de¤erli ürünlerin kullan›m›n› teflvik 
eden düzenlemeler

• Tüm sanayide “IT” kullan›m›n›n teflvik edilmesi

• ‹flbafl› ve ömür boyu e¤itimi ile insan kayna¤›n›n 
sürekli gelifltirilmesi

Son olarak bir baflka örnek de, Türkiye'nin bugünlerde
sanayi strateji politikas› tart›flmalar›n› yaparken en çok
örnek almay› hedefledi¤i Güney Kore. Güney Kore 2010
ya da yak›n dönemde bir strateji belgesi yay›nlamad›,
halen 1980'li y›llarda haz›rlam›fl olduklar› strateji
belgesini  güncelleyerek devam ediyorlar.

• Vizyon;

• Sermaye-teknoloji yo¤un sektörlerde küresel oyuncu
ve lider olmak

• Stratejik araçlar;

• Etkin kamu yönlendiricili¤i

• Sektör tercihleri ve seçici destekler (bu da çok çok
önemli)

• Seçilmifl sektörlerde büyük ölçekli oyuncular 
yaratmak (bu da çok önemli bir rekabet tercihi)

• ‹hracat odakl› yat›r›mlar ve kapasite

• Politikalar;

Resim 2
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• Teknoloji yo¤un aramal› ve sermaye mal› sektörlerine
seçici destekler

• Ana sanayi ile iliflkili yan sanayinin desteklenmesi

• Seçilmifl sektörlerde yo¤un ar-ge faaliyetleri ve 
destekleri

• Dünyan›n en iyi e¤itimi, mühendislik e¤itimi ve en 
iyi mezunlar›n› verme

• Küresel ölçekte ticaret merkezleri ile pazarlara 
eriflim

Güney Kore'nin belirledi¤i politikalarda özellikle seçici
desteklerin ve farkl› sektörlerde farkl› desteklerin
uygulanmas› önemlidir. Burada benim dikkatimi çeken
bir baflka politika da, dünyan›n en iyi e¤itimi mühendislik
e¤itimi ve en iyi mezunlar›n› verme politikas›d›r. E¤itim
ve mühendislik alan›nda çok uzun süredir sürdürdükleri
bu hedef de sanayi aç›s›ndan önemlidir.

Bu üç örne¤i de sizlerle paylaflt›ktan sonra, birinci y›l›n›
k›smen doldurmakta oldu¤umuz Türk Sanayi Strateji
Belgesi'nin ortaya koymufl oldu¤u stratejik hedefleri,
k›smen rakamlar ve sonuçlarla de¤erlendirmek
istiyorum. Bunlar› da üç bafll›kta yapaca¤›m. Birincisi,
üretimde al›nan pay; ikincisi ihracattaki pay ve üçüncüsü
de çok önemli bulgular elde etti¤imiz yat›r›m teflvikleri.

Sanayi Strateji Belgemizin hedefi, orta-yüksek ve yüksek
teknolojili sektörlerin ekonomideki veya sanayideki
pay›n› art›rabilmektir. Bu anlamda burada 2010'da bu
gruplar itibariyle sanayi gruplar›n›n teknoloji gruplar›
itibariyle paylar›n› görüyoruz. En son veriler itibariyle
de bizim hesaplamam›z 2011 Eylül ay›ndaki paylar›
bunlar. Birinci y›l›n hemen hemen sonunda, bizim
Sanayi Strateji Belgemiz, bu yap›n›n de¤iflimi konusunu
çok fazla tetiklememifl gibi gözüküyor (Resim 3).

Burada da da¤›l›m› görebiliyoruz. Henüz bizi yeni
sanayileflmifl ya da ileri sanayi ülkesine tafl›yabilecek
bir katma de¤er pay›na gelmifl de¤iliz (Resim 4).

‹hracatta da 2010 ve 2011 Ocak-Ekim aral›¤› sonuçlar›n›
karfl›laflt›rd›¤›m›zda, orta-yüksek ve yüksek teknolojili
sanayilerin paylar›n›n geçen sene ile hemen hemen
ayn›, hatta çok çok s›n›rl› ölçüde altta oldu¤unu
görüyoruz (Resim 5-6).

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde a¤›rl›¤›m›z›
art›rmak istiyorsak, do¤al olarak yat›r›m ve üretim
kapasitelerimizi gelifltirmemiz gerekti¤ini düflünüyoruz.
Onun için biz Ekim ay› sonu itibariyle 2011'de al›nm›fl
teflvikleri hesaplad›k ve bunlar› da yine sektörlerin
teknoloji gruplar› itibariyle da¤›tt›k. Burada yerli ve

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6
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yabanc› sermayenin de alm›fl oldu¤u teflvikleri de
grupland›rarak her ikisinin de konumunu
de¤erlendirdik. Burada bizce çok ilginç bir sonuç var
çünkü Türkiye'nin halen özel sektörü ve sanayicisi
yat›r›m yap›yor, yat›r›m ifltah› yüksek ama düflük
teknolojili ve orta-düflük teknolojili sektörlerdeki
yat›r›mlar›n toplam›, Ekim ay› sonu itibariyle %80'lere
yak›n. Orta-ileri teknoloji %18,9 ama iddial› oldu¤umuz
ve Sanayi Strateji Belgemizin öne ç›kard›¤› yüksek
teknolojininse flu anda %2'lik bir pay› var. Burada
yönlendiricilik konusunda önemli bir eksiklik oldu¤u
gözüküyor. Burada bir baflka ilginç sonuç, yabanc›
sermayenin de Türkiye'de halen düflük teknolojili ve
orta-düflük teknolojili sektörlerde yat›r›m yapma
konusunda daha istekli olmas›d›r (Resim 7-8).

Hem sanayiciler olarak bize, hem belki birinci senesini
doldurmakta olan belge aç›s›ndan Ankara'daki politika
yap›c›lara, flirketlerimizin buradan ç›kar›mlar›n›
belirtmek istiyorum.

• Seçici ve özendirici yat›r›m teflviklerine ihtiyac›m›z 
var. Yani daha ay›rt edici teflviklere ihtiyaç var. 
Herkese ayn› teflviki uygulad›¤›n›zda piyasa koflullar›
sanayi stratejisinin hedeflerini gerçeklefltirmeyecek
gibi gözüküyor.

• Yabanc› sermaye ile iletiflim ve özendirici tedbirler

almam›z gerekiyor. Yukar›da belirtti¤im husus, 
görüldü¤ü gibi yabanc› sermaye için de geçerlidir.

• Seçici alanlarda getiri f›rsatlar› sunulmas› gerekiyor.
Benim görebildi¤im kadar›yla Türk sanayicisi mevcut
getiriler çerçevesinde orta-yüksek ve ileri 
teknolojinin getirilerini karfl›laflt›rd›¤›nda, burada 
çok yüksek sermaye ve yat›r›m ihtiyaçlar› oldu¤undan
hakl› olarak bu alan› çok tercih etmiyorlar. Bu 
nedenle, belki buralar› teflvik için uzun süreli vergi
tatillerine ihtiyaç var.

• Ulusal inovasyon sistemi çok önemli olacak gibi 
gözüküyor. Buna ek olarak seçilmifl sektörlerde 
yo¤unlaflt›r›lm›fl Ar-Ge destekleri verilmesine, 
teknoloji mükemmeliyet merkezleri kurulmas›na 
ihtiyaç var.

• Belirlenen alanlar›n sermaye ihtiyac› yüksek 
oldu¤undan yüksek yat›r›m sermayesini karfl›lamak
üzere finansal kaynaklara ihtiyac›m›z var. Kurulufl 
ve yat›r›m sermayesi ihtiyac›n›n karfl›lanmas› da 
gerekiyor.

• Kamunun al›m programlar›n›n bu sektörleri 
desteklemesinin önemli oldu¤unu düflünüyoruz. 
Sanayi Bakan›m›z da dün sabahki konuflmas›nda 
buna de¤inmiflti.

• Yurtd›fl› aktif pazarlama ve sat›fl kanallar› destekleri
ayr›ca olmad›¤› takdirde sanayi bu ürünlere yat›r›m
konusunda çok istekli olmayacak gibi gözüküyor.

• ‹hracatta sat›c› de¤il al›c› finansman› programlar›na
geçmemiz gerekiyor.

• Yerli-yabanc› nitelikli insan kayna¤› kullan›m›na ve
bu amaçla prim ve vergi desteklerine ihtiyaç var.

Ali A⁄AO⁄LU

Birtak›m de¤ifliklikler yap›lmas› laz›m. Bugün gazetede
vard›, bizim enerji ba¤›ml›l›¤›m›z›n toplam faturas›,
cari aç›k olarak 50 milyar dolara ulaflm›fl durumda.
Birtak›m teflvikler verilecek, bunlar› azaltaca¤›z diyoruz
ama Say›n Ça¤layan baflta olmak üzere, Sanayi
Bakan›m›z da yan›lm›yorsam geçen sene sonundan
beri bir fleyler yap›lacak diyorlar. Umar›m Can Hocam,
siz de bu konuda de¤iflik yerlerde konuflarak bu süreci
biraz h›zland›r›rs›n›z ve biraz daha farkl› bir yola gideriz.

Kongre'nin ana bafll›¤›n› belirlerken 'Dalgalar›
yönetmek ve gelece¤i tasarlamak' dedik. Bu bafll›k
alt›nda bir de “yarat›c› ekonomileri” ele alal›m önerisi
geldi. Pek bilmedi¤imiz bir kavramd›,haz›rl›k zaman›na
kadar tan›mad›¤›m bir fleydi, do¤rusunu isterseniz.
Fakat sonra Sanayi Kongresi'nin içine bafll›k olarak
girince dikkatimi çekmeye bafllad›. Dün gazetede bir

Resim 7
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haberi okuyunca çok flafl›rd›m. 3 boyutlu Avatar filmini
seyretmeyen var m› aram›zda? Yok galiba, herkes
seyretmifl, süper. Belli ki hepimizin ilgisini çeken müthifl
bir teknoloji geliflimi vard›. Ben seyretti¤im zaman
gerçekten büyülendim ve sinema art›k baflka bir
sinema, art›k 2 boyutlu seyretmeyece¤im dedim. Avatar,
1 milyar dolar has›lat› 17 günde yapm›fl. “Call of Duty”
diye bir oyun var. Biliyorum ama oynam›yorum. Onun
“Modern Warfare” diye üçüncü versiyonu ç›km›fl ve 1
milyar dolara Avatar'dan bir gün önce ulaflm›fl. Çok
flafl›rd›m. Bir bilgisayar oyunu, Avatar'›n baflar›s›n› bir
gün önce baflarm›flsa, çok ciddi bir geliflmedir, çünkü
filmi herkes seyreder ama bilgisayar oyununu herkes
oynam›yor. Arkas›ndan Türkiye'deki dizi sektörüne
bakt›¤›m›zda, ihracatlar› 60 milyon dolara ulaflm›fl
durumda. Bu sektör, sadece kendi televizyonlar›m›z
için yapt›¤›m›zda kafa kafaya gelse, 60 milyon dolar
ekstra bir ciro yaratm›fl ,hem de cari aç›¤a da fayda da
bulunmufl oluyor. Bu flekilde yarat›c› endüstriler denilen
bir bölgeye do¤ru gidiyoruz ve bu konunun uzman›
‹smail Hocam. Kendisi flu anda Manchester Business
School'da hem ekonomi hem de bu konuda özel olarak
çal›flmalar yürütüyor. Ben kendisini can kula¤›yla
dinleyece¤im.

‹smail ERTÜRK
Manchester Business School Ö¤retim Üyesi

Ali Bey'in bafllang›ç konuflmas› gerçekten yararl› oldu,
çünkü ben bu konuyu anlatmaya çal›flt›¤›mda yarat›c›
ekonomi sanayinin ne oldu¤unu tan›mlamada genellikle
zorluk çekiyordum ama onun verdi¤i örneklerde
görüldü¤ü gibi art›k somut örnekler var. 2007 y›l›nda
bir konferansta yarat›c› ekonomi, yarat›c› sanayi
konusunu Türkiye'ye getirdim. Sonra Ataman Onar ile
2010 ‹stanbul Kültür Baflkenti çal›flmalar› çerçevesinde
bir konferansta daha ayr›nt›l› olarak dünyadaki önemli
insanlar› ‹stanbul'a getirme f›rsat› oldu fakat her zaman
bir soru iflareti vard›. Nedir bu yarat›c› ekonomi sanayi?
Sanat, kültür endüstrilerini pek çok insan anl›yor.
‹stanbul'un geçirdi¤i dönüflümde birçok festival var,
birçok fley oluyor ve fiziki olarak görülebiliyor. Ama
yarat›c› ekonomi denince, bu nas›l ölçülür, ne ifle yarar,
bildi¤imiz öteki sektörlerden nas›l farkl›d›r gibi konular›
anlatmakta zorlan›yordum fakat flimdi art›k örnek
vermek gerekti¤inde d›flar›dan örnek yerine (Avatar
bir örnekti, PlayStation'da X-Box'ta oynanan oyun bir
baflka örnekti) flimdi diyorum ki Türkiye'de en fazla
vergi verenlerden biri yarat›c› ekonomiden çünkü
televizyon programlar› yapan birisi. Türkiye eskiden
televizyon dizisi ihraç etmiyordu, flimdi ihraç ediyor.
Rakam olarak, örnek olarak bunlar ortaya ç›kmaya
bafllad›.

Yarat›c› ekonomi için üç flehre bakaca¤›m. Bunlardan
ikisiyle do¤rudan iliflkim var ve onlar› ‹stanbul ile de
iliflkilendirmeye çal›fl›yorum. Londra var ve Londra'da
2012 y›l›nda spor Olimpiyat› olacak ve II. Dünya
Savafl›'ndan sonra Londra ilk kez spor olimpiyat› ile
birlikte kültür olimpiyat› yap›yor. Modern olimpiyatlar›
kuran Frans›z pedagog, sporla e¤itimi ve kültürü bir
arada düflünüfl birisi ve II. Dünya Savafl›'na kadar spor
olimpiyatlar›yla birlikte kültür olimpiyatlar› da oluyordu.
Biz bunun pek fark›nda de¤ildik. Yazarlara, ressamlara
madalya veriliyordu. Londra bunu yeniden gündeme
getirdi. Londra'n›n spor olimpiyatlar›n› kazand›¤›
2008'den beri zaten Londra d›fl›nda da kültür
olimpiyatlar› oluyordu. Fakat Londra'n›n bunu yapmas›
rastgele de¤il. 1997 y›l›ndan beri ‹ngiliz hükümetinin
yarat›c› ekonomi alt›nda bir kalk›nma modeli bafllad›.

Sanayi çöktü¤ü için yarat›c› ekonomi diye bir fley
uydurdular denebilir ama Berlin'e bakal›m, Almanya
sanayisi gayet güçlü bir ülke, özellikle de sermaye
kollar›nda. Bunlar da yarat›c› ekonomiyi ciddiye
al›yorlar.  Gene sanayiyle kalk›nan Çin'de fiangay 2010
y›l›nda tasar›m alan›nda Unesco'nun 'yarat›c› flehir'
unvan›n› ald›. Burada sanayiyle, özellikle tüketim
mallar›n›n üretimindeki sanayiyle yarat›c›l›¤› bir araya
getirerek katma de¤eri daha yüksek alanlara kaymak
istiyorlar.

1970'lerden beri dünya ekonomisi, özellikle büyük
ekonomilerde büyüme s›k›nt›s› var. Büyüme nereden
gelecek? Nas›l yarat›lacak? ‹stihdam nereden gelecek?
Yarat›c› ekonomilerde sanayi de bunun bir parças› ama
gördü¤ünüz gibi yükselen ekonomilerde de, fiangay'da
da, Çin'de de hatta Endonezya'da da çok ciddiye al›n›yor,
Amerika'da da ciddiye al›nan bir kavram.

fiu anda dünyada çok ciddi bir kriz var. Benim alan›m
ekonomi ama flu anda benim çal›flt›¤›m cinsten ekonomi
için kullan›lan yak›fl›kl› bir ad var: Kültürel ekonomi.
Bu sadece kültürün ekonomiye katk›s› de¤il ayn›
zamanda ekonominin kültürleflmesi anlam›nda da
kullan›l›yor. fiu anda önemli bir kriz var Avrupa'da ve
bu yarat›c› ekonomiler de yat›r›m gerektiren bir alan.

Bu slayt› çok fazla ayr›nt›ya girmeden göstermek
istiyorum. 2008 y›l›nda dünyadaki finansal varl›klar›n
miktar›, dünya GSMH'sinin 2,9'u kadar yani 3 kat›.
Dünyada para bollu¤u var, problem zaten oradan
kaynaklan›yor. Bankac›l›k öyle bir sistem haline geldi
ki o paray› sanayiye veya üretime aktaraca¤›na bankalar
aras›nda bonus yaratmaya kullan›lmaya baflland›. S›k›nt›
biraz da oradan kaynaklan›yor. Dünyada yat›r›ma
gidecek para var, gördü¤ünüz gibi dünyada 61 trilyon
bankalarda mevduat var. fiu anda Avrupa'da ülkelerin
s›k›nt›s› var diyoruz ama devletlerin borcu 56 trilyon
yani ondan çok daha fazla para mevduat hesaplar›nda
var. Yarat›c› ekonomi yat›r›m gerektiren bir alan ama
paran›n var oldu¤u kesin ve yanl›fl yerlere gitti¤ini
biliyoruz (Resim 1).



102

‹fl Dünyas›n›n Yeni Dinamikleri

Yarat›c› ekonominin en iyi tan›m›n› UNCTAD yapt›. Hem
ülkeler bu ifli ciddiye al›yor, hem uluslararas› kurulufllar
Birleflmifl Milletler'de, AB'de ciddiye al›yor. UNCTAD'›n
yapt›¤› tan›ma göre yarat›c› ekonomi dört kategoride
toplan›yor: kültürel miras, sanat, medya, ifllevsel
yarat›m. Kültürel miras ve sanat zaten bildi¤imiz eski
kültür endüstrileri tan›m› fakat yeni medyayla, Avatar
ile, video oyunlar›yla internet temelli teknolojilerin içine
giriyoruz ve bu baya¤› büyüyor, televizyonculuk de¤ifliyor
vs. ‹fllevsel yarat›m, önemli bir halde ve yarat›c›
hizmetler, mesela mimarl›k da onun içine giriyor.

Bunu ölçmek gerekiyor ve yine UNCTAD'›n yapt›¤› ölçüme
göre mesela ‹ngiltere'deki yarat›c› ekonominin GSMH'deki
pay› %3, bilgisayar sektörünün sadece %2,7. Danimarka'da
%2,6, g›da, içki ve tütün tüketiminin pay› %2,1. Yani
ekonomi içindeki pay› giderek art›yor (Resim 2).

Bunun de¤iflik göstergeleri de var. Mesela ‹ngiltere'de
1995 y›l›ndan beri yarat›c› ürünlere olan talep ve bu
miktar g›daya olan harcamay› özellikle geçmeye bafllad›.
Bunun içinde, çocuklar›n oynad›¤› video oyunlar›, Harry
Potter'›n oyuncaklar›, televizyon dizileri ve tasar›m
ürünleri var (Resim 3)

Bu sadece Avrupa ile ilgili bir konu de¤il. Mesela Los
Angeles'taki yerel yönetim, yarat›c› endüstrilerde çal›flan
kiflilerin ald›klar› ortalama maafllar› hesapl›yor. Bu, o yerel
yönetime, o flehre daha fazla yarat›c› ekonomide çal›flan
insanlar› çekme ve Los Angeles'› öteki flehirlerle karfl›laflt›rma
amaçl› haz›rlanm›fl bir istatistik. Gördü¤ünüz gibi görsel ve
sahne sanatlar›ndaki ortalama maafl en yüksek ama ikincisi
oyuncak sektörü ve dijital medya daha az (Resim 4).

Bunun yan›nda dünyada büyüme, giderek art›k flehir
odakl› olmaya bafll›yor yani flehirler birbiriyle rekabet
etmeye bafll›yor ve yerel yönetime büyük ifl düflüyor. Bu,
Pennsylvania'daki siyasetçilerin sanatla ilgili iflletmeleri
görmek istemeleriyle ilgili bir çal›flma. Bu oldukça
küresel bir ekonomik politika. Mesela Çin'in Uzakdo¤u'da
artan öneminden dolay› Singapur, rekabeti ayr›flt›rmak
için bu sektöre büyük bir yat›r›m yap›yor (Resim 5).

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5
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Ayn› flekilde Abu Dabi; Abu Dabi yeflil enerji konusunda
General Electric ile önemli bir anlaflma yapt› ve Abu
Dabi'yi yeflil enerji konusunda önemli bir sanayi merkezi
haline getirmek istiyor ama onu yapabilmek için
dünyan›n önde gelen büyük flirketlerinin üst yönetiminin
orada yaflamak istemesi laz›m. Bunun için de
AbuDabi'de kültür sermayesi gelifltirilmesi laz›m. Bu
amaçla Saadiyat diye bir kültür köyü kurmay›
planl›yorlar ve bu 26 milyar dolarl›k bir proje. fiu anda
s›k›nt›da biraz o proje ama 26 milyar›n 15 milyar› bile
olsa az bir yat›r›m de¤il. Burada gördü¤ünüz gibi,
yarat›c› ekonomi, sadece s›k›nt›da olan eski sanayi
ülkelerinde de¤il bütün dünyada küresel önem tafl›yan
bir geliflmedir (Resim 6).

Londra'ya döndü¤ümüz zaman, 2012'de bu kültür
olimpiyatlar› s›ras›nda 1.000 etkinlik olacak ve 3 milyon
izleyici çekmesi bekleniyor. Londra Belediyesi, “Madem
bir olimpiyat yap›yoruz, altyap›m›z var, sabit giderimiz var,
ondan elden geldi¤i kadar daha fazla hacim ve gelir elde
edelim” mant›¤› tafl›yor yani burada ekonomik mant›k çok
önemli. Kültür ve yarat›c› endüstrilerle bütün y›l boyunca
Londra'ya daha fazla gelir getirme kayg›s› var. Bunun bir
parças› olarak, 10 tane dünya flehrinin kültür denetimi
yap›lacak. Ben burada ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'ni
bu konuda ikna etmeye çal›fl›yorum. Biraz kiflisel
çabalar›mla bunu bu ifli yapacak kuruma ve Londra
Belediyesi'ne ‹stanbul'un bu ifle girmesini kabul ettirdim,
umar›m bu mümkün olacak.

Yarat›c› ekonomiye ciddi bir flekilde önem veren bir baflka
uluslar aras› kurum, UNESCO'dur. UNESCO da yarat›c›
flehirler a¤› kurmufl vaziyette. Burada belki tam iyi
okunmuyor olabilir. De¤iflik alanlarda dünya flehirlerine
yarat›c› flehir unvan› veriyor. Mesela filmde ‹ngiltere'de
Bradford flehri ve Avustralya'da Sydney. Tasar›mda Buenos
Aires, Berlin, Shenzhen, fiangay var. Medya sanat›nda Lyon
var. Bu da gördü¤ünüz gibi uluslar aras› düzeyde de, uluslar
aras› kurumlar düzeyinde de, dünyadaki önemli flehirlerin
büyümek aç›s›ndan ve rekabetçi olmak aç›s›ndan yarat›c›
ekonomiye verdikleri önem (Resim 7).

fiangay'a döndü¤ümüz zaman, fiangay 2010'da tasar›m
alan›nda yarat›c› flehir unvan›n› ald›. Ben geçen hafta
oradayd›m ve bu birimin direktörüyle konufltum ve büyük
ihtimalle ‹stanbul'a bir k›s›m insan getirece¤iz ve ayn›
zamanda Manchester'da bu birimin yöneticilerine yarat›c›
ekonomi konusunda doktora ve master e¤itimleri verece¤iz.
Bu çerçevede fiangay Belediyesi 55 tane özel seçilmifl
ilkokul ö¤rencisini Floransa'da yarat›c›l›k konusunda
e¤itime gönderdi. Türkiye'nin kültür de¤erlerini göz önüne
ald›¤›m›zda niye ‹stanbul'a gelmesinler? Bu ayn› zamanda,
uluslararas› ticarete konu olan bir ortam da do¤uruyor.

fiangay'›n ölçümlerine göre, yarat›c› sanayilerin fiangay'daki
katma de¤eri 2004 y›l›nda 7 milyar dolarken 2010 y›l›nda
19 milyar dolara ç›km›fl; bunlar önemli rakamlar. fiangay
yerel ekonomisindeki pay›, bu alt› y›ll›k süre içinde 5,8'den
7,9'a ç›km›fl. Toplam üretim miktar›ysa, toplam 63 milyar
dolar, 155.000 kifli istihdam ediliyor, 8.200 tane iflletme var
ve  bu sektöre 14,3 milyar dolar yat›r›m yap›lm›fl ve flu anda
Çin hükümetinin öncelikli yat›r›m alanlar›ndan biri. Bence
Türkiye'nin bu konuda Çin'e ve fiangay'a yapabilece¤i
önemli ihracat imk nlar› var.

fiangay tasar›m alan›nda uzmanlafl›yor ve gördü¤ünüz bu
alanlar gemi tasar›m›ndan, otomotiv tasar›m›ndan yani a¤›r
sanayiden mimari tasar›ma, sergi tasar›m›na, ifl tasar›m›na
kadar gidiyor. Sonuçta Çin, düflük k r oranl› bu tüketim
mallar›ndan katma de¤eri yüksek sanayiye geçmek için buna
yat›r›m yapmak zorunda oldu¤unu hissediyor (Resim 8).

Resim 6

Resim 7

Resim 8
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Bu sadece Çin de¤il, 2010 y›l›nda ‹stanbul ile birlikte
Avrupa Kültür Baflkenti olan RUHR bölgesi, 2010
y›l›ndan sonra bir miras b›rakt›: European Center for
Creative Economy (ECCE). Burada Avrupa Yarat›c›
Ekonomi Merkezi kurdular. Yapt›klar› çal›flmalar›n›n
en önemlilerinden bir tanesi de “innovation ecologies”
yani sadece sanat, kültür de¤il sanayiyi ciddi bir flekilde
katma de¤eri art›racak alanlara çekmek için yat›r›m
yap›yorlar ve önemli bir merkez kurdular. O merkezin
de RUHR bölgesinin ciddi bir sanayi alan› olarak
kalmas›n› sa¤lamak istiyorlar.

Sonuçta hepimiz sermayeye bakt›¤›m›z zaman, para
sermayesi, sanayi sermayesi herkesin anlad›¤› bir fley
fakat bu para ve sanayi sermayesini giderek kültür
sermayesiyle birlefltirmeyen ülkeler ve flehirler,  geride
kalacaklar. Yarat›c› ekonomi dedi¤imiz olay, para
sermayesini, sanayi sermayesini kültür ve sosyal
sermayeyle entegre etme modelinden baflka bir fley de¤il
ama ciddi çal›flma gerektiren bir fley.

Ali A⁄AO⁄LU

‹smail Bey, hakikaten teflekkür ediyorum. Ben kendi
ad›ma bunun varl›¤›n› ö¤rendi¤imden bu yana yavafl
yavafl fikir gelifltirmifltim ama bu sunumdan sonra ben
Ataman Onar'a da bu konuda bizlere yeni bir ufuk açt›¤›
için bir kez daha teflekkür ediyorum, çünkü yeni
dinamiklerle ilgili, yeni dünyada neler olup bitti¤iyle
ilgili ne kadar daha fazla bilgimiz olursa, haz›rlanma
aç›s›ndan ve rekabette önde olmasak bile en az›ndan
yan›nda gidebilme aç›s›ndan bir avantaj sa¤layacakt›r
diye düflünüyorum.

Soru ve Katk›lar

Soru

Can Bey'in yapt›¤› sunumda düflük teknoloji ve orta-
düflük teknolojilerde yabanc› yat›r›mc›lar›n yüksek
oranda oldu¤unu gördük. Bunun yan›nda da Türkiye'nin
de önde gelen yat›r›mc›lar›n›n yine bu gruba girdi¤ini
gördük. Acaba niçin önde gelen firmalar›m›z halen
daha yüksek teknolojiye yat›r›m yapam›yorlar? Halen
daha su üretiyorlar? ‹smail Bey'in bahsetti¤i konular›
da onlar›n yat›r›mlar›nda göremiyoruz. Ben çocu¤uma
oyuncak almaya gitti¤imde - ‹smail Bey'in sunumunda
oyuncak çok dikkatimi çekti, yüksek bir oran vard›,
%83'tü -halen yabanc› markalar›n çok basit bir
oyunca¤›n› sat›n alabiliyorum ama markete gitti¤imde
de büyük sanayicilerimizin yo¤urtlar›n›, sütlerini
al›yorum.

Dr. Can Fuat GÜRLESEL

Türk sanayicisi ve sanayici aç›s›ndan bu sektörler
aras›nda yat›r›m önceli¤i yapmak ya da ifltigal alan›n›
seçme konusunda ana belirleyici piyasa koflullar›d›r

ve sektörler piyasada kendileri için nerede daha yüksek
getiri buluyorlarsa, daha çok bu alanda yat›r›m yapmaya
devam ediyorlar. Bu anlamda Türkiye'de orta-yüksek
ve yüksek teknolojili alanlara sanayicinin yat›r›m
yapmas›n› sadece Sanayi Strateji Belgesi'ne bir hedef
koyarak ulaflamayaca¤›m›z› en az›ndan bir y›ll›k bir
deneyimle görmüfl durumday›z. Bu nedenle zaten
benim sunumumun son sayfas›nda, Türk sanayicisini
ya da yabanc› sanayiciyi bu alanlarda yat›r›m yapma
konusunda teflvik edecek, bundan öncekilerden farkl›,
ay›rt edici, selektif, uzun vadeli yönlendirici teflviklere
ihtiyaç oldu¤u gözüküyor. Bunlar da iki gruba ayr›labilir.
Birincisi, Güney Kore gibi kamunun önemli derecede
yönlendirici oldu¤u ve kaynak da¤›l›m›na da müdahale
edilerek yap›labilir. ‹kincisi piyasa koflullar›nda getirilere
- Japonya, Almanya k›smen buna örnektir - müdahale
ederek yani çok uzun vadeli vergi tatilleri vs uygulayarak
bu alanlara yat›r›m yap›lmas› sa¤lanabilir. Bu flekilde
getirinizi di¤er sektörlere göre yüksek k›labilecek
birtak›m düzenlemelere ihtiyaç duydu¤umuz çok aç›k.
San›yorum bundan sonraki y›llarda Ankara veya Sanayi
Bakanl›¤›, ekonomi yönetimi bu konularda daha seçici
davran›r ve konulara e¤ilirse, ben Türkiye'de
sanayicilerin orta-yüksek ve yüksek teknolojili alanlara
yat›r›m yapma ifltah›n›n olaca¤›n› düflünüyorum.

‹smail ERTÜRK

1990'l› y›llar›n bafl›nda Steve Jobs'› iflten att›lar ve Steve
Jobs Hollywwod'a giderek “Pixar” flirketini kurdu.
Oradan döndükten sonra bu baflar›lar›n› elde etti, çünkü
orada tasar›m›n önemini fark etti. Cep telefonunu bir
oyunca¤a, bambaflka bir fleye çevirdi. Bu, yarat›c›
insanlarla çal›flmas›ndan dolay› sanayiye, yapt›¤› ifle
getirdi¤i bir katk›d›r. Mesela Nokia, Ar-Ge'ye Apple'dan
çok daha fazla harc›yor. Apple da harcar ama Apple'da
tasar›ma harcanan para Ar-Ge'ye harcanandan çok
daha fazlad›r.

Soru

Biz burada Basel II ve III kriterlerini dinlerken, Türk
ticaret Kanunu'nun da önümüzdeki y›l 1 Temmuz'dan
itibaren yürürlü¤e girece¤ini düflünüyoruz. Bunlar›n
önemli yapt›r›mlar› var. 2012'de de özellikle Avrupa'dan
kaynakl› olarak Türkiye ve dünyada büyük bir küçülme,
daralma yaflanacak ve Türkiye olarak bunun etkilerini
çok net ve aç›k hissedece¤iz. Bunlar› yaparken, özellikle
KOB‹'lerin alacaklar›yla ilgili 60 günlük s›n›rlama
getirilmesi, Türkiye'deki sanayi ve üreticileri çok zor
durumda b›rakacakt›r. Çünkü taksitle sat›fl ya da çekle
al›flverifl Avrupa'da yok. Bizde bir çekin arkas›nda
ortalama 8 ciro var ve 100 liral›k bir çek 800 liral›k bir
de¤er yarat›yor, 8 firmay› harekete geçiriyor. Bunlar›
k›s›tlad›¤›m›z zaman sanayicilerimiz zor duruma
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düflmeyecek mi? ‹kincisi AB ço¤u konularda bizleri
s›k›flt›r›yor ama 2007'den bu yana Basel II'yi uygulayan
Avrupa'n›n durumu ortada. Yani onlar›n düfltü¤ü girdaba
biz de mi düflelim isteniyor? Bu konularda, özellikle
Türk sanayicisinin ve özgün koflullar›n›n da dikkate
al›narak yeni de¤erlendirmeler yap›lmas› gerekmez
mi?

Dr. M. Cüneyt SEZG‹N

Tabii ki her düzenlemeyi ç›kart›rken ve uygularken
Türkiye koflullar›n›n dikkate al›nmas› gerekir. O aç›dan
rahatlat›c› haber flu: Basel II, demin bahsetti¤im gibi
standart yöntemle bafllad›¤› için siz zaten flu anda bir
yük hissetmiyorsunuz, bankac›l›k sektörü de büyük bir
yük hissetmiyor. Sermaye yeterlilik rasyosu bankac›l›k
sisteminde zaten yüksek ve burada rakam telaffuz
etmek istemiyorum izninizle ama oldukça s›n›rl› ölçüde
bir sermaye kayb› oluyor. Dolay›s›yla, gözle görülür
vadede, 2012'nin bir durgunluk y›l› olaca¤›n› hepimiz
tahmin ediyoruz ama standart yöntemle gitti¤imiz ve
geliflmifl yöntemlere geçmedi¤imiz için o y›l› etkileyecek
bir etkisi olmayacak Basel II'nin. O aç›dan, öncelikle o
konuda kendimiz rahat hissedebiliriz.

‹kincisi, özellikle daha küçük iflletmelerimiz için Basel
II'nin standart yöntemi dezavantaj de¤il tam tersine
avantaj getiriyor. Ayr›nt›lar›na girmek istemiyorum,
bunu çeflitli kaynaklardan da bulabilirsiniz. Basel II ile
ilgili büyük flirketler ve küçük krediler için yap›lm›fl bir
araflt›rma var. Bunun içine bireyler de giriyor, küçük
kurumlar da giriyor ve iflletmenin her bankadan
kulland›¤› kredi de burada bir etmen. Dolay›s›yla bu
firmalar›n yaratt›¤› sermaye gereksinimi, büyük
firmalara göre daha az. Bu çok bilinen ve konuflulan
bir konu de¤il ama asl›nda Basel II'de flu an içinde
bulundu¤umuz standart yöntem, daha küçük kredilerde
sermaye gereksinimini daha az tutuyor. Dolay›s›yla
bunun avantaj›, çok genifl bir kitleye kredi verdi¤inizde
riski da¤›tm›fl oluyorsunuz. Bu nedenle, yak›n vadede,
durgunluk döneminde, reel sektör üzerine ciddi bir yük
oluflaca¤›n› beklemiyorum, olmayaca¤›n› öngörüyorum.
Ancak orta vadede, Türkiye'nin iyili¤i için hepimiz daha
fleffaf ve bu kurallara daha fazla uyan bir yap›ya
geçmeliyiz. Bunu Türkiye'nin toplam iyili¤i için
söylüyorum. Ama buna daha zaman var, 2012 için
endifle etmeye gerek yok.

Vade konusu gibi bahsetti¤iniz di¤er konular, baflka
fleylerin konusu. ‹zninizle ona Basel II çerçevesinde
bir yorum yapmayaca¤›m. Yanl›fl anlafl›lmamas› için
yine sunumumda söyledim, Avrupa Basel II'ye geçmifl
de bunlara yakalanm›fl de¤il gerçek anlamda, çünkü
onlar da standart yönteme geçtiler ve daha geçifl
aflamas› sürerken bu kriz yafland›. Amerika hiç
geçmemiflti, reddettiler buna bu flekilde uymay›. O
yüzden orada bir yanl›fl alg›lama var.

Ali A⁄AO⁄LU

Ben bir fley ilave etmek istiyorum. Türk sanayisi buna
uymad›¤› için bunu erteleme düflüncesi var. Benim
Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak benim en büyük
korkum, Temmuz'da uygulanmaya bafllanacak, biz
Türkler “buna haz›rlanamad›k, pardon” deyip gene
erteleyece¤iz. Bunlar teknik olarak bize fayda de¤il
zarar getiren fleyler. Nedenine gelince, bankalarla
flirketlerimiz bir flekilde ayn› dili konuflurlarsa,
birbirlerini daha iyi anlarlarsa, inan›n bana - Basel II
kriterinin standart yöntemini ben çok iyi bilmiyorum
ama - ayn› dili konuflan iki taraf bir araya geldi¤inde
bu flirketlerin aleyhine de¤il, tam tersine lehine olacak
bir durum. Maliyetleri azalacak, fonlama maliyetleri
azalacak çünkü bankalar risklerini daha iyi ölçebildikleri
için gereksiz, bilinmeyene koyacaklar› risk primini daha
azaltacaklar. Aç›kças› bu bir yerden bafllan›lmas›
gereken bir süreç. Biz bunu erteleyerek asl›nda Türk
sanayine çok büyük bir fayda sa¤lam›yoruz,
sa¤l›yormufluz gibi popülist bir yaklafl›m var ama orta-
uzun vadede bu hem bankac›l›k sisteminin hem de reel
sektörün asl›nda ortak ç›kar›na olan bir fley. Fakat
bizim bunu anlamakta ve anlatmakta biraz zorluk
çekti¤imizi düflünüyorum. Bu vesileyle de bunu bir kez
daha dile getirmek istedim çünkü ertelemelerin sonu
çok daha hayra alamet ifller de¤il. En az›ndan daha
önceki tecrübelerden ben kendi gözlemimi de
paylaflmak istedim.

Soru

‹ki gündür Sanayi Kongresi'ni izliyorum, birkaç y›ld›r
da takip etmeye çal›fl›yorum. Sanayicilerimizi tasar›m
kongrelerine de bekliyoruz çünkü endüstriyel tasar›m›n
katma de¤er yarataca¤› yüksek teknolojili, orta
teknolojili ve düflük teknolojili ürünlerde çok ciddi
farklar var. Türkiye bunu de¤erlendirmiyor maalesef.
Son befl y›ld›r de¤erlendirmeye bafllad› ama daha
önümüzde kat edilecek çok yol var diye düflünüyorum.

Türkiye'de 5.000 endüstriyel tasar›mc› var. Kaba
hesab›m›zla bunlar›n yaklafl›k %10'u aktif olarak
mesle¤ini yapabiliyor. Genç tasar›mc›lara “Bari Çin'e
gidin, tasar›m yap›n,” diyoruz çünkü burada sanayicimiz
fikre para vermeye çok al›flk›n de¤ilse, onlar da
mesleklerini yapabilmek için baflka alanlar
deneyeceklerdir diye düflünüyorum. Bu süreci nas›l
h›zland›rabiliriz? Biz bir Tasar›m Tan›t›m Ajans› kurduk,
sanayicilerle tasar›mc›lar› bir araya getirmek için bir
dizi, 11 tane sektörel toplant› düzenledik. Her sektörde,
o konuda uzmanlaflm›fl 20 tasar›mc› ile 20 sanayiciyi
bir araya getirerek masa tart›flmalar›nda stratejik
olarak nas›l yap›land›rabiliriz, nas›l katma de¤eri yüksek
ürünlerde ihracat› art›rabilece¤imizi tart›flt›k. Yol
haritas› haz›rlamaya çal›fl›yoruz. Bu süreç ‹ngiltere'de
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nas›l iflledi? Thatcher döneminden bugüne kadar nas›l
bir süreç izlendi? Biz nas›l bu ifli h›zland›rabiliriz?

‹smail ERTÜRK

Derdinizi anl›yorum ve kat›l›yorum. Bir örnek vereyim.
‹ngiltere'de çocuk arabalar› üreten bir firma var,
Manchester'a çok uzak de¤il. Türkiye'den bir üretici
geldi, onlarla ortakl›k yapmak istiyor. Benim tan›d›¤›m
birisi oldu¤u için birlikte gittik, bize fabrikay› gezdirdiler.
Fabrikan›n bir bölümü sadece tasar›mc›lara ayr›lm›fl.
Benim küçük o¤lum 14 yafl›nda yani biz en son çocuk
arabas› ald›¤›m›zdan bu yana epey zaman geçti. fiimdi
bak›yorum çocuklu ailelere, çocuk arabalar›n›n tasar›m›
her y›l de¤ifliyor. Oraya girince fark ettim, 20 kifli
çal›fl›yordu ve anlatt›klar›na göre her y›l hangi renk
modaysa ona göre kumafl›n› de¤ifltiriyorlarm›fl. Çok
baflar›l›, çocuk arabas› yapan bir flirket ve k r marjlar›
yüksek. Mothercare'den daha k rl› ve bütün dünyaya
sat›yor. O kiflilerin görevi, her sene hangi renk moda
olacak, ne tür kumafla do¤ru e¤ilim oldu¤una bakmak
ve mühendisten daha fazla tasar›mc› var. Çok baflar›l›lar
ve Türkiye'den birisi de onlarla ortakl›k yapmaya gidiyor.
Sanayi giderek k r marjlar›n›n düfltü¤ü bir yer ve
rekabette katma de¤eri yüksek ifller yapmak istiyorsan›z
çocuk arabas›nda bile o yat›r›m gerekli. Benim de
gözlerim aç›ld›, o arkadafl›n da. Mühendisten daha fazla
tasar›mc› vard›r ve hangi rengin moda oldu¤unu gün
be gün izliyorlar ve de¤ifltiriyorlar.

Ali A⁄AO⁄LU

Can Hocam, bu konuda devletle yat›r›mc›lar› nas›l bir
araya getiririz veya aray› bulacak yöntemi nas›l
gelifltirebiliriz? Tekstilcilerin de benzer sorunlar› var,
onlar da benzer s›k›nt›lar› paylafl›yorlar. Burada ne
yap›lmas› laz›m veya biz neyi iyi yaparsak bir yol kat
edece¤iz?

Dr. Can Fuat GÜRLESEL

Burada geleneksel sektörler dedi¤imiz sektörlerde
katma de¤er yaratman›n en önemli unsuru tasar›m ve
ona dayal› markalaflmak ama öncelikle tasar›m çok
önemli. Bunun yan› s›ra di¤er teknoloji alanlar› yüksek
ürünlerde de tasar›m son derece önemli hale geldi.
San›yorum bizim sanayi cephesinden bakt›¤›m›z zaman,
ifli onlar aç›s›ndan biraz daha matematiklefltirmemiz
gerekiyor. fiöyle ki tasar›m temelli üretim ve rekabete
geçti¤imiz zaman yarataca¤›m›z katma de¤eri
matematiksel olarak onlara hesap ettirmemiz,
rekabette nas›l daha rekabetçi olacaklar›n› onlar›n
karfl›s›na koymam›z gerekiyor. Çünkü bunu sadece
“Tasar›ml› ürünler satarak daha k rl› olursunuz, daha
yüksek katma de¤er elde edersiniz” dedi¤iniz zaman,
bu sanayici aç›s›ndan elle tutulur bir unsur de¤il.
Sanayici daha çok matematiksel sonuçlara, nihayetinde

bilanço sonuçlar›na bakar. Tasar›m alan›nda da çok
önemli geliflmeler oldu¤unu ben görüyorum. Burada
san›yorum sadece iflin teknik tasar›m boyutunu de¤il
bunun yarataca¤› katma de¤eri hem tasar›mc›lar
cephesinde hem de sanayi cephesinde biraz
matematiklefltirmemiz gerekiyor. Ayr›ca kamunun da
burada flirketlerin kendi içindeki tasar›m faaliyetlerini
desteklemesi gerekiyor. Son derece önemli, çok k›saca
söyleyeyim. Dünyadaki geliflmifl ülkelerin tasar›m
kapasitesini gelifltirirken flirketlerin d›fl›ndaki tasar›m
ofislerine ve tasar›mc›lara destek veriyor. Türkiye de
flu anda bunu yap›yor ama bizim eksik kald›¤›m›z taraf,
flirketlerimizin modelhanelerinden bafllay›p tasar›m
süreçleri, tasar›m yat›r›mlar› ve faaliyetleri flu anda
flirket içinde olanlar› desteklemiyoruz. Ar-Ge ad› alt›nda
teknoloji gelifltirmeyi destekliyoruz. Halbuki Ar-Ge'den
daha çok tasar›m› çok yüksek katma de¤er yaratma
unsuru var ama flirketlerin kendi içinde bu aç›kças›
pahal› bir unsur. ‹smail Bey, ‹ngiltere'deki fabrikada
20 tasar›mc› çal›flt›r›ld›¤›n› söyledi, Türkiye'de 20 tane
tasar›mc›y› çal›flt›rman›z, ücreti, SSKs›, primi vs. orta
ölçekli bir sanayi flirketi için ola¤anüstü yüksek bir yük
getirir. Bu anlamada belki Ankara'n›n ve kamu
flirketlerinin kendi içinde tasar›m faaliyetlerini ve
yat›r›mlar›n› destekleyecek iyi bir teflvik ç›kart›p ayn›
Ar-Ge gibi onlar› bir süre desteklemesi faydal› olur.
Böylece say›s› 5.000'e ulaflm›fl olan tasar›mc›lar› da
sanayiyle evlendirmifl oluruz diye düflünüyorum.

Ali A⁄AO⁄LU

Buradan da umar›m Ankara'ya bir mesaj gidiyordur.
Ben tasar›mc›lara kiflisel olarak küçücük bir öneri de
bulunabilir miyim? Herhangi bir tasar›m› bir yere
götürdü¤ünüz zaman, “Aman buna dokunmay›n, bunu
de¤ifltirmeyin, bu benim yaratt›¤›m bir fley” dedi¤iniz
anda e¤er sanayici onu üretemiyor ya da üretti¤inden
kâr edemiyorsa, “Burada kals›n, ben bir ara bakar›m”
dedi¤i an ifl bitiyor. Tasar›mc›lar için üretilebiliyor
olmas›, feasible olmas› laz›m. Hatta arkas›nda bir ifl
plan›yla giderseniz, sadece tasar›mla kalmay›p biraz
da arkas›n› desteklerseniz, ben daha fazla yol kat
edece¤inize, daha fazla insan› ikna edece¤inize
inan›yorum.

Soru

San›yorum seneye Haziran'da devreye girecek ve ben
tek bafl›ma anonim flirket kurabilece¤im. Yanl›fl
anlamad›ysam yan›ma bir kifli daha al›yorum ama pay
vermiyorum; o zaman pay almayan hissedar›n hiçbir
hukuki sorumlulu¤u olmuyor mu?

Mustafa ÇAMLICA

Yeni gelen düzenlemeyle tek kifliyle anonim flirket
kurulabiliyor, onda bir problem yok. Tek ortakl› flirket



‹fl Dünyas›n›n Yeni Dinamikleri

107

de kurulabiliyor, çok ortakl› flirket olup tek kifliden
yönetim kurulu da oluflturulabiliyor. Alternatifler çok.
‹sterseniz bir flirket kurars›n›z. Mustafa Çaml›ca flirketi.
Tek bafl›ma flirket kurar›m, bir tek ben olurum sonra
da ben kendim yönetim kurulu olurum, bu mümkün.
Ya da 3-5 kifliyi bir araya getirip flirket kurar›z ama ben
tek bafl›ma yönetim kurulu olurum. Yeni sistemde s›f›r
pay demek, pay olmadan yönetim kurulu üyesi de
olabiliyorsunuz. Herhangi bir flirket düflünün, o flirkette
sizin hiçbir ortakl›¤›n›z yok, s›f›r pay›n›z var, bu s›f›r
payla o flirketin yönetim kuruluna girebilirsiniz. O
yönetim kurulunun üyesi olarak teselsül kavram›
içerisinde sorumlulu¤unuz var.

Soru

Markalaflmayla, dünyaca bilinen bir markam›z›n
olmas›yla ilgili bir stratejik hedefimiz var m›? Varsa,
bunun ara hedefleri  nedir,  neler olmal›?

Dr. Can Fuat GÜRLESEL

Bu Sanayi Strateji Belgesi içinde özellikle geleneksel
sektörlerde markaya a¤›rl›k verilmesi, bir alt hedef
olarak belirlenmifl durumda fakat Türkiye'nin 500
milyar dolarl›k ihracat hedefi çal›flmalar› çerçevesinde
sektörler belirtilmeksizin Türkiye'nin dünya çap›nda
10 tane markas› olmas› hedefi var. Ayr›ca haz›r giyim
vs. gibi geleneksel sektörlerde ihracat›n giderek artarak
Türk üreticilerin yurtd›fl›nda kendi ma¤azalar›nda kendi
markalar›yla sat›fl yapar halde markal› ihracat›n pay›n›n
art›r›lmas› fleklinde konulmufl hedefler var. Buna
yönelik de, biliyorsunuz Turquality Marka Destek
Program› vs. gibi flu anda uygulanan baz› destek
programlar› var.

Ali A⁄AO⁄LU

Kat›l›mc›lar›m›za, bizi sab›rla dinleyen sizlere ve haz›rl›k
aflamas›nda eme¤i geçen herkese çok teflekkürler.
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Gelece¤in Sanayii, Türk Sanayiinin Gelece¤i

1964 y›l›nda Ankara'da do¤an Servet Y›ld›r›m 1986 y›l›nda Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi ‹flletme Bölümünden mezun oldu ve ayn› y›l Türkiye ‹fl Bankas›
‹ktisadi Araflt›rmalar Müdürlü¤ü'nde ‹ktisat Uzman Yard›mc›s› olarak çal›flmaya
bafllad›. 1988 y›l›nda Banka'n›n Fon Yönetimi bölümünün kuruluflu ile bu bölümde
görev yapan Y›ld›r›m, 1989 Kas›m ay›nda Reuters Haber Ajans›na muhabir olarak
geçti. Y›ld›r›m 1996 y›l›nda ise Reuters'in Türk Haber Servisini yöneticili¤ini
yürüttü.

2004 Nisan ay›nda  CNBC-e kanal›na geçerek Genel Haber Yönetmeni olarak
çal›flmaya bafllad›. 2005 y›l›nda ise kanal›n Genel Yay›n Yönetmenli¤ine atand›.
Halen bu görevi sürdüren Y›ld›r›m, yöneticili¤in yan› s›ra CNBC-e ve NTV'de
çeflitli programlarda yorumcu olarak da ekrana ç›kmaktad›r. Y›ld›r›m 1999 y›l›nda
Yeni Biny›l gazetesinde bafllad›¤› köfle yazarl›¤›n› ise 2002-2004 Aral›k döneminde
Sabah gazetesinde sürdürdü. Y›ld›r›m'›n yerli yabanc› birçok gazete ve dergide
yay›nlanm›fl makaleleri yer al›yor. Servet Y›ld›r›m evli ve iki çocuk babas›d›r.

Oturum Baflkan›
Servet YILDIRIM
CNBC-e Genel Yay›n Yönetmeni

1973 y›l›nda Manisa Akhisar'da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Elektronik
Mühendisli¤i (‹ngilizce) bölümü mezunudur. ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Anabilim
Dal› ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi Yüksek Lisans Program›n› 2001 y›l›nda
tamamlam›fl, yine ayn› üniversitede ve bölümde Doktora çal›flmalar›na devam
etmektedir. KOSGEB Bo¤aziçi Üniversitesindeki Teknoloji Gelifltirme Merkezinde
Ar-Ge Destekleri konusunda uzman olarak 6 y›l görev yapm›fl ve 2003 y›l›nda
KOSGEB ‹stanbul ‹kitelli ‹flletme Gelifltirme Merkez Müdürlü¤üne atanm›flt›r.

KOB‹'ler, Giriflimcilik ve Ar-Ge konular›nda AB ve Dünya Bankas› projelerinde
çeflitli görevler alm›fl, bu konularda birçok seminer ve konferans düzenleyerek
konuflmac› olarak kat›lm›flt›r. 2008 y›l›nda atand›¤› KOSGEB Baflkanl›¤› görevini
halen yürütmektedir. Kaplan, Dünya Gazetesi taraf›ndan düzenlenen 2009 y›l›
Ekonominin fieref Kürsüsü ödüllerinde Y›l›n Kamu Yöneticisi seçilmifltir. TÜRKAK
ve KOB‹ A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi, ES‹M A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›d›r. Evli
ve üç çocuk babas›d›r.

Mustafa KAPLAN
KOSGEB Baflkan›

1955 y›l›nda, otomotiv yedek parça ticareti yapan bir ailenin çocu¤u olarak,
Kayseri'de do¤du. Yüksek ö¤renimini Endüstri Mühendisli¤i Teknolojisi dal›nda
University of Akron'da (ABD) tamamlayarak 1979 y›l›nda Türkiye'ye dönen ve
aile flirketlerinde çeflitli kademelerde çal›flan Bayraktar, Türkiye'deki ilk far ve
stop lambas› imalatç›lar›ndan olan Farba'n›n kurulmas›nda ve geliflmesinde
önemli rol oynam›flt›r.

Halen Bayraktarlar Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili, Odelo GmbH ve
grubu flirketleri Yönetim Kurulu Baflkan›, Farba Otomotiv Ayd›nlatma ve Plastik
Fabrikalar› A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili görevlerini yürütmektedir. Bayraktar
bu görevlerinin yan› s›ra TOGEV Yönetim Kurulu Baflkan›, ‹SO Meclis Üyesi, TOBB
Delegesi, TOBB Sanayi Konsey Üyesi, TOBB Otomotiv Yan Sanayi Sektör Kurulu
Meclis Baflkan›,TTGV Yönetim Kurulu Üyesi, TOSB Taysad Organize Sanayi
Bölgesi Müteflebbis Heyet Üyesi, Tafl›t Araçlar› Yan Sanayicileri Derne¤i Yüksek
‹stiflare Üyesi olarak sivil toplum kurulufllar›nda da çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Ahmet BAYRAKTAR
Farba Otomotiv Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili
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Servet YILDIRIM
CNBC-e Genel Yay›n Yönetmeni

Bu kapan›fl oturumunda dört de¤erli konuflmac›yla
hem iki günü özetleyece¤iz hem de sizlerden gelen
sorular› yan›tlamaya çal›flaca¤›z. ‹stanbul Sanayi
Odas›'n›n bu kongresi Türkiye'de güçlü bir gelenek
haline geldi. Bu anlamda çok büyük ifllevi var fakat bu
seneki bu toplant› biraz da özel bir zamana, tam
dünyada krizin nereye gidece¤inin belli olmad›¤›,
özellikle Avrupa ve Amerika ekonomilerinin önemli bir
kavflakta oldu¤u döneme denk geldi. Bugünlerde
at›lacak ad›mlara bakt›¤›m›z zaman, bu ad›mlar çok
büyük ölçüde gelecek on y›l› ve belki de daha ötesini
belirleyecek. Çok büyük bir ihtimalle de bir sonraki
krizin tohumlar›n› at›yor olaca¤›z.

Türkiye aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman farkl› bir yerdeyiz,
farkl› bir konumday›z, biraz daha özgüven kazanm›fl
gibiyiz. “Küresel kriz bize u¤ramad›, bizi fazla
etkilemedi” gibi söylemlerin a¤›r bast›¤› bir dönemdeyiz.
Kriz bizi asl›nda büyüme anlam›nda çok fleyler yap›lan
belli bir sürenin sonunda yakalad›. Son on y›la bakt›¤›m›z
zaman, 2001 krizinden bu yana Türkiye'de çok büyük
bir yap›sal dönüflüm yafland›. Bu anlamda 2001 krizi
büyük ölçüde iflimize yarad›, bir f›rsata dönüfltü, yap›sal
dönüflümü sa¤lamak için bir ad›m oldu ve Türkiye
ekonomisi, 2011 krizini izleyen dönemde, 28 çeyrek
aral›ks›z ve h›zla büyüdü. ‹hracat›n kompozisyonu
de¤iflti; bir zamanlar tekstil ihraç eden bir ülkeyken
flimdi otomotiv, kimya, çelik gibi sektörlerde ihracat
yapabilme kapasitesine sahip, ciddi boyutlarda ihracat
yapabilen bir ekonomi haline geldik. ‹stihdam›n yap›s›
de¤iflti; eskiden tar›m a¤›rl›kl›, k›rsal kesim a¤›rl›kl›
bir yap› varken flimdi kentsel istihdam›n a¤›rl›¤›n›n
artt›¤›n› görüyoruz. Ayn› flekilde tar›m›n pay› azald›,
sanayinin ve hizmet sektörünün pay› artt›. K›sacas›
önemli de¤iflimlerin yafland›¤› bir ülkeyiz.

Tabii bu de¤iflimler, sanayideki de¤iflimi yans›t›yor,
sanayideki de¤iflimden kaynaklan›yor ama bu süreçte
de acaba bir t›kanma noktas›na geldik mi? Son birkaç
y›la bakt›¤›m›z zaman, örne¤in son dört y›ldaki ortalama
büyüme h›z›, bir önceki dört y›ldaki büyüme h›z›n›n
neredeyse üçte biri. 2002-2006 döneminde ortalama
büyüme h›z› %7 civar›ndayken 2006-2010 döneminde
bu oran %2 küsur olarak gerçekleflmifl. Dolay›s›yla
art›k son on y›ldaki geliflim ivme kaybetme aflamas›na
geldi ve bu anlamda yeni bir fleyler yap›lmas› gerekiyor.
Finans taraf›na bakt›¤›m›zda, fonlama sorunlar›
oldu¤unu görüyoruz. Verimlilik art›fl› gayet iyiydi ama
son on y›lda bizi belli bir yere getirdi ama burada da
acaba bir t›kanma noktas›na m› geldik? ‹nsan
sermayesi, kalifiye iflgücü gibi sorunlar sürekli
dillendiriliyor; rekabet gücümüzü belli dezavantajlardan
dolay› kaybediyor muyuz? ‹hracat›m›z profil de¤ifltirdi

ama halen daha teknoloji a¤›rl›kl› ürünlerin pay›
yeterince de¤il, yüksek teknolojinin pay› yeterince de¤il,
h l  bir çok sorun var.

‹sterseniz önce Paul Romer'e dönerek bafllay›m. Kendisi
çok iyi, çok de¤erli bir iktisatç›. Onun gözüyle dünyadaki
krizin flu anki durumu, geldi¤i yer, önümüzde ne var,
ne bekliyor gibi  konularda Paul Romer'in
de¤erlendirmelerini alal›m.

Paul ROMER
Stanford Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Enstitüsü
K›demli Üyesi ve NYU Stern School of Business Henry
Kaufman Misafir Ö¤retim Üyesi

1930'lara geri dönecek olursak, o dönemde dünya
çap›nda makroekonomik bir s›k›nt› vard› çünkü parasal
kurumlar›n nas›l çal›flt›¤›n› ve bir krizin bir ülkeden
di¤erine nas›l geçece¤ini iyi anlayam›yorduk. Gerçekten
flu anda ilginç bir dönemdeyiz çünkü asl›nda bu durumu
1930'lardan daha çok anl›yoruz çünkü birkaç y›l
öncesine kadar 1930'lar›n hatalar›n› tekrarlamayaca¤›z
diyorduk ama bu felç bizim bildiklerimiz do¤rultusunda
hareket etmedi¤imizin göstergesidir. Merkez bankalar›,
bu krizi önlemek için kendilerince harekete geçtiler ve
eylemlerinde iyi devam ettiler. fiu an düflük enflasyon
ortam› var, faiz oranlar› s›f›ra yak›n ve merkez bankalar›
bu duruma kendileri cevap vermeye çal›fl›yorlar. Politik
sistemleri anl›yorlar ve bu krizle bafl etme konusunda
politik sistemler aç›s›ndan büyük bir zorluk var. Asl›nda
dünya gelecek on y›llarda, politik felç nedeniyle
gerçekten büyük bir riskle karfl› karfl›ya olabilir, ciddi
ekonomik krizler olabilir.

Türkiye ekonomisine bakt›¤›m›zda, böylesi bir
ekonomide bu çeflitlenme, özellikle bütün dünyadaki
ba¤lant›lar›n›za bakt›¤›m›zda, ba¤lant›lar› korumak,
ticaret yapmak ve bütün dünyayla mali iliflkiler içinde
olmak, gerçekten sizin ekonominizin gelece¤ini
oluflturuyor, sizin gelece¤inizi belirliyor. ‹stanbul'dan
bafllay›p dünyayla bir buluflma noktas› oluyor.
Ba¤lant›da kalman›z gerek ancak tabii ki olas›l›klara
da haz›rlanmak laz›m. Baz›lar›n›z›n ticari ortaklar› var,
bu ortaklar›n›z›n bir k›sm› çok s›k›nt›l› günler geçirecek,
bu nedenle oda¤›n›z› dünyan›n di¤er taraflar›na,
büyümenin devam etti¤i yerlere kayd›rman›z
gerekebilir.

Servet YILDIRIM

Amar Bhidé'ye de birkaç soru sormak istiyorum.
Özellikle son ekonomik durumla ilgili olarak sizin de
ne düflündü¤ünüzü merak ediyorum çünkü kimse ne
yapmak gerekti¤ini bilmiyor.
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Amar BHIDÉ

Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu
Ö¤retim Üyesi

Tabii ki ekonomistler cevaplar›n ne oldu¤unu biliyordur
diye düflünüyorum. Asl›nda siyasi iradenin olmamas›
bir sorun. Bizler ekonomistleri fillere bakan kör
adamlar gibi görüyoruz. Avrupa'da ve Amerika'da
bankalarda ortak likidite krizi söz konusu ve birçok
Avrupa bankas›, birçok Amerika bankas›, holdingler
borç içerisinde ve yaratt›klar› de¤erler azal›yor, piyasa
da bunu biliyor ve bu bankalar› likidite ile
desteklemekten kaç›n›yor. ‹ki hafta önce küresel
bankac›l›k sistemiyle ilgili bir giriflim bafllad›, merkez
bankalar› trade-off'a bafllad› ve san›yorum art›k piyasa
daha az ikna olmufl hale geliyor. Dünyadaki bankalarda
1932'den beri asl›nda çok fazla de¤iflim görmüyoruz
ve bunu anlama araçlar›n› gelifltirmemiz laz›m. Belki
flansl›y›zd›r ve bunlar› gelifltirebiliriz; ancak daha sonra
belki daha durgunlukla, krizle bafl edebiliriz. Likiditeyle
ilgili olarak böyle bir bankac›l›k krizi içindeyiz. ‹ç ifllerin
de bununla ilgili olarak devreye girmesi gerekiyor ve
k›sa vadede bu konular›n bu flekilde ele al›nmas› laz›m.

Servet YILDIRIM

Krizin kurbanlar› denildi¤i zaman hep büyük flirketleri
görüyoruz, HSBC 4.000 kifliyi iflten ç›kartacak fleklinde
sanki krizin bedelini büyük flirketler ödüyor gibi
görünüyor. Ancak bunun bir yans›mas› var, KOB‹'lere
özellikle bir etkisi var. Türkiye'ye gelmeden önce özel
olarak KOB‹'lerin bu küresel krizden nas›l
etkilendiklerini, bu krizin belli bir tabakay› yok edip
etmedi¤ine bakal›m.  Gazetelerin ilk sayfas›nda büyük
flirketler, büyük sektörler yer buldu ama arka tarafta
kalan kesim henüz yer bulamad›.

Mustafa KAPLAN
KOSGEB Baflkan›

Asl›nda bu krizden erken ç›kma ya da krizden h›zl›
ç›kma bir baflar› addediliyorsa, bunda KOB‹'lerin çok
büyük bir pay› oldu¤unu düflünüyorum. Malumunuz
oldu¤u üzere, ülke ekonomimizin %99'undan fazlas›
KOB‹'lerden oluflmaktad›r. Esnek yap›lar› göz önüne
al›nd›¤›nda, KOB‹'lerin bu yap›lar› nedeniyle hem
krizlerden çok etkilendi¤ini hem de toparlanma
süreçlerinin daha uzun olabildi¤ini görüyoruz. Krizlerin
tüm iflletmeleri oldu¤u gibi özellikle KOB‹'leri do¤rudan
ve fazla etkilemesinin baz› önemli sebepleri ise d›fl
pazarlar›n›n daralmas› ve likidite s›k›fl›kl›¤› oldu¤u
söylenebilir.

Ancak ben olaya biraz farkl› yaklaflmak istiyorum.
KOB‹'ler muhakkak kendileri dünyay› analiz etsinler,
dünyada neler olup bitti¤ine baks›nlar ama ondan daha
önemlisi direkt kendi etki alan› diye tabir etti¤imiz
kendi flirketlerini yönetebilme konusunda etkiledikleri
alana daha çok odaklanmalar› gerekti¤ini
düflünüyorum. Dolar ne oldu, borsa ne oldu,
Amerika'daki finans sektörü ya da Avrupa'daki borç
krizi, bunlar› takip etmek gerekir. Ancak iflletmeler
bunlar›n yan›nda kendisine de odaklanmal› ve nas›l
yönetti¤ini analiz etmelidir. Biz KOB‹'lere hep flunu
sal›k veriyoruz: "Kendi yapabileceklerinizi yap›yor
musunuz? Siz sütten ç›km›fl ak kafl›k m›s›n›z?" KOB‹'ler
kendi perspektifinden neler yapmal›lar? Kendi
gözlemlerime dayanarak, bu konuda biraz
eksikliklerimiz oldu¤unu çok net söyleyebilirim. Kendi
etki alan›m›zda olan ve yönetebildi¤imiz süreçleri çok
etkin yönetemiyoruz. "Krizde ne gibi önlemler almam
gerekiyor? Likidite s›k›fl›kl›¤› yaflad›¤›mda neler
yapmam gerekiyor? Pazar›m darald›¤›nda neler
yapmam gerekiyor?" Bu sorular› göz önünde
bulundurarak krize iliflkin stratejiler gelifltirilmesi
gerekiyor. fiu dakikadan sonra geçmiflten daha ziyade
gelecekte ne yapmam›z gerekti¤ini konuflmam›z
gerekti¤ini düflünüyorum.

Özellikle KOB‹'lerimize, Türk sanayicilerimize bir yol
haritas› ç›kartmak ad›na burada yap›lan iki günlük
kongrede güzel kazan›mlar oldu¤unu düflünüyoruz.
Bizim de izleyebildi¤imiz kadar›yla birçok tecrübe
paylafl›mlar› oldu, yurtd›fl›ndan kat›lan misafirlerimiz
bize ufuk çizdiler. Örnek vermek gerekirse, sabahki
oturumda Japon misafirimiz "Bence siz
küreselleflmeden, global yaklafl›mlardan çokça
bahsediyorsunuz ama siz öyle bir co¤rafyada
oturuyorsunuz ki dört bir taraf›n›z dinamik bir yap›,"
dedi. Kendince buras› için Golden Cross deyimini
kulland›. "Kuzeyiniz Rusya, geliflen bir pazar, geliflen
bir ekonomi; afla¤›n›z Kuzey Afrikas› ile, Ortado¤usu
ile dinamik bir yap›; bat›n›z Avrupa; do¤unuz Asya'n›n
dinamik ülkeleri. Pazar anlam›nda büyük ve önemli bir
co¤rafyadas›n›z, buralara odaklanman›z, onlarla iliflki
gelifltirmeniz laz›m," dedi. Do¤ru söyledi. Aç›kças›
temelde bak›ld›¤›nda biz bu jeopolitik önemin
fark›nday›z ama flimdiye kadar bunu çok da de¤ere
çeviremedik. Daha düne kadar dört bir yan›m›z
düflmanlarla sar›l› diyorduk ama flimdi çok flükür
KOB‹'lerin yine bu pazarlarda çok etkin oldu¤unu
görüyoruz. Özellikle KOB‹'ler risk alabilme konusunda
büyüklere göre daha aktif, daha cesaretli. Bir
bak›yorsunuz Afrika'da, Kuzey Afrika'da ya da Sahra
alt› Afrika'da bile nice baflar›l› giriflimleri
gözlemleyebiliyoruz. Büyük bir iflletmenin riski yüksek
bir pazara girmesini çok zor görüyorsunuz ama bir
KOB‹ kendi cesaretiyle oralarda bir fleyler yapabiliyor.
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Mühim olan bunlar›n sürdürülebilirli¤ini ve kendi
rekabet gücüne katacaklar› alanlar› keflfedebilmelerini
sa¤lamakt›r.

Bizler de özellikle KOSGEB olarak son dönemde önemli
bir paradigma de¤iflikli¤ine gittik. Eskiden "Ben
faaliyetimi yapay›m, gidip devletten bunun için deste¤imi
alay›m" fleklinde bir alg› vard›. Yani destek almak bir
amaç gibiydi. Oysa yeni dönemde KOSGEB'de
desteklerin konumland›r›lmas›n› yaparken destekleri
bir araç haline getirmeye çal›flt›k. Sizler de bu destekleri
hedeflerinize ulaflma konusunda bir araç olarak görün.
"Hedeflerinizi ne kadar ciddi bir flekilde ortaya
koyuyorsunuz, projelerinizi nas›l tutarl› bir flekilde
haz›rl›yorsunuz? Bunlar› bize bir anlat›n," diye
karfl›lar›na ç›kmay› düflündük. Bunu yaparken de tabii
yeni ekonominin kavramlar›n› özellikle içsellefltirmemiz
gerekiyor. Yeni ekonomi bize, pazarlaman›n önemli
oldu¤unu, rekabet avantaj› oluflturmak anlam›nda
verimlilik, performans, inovasyon, Ar-Ge gibi
kavramlar›n öneminin her geçen gün artt›¤›n› söylüyor.
Herkesten farkl› bir fleyler yapabilmek, bunu
önemsemek, network'ler kurmak çok önemli hale
geliyor. Bir manada art›k bundan sonra iflbirli¤i, güç
birli¤i yapmak, küçük olsun benim olsun anlay›fl›ndan
daha ziyade hep birlikte pasta büyütme, hep birlikte
kazançlar›m›z› art›rabilecek giriflimler ve ortak
hareketler, ortak projeler çok önemli hale geliyor. Bu
anlay›fllar› afl›lamak ad›na KOSGEB olarak, bu tarz
projelere nitelikli destek olmaya ve bu kültürü bir
flekilde iflletmelere afl›lamaya karar verdik. ‹flletmeler
bu tarz projelerle geldiklerinde nitelikli destek
alabilsinler dedik. KOB‹'lerde yapt›¤›m›z gözlemlere
göre ülkemizde genel olarak kalite sorunu afl›ld›,
üretimde bir sorun yaflanm›yor ama organizasyonel
kabiliyetlerimizde, pazarlamada, inovasyonda
eksikliklerimiz var. Bunlar› yönetebildi¤imiz sürece,
krizlerle, geliflen ekonominin kurallar›yla daha iyi bir
flekilde mücadele edebilece¤imizi düflünüyoruz.

KOSGEB'de de bir buçuk seneden beri uygulad›¤›m›z
destek programlar›n›n çok güzel bir intiba
oluflturdu¤unu düflünüyoruz. Tabii daha yapacak çok
iflimiz var. "Bunlar› yapt›k, buyurun al›n" tarz›nda bir
takdimden ziyade, yapt›klar›m›z›n bir manada güzel
kabul gördü¤ünü gözlemliyoruz ama halen daha
gelifltirilmesi gereken noktalar›m›z var, tatbikatta
birtak›m eksikliklerimiz var, Türkiye'nin dört bir yan›nda
ayn› sesi verebilme manas›nda eksikliklerimiz var.
Bunlar›n üstesinden gelebilmek için biz de ayn› flekilde
süreci yönetmekle meflgulüz. Türk KOB‹'lerinin
çeviklikleri ve co¤rafyam›z›n dinamizmi, krizle
gelebilecek olan - Avrupa Birli¤i'ndeki sorunlardan,
pazardaki daralmadan kaynaklanan baz› s›k›nt›lar
telaffuz ediliyor - sorunlar› aflmakta yeterli olacakt›r
diye düflünüyorum.

Servet YILDIRIM

Co¤rafyam›z›n dinamizmi art›k kan›ksad›¤›m›z ve
de¤ifltiremeyece¤imiz bir fley. Bize hem f›rsatlar
sunuyor hem de içinde tehditler bar›nd›r›yor. Ahmet
Bey, özellikle siz bu kriz döneminde d›flar›da iflbirlikleri
yapan bir gruptans›n›z. Sizin krize yönelik genel
de¤erlendirmenizi ald›ktan sonra özellikle otomotiv
sektörü için Türkiye'ye iliflkin de¤erlendirmenizi de
alal›m.

Ahmet BAYRAKTAR
Farba Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan V.

Öncelikle bu krizin Bat›'da daha çok yaflanaca¤›n›
görüyoruz ve biliyoruz. Türkiye aç›s›ndan bakt›¤›m›z
zaman, biz Türkiye'de krizler ya da dalgalanmalara,
ekonomik sorunlara geçmiflte oldukça al›flk›n bir
sanayici veya giriflimcileriz, ülkeyiz. Bunun hiç olmayan,
hiç sevmedi¤imiz taraflar› da var tabii ama oradan bir
fleyler ö¤rendik, bir fleyler kazand›k. Bugün geldi¤imiz
ortamda da, özellikle bizim d›fl›m›zda yaflanacak bu
krizde yine önemli birtak›m f›rsatlar›n do¤aca¤›na ben
inan›yorum. Çünkü bugün ifller bir flekilde yürürken
Avrupa'dan kimse gelip size ifller vermiyor. Biz de
Avrupa'da s›k›nt›, zorluk yaflam›fl bir flirket ald›k.
Dolay›s›yla bu f›rsatlar›n bence Türkiye için çok önemli
oldu¤unu, belki Türkiye'nin bu hesaplar› yapmas› ve
sanayicimizin buna göre planlar yaparak neler
yapabilece¤ini görmesi laz›m. Öncelikle buna dikkat
çekmek istiyorum.

Buna ek olarak, bizim kendi özelliklerimizi biraz
tan›mam›z laz›m. Otomotiv sektöründe faaliyet
gösteriyorum, kendi sektörümle ilgili birçok dernekte,
odalarda görevlerim oldu ve sektörü de bir nebze global
olarak tan›yorum. Burada bizim gerçekten önemli ve
güçlü baz› yanlar›m›z var. Bunlardan bir tanesi co¤rafi
konumumuz ki Mustafa Bey de baflka konular›n yan›nda
bundan da bahsetti. En önemlisi bizim insan
gücümüzdür. ‹flgücümüzün sanayicimiz için çok önemli
art› yanlar› vard›r. Sanayici olarak, ifl adam› olarak
bakt›¤›m›z zaman, bir Avrupal›ya göre gerçekten daha
giriflimci, daha müteflebbis insanlar›z. Çal›flanlar›m›z
aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman, çal›flanlar›m›z iyi bir
sistemin içine monte edilebildikleri takdirde - otomotiv
sektörü bunlardan bir tanesidir -, hedefler ve e¤itimler
iyi verildi¤inde çok baflar›l› oluyor.  Zaten bu nedenle
özellikle otomotiv sanayimizde yurtd›fl›na yönelik önemli
ihracatlar bafllad›. fiirketlerimizde ifllerimizle ilgili bir
sorun ç›kt›¤›nda, bizim verdi¤imiz h›zl› tepkiyi
Avrupal›lar veremiyor. Biz bu konularda esnek, çok
çabuk reaksiyon verebilen, sorunlar›n üzerine gidebilen
insanlar›z. Dolay›s›yla bu kriz ortam›nda, elbette ki kriz
iyi bir fley de¤ildir ama bizim aç›m›zdan da
de¤erlendirebilece¤imiz önemli kazan›mlar olabilir,
bunlar› iyi görmek, bunlar için mücadele etmek laz›m.
Biz dalgalar içinde yüzmeye al›flt›k, biraz daha yüzeriz
diye düflünüyorum.
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Servet YILDIRIM

Türkiye y›llard›r yurtd›fl›nda hedef ülkeydi. D›flar›dan
yat›r›m girer, bize ortak olurdu. fiu anda Türk firmalar›
için f›rsat d›flar›da. Krizdeki ülkelerdeki varl›klar› sat›n
almak iyi bir yol mudur? Yoksa bu biraz bizim abart›l›
bir düflüncemiz mi? Yurtd›fl›nda zordaki flirketleri sat›n
alman›n bir koflulu var m› yoksa bu bizim afl›r›
beklentimiz mi?

Ahmet BAYRAKTAR

Bence bizim hükümet politikas› içinde mutlaka yer
almas› laz›m. Zaman zaman bakanlar›m›z›n bu konudaki
beyanatlar›n› okuyoruz ama gerçekten ben buna
inan›yorum. Türk giriflimcisinin, sermayesinin art›k
küresel pazardan, özellikle Bat› pazar›ndan flirketler
alabilece¤ine ve onlardan daha iyi yönetebilece¤ine ve
baflar›l› olaca¤›na inan›yorum çünkü Bayraktarlar Grubu
olarak bunlardan bir tanesini biz yapt›k, 2011 y›l›nda
böyle bir flirket ald›k. O kadar çok dökülen, saç›lan
maliyetler var ki, biz burada çal›flt›¤›m›z ortamlarda
bunu çok kolay toparlayaca¤›m›z›, çok baflar›l› flekilde
yönetebilece¤imizi görüyoruz. Burada çok kay›plar var.
De¤ifltirmek orada bu kadar kolay de¤il, biz çok esne¤iz,
çok çabuk de¤ifltiriyoruz, motive ediyoruz ama orada
bunu yapam›yorsunuz, orada zorluklar ayr›, kültürleri
farkl›. Ancak o ifller oralarda bundan sonra
yap›lmayacak, sanayi art›k Bat›'dan Do¤u'ya gidiyor,
talep de Bat›'dan Do¤u'ya gidiyor. Dolay›s›yla Do¤u'ya
giderken bizi transit geçmeden bunlar› iyi yakalamam›z
laz›m. Bizim için f›rsatlar var diye düflünüyorum.

Servet YILDIRIM

Paul, biz bu arada Türkiye'ye geçtik ve sizinle devam
edebiliriz. Dört y›l önce Türkiye'ye gelmiflsiniz. Dört y›l
ö n c e k i  e k o n o m i y l e  fl i m d i k i  e k o n o m i y i
karfl›laflt›rd›¤›n›zda nas›l bir Türk ekonomisi
görüyorsunuz? Daha m› güçlü, risklere karfl› daha m›
dayan›kl› yoksa hem dönemsel olarak hem de ekonomi
olarak riskin artt›¤› bir Türkiye mi?

Paul ROMER

Bence Türkiye'deki en önemli baflar› makroekonomik
performanst›r. Bu gerçekten müthifl bir kazan›m ve
Türk vatandafllar›n›n bundan gurur duymas› laz›m.
Uzun vadede de Türkiye için potansiyel büyümeden
dün bahsetmifltim. Geliflim için, ilerleme için halen
daha f›rsat var. Kazan›m, f›rsat ve beceri kazan›m›
asl›nda çal›flanlar için gelir da¤›l›m›nda kullan›lmal›.
Asl›nda çok yüksek bir iflsizlik ve düflük bir iflgücü
kat›l›m› var. Bu konu, dört y›l önce de oldu¤u gibi çok

ciddi bir problem ve asl›nda bununla ilgili bir baflar›
gösterildi¤ini söyleyemeyece¤im. ‹leriye dönük olarak
çok önemli di¤er bir konu, kentleflmedir. Sizin de zaten
söyledi¤iniz gibi, bütün ekonomiler art›k dünyada,
özellikle imalat aç›s›ndan kentsel üretime kay›yor. Sizin
ekonominizin de böylesi bir gücü var. ‹stanbul'da kentsel
bir ifl gücü var ama di¤er kent merkezlerine de da¤›lm›fl
durumda. ‹stanbul oda¤›nda olanaklar yarat›lmal› ve
dört y›l sonra tekrar gelirim ve e¤er bu baflar›l›rsa
“Sadece makro stabilite aç›s›ndan performans›n›z
artmam›fl ayn› zamanda potansiyel ç›kt› aç›s›ndan da
müthifl kazan›mlar›n›z olmufl,” diyebil irim.

Servet YILDIRIM

Ne olmal›, ne oldu, bunlar› konufluyoruz ama 'yeni
normal' diye bir tart›flma vard› ve son birkaç y›ld›r
uluslararas› toplant›lar›n gözde konusuydu. Tam 2010
gibi o duruma 'yeni normal' diye biz kendimizi
al›flt›rm›flt›k ki bu sene asl›nda yeni normalin o
olmad›¤›n›, asl›nda yeni normali bulamad›¤›m›z› gördük.
Bundan sonra ne olacak yerine 'bundan sonra ne
olmal›'y› konuflal›m demifltiniz. Ben onu soray›m size.
Bundan sonras› için nas›l bir düzen olmas› laz›m? Bir
türlü bulamad›¤›m›z bu 'yeni normal' nedir?

Amar BHIDÉ

Bence dinamik bir ekonomide normal yoktur çünkü iyi
bir ekonomi sürekli de¤iflir, bu nedenle geçmiflte olan
gelecekte olmayacakt›r. Buradaki zorluklardan bir
tanesi baflar›n›zdan ç›kacakt›r. Nas›l de¤iflti¤inize ba¤l›
olarak kendi baflar›lar›n›z›n kurban› olmaman›z laz›m,
özellikle de ihracat aç›s›ndan. Paul, dünyadaki
ba¤lant›lar›n›z› çeflitlendirmenizden bahsetti. Ben de
hizmet sektörünüzde üretkenli¤inizi art›rmak için ne
yapt›¤›n›z›, sanayiyle hizmetlerin nas›l bir etkileflim
içerisinde oldu¤unu sorabilirim, çünkü dünyada birçok
ülkede iflgücünün yar›s› hizmet sektöründe. Ama
üretkenlik artm›yorsa o zaman düflük bir ekonomik
performans gerçeklefliyor. Yine Paul'ün bahsetti¤i gibi,
benim de gördü¤üm problemlerden bir tanesi, Japonya,
Almanya, Kore gibi ülkelerde müthifl ihracat makineleri
oluflturabiliyorsunuz. Bu ihracat makineleri yurtd›fl›nda
birçok insan için ifl yaratabiliyor ve rezervlerinizde
birçok doküman birikiyor. Ancak tabii ki dinamik hizmet
sektörünü azalt›yorsunuz ya da bu gözden kaç›r›l›yor
ve bu durum zaman içinde ekonominin iyi halini genel
anlamda düflürüyor. Gelecek befl y›lda çok baflar›l›
olursan›z, bunun kurban› olmamak için ne yapman›z
gerekti¤ine bakman›z laz›m.

Amerika Birleflik Devletleri'ndeki küçük iflletmelerden
bahsediyoruz. Bu küçük iflletmeleri üç kategoriye
ay›rabiliriz. Bunlardan bir tanesi, giriflim sermayesi
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iflletmeleridir, en iyilerin iyileridir bunlar ama say›lar›
birkaç yüzü geçmez. Bir di¤er grup say›lar› 600 bini
bulan küçük iflletmelerden olufluyor. Bunlar kuaförler,
küçük otoparklar gibi iflletmelerdir. Dinamizmin esas›
giriflim sermayesi iflletmesi ve dinamik olmayan
gruptan geliyor. Tipik olarak ABD'de de bunlar yerel
ve bölgesel olmayan iflletmelerdir. Asl›nda ulusal ya
da uluslararas› iflletmeler bile de¤il. San›yorum bunlar,
özellikle performans ve ekonomi aç›s›ndan en s›cak
noktalar ve gözden kaç›r›lmamalar› gerekiyor. Sürekli
ihracata yönelirken bunlar›n da atlanmamas› laz›m.

Servet YILDIRIM

Bu de¤erlendirmelerden sonra sektör baz›nda bir
de¤erlendirme yapacak olursak, bu önümüzdeki
dönemde avantajl›/avantajs›z sektörler anlam›nda
KOSGEB olarak uyar›lar›n›z olabilir mi? Genel olarak
bakt›¤›m›zda ne diyebiliriz?

Mustafa KAPLAN

Sektörel bir analiz yapmak aç›kças› çok do¤ru
olmayabiliyor, çünkü sektörlerin rekabetçili¤i üzerine
konufltu¤umuzda yanl›fl yorumlamalara gidilebiliyor.
Ama aç›kça söylemek gerekirse, zaten sektörel bir
analiz yapman›n çok do¤ru olmad›¤›n› düflünüyorum,
çünkü tekstil veya herhangi bir geleneksel sektörde
bile inovatif bir yaklafl›m getiren, kendi içinde oldu¤u
kadar pazar ya da yönetim anlam›nda da inovatif
süreçleri gelifltirenlerin her zaman daha rekabetçi
olabildi¤ini görebiliyoruz. Tekstil dedim ama yanl›fl
anlafl›lmas›n, biraz önce sizler de ihracat›m›z› tekstilden
fluraya buraya kayd›rd›k demifltiniz, o nedenle örnek
verdim. Çok geleneksel sektörlerde bir fley
yap›lamayacakm›fl gibi alg›lan›ls›n istemiyorum, çünkü
bu konuya yürekten inan›yorum. Bir tekstil sektöründe,
bir haz›r giyim sektöründe de daha kat edece¤imiz çok
yol var. Geleneksel söylemlerdir belki, ama marka
olabilmek ya da markalara marka olabilmek, bu konuda
tedarikçi olabilmek, ilgili süreçleri gelifltirebilmek veya
birçok inovatif aç›l›mlar yapabilmek gerekiyor. Ak›ll›
tekstil gibi genel geçer kabul görmüfl fleylerin yan›nda
tasar›m boyutuna önem vermek laz›m, çünkü tasar›mda
s›n›r yok ve ben tasar›m› kendi ifl süreçlerine tafl›yan
her sektörün rekabetçi oldu¤unu düflünüyorum.

Sevgili dostumuzun söyledi¤i gibi, biz KOSGEB olarak
giriflimcili¤i destekliyoruz ve flirketlerin kurulurken
rekabetçi olmas›n› çok önemsiyoruz. Bunun için de
önce e¤itim veriyor, arkas›ndan da maddi destekler
sa¤l›yoruz. E¤itim ve dan›flmanl›k sürecinde, "‹flinizi
kurarken herkesin yapt›¤›ndan farkl› bir fleyler yapmaya
çal›fl›n, yenilikçi olun," diyoruz. Burada çok güzel
örnekler yakalad›k, onlar› paylaflmak isterim. Diyelim

ki bir ilçede ya da bir mahallede kuaför dükkân› açacak
birisi, bizim bu e¤itimlerimizden sonra güzellik merkezi
açmaya karar veriyor. Bak›yor ki herkesin yapt›¤›n›
yapmay›n diyoruz ve burada böyle bir nifl alan varsa
"bunu yapal›m" diyorlar. Bak›yorsunuz çocuk kuaförü
aç›yor, lunaparklarda gördü¤ümüz araçlar› berber
dükkân›na koymufl ve çocuk kuaförü dedi¤imiz bir
konsepti uyguluyor.  Klasik bir restoran açacak
giriflimci, kendi bölgesinde olmayan, inovatif bir Akdeniz
lokantas› ya da salata lokantas› aç›yor. Böyle de¤iflik
konseptleri görebiliyoruz. Dedi¤im gibi inovatif
yaklafl›mlar› çok önemsiyoruz ve bunu her sektöre
afl›lamak istiyoruz.

Tasar›m kültürü çok önemli. Gerçekten tasar›m sadece
bildi¤imiz moda, tekstil, haz›r giyim alan›nda de¤il
örne¤in makinede de önemli. ‹llaki son kullan›c›da
flekillenen de¤il, ara kullan›c› ya da ana tedarikçiyle
iliflkisi olan KOB‹'ler için de bunu söylüyoruz. Bu konuda
tabii aç›kças› çok iyi noktalarda de¤iliz, inovasyon ifl
süreçlerimize daha tam flekliyle girmifl de¤il ama ne
mutlu ki ‹stanbul Sanayi Odas› bu konuda bir inisiyatif
bafllatt›, kongremizin paralelinde ‹novasyon Ödülleri
ile bu kültürü afl›lamaya çal›fl›yor. ‹novasyon Sergisi
ile inovatif ürünleri burada bir manada gözler önüne
seriyoruz ama bunu tabana yaymam›z laz›m. Sevgili
dostumun geleneksel sektörlerdeki aç›l›m›na ihtiyaçtan
giriflimcilik deniyor, bir de inovatif giriflimcilik var.
Bazen ihtiyaçtan, geçim kayna¤› olan giriflimcili¤e
küçümser bir tav›rla, "bunlardan da bir fley olmaz" der
gibi burun k›v›rarak bakt›¤›m›z› da gözlemliyorum. Oysa
ekonominin dinamizmi de, istihdam da oradan geliyor.
Bir giriflimci demek, yan›nda 3-5 tane çal›flan› demek.
Bu giriflimlerin hem ekonomik hem de sosyal
problemleri çözme noktas›nda oldukça önemli
oldu¤unu vurgulamak istiyorum.

Sektör olarak bak›ld›¤›nda da bizim baz› analizleri eksik
yapt›¤›m›z› düflünüyorum. Bölgelerimizin baz›
avantajlar› var, ama bu avantajlar› yeteri kadar
kullanam›yoruz. Bir bölgenin avantaj› tar›msa, tar›m
ürünlerinin pazarlanmas›nda vs. eksiklerimiz oluyor.
Rekabetçi oldu¤umuz sektörleri iyi analiz edemiyoruz
ya da genel geçer reçetelerle hareket etmeye
çal›fl›yoruz. Kalk›nma ajanslar›n›n güzel bir aç›l›m
getirdi¤ini düflünüyoruz. KOSGEB olarak onlarla bir
protokol de yapt›k. ‹nflallah o makro bak›fl aç›s›yla
kendi bölgelerindeki havza kalk›nma modelini uygulama
konusunda ilerleme kat edilecektir. Her sektörle de
kalk›namay›z, bu bir gerçek. Neticede rekabetçi
olaca¤›m›z sektörlerin analizini iyi yap›p onlarla bir
fleylere giriflmek önemli diye düflünüyorum. Çünkü
inan›n sektörel anlamda çok farkl› yaklafl›mlar
görebiliyorsunuz. Hatta art›k sektör de¤il ürün demek
laz›m. Çünkü baz› ürünler baz›nda ya da gam›nda bizler
dünyayla çok rahat yar›flabilecek durumday›z.
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Bu anlamda bu alanlar› da bölgesel olarak iyi analiz
etmemiz gerekti¤ini düflünüyorum. Bizler de inflallah
KOSGEB olarak ya da kamu aya¤›nda birçok aktörle
birlikte bu tip projeleri desteklemek istiyoruz. Bundan
sonra ürün stratejileri gelifltirece¤iz ve dünyayla
yar›flaca¤›z. Sektörel dernekler de burada kilit rol
oynayacak. Sektör meclislerinin, meslek komitelerinin
bu konuda bence iyi bir istiflare ve paylafl›m ortam›
olaca¤›n› düflünüyorum. Bu konuda da yap›lacak daha
çok ifl var.

Servet YILDIRIM

Bilmiyorum flu anda sizden, KOSGEB'den beklenti var
m›? Biz buraya gelirken birkaç arkadafl size, izleyicilere
yönelik olarak “Hofla gidecek haber verecek misiniz?”
dediler. Bir beklenti var galiba. Detay›n› bilemedi¤im
için. Önümüzdeki döneme iliflkin olarak KOSGEB'den
ne tür ad›mlar gelebilir?

Mustafa KAPLAN

Ben en baflta ‹stanbul Sanayi Odas›'na çok teflekkür
ediyorum, özellikle KOSGEB'deki de¤iflimi anlatma
konusunda bize bu f›rsat› tan›d›klar› için. Gerçekten
bu de¤iflim kolay anlafl›lmad› diye düflünüyoruz çünkü
eski alg›lar var. KOSGEB'in eskiden verdi¤i destekler
var ve bizim halen o flekilde hizmet verdi¤imizi
düflünenler var.

Biz yeni dönemde özellikle iflletmelerin proje esas›na
göre desteklenmesini çok önemsedik. Bundan sonra
iflletmelerden pazarlama, daha iyi kurumsallaflma,
daha iyi yönetme, kendisini gelifltirme, otomasyon,
verimlili¤ini art›rma gibi kendi tan›mlayaca¤› süreçleri
proje olarak bize sunmalar›n› istiyoruz. Tabii burada
proje dedi¤imizde, hemen makine, yat›r›m, bina, arsa
gibi somut de¤erler alg›lan›yor ama devir öyle bir devir
ki bunlarla rekabet edilemiyor. Art›k devir, insan
kayna¤›, verimlilik, performans, inovasyon, pazarlama,
organizasyon yetenekleri soft skill'ler gerektiriyor. Bu
becerileriniz yoksa, satamad›ktan sonra hiçbir anlam›
yok. Bunu kiminle üretti¤inizin ad›n› koymad›¤›n›z
zaman, tasar›mc›s›yla, iyi yetiflmifl insan kayna¤›yla
üretmiyorsan›z, anlam› yok. Bunu nerelere, hangi hedef
kitleye, nas›l bir pazarlama stratejisiyle, hangi ürün
gam›yla ve ürün çeflitl i l i¤iyle sataca¤›n›z›
planlamad›ysan›z hiçbir anlam› yok. Biz de KOSGEB
olarak, terazinin dengesinin bu manada bozuk oldu¤unu
gördük. Sizleri tenzih ederim ama genel olarak
sanayicimizin alg›s›, "Makinemi yenileyeyim, tesisimi,
teknolojimi yenileyeyim. Bu konuda destek var m›?"
fleklinde ve böyle sorular çok soruluyor bize. Ama
"Durun bir dakika," diyoruz, "Art›k bunlardan daha
önemli kavramlar var. Verimlili¤inizi ölçtünüz mü?

Performans›n›z› ölçtünüz mü? Ayn› makineyle
‹talya'daki KOB‹ 10 kat daha verimli ifl yap›yor mu?,
bunu analiz ettiniz mi? Bununla nas›l yar›flacaks›n?"
dedi¤imizde, bakt›k ciddi soru iflaretleri var. Anadolu'ya
çok seyahatlerimiz oluyor, bir tesisi geziyoruz, "fiöyle
makinelerimiz var," diyor, "Bunu üretirken kime satmay›
planl›yorsunuz? Nas›l pazar analizi yapt›n›z? 3-5 y›ll›k
projeksiyonunuz var m›?" dedi¤imiz zaman, soru iflareti.
"Yapar›z, bakar›z, ederiz. Onlar sorun de¤il" gibi
yaklafl›mlar›n ço¤unlukta oldu¤unu ve önem
derecesinin çok ciddi bir sorun oldu¤unu gözlemledik.
KOSGEB olarak, terazinin dengesi bozuksa hafif olan
kefeye daha a¤›rl›k vermemiz gerekti¤ine karar verdik
ve proje odakl› destek vermeye yönelik bir tasar›m
yapt›k. 150 bin liraya kadar, iflletmelerin projelerine
geri ödemesiz destek veriyoruz. Yeter ki bize projesini
getirsin, faaliyetlerini, hedeflerini ve destek talebini
tutarl› bir flekilde bize sunsun, biz destek olal›m dedik.

Sonras›nda Ar-Ge inovasyon yap›yorsan›z, daha nitelikli
flekilde destekleyelim istiyoruz. Ar-Ge inovasyon yapan
ve herkesten farkl› olma konusunda bir fark›ndal›¤›
olan iflletmelere daha nitelikli destek olmak için Ar-
Ge inovasyon projesi olan iflletmelere 1 milyona kadar
destek oluyoruz. Bunlar›n kimi kalemlerinde geri ödeme
var; yaklafl›k 600 bin liraya kadar geri ödemesiz
verebiliyoruz, 400 bin liral›k bir kalem de geri ödemeli
olmak suretiyle toplamda 1 milyon TL destek
verebiliyoruz.

Prototipten ç›k›p ticarileflme aflamas›nda da destek
oluyoruz. Bu konuda da çok ciddi eksiklikler vard›.
‹flletmelerimiz prototipe kadar Ar-Ge inovasyon
çal›flmalar›n› sürdürüyor ancak ticarileflme safhas›nda
nefesleri tükeniyordu. Ar-Ge yapan sermayeden yiyor
ve esas kritik noktada, pazarlamada t›kan›l›yordu. Biz
o noktada da destek olmaya karar verdik ve Ar-Ge
projesi sahiplerine seri üretimde de destek olmaya
bafllad›k.

Konuflmam›n birinci k›sm›nda da dedi¤im gibi iflbirli¤ini
çok önemsedik. Art›k rekabet etmek istiyorsak,
dünyayla yar›flmak istiyorsak, bölgemizde bir güç olmak
istiyorsak, bu tek bafl›m›za mümkün olam›yor. Ortak
tedarik, ortak pazarlama, ortak tasar›m, ortak Ar-Ge,
ortak laboratuar gibi projelere 750 bin liraya kadar
destek oluyoruz. "‹fl birli¤i-Güç birli¤i" bu konuda çok
önemli dedik ve KOB‹'lere bu kültürü afl›lamaya
çal›fl›yoruz.

2012'de yenilik olarak, bunlar›n yan›na tematik alanlar›
ekleyece¤iz. Art›k KOSGEB olarak, baz› alanlarda ifl
yapan KOB‹'lere daha nitelikli destek vermek istiyoruz.
Bununla da ilgili bir çal›flma bafllatt›k ve her y›l yeni
temalara destek olmay› düflünüyoruz. Yeflil büyüme,
yeflil ekonomi konusunda enerji verimlili¤i, yenilenebilir
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enerji, çevreye daha duyarl› üretim gibi teknoloji üreten
KOB‹'lere daha nitelikli destek olmak istiyoruz. Buna
ek olarak bir aç›l›m daha getirmek istiyoruz. KOSGEB
olarak cari aç›¤›n azalt›lmas›na katk› sa¤lamak üzere
özellikle ileri teknoloji ve orta ileri teknoloji
sektörlerindeki KOB‹'lere daha farkl› ve daha nitelikli
destek olacak temalar üzerinde çal›fl›yoruz. Bunlar› da
ça¤r› esasl› desteklemeyi düflünüyoruz.

Normal desteklerimizden farkl› olarak KOB‹'lerimizi
burada ise ça¤r› esasl› destekleyece¤iz. KOSGEB olarak
2012'de de hem desteklerin al›nmas›ndaki bürokrasiyi
azaltacak aç›l›mlar getirdik hem de elektronik ortamda
hizmet vermeye bafllad›k. Önümüzdeki dönemde eriflimi
de kolaylaflt›rarak etkin bir kullan›m alan› sa¤lamay›
düflünüyoruz.

Servet YILDIRIM

Giriflteki konuflman›zda ihracat›n tekstil a¤›rl›kl› yap›dan
daha farkl› ürünlere yöneldi¤ini belirttiniz. Orada bir
yanl›fl anlamaya mahal vermemek için, örne¤in
otomotivde ihracat›n yükselmesinin tekstilin
düflmesinden kaynaklanmad›¤›n› belirtelim. Örne¤in
10 y›l önceki tekstil ihracat›m›za ve flimdiki ihracat
bakt›¤›m›z zaman inan›lmaz bir fark var ama di¤er
alanlardaki performans çok daha h›zl› oldu¤u için önüne
geçti. Herhalde onlar›n baflta geleni de otomotiv
sektörü. fiimdi isterseniz otomotiv sektörüyle devam
edelim.

Ahmet BAYRAKTAR

1996 y›l›nda Gümrük Birli¤i'ne girdi¤imiz zaman
otomotiv sanayimizin sanki yaflayamayaca¤› ve büyük
bir yara alaca¤› konuflulmaktayd›. 1996'dan 2000'e
geldi¤imiz zaman, yani dört y›l sonra Bat›'ya ihraç
olacak araç projelerinin Türkiye'ye geldi¤ini görmeye
bafllad›k. 1996 y›l›nda yaklafl›k 500 binlerde seyreden
araç üretim adetleri, bir anda 1 milyonun üzerine ç›kt›,
1,5 milyona dayand›, neredeyse üç misli oldu. Bu,
otomotiv sanayimizin kendini kan›tlad›¤›n› ve büyüme
potansiyelinin çok fazla oldu¤unu gösterdi. Tabii 2000'li
y›llarda en iyi geliflme, Türkiye'de araç üretimlerinin
yap›larak Bat› pazarlar›na da da¤›t›l›p orada sat›lmaya
bafllanmas› oldu. Araç üretimlerinden bahsediyoruz
ama ben asl›nda yan sanayiyi temsil ediyorum. Araç
üretimleri, bizim sürükleyici müflterilerimizdir
dolay›s›yla bize hemen arkas›ndan çok yeni projeler
gelir ve biz de bu üretimleri yapar›z.

Benim flahsi görüflüm, otomotiv son birkaç y›ld›r asl›nda
hak etti¤i s›çramay› yapamad›. Bunun birçok sebebi
var. Dünyada özellikle geliflen pazarlarda, Çin gibi,
Brezilya gibi, Hindistan gibi ülkelerde çok h›zl› talepler

bafllad› ve küresel araç üreticileri önceliklerini oralara
verdiler çünkü oralardaki adetler ve talepler çok daha
fazlayd›. Türkiye'yi belki ikinci plana att›lar ama bu
tamamen kiflisel görüflümdür. 2000'li y›llar›n bafl›nda
bafllad›¤›m›z ve 2002 y›l›nda yapaca¤›m›z hak etti¤imiz
s›çramay›, bu nedenle iyi yapamad›¤›m›z› düflünüyorum.
Bu olsayd›, belki otomotiv sanayimiz 3 milyon, belki 2,5
milyon adete ç›km›fl olacakt›. Tabii adetlerin buraya
ç›kmas› demek, buna paralel olarak hem yabanc›
yat›r›mc›lar›n Türkiye'ye yat›r›m yapmas›na neden
olacak (her bir proje birçok yeni yat›r›mc›y› da
beraberinde getiriyor) hem de mevcut yan
sanayicilerimize daha fazla ifl olana¤›n› beraberinde
getirecekti. Ama bu artan rekabet ve geçti¤imiz son
on y›lda, özellikle 2000'den sonra bizim kendimizi
küresel projelerin içinde bulmam›zla birlikte, bize
baflka f›rsatlar› da beraberinde getirmeye bafllad›.
Sadece parçan›n ya da arac›n üretilmesi de¤il, onlar›n
üretilmesi için gerekli olan mühendislik hizmetleri,
araçlar›n gelifltirilmesi, bunlar için gerekli olan
kal›plar›n üretilmesi de söz konusu oldu ve buralarda
da önemli kazan›mlar elde ettik. Bu sayd›¤›m konularla
ilgili de katma de¤erlerimiz çok daha fazlad›r. Bundan
sonraki süreçlerde de,  araç gelifltirmelerinde, parça
gelifltirmelerinde, ürün gelifltirmelerinde daha fazla
mühendislik hizmetlerinin ve daha fazla kal›p
üretimlerinin Türkiye'de yap›laca¤›na ve böylelikle daha
fazla katma de¤erin bize ihraç olaca¤›na ben
inan›yorum. Bat›'ya ihraç edilen araçlar›n yan sanayimiz
aç›s›ndan güzel bir taraf› da bizim kendimizi tan›tma
ve bize güvenilmesini sa¤lama olana¤› yakalam›fl
olmam›zd›r. Birçok araç projesini bugün Avrupa'ya
ihraç ediyoruz. Mesela Volkwagen, Mercedes, BMW,
Audi gibi firmalar çok miktarda ve çok yüksek s›n›f
araç için çok say›da parçay› Türkiye'de yapt›r›r hale
geldi. Bu da bize kendimizi tan›tma, anlatma, gösterme
f›rsat› verdi. Ben inan›yorum ki 2012'den sonra veya
bu süreçten sonra, özellikle yaflanacak bir krizle birlikte
Türkiye'nin otomotiv üretimi, özellikle Avrupa'ya yönelik
olarak, daha da artacakt›r ve yan sanayi büyük bir ç›k›fl
yakalayacakt›r diye bekliyorum.

Servet YILDIRIM

Siz, otomotive ve di¤er sektörlere iliflkin olarak belli
bir yerde art›k at›l›m yapamad›¤›m›z› söylediniz. Asl›nda
t›kand›¤›m›z yerler var, Asya rekabeti, iflgücü, enerji
ve finansman alan›nda - döviz kurunu bir köfleye koyal›m
- rekabet etmekte zorland›¤›m›z yerler var. Örne¤in
bir iflgücünü biz asla Asya, Çin, Hindistan seviyesine
çekemeyece¤iz. Çekmemiz gerekir mi, o da ayr› mesele.
fiu an itibariyle enerjide yapabilecek çok fazla fleyimiz
yok. Son y›llarda finansman alan›nda çok büyük
ilerlemeler sa¤land›, Türk bankalar›, Türk özel sektörü
d›flar›dan finansman bulabiliyor ama halen daha uzun
vadeli fon bulma zorlu¤umuz var yani o vade
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uyumsuzlu¤u, aktif- pasif uyumsuzlu¤u sanayicinin
fonlama yapmas›n›n önündeki en büyük engel.
Önümüzdeki birkaç y›l içinde bunu aflmam›z, Avrupa'n›n
bu durumuyla zor görünüyor. Dolay›s›yla yeni bir sanayi
politikas› m›, yeni bir makro politika m› gerekiyor?
Mevcut politikalarla on y›l buraya kadar geldik. Acaba
bu noktada politika anlam›nda temel bir dönüflüm mü
laz›m?

Ahmet BAYRAKTAR

Tabii bu f›rsatlar› de¤erlendirebilmek için ülkemizde
de hükümetimizden bekledi¤imiz önemli ifller var.
Bunlardan bir tanesi finansman deste¤i. Bu kadar h›zl›
rekabetin oldu¤u bir yerde, k r marjlar›n›n düfltü¤ü bir
ortamda, öz sermayenin yetersizli¤i her zaman
gündemimizde olan konulardan bir tanesi. Dolay›s›yla
öz sermayenin desteklenmesi için finansman imk
nlar›n›n yarat›lmas›, özellikle ihracat potansiyelini
getiren ya da küresel sermaye yay›l›m›n› yapan
ortamlar›n yarat›lmas› aç›s›ndan bu çok önemli. Örne¤in
Eximbank kredi olarak ihracatlara verilen desteklerin,
bugün sermaye ihracat›na yönelik de verilmesi
gerekti¤ine inan›yorum. Biz yurtd›fl›nda bir flirket al›rken
bunu ben ilgili müsteflardan talep etmifltim. “Bizden
ne istiyorsunuz?” dediler. “Bir flirket almak için
harcad›¤›m›z baz› avukatl›k, dan›flmanl›k hizmetlerinin
ödenmesini istiyoruz. Bir de, Eximbank kredisi olarak,
ben ne kadar yat›r›yorsam devlet olarak yar›s›n› da siz
verin, yar› yar›ya paylaflal›m. Götürece¤im sermayeye
Eximbank kredi koflullar›n› aynen uygulayal›m, yaln›z
kredi vadesi 7 y›l olsun. 2 y›l ödemesiz, 5 y›l geri ödemeli,
ayn› oranlarda da faiz uygulans›n,” dedim. Mesela bu
bir araçt›r, haz›r olan ve ihracata yönelik uygulanan bir
öneridir. Benzer bir öneriyi hükümetimizin, özellikle
sermayenin ihracat›na yönelik olarak getirmesi faydal›
olacakt›r. Bunlar Türkiye'ye büyük ihracat olanaklar›
da getiriyor. Ben bugün Almanya'da ald›¤›m›z firmadan
dolay› Türkiye'ye, otomotiv elektroni¤inde hiçbir fley
olmamas›na ra¤men otomotiv elektroni¤indeki
ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›na yönelik yat›r›m yap›yorum.
Bu yat›r›m›n hem katma de¤eri çok yüksek, hem
teknolojik bir yat›r›m hem de tamamen ihracata yönelik
bir yat›r›m olacak. Bir sermayenin al›nmas› size dolayl›
olarak baflka fleyleri getiriyor.

Buna ek olarak, çal›flanlar›m›za yeni f›rsatlar
yarat›yoruz. Ortak projelerde çal›flma, ürün gelifltirme,
Ar-Ge yapma, Ar-Ge merkezlerinin Türkiye'de
yayg›nlaflt›r›lmas› için f›rsatlar do¤uyor. Ar-Ge alan›nda
verilen teflviklerden dolay› Bilim ve Teknoloji
Bakanl›¤›m›za müteflekkiriz, gerçekten çok destekledi.
Bugün, yanl›fl bilmiyorsam, otomotiv yan sanayide
yirminin üzerinde Ar-Ge merkezi olufltu ve süratle de
art›yor. Yak›n gelecekte, bu konudaki bütün mühendislik
hizmetlerimizi bir flekilde d›flar› satar hale gelece¤iz

çünkü o konularda rekabetçiyiz. Bugün Avrupa'da
bulunmayan mühendisler var. Bak›n Almanya'da
Stutgart civar›nda bugün mühendis yok. Mercedes'in
oldu¤u, Bosch'un oldu¤u, Audi'nin yak›n oldu¤u bölgede,
söylenen do¤ruysa 8 bin civar›nda genç mühendise
ihtiyaç var, bulamad›klar›ndan bahsediyorlar. Bizde
genç insanlar›m›z var. Neyimiz eksik? Biraz iyi e¤itim,
biraz motivasyon, biraz onlar› bu sistemin içine
oturtmak laz›m. Dolay›s›yla bizim e¤itim sistemimizin
de bir flekilde desteklenmesi, katma de¤erin art›r›lmas›
veya baflka hizmetlerin sat›lmas› konusunda da çok
yararl› olacakt›r. Hükümetten bu yönde de bir
beklentimiz var.

Soru ve Katk›lar

Soru

Benim farkl› bir tespitim var. Buna panelistler kat›l›r
m› diye merak ediyorum. Ben ikinci kufla¤›m ve aile
flirketimizi 2000 y›l›nda devrald›m ve 2000 y›l›nda beri
Türkiye'deki, Amerika'daki, Asya'daki devrin en büyük
krizlerini yaflad›k ve buradan benim maalesef flöyle
kötü bir tecrübem oldu. Kurumsallaflmaya çal›fl›rken
hantallaflan ya da yeni ürün gelifltirirken risk alan
flirketler böyle dalgal› denizlerde daha zor anlar
yafl›yorlar. Dolay›s›yla göre küçük flirketler, esnek
flirketler, h l  bafl›nda bizzat birinci kufla¤›n ya da
kurucular›n bulundu¤u flirketler, uzman olduklar›
ifllerde daha iyisini yaparak ama uzmanlaflarak daha
avantajl› olmazlar m›?

Soru

Ara mal üreten KOB‹'ler var ve kendisi ana mal üreten
KOB‹'ler var. Ara mal üreten KOB‹'lerle ba¤l› oldu¤u
ana sanayi aras›ndan hangisinin daha inovatif olmas›
gerekiyor? Ana sanayi mi daha inovatif olacak, KOB‹
mi daha inovatif olacak?

‹kinci sorum, KOB‹'lerimizde biliyoruz ki en önemli
sorun kalifiye eleman tutamama, e¤itememe veya
onlar› ellerinde bulunduramama sorunu. Bu sorunu
çözebilmenin yollar›ndan bir tanesi, patron dedi¤imiz
KOB‹ sahibinin kalifiye elemanlar›na ilerisi için ne
düflündü¤ü, stratejik yol haritalar›n›n ne oldu¤u, bu yol
haritalar› içerisinde personeline kariyer olarak ne tür
bir yol çizdi¤i, bu konuda personeline söz vermesi,
sözünde durmas›d›r. Bu noktada Ahmet Bayraktar
Bey'e soruyorum, siz elemanlar›n›zla bunu nas›l
paylafl›yorsunuz, paylafl›yor musunuz?

Ben y›llar önce Japonya'da Japonlar ile beraber
çal›flt›¤›m y›llarda, “Japon mucizesi yoktur.
KOB‹'lerimizin inovatif olmas›n› ana sanayiye entegre
ettik, o kadar,” diyorlard› Dolay›s›yla sanki KOB‹'lerdeki
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inovasyon ana sanayindeki inovasyondan çok daha
önemli oluyor. KOB‹'nin inovatif olabilmesi için de
elindeki kalifiye eleman› tutmas› gerekiyor. Bu k›s›r
döngüyü nas›l afl›yorsunuz?

Amar BHIDÉ

Dinamik bir ekonomide asl›nda büyük flirket, küçük
flirket diye bir fley yoktur. ‹novatif olma konusunu büyük
küçük diye ay›ramay›z çünkü inovatif olmazsan›z
ölürsünüz. fiirketin nas›l inovatif oldu¤uyla ilgili çok
belirgin farkl›l›klar vard›r. Mesela bir kiflinin gelifltirdi¤i
yeni bir teknolojiyi kullanmak, sizin üretkenli¤inizi
art›rabilir çünkü herkes öncelikle bu yeni teknolojiyi
üretmek için inovatif olmak durumundad›r. Sonra büyük
flirketin inovatif olmas›yla küçük flirketin inovatif olmas›
aras›ndaki farklar nelerdir diye düflünmeye bafllars›n›z.
Giriflim sermayesiyle ortaya ç›km›fl flirketleri önce
ay›rmal›y›z, daha sonra klasik KOB‹'leri el almal›y›z
çünkü bunlar farkl› yönlerde inovatiftir. Daha sonra
büyük flirketler vard›r ve bunlar da baflka fleylerde
inovatiftir. Ekonomi, böylesi bir uzmanlaflma olursa ve
böylesi inovasyonlar bir araya gelirse iyi ifller. Intel
gibi, Microsoft gibi, IBM gibi flirketler, böylesi inovatif
projeleri yürütmede çok baflar›l› olurlar ve bu gerçekten
büyük bir sermaye yarat›yor. Mesela mikro ifllemcilerle
ilgili yeni nesil çal›flmalar yap›yorlar ve bunun için
milyarca dolar harc›yorlar. Böyle bir çal›flma sadece
küçük bir firman›n alt›ndan kalkabilece¤i bir çal›flma
de¤ildir. Yine mesela Intel gibi flirketler bu tür projelerin
alt›na girmezler. Bunlar hep birlikte olur. Hangisinin
daha üretken, daha inovatif oldu¤unu konuflmak asl›nda
ifle yaramayacakt›r. Ne tür farkl› inovasyonlar oldu¤unu
önce belirlemek laz›m. Birinci soruyu ben bu flekilde
yorumluyorum. Küçükken büyümeye bafllad›¤›n›zda
tabii ki daha az esneklik, daha çok kural oluyor ancak
dinamik bir ekonomide, e¤er çal›flanlar›n›z gitmezse
yine ayn› boyut kalabilirsiniz çünkü onlar büyüyen bir
flirkete gitmeyi tercih edeceklerdir. Sizi dinamik
görmezlerse müflterileriniz bile kaçabilir. Tabii ki
flirketin sürekli ilerlemesi, 5 çal›flanla kalmay›p 6, 7
diye artarak geliflmesi laz›m ve büyüdükçe de inovasyon
yöntemlerini de¤ifltirmesi laz›m. Çok küçük bir iflle
bafllay›p 100 ya da 200 çal›flana ulaflt›¤›n›zda, e¤er
bunlar› dikkate almazsan›z bir faciayla karfl› karfl›ya
kal›rs›n›z. Facebook 5 y›l önce nas›ld›, bugün nas›l;
Apple 5 y›l önce nas›ld›, bugün nas›l? Steve Jobs 1975'te
ne yapm›flt›, flimdi ne yapt›? Böylesine geliflen, de¤iflen
bir süreç var.

Paul ROMER

Ben asl›nda, tekstilden otomotive geçifl, üretim
iflçilerinden tasar›ma geçifl gibi birçok noktaya yorum
yapmak ve inovasyonun önemiyle ilgili birkaç noktaya
de¤inmek istiyorum. Çok fazla bak›r rezervi olan bir
ülke düflünün. Diyelim ki birçok flirket de çelik iflinde
yer almak istiyor ve hükümete o bak›r› demir oca¤›nda

tutmas›n›, çünkü çelik iflinde kalmak istediklerini
söylüyorlar. Hükümet de “Burada bak›r var. Lütfen
bundan k r etmenin yolunu bulun,” diyor. Buradaki
tart›flma Türkiye'nin sahip oldu¤u insan kayna¤›yla
ilgili ancak buradaki temel hedef asl›nda bu kayna¤›
istihdam etmek olmal› ve iflgücü için ifl alanlar›
yaratmak olmal›. 20-30 y›l sonraki ifller için de¤il, flu
anki ifller için. ‹lk hedefiniz herkesin istihdam edilmesi
olmal›. Türkiye'nin bu konuda kat edece¤i çok yol var.
Asya geliflim modelinin en önemli örne¤i bu bence.
Asya modeli, tutarl› ve sürekli olarak tam istihdam
sa¤lamaya çal›fl›yor, sonra inovasyona kafay› yoruyor.
Bu modelin gücü, herkesin istihdam edilmesinden
geliyor. ‹nsanlar daha yetenekli, daha becerikli hale
geliyor ve bu istihdam onlar›n tabii ki daha inovatif
olmalar›na yol aç›yor ve böylelikle inovasyonun
avantajlar› daha iyi kullan›l›yor. Önceliklerin ne
oldu¤unu belirlemek çok önemli. ‹fl dünyas›ndan
insanlar olarak hepinizin münferit olarak hükümeti
hedeflere yönlendirmeniz gerekiyor. Herkesin bir iflte
çal›flmas› ve bununla ilgili yetenekler edinmesi çok
önemli.

Ahmet BAYRAKTAR

Hem flirket hem de sektör olarak cevap vermek
istiyorum çünkü sektör olarak da bu konuda çok önemli
giriflimlerimiz var. Öncelikle iflçilerden bafllarsak, biz
1994 y›l›ndan beri meslek lisesi mezunu olmayan iflçiyi
alm›yoruz ve çal›flan iflçilerimizin büyük bir ço¤unlu¤u
da okulun son y›l›nda bizde çal›flmaya bafllayan, bizim
kültürümüzü alm›fl, bizi ö¤renmifl insanlar. Sonra kimisi
askere gidiyor, üniversiteye gidiyor, bitirince yine gelip
çal›fl›yorlar. Dolay›s›yla biz daha çok ifli bizde ö¤renen,
bizim kültürümüzü ve bizi anlayan, tan›yan, ö¤renen,
bizim beklentilerimizi bilen insanlarla ifle bafllamak
istiyoruz. ‹flçilerimiz ve mühendislerimizin büyük bir
ço¤unlu¤u böyledir, çünkü bizim firma içi e¤itimlerimiz
oldukça yüksek, firma d›fl›nda da baflka e¤itimler
veriyoruz.

Bugün yapm›fl oldu¤umuz panelde bir tablo gösterdim.
Biz firmam›zda baflar› için dünya klasman›nda bir
imalatç› pozisyonunda olmak için yal›n mükemmelli¤i
ve EFQM'i model ald›k. Bunlarla ilgili hedeflere her y›l
ulaflmak ya da bu ödülleri almak için, gereken neyse
yap›yoruz.  Bunun içinde birçok e¤itim var, mukayeseler
var, yurtd›fl› firmalardan ald›¤›m›z destekler var. AR-
Ge merkezlerinin kurulmas› ve otomotiv yan sanayinde
birçok firman›n da buna ihtiyaç duymas›ndan dolay› da
yine yüksek lisans ve doktora talebeleriyle ilgili
Bakanl›¤›m›z›n ve hakemlerimizin bu konuda çok büyük
bir talebi var ve çok da do¤ru yap›yorlar çünkü art›k
bugün üniversite-sanayi iflbirli¤i olmazsa olmaz bir
konudur. Bu nedenle çal›flan arkadafllar›m›z› hem
yüksek l isans iç in,  hem de doktora iç in
üniversitelerimize gönderiyoruz ve mümkün oldu¤u
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kadar da onlar›n kendi projelerinin yap›lmas›na
u¤rafl›yoruz. Böylelikle o arkadafllar›m›z› kendi
yetkinlikleriyle üniversite içerisinde daha üst bir yere
getirmeye çal›fl›yoruz.

fiu anda bu anlamda yapmakta oldu¤umuz yine önemli
bir giriflim var. Tafl›ma Araçlar› Yan Sanayi Derne¤imiz
var, ben de y›llarca onun baflkanl›¤›n› yapt›m. Bir de
geçti¤imiz Haziran'da baflkanl›¤›n› b›rakt›¤›m ve
kurucular›ndan oldu¤um bir organize sanayimiz var.
Orada da vak›f baflkanl›¤›n› bana verdiler, bir üniversite
kuruyoruz. Bu üniversitenin tek amac› otomotiv
sanayimizle talebelerin iç içe olmas› ve bu talebeler
mezun olduklar›nda sanayinin ihtiyac›n› gerçekten
verebilecek seviyede olmas›d›r. Bu üniversite
Çay›rova'da organize sanayi bölgemizin içinde olacak.
Bunun için yerimizi tahsis ettik, 2013-2014 ö¤retim
y›l›nda hay›rl›s›yla e¤itime bafllayaca¤›z. Dolay›s›yla
e¤itim ve kariyer planlamas› bizlerde çok önemli, en
büyük sermayemiz ve ben buna çok güveniyorum. Zaten
bizim firmam›za yurtd›fl›ndaki bir firmay› al›rken paray›
vermek yeterli de¤ildi, inceledikleri en önemli
kriterlerden biri bizim iyi bir firma olup olmad›¤›m›zd›
ve bu incelemeyi Alman oto sanayi yapt›. Geldiler
seviyemize, performans›m›za bakt›lar. Biz bunu kimlerle
sa¤l›yoruz? Bu insanlarla, çal›flanlar›m›zla sa¤l›yoruz.
Dolay›s›yla orada bize güvendikleri için firmay› vermeye
karar verdiler. Ben de bundan dolay› çok mutluyum.
Bunu, bizim çal›flanlar›m›zla birlikte baflar›m›z
olmasayd› yapamazd›k. ‹nsana yat›r›m bence en önemli
yat›r›m ve biz buna çok önem veriyoruz.

Servet YILDIRIM

Bu üniversite girifliminiz de asl›nda oldukça önemli. ‹fl
dünyas›n›n e¤itime bu flekilde bir destek vermesi
gereken de bir ad›m. Mesela TOBB'un bu çerçevede
att›¤› TOBB-ETÜ (Üniversite) ad›m› bence çok önemli
bir ad›md›r, ciddi e¤itim anlam›nda at›lm›fl en önemli
ad›mlardan biridir. Mesleki e¤itim, önümüzdeki
handikaplardan birisi .  Neden rekabetçil i¤i
sa¤layam›yoruz? Yeterince eleman yok, mesleki e¤itim
anlam›nda kurumsallaflma yok. Bunun böyle aflaca¤›z
herhalde.

Ahmet BAYRAKTAR

Organize sanayimiz içerisinde bir meslek lisesinde 6
y›l önce e¤itime bafllad›k ve bu okulumuz ilk mezunlar›n›
verdi ve baz› mezunlar› sanayimizde çal›fl›r hale geldiler.
Üniversiteyle beraber bütünleflmifl olacak.

Paul ROMER

Ben burada bir yorum yapmak istiyorum. E¤er Türkiye'yi
Brezilya ile, Çin ile ayn› istihdam seviyesine getirmek
istiyorsan›z o zaman 10 milyon kifli için ifle ihtiyac›n›z
var demektir. 10 milyon master ö¤rencisi ya da doktora

ö¤rencisi ç›kartamazs›n›z. Bu 10 milyon kifli de¤erli
ifller yapabilir. Doktoradan masterdan farkl› ifller
yapabilir, flu anda onlar için var olan haz›r iflleri
sürdürebilirler.

Soru

Ben 7 y›ld›r araflt›rma gelifltirme yapan bir firman›n
sahibiyim. Bu sene 3 patentim yay›nland›. Çal›flt›¤›m›z
proje çok kapsaml› bir proje. Bu 3 patent için tek patent
baflvurusu yapm›flt›k ama çok genifl kapsaml› oldu¤u
için 3 patente bölündü ve 3 bafll›k alt›nda toplan›p
yay›nland›. Bu çok genifl pazar› olan, yata¤a ba¤›ml›
hastalarla alakal› bir proje oldu¤u için bugüne kadar
bir çözüm üretilememiflti. En kapsaml› çözümü biz
ürettik. Çal›flmalar 7 y›l sürdü, bunun son 3 y›l›nda
TÜB‹TAK'tan destek ald›k, iki kez Ar-Ge deste¤i bir kez
de dünya patent deste¤i ald›k. Çal›flmalar›m›z› bugüne
getirdik. fiimdi bunu üretip dünya pazar›na ve Türkiye'ye
sunmak istiyoruz. Say›n Kaplan bizim için çok önemli
bir mevkide ve kendisinin bu konudaki gayretlerini,
çabalar›n› biliyorum. Bizim flirket olarak kaynaklar›m›z
bitti çünkü bir Ar-Ge sürecini 7 y›l sürdürmek kolay
de¤il. Dolay›s›yla bizim param›z›n olmamas› ihtimalini
ve bu projenin de önemi göz önüne al›narak bu konuda
yeni çözümler üretemez misiniz? Çok önemli.

Mustafa KAPLAN

Konuflmamda da söyledi¤im gibi, biz Ar-Ge'nin
ticarileflmesi safhas›n› çok önemsiyoruz ve bu konuda
da ciddi bir boflluk var. Bu alan› hiçbir kurum
desteklemiyordu ve KOSGEB olarak bu alan›
destekleme karar› ald›k. fiu anda özellikle prototipi
ç›km›fl ya da sizler gibi patent alm›fl iflletmelerin elinde
bu gibi projeler varsa biz bunu destekliyoruz. Sizin de
ticarileflme projenizle özel olarak ilgilenece¤iz. Bunun
da bir manada desteklenmesini sa¤layal›m, çünkü
bizim varl›k sebebimiz sizin gibi proje sahiplerinin
elinden tutmak ve onlar›n baflar›y› yakalamas›d›r. Bunun
için elimizden ne geliyorsa yapmaya haz›r›z. Gerçekten
patentle de sonuçland›rman›z bizi çok mutlu etti, çünkü
ülkemizin çok ciddi eksiklik yaflad›¤› bir alan bu. Patent
ve s›nai mülkiyet haklar› konusunda Say›n Bakan›m›z›n
da bahsetti¤i gibi patent art›fl› h›z› anlam›nda iyi
yerlerdeyiz ama patent say›s› anlam›nda ülkemiz
sonlarda. ‹nflallah o konuda da çal›flmalar›m›z olacak.

Kurumsallaflma KOB‹'lerde hep ürkülen, korkulan bir
kavram olarak alg›lan›yor, oysa kurumsallaflma, ifli
profesyonellere terk etmek, patronlar›n güneye tatile
gitmesi gibi bir fley de¤ildir. Aile flirketleri de
profesyonellerle birlikte ifli çok rahat götürebilirler.
Baz› dan›flmanlar ya da baz› e¤itmenler arac›l›¤›yla
yurtd›fl›nda kullan›lan kurumsallaflma söylemleri
Türkiye'ye adapte edilmeden oldu¤u gibi aktar›l›yor.
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Bu konuda s›k›nt›lar›m›z var, ama ça¤dafl yönetim
teknikleriyle yönetme konusunda KOB‹'lerimizin
eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Büyümek demek
korkulacak bir fley de¤il. Bugün sabahki oturumlarda
yap›lan çok güzel sunumlardan birinde, büyürken nelere
dikkat ettiklerini çok güzel bir tecrübe paylafl›m›
anlam›nda anlatt›lar. Bir kere baz› iflleri yavafl yavafl
b›rakma, d›flar›ya yapt›rma, kendi rekabet gücünüz
olan core competence dedi¤iniz temel yeteneklerimize
odaklanma önemli. KOB‹'ler genellikle 10 kifliye kadar
iflletmesini çok rahat yönetiyor, patron iflin bafl›nda
oluyor ama 40 kifli, 50 kifli olmaya bafllad›¤›nda hâlâ
yönetti¤ini zannediyor. Oysa sürekli kan kaybediyor,
müflteri iliflkilerini ve daha birçok iliflkiyi yönetmekte
zorlanmaya bafll›yor. Bunun için de dan›flmanl›k gibi
kurumlardan,  yaz › l ›m g ib i  karar  destek
mekanizmalar›ndan destek almak, bir flekilde teknolojik
olanaklar› kullanmak gerekiyor. Bence esnekli¤i
kaybetmeden de büyümek mümkün, karar alabilme
süreçlerini yönetebilmek mümkün ve bunlar da bizim
destekledi¤imiz alanlardan bir tanesi.

Soru

‹ktisat yüksek lisans ö¤rencisiyim. Say›n Romer'in
kongreye kat›laca¤›n› duydu¤umdan beri oldukça
heyecanl›yd›m, dolay›s›yla bu f›rsat› kaç›rmak
istemedim.

‹lk günkü oturumda, özellikle sunumunda yakalad›¤›m
birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi, ‹stanbul d›fl›nda
hub'lar›n oluflturulmas›yd›. Amerika ile bir karfl›laflt›rma
yapm›fl ve Türkiye'de bu say›n›n çok düflük oldu¤undan
bahsetmiflti. ‹kinci nokta bu hub'lar aras›ndaki
ba¤lant›lar›n kuvvetlendirilmesiydi. Dikkatimi çeken
di¤er önemli noktaysa göçlere ya da göçmenlere aç›k
olmayd›. Özellikle Sanayi Bakan›m›z ilk günkü aç›l›fl
konuflmas›nda ucuz iflgücünü yakalaman›n neredeyse
imk ns›z oldu¤undan bahsetmiflti ve bu amaçtan
vazgeçmemizi söylemiflti. Bu göç konusunda ise
herhangi bir yorum yapmam›flt›.

Say›n Romer, bugün de yüksek iflsizlik ve düflük
iflgücüne kat›l›mdan bahsetti ama böyle bir iki gerçek
varken göçlere ya da göçmenlere aç›k olmak konuyu
biraz daha politik tarafa götürmez mi ve Türkiye, böyle
bir sorunu politik tarafa çekmeden nas›l çözebilir?

Paul ROMER

Sizin de söyledi¤iniz gibi ben Türkiye'deki iflsizlik
konusunda çok kayg›l›y›m. Asl›nda göçmenleri çekmek
buradaki insanlar›n çal›flmas›n› sa¤lamak için de iyi
bir yol olabilir. Türkiye'deki insanlar›n iflleri yok çünkü
ifl piyasas› regülasyonlar› yok ve iflyerleri insanlar›
çekme konusunda bir güce sahip de¤il. Ancak Türk

iflçileri çal›flt›rmak daha etkili hale gelirse, böyle yeni
flehirler kurulursa, dünyan›n baflka yerlerinden
göçmenler gelirse, imalat ürünlerini art›r›rsan›z, düflük
vas›fl› insanlar için istihdam› art›r›rsan›z, o zaman
Türkiye'deki insanlar için de buralara gelmek, buralarda
çal›flmak avantajl› olacakt›r. Göçmenlerin gelmesi,
‹stanbul haricinde büyük hub'lar, büyük flehirler
oluflturmak için avantaj olabilir. Bu amaçla genel bir
strateji de oluflturulur, mesela bölge temelli reformlar
söz konusu olur ve bunlar daha politik olarak
sürdürülebilir flekilde ele al›n›r. Bu sayede ifl piyasas›
regülasyonu için baz› ad›mlar at›lm›fl olur.

Soru

Benim sorum da Say›n Kaplan'a. Özellikle daha önceki
oturumda da dinlemiflsinizdir. Tasar›ma verilen önemin
ve deste¤in Ar-Ge'ye verilen önem ve destek kadar
olmad›¤›ndan bahsedildi. Say›n ‹smail Ertürk, Apple'da
tasar›ma verilen önemin Ar-Ge'ye verilen önemden
daha fazla oldu¤unu belirtti. Siz de tasar›m›n öneminin
giderek artmas› gerekti¤inden bahsettiniz. Tarihten
gelerek bakt›¤›m›zda, Türk tasar›m kültürünün böyle
bir fley için yeterli oldu¤unu düflünüyor musunuz ya da
gelifltirilmesi gerekir mi? Tarihsel aç›dan bakt›¤›mda,
özellikle eski yap›lar›n ço¤unlukla devflirmeler
taraf›ndan yap›ld›¤›n› görüyorum. Osmanl› çok büyük
bir co¤rafyada yer al›yordu ve sadece Türklerden
oluflmuyordu, dolay›s›yla özellikle bu tür ustalar›n da
farkl› farkl› bölgelerden geldi¤ini ve bunlar›n tasar›m
yeteneklerinden yararlan›ld›¤›n› biliyoruz. Türk tasar›m›
denince benim ilk akl›ma çinicilik geliyor. Bunlar› da
düflünerek tasar›m kültürünün bizi çok destekleyece¤ini
düflünüyor musunuz?

Mustafa KAPLAN

Genel olarak bakt›¤›m›zda kültürümüzde inovasyonu
ya da yenilikçili¤i k›s›tlayan söylemler oldu¤u yönünde
elefltiriler hep getirilir. "Eski köye yeni adet getirme",
"‹cat ç›karma" gibi söylemler vard›r Türk kültüründe,
ama bunun yan›nda bizim aç›kças› co¤rafyam›z›n
zenginli¤i, melez birçok yaklafl›mlar ya da oluflumlar›n
içinde olmam›z bize zenginlik kat›yor. Tasar›m›n
öneminin bizim sanayimizde çok kavranmad›¤›n›
söylüyorsunuz. Biz de konuflmalar›m›zda az çok onu
söyledik. Y›llard›r giriflimcilikte olsun, KOB‹'lerde olsun
hep Ar-Ge ve teknoloji gelifltirme gibi kavramlar›
kulland›k, oysa inovasyon kavram›n›, tasar›m kültürünü,
endüstriyel tasar›m› pek önemsemedik veya bunlar›
gerçekten bir manada önemli görmedik. Bu noktada
yeteri kadar tasar›mc›m›z oldu¤u konusunda
endiflelerim de var. Endüstriyel tasar›m bölümlerimizde
gerekti¤i kadar e¤itim verme ya da bu konuda kreatif
davranma konusunda eksikliklerimiz var. Bu noktay›
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çözmemiz laz›m. Üniversitelerimizde yeteri kadar
endüstriyel tasar›m bölümleri aç›lmas›n› sa¤lamam›z
ve bunlar› desteklenmemiz laz›m. KOB‹'lerimiz
tasar›mc› çal›flt›rmaz, birisinden tasar›m hizmeti
almas›n› önerdi¤imizde ona güvenmez, fikrinin
çal›naca¤›ndan korkar. Günümüzde bunu lisanslama,
koruma, tescil etme anlam›nda altyap› düzenlemeleri
oldu¤unu düflünüyorum. Buna ek olarak biz KOSGEB
gibi kurumlar›n tasar›m› destekleyen, inovasyonu
destekleyen yeni yaklafl›mlar› var, ama bu akflamdan
sabaha bir de¤iflim olmayacak. Çünkü bu bir kültür
de¤iflimidir ve zaman ister, ama aç›kças› Türk
giriflimcisinin adaptasyon yetene¤inin yüksek oldu¤una
ve inovatif yanlar› ile h›zl› bir flekilde bu sorunlar›
çözeceklerine inan›yorum.

Soru

Asl›nda çok güzel noktalara de¤inildi ama endüstriyel
tasar›m›n sadece kozmetik tasar›m olmad›¤›n›n alt›n›
çizmek istiyorum. Olay›n sadece renk ve trende
indirgenmesi bizi son derece üzüyor, çünkü asl›nda biz
Ar-Ge'nin göbe¤indeyiz ve y›llard›r da bunun
m ü c a d e l e s i n i  v e r i y o r u z .  M ü h e n d i s l e r l e ,
pazarlamac›larla ortak çal›flmam›z gerekiyor. Ancak
bu ekip çal›flmas›yla inovasyona gidilebilir. Bunu gerek
KOB‹'lerde gerek büyük flirketlerde y›llard›r anlatmaya
çal›fl›yoruz. Küresel flirketlerin ve geliflmifl ülkelerin
örneklerine bakarsan›z ki Apple, i-Pod, Steve Jobs gibi
çok güzel örnekler de verildi, hep endüstriyel tasar›m›n
ne kadar iflin merkezinde oldu¤unu görürsünüz. Bizim
maalesef en büyük kayb›m›z birçok sektörde ekip
çal›flmas› iflbirli¤ini yapamam›fl olmam›z. Özellikle
KOB‹'lerde flunu merak ediyorum ve Ahmet Bey'e
sormak istiyorum. ETMK olarak Design Turkey ödülleri
veriyoruz ve her sektörde çok fazla ürün ç›k›yor ve
bular› ödüllerle teflvik ediyoruz ve ihracat
potansiyellerinin artmas›na yard›mc› oluyoruz. Otomotiv
sektöründe, özellikle yan sanayi ve yedek parçalarda
endüstriyel tasar›m›n yeterince kullan›lamad›¤›n›
düflünüyorum. Mesela TAYSAD üyelerinin yüzde kaç›
Ar-Ge'sinde endüstriyel tasar›mc› çal›flt›r›yor ya da
d›flar›dan tasar›m hizmeti al›yor, merak ediyorum.

Ahmet BAYRAKTAR

Otomotiv sektörünü iyi tan›mak laz›m. Biz araç
üreticilerine ba¤›ml› bir sektörüz. Örne¤in kendi firmam
far ve stop lambas› yap›yor. Bizim onlar›n vermifl oldu¤u
arac›n bofl kutusuna yerleflecek, o yap›ya uygun, onlar›n
tan›mlad›¤› kriterlerde bir ürün gelifltiriyoruz. Bununla
ilgili tasar›m anlam›nda kendi içimizde olan mühendis
arkadafllar›m›zla ürünün tasar›m›n› yap›yoruz ama
bunun yarat›c›l›k taraf›na fazla müdahalemiz olmuyor,
bugüne kadar olmad›. Kendi ürünlerimizle ilgili yine
bir örnek verece¤im; Almanya'da alm›fl oldu¤umuz
flirket de bunu yapt›¤› için sizlerle paylafl›yorum. Bu

ürünlere LED'lerle birlikte farkl› görüntüler vermeye
bafllad›lar. Araçlar›n, özellikle Alman araçlar›n›n arka
lambalar›na bakarsan›z LED ile birlikte farkl› ›fl›klar›n
yay›ld›¤›n› görürsünüz. Yeni bir moda burada bafllam›fl
oldu ve maliyetlerinde düflürülmeye bafllamas›yla flimdi
lüks araçlardan di¤er s›n›f araçlara yay›lmaya bafllad›.
Oradaki araç üreticileri, Audi, Mercedes gelerek
Almanya'daki flirketten talep etmifller ve bizim flirkette
de bunlar gelifltirilmifl. Ama Türkiye'de yan sanayi
olarak, özellikle araç üreticileri böyle bir tasar›m ya
da görüntüyle ilgili böyle bir fleyi bizden talep etmediler,
sadece bofl kutuya ürün gelifltirilmesini istediler.
Dolay›s›yla biz tasar›m ve ürün gelifltirme konusunda
Türkiye'deki araç üreticileriyle direkt ba¤›ml›
çal›flamad›¤›m›z için böyle bir s›k›nt›m›z var. Biz onlar›n
tan›mlad›¤› kriterlerin d›fl›na fazla ç›kam›yoruz çünkü
onlar da d›flar›daki ana sanayinin belirlemifl oldu¤u
kriterlerde kal›yorlar. Ancak düflük adetlerde üretilen
kamyon ve otobüslerde kullan›lan baz› standart
ürünlerimiz var ve bunlar›n tasar›m yetkisi bizde.
Onlarla ilgili zaman zaman kendi çap›m›zda bir fleyler
yap›yoruz ama bunlar tamamen firma içerisinde ve
d›flar›yla paylaflmad›¤›m›z fleyler. Bunlar moda ürünler
oldu¤undan ve belki çok fazla say›da da olmad›¤›ndan
kendi içimizde yap›lan ürünler oldu, d›flar›yla fazla
paylaflmad›k.

Soru

Fason ötesinde ODM'e yani Original Design
Manufacturing'e geçebilecek miyiz ya da geçiyor muyuz?
Çünkü bir çok sektörde yan sanayide art›k ODM'e
geçmemiz gerekti¤ini düflünüyorum.

Ahmet BAYRAKTAR

Bu güzel bir soru. Biz biraz zorluk yaflad›¤›m›z için
bunu bir geçifl olarak, küresel co-designer olmak için
yani ürünü tasarlayan, gelifltiren, üreten firma olmak
için Türkiye'deki araç üreticileriyle bunu yapma
olana¤›m›z pek fazla olmad›. S›n›rl› say›da, s›n›rl› boyutta
kald›. Yurtd›fl›nda sat›n ald›¤›m›z firma bu konuda tam
yetkin bir firma. Dolay›s›yla bizim flu anda Türkiye'deki
ekiplerimizle Almanya birlikte çal›fl›yorlar ve bu konuda
biz de dolayl› olarak yetkin hale geldik ve OEM'lerle
tasar›m konusunda çal›flmaya bafllad›k. Hatta buradaki
bir müflterimiz bize bu flirketi almam›zla birlikte
Avrupa'daki üretilecek bir arac›n tasar›m gerektiren
ürününü bize siparifl etti. Biz bu f›rsat› bu flekilde
yakalad›k.

Servet YILDIRIM

Bize ayr›lan sürenin sonuna geldik. Çok teflekkür ederiz
bizleri izledi¤iniz için. Böylece iki günlük kongre de son
ermifl oldu. 10 y›ld›r baflar›yla yürütülen bu kongre için
‹stanbul Sanayi Odas›'n› bir kere daha tebrik ediyoruz
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“Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Dalgalar› Yöneterek
Gelece¤i Tasarlamak” temal› Onuncu Sanayi Kongremiz
ve ‹novasyon Sergimizin sonuna gelmifl bulunuyoruz.

Birlikte geçirdi¤imiz bu iki günde, de¤erli konuk
konuflmac›lar›m›z›  ve çok de¤erl i  oturum
konuflmac›lar›m›z› dinleme imkan› bulduk, görüfllerinden
faydaland›k. Bilgi ve deneyimlerini, bizlerle paylaflan
tüm konuflmac›lar›m›za teflekkür ediyoruz.

Onuncu kongremizde, önümüzdeki süreçte, bizleri nas›l
bir dünyan›n bekledi¤ini;  tarihin bu noktas›nda,
ekonomide, toplumsal yaflamda, hangi dalgalar›n
yükseldi¤ini ve hem ülke olarak, hem de iflletmeler
olarak, daha üstün rekabet gücü, daha yüksek
büyüme performans› için, bu dalgalardan nas›l
faydalanabilece¤imizi anlamaya çal›flt›k.

Daha önceki Kongrelerimizde oldu¤u gibi,  onuncu
Kongremizde de bu anlamda en önemli kavram olarak
yine, inovasyon öne ç›kt›.

Konuflmac›lar›m›z inovasyonun, özellikle geliflmifl
ekonomilerde, büyümedeki yüksek pay›n› ve inovasyona
giden yolda da,  Ar-Ge ve teknoloji gelifltirmenin önemini
çeflitli vesilelerle dile getirdiler.

Bunun yan› s›ra, konuk konuflmac›m›z Paul Romer'in,
büyümede, Ar-Ge ve teknoloji gelifltirme kadar önemli
olabilece¤ini söyledi¤i iki konuyu özellikle öne ç›karmas›
dikkat çekiciydi. ‹yi iflleyen bir kurallar sistemi
oluflturmak ve nüfusa beceri kazand›rmak. ‹yi dizayn
edilmifl, iyi iflleyen ve tam anlam›yla uygulanan kurallar,
bir toplumda, hayat› kolaylaflt›r›yor ve belki daha da
önemlisi, verimlili¤i ve netice olarak da, milli geliri
art›rmaya önemli katk›da bulunabiliyor.

Esasen, nüfusa beceri kazand›rma ve daha genifl
anlamda e¤itim konusu, hemen hemen tüm
oturumlar›m›zda, önemle gündeme geldi. Okul e¤itimi
yan›nda, iflyeri e¤itimi, iflyerlerinde deneyim kazanma,
iflyeri okul ba¤lant›s› kurma gereklili¤i özellikle
vurguland›.

Öte yandan, Kongremizde yap›lan tespitlerde flunu
gördük ki, yaflad›¤›m›z dönemin en önemli
özelliklerinden biri,  bilgi teknolojilerindeki geliflmenin,
bilhassa da internetin sonucu olarak,  ba¤lant›
imkan›n›n son derece artm›fl olmas›d›r. Özellikle,
bireylerin birbirleriyle ba¤lant›l› hale gelmesi, fikirlerini
de¤ifl tokufl edebilme imkan› bulmas›, inovasyon flans›n›
da art›rmaktad›r.

Kongremizde yap›lan, günümüze iliflkin bir di¤er önemli
tespit de,  dünya nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun tarihte
ilk kez, k›rsal bölgeler yerine flehirlerde yaflamas› oldu.
fiehirler, insanlar aras›ndaki ba¤lant› imkan›n›n ve
dolay›s›yla da, inovasyon ve ekonomik büyüme
potansiyelinin en yüksek noktaya ulaflt›¤›, cazibe
merkezleri olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Bir sonuç ç›karmak gerekirse, dünyan›n gidifline yön
veren dalga bize, inovatif, rekabet gücü ve büyüme
potansiyeli yüksek bir ekonomi için, Ar-Ge ve teknoloji
gelifltirme yan›nda, kentleflmeye, iyi iflleyen kurallar
sistemine, bireyin önünü açmaya ve ille de e¤itime,
daha çok önem vermek gerekti¤ini söylüyor.

fiunun da alt›n› çizelim ki, tüm bunlar› yaparken, bir
yandan da, ekolojik tehditleri unutmamak, çevreyi ve
sürdürülebilir büyüme ve kalk›nma hedefini merkeze
almak durumunday›z.

Kongremizde dile getirilen fikirler, düflünceler, eminiz
ki, her bir kat›l›mc›m›z›n zihninde, farkl› pencereler
açm›fl, farkl› ça¤r›fl›mlar yapm›flt›r. Ümit ediyoruz ki,
bu pencereler, sanayimiz ve ülkemiz için ilave katma
de¤ere dönüflecek, ülkemizi ve sanayimizi arzu etti¤imiz
hedeflere tafl›mam›za, daha mutlu ve daha zengin bir
Türkiye yaratmam›za katk›da bulunacakt›r.

Bu duygu ve düflüncelerle sözlerimi bitirirken, tüm
konuflmac›lar›m›za, oturum baflkanlar›m›za ve iki gün
boyunca bizlerle birl ikte olan siz de¤erl i
kat›l›mc›lar›m›za, Kongremize gösterdi¤iniz ilgi için
teflekkür ediyoruz.

‹novasyon sergimiz kapsam›nda bizimle birlikte olan
firmalar›m›za, Kongremizin içeri¤inin genifl kitlelere
ulaflmas›n› sa¤layan k›ymetli bas›n mensuplar›m›za,
ilgi ve katk›lar› için çok teflekkür ediyoruz.

Kongremizin gerçekleflmesine imkan tan›yan Program
Komitemize, Sponsorlar›m›za, Kongremizin
organizasyon ve haz›rl›k çal›flmalar›na emek veren
Odam›z çal›flanlar›na teflekkür ediyor ve gelecek
Kongremizde buluflmak dile¤iyle, Yönetim Kurulumuz
ad›na sizleri bir kez daha sayg›yla selaml›yorum.




	Sunuş
	İçindekiler
	Açılış Konuşmaları
	C. Tanıl KÜÇÜK İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
	Erdal BAHÇIVAN İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı
	M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
	Nihat ERGÜN T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

	Konuk Konuşmacı "Geleceğin Rotası" Paul ROMER
	Konuk Konuşmacı "Girişimci Ekonomi ve Dinamik Firmaların Geleceği" Amar BHIDÉ
	Oturum 1 Yeni Dünya Düzeninde Dalgaları Yönetmek  • Küresel Sosyo-Politik• Ekonomik Dinamikler• Küresel İklim Değişikliği Doğal Kaynaklar, Çevre
	Oturum 2 Yarınları Tasarlamak• İnsan, Eğitim, Üniversite• Yeni Dünya, Yeni Yetkinlikler, İşgücü ve İstihdam• Katma Değer, Teknoloji, Değer Zinciri, Penetrasyon
	Oturum 3 KOBİ'ler için Fırsatlar - Tehditler• Uluslararası Rekabette Başarıyı Yakalamak• Rekabette Başarı İçin Tedarik Zincirinde Olmak• KOBİ'lerde Teknoloji Yönetimi
	Oturum 4 İş Dünyasının Yeni Dinamikleri• Yeni Türk Ticaret Kanunu• Dünya Örnekleri Işığında Türk Sanayi Stratejisi; Firmalar Nasıl Okumalı• Finansmana Erişim ve Sistematik Risk Yönetimi; Basel II & III• Yaratıcı Sanayiler
	Kapanış Oturumu Geleceğin Sanayii, Türk Sanayiinin Geleceği
	Kapanış Konuşması:C. Tanıl KÜÇÜK İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı



