


‹stanbul, Ocak 2010
ISBN 978-9944-60-571-7

‹SO Yay›n No: 2010/1



Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini,  15-16 Aral›k 2009 tarihlerinde “Sürdürülebilir
Rekabet Gücü: Kriz Sonras› Yeni Yön” temas› ile gerçeklefltirdik.

1200’ün üzerinde kiflinin kat›ld›¤›  8. Sanayi Kongresi ve ‹novasyon Sergisi'nde üçü
konuk konuflmac› olmak üzere, 25 konuflmac› söz alm›flt›r. Kongrede 5 oturum
gerçeklefltirilmifl, konuk konuflmac› oturumlar› ile beraber toplam 8 oturuma yer verilmifltir.

‹lk konuk konuflmac›m›z Oxford Üniversitesi James Martin 21st Century Direktörü Dr.
Ian Goldin, 21.yüzy›lda Türkiye'nin Dünya sahnesinde alaca¤› rollere “Küresel
De¤erlendirme ve Türkiye” bafll›¤› alt›nda çok farkl› aç›lardan yaklaflm›fl; ikinci günün
ilk konuflmac›s› Tamkang Üniversitesi Gelecek Bilimleri Enstitüsü'nden Gelecek Bilimci
Prof. Sohail Inayatullah ise “Firmalar ‹çin Öngörüler” sunumu ile gelecek y›llara yönelik
bir perspektif çizmifltir. Son konuk konuflmac›m›z UNU-Merit Direktörü Luc Soete de
“Firmalar için Teknoloji ve Geliflim Stratejileri” konusunu ele alarak Kongrelerimizin
ana temas› olan sürdürülebilir rekabetçili¤in gelecek y›llardaki boyutuna ve günümüzde
art›k yeniden flekillenen küresel trendlere de¤inmifltir.

Sanayi Kongremiz, bu y›l sizlerden büyük ilgi gören bir ‹novasyon Sergisi'ne de ev
sahipli¤i yapt›. Yenilikçi ve teknoloji öncelikli ürün veya sonuçlanm›fl projelerin belirli
tematik alanlarda tan›t›ld›¤› sergimize 54 firma ve kurum katk› sa¤lad›.

Türkiye'nin en büyük Sanayi Odas› olarak sekiz y›ld›r aral›ks›z devam ettirdi¤imiz Sanayi
Kongrelerimizin sekizincisini de baflar› ile tamamlaman›n gururuyla, Kongremiz boyunca
konuflmac›lar›m›z›n gerçeklefltirdi¤i konuflma ve sunumlar›, ‹novasyon Sergimizin içeri¤ini
de ekleyerek bu kitap ile kay›tl› hale getiriyor ve faydal› olmas› dile¤iyle ilgilerinize
sunuyoruz.

C. Tan›l Küçük

‹stanbul Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan›

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

“Sürdürülebilir Rekabet Gücü; Kriz Sonras› Yeni Yön”
temal› sekizinci Sanayi Kongremize hoflgeldiniz diyor
ve ‹stanbul Sanayi Odas› ad›na sizleri sayg›yla
selaml›yorum.

Aç›l›fl›m›z› onurland›ran de¤erli konuklar›m›z ve iki gün
boyunca bizlerle beraber olacak olan de¤erli
kat›l›mc›lar›m›z; kongremize gösterdi¤iniz ilgi için
teflekkür ediyor, sizleri, aram›zda görmekten büyük
memnuniyet duydu¤umuzu ifade ediyor, tekrar hoflgeldiniz
diyorum.

Sanayi Kongrelerimizin ilkini, odam›z›n 50. kurulufl y›l
dönümü etkinlikleri çerçevesinde, 2002 y›l›nda
düzenlemifltik. Bu ilk kongremizin gördü¤ü yo¤un ilgi
üzerine, kongrelerimize devaml›l›k kazand›rd›k ve
2002'den bu yana, aral›ks›z olarak,  her y›l
gerçeklefltiriyoruz. Bu y›l da, sekizinci kongremiz için
bir araday›z.

‹lk kongremizi gerçeklefltirdi¤imiz 2002 y›l›nda, Türkiye
ekonomisi, a¤›r bir krizi henüz geride b›rakm›flt›. ‹ç
pazar›n durgun oldu¤u koflullarda, sanayimiz,  ç›k›fl olarak
ihracata yöneldi. Ekonomimiz toparlanmaya ve giderek
artan bir h›zla küresel ekonomi ile bütünleflmeye bafllad›.
Sanayimiz için, hem iç pazar›nda hem de d›fl pazarlarda
rekabet daha yo¤un bir hal ald›. ‹stanbul Sanayi Odas›
olarak, biz de bu dönemde, sanayicilerimizin,  ihracat ve
rekabet mücadelesi verdikleri küresel koflullar› daha iyi
tan›malar›na ve yar›fla daha iyi haz›rlanmalar›na katk›da
bulunmay› hedefledik. Kongrelerimizin programlar›n›,
bu anlay›fl do¤rultusunda oluflturduk.

‹lk kongremizin temas› “Sürdürülebilir Rekabet Gücü”
idi.

Küresel rekabetin mant›¤›n› çok iyi ifade etti¤ini
düflündü¤ümüz bu kavram, daha sonra, daimi üst
bafll›¤›m›z haline geldi.

2002 - 2007 aras›ndaki alt› kongremiz boyunca,  küresel
ekonomide rüzgarlar son derece ›l›man, beklentiler
iyimserdi. 2008'de ise, deyim yerindeyse,  f›rt›na koptu.

2008 y›l›ndaki yedinci Sanayi Kongremizi, küresel krizin
olumsuz etkilerinin giderek fliddetlendi¤i,  sert ve
belirsizliklerle dolu bir iklimde gerçeklefltirmifltik. Aradan
geçen, yüzy›l›n en a¤›r ekonomik krizinin gölgesindeki
bir y›l, hem dünya hem Türkiye için gerçekten zor bir y›l
oldu. Küresel kriz, Türkiye ekonomisinde,  mali kesimden
çok,  reel sektörü,  özellikle de,  sanayimizi olumsuz
etkiledi. Sanayi üretiminde ve istihdam›nda büyük kay›plar
ortaya ç›kt›.

Ama ne mutlu ki, 2008 A¤ustos'undan bu yana, kara
bulutlarla kapl› olan sanayi üretiminde, 14 ay aradan
sonra, art›ya geçilmesiyle, nihayet hava açm›fl, bulutlar
bir miktar da olsa aralanm›flt›r.

Sürpriz flekilde, beklenenden önce ve oldukça yüksek
oranda gerçekleflen art›fl, sanayimize  ve ekonomimize
ümit vermifl; aylar süren küçülmenin ard›ndan moraller
bir miktar yükselmifltir.

Ancak, k›smen düzelen morallerimizin yan›nda, flunu da
ifade etmeliyiz ki; bu geliflme karfl›s›nda, afl›r› bir
iyimserli¤e kap›lmak,   ifller düzeldi havas›na girmek de,
son derece yanl›fl olacakt›r.

Eylül'de beklenenden yüksek bir küçülme, ekim ay›nda
da beklentilerin ötesinde bir art›fl karfl›m›za ç›km›flt›r.
Sanayi üretimi henüz istikrar kazanmam›flt›r. Di¤er
taraftan, Ekim ay›ndaki iyileflmeden uzaklaflarak, y›l›n
tamam›na bakt›¤›m›zda; 2009'un on ay› sonunda,  sanayi
üretimimizin, bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre  %13,1
gibi,  yüksek bir oranda küçüldü¤ü görülmektedir.
Ekonomik programda, sanayi sektörü katma de¤erinin
2009 sonunda %8,5 oran›nda küçülece¤i tahmini
yap›lmaktad›r. Üretimin ötesinde, karl›l›k göstergeleri de
sanayimiz ad›na kayg› verici bir tablo ortaya koymaktad›r.

2008 y›l›nda, kar ve zarar toplam›, ‹SO 500 Büyük
kapsam›ndaki sanayi kurulufllar›nda %47; merkez
bankas›n›n inceledi¤i 3.530 imalat sanayi iflyerinde de
yaklafl›k  %66 oran›nda azalm›flt›r. %47 ve %66… Sadece
ikinci yar›s› zor geçen 2008 y›l›na ait bu sonuçlar,
2009'daki durumun vahameti hakk›nda bir fikir
vermektedir.

Nitekim, 2009'un ilk alt› ay›nda, IMKB'de ifllem gören
sanayi kurulufllar›n›n, kar ve zarar toplamlar›nda, bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre %80'e varan azalmalar
görülmektedir.   Karl›l›¤›n azalmas›, kurulufllar›n tasarruf
yapma,  yeni yat›r›m ve istihdam için,  kaynak yaratma
kapasitelerinin de azalmas› anlam›na gelmektedir. Düflük
iç tasarruf ve düflük yat›r›m oran›, Türkiye ekonomisinin
temel yap›sal sorunlar›ndan biridir. Bu yap›sal sorun, son
dönemde, ne yaz›k ki  daha da derinleflmifl görünmektedir.
Bize göre, son büyüme verilerindeki, en dikkat çekici
olumsuzluk, özel sektör yat›r›m harcamalar›ndaki
küçülmenin, hala %19,4 gibi yüksek bir oranda devam
ediyor olmas›d›r.

Unutmayal›m ki, ekonomide dinamizmin göstergesi
yat›r›mlard›r. Yeterince yat›r›m yoksa, ekonomiyi durgun
bir seyir bekliyor demektir. Yat›r›m yoksa toparlanma
istedi¤imiz h›zda olmayacak demektir. Sanayi üretiminde
art›ya geçiflle, krizden ç›k›fl sürecinde, önemli bir zemin
kazan›lm›flt›r. fiimdi, hedef, üretim art›fl›na istikrar
kazand›rmak, ayr›ca tüketim ve yat›r›m harcamalar›nda
da art›ya geçifli sa¤lamak olmal›d›r. Buralarda elde
edilecek baflar›, kanayan yaram›z iflsizli¤e de, bir ölçüde
de olsa,  çare olacakt›r.

Ekonomik programa göre, 2010 y›l›nda GSY‹H %3,5
oran›nda büyüyecektir. Sanayimiz için büyüme öngörüsü
ise %4,4'dür. Ekonomide lokomotiflik görevi, yine
sanayimizden beklenmektedir. Sanayimizin performans›n›
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ise iç ve d›fl talepteki geliflmeler belirleyecektir. Mevcut
durumda, d›fl talepte s›k›nt› devam etmekte, bu krizde,
ihracat, 2001 sonras› dönemde oldu¤u gibi, büyük bir
ç›k›fl imkan› sunmamaktad›r. Bu koflullarda, Türkiye'nin
önündeki seçenek, iç talebi h›zland›rmakt›r.

Son büyüme verilerine göre, ilk çeyrekte, %10 olan hane
halk› tüketim harcamalar›ndaki daralma, üçüncü çeyrekte
%0,9'a gerilemifltir. Bu veriler, iç pazar› canland›rmak
üzere devreye giren ÖTV ve KDV indirimlerinin ifle
yarad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Ancak, olumlu etkileri
somut olarak gözlenebilen bu uygulama ne yaz›k ki k›sa
sürmüfltür. 2010'da, sanayimizde öngörülen büyümeyi
yakalamak için, benzer uygulamalar›n mutlaka tekrar
devreye girmesi gerekmektedir.

D›flar›da, dünya ekonomisinde toparlanman›n bafllamas›
elbette bizi de olumlu etkileyecektir. Ancak, bunu
beklerken, as›l olan, süratle kendi önlemlerimizi devreye
sokarak, geliflmeleri arzu etti¤imiz do¤rultuda
yönlendirebilmektir. Hükümet ve ekonomi yönetiminden
en önemli beklentimiz, sanayimizin, üretimini art›rmay›
ba fla r a r ak  ya r a t t › ¤ ›  o lumlu  zemin in ,  i y i
de¤erlendirilmesidir. Süratle devreye girecek destekleyici
tedbirlerle, üretimdeki art›fl›n, kal›c› ve istikrarl› hale
getirilebilmesidir. Bir kez daha alt›n› çizmeliyiz ki,
ekonominin lokomotifi sanayide iyileflme olmadan,
büyümede, istihdamda ve yat›r›mlarda da istedi¤imiz
düzeylerde iyileflmeler olmayacakt›r.

Özel sektörün adeta nefesinin t›kand›¤› kriz koflullar›,
hükümet ve ekonomi yönetimine her zamankinden daha
çok sorumluluk yüklemifl,  hükümetimizden
beklentilerimizi, her zamankinden, daha yüksek hale
getirmifltir. Ancak, her zaman alt›n› çizdi¤imiz üzere, bu
söylemimiz, her fleyi hükümetten bekliyoruz fleklinde
anlafl›lmamal›d›r. Devletin yapmas› gerekenleri, devletten
talep etmeye devam edece¤iz ama özel sektör olarak,
kendi sorumluluklar›m›z›n da fark›nday›z. Kald› ki, sanayi
kongrelerimizde, en bafl›ndan itibaren, özel sektörün,
iflletmelerin sorumluluklar›na odaklan›lm›fl; bu platformda,
meselelere, daima öncelikle, iflletmeler cephesinden
bak›lm›fl, iflletmelerin yapmas› gerekenler üzerine
yo¤unlafl›lm›fl, devletten talepler ikinci s›rada yer alm›flt›r.

Türk sanayi olarak, Türk özel sektörü olarak, bizler,
üretim, yat›r›m, istihdam, ihracat ve rekabet yar›fl›na her
koflulda devam edece¤iz. Nitekim, ayakta kalma
mücadelesi verdi¤imiz böyle bir dönemde bile, kongremizi
ara vermeksizin gerçeklefltiriyor olmam›z ve salondaki
kat›l›m, mücadele kararl›l›¤›m›z›n somut ifadesidir. Evet,
kriz var, zor günler geçiriyoruz, ama ümidimiz de var.

Umuyoruz ki, hükümetimizin de, art›rarak verece¤i
destekle, sanayimiz, bu zor günleri aflacakt›r. Sanayimiz,
bu krizden de aln›n›n ak›yla ç›kacakt›r.

Küresel krizin ikinci y›l›nda, belirsizlikler henüz sona
ermifl de¤il. Mevcut tablo, önümüzdeki dönemde, küresel

ekonomide, hem makro hem mikro düzeyde de¤iflimlere,
yeni yap›lanmalara, k›saca, bir yön de¤iflikli¤ine yol
açaca¤›na iflaret etmektedir. Ancak, flunu ifade etmeliyiz
ki, kriz sonras›nda yön ne olursa olsun, rekabet, kald›¤›
yerden, tüm yo¤unlu¤uyla tüm fliddetiyle devam edecektir.
Bu nedenle, her zaman ifade etti¤imiz gibi, krize karfl›
mücadelenin yan›nda, hem özel sektör hem de hükümet
ve ekonomi yönetimi olarak, rekabet gücünü gelifltirmeye
yönelik çal›flmalar›m›z› krize ra¤men ara vermeden devam
ettirmek zorunday›z.

Sanayimiz, yak›n döneme kadar, maliyetlerini azaltarak,
verimlili¤ini ve ürün kalitesini art›rarak rekabetçili¤ini
korumaya çal›flm›flt›r. Bunlar rekabet gücü aç›s›ndan
elbette çok önemli unsurlard›r. Ancak, küresel ekonomiye
bakt›¤›m›z zaman, yüksek rekabet gücü için, bunlar›n
yan› s›ra, inovasyon kapasitesinin giderek daha çok önem
kazanan bir unsur oldu¤u görülmektedir. Nitekim, daha
önceki sanayi kongrelerimizde de, inovasyon çok önemli
bir bafll›k olarak kendini hissettirmifl ve bir flekilde daima
gündeme gelmiflti.

Konunun önemi çerçevesinde, bu y›l, deyim yerindeyse
biz de inovasyon yaparak, kongremiz kapsam›na, iki yeni
etkinli¤i; inovasyon sergisi ve inovasyon ödüllerini dahil
etmifl bulunuyoruz.

‹novasyon sergimizde, “bilgi”, “fikir- proje” ve “inovasyon”
bafll›klar› alt›nda düzenlenmifl üç özel tematik alanda,  54
firma ve kurum, 136 proje ile yer almaktad›r.

‹SO ‹novasyon Ödüllerine, sektör k›s›t› olmaks›z›n,
ülkemizdeki tüm sanayi kurulufllar› baflvuru yapabilmifltir.
Uzun bir haz›rl›k çal›flmas›n›n ürünü olan bu
organizasyonumuzda sona ulaflmaktan mutlu oldu¤umuzu
ifade etmeliyim. ‹novasyon ödüllerimiz bu akflam
düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacakt›r.

Sanayimizin s›k›nt›lar›n›, yap›lmas› gerekenleri iyi
bildi¤inizi biliyoruz. Ümit ediyoruz ki, katk›lar›n›zla,
2010 sorunlar›m›z›n çözümü yönünde somut ad›mlar›n
at›ld›¤› bir y›l olabilecektir.

Konuflmac›lar›m›z›, oturumlar›m›z› zevk ve ilgiyle takip
edece¤inizi, kongremizden yeni ufuklarla ayr›laca¤›n›z›
ümit ediyorum.

Kat›l›m›n›zdan dolay› bir kez daha teflekkür ediyor ve
Yönetim Kurulumuz ad›na sizleri bir kez daha sayg›yla
selaml›yorum.
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Erdal Bahç›van
‹stanbul Sanayi Odas› Meclis Baflkan›

Odam›z›n 8. Sanayi Kongresi'nde Meclis Baflkan› olarak
sizlerle beraber olmaktan dolay› duydu¤um memnuniyeti
ifade ederek sözlerime bafllarken, kat›l›mlar›yla bizleri
onurland›ran siz de¤erli konuklar› sevgiyle selaml›yorum.
‹stanbul Sanayi Odas›'n›n ilk Sanayi Kongresi, ülkemizi
derinden etkileyen 2001 ekonomik krizinden sonra
gelece¤e dair zihinlerimizin kar›fl›k oldu¤u 2002 y›l›nda
yap›lm›flt›. 2009 y›l›ndaki 8. Sanayi Kongresi, bu sefer
küresel ekonomik kriz nedeniyle zihinlerimizin yine
kar›fl›k oldu¤u bir dönemde gerçeklefltiriliyor. Gelece¤e
do¤ru emin ad›mlarla ilerlemenin yolu bilimden ve
bilgiden geçiyor. Kongremize çok de¤erli konuflmalar›yla
katk› yapacak olan seçkin konuflmac›lar›m›z›n bizlere
yapaca¤› aç›klamalar›n hepimiz için entelektüel bir temel
olaca¤›na inan›yorum. De¤erli konuflmac›lar›m›za
yapacaklar› bu çok önemli katk›lar› için flimdiden teflekkür
ederken, sürdürülebilir rekabet gücü ve kriz sonras› yeni
yön hakk›ndaki düflüncelerimi izninizle sizlerle paylaflmak
istiyorum.

‹nsanl›k, binlerce y›ll›k tar›ma ve kol gücüne dayal› olan
egemen üretim düzenini Bat› Avrupa'da 18. yüzy›l
sonras›nda ortaya ç›kan Endüstri Devrimi ile terk etmeye
bafllad›. 19. yüzy›lda Avrupa'da büyük bir ivme kazanm›fl
olan sanayileflme ve kentleflme 20. yüzy›lda Bat› d›fl›
co¤rafyalarda da geliflerek bugünkü düzeyine ulaflt›.
Bugün dünyan›n bir bölümü sanayi sonras› toplum
aflamas›n› yaflarken bir bölümü klasik sanayileflme
çabalar›na devam ediyor. Dünyada sanayileflme süreci,
maalesef ac› ve gözyafl› olmadan gerçekleflmedi. Üretim
yapmak kadar üretilen ürünü satacak pazar, geçmiflte
oldu¤u gibi bugün de önem tafl›yor. Duruma bu aç›dan
bakt›¤›m›zda I. ve II. Dünya Savafllar› sadece siyasi ve
askeri nedenlerden dolay› yaflanmad›. ‹nsanl›k tarihinde
bir ilk olan dünya savafllar›n›n yaflanmas›nda hammadde
kaynaklar› ve pazar için verilen mücadelenin önemli bir
rol oynad›¤› konusunda siyasi tarihçilerin hemfikir
oldu¤unu belirtmek isterim.

Dünya, 1873 y›l›nda kapitalizmin ilk ekonomik krizini
yaflad›ktan sonra, 1929 y›l›nda ikinci ve çok daha büyük
bir kriz kap›y› yeniden çald›. Dünya ekonomik sistemi
bu krizi 1945 y›l›ndan sonra ekonomik nimetleri toplumun
genifl kesimleriyle paylaflan refah devleti uygulamas›yla
atlatmay› baflard›. Öte yandan 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
hemen her ülkenin sanayileflmek için mücadele verdi¤i
bir dönemde, “nas›l bir kalk›nma” sorusu eflli¤inde,
önemini bugün çok daha iyi anlad›¤›m›z ciddi bir
tart›flman›n bafllad›¤›na tan›k olundu.

Bugün ço¤u kiflinin unuttu¤unu zannetti¤im ünlü Roma
Kulübü'nün bilim adamlar›na yazd›rd›¤› bir rapor bu
tart›flmay› bafllatm›flt›. 1972 y›l›nda 30 dilde yay›nlanan
“Ekonomik Büyümenin S›n›rlar›” adl› rapor, büyük bir
olas›l›kla ciddi de¤iflimler yap›lmad›¤› takdirde 70 y›l

gibi k›sa bir süre içerisinde sosyal ve ekonomik sistemin
çökece¤i biçiminde kötümser kehanetiyle o günün
dünyas›nda çok genifl yank›lar uyand›rd›. Ekolojik
dengeyle ekonomik büyümeyi birlikte ele alan, çevresel
kaliteye önem veren, gelecek kuflaklar›n kendi ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilmelerini tehlikeye sokmaks›z›n bugünkü
kuflaklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen bir model uyar›s›,
dünya ekonomik sistemi taraf›ndan maalesef o tarihlerde
k›smen dikkate al›nd›. Bu tart›flmaya ve uyar›lara ra¤men
1980'lerin bafl›nda ekonomik geliflme yerine ekonomik
büyümeye, üretimden gelen nitelikli kâr ve para yerine
paradan para kazanmaya, bireyin gerçek ihtiyaçlar›ndan
kaynaklanan talep yerine spekülatif talep ile finansal
sermayenin sanayi sermayesine tercih edildi¤i bir dönem
bafllad›. Bu ekonomik politikalar›n devreye girdi¤i bir
dönemde 1989 y›l›nda Berlin Duvar›'n›n y›k›lmas›, 1991
y›l›nda Sovyetler Birli¤i'nin tarihe kar›flmas› takip etti.

Bu tarihi geliflmeler kapitalizmi rakipsiz b›rak›rken,
kapitalizmin rakipsiz kalmas›, son küresel ekonomik kriz
nedeniyle bugün daha iyi anl›yoruz ki en büyük zarar›
da kapitalizmin kendisine verdi. 20 y›l önce rakipsiz
kalmaya bafllad›¤› için zafer ç›¤l›klar› atmaya bafllayan
kapitalizmin bugün kendisi ciddi bir biçimde sorgulan›yor.
BBC ad›na 27 ülkede yap›lan kamuoyu yoklamas›nda,
kat›l›mc›lar›n %89'unun serbest piyasaya ve kapitalizme
olan inançlar›n›n zay›flad›¤› ortaya ç›kt›. “ ‹fller ‹yi
Gitmiyor” bafll›kl› yaz›s›nda bir gözlemci, gelinen noktay›
flu çarp›c› tespitlerle ortaya koyuyor: Paris'te akflam saat
10'dan sonra görülen manzara, evsiz ve paras›z binlerce
sokak insan›n›n karton kutular›n üzerinde so¤uk bir geceyi
karfl›lama cesaretleri. Sadece dikkat çeken nokta, bu
insanlar›n sar›ld›klar› uyku tulumlar›n›n hepsinin ayn›
model olmas›d›r. Devlet yard›ma yetiflmifl, hepsine uyku
tulumlar› da¤›t›lm›fl.  Maalesef Avrupa'da insan
manzaralar› art›k böyle. Özellikle Avrupa Birli¤i'nin üç
büyük ekonomisi, Almanya, Fransa ve ‹ngiltere fena
halde sallan›yorlar. Paris ve Berlin sokaklar› yald›zlar›
dökülmüfl bir görüntü sergiliyor.

Durgunluk iflsizli¤i, iflsizlik ise küçük ve orta boy
iflletmelerden bafllayarak ekonominin orta dire¤inde
iflaslar› h›zland›rm›fl, ‹ngiltere'de genç iflsiz say›s› bir
milyon artm›flt›r; bunun 100 bini üniversite mezunu
gençlerden oluflmaktad›r. Genç iflsiz oran›nda ‹ngiltere'yi
yak›ndan takip eden ülkeler s›ras›yla ‹spanya, Fransa ve
Almanya'd›r. Avrupa bas›n›n 2009 y›l›nda üniversitelerden
mezun olan gençler için kulland›¤› ortak s›fat bile
düflündürücüdür: Kay›p kuflak. Çünkü 2009'dan bafllayarak
ekonomik kriz süresince üniversitelerden mezun olan
genç bireylerin en az %10'unun bir ifle girme flanslar›
hemen hemen yok gibidir. Avrupa Birli¤i'nin s›n›rlar›
içindeki iflsizlik oran›, %9,2 ile son on y›l›n en yüksek
noktas›nda bulunuyor. 27 Avrupa Birli¤i ülkesinde toplam
22 milyon kiflinin geçti¤imiz Eylül ay› itibariyle ifli yoktu.
Uzmanlar bu rakam›n bugün daha yüksek bir noktada
oldu¤unu da belirtiyorlar.
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Spekülatif kazanç anlay›fl›na dayal› dünya ekonomisinin
bugün geldi¤i nokta, hepimize hayal k›r›kl›¤› yaflat›yor.
En büyük hayal k›r›kl›klar›ndan bir tanesini de Sovyetler
Birli¤i'nin eski lideri Mihail Gorbaçov yafl›yor. Mihail
Gorbaçov The Guardian gazetesinde Kas›m 2009'da
yay›nlanan “Kapitalizm Perestroykaya Muhtaç” bafll›kl›
yaz›s›nda aynen flunlar› söylüyor: “Benim kufla¤›mdan
birçok siyasetçinin güvendi¤i ve inand›¤› bir dünya ortaya
ç›kmad› maalesef. So¤uk savafl›n sona ermesiyle birlikte
insanl›¤›n silahlanma yar›fl›n›, tehlikeli bölgesel çat›flmalar›
unutabilece¤ine, yoksullu¤un ve eflitsizli¤in sona erdi¤i
 bir alt›n ça¤a ad›m atabilece¤imize inanm›flt›k. Ne yaz›k
ki son 20 y›lda dünya daha adil bir yer haline gelmedi.
Zengin ve yoksul aras›ndaki uçurum aynen kald› veya
derinleflti. Sadece kuzey ile güney aras›nda de¤il bizzat
geliflmifl ülkelerin içinde de bir uçurum var.”

Mihail Gorbaçov'u bile hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan spekülatif
ekonomik düzen, Amerika örne¤inden bakt›¤›m›zda son
krize kadar flu flekilde iflliyordu. Reel geliri, sat›n alma
gücü s›n›rl› olan kesimler, tüketici kredileri ve kredi
kartlar› gibi mekanizmalarla talep unsuru haline getirildi.
Düflük faizli konut kredileriyle hiç konut sahibi
olamayacaklara dahi inan›lmaz paralar ve imkânlar
sunuldu. Normal olarak piyasalar›n borç vermeyece¤i
insanlara para bollu¤u nedeniyle büyük krediler aç›ld›.
As›l neden; eksik talep ve afl›r› üretimin ortaya ç›karaca¤›
krizin finansal mekanizmalarla ertelenmesidir. Normal
olan; insan›n geliri kadar harcama yapmas›d›r. Ama
Amerika'da; reel gelirlerde sürekli bir düflüfl olurken
insanlar›n tüketiminde ise art›fl yafland›.

Reel gelirlerde düflüflün yafland›¤› bir ortamda, insanlar›n
gelece¤ini borçland›rarak tüketime yönlendirilmesi
anlay›fl› bugün yaflad›¤›m›z büyük ekonomik felakete
kap› aralad›. Bu olumsuz ekonomik durumu, finansal
mekanizmalarla erteleme gerçe¤i beklentileri do¤ru bir
flekilde yönetmeyi de imkâns›z hale getirdi. En ac› verici
olan ise, dünyada uygulanan bu olumsuz gerçe¤i, bizim
gibi geliflmekte olan ülkelerin baflkas›n›n paras› olarak
bilinen s›cak paraya güvenerek has›ralt› etmeye çal›flmas›
oldu.

Üretimi d›fllayarak paradan para kazanmay› esas alan
ekonomik model, 1994 Meksika ve Türkiye krizi, 1997
Güneydo¤u Asya krizi, 1998 Rusya krizi, 2000 Brezilya
krizi, 2001 Türkiye ve Arjantin krizine ortam haz›rlarken
2000'li y›llar›n bafl›ndaysa kriz sarmal›n›, dünyan›n motor
ekonomisi olarak de¤erlendirilen Amerika'ya tafl›d›.
Teknoloji a¤›rl›kl› hisselerin ifllem gördü¤ü Nasdaq
Borsas› 2001 y›l›nda kriz yaflarken ayn› y›l Enron adl›
enerji flirketi iflas bayra¤›n› çekerek spekülatif para
kazanma düzeninin Amerika'da tökezlemeye bafllad›¤›na
dair sinyaller vermeye bafll›yordu. Ba¤›ms›z mali denetim
flirketi Arthur Anderson'›n Enron'un mali denetimi
süresince pek çok önemli mali belgeyi imha ederek
flirketin borçlar›n› gizlemesi, kapitalist sistemdeki

fleffafl›¤›n geri plana itildi¤ini gösteriyordu. Duruma bu
aç›dan da bak›ld›¤›nda, 2008 y›l›n›n sonlar›na do¤ru
Amerika Birleflik Devletleri'nde bafllayan ve bugün bütün
dünyay› etkisi alt›na alan küresel krizin boyutuna
flaflmamak gerekiyor.

S›cak paran›n cazibesine kap›larak üretimi geri plana
iten, paran›n para kazand›¤› toplumlar, bugün s›k›nt›y›
daha büyük boyutlarda yafl›yorlar. Kendi ülkemize
bakt›¤›m›zda dünyan›n en pahal› benzini, elektri¤i,
dünyadaki en haks›z vergiler maalesef bu topraklar
üzerinde. Do¤algaz fiyat›n›n 2010 y›l›nda ne olaca¤›n›,
sanayiciler olarak henüz bilmiyoruz. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta, bu tablonun son y›llarda de¤il,
son 30 y›ldaki çarp›k iktisadi politikalardan kaynakland›¤›
gerçe¤idir. Bu çarp›k ekonomik anlay›fl›n art›k dünya
üzerinde de¤iflmesi gerekiyor. Finansal sermayenin krize
ra¤men elde etti¤i yüksek kârlar herkesin dikkatini çekiyor.
Rekabet için eflit flartlar do¤urmayan bu ekonomik düzen,
müteflebbis ruhunu erozyona u¤ratarak, özellikle bizim
gibi ülkelerde kimsenin müteflebbis olmak istemeyece¤i
tehlikeli bir döneme kap› aral›yor. Bu çarp›k ekonomik
düzenin dünyada de¤iflmemesi, ciddi toplumsal bedellerin
ödenmesine de neden olacak. Yabanc› düflmanl›¤›,
ötekilefltirme, suç oranlar›ndaki art›fl, intihar, cinnet
geçirme, flirket iflaslar›, karfl›l›ks›z çek ve senetlerdeki
art›fl, bu durumun öncü sars›nt›lar›d›r.

‹dama götürülen Temel'in, son sözün nedir sorusuna “Bu
da bana ders olsun,” deyifli, bir yandan güldürürken bir
yandan da yaflam›n sonuna dek derslerle dolu oldu¤unu
anlat›yor. Anadolu insan›n›n ifl iflten geçmeden gerçe¤ine
vurgu yapan “Son piflmanl›k fayda etmez” sözünün yan›
s›ra “Bu dünya bize atalar›m›zdan miras kalmad›, biz onu
çocuklar›m›zdan ödünç ald›k”  diyen Afrika atasözü,
bizlere çok önemli bir mesaj veriyor. Bu mesaj›, insanl›¤›n
gelece¤i ad›na do¤ru alg›lamam›z gereken bir dönemden
geçiyoruz. Bu özdeyifllerden hareketle, gelecek kuflaklar
ad›na geçmifl dönemin çarp›k ekonomik politikalar›ndan
gerekli dersler ç›kartarak daha adil ve bar›flç›l bir dünya
için hepimizin mücadele etmesi gerekiyor.

Bu ba¤lamda paradan para kazanma yerine üretime ve
yarat›c›l›¤a önem vermeliyiz. Bu kongrede ev sahipli¤i
yapmaktan onur duydu¤umuz ‹novasyon Sergisi,
yarat›c›l›¤›n önemine dikkat çekiyor. Önümüzdeki yeni
ekonomik dönem, üretimden kaynaklanan nitelikli kâr
ve yarat›c›l›¤›n dönemi olacak. Ucuz eme¤e dayal›, katma
de¤eri düflük bir ihracat yerine, sanayi sonras› toplumlar›n
katma de¤eri yüksek üretim ve ihracat anlay›fl›n› en k›sa
zamanda öne ç›karmal›y›z. Bir ülkenin sahip oldu¤u
patent say›s›, o ülkenin yarat›c› düflünce gücünün en
önemli göstergesidir. Türkiye'nin 100 y›lda ortaya koydu¤u
patent say›s›n›, Amerika Birleflik Devletleri bir y›lda
gerçeklefltiriyor. Bu noktada bir ülkede patent say›s›n›n
azl›¤› ile hamasetin bollu¤u aras›ndaki iliflkiyi, bilimin
ciddi bir flekilde araflt›rmas› gerekti¤ine ciddi biçimde
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inan›yorum. Yarat›c›l›k ve patent konusunda
üniversitelerimize çok büyük görevler düflüyor. Baz›
üniversitelerimizde Teknoparklar›n kurulmas›ndan büyük
bir memnuniyet duyuyoruz. Bunun daha da geliflmesini
temenni ederken devletin ve özel kesimin Ar-Ge'ye daha
fazla kaynak ay›rmas› gerekti¤ini önemle vurgulamak
istiyorum.

Dünya ilk ve son kez ekonomik kriz yaflam›yor. ‹nsanl›k
tarihine bakt›¤›m›zda de¤iflik dönemlerde çok say›da
ekonomik krizin yan› s›ra açl›¤a ve sefalete, kanl›
savafllara, veba baflta olmak üzere salg›n hastal›klara ve
muhtelif do¤al afetlere tan›k oluyoruz. Bunlar yaflan›rken
dikkate de¤er en önemli noktalardan bir tanesi, yaflama
ve üretme azminin hiçbir zaman eksik olmad›¤› gerçe¤idir.
‹nsanl›k tarihinin bu de¤iflmeyen gerçe¤i bize çok önemli
bir mesaj veriyor: Karamsar olmak yerine mücadeleyi
tercih edenler, insanl›¤› bugünlere tafl›d›. O halde bizlerin
de, her gecenin bir sabah› var gerçe¤inden hareketle,
karamsarl›k yerine mücadeleyi tercih etmesi gerekti¤ine
inan›yorum. Kat›l›mlar›n›zdan ve bizlerle birlikte
olman›zdan dolay› sizlere bir kez daha teflekkür ediyor,
Kongremizin baflar›l› geçece¤i inanc›yla hepinize
sayg›lar›m› sunuyorum.
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M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan›

Öncelikle bu sene sekizincisi düzenlenen ve önemli
sayg›nl›¤a ulaflan Sanayi Kongresi'ne kat›lmaktan dolay›
duydu¤um memnuniyeti ifade etmek isterim.

Sanayicimize vizyon kazand›ran, sanayimizin sorunlar›na
ve önündeki f›rsatlara odaklanan bir kongreyi, y›llard›r
baflar›yla ve kararl›l›kla organize eden, baflta de¤erli
dostum, yak›n çal›flma arkadafl›m say›n Tan›l Küçük
olmak üzere, ‹stanbul Sanayi Odas› yönetimini, meclisini
ve çal›flanlar›n› yürekten tebrik ediyor, baflar›l›
çal›flmalar›n›n devam›n› diliyorum.

Sözlerime bafllarken Bakanl›¤a geldi¤inden bu yana özel
sektörün sorunlar›na karfl› gösterdikleri hassasiyetten ve
bizlerin hep yan›nda olduklar›n› bir defa daha
göstermelerinden dolay›, Say›n Bakan›m›z Nihat Ergün'e
huzurlar›n›zda teflekkür etmek istiyorum. Yine aram›zda
bulunan iki eski Bakan›m›za, say›n Ali Coflkun'a ve say›n
Kürflat Tüzmen'e, bakanl›klar› döneminde özel
sektörümüze yapm›fl olduklar› katk›lardan dolay›
huzurlar›n›zda ayr›ca teflekkür ediyorum.

Çeflitli ülkelerden ve ülkemizden toparlanmaya yönelik
veriler gelse de, küresel krizin etkilerini sosyal hayat›m›zda
daha derinden hissediyoruz. Korkar›m bunun devam
edece¤ini görece¤iz.

Esas›nda, al›flt›¤›m›z dünyay› altüst eden bir süreçten
geçiyoruz.  Dün enflasyon inince, faiz inince hep beraber
sevinirdik ama flimdi ekonomiye etkisini çok
göremedi¤imiz için sevinemiyoruz. Evet, faiz iniyor ama
ekonomi dört çeyrektir üst üste küçülüyor, iflsizlik art›yor.
Enflasyon düflüyor ama talep kalmad›¤› için mallar›n
fiyatlar› iniyor. Bankalarda para var ama hem ekonomik
aktivite hem de ekonomiye güven azald›¤› için, kaynaklar
reel sektöre de¤il kamu borçlanmas›na akmaktad›r. Kredi
de¤erlendirme flirketleri rating notumuzu art›r›yor ama
bunun temeli, bankalar›n ve kamunun kredi borçlar›n›
geri ödeme kapasitesinin daha olumlu hale gelmesidir.
Kredi notu iyileflse de ekonomik faaliyetlerde göze çarpan
bir ekonomik canlanma yaflanmamaktad›r.

Dolay›s›yla ilginç bir dönemdeyiz. Dünün müjdeli haber
veren göstergeleri, bugünlerde bizleri sevindirmemektedir.
Mali sektör ve portföy yat›r›mc›lar› için olumlu görünenin,
reel sektör ve halk›n büyük k›sm› aç›s›ndan iyi
görünmedi¤i, farkl› kesimlerin çok farkl› bak›fllar›n›n
oldu¤u bir dönemdeyiz. Önümüzdeki dönemde durumu
iyi olanla kötü olan aras›ndaki makas›n daha da
aç›lmas›ndan endifle ediyoruz.

Bizimse ekonominin geneline özellikle de iki temel
göstergeye bakmam›z gerekmektedir.  Bunlardan ilki
ekonomik büyümedir, yani ülkelerin gayri safi milli
has›las›n›n büyümesidir. Ülkemize bakt›¤›m›z zaman, ilk
dokuz ayda %8,4 oran›nda küçüldü¤ümüzü görüyoruz.
Di¤er önemli gösterge iflsizliktir. Bence Türkiye'nin en

önemli meselesi, krizle birlikte insanlar›m›z›n iflsiz
kalmas›d›r. Krizle birlikte ilave 1 milyon insan›m›z iflsiz
kald›, resmi iflsiz say›m›z 3,5 milyona ulaflt›.

Dünya Bankas›'n›n Doing Business raporuna göre, ifl ve
yat›r›m baz›nda 73. s›raday›z. Dünya Ekonomi
Forumu'nun Küresel Rekabet Endeksi s›ralamas›nda 61.
s›raday›z. Halbuki ülkemizin, dünyan›n en büyük 17.
Ekonomisi oldu¤unu iddia ediyoruz ki öyle de. Bu, bize
yak›flan bir tablo de¤ildir. Alt›n› çizerek söylüyorum,
bugün ifl ve yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek, dün oldu¤undan
daha da önemlidir. Verimli topraklara, verimli tohum
ekilirse bundan herkes kazançl› ç›kar. O halde gün,
üretimimizi güçlü tutma, düflen üretim kapasitelerimizi
art›rma, azalan istihdam› yerine koyma günüdür. Mevcut
üretime ve iflletmelerimize destek olma günüdür. Bunu
baflarmak içinse, yeni bir yaklafl›ma ihtiyac›m›z vard›r.
Bu da, üretim ve tüketimi birlikte teflviktir.

Kamu idaresi reformunu art›k tamamlamak zorunday›z.
Buna bafllad›¤›m›zda bugün sorun olan pek çok
meselemizin çözümlenece¤ini görece¤iz. Bunlar›n en
önemlilerinden bir tanesi de kay›td›fl›l›k meselesidir.
Kay›td›fl›l›k yaln›zca iktisadi bir sorun de¤ildir, ayn›
zamanda kamu idaresi sorunudur. Kay›td›fl›l›k nedeniyle
do¤rudan vergi yerine dolayl› vergilere a¤›rl›k verilince,
Türkiye'nin rekabet gücü olumsuz etkilenmektedir. Biraz
önce Say›n Bahç›van'›n de¤indi¤i gibi, akaryak›ttaki tablo,
iflte bunun sonucudur. Enerji fiyatlar› üzerinde yüksek
vergilendirmeden vazgeçilmeli, ilgisiz eklentiler tamamen
kald›r›lmal›d›r.

Dolayl› vergilere dayal› bir sistem içinde faaliyet gösteren
flirketler, dünya çap›nda rekabetçi olamazlar, yar›fla
geriden bafllarlar. Bunun fark›nda olmam›z gerekmektedir.
‹fl yapman›n maliyetinin yüksek olmas›, hem kay›td›fl›l›¤›n
bir sonucu hem de kökenidir. Bu kadar karmafl›k hale
gelen bir sorunun çözümü de kapsaml› bir reform
stratejisiyle mümkün olabilir. Günlük tedbirlerle bu
sorunlar›m›z› çözemeyiz. Türkiye, vergi sistemini, vergi
idaresini elden geçirmeden kay›td›fl›l›k sorununu çözemez.
Kayda girene yüklenen bir vergi idaresi anlay›fl›yla ça¤dafl
dünyada yol alamay›z. Türkiye'yi dünyan›n 17. büyük
ekonomisi yapt›k ama kay›td›fl›l›kta bir üçüncü dünya
ülkesi gibiyiz. Kay›td›fl›l›k böyle sürdü¤ü müddetçe,
ekonomisi birinci ligde olan bir ülke olamay›z.

Üstelik kay›td›fl›l›k demokrasimizin güçlenmesine de
engeldir. Kay›td›fl›l›¤›n oldu¤u yerde, birleflik kaplar
misali birinin kay›td›fl›l›¤› onunla ifllem yapan› da
etkilemektedir. Bu durumda, hepsi defolu bireylerden
oluflan bir toplum do¤maktad›r. Kendi hesab›n› vermeyen
hesap soramaz. O vakit de demokrasimiz güçlenemez.
Demokrasinin özü hesap sorabilmekten geçmektedir.
Defolu insanlar›n hesap sorabilmesi mümkün de¤ildir.
Asl›nda kay›td›fl›l›k herkesi defolu hale getirmifltir. Onun
için de demokrasimizin kalitesinden bahsedebilme
flans›m›z yoktur.
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Amerika Birleflik Devletleri baflta olmak üzere, dünyan›n
birçok ülkesinde bir taraftan paras› olanlar›n harcama
yapmas› özendirilirken, di¤er taraftan vergi indirimleri
yap›l›rken harcama çekleri verilerek hane halk› harcamaya
teflvik edilmektedir. Türkiye'de ise zaten dar kapsaml›
uygulanan vergi indirimleri bile h›zla kald›r›l›rken bir de
üstelik dolayl› vergiler art›r›larak halk›n üretimi ve tüketimi
azalmaktad›r.

Bir taraftan Avrupa'n›n en büyük otobüs üreticisi ve
ihracatç›s› olmakla hakl› flekilde övünüyoruz, sonra yüz
milyonlarca avroluk otobüs ithal ediyoruz. Yabanc› üretimi
kazanmaktad›r, Türk üreticisi ve iflçisi kaybetmektedir.
Üstelik bu durum, Say›n Baflbakan›m›z›n genelgesine,
Say›n Baflbakan›m›z›n deste¤ine ra¤men devam
etmektedir. Oysa biz istiyoruz ki üreten kazans›n, biz
istiyoruz ki çal›flan kazans›n, biz istiyoruz ki emek veren
kazans›n. Lobiler de¤il, bu iflte KOB‹'ler kazans›n. O
yüzden hükümetimizin bir önceli¤i de bu zihniyet
devrimini kamu idaresine yaymak olmal›d›r. Zaten büyük
iktisatç› Keynes bofluna dememifl: En büyük problem
insanlar›n yeni fikirleri benimsemesi de¤il, eskilerini
unutabilmesidir.

Ekonomide yaflanan di¤er önemli sorun, flirketlerimizin
fon ak›fllar›nda ortaya ç›kan dengesizliktir. fiirketlerimizin
gelir-gider tahminleri kriz öncesi ortama göre
haz›rlanm›flt›r. Oysa giderler ayn› kal›rken gelirler
beklenenin alt›nda kalm›flt›r. O halde bu uyumsuzlu¤u
giderecek ve flirketlerin mali ve vergisel taahhütlerini de
zamana yayacak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r.

2010 y›l›nda ekonomi, baz etkisinden dolay› 2009 y›l›na
göre büyüyecektir. Ama bir dizi tedbirle desteklenmezse,
2011 'in 2010'dan daha iyi olabilmesini riske etmifl oluruz.
Son aylarda üretim göstergelerindeki yükselifle de bu
aç›dan bakmak gerekmektedir. Evet, krizin yo¤un
yafland›¤› dönemi hep beraber geride b›rakmaktay›z. Ama
bu yeterli mi? Kaybetti¤imiz üretimi, istihdam›, ticaret
hacmini tekrar ne zaman yakalayaca¤›z?

Esasen iflimizin as›l zor taraf› da flimdi bafllamaktad›r.
2003-2007 aras›nda ekonomik büyüme üzerine infla
etti¤imiz küresel flartlar art›k yok. Yat›r›mlar›n ve iç
tüketimin finansman›n› sa¤layan d›fl kaynaklar, eski
düzeyinde de¤il. Demek ki 'd›fl kaynak varsa büyüme
var' ezberimizi art›k de¤ifltirmek zorunday›z.

Bu y›l önemli bir s›k›nt› da, bankalardaki kaynaklar›n
kamu taraf›ndan kullan›lmas›yd›. Ama önümüzdeki y›l,
bu tablo de¤iflmeyecek gibi gözükmektedir. Zira kamunun
borç çevirme oran› %100'ün üzerinde, yani bu y›l kamunun
çekti¤i kaynak geri gelmeyecek. O zaman finansman
s›k›nt›s›n› nas›l aflaca¤›z?

Elbette Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›z›n büyük
gayretleriyle KOB‹'lere yönelik desteklerin artmas›n› son
derece önemli görüyor ve teflekkür ediyoruz. Özellikle
KOSGEB üzerinden KOB‹'lere verilen finansman deste¤i

ile Kredi Garanti Fonu'na verilen 1 milyar TL kefalet
deste¤iyle beraber 10 milyar liral›k bir kayna¤›n
aktiflefltirilmesinden dolay› teflekkür ediyoruz. Bunlar›n
hepsi do¤ru ad›mlard›r. Öte yandan tüm ad›mlar›n, tek
bir iktisat politikas› bilefleni olmas› da gerekmektedir.
Zira bize gereken yeniden ve yeni bir büyüme hikâyesidir.

Küresel iktisadi kriz, bir süreden beri meselelere k›sa
vadeli bak›lmas›n› zorunlu k›lm›flt›. Bu da do¤ald›r. Ancak
piyasalar›n durulmaya bafllamas›yla birlikte, iki unsur ön
plana ç›kmaktad›r. Birincisi hasar tespitinin sa¤l›kl›
yap›lmas›d›r. Böylece do¤ru bir onar›m süreci
bafllat›labilir. ‹kincisiyse flekillenmekte olan yeni bir
küresel rekabet haritas›na bakarak orta vadeli düflünmeye
h›zla bafllamakt›r. F›rt›nan›n durulmas›yla birlikte önemli
olan, a¤açlar›n yeniden tomurcuklanmaya bafllamas› de¤il,
o tomurcuklar›n daha patlamadan kurumas›n›n
önlenmesidir. Tomurcuklar›n patlamadan kurumas›n›n
önlenmesinin yolu, onlara ihtiyaç duyduklar› ›s› ve nemin
sa¤lanabilmesidir.

Bu noktada ihtiyaç duyulan nedir? Dünyadaki e¤ilimler
dikkate al›nd›¤›nda, ifl dünyam›z› dinami¤e sokacak
tedbirlerin al›nmas›n› içeren yeni bir sanayi politikas›
çerçevesidir. Üretim yap›m›z›, kriz sonras›n›n yeni rekabet
parametrelerini dikkate alarak yenilemek zorunday›z.
Yeni küresel rekabet ortam›nda nas›l bir üretim yap›s›yla
talebi karfl›layaca¤›z? Bu üretim yap›s› için nas›l bir
iflgücü beceri düzeyi gerekmektedir? Böyle bir beceri
düzeyi için nas›l bir e¤itim sistemine ihtiyac›m›z var?
Mesleki e¤itimdeki t›kanmay› nas›l aflaca¤›z? Türkiye'nin
birtak›m vehimlere kap›larak mesleki e¤itimin önünü
t›kama lüksü olabilir mi?

‹flte sanayi ve büyüme stratejisi, asl›nda bu ve buna benzer
sorular›n cevab›d›r. Sanayi politikas› olmayan›n, enerji
politikas› olamaz, e¤itim politikas› olamaz, çevre politikas›
da olamaz. Hepsinden önemlisi, sanayi politikas› olmayan
bir Türkiye, iflsizli¤i de çözemez. Türkiye, kriz sonras›n›n
dünyas›nda etkili bir güç olmak istiyorsa, yeni bir büyüme
stratejisi tasarlamal›d›r. Tüm bildiklerimizin hepsi, hem
biz, hem kamu taraf›nda eskidi. Hepsinin de yanl›fl oldu¤u
ortaya ç›kt›. Bu ba¤lamda Kongre'nin ana temas›n›
fevkalade önemli ve isabetli gördü¤ümü burada bir kere
daha ifade etmek istiyorum.

Türkiye gelece¤ini ›skalamak istemiyorsa akl›n
mezarl›¤›ndan kurtulmak zorundad›r. Bunun yolu, kamuda
ve özel sektörde al›flagelmifl düflünce kal›plar›n›
de¤ifltirmektir. Ülkede her çivi çakan›n de¤il, do¤ru çivi
çakan›n desteklenmesidir.

Özel sektör de muhakkak kolayc›l›ktan s›yr›lmal›d›r.
Küçük olsun, benim olsun anlay›fl›n› terk etmeliyiz.
Ortakl›k kurmay›, birlikte ifl yapabilmeyi ö¤renmeliyiz.
Kamu idaresinde de; mazeret de¤il çözüm üreten, yapt›¤›
iflin sorumlulu¤unu alan, usule de¤il esasa uygun çal›flan
kamu çal›flanlar›n›n halk›n amiri de¤il, halk›n hizmetkâr›
oldu¤unu bilen bir anlay›fl›n yerleflmesidir. Toplum olarak
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da önyarg›, ön kabul ve ötekilefltirmekten vazgeçmeliyiz;
empati yapmay› ö¤renmeliyiz; kutuplaflma yerine
dayan›flma yapmay› bilmeliyiz.

‹flte bu çerçevede ekonominin kurumsal altyap›s›n›
topyekûn elden geçirecek, oyun alan›n› herkes için eflit
k›lacak, içinde yarg›, e¤itim, vergi gibi temel sorun
alanlar›n›n oldu¤u ikinci nesil reform paketini bir an önce
uygulamaya geçirmek durumunday›z.

Ben gelece¤imizden umutluyum. Türkiye'nin pek çok
baflar›lara imza atm›fl sanayicileri olarak 2023 y›l›nda
dünyan›n ilk on büyük ekonomisi aras›na girmek istiyoruz.
Bunu da sahip oldu¤umuz müteflebbis ruhumuzla
gerçeklefltirece¤iz diyorum. Bu düflüncelerle sözlerime
son verirken tüm kat›l›mc›lara teflekkür ediyor, hepinizi
sayg›yla selaml›yorum.
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Nihat Ergün
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan›

‹stanbul Sanayi Odas›'n›n düzenledi¤i 8. Sanayi Kongresi
ve ‹novasyon Sergisi'nin aç›l›fl›nda bu de¤erli toplulu¤un
aras›nda bulunmaktan duydu¤um memnuniyeti ifade
ediyor, herkesi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

‹stanbul Sanayi Odam›z, kuruluflundan bu yana
sanayimizin geliflmesi için çok önemli hizmetler
görmüfltür. Bugün sekizincisini gerçeklefltirdi¤imiz Sanayi
Kongresi'nin de ‹stanbul Sanayi Odas›'n›n faaliyetleri
aras›nda özel bir yeri, özel bir önemi oldu¤una inan›yorum.
Yurtiçinden ve yurtd›fl›ndan her y›l, birbirinden de¤erli
konuflmac› ve kat›l›mc›lar›n bir araya geldi¤i bu Kongre,
ülkemizde yap›lan önemli etkinliklerden birisi olarak
kendisini ispat etmifltir. Kongre'nin ana temas›
“Sürdürülebilir Rekabet Gücü” olarak belirlenmifltir. Bu
nedenle, Kongre kapsam›nda kriz sonras›nda yeni
yönümüzü etrafl›ca konuflma imkân› bulaca¤›z. Tarihin
en a¤›r ekonomik krizlerinden birini geride b›rakmaya
bafllad›¤›m›z bugünlerde, kriz sonras›n› konuflmaya
bafllamam›z, de¤erlendirmemiz ve buna göre yolumuzu
çizmemiz, büyük önem arz ediyor. Bu noktada güçlü ve
zay›f yanlar›m›z› tespit etmemiz, zay›f yönlerimizi telafi
etmemiz, güçlü yönlerimizi daha da güçlendirmemiz
gerekiyor.

2008'in sonlar›ndan itibaren baflta Amerika Birleflik
Devletleri olmak üzere, geliflmifl ülkelerin finans
piyasalar›ndan kaynaklanan bir krizle karfl› karfl›yay›z.
Kriz, zamanla tüm dünyay› etkiledi, bu süreçte dev flirketin
ve tarihi finans kurumlar›n›n arka arkaya iflaslar›na tan›k
olduk. Kredi kanallar›n›n büyük ölçüde t›kanmas›n›n bir
sonucu olarak üretim ve ticaret azald›, iflsizlik tüm dünyada
önemli ölçüde art›fl gösterdi. Ancak hükümet olarak, bu
süreçte etkin bir ekonomi yönetimi sergileyerek ekonomik
krizin etkilerini en aza indirecek tedbirleri, yeri ve zaman›
geldikçe uygulamaya koyduk.

Özellikle iç piyasay› canland›rmaya yönelik beyaz eflya,
elektronik, mobilya, otomotiv gibi sektörlerde, özel
tüketim vergisi, katma de¤er vergisi indirimleri
gerçeklefltirdik. Finansmana eriflim noktas›nda teminat
s›k›nt›s› yaflayan iflletmelerimize rahat nefes ald›racak
bir uygulamay› da bu süreçte hayata geçirdik. KOSGEB'in
de ana orta¤› oldu¤u Kredi Garanti Fonu'nun sermayesi
bu dönemde güçlendirildi; 60 milyon liradan 240 milyon
liraya ç›kar›ld›. Kredi garanti kurulufllar›na 1 milyar liraya
kadar Hazine deste¤i sa¤lanmas›n› öngören Bakanlar
Kurulu karar› ile KOB‹'lerimize ilave 10 milyarl›k kredi
hacmi oluflturuldu. Bununla ilgili baflvurular› da geçti¤imiz
günlerde almaya bafllad›k. Ayr›ca küçük iflletmelerimize
yönelik çok önemli destekleri de yine KOSGEB
arac›l›¤›yla bafllatt›k ve bunlar› sürdürüyoruz. Kriz
döneminde KOB‹'lerimize yönelik olarak 2008 y›l›nda
1.6 milyar liral›k, 2009 y›l›nda ise 4 milyar liral›k kredi
hacmi oluflturacak tedbirler devreye soktuk.

Bugün gelinen noktada, krizi atlatt›¤›m›za dair olumlu
sinyaller gelmeye bafllad›. Ancak yine de ihtiyatl›
iyimserli¤i elden b›rakmamal›y›z. Afl›r› kötümserlik de,
afl›r› iyimserlik de bu sürece katk› sa¤lamaz, aksine sürece
zarar verebilir. Kriz sonras›nda Türkiye'nin yeni yönünün
masaya yat›r›laca¤› bu Kongre'yi bu nedenle
önemsedi¤imizi belirtmek istiyorum. Kriz sonras›
dönemde Türkiye'yi büyük f›rsatlar›n bekledi¤ini söylemek
yanl›fl olmayacakt›r. Bu süreçte, kimin, nerede durdu¤u,
tüm ekonomi aktörlerinin nas›l pozisyon ald›¤› bu noktada
çok önem kazanmaktad›r. Kriz sonras› f›rsatlar› en iyi
flekilde de¤erlendirmek için, sürekli görüflmemiz, fikir
teatisinde bulunmam›z ve çözüm yollar›n› hep birlikte
aramam›z, bizi do¤ru sonuca ulaflt›racak yöntemdir.

Bugün dünyada ekonomik iliflkiler çok karmafl›k yap›
sergilemekte, bir yerde yaflanan olumsuzluk, do¤al olarak
baflka yerleri de etkilemektedir. 2007 y›l›nda %5,2
oran›nda büyüyen küresel ekonominin, 2009 y›l›nda %1,1
oran›nda daralmas› bekleniyor. Dünya ticaret hacminin
bu y›l %11,9 oran›nda küçülerek son 60 y›l›n en büyük
daralmas›n› yaflamas› da beklentiler aras›nda. Dünya
ülkelerinin hemen hepsi, bu krizden az ya da çok etkilendi.
Dünyaya entegre olmufl bir ekonomi olarak biz de
etkilendik ancak bugün geldi¤imiz noktada flunu rahatl›kla
söyleyebiliriz: Türkiye, bu krizi en az hasarla atlatan
ülkelerden biridir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Baz›
gerçeklerin üstünü örtmek için de bunu söylemiyoruz.
Bunu, bugün yay›nlanan birçok uluslararas› rapor da
do¤ruluyor. Türkiye'nin krizi iyi yöneten ülkelerden, kriz
sonras›nda en h›zl› toparlanacak ülkelerden oldu¤u da
ortaya konuluyor.

Evet, üretimde bir daralma olmufltur, ekonomi
küçülmüfltür, ihracat azalm›flt›r ama bunlar tüm dünyada
yaflanm›fl olan gerçeklerdir. 2001'de de kendi
dinamiklerimizden kaynaklanan bir krizde 21 banka fona
devredilmifltir.  Bu küresel krizdeyse böyle bir fley olmad›
ve biz, OECD ülkeleri aras›nda bankas› batmayan, kamuya
bu nedenle yük oluflturmayan neredeyse tek ülke olduk.
OECD tahminlerine göre Türkiye, 2010 y›l›nda %3,7 -
Orta Vadeli Program'da %3,5'tir - oranla 30 ülke aras›nda
Güney Kore'den sonra en fazla büyüme kaydedecek olan
ülke say›l›yor. 2011'deyse Türkiye, %4,6 oran›yla en
fazla büyüyecek ülkeler aras›nda sayl›yor. OECD, 2012-
2017 aras›ndaki bir projeksiyondaysa, Türkiye'nin bu
y›llarda ortalama %6,7 oran›nda büyüyece¤i tahminini
ortaya koyuyor.

Biz toplum olarak, ekonomik krize yabanc› bir toplum
de¤iliz. Uzun y›llar boyunca ortalama 2-3 y›lda bir
ekonomik krizler yaflad›k; milli gelirimiz iki y›l büyüdü
sonra küçüldü, üç y›l büyüdü sonra yine küçüldü.
Sanayicimiz, giriflimcimiz üretti, biriktirdi, yat›r›m yapt›,
sonra bir krizde bunlar› kaybetti, elinden uçtu gitti. Bütün
bunlar, b›rak›n küresel krizleri, dünyada olumlu konjonktür
varken dahi oldu, geçmifl y›llarda dünya büyürken Türkiye
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küçüldü. Özel sektörümüz o günleri çok iyi hat›rl›yor,
zira faizin %60-70 oldu¤u, enflasyonun yüksek oldu¤u
bir ortamda yat›r›m yapman›n, ifl yapman›n ne kadar zor
oldu¤unu ifladamlar›m›z bizden daha iyi biliyorlar. ‹flte
burada, bugün, sürdürülebilir rekabet gücümüzü
konufluyoruz.

Bizim için en önemli olan sadece büyümek de¤il, istikrarl›
ve sürdürülebilir büyümeyi yakalamakt›r. Odakland›¤›m›z
temel hedef de budur. Bunu sa¤layamazsak gelip geçici
baflar›lar›n, ülkemiz ve ekonomimiz için bir anlam›
olamaz, olamayacakt›r. ‹flte biz, bu nedenle, güven ve
istikrar kavramlar›n› çok önemsiyoruz. Att›¤›m›z her
ad›m›, Türkiye'yi nas›l daha istikrarl› bir ülke haline
getirebiliriz diye düflünerek at›yoruz. Yedi y›ld›r yapmaya
çal›flt›¤›m›z, tam da bu noktaya iflaret etmektedir. Bu
süreçte, hep ekonominin önündeki belirsizlikleri, risk
alg›s›n› bertaraf etmenin gayreti içerisinde olduk. Bir
ülkede yat›r›mlar›n artmas› için, üretimin artmas› için;
siyasi istikrardan hukuk yap›s›na, demokrasi seviyesinden
d›fl politika vizyonuna kadar genifl bir yelpazede projeler
üretmemiz, kararl›l›k göstermemiz, ça¤dafl standartlar›
yakalamam›z gerekiyor.

‹flte biz, bunu yapmaya çal›flt›k. Ülkemizin sorunlar›n›
bir bütünlük içinde ele ald›k. Ekonomik hedeflere ulaflmak
için çok yönlü bir mücadele verdik. 2003 y›l›ndan itibaren
istikrarl› bir büyüme dönemine girdik, küresel krizin
etkilerinin iyice hissedildi¤i döneme kadar, 27 çeyrek üst
üste büyüyen bir ekonomiye tan›kl›k ettik. Bugün dünyan›n
en büyük 17. ekonomisi olarak G-20 Platformu'nun bir
üyesiyiz. Bu y›l sonunda 16. s›raya yükselece¤iz.

Küresel kriz, dünya çap›nda bir zincirleme iflaslar, üretim
kay›plar›, talep daralmas› ve iflsizlik ortam›na sebebiyet
verdi. Krizin Türkiye ekonomisi üzerinde en kal›c› ve
uzun vadedeki etkisiyse, istihdam üzerinde olmufltur.
Türkiye'nin geçirdi¤i ekonomik dönüflüm sürecinde
birikmifl bir iflsizlik stoku zaten vard›. 27 kez üst üste
büyüme göstermifl olmam›za ra¤men, %8 ile %10
seviyesinde bir iflsizlik stoku kald›. Burada Türkiye'nin
baz› yap›sal özelliklerinin var oldu¤unu görmeliyiz.
‹flsizlikle ilgili yap›sal özelliklerinden birisi, az önce ifade
eti¤im gibi birikmifl bir iflsizlik stokunun varl›¤›d›r.
‹kincisi, Türkiye'de kay›td›fl›l›¤›n bütün çabalara ra¤men
tam olarak önlenememifl olmas›d›r. ‹fl arayanlar›
kaydedebiliyoruz, çal›flanlar› kaydedemiyoruz.
Ekonominin tamam›n› kay›t alt›na alma gibi bir noktaya
henüz ulaflamad›¤›m›z bir gerçektir. ‹stihdam konusundaki,
ekonomi konusundaki kay›td›fl›l›k belirli bir istihdam
sorununu da önümüze koymaktad›r. Çal›flanlardan bir
k›sm›, çal›flmayanlar olarak görünebilmektedir.

Bir baflka yap›sal özelli¤imiz, Avrupa Birli¤i ülkelerinin
birço¤unda olmayan, bizde olan nüfus art›fl h›z›m›zd›r.
Nüfus art›fl›n›n kötü bir fley oldu¤unu söylemiyorum.
Bizim ekonomik büyümemiz, nüfus art›fl h›z› kadar bir
say›n›n ötesine geçmelidir, diye düflünüyorum. Yoksa

Türkiye'nin nüfus dinamizmini korumas›, kendini
yenileyebilecek bir nüfus art›fl h›z›na sahip olmas› zaten
gerekiyor. Avrupa, bu konuda önemli sorunlar yaflamakta
ve bu sorunu aflmak için ciddi bir çaba harcamas›na
ra¤men, bu çabalar› bir türlü sonuç vermemektedir. Bizim
bunu durdurma lüksümüz yoktur ama bunu düzenli bir
hale getirme ve kendini yenileyebilen bu nüfusun üstünde
stoku da eritebilecek bir büyüme h›z›na kavuflmam›z
gerekiyor.

Bir baflka özelli¤imiz, Türkiye, köyden kente göçü devam
eden bir ülkedir. Avrupa Birli¤i ülkelerinde köyden kente
göç kalmam›flt›r. Köyden kente göç, dün tar›m kesiminde
çal›fl›yor olarak görünen insanlar›n, flimdi flehirlerde ifl
ar›yor olarak görünmesi gerçe¤ini önümüze koymaktad›r.
Dolay›s›yla büyüme stratejimizin, politikalar›m›z›n bu
gerçe¤i de dikkate alan, bunlar›n flehirlerde iflsizlik
rakam›na etki eden bir gerçek oldu¤unu görerek bir
büyüme politikas›, mevcut öngörülerimizden daha h›zl›
büyüyen bir Türkiye'yi önümüze koymam›z gerçe¤ini
bize hat›rlatmaktad›r.

Bir baflka özelli¤imiz, biz verimlilik kavram›yla yeni
tan›fl›yoruz. Henüz bütün iflletmelerimizin, henüz bütün
kamu kurum ve kurulufllar›m›z›n verimli çal›flt›¤›n›
söyleyemeyiz. Verimlilik, evet kârl›l›¤› art›rmaktad›r,
rekabet gücünü art›rmaktad›r ama ayn› oranda istihdam›
art›ran bir etki meydana getirmiyor. Belki verimlilikten
do¤an bir kârl›l›kla yap›lacak yat›r›mlar veya hizmetler
sektörüne bunun transfer edilmesiyle ilave istihdamlar
meydana gelecektir ama ilk etapta bir istihdam›n de¤il,
daha sonra bir istihdam›n meydana gelece¤iniz görüyoruz.
Bu gerçe¤i de daha h›zl› büyümemizin bir temel dayanak
noktas› olarak görmemiz laz›m.

Bir baflka özelli¤imiz, Türkiye, teknolojik de¤iflimini ve
otomasyonunu h›zla sürdüren bir ülkedir. Teknolojik
de¤iflime mecburuz, otomasyona mecburuz, rekabet
gücümüzü art›rmak için, kârl›l›¤›m›z› art›rmak için buna
mecburuz ancak bunu yapt›kça istihdama ilk etapta olumlu
etki meydana getirmedi¤ini, gelecekte yeni yat›r›mlarla
hizmetler sektöründeki geliflmeyle, bu kârl›l›¤›n, bu
verimlili¤in orada istihdam meydana getirece¤ini
söyleyebiliriz. Ama ilk etapta bunu görmedi¤imizi, bu
nedenle daha büyük büyüme hedeflerini yakalamam›z
gerekti¤ini hat›rlatmak için bunu söylüyorum.

Bir baflka özelli¤imiz, Türkiye'de kad›nlar›m›z›n
sevindirici olarak iflgücüne kat›l›m talebi artmaktad›r.
Her gün daha çok kad›n›m›z meslek sahibi olmakta ve
iflgücüne kat›l›m talebi artmaktad›r. Ben ayn› oranda bu
talebin karfl›lanabildi¤ini söylemiyorum ama bu artan
talep, bizim ekonomik büyümemizin daha h›zl› olmas›
gerçe¤ini bize hat›rlatan bir talep olarak önümüzde
durmaktad›r.

Bütün bu özellikler, bize ait özel hususiyetlerdir. Bütün
bu özellikler, Avrupa Birli¤i ülkelerinin yaflamad›¤›,
bizim yaflad›¤›m›z özellikler. Bunlar, bizim istihdamla
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ilgili rakamlar›m›z›n eritilemeyen bir stok halinde
durmas›nda da önemli bir rol oynamaktad›r. fiimdi
ekonomik krizin etkisiyle, %10'lar seviyesindeki iflsizli¤in
üzerine yaklafl›k 3-4 puanl›k bir stok daha ilave olmufltur.
Krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki en etkili, en kal›c›
etkisi, istihdam üzerindeki etkisidir, sözünü bu nedenle
söylüyorum.

Bu noktada, Orta Vadeli Program'da öngörmüfl oldu¤umuz
%3,5'lik, ikinci y›l %4-4,5'lik büyümelerin daha üstüne
ç›kabilecek bir ekonomik performans› göstermemiz, bir
gereklilik olarak karfl›m›za ç›k›yor. Özelikle kriz sonras›
dönem için firmalar›m›z›n dünya pazar›na daha çok
aç›lmas›n› sa¤layacak, kendi iç piyasam›z› daha çok
geniflletebilecek tedbirleri birlikte almam›z, birbirimize
güç vererek bu süreci h›zland›rmam›z gerekiyor.

Bu noktada, iflsizli¤in karfl›m›za ç›kard›¤› en önemli
sorunlardan birisi olarak mesleksizlik sorununa iliflkin
görüfllerimizi de burada ifade etmek istiyorum. ‹fl için
flirketlerin kap›s›n› afl›nd›ran gençlerimize, “Mesle¤in
nedir?” diye soruldu¤unda önemli bir bölümünden al›nan
cevap, maalesef, “Ne ifl olsa yapar›m,” oluyor. Bunu
söylemek asl›nda, “Elimden bir ifl gelmez,” demektir.
Bunu söyleyemedi¤i için “Ne ifl olsa yapar›m,” diyor.
Her ifli yapar›m düflüncesinin yerine “Mesle¤im budur,
en iyi bunu yapar›m,” özgüveninin topluma yerleflmesi
gerekmektedir. Bu durum mesleki e¤itiminin önemini
gözler önüne sermektedir. fiüphesiz ki Türk sanayisinin
güvencesi bugün mesleki e¤itimden geçmektedir.
Uluslararas› rekabette Türkiye'nin ön plana ç›kabilmesi
için tek çözüm iyi yetiflmifl insan gücüdür. Bu nedenle
mesleki e¤itim düzeyimizi geliflmifl ülkelerdeki düzeye
ç›karmam›z zorunlulu¤un da ötesine geçmifl bulunuyor.
Biz de hükümet olarak bu gerçekten hareketle, sorun
daha da derinleflmeden üzerimize düflen sorumluluklar›
yerine getirmekte kararl›y›z. Yüksek Ö¤retim Kurumu,
meslek liseleriyle ilgili adil uygulamay› mutlaka hayata
geçirmelidir. Herkes, mesleki e¤itimin genel lise e¤itimi
içerisindeki pay›n›n art›k %70'ler seviyesinde olmas›n›
kabul etmelidir; bu tersine dönmüfltür. Bizim, Yüksek
Ö¤retim Kurumu, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sanayi
Bakanl›¤› iflbirli¤iyle mesleki e¤itimin h›zla vizyonunu
güçlendirmemiz gerekiyor. Elbette bu konuya Sanayi
Odalar›'n›n, Organize Sanayi Bölgeleri'nin, Odalar
Birli¤imizin de özel olarak e¤ilmesi gerekmektedir.
Kaynaklar›m›z›n, enerjimizin önemli bir bölümünü buna
ay›rmakta kararl› olmal›y›z.

Son 7 y›lda hayata geçirdi¤imiz yap›sal reformlar ve
ald›¤›m›z politika tedbirleri neticesinde, Türkiye'nin
küresel çapta yaflanan krizi en az hasarla atlatt›¤›n›
rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu noktada yap›lan baz›
de¤erlendirmelerin do¤ru olmad›¤›n›, elefltirilerin haks›zl›k
noktas›na vard›¤›n› da özellikle belirtmek istiyorum.
Hükümetin piyasaya ve özel sektörlere daha çok destek
vermesini isteyen baz› çevrelerin, ayn› zamanda bütçe
aç›¤›n›n artmas›n› da elefltirdiklerini görüyoruz. fiu anda

hükümetimiz bir taraftan geniflletici mali politikalara,
piyasalara destek verirken di¤er taraftan 2010 y›l›nda
bütçeyi de k›smi olarak kontrol alt›na almay›, böylece
risk birimini resmi olarak azaltmay› hedeflemektedir.
Bütçe aç›¤›n› birlikte kontrol alt›na hedefimiz, daralt›c›
bir politika olarak görünse de asl›nda ülke risk birimini
düflürerek özel sektörün ve kamunun daha ucuza kaynak
bulmas›na yard›mc› olan bir hedeftir. Bu gerçe¤i görmeden
de¤erlendirme yapan kesimler, bir yandan daha çok destek
talebinde bulunurken di¤er yandan bütçe aç›¤›n› da
elefltirebilmektedirler. Bu da önemli bir çeliflki olarak
karfl›m›za ç›kmakta ama bütün bunlara ra¤men biz dengeli
bir politika sürdürmekte kararl›y›z.

Türkiye'nin kredi notu art›r›l›rken Yunanistan'›n kredi
notu düflürülmüfl, ‹spanya, ‹ngiltere gibi ülkelerinse
bütçelerini kontrol alt›na almalar› konusunda uyar›lar
yap›lmaya bafllanm›flt›r. Örne¤in Yunanistan'›n kredi
notunun düflürülmesinde en büyük etken, kamu borçlar›n›n
milli gelire oran›n›n afl›r› flekilde yükselmifl olmas›d›r.
Dolay›s›yla Türkiye'nin kredi notunun art›r›lmas› bir tesadüf
de de¤ildir. Ülkemizin makroekonomik göstergeleri, bu
not art›r›m›n› asl›nda çok daha önceden gerektirmekteydi.
Nitekim bu kurulufllar da sonunda kay›ts›z kalmayarak
Türkiye'nin kredi notunu yükseltmifllerdir. Tüm bu
geliflmeler, ülkemizin krizden sonra en h›zl› büyüyen
ülkeler aras›nda yer alaca¤›n› teyit eder niteliktedir.

Son aç›klanan rakamlar da bu umutlar›m›z› art›r›yor.
Türkiye'nin sanayi üretim endeksi, geçen y›l›n ayn› ay›na
göre % 6,5, bir önceki aya göreyse % 13,7 oran›nda art›fl
göstererek 117,9 puana ç›km›flt›r. Sanayi üretiminde,
düflme sonras›nda 10 aydaki kazan›m %40'lar seviyesinde
olmufltur. Mart ay›ndan itibaren ayl›k bazda toparlanma
e¤ilimi gösteren endeks, Ekim ay›yla birlikte y›ll›k bazda
da art›fla geçmifltir. Sanayi üretimindeki bu yükselifl,
ekonomimizdeki toparlanmay› teyit eder niteliktedir.
Ortaya ç›kan son rakam ayn› zamanda son çeyrek büyüme
rakamlar›n›n da pozitife dönece¤ine iflaret etmektedir.
Yine fiubat ay›nda 63'lere kadar gerileyen kapasite
kullan›m oran› Kas›m ay›nda %71'ler seviyesine ulaflm›flt›r.
fiimdi amac›m›z, kapasite kullan›m›nda kriz öncesinde
oldu¤u gibi % 80'ler seviyesini yeniden yakalamak ve
geçmektir. Bizim sanayimizde stok miktar› birçok geliflmifl
ve geliflmekte olan ülkeye göre daha az oldu¤u için bu
konuda önemli bir avantaj›m›z oldu¤unu düflünüyorum,
zira birçok ülke sanayisi talebin artt›¤› dönemde elindeki
stoklar› kullanmak durumunda kalacakt›r. Buna karfl›
Türkiye üretime daha h›zl› geçen bir ülke olacakt›r.
‹hracatta da son aylarda daha iyi netice al›yoruz, öyle ki
ihracat›m›z bu y›l Ekim ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na
göre % 3,9 artarken, ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›ysa
% 79,7'ye yükselmifltir. Ekonomide son dönemdeki
iyileflmeler, kendisini yeni kurulan flirketler say›s›nda da
göstermifltir. Nitekim bu y›l Ekim ay›nda kurulan flirket
ve kooperatif say›s›, geçen y›l›n ayn› ay›na göre % 24,4
artarak 3.764'e yükseldi.
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Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak son dönemde yurtd›fl›
derecelendirme kurulufllar› baflta olmak üzere uluslararas›
kurum ve kurulufllardan gelen olumlu mesajlar, ülkemizin
güçlü ekonomik yap›s›n› muhafaza etti¤inin de aç›k
göstergelerinden birisidir.

Biz ihracata dayal›, d›fla aç›k, rekabetçi bir ekonomi
modeliyle hareket ediyoruz. Türkiye ekonomik anlamda
kalk›nacaksa, bu modelle, özel sektör eliyle ve özel sektör
yat›r›mlar›yla baflaracakt›r bunu. ‹hracat arts›n, yat›r›mlar
arts›n, istihdam ve büyüme arts›n diyorsak özel
sektörümüzü güçlendirmek, yollar›n› açmak, engelleri
kald›rmak durumunday›z. Bu bizim görevimiz. Siyaset
kurumu, yerel yönetimler, ifladamlar›, sivil toplum
kurulufllar› iflbirli¤i içerisinde hareket etmiyorsa, bir
ülkenin ilerlemesinden söz edemeyiz. Bir toplumu
oluflturan her grup sorumluluk duygusuyla hareket etmeli,
kendi görevlerini hakk›yla yerine getirmelidir. Biz,
hükümet olarak üzerimize düflenleri yerine getirmeye
devam edece¤iz. Mali disipline harfiyen uyduk, uymaya
devam edece¤iz; makroekonomik istikrar› oluflturduk,
bunu sürdürece¤iz; gerekli yasal düzenlemeleri yapt›k,
gerekenleri de yapaca¤›z. Özel sektörümüz de rüfltünü
sonuna kadar ispat etmifltir. Gerek Türkiye'de, gerek
dünyada ne kadar baflar›l› ifller yapt›¤›n› hep birlikte
görüyoruz. Bu ülke kalk›nacaksa, her flehriyle birlikte
kalk›nacakt›r. Bütün flehirlerimiz, daha fazla üretim
yapabilir, daha fazla ihracat yapabilir hale gelecektir. Bu
potansiyel, ülkemizde fazlas›yla vard›r. 7 y›l önce
Türkiye'nin hiç ihracat yapamayan bir ili olarak Tunceli
ilimiz dahi 2008 y›l›nda 60.000 dolarl›k ihracat
kapasitesine ulaflm›flt›r. Böylece Türkiye'nin ihracat
yapamayan ili kalmam›flt›r. Bu geldi¤imiz nokta, çarp›c›
bir noktad›r.

Yerli olsun, yabanc› olsun, yat›r›mc› bir yere yat›r›m
yapaca¤›nda ilk önce projenin risk durumuna bakar. E¤er
projenin yat›r›m›nda belirsizlik varsa, güvensizlik varsa,
hak ve hukuk s›k›nt›s› varsa, emniyet ve güvenlik s›k›nt›s›
varsa oraya yat›r›m yapmaz. Tüketiciler için de durum
böyledir. E¤er gelece¤e dair endifleleriniz varsa, siyasi
ve ekonomik belirsizlikler varsa, kimse paras›n› harcamaz
ve elinde tutar. Bütün bunlar ekonomiyi olumsuz etkileyen
faktörlerdir. Omzumuzda bizi yavafllatan a¤›rl›klar, yükler,
önümüzdeki engeller olarak durmaktad›r. Y›llarca
tamamlanamayan GAP'›n gecikmesinin bu ülkeye
maliyetinin ne oldu¤unu hepimizi iyi hesap etmeliyiz.

Baz› çevreler, bugün hâlâ devletin fabrika kurmas›
gerekti¤ini savunuyor. Dünyan›n hiçbir geliflmifl ülkesinde
art›k devlet fabrika kurmuyor. Devletin yapaca¤› ifller
bellidir: Ulafl›m, e¤itim, güvenlik, savunma, genel sa¤l›k
gibi hizmetleri yapacak, bunlara yat›r›m yapacak ama bir
fabrika yap›lacaksa onu özel sektör açacakt›r, zira özel
sektör, bu iflleri devletten daha iyi yapt›¤›n› ispat etmifltir.
Devletin gidip fabrika açmas›n›n gere¤i yoktur; devlet,
özel sektörün yat›r›m yapmas› için gerekli ortam›, gerekli

teflvikleri sa¤lar, haz›rlar ve bu ortam›n devaml›l›¤›n›
sa¤lar. Yeri geldi¤inde baflka teflvik araçlar›yla da bu
yat›r›mlar› destekler. Zira son y›llardaki rakamlar da bu
gerçe¤i çok aç›k bir flekilde gözler önüne sermektedir.
2003-2008 döneminde Gayri Safi Milli Has›la
büyümesinin yaklafl›k % 40'›, özel sektörün sabit sermaye
yat›r›mlar›ndan kaynaklan›rken, 1993-2002 büyümesinin
sadece %19'u özel sektör sabit yat›r›mlar›ndan
kaynaklan›yordu, yani özel sektörün büyümeye katk›
oran› iki kattan daha fazla artm›flt›r.

Bu y›l Sanayi Kongresi ile birlikte bir inovasyon sergisi
de düzenleniyor, böylece sanayi kurulufllar›, üniversiteler,
araflt›rma kurumlar›, yenilikçi ürün, fikir ve projelerini
kat›l›mc›larla paylaflma f›rsat› bulacaklar. Günümüzde
inovasyon, ekonomik geliflmenin, büyümenin,
kalk›nman›n ve rekabetin alt›ndaki sihirli sözcüktür.
‹novasyon, üreticiler için sürdürülebilir bir büyüme,
rekabet gücü ve daha yüksek kâr, müflteriler içinse daha
düflük fiyat, yüksek kalite anlam›na gelmektedir. Geliflmifl
ekonomilerdeki büyümenin yar›dan fazlas› inovasyon
kaynakl›d›r. Bu konu, ülkemiz için de hayati bir öneme
sahiptir. Ortak ak›lla oluflturulmufl, iyi tan›mlanm›fl
inovasyon politikalar›, kriz sonras› yeni yön aray›fl›nda
bizlere mihmandarl›k yapacakt›r. Ekonomik alanda ortada
ve uzun dönemli hedeflerimize daha rahat ulaflmam›za
yard›mc› olacakt›r. Ekonomimize rekabet gücü, esneklik
ve stratejik seçenekler kazand›racak, bizi küresel ve
bölgesel krizlere karfl› daha korunakl› hale getirecektir.

Bu ba¤lamda, ekonomik kriz ortam›n› sürdürülebilir
geliflim için bir s›çrama tahtas› olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Mevcut krizde de aç›klanan acil ekonomik
destek paketlerinde Ar-Ge ve yenilik, temel bafll›klardan
birisi olarak yer almaktad›r. Yani biz krizde de bile panik
havas› içinde günü kurtaracak ad›mlar atm›yoruz. Bunun
yerine Türkiye'nin yap›sal sorunlar›na uzun vadede çözüm
üretecek uygulamalara, tedbirlere de imza at›yoruz. Ar-
Ge merkezi kurmak isteyen firmalar›n, Ar-Ge teflvikinden
yararlanmas› için üretim faaliyetinde bulunma koflulu
olmad›¤›na iliflkin yönetmeli¤i de ç›kard›k. Kredi faiz
deste¤inin üst limitlerini, Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar› için
300.000 liraya yükselttik. Yine teflvik program›m›zda,
ülkemizin teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini art›racak ve
ülkemizi üretim yap›s› aç›s›ndan ileriye götürecek büyük
proje yat›r›mlar› için 12 ana sektör belirledik. Türkiye'de
teknoloji ve yenilikçilik konusunda yap›lan ilk planl›
çal›flmalar bu dönemde bafllad›. Zira sanayicimizin rekabet
gücünün geliflmesi için bilim, teknoloji ve yenili¤inin
yerinin büyük oldu¤unu biliyoruz. Bilim ve teknolojide,
2013 y›l›nda Ar-Ge harcamalar›n›n Gayri Safi Milli Has›la
içindeki pay›n› %2'ye, bilim insan› say›s›n› ve niteli¤ini
de gelifltirerek 150.000'e ç›karmay› hedefliyoruz. Bu
hedeflere ulaflmam›z mümkündür. Zira 2002-2007
döneminde Ar-Ge harcamalar›nda gerçeklefltirdi¤imiz
%119'luk art›flla dünyada ikinci s›rada yer ald›k. Bu
konular, sanayi politika ve stratejimizle de yak›ndan
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ilgilidir. Sanayi politikam›z›n genel amac›, ülkemizdeki
firmalar›n rekabet gücünü art›rmakt›r. Bunun için tek tek
bütün iflletmelerimizin rekabet güçlerini art›rmam›z da
bir zorunluluk olarak karfl›m›za ç›k›yor. Firmalar›m›z›n
dünyadaki rakiplerine oranla daha az maliyetle daha çok
katma de¤er yaratacak flekilde üretim ve sat›fl yapmalar›
veya hizmet sunmalar› bu noktada büyük önem
tafl›maktad›r. ‹flte Ar-Ge yat›r›mlar›n›n, çal›flmalar›n›n
önemi, burada daha iyi ortaya ç›kmaktad›r.

Ülkemizin sanayi stratejisini oluflturma görevi, 2007
y›l›nda Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›za verilmifltir. Bu
çal›flmalar› Bakanl›¤›m›z ile Devlet Planlama Teflkilat›
koordinasyonunda sivil toplum kurulufllar›m›z›n da
kat›l›m›yla sürdürüyoruz. Yeni stratejinin uzun dönemli
vizyonunu, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrupa'n›n
ve Avrasya'n›n üretim üssü olmak fleklinde belirledik.
Bu çal›flman›n, yüksek verimlili¤e sahip, yüksek katma
de¤er üreten, kendi markalar›n› kurabilen, çevreye sayg›l›,
bilgiye dayal› ve rekabet gücü yüksek bir sanayi yap›s›na
dönüflümü h›zland›raca¤›na inan›yorum.

Bu noktada, iflletmelerimizin ölçek büyütmeleri, birleflerek
büyümeleri daha büyük bir önem tafl›maktad›r. fiu anda
iflletmelerimizin büyük bir bölümü, çok küçük ölçekte
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu küçük ölçe¤in, ya yeni
finansman imkânlar›yla, ya yeni yat›r›m imkânlar›yla, ya
da birleflmelerle büyük ölçe¤e dönüflmesini teflvik
edece¤iz. Ama öncelikle birleflme, ortakl›k kültürünün
bizim toplumumuzda geliflmesi, bu konuda bir
fark›ndal›¤›n getirilmesi gerekiyor. Dünyan›n devasa
flirketleri, rekabet güçlerini art›rmak, pazar paylar›n›
art›rmak için evliliklere, birleflmelere ihtiyaç duyarken,
bizim iflletmelerimiz böyle bir fleye hiç ihtiyaç duymuyor
ve bunu önemli bir sorun olarak görüyorlar. Halbuki
sorun olarak gördü¤ümüz fley, bizim için bir f›rsatt›r. Bu
kültüre mutlaka sahip olmam›z laz›m. Bununla ilgili
yapt›¤›m›z yasal düzenlemeyle iflletmelere verilen süre,
bu y›l›n sonunda doluyor. Yeni dönemde flirket
birleflmelerini daha kal›c› bir yere oturtmak, süreklilik
arz eden bir yap›ya dönüfltürmek için çaba harcayaca¤›z.
Bu kapsamda flirketlerimizde ortakl›k kültürünün, rekabet
öncesi iflbirli¤i anlay›fl›n›n gelifltirilmesini, yönetim
kabiliyetlerinin art›r›lmas›n›, birleflmelerini sürekli teflvik
eden bir model üzerinde çal›fl›yoruz. KOSGEB desteklerini
de özellikle önümüzdeki dönemde bu konular üzerine
odaklayaca¤›z.

KOSGEB olarak iflletmelerimizin, tasar›m, inovasyon
gibi konularda daha aktif olabilmeleri için yeni destekleri
hayata geçirece¤iz. Bakanl›k olarak KOB‹'lerimizin yeni
pazarlara aç›lmas›nda rol oynayacak tasar›m politikas›
oluflturmak için de çal›flmalar›m›z› h›zland›rd›k. Bu amaçla
Bakanl›¤›m›z›n giriflimiyle Türkiye'de ilk kez Türk
Tasar›m› Dan›flma Konseyi oluflturuldu. Türk tasar›m›
imaj›n› yerlefltirmek ve ilk kez bir tasar›m stratejisi
oluflturmak üzere çal›flmalar›m›za bafllad›k. Bu çerçevede

önümüzdeki Ocak ay›nda genifl kat›l›ml› bir çal›fltay
düzenleyerek tasar›m politikas› ve bir eylem plan›
haz›rlayaca¤›z. Tüm bu çal›flmalar, Türkiye'de ileri
teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracat içindeki a¤›rl›¤›n›
art›rmaya yönelik olacakt›r. 2007 itibariyle ileri teknoloji
ürünlerinin üretim yap›m›z içindeki pay›, sadece %4,6
ve ihracat içindeki pay›ysa %5,1'dir. Söz konusu ürünlerin
Avrupa Birli¤i ülkelerinin ihracat›ndaki paylar›ysa %21,5
noktas›ndad›r. Bu fark, her geçen gün azal›yor ama henüz
gerilerde oldu¤umuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bu
k›yaslama dahi, yeni ve küresel güçlerin uygulad›klar›
modellerle uyumlu bir sanayi stratejisinin önemini ortaya
koymaktad›r. Ülkemizin altyap›s›n›n, teknolojik
geliflmesinin ve inovasyonun hedeflenen seviyelere
ulaflmas› için Bakanl›k olarak çok yönlü çal›flmalar
sürdürüyoruz.

Ar-Ge Yasas› çerçevesinde, 75 iflletme Ar-Ge merkezi
kurmak için baflvuru yapt›, 189 farkl› sektörde 61 iflletmeye
onay verildi ve Ar-Ge merkezleri kuruldu. Bu Ar-Ge
merkezlerinde 50'den fazla Ar-Ge eleman› çal›flt›r›lmakta
olup toplamda bu rakam 12.000'i bulmaktad›r.
Merkezlerde çal›flanlar›n hem gelirleri hem de sigorta
primleri konusunda çok ciddi teflvikler, destekler
uygulanmaktad›r. Onay alan projelerde, 2010 y›l›nda
yaklafl›k 730.000 avro tutar›nda Ar-Ge harcamas›
yap›laca¤›n› tahmin ediyoruz. 2002 y›l›nda teknoloji
gelifltirme merkezi say›m›z sadece 2 iken, bugün 21 tanesi
aktif olmak üzere 37 adet teknoloji gelifltirme bölgemiz
var. Bu bölgelerde, yani teknoparklarda 1.108 firma
faaliyet göstermektedir. Yaz›l›m, elektronik, savunma
sanayi, telekomünikasyon, t›bbi malzeme, biyomedikal,
endüstriyel tasar›m, çevre ve ileri malzeme sektörlerinde
yo¤unlaflan bu bölgelerde halen 3.505 proje yürütülmekte,
daha flimdiden teknoparklardaki patent say›s› 250'ye
ulaflm›fl bulunmaktad›r. SANTEZ projeleriyle de sanayi-
üniversite iflbirli¤ini sa¤lama yolunda önemli bir ad›m
att›k. 2006-2009 döneminde 65 üniversiteden yap›lan
519 baflvurudan 206 projeye fon sa¤land›. Tekno-giriflim
sermaye deste¤iyleyse parlak bir fikrim var diyen genç
giriflimcilerin projelerini ticari ürüne dönüfltürme imkân›
veriyoruz. SANTEZ projelerinde, Ar-Ge harcamalar›n›n
%75'i Bakanl›¤›m›zca karfl›lanmakta, %25'i firma
taraf›ndan karfl›lanmaktad›r ve bu çal›flmalar 3 y›l boyunca
bir prototip ortaya ç›kana kadar, patent al›nana kadar,
üretim safhas›na geçilene kadar desteklenmektedir. Tekno-
giriflim sermayesiyle ise teknolojik ve yenilikçi fikri olan,
projesi olan gençlerimize karfl›l›ks›z, kefilsiz ve geri
ödemesiz 100.000 lira sermaye deste¤i sa¤l›yoruz.

Bugünkü Türkiye resmine bakt›¤›m›zda yap›sal sorunlar›n›
büyük ölçüde aflm›fl, küresel krizde baflar›l› bir s›nav
vermifl, küresel kriz sonras› dönemde h›zl› ve istikrarl›
büyüyecek bir ülke görüyoruz. Son 7 y›lda birçok sorunu
çözme gayreti içerisinde olduk, önemli bir bölümünü
çözdük. fiimdi önümüze stratejik hedefler koyma, uzun
vadeli projeler üretme zaman›d›r. Bugün uygulad›¤›m›z
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politikalar›n, demokratikleflmenin, dünyayla, komflu
ülkelerle kurdu¤umuz iliflkilerin meyvesini önümüzdeki
dönemde toplayaca¤›z, hep birlikte önemli bir yol alaca¤›z.
Bütün politikalar birbiriyle uyumlu olmal›d›r. Türkiye'nin
son y›llarda uygulam›fl oldu¤u dünyaya aç›lma politikas›
ve komflularla s›f›r problem politikas›, bugün maksimum
iflbirli¤i politikas›na dönüflmüfltür. Komflularla azalt›lan
problemler, çözülen problemler önemli pazar f›rsatlar›
meydana getirmifltir. Teflvik sistemiyle, yat›r›m almakta
zorlanan, geliflmekte zorlanan bölgelerimiz dahi yeni
oluflturulan d›fl politika argümanlar›yla önemli bir s›çrama
yapabilmifllerdir. Özellikle Güney, Do¤u ve Güneydo¤u
illerimizdeki firmalar ve sektörler için komflularla ticaretin
artm›fl olmas›, yeni pazarlar›n aç›lm›fl olmas›, teflviklerden
daha önemli bir katk› sa¤lam›flt›r. Mersin'e, Gaziantep'e,
Kahramanmarafl'a, Hatay'a, fianl›urfa'ya, Diyarbak›r'a,
Van'a gitti¤imiz zaman bunlar› yak›ndan görüyoruz.
Teflviklerden daha önemli etkiyi, d›fl politika argümanlar›
oluflturulan pazarlar oluflturuyor. Afrika pazarlar›na aç›lma
politikas›yla geçen y›l Afrika'da gidilmeyen yer kalmad›,
bu y›l Afrika'da 10 yeni büyükelçilik aç›ld›. Afrika
pazarlar›nda, 5 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 3 y›l
içerisinde 17 milyar dolar seviyelerine ç›kt› ve önümüzdeki
birkaç y›l içerisinde 50 milyar dolar seviyelerine
ç›kmamas› için hiçbir neden yok. Türkiye'nin bütün
politikalar› birbiriyle uyumlu olan politikalard›r.

2023 y›l›nda dünyan›n en büyük 10 ekonomisinden birisi
olaca¤›z. Türkiye'nin ihracat›n› 500 milyar dolar
seviyesine, d›fl ticaret hacmini 1 trilyon dolar›n üzerine
ç›karaca¤›z, bu bizim 2023 hedefimizdir. Ülkemiz
ekonomisinde rekabetçilik aç›s›ndan gerekli yap›sal
reformlar› gerçeklefltirmek için de çal›flmalar›
sürdürece¤iz. Yat›r›m iklimini iyilefltirmek ad›na önemli
mesafeler ald›k. fiimdi ifl hayat›m›zda yenilikçilik
kültürünü daha da yerlefltirmemiz gerekiyor. Burada özel
sektörümüze de büyük sorumluluk düflüyor. Daha fazla
yat›r›m yapaca¤›n›za, daha fazla üretece¤inize ben flahsen
inan›yorum. Teknoloji hamlesine biz ortam haz›rlayaca¤›z
ama bu hamle için gerekli ad›mlar› atacak olan sizlersiniz.
Sizlerle beraber ç›kt›¤›m›z uzun yolculu¤un henüz
bafl›nday›z. Gelece¤imiz ad›na aflmam›z gereken çok
daha merhale, mesafe vard›r. Özelefltirimizi yapaca¤›z,
bilgilerimizi, heyecan›m›z› paylaflaca¤›z, birbirimize
destek olmaya devam edece¤iz. Bu kervan› hep birlikte
hedefine ulaflt›raca¤›z. Bu konuda özel sektörümüz zaten
takdire flayan bir performans gösterdi, bunun devam
edece¤ine gönülden inan›yorum. Türkiye, demokrasisini
güçlendirme ve kalk›nmas›n› h›zland›rma idealinden
vazgeçemez. Türkiye, demokrasisini zay›flatan, kalk›nmas›
h›z›n› azaltan unsurlar›n ve yüklerin tamam›n› üzerinden
atmal›d›r. Bu konuda genifl bir iflbirli¤ine ve anlay›fl
birli¤ine ihtiyaç vard›r. Bu iflbirli¤ini, bu anlay›fl birli¤ini,
ifladamlar›m›zdan, sanayicilerimizden son dönemde genifl
çapta gördü¤ümüzü söyleyebilirim. Bu anlay›fl birli¤inin
ve iflbirli¤inin güçlenerek devam etmesini diliyorum.

Konuflmama burada son verirken 8. Sanayi Kongresi'nin
ve ‹novasyon Sergisi'nin hay›rl› olmas›n› diliyor, bu
organizasyonda eme¤i geçenlere bir kere daha teflekkür
ederek sizleri sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.
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Dünya Bankas› Baflkan Yard›mc›s› (2003-2006) ve Kalk›nma Politikas› Direktörü (2001-2003) olarak görev yapm›fl
olan Dr. Ian Goldin Banka'n›n araflt›rma ve strateji politikalar›n›n oluflturulmas›nda kilit bir rol üstlenmifltir. Bu
dönemde, ‹ngiltere ve di¤er Avrupa, Kuzey Amerika ve geliflmifl ülkelerle iliflkilerden sorumlu olan Dr. Goldin,
Birleflmifl Milletler ve di¤er ortaklarla iflbirliklerini yönetmifltir.

Güney Afrika Kalk›nma Bankas› Genel Müdürü olarak 1996-2001 y›llar› aras›nda Güney Afrika'da görev yapan
Dr. Goldin bu dönemde Baflkan Nelson Mandela'n›n dan›flmanl›¤›n› yapm›flt›r. Dr. Goldin, Banka'n›n Güney
Afrika'daki 14 ülkenin kalk›nmas›nda önemli rol almas›n› sa¤lam›flt›r. Bu dönemde çeflitli Hükümet Komitelerinde
ve Kurullarda da yer alan Dr. Goldin, Güney Afrika Olimpiyatlar›n›n Finansal Direktörlü¤ünü de yürütmüfltür.

Daha önceki dönemde, Londra'da Avrupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas›'nda (EBRD) Bafl Ekonomist olarak çal›flan
Dr. Goldin, Paris'te OECD Kalk›nma Merkezi'nde Program Direktörü olarak Ticaret, Çevre ve Sürdürülebilir
Kalk›nma programlar›n› yürütmüfltür.

Güney Afrika do¤umlu olan Dr. Ian Goldin, lisans derecesini Cape Town Üniversitesi'nde alm›fl ve yüksek lisans›n›
London School of Economics ' te,  doktoras›n›  ise Oxford Üniversitesi 'nde tamamlam›flt›r .

Fransa Hükümeti taraf›ndan fiövalye ünvan› verilen ve Dünya Ekonomik Forumu'nda “Yar›n›n Küresel Lideri”
olmaya aday gösterilen Dr. Goldin, kalk›nma ve araflt›rma alan›ndaki katk›lar›ndan dolay› yüksek bir tan›n›rl›k
kazanm›flt›r.

Dr. Goldin, 50'nin üzerinde makale ve aralar›nda en çok bilinenleri “Kalk›nma için Küreselleflme: Ticaret, Finans,
Yard›m, Göç ve Fikirler” (2007) ve “Sürdürülebilir Kalk›nman›n Ekonomisi”nin (1995) de bulundu¤u 12 kitap
yay›nlam›flt›r. Dr. Goldin, Oxford Balliol Koleji'nin Direktörlü¤ünü yürütmektedir.

Dr. Ian Goldin teknoloji, bilim, iklim de¤iflikli¤i, demografi ve flirketler ile hükümet politikalar› üzerinde etkili
olabilecek di¤er faktörler ile ilgili küresel gelecek trendler konular›nda uzmand›r.
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Bu harika ülkeye ve bu tarihi flehre beni davet etti¤iniz
için çok teflekkür ederim. Türkiye, geçmiflte bir liderdi
ve 21. yüzy›lda da yine dünya liderleri aras›nda yer
alaca¤›na inan›yorum.

Konuflmamda öncelikle 21. Yüzy›lda “Dünya'da Türkiye”
hakk›nda baz› düflüncelerden söz etmek istiyorum. Ben
Türk de¤ilim, sizler Türkiye hakk›nda uzmanlars›n›z, bu
nedenle söyleyeceklerimin gelecek içinde nas›l
dolaflabilece¤iniz hakk›nda düflünmenizde sizlere yard›mc›
olmas›n› umuyorum.

Gelecek, her zaman, tahmin edilemez bir fleydir. En iyi
kurumlardaki en iyi ak›llar, dünyadaki en iyi liderler,
gelece¤i yanl›fl anlad›lar. Gelece¤i tahmin etmek çok
zordur ve gittikçe de daha zor bir hal almaktad›r. Bu
durumda, gelece¤i tahmin edemiyorsak ne yapabiliriz?
Gelecekte olacak büyük yap›sal de¤iflikliklere
haz›rlanabiliriz. Ben burada size, tahmin etmemeyi
umarak, bu büyük yap›sal de¤iflikliklerin neler olaca¤›
hakk›nda biraz fikir vermek istiyorum.

Büyük küresel kurumlar, hatta bunlar›n en iyileri bile
büyük finansal krize flafl›rd›lar. IMF ve 20.000'den fazla
ekonomistten oluflan dünyan›n önde gelen finansal
kurumlar›, finansal krizin gelmekte oldu¤unu göremediler
ki bunlar, küresel yönetim sisteminin en iyileriydi. Küresel
yönetim sisteminin en iyisi flafl›racaksa, bence bizim de
flafl›raca¤›m›z› varsaymam›z gerekiyor. Sürprizlere
dayanabilmek için bir kapasite oluflturmak, hayati önem
tafl›yor.

‹nsanl›k tarihinde ola¤and›fl› bir zaman› yafl›yoruz. Bu,
gelir seviyesi standartlar›n üstüne ç›kmas›na ra¤men,
gelir büyümesinin nüfus art›fl›n› geçti¤i bir dönem. Bu,
yeni bir Rönesans dönemi. Çin'in d›fla aç›lmas›ndan,
Berlin Duvar›'n›n y›k›lmas›ndan ve dünyan›n farkl›
yerlerindeki diktatörlüklerin sonunun gelmesinden bu
yana ekonomi politikalar›ndaki de¤iflimde bir yak›nlaflma
oldu. Politika, teknoloji ve ekonomi yoluyla yeni bir
ba¤lanma söz konusu. Hem sanal, hem de fiziksel olarak
insanlar birbirlerine daha çok yak›nlaflt›. Bu yolla yeni
bir düflünce flekline ulaflt›k. Tüm bunlar yeni f›rsatlar› da
beraberinde getirdi. Örne¤in insanlar›n yaflam süreleri
artt›. Tarih öncesinden 1970'lere kadar ancak 20 y›ll›k
bir yaflam süresi beklentisi art›fl› oldu. 1970'ten bugüne
insanlar›n okuryazarl›¤›nda bir art›fl oldu¤unu görüyoruz.
(Resim 1)

Genel olarak baz› insanlar›n küreselleflmeden
faydaland›¤›n› görüyorsunuz. Gelir düzeyi de yükseldi
ama birçok insan da küreselleflmeden kötü biçimde
etkilendi. Herkes kendi ülkesinin, kendi dünyas›n›n, kendi
bölgesinin sürdürülebilir ekonomisinde daha dahil edici
bir küreselleflmeye gidebilir. Bu sayede riskler azalt›labilir.
(Resim 2)

Dedi¤im gibi, gelecek belirsiz. Demografik bilgiler bile.
Biz san›yorduk ki demografi genel olarak istikrarl› bir
trenddir. Ama burada farkl›l›klar görülüyor. Önümüzdeki
40 y›l için bile ne kadar büyük bir yelpazede hareket
ediyoruz. Bence nüfus art›fl› resimde görülen en alttaki
e¤riye göre hareket edecek. Yaflam beklentisi 10 y›lda
iki y›l kadar art›yor. Önümüzdeki iki y›l boyunca sizin
de yaflam beklentiniz 30 dakika kadar artacak. Giderek
daha fazla bilgi sahibi olmam›z bunu mümkün k›l›yor.
(Resim 3, 4)

Küresel De¤erlendirme ve Türkiye

Resim 1

Resim 2
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Do¤um oranlar›nda bir azalma var, art›k kad›nlar daha
az çocuk sahibi oluyor. Önümüzdeki 20 y›lda, Afrika
d›fl›ndaki her yerde do¤um oran›, nüfus art›fl düzeyini
eksilerde tutacak düzeyde olacakt›r. Dünya nüfusunda
daha az insan›n do¤mas› ve insanlar›n daha uzun yaflamas›
aras›nda bir denge olacak. Bunun da toplumun yafl profili
üzerinde çok büyük etkisi olacak. Asya'da 700 milyon
insan 2025 y›l›nda 70 yafl›n üzerinde olacak ve bu da
Asya'y› en fazla yafllanan bölge yapacak. Yafllanma
konusunda demografik profilimiz piramit fleklindeyken
gelecekte daha çok vazo flekline geliyor. Bu gençler için
çok büyük bask› demek, çünkü biz yaflland›¤›m›zda,
deste¤e ve emeklilik maafllar›na ihtiyac›m›z oldu¤unda
gençler bizi destekleyecek ve hem özel sektör hem de
kamu sektörü bizi destekleyecek. Türkiye'deki durum da
bundan farkl› de¤il, Türkiye'de inan›lmaz bir demografik
de¤ifliklik yafl›yor. (Resim 5, 6, 7) Göçmenlik konusuna gelecek olursak, göç düzeyleri

eskiye göre 5 kat daha fazla ama bu bile zengin ülkelerdeki
iflçi say›s›n› karfl›lamaya yetmeyecek. Önümüzdeki
y›llarda bu say› 800 milyondan 600 milyona düflecek
ama Türkiye gibi göçmen gönderen ülkelerin kendileri
de demografik bir geçifl dönemi yaflad›¤› için daha az
insan baflka ülkelere göç etmek isteyecek. Göç asl›nda
ekonomik faaliyetin hayati ve önemli parçalar›ndan bir

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Resim 7
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tanesi ve ne yaz›k ki hem kalifiye eleman hem de kalifiye
olmayan eleman aya¤›nda bu yeterince dikkate al›nm›yor.
(Resim 8)

telefonun gücü Deep Blue'dan daha fazla. Bilgi ifllem
gücündeki bu art›fl toplumda yaflanan birçok fleyi
de¤ifltirecek. Bilgi konusundaki bu patlama bizim
bildi¤imiz etkenlerden bir tanesi. Giderek daha fazla
bilgiyi depolayabiliyoruz ve bu da katlanarak art›yor. Bu
sene iki kat›na ç›kacak, bir ay sonra da iki kat›na ç›kacak
ve önümüzdeki y›l da ayn› flekilde olacak. Asl›nda bizim
beyin olarak alg›lama kapasitemizin milyarlarca kat daha
fazlas› bize sunuluyor. ‹nsan tarihinde söylenmifl bütün
sözcükler bir araya getirilse, flu anki bilgi kapasitesine
ulaflamaz. O kadar büyük bir fleyden bahsediyoruz.
(Resim 10, 11)

Gelecek gerçekten küçük. Art›k bir toz akar›ndan çok
çok daha küçük, gözle görülmeyen makineler olacak.
Vücutlar›m›z›n içinde, her yerde bu tür makinelerden
olacak. Bu inan›lmaz bir risk ama tabii potansiyel de var.
Birçok t›bbi mucize de oldu¤unu görece¤iz. Cildinizden
bir parça al›p vücudunuzun herhangi bir k›sm›n› yeniden
yaratabiliyorsunuz. Rejeneratif t›p için muazzam bir
potansiyel var ama bununla beraber birçok etik, ekonomik
sorun da geliyor. Bütün bunlar›n dikkatle gözden
geçirilmesi ve topluma sonra yay›lmas› gerekiyor. Bir
hücrenin programlanmas› teorisinin bir flekilde anlafl›lmas›
gerekiyor. Bu hücreler bir flekilde programlan›yor ve

Bakt›¤›n›z zaman ekonomik büyüme devam edecek.
Birkaç y›l önce Dünya Bankas›'ndayken bu çal›flman›n
bafl›ndayd›m. Yükselmekte olan piyasalar daha h›zl› bir
flekilde büyümeye devam edecekler. Çin, zengin ülkelerin
4-5 kat› h›zla büyümeyi sürdürecek. Önümüzdeki 40-50
y›ldaki toplam büyümesi, benzeri görülmemifl bir h›zda
olacak. Her on y›lda bir gelirini iki kat›na ç›karacak ve
en önemli yap› de¤iflikli¤i de bu olacak. Siyasi konularda
ve toplumda da büyük de¤ifliklikler yaflanacak. Bu, bir
Asya fenomeni olaca¤› için Türkiye'de bunun parças›
olacakt›r. Gördü¤ünüz gibi 2030 y›l›nda Çin dünyan›n
en büyük ekonomisi olacak. (Resim 9)

fiimdi biraz da teknolojiden bahsedece¤im. Önümüzdeki
20 y›lda, 2023'e kadar gerçekten radikal bir inovasyon
de¤iflikli¤i görece¤iz ki ço¤u alanda bunlar›n iflaretlerini
görmeye bafllad›k. Bunlar›n ço¤u asl›nda bilgi ifllemci
h›z›yla ba¤lant›l› gidiyor. fiu anda 14 ayda ifllemci gücü
yaklafl›k iki kat›na ç›k›yor. Bizim cep telefonlar›m›z
eskisine göre daha güçlü. On y›l önce Deep Blue,
Kasparov'u yenmiflti. fiu anda o¤lumun kulland›¤› cep

Resim 8

Resim 9
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vücuda uyum sa¤l›yor. Sadece çok zengin ülkelerdeki
zengin kifliler mi bunu kullanabilecek yoksa bir sa¤l›k
turizmi mi oluflacak?

Belki daha da önemli olan genetik manipülasyon. Yap›lan
deneylerde genetik olarak oynanm›fl fare ile oynanmam›fl
fare karfl›laflt›r›ld›¤›nda, genetik olarak oynanm›fl fare
kilometrelerce yol kat ederken di¤erinin k›sa bir sürede
yoruldu¤u görülüyor. Bu tür deneylerin sonuçlar› 85
yafl›nda ne olaca¤›m›z› ve genetik manipülasyonla ilgili
potansiyeli bize düflündürüyor. Mesela gelecekte
sporculara ilaç testleri yap›lmas› çok önemsiz olacak, öte
yandan insanlar›n güçlendirilmesi konusu söz konusu
olacak. Toplumlar ne yapmal›? Bunun bedeli nedir?
fiirketler bu konuya nas›l bak›yor? Bütün bu sorular
eminim böyle bir kongrede yirmi y›l sonra tart›fl›l›yor
olacak. Bedenin hiçbir k›sm› güçlendirilmeden
kalmayacak. (Resim 12)

Birtak›m sorular ortaya ç›kacak. Bu sorular›n mutlaka
anlafl›lmas› gerekiyor ki karfl› karfl›ya kalmadan
çözümlerini bulal›m. Birtak›m biyoetik kabuslar söz
konusu olabilir ve bunlar›n tabii ki toplumun farkl›
kesimlerinde farkl› etkileri olacak. Do¤ada gördü¤ümüz
riskler, bizim yaratt›klar›m›z kadar büyük de¤il.

Global Society'nin Baflkan› Lord Rees, medeniyetin XXI.
yüzy›ldan ç›kamama ihtimalini %50 olarak görüyor. Tabii
ki çok yüksek bir oran, bence %5'tir. Ancak bu oran %5
bile olsa, önemli bir rakamd›r, dolay›s›yla sigorta poliçeleri
çok önemli oluyor.

‹klimle ilgili riskler en önemlilerinden biri, Kopenhag'ta
toplant›lar devam ediyor. Bu bizim tabiat›m›z›n gelece¤ini
çok etkileyecek. Ortalama s›cakl›k art›fllar›, bence en
üstteki e¤riye göre olacak. Bugün bu konuda çok az fley
yap›yoruz ve çok geç kald›k. Bu durumun Türkiye için
de pek çok etkisi olacak. Türkiye kifli bafl›na emisyon
anlam›nda ortalama düzeyde ama ülke ilerlerken
emisyonlar› bu seviyenin alt›nda tutmak gibi zorlukla
karfl›laflacak. ‹stanbul gerçekten h›zla büyüyen bir kent,
ulafl›m ve enerjiye ihtiyaç duyan alanlar daha da artacak

ve büyüyecek, bu nedenle zaman içinde yeni ulafl›m
sistemleri bulmam›z gerekecek. Elektrikli araçlar
üretilecek. ‹novasyon Sergisi'nde de örne¤ini gördüm
zaten sizin yenilikçi flirketleriniz de bunu gösteriyor. Bir
flekilde karbon emisyonunu azaltmak zorunday›z.
Jeomühendislikte karbon sal›n›m› azalt›labiliyor, mesela
uluslar aras› demir katk›s›yla bu sa¤lanabiliyor. (Resim
13, 14, 15)

Resim 12
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Virüslerin önemini ve etkisini unutuyoruz. Virüsler
geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de öldürücü etkiye sahip
olacak. Dünyada salg›n hastal›klarda ölen insan say›s›
savafllarda ölenlerin on kat›. Bunlara odaklanmam›z laz›m.
Biyopatojenler DNA s›ralamas›n›n ortaya ç›kmas›yla
görülüyor. Gerçekten deli olan ya da becerisi olan insanlar
yeni patojenler yaratabiliyorlar ve bu da bir tehlike.
Tarihte ilk kez bireyler tek bafllar›na kitle imhas›na yol
açabiliyorlar. ‹flte XXI. yüzy›l›n fark› bu, art›k insanlar›
dahil etmek zorundas›n›z, böyle bir bask› var. Toplumda
herkesi dahil etmek zorundas›n›z, yoksa onlar bir risk
haline gelebiliyorlar.

Geçmiflten bildi¤imiz ihtilaflar, s›cak çat›flmalar gittikçe
azal›yor ama eski birtak›m olgulara dönüfl var. Örne¤in
korsanl›k. Bireylerin gücünün artt›¤›n› görüyoruz. Çok
küçük birey gruplar› bile sistemleri çökertebiliyor. XXI.
yüzy›lda sistemik risklerden biri de bu. (Resim 16, 17)

Dolay›s›yla gelece¤e bakarken bunu da düflünmemiz
laz›m. Acaba buradaki potansiyeli nas›l maksimum hale
getirebiliriz, sistemik risklere karfl› nas›l haz›rl›kl›
olabiliriz? Toplumun bir parças›n›n di¤erlerinin
istikrars›zl›¤›na sebep olmas›n› nas›l engelleyebiliriz?
Giderek daha karmafl›k, birbirine ba¤l› bir sistem haline

geliyoruz. Dolay›s›yla iyi bir liderlik, üniversitelerde ve
hükümette kapasite yaratmak, özel sektörde bunu yapmak,
sektörler aras› çal›flmak esas önemli olan fley. Dünyada
baflkalar›yla çal›flmak zorunday›z. Art›k küresel bir köyde
çal›fl›yoruz ve bu köyde küresel bir liderler toplulu¤u
yok. Sürekli olarak yeni liderler geliyor ve iyi de oluyor.
Bizim sistemimiz elli y›l kadar önce ortaya ç›km›fl,
fosilleflmifl bir sistem.

En büyük sorulardan bir tanesi, nas›l ileriye do¤ru
gidebiliriz? Türkiye burada, bütün bu boyutlarda çok
hayati bir rol oynuyor. 2001'de Dünya Bankas›'nda
çal›fl›rken krizle ilgili Türkiye'ye yönelik ekibin
bafl›ndayd›m.  Ben Dünya Bankas›'n› temsil ediyordum,
IMF'den de arkadafl›m vard›. O tarihten sonra flimdi bir
kez daha ‹stanbul'a geldim ve muazzam bir de¤ifliklik
gördüm. Türkiye art›k gerçekten de krizlerin
yönetilmesinde bir model haline geldi. GSY‹H bu son
krizde düfltü ama mali sistem flafl›rt›c› bir flekilde sa¤lam
kald›. Bence mali sistem sadece 2001'deki de¤il di¤er
mali krizlerden de çok fley ö¤rendi ve çok sa¤lam kald›.
(Resim 18, 19)
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Türkiye'de ekonominin büyüme anlam›nda OECD
toplam›ndan daha fazla etkilendi¤ini ve ekonomik
s›çramalar›n da daha büyük oldu¤unu görüyoruz. Burada
GSMH'de art›fl›n tekrar dönece¤ini ve OECD ülkelerinin
önüne geçece¤ini görüyoruz. 2001'deki tart›flmalar›
hat›rlayal›m. O zamanlar hiperenflasyon tehlikesinden
bahsediliyordu ama flimdi enflasyonun çok güçlü bir
flekilde kontrol alt›nda tutuldu¤unu görüyorum. Türkiye
ekonomisinin her halükarda çok güçlü bir mukavemeti
oldu¤unu görüyoruz. 2011 sonuna kadar büyüme
öngörüleri var. Bence Türkiye'deki yönetim gerçekten
tebrik edilmelidir. (Resim 20)

Sadece Yunanistan'da de¤il mesela ‹ngiltere'de de kamu
borçlar› yönünde bu krizin etkisini çok kötü gördük.
Türkiye ekonomisi gücünü gerçekten gösterebildi ve
geçmiflten ders ald›¤›n› da bu flekilde kan›tlam›fl oldu.
GSY‹H büyümesi tekrar dönüflün oldu¤unu gösteriyor
ve bu da bizi reel, sürdürülebilir istihdam konusuna
getiriyor. ‹flsizlikte azalma görüyoruz ve tabii bu azalmay›
sürdürülebilir halde tutmak gerekiyor. Türkiye'nin bunu
baflar›p baflaramayaca¤›, hem sanayi hem de di¤er
sektörlerdeki yani hizmetler sektöründeki yat›r›ma ba¤l›.
(Resim 21, 22)

Enflasyon yönetimi, dedi¤im gibi çok takdire flayand›.
Geçmiflten gelen sebeplerden dolay› çok hareketli
oldu¤unu görüyoruz ama OECD ortalamas›ndan yüksek
olsa da rahat edilebilecek rakamlard›. Ayn› flekilde mali
dengeye de bakt›¤›n›z zaman, vergi gelirleri azal›rken ve
krediye ba¤l› harcamalar artarken yine de mali aç›¤›n ve
dengenin çok iyi gözetildi¤ini görüyoruz. Bu, yat›r›mc›lar
için çok önemli bir gösterge, çünkü bu dönemden sonra
da istikrar olaca¤›n› gösteriyor. Temel olan her fleyin
yerinde oldu¤unu görüyoruz ve yat›r›mc›lar da bunun
fark›nda. Çok güçlü bir makroekonomik liderlik oldu¤unu
da böylece görmüfl oluyoruz. (Resim 23, 24)
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Gelece¤e do¤ru bakt›¤›m›zda, belki de soru fludur: Türkiye
rekabetçili¤ini ve sürdürülebilir istihdam› sa¤lamak için
yat›r›m› nas›l art›racak? GSY‹H büyümesinde OECD'ye
göre bir düflüfl oldu¤unu, do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›nda
bir art›fl oldu¤unu ama bunun OECD ortalamas›n›n alt›nda
kald›¤›n› görüyoruz. (Resim 25)

Rekabet endeksi rakamlar›n› görüyoruz. Genel olarak
rekabetçili¤e bakt›¤›n›zda, Türkiye 133 ülke içinde 61.
s›rada yer al›yor. Bu fena de¤il ama Türkiye'nin bir dünya
lideri olmas› için yeterli de¤il. Türkiye'nin gerçekten de
çok h›zl› bir flekilde global rekabetçilik endeksinde
yükselmesi gerekiyor. E¤er daha fazla büyümek istiyorsa,
daha sürdürülebilir istihdam istiyorsa, bütün bunlar›n
yap›lmas› gerekiyor, çünkü ancak bu flekilde XXI. yüzy›lda
istedi¤i noktada olabilir. Burada ilginç bir örümcek a¤›
tablomuz var. Bu grafikte farkl› rekabetçilik alanlar›n›
görüyorsunuz. Bu örümcek a¤›nda d›fl çepere ne kadar
yak›nsan›z, ortalamaya göre o kadar iyisiniz demektir.
Burada k›yaslamak için AB aday ülkeleri kullan›lm›fl.
Piyasa büyüklü¤üne bakt›¤›n›z zaman çok güçlüsünüz
ama kurumlara bakt›¤›n›z zaman göreceli bir zay›fl›k var.
Gelecekte daha h›zl› bir büyümeyi garantilemek için
bizim bu bölgelere odaklanmam›z gerekiyor. (Resim 26)

Burada altyap› k›sm›nda da bir tak›m gerilikler var,
Türkiye 133 ülke aras›nda 105. s›rada yer al›yor. Sizin
kurumlar›n›z da dahil olmak üzere kurumsal yönetimin
etkinli¤ini görüyoruz. Türkiye denizlerle çevrili,
‹stanbul 'da denizleri  mükemmel bir flekilde
seyredebiliyorsunuz ama dünyada k›yaslanan bu ülkeler
aras›nda liman altyap›lar› bak›m›ndan 78. s›rada yer
al›yorsunuz. (Resim 27)

AB ülkeleri, aday ülkeler ve birkaç ülkeyle k›yaslama
yap›ld›¤›nda hem kamuda hem de özel sektörde kurumsal
s›k›nt›lar oldu¤unu ve geride kal›nd›¤›n› görüyoruz.
Bulgaristan ve Romanya'dan genelde iyisiniz ama yeni
üye olan 10 ülke ve üye ülkelerden geri kal›nm›fl. (Resim
28)

E¤itim ihtiyac›n›n da odak noktalar›ndan biri oldu¤unu
görmekte fayda var. Türkiye insanlar›n e¤itim seviyesini
yükseltme konusunda gerçekten çok büyük mesafeler kat
etti ama burada da meslek edindirme yani mesleki e¤itim
çok önemli. (Resim 29)

Resim 25

Resim 26

Resim 27

Resim 28
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‹ç Pazar boyutuna bakt›¤›n›z zaman, Türkiye'nin çok
yüksek s›ralarda oldu¤unu görüyoruz. Da¤›t›m,
tedarikçiler, yenilikçilik alanlar›nda ortalamadas›n›z ama
bunlar›n iyileflme göstermesi iyi haber. Genel olarak
Türkiye, iflyeri açma ve di¤er konularda oldukça iyi.
Gelecekte Türkiye dünyada önemli bir role sahip olmak
istiyorsa, daha önceki konuflmac›lar›n dedi¤i gibi, bu
alandaki zafiyetlerin giderilmesi gerekiyor. (Resim 30, 31)

Cinsiyetler aras›ndaki uçurumdan bahsedildi, Say›n Bakan
da buna de¤indi, bu da bir s›k›nt›. Görüyorsunuz, ekonomide
hâlâ sorunlar var. Grafikte yer alan “1” eflitlik anlam›na
geliyor ve ekonomide ancak %50 civar›nda oldu¤unu
görüyorsunuz. E¤itimde çocuklar okula gidiyor ama mesleki
okullarda durum kötü ve siyasette de durum eflit de¤il.
Cinsiyet eflitli¤i sa¤l›kta eflit ama cinsiyetler aras› eflitsizli¤in
ekonomide ve politikada düzeltilmesi gerekiyor. (Resim 32)

Demografik yap›s›na bakacak olursak Türkiye, hepinizin
bildi¤i gibi nüfusu çok h›zl› bir flekilde artan bir ülke.
2050'ye kadar Türkiye'nin nüfusu 100 milyona yaklaflacak.
Nüfus art›fl h›z›n›z belki çok h›zl› bir flekilde azal›yor
ama yine de di¤er ülkelere göre daha az yavafl azal›yor,
özellikle de OECD ve AB ortalamas›n›n yine de çok
üstünde. (Resim 33)

Genel olarak Türkiye'nin do¤urganl›k oranlar›n›n
de¤iflece¤ini görüyoruz. Baflka ülkelerle k›yaslad›¤›n›zda
çok büyük bir de¤ifliklik söz konusu ve bence bu çok
büyük bir baflar› hikâyesi. Dolay›s›yla 1980'deki nüfus
piramidinin de¤iflti¤ini görüyoruz. Art›k Türkiye'de
insanlar çok daha uzun yafl›yor ve gençler üzerindeki yük
de giderek art›yor. Yafllanan insanlar› kimin
destekleyece¤ini yavafl yavafl düflünmemiz gerekiyor.
Onlar yaflland›kça ne olacak, emekli maafllar›n›, sa¤l›k

Resim 29

Resim 30

Resim 31

Resim 32
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alan›nda kamu harcamalar›n› kim ödeyecek? Burada,
bask› kimin üzerinde, gençlere beceriler nas›l
kazand›r›lacak, ona bakmam›z gerekiyor. E¤itim görmüfl
insanlar ve çal›flanlar yukar›dakileri destekleyebilecek
mi? Biliyorsunuz teknoloji de çok h›zl› bir flekilde
de¤ifliyor. E¤itimi yaflam döngüsü boyunca kullanmam›z
gerekiyor. Tabii ki gençken edindi¤iniz bilgi yeterli
olmayacak ve yafllanan nüfusun e¤itime devam etmesi
gerekecek. Onlar›n çal›flmas›na da ihtiyac›m›z olacak.
(Resim 34-37)

65 yafl›nda emekli maafl› olmak art›k çok iyimser bir
hikâye. fiu anda k›rkl› yafllar›nda olan insanlar, büyük
ihtimalle flu anda bildi¤imiz flekliyle emeklilik hiç
yaflamayacaklar çünkü çok fazla nüfus bask›s› ve
demografide radikal de¤ifliklikler olacak. 65 yafl üstü
nüfus çok büyüyecek. Bu grafikte y›ld›z flekilleri, flu anda
bulunulan noktay› gösterirken, sütunlar gelecekte
ulaflaca¤›m›z noktay› gösteriyor. Önümüzdeki dönemde,
2050'ye kadar nüfusun %50'si 65 yafl›n üzerinde olacak.
Bunun, ekonomi dahil toplumun farkl› alanlar›na çok
büyük etkileri olacak. (Resim 38)

Türkiye'deki de¤ifliklik asl›nda küresel trendden farkl›
olmayacak ama bu demografik zorlaman›n dönüflümü
Türkiye'de daha h›zl› olacak. 2020-2025 y›l›na
gelindi¤inde, Türkiye nüfusu Almanya'y› da geçecek ve
AB'ye aday ve üye ülkeler aras›nda en büyük nüfusa
sahip ülke olacak. (Resim 39)

Resim 34

Resim 35

Resim 36

Resim 37
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Politika konusuna gelecek olursak, Türkiye dramatik
y›llar yaflad› fakat çok ak›ll› bir flekilde uluslararas›
sahnede yerini ald›. Bunun için çok çal›fl›ld› ve sektör de
kendi rolünü oynad›.  Türkiye'nin XXI. yüzy›lda da bir
yeri olacak, küresel toplumun kilit bir üyesi olarak
görülecek. Tabii bu verilmez, y›l be y›l kazan›lmas›,
gösterilmesi laz›m. Türkiye'nin merkezi bir rolü var, 50
y›ldan beri Güvenlik Konseyi'ne üye. Bu önümüzdeki y›l
sona eriyor ve Türkiye için çok önemli bir boyut.

Türkiye'nin stratejik bir önemi var zira Avrupa, Asya,
Ortado¤u'nun ortas›nda merkezi bir role sahip. Bu liderlik
rolünü Türkiye nas›l yürütecek? Ekonomi ve politikay›
nas›l bir araya getirece¤i ileri do¤ru bakt›¤›m›zda önemli
bir konu. Di¤er taraftan AB üyeli¤i var. Ben, AB'nin
Türkiye'yi üye olarak almas›n›n çok önemli oldu¤una
uzun zamandan beri inan›yor ve savunuyorum. Bunun
hem AB için hem de Türkiye için çok iyi olaca¤›na
inan›yorum. Fakat bildi¤iniz gibi bu çok çeflitli boyutlar›yla
verilmesi gereken bir savafl ve iflin sonunda da Türkiye'nin
daha önce belirtti¤im boyutlarda gösterece¤i geliflmeye
ba¤l›.

‹leri do¤ru bakt›¤›m›z zaman, Türkiye'nin özellikle
üzerinde durmas› gereken alanlar var. Bu Kongrenin
konusu sürdürülebilir kalk›nma oldu¤u için uzun vadeli
birtak›m meselelere, enerji politikalar›na ve çevreye
bakmam›z laz›m. Enerjiye bakt›¤›m›zda, asl›nda
Türkiye'nin enerji alan›nda bütün boyutlar›yla kendine
yeterlili¤inin azald›¤›n› görüyoruz. Tüketim, üretime
oranla çok h›zl› bir flekilde artt› ve gelecekte de böyle
h›zl› artaca¤›n› ve Türkiye'nin enerji konusunda gittikçe
daha fazla ithalata ba¤l› olaca¤›n› görüyoruz. H›zl›
sanayileflmenin ve Türkiye'nin kendi sanayi politikas›n›n
bir sonucu bu. (Resim 40, 41)

Enerji politikas›n›n gelifltirilmesi ülkenin yenilenebilir
enerji kapasitesine odaklanmas›na da ba¤l›. Bu, Türkiye
için çok çok önemli bir mesele olacak. Türkiye'nin enerji
konusunda çok politik bir yeri var fakat di¤er taraftan da
enerjiye ba¤›ml›. Bakü'den Avrupa'ya giden boru hatt› -
 Dünya Bankas›'ndaki görevim s›ras›nda ben de burada
çal›flt›m - çok çok heyecan verici. 3.000 kilometreden
uzun bu hatt›n 2.000 kilometresi Türkiye'de ve Avrupa'n›n
gereksinimlerini karfl›lamak aç›s›ndan çok önemli. Bu
bölgedeki baflka ülkeler aç›s›ndan da bu hat muhakkak
ki önemli ve Türkiye burada pivot rol oynuyor. Bunun
güçlü ekonomik boyutlar› oldu¤u gibi güçlü politik
boyutlar› da var. (Resim 42)

Resim 39 Resim 40

Resim 41
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Çevre konusuna bakacak olursak, ben turizmi de bu
kapsamda alg›l›yorum. Ço¤u turist çevre için gelmiyor
ama bu ekonominin çok dinamik bir parças›. Özellikle
k›yaslamal› endekslere bakt›¤›m›zda ak›l kar›flt›r›yor.
Bunun getirisi çok yüksek ama devletin bu potansiyeli
maksimize etmesi aç›s›ndan çok etkili olmad›¤›n›
görüyoruz. Devletin turizm harcamalar› aç›s›ndan bir
k›yaslama yap›ld›¤›nda 133 ülke aras›nda Türkiye, 122.
s›rada yer al›yor. Bu bak›mdan Türkiye bir turizm liderinin
olmay› isteyece¤i yerde de¤il ama dünya miras› aç›s›ndan
‹stanbul zaten en büyük tan›t›c›. Burada yap›lmas› gereken,
bu varl›klar›n önemi ve potansiyeline eflde¤er flekilde
yönetilmesidir. Büyük bir potansiyel var ve Türkiye'nin
gelece¤i aç›s›ndan önemi gittikçe art›yor. Hükümetin
turizme ay›rd›¤› bütçeye bakt›¤›m›z zaman, turizm
GSMH'nin bir parças› olarak bu sorunu yans›t›yor. Turizm
Türkiye için çok önemli bir gelir kayna¤› ama hükümetin
bu sektöre yaklafl›m› aç›s›ndan çok alt seviyelerde yer
al›yor. Türkiye için gerçekten hayati öneme sahip bu
faaliyetin, buradan al›n›p yukar›lara tafl›nmas› gerekiyor.
(Resim 43)

Bunun temelinde de muhakkak ki iklim de¤iflikli¤i ve
Türkiye'deki do¤al çevre yer al›yor. ‹flin kötü taraf›; iklim
de¤iflikli¤i, Türkiye'yi co¤rafi konumundan dolay› baz›
ülkelerden çok daha fazla ve büyük çapta etkileyecek.
Tabloda mevsimlere göre ortalama s›cakl›k de¤iflimi
tahminlerini ve ya¤murlar› görüyoruz. Ya¤›fllarda büyük
farkl›l›klar olaca¤›n› görüyoruz ve bu endifle verici bir
konu. Asl›nda bilim bu iklim tahminleri konusunda
mükemmelden çok uzak ancak hem s›cakl›kta hem de
ya¤›fllarda çok önemli de¤ifliklikler olacak. Buna dirençli
bir kapasitenin gelifltirilmesi hayati bir öneme sahip.
(Resim 44)

Su, bunlar›n önemli bir parças›. Türkiye flu anda dünyada
çok fazla su s›k›nt›s› olan bir ülke de¤il. Türkiye'nin
kurakl›k çeken baz› bölümleri de var tabii. Kifli bafl›na
düflen su miktar›na bakt›¤›m›z zaman, Ortado¤u, Kuzey
Afrika bölgesinin biraz üstünde ama dünyan›n baflka
yerlerine göre çok düflük. Zaman içinde eriflebilirlik
konusunda büyük azalma oldu¤unu görüyoruz. Bu iklim
de¤iflikli¤i hariç olarak, sanayinin geliflmesi, tüketim,
nüfus art›fl› vs de bu grafi¤e yans›t›lm›fl durumda. Türkiye,
muhakkak ki yak›n gelecekte su s›k›nt›s› olan bir ülke
olacak. Burada soru, ne zaman ve üstesinden nas›l
gelinece¤i. Belki suyun bir bölümünü tar›mdan çekip
sanayiye ve evlere yönlendirecek, çok fazla dönüflüm
yap›lmas› gerekecek ve tabii iflin sonunda da k›y›
kentlerinde suyun tuzdan ar›nd›r›lmas› önemli olacak.
S›cakl›klar yükselecek, iklim s›caklaflacak. Türkiye zaten
gördü¤ünüz gibi bu olguyu yaflamakta ve hissetmekte.
(Resim 45)
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Resim 43

Resim 44



38

Son olarak, daha önce üzerinde durulmufl olan Türkiye
için inovasyon ve Ar-Ge yat›r›mlar›n›n önemine de¤inmek
istiyorum. Çin dahil önemi azalan baz› ülkeler, gittikçe
Ar-Ge'ye ay›rd›klar› paylar› art›r›yorlar. Özellikle araflt›rma
ç›kt›s› aç›s›ndan Türkiye'de çok h›zl› bir geliflme
görüyoruz. Belki di¤erlerinden geri kalm›fl durumda ama
büyüme h›z› çok düflükken art›k günümüzde di¤erlerine
yaklafl›yor ve gelecekte de böyle olacak. Yenilikçilik
potansiyeli burada ve sektöre de bir itici güç olacak.
(Resim 46, 47)

Özetleyecek olursak, Türkiye'nin mutlak bir flekilde
küresel aç›dan merkezi bir rolü var. Geçmiflte, tarihte
hayranl›k uyand›ran bir liderlik rolü var. 1000 sene gerilere
gidiyor ve gelecekte XXI. yüzy›lda bu rolünü tekrar
yakalayacak. George Friedman'›n gelecekle ilgili bir
kitab› var. Türkiye orada XXI. yüzy›lda üç küresel liderden
biri olarak görülüyor. Ama Türkiye'nin demografik ve
ekonomik geliflmeleri iyi yönetebilmesi laz›m. Türkiye'nin
2001 krizinden sonra geçen sekiz y›ldaki baflar›lar›n›
konsolide ederek ileriye dönük daha fazla dinamizm
gelifltirmesi gerekiyor. Kurumlar›n› güçlendirmesi ve
gelifltirmesi laz›m. K›yaslamal› s›ralamalarda üst s›ralara
yükselmesi gerekiyor. Dünyada büyük de¤ifliklikler
oldu¤unu unutmamas› laz›m. Gelecek çok daha belirsizlik
tafl›yacak, çok daha zor olacak, birbirimize daha fazla
ba¤›ml› olaca¤›z. Aç›kl›k ve entegrasyon güçlü bir
potansiyel yarat›yor. Burada insanlar yeni piyasalara,
yeni teknolojilere eriflebilecek ama bunun bir aksi yönü
de var. Entegrasyon sonucu birbirine ba¤›ml›l›k, daha
fazla kat›l›m, kompleks olma söz konusu olacak ve
insanlar›n floklara karfl› durabilmesi için bu kar›fl›k fleyleri
yönetebilmesi laz›m. Sürdürülebilir büyüme, sadece
büyüme de¤ildir, bu büyümenin dengesiz olmamas› laz›m.
‹ster içeriden ister d›flar›dan floklar›n büyümeyi
etkilememesi laz›m.

Ben çok iyimserim. Buras› harika bir ülke ve bu yüzy›l
içerisinde tekrar dünya lideri olaca¤›n›za inan›yorum.

Soru ve Katk›lar

Soru

Sedat Biçek. Avrupa ülkelerinin ekonomik gücü, Amerika
ve Asya'ya karfl› art›yor mu? AB üyesi olmak Türkiye'ye
yard›mc› olacak m›? Onlara yard›mc› oldu mu?

Dr. Ian Goldin

AB, XX. Yüzy›l›n sonralar›nda gerçekten çok ilginç bir
sosyal proje oldu çünkü ilk kez olarak devletler çok
çarp›c› biçimde entegre oldu. Baz› ülkeler egemenliklerini
bar›flç›l olarak terk etmeyi kabul ettiler. AB; Politik,
ekonomik, sosyal aç›dan çok yard›mc› oldu ve bütün
yönleriyle çok harika bir proje. Türkiye'nin üyeli¤i hem
AB'ye hem de Türkiye'ye yararl› olacak. AB muhakkak
ki Avrupa ülkelerine ayr› ayr› bir küresel güç olma imkân›
da verdi. AB'nin Çin ile Amerika'ya karfl› durabilmesi,
ülkelerin bir arada olmas›ndan ald›¤› güçle gerçekleflmifltir.
AB'de yeni Baflkan, yeni D›fl ‹liflkiler Bakan› var. Belirsiz
olan fley, onun bu rolünü ne dereceye kadar kolektif olarak
uygulayaca¤›d›r. Kopenhag'da kolektif bir sorumluluk
gördük, teflvik edici bir durum var fakat Baflkan ve D›fl
‹liflkiler Baflkan› seçimi AB'ye tek bir kurulufl olarak bir
güç verme rolü tafl›m›yor. Bir potansiyel var. Küresel
güç dengesi aç›s›ndan çok olumlu bir geliflme söz konusu.

Resim 45

Resim 46

Resim 47
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Türkiye'nin üyeli¤ine gelince, sadece ekonomik aç›dan
de¤il her yönden Türkiye için yararl› olacakt›r. Zaten
AB'ye giren ülkelerde bunu gördük ama Türkiye AB'ye
kat›lmayacak olursa, bu k›sa vadede olumsuz olacak
anlam›na gelmiyor, Türkiye bunu da yönetebilir.
Türkiye'de önemli olan, bugün yapt›¤› gibi çeflitli alanlarda
merkezi rolünü oynamas›d›r. Türkiye ba¤›ms›z görüflünü
uygulayabiliyor. Jeopolitik aç›dan bir tarafta AB ve di¤er
tarafta Ortado¤u ve Asya, bunlar›n ortas›nda Türkiye
merkezi bir rol oynuyor ve G-20 içinde yer al›yor. Umar›m
Türkiye bu rolünü oynamaya devam eder. Ayr›ca Güvenlik
Konseyi'ne de üye. Türkiye AB üyesi olsa, bu rolü
oynamakta s›k›nt› çeker, k›s›tlanm›fl olurdu. En az›ndan
üyelikten önce bu büyük bir potansiyel. En az›ndan
Türkiye'nin üyeli¤i bir zaman meselesi. Umar›m Türkiye
geliflir, bizim tespit etti¤imiz bu engelleri aflar ve ilerler.

Soru

Amerika'n›n jeostratejik gücü azalacak olursa -
azalmayabilir de tabii - dünyadaki güç dengelerinin
önümüzdeki 20-30 y›l içinde de¤iflmesi ne yönde
olacakt›r? ‹kincisiyse Amerika art›k tek kutuplu güç de¤il,
belki NATO bir numaral› savunma gücü. Çin ve di¤er
ülkeler ekonomik güçlerini kullanarak stratejik güçlerini
art›racak olurlarsa, dolar bundan 10 y›l sonra uluslararas›
rezerv birimi olmazsa, Amerika'n›n durumu ne olacak?
Birkaç önemli güçten biri mi olacak? Ne gibi dengeler
ortaya ç›kacak?

Dr. Ian Goldin

Çok iyi ve çok da zor bir soru sordunuz. Dolar rezerv
para birimi olarak 10 y›ldan uzun bir süre kalacak çünkü
dolar konumundaki varl›klar›n miktar› çok büyük o yüzden
bunun tersine dönmesine olanak vermiyorum. Çin'de 2
trilyon dolar gibi miktar var. Baflka bir para birimi
kullanmaya karar verse bile de¤ifltirmesi çok zaman al›r.
Dolar çeflitlilikle karfl› karfl›ya kalacak, insanlar baflka
para birimlerini de rezerv olarak kullanacak. Özellikle
Çin paras›, iki tarafl› ticarette, bölgesel ticarette
kullan›labilir ama küresel bir rezerv para birimi olaca¤›n›
düflünmüyorum. Çin paras›n›n ayn› zamanda
de¤ifltirilebilir olmas› da gerekiyor ki bu k›sa vadede
gerçekleflmeyecek bence. Belki orta vadede gerçekleflebilir.

Ben bir ekonomistim, politika bilimcisi de¤ilim ve gelecek
hakk›ndaki tahminde bulunmak zor. En iyi kurumlardaki
en iyi beyinler bile yanl›fl tahminde bulunabiliyor.
‹stihbarat ajanlar› gibi politikay› düflünenler buna daha
yak›n olabilirler ama benim tahminim biz çok daha dengeli
bir güç durumuna do¤ru gidiyoruz. Ekonomi bunu
yönlendirecek. Dünyada daha dengeli güçler olacak. Çin,
Hindistan, Avrupa, Amerika güçlü olacak. Ayn› zamanda
bunlar›n çevresinde bir ittifak geliflecek ve bence bu
sa¤lam bir geliflme. Bunun çok da uzun vadede olaca¤›n›
sanm›yorum. Yeni do¤an piyasalar olacak, dünyan›n
farkl› yerlerine bu olumlu yans›yacak. Ancak bu yüzy›l›n
sonuna geldi¤imizde flöyle bir fley gerçekleflecek: XXI.

yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki tecrübelerimiz do¤rultusunda,
tarihi bak›mdan söyleyebilirim ki; ideoloji aç›s›ndan,
ülkeler aç›s›ndan çok önemli deneyimler oldu,
ekonomilerin nas›l yönetilmesi gerekti¤ine dair çok önemli
fikirler ortaya ç›kt›. Türkiye gibi ülkeler kendilerine daha
iyi bir yer sa¤layabilecekler.
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üyeliklerinin yan›s›ra Dünya Gelecek Toplulu¤u Uluslararas› Dan›flma Konseyinde de yer almaktad›r.

Prof. Inayatullah, Avustralya'da birçok flehrin belediye meclisi ve Tar›m Bakanl›¤› için “Gelece¤e Yönelik Politikalar”
konulu kurslar düzenlemektedir. Ayr›ca, Melbourne Business School'da üst düzey yöneticiler için düzenlenen
“Gelecek Düflünceleri ve Strateji Gelifltirme” konulu kurs program›nda dersler vermektedir.

1999 y›l›nda Almanya Trier Üniversitesi UNESCO Avrupa Bilimleri Merkezi'nde ve Tamkang Üniversitesi Gelecek
Bilimleri Enstitüsünde ise Baflkanl›k görevlerini icra etmifltir. Prof. Inayatullah, birçok ülkede vizyon ve planlama
çal›fltaylar› yönetmifltir. 90'l› y›llarda Dünya Gelecek Bilimleri Federasyonu bünyesinde e¤itim, ekoloji, kalk›nma
ve politika tercihleri konular›nda bir dizi uluslararas› seminer vermifltir.

Prof. Inayatullah, “Journal of Future Studies” ve “New Renaissance” dergilerinin yard›mc› editörlük görevlerini
üstlenmifl olup, bunun yan›s›ra “Futures, Development, Peace and Democracy in South Asia” ve “Foresight”
dergilerinin yaz› kurullar›nda yer almaktad›r. UNESCO'nun Yaflam Destek Sistemleri Ansiklopedisi'nde “Küreselleflme
ve Dünya Sistemleri” tema editörü olan Prof. Inayatullah, Macmillian Gelecek Ansiklopedisi, Routledge Felsefe
Ansiklopedisi ve Oxford Bar›fl Çal›flmalar› Ansiklopedisi'ne de katk›larda bulunmufltur.

40'›n üzerinde farkl› yay›nda yer verilen 300'den fazla makalesi olan Prof. Inayatullah'›n çal›flmalar› baflta ‹spanyolca,
‹talyanca, Rusça, Hintçe ve Japonca olmak üzere birçok dilde tercüme edilmifltir.
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Bugün özellikle küresel finansal krizden sonra gelecekle
ilgili düflünceler hakk›nda konuflaca¤›m. Bir gelecek
bilimcinin ana düflüncesi, neler de¤ifliyor ve neler
de¤iflmiyor fleklindedir. Ama ayn› zamanda teknolojinin
ötesine gidip, de¤iflimin alt›nda dünyan›n gördü¤ü ya da
karfl›laflt›¤› fleyler neler diye de sorar. Yani bu sadece
bilim, veri ya da teknolojiyle ilgili de¤il, ayn› zamanda
gelecekteki de¤iflimlerin derinlerindeki kültürle de
alakal›d›r. Sizinle bu de¤iflimin Türkiye'yi nas›l
etkileyebilece¤ini konuflmak istiyorum. Sizler Türkiye
hakk›nda uzmans›n›z, bu nedenle iyi bir diyalog kurmay›
umuyorum.

Gelecek hakk›nda düflünürken buna nas›l yaklaflt›¤›n›z›
sormak istiyorum. Bir yaklafl›m biçimi s›f›r halka
ö¤renmedir. Buna göre gelecek çok zordur, çok fazla
belirsizdir ve beyin temelde kendini kapat›r. ‹kincisi, tek
halka ö¤renme, kurumlar›n, sizin gibi ifladamlar›n
kulland›¤› “özel olarak iflim için ne yapabilirim” sorusunu
sorma yaklafl›m›d›r. Bunu araflt›r›rken 100 tane fikir bulup
bunlardan birini sanayiniz için uygularsan›z çok mutlu
olurum. Ama gelece¤i düflünmek baflka bir fleyi
gerektiriyor, bu da çift halka ö¤renme. Bu da ö¤renmeden
ö¤renmedir. Fikir paradigman›n d›fl›ndad›r. Çift halka
ö¤renme, ülkeler, organizasyonlar için en zor olan›d›r
çünkü genellikle düflünme fleklimizi, yürüme biçimimizi
kopyalar›z oysa çift halka ö¤renme, yeni düflünceden
farkl› flekilde düflünmeyi gerektirir. Gelecekle ilgili
düflünmede en önemli ve son yaklafl›m, sadece gidiflat›,
modeli anlamak de¤il ayn› zamanda gelecek hakk›nda
içinizdeki hikayeyi bulup ç›karmakt›r. Sizin hikayedeki
karakteriniz ne? Her kültürün farkl› karakterleri vard›r.
E¤er CEO iseniz, lider misiniz? Bir keresinde çal›flt›¤›m
bir yerde, karakterlerine göre giyinmelerini istedim ve
herkes Süpermen k›yafeti giydi. Akflam yeme¤ine
Süpermen k›yafetiyle geldiler. Bilim ve teknoloji
yapt›klar›n› anlad›m ama gelecek için gerçek amaçlar›
dünyay› nas›l kurtaraca¤›m›z› bulmakt›. E¤er hikayenizin
ne oldu¤unu anlayabilirseniz, gelece¤inizi yaratabilirsiniz.
Bu nedenle sadece yeni teknoloji yaratmaya çal›flmay›n,
nas›l farkl› bir gelece¤in ortak yarat›c›lar› olabilece¤inize
bak›n.

Bu çal›flmay› yapman›n zorlu¤u, farkl› dünyalarda
yaflamam›zdan kaynaklan›yor. Yak›n bir zamanda adam›n
biri keçiyle seks yaparken polis taraf›ndan yakaland›¤›
için mahkeme aç›ld›. Hakim, adam›n keçiyle evlenmesine
karar verdi. Yedi y›ll›k mutlu bir evlilik olmufl. Bu,
dünyada olan bir fley. Ama di¤er tarafta insan tarihinde
ilk kez hayvan klonland›: Dolly isimli koyun. Ayn›
zamanlarda ‹skoçya'daki iklim de¤iflikli¤inden dolay›
koyunlar›n küçüldü¤ü görüldü. ‹skoçya'daki koyunlar bu
de¤iflikli¤e küçülerek adapte olmufllar. Gelece¤i farkl›
flekilde düflünmemiz laz›m. Birtak›m farkl›l›klar›n
üstesinden gelebilecek güçlü modeller olacak.

Amerikal›lar›n %10'u Joan of Arch'›n Nuh'un efli oldu¤una
inan›yor. ‹nflallah sizde inanm›yorsunuzdur, e¤er öyleyse
yanl›fl yerdeyim demektir. Esas nokta, gelecek hakk›ndaki
görüfllerimiz kesin de¤ildir, farkl›d›r. Bunu görüflmemiz,
müzakere etmemiz laz›m.

fiimdi ekonomik hikayelerden, fiyatlar hakk›nda
anlatt›¤›m›z, bize anlaml› gelen hikayeler bahsedece¤im.
Daha sonra sizin kuruluflunuzun hikayesi nedir, ona
bakaca¤›z. Ard›ndan dünyan›n nas›l çarp›c› biçimde
de¤iflti¤ine ve gelece¤in hikayelerinin neler olaca¤›na
bakaca¤›z.

Burada benim kulland›¤›m metodoloji, nedene ba¤l›
analiz. Gazeteciler, yazarlar, her yerde krizden, iflsizlikten
bahsediyorlar. Muhakkak ki bunun birtak›m sosyal ve
ekonomik nedenleri var. ‹fl dünyas›nda bir liderseniz,
iflletmeniz için ikinci kademeyi anlaman›z laz›m. Aksi
takdirde iyi bir lider olamazs›n›z. Sorun flu ki ço¤u
kuruluflta üçüncü kademedeki analizi yapmay› bilmiyorlar.
Burada derin bir kültüre sahip olman›z gerekir. Baflar›l›
olurlar, etkili olmaya çal›fl›rlar. Gene de insanlar mutsuz
oluyorlar. CEO ile sendikalar aras›nda müzakere var,
greve gitmek istiyorlar, CEO da sorun olmad›¤›n› söylüyor.
Sendikan›n gelece¤e bak›fl› CEO'nun bak›fl›ndan farkl›.
Farkl›l›klar›n› tart›flmak yerine ne zaman grev yap›laca¤›n›
tart›fl›yorlar yani birinci kademeden bahsediyorlar. ‹nsanlar
için, organizasyonlar için, ülkeler için çok zor. Derindeki
hikayenin, mitolojinin ne oldu¤una bakmak laz›m. Dört
analizi de yapmaya çal›fl›yorum. Türkiye için, flirketleriniz
için uzun vadeli de¤ifliklik istiyorsan›z, bu dört kademeye
de bakman›z, verileri de¤ifltirmeniz, sistemlerin nas›l
de¤iflti¤ini anlaman›z, derindeki kültürü, mitolojiyi,
hikayeyi de¤ifltirmeniz gerek. Bildi¤iniz gibi, insanlar›n
derinlerdeki, fluur alt›ndaki hikayelerini ortaya ç›karanlar
vard›r. De¤ifliklik yapmak istiyorsan›z, dört de¤iflikli¤i
de gerçeklefltirmeniz, felsefeyi, sistem düflüncesini
bilmeniz laz›m. (Resim 1)

Resim 1

Firmalar ‹çin Öngörüler
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Burada paraya bakal›m. Birinci kademe yoksulluk. Veriler
nedir? Nas›l çözece¤iz? Yunus banka için, bir köy kurdu
ve gördü ki herkese 27 dolar verecek olursa, birçok kifli
art›k borçlu olmayacak ve bir fleyler yapabilecek. Burada
k›rm›z›dan yeflile geçiyorsunuz. K›rm›z› sadece bakan›
mutlu eder, yeflilse halk› mutlu eder. Üçüncü kademede
paraya herkesin nas›l anlam verdi¤ine bakacaks›n›z. fiirket
için para kard›r, paray› nas›l kazanabilece¤ine bakar.
‹nsanlar bunun için bir ifl sahibi olmak istiyorlar. Üçüncü
kademede piyasa karfl›s›nda devlet var ve burada farkl›
ürünler hakk›nda farkl› düflünce tarzlar› var. De¤ifliklik
istiyorsan›z dördüncü kademeye gitmeniz laz›m. Para
hakk›nda herkesin derinde bir hikayesi vard›r, “kötülü¤ün
temeli parad›r” ya da “para iyi fleyler için kullan›l›r” gibi.
Analizin bütün kademelerine bakman›z laz›m. Dördüncü
kademeyi de¤ifltiremezseniz bir fley yapamazs›n›z.
Büyükannem, Pakistan'›n ufak bir köyünden. 1994 y›l›nda
öldü¤ünde bana “Dünyan›n en zengin kad›n›y›m ben,”
dedi. “Paran yok, hiçbir fleyin yok ama Bill Gates'ten
zengin oldu¤unu söylüyorsun,” dedim. “‹htiyac›m olan
her fleye sahibim,” dedi. “Asl›nda Allah size ne kadar
paran›z olaca¤›n› söylüyor, ondan sonra hiçbir endiflen
olmamas› gerek,” dedi. Gerçek olsun olmas›n, onun
hikayesi ona bir anlam veriyor ve ekonomik kararlar›na
buna göre al›yordu.

Küresel finansal kriz konusunda çal›fl›rken, befl tane
önemli hikaye oldu¤unu gördüm. Birincisi piyasa, ikincisi
sosyal demokratlar, üçüncüsü küresel düzenlemeler,
dördüncüsü jeopolitik de¤iflim, beflincisi de büyük de¤iflim.
Burada birincisi asl›nda k›sa vadede ödeme ve uzun
vadede kazanç elde etme. Ekonomik krizlerde birtak›m
fleyler yok oluyor ve güçlüler ayakta kal›rken zay›flar
gidiyor. Baz› ekonomistler, “fiimdi harcama, zay›f silinip
gitsin, güçlü ayakta kals›n,” diyorlar. Sosyal demokratlarsa,
“Hepimiz ayn› gemideyiz” diyorlar. “Bu bir mali kriz ve
en iyi flirketler ayakta kalacak ama dikkatli olmazsak her
fley yok olabilir,” diyorlar. Teknolojiye, altyap›ya para
harc›yorlar, vergilerde kesinti yap›yorlar, ifl yarat›yorlar.
Sosyal demokratlar için derindeki hikaye “harca, harca,
harca”. 12 yafl›nda bir k›z›m var ve vaktini al›flverifl
merkezlerinde geçiriyor ve “harca, harca, harca”dan
hofllan›yor, sosyal demokrat herhalde. Bu kriz oldu¤unda
“Küresel mali kriz hakk›nda dedikodular var,” dedi. 15
yafl›ndaki o¤lum da “B›rak o gitsin. fiirketler
çal›flanlar›ndan baz›lar›n› gönderiyorlar, sen de onu b›rak
gitsin, beni sakla,” dedi. ‹flin sonunda bir piyasa bak›fl
aç›m›z olmad›¤› için ikisinin de kalmas›na karar verdik.
Gordon Brown'›n da dedi¤i gibi, bu sadece piyasa ve
finansman konusu de¤il, ayn› zamanda güven konusu.
Burada ekonominin kendi temeli oldu¤unu biliyoruz ama
bunun da temelinde bir güven metodolojisi var. E¤er
yar›n›n kötü olaca¤›na inan›rsa öyle hareket ederler.
Japonlar 15 y›l para harcamak istemediler, gelece¤in
belirsiz oldu¤unu düflündüler. Gordon Brown'›n da dedi¤i
gibi, güveni tekrar tesis etmemiz gerekir. Bu küresel ve

sosyal demokrat bak›fl aç›s›d›r. Güveni yeniden tesis
edebilmemiz için dramatik bir düzenleme gerekir. (Resim 2)

Dördüncü kademeye gelirsek, bu asl›nda normal bir mali
kriz de¤il, Bat›'n›n mali krizi ve orada afl›r› harcama
görüyoruz. Çin'in 3,2 milyar dolar rezervi var, Do¤u
Asya'n›n 4 milyar›n üzerinde. Unutmayal›m ki Çin ve
Hindistan XVIII. yüzy›lda dünya GSMH'nin %50'sine
sahipti, bugün %20'sine sahip. Burada, dünyada sistematik
büyük bir de¤ifliklik var. Çok çal›fl›yorlar, tasarruf
ediyorlar, emek maliyeti düflük ve Do¤u Asya'daki mali
krizden ders ald›lar, bankalar çok fazla kredi vermedi.
Asl›nda bu kapitalizmin sonu de¤il, yeni tip kapitalizm.
Asya art›k harekete geçmifl durumda, Çin Baflbakan›'n›n
dedi¤i gibi bar›flç›l bir yükselifl var ve ben buna Çindia'n›n
yükselifli diyorum. Zor, s›k›nt›l› fakat önemli. Ian dünkü
konuflmas›nda bu konuya de¤indi asl›nda.

Buradan bir ad›m ileri giderseniz büyük de¤iflime
geliyorsunuz. XV. yüzy›ldan XX. yüzy›la kadar kapitalizm
olufltu, sonra sanayi devrimi bafllad›, art›k bunun sonuna
geldik, yeni bir fley yaratman›n bafllang›c›nday›z. Mesela
yeni bir para birimi, dünya ad›n› verelim. Yeni bir
yönetiflim olmas› laz›m. ‹klim de¤iflikli¤i nedeniyle
yönetiflimde farkl› seviyelere gidilmesi gerekiyor. Eski
teknolojilerin yan›nda yeni teknolojiler ortaya ç›k›yor.
Bu sadece bankac›l›k ya da mali kriz de¤il, jeopolitik bir
kriz ve dünya ekonomisinde ve dünya kültüründe temelden
bir kriz. Ben buna büyük de¤iflim diyorum.

Bu hikayelerin hangisi do¤ru? Bir noktada hepsi do¤ru.
Dar bir bak›fl aç›s›yla bakma hatas›na düflmeden genifl
pencereden bakmam›z laz›m. Kendi karar›n›z› kendiniz
vereceksiniz ve buna göre hareket tarz›n›z› çizeceksiniz.

Asl›nda benim burada göstermeye çal›flt›¤›m fley flu: Bir
krizden ç›kabilmek için sizin de hikayenin içinde olman›z,
kendi kültürünüzü bilmeniz gerekiyor. Belki onlarca,
yüzlerce flirketle ve yine çok say›da flehirde çal›flmalar
yap›yorum ve genelde içlerindeki hikayenin stratejilerine
uymad›¤›n› görüyorum, bu nedenle de stratejileri baflar›s›z
oluyor.

Resim 2
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Bir E¤itim Bakan› ile çal›flt›k, onlar›n iç hikayelerinin ne
oldu¤unu bulmaya çal›flt›k, gelecekle ilgili planlar›na
bakt›k. Camelot ad›nda bir kale olsun dedik. Harika bir
flato ismi. Bir tarafta krallar, kraliçeler var. Bakanl›k
içerisindeki okul müdürleri buradaki flövalyeler. fiatonun
etraf›nda bir hendek, hende¤in d›fl›nda da aç kurtlar var
dediler. “Kim bu kurtlar?” diye sordum. Birinci kurt,
ebeveynlerdi; ikincisi ö¤retmenler, üçüncüsü ö¤renciler,
dördüncü kurt gazeteler. Bu bana bu kurumun gelece¤iyle
ilgili ne söylüyor? Resmi olarak “Bizim amac›m›z risk
almak,” diyorlar. Etraf›nda aç kurtlar oldu¤unu düflünen
bir örgüt, sizce risk alabilir mi? Hay›r, de¤il mi? E¤er
her yerde kurt oldu¤unu düflünüyorsan›z, nas›l risk
alacaks›n›z? Stratejik bir plan yapmaya çal›fl›yorlar ama
iç kültürleri böyle bir risk alman›n onlar için mümkün
olmad›¤›n› gösteriyor. Daha fazla para verilse daha iyi
e¤itim mümkün olur mu? Hay›r, olmaz. Buradaki hikayeyi
de¤ifltirmemiz gerekiyor.

Avrupa'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan, Singapur'dan
polis güçleriyle çal›fl›yoruz. Genç olanlarla çal›fl›yoruz,
yafll›larla de¤il çünkü gelecekte onlar iktidarda olacak.
“Burada bir aslan var ve biz onu yenmek zorunday›z,”
dediler. Gelecekle ilgili tasavvurlar› bu. Peki, bunu nas›l
de¤ifltireceksiniz? Burada suç aslan ve herkes seyrediyor.
Bu senaryoda ne olacak? “Burada seyirci konumundaki
insanlar›n afla¤› inip bizimle beraber çal›flmas› gerekiyor.
Uluslararas› suçu durduracaksak, insanlar›n, halklar›n
bize kat›lmas› gerekiyor,” dediler. Bakanl›k evet ya da
hay›r diyor ama detaylarla o ilgilenmiyor. Dolay›s›yla
gelecekle ilgili yeni bir hikaye anlatmam›z gerekiyor
çünkü eskisi ifle yaram›yor art›k. Aslan›n sizi yemek
üzere oldu¤u bir ortamda polis olmak ister misiniz?
Muhtemelen hay›r diyeceksiniz. Evet diyorsan›z
muhtemelen garip bir ülkedeyim.

Kad›nlar›n ifli daha da zor. Tabii ki Bat›'da çok derin
kad›n hikayeleri var biliyorsunuz. Mesela Sindirella. O
asl›nda bir CEO. Pamuk Prenses ve Uyuyan Güzel diye
iki tane kardefli var.  Avustralya ve Asya Pasifik'te bir
arkadafl›mla birlikte CEO'lar›n e¤itiminde çal›fl›yoruz.
Kad›nlar›n genelde görüflü, prens beni kurtars›n, devlet
beni kurtars›n, biri beni kurtars›n. Böyle olursan›z yeni
ürün yapabilir misiniz, yenilik yapabilir misiniz? Hay›r,
çünkü her zaman büyük flirketlerden ya da hükümetten
sizi kurtarmalar› için yard›m istiyorsunuz.  Son yapt›¤›m›z
atölye çal›flmas›nda kad›n CEO'lar yeni bir hikaye
yaratt›lar. Zeyna'y› duydunuz mu bilmiyorum. O,
gerçekten güçlü bir prenses savaflç›. Yan›nda da Florence
Nightingale var, tatl› ve hofl. Kad›nlar, Zeyna Florence
diye yeni bir konsept yaratt›lar. Hem güçlü olmak ve
meydan okumak istiyorlar hem de flefkatli, sevecen ve
iyi niyetli olmak istiyorlar. Taraflardan birine çok
kayarsan›z baflar›s›z olursunuz. (Resim 3, 4)

Fuji'ye gidecek olursan›z, gözleri ba¤lanm›fl bir sürücünün
yan›nda yolcusunu görebilirsiniz. Mesela Afganistan
hapishane gibi, hapishaneyi de¤ifltiremiyorsunuz, tek
yapabildi¤iniz oradaki koflullar› de¤ifltirmek. Amerika
bir okyanus gemisi gibi. Art›k baflka ülkeler de güçleniyor
ve ülkeler, “istedi¤iniz yere gidemezsiniz, art›k dünyay›
da düflünmeniz gerekiyor,” diyorlar. Hikaye süresini
doldurdu¤u için Obama yeni bir hikaye bulmak zorunda.
Biliyorum Türkiye'de Nasrettin Hoca var. Bu, çok temelleri
olan bir hikaye. Bu yafll› ve erdemli adam, zor sorular
soruyor, meydan okuyor.

Hemen sa¤›n›zdaki insana dönün ve gelecekle ilgili
hikayesini sorun. Bu kurumla ilgili de olabilir. Gelece¤iniz
ya da stratejiniz bu hikaye ile ba¤lant›l› m›? Bir dakikan›z
var. Ben konufltukça siz sadece dinleyeceksiniz ve bu çift
halkal› ö¤renmeyi gerçeklefltirmeyeceksiniz. Çift halkal›
ö¤renmede sizin de çal›flman›z gerekiyor. Sa¤›n›zdaki
insan› sevmiyorsan›z gidin baflka yerde oturun.

Türkiye'nin ya da kendisinin iç hikayesini anlatmak
isteyen var m›?

Resim 3

Resim 4
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Kat›l›mc›

Adel Vana ve Valf Fabrikalar› Yönetim Kurulu
Baflkan›y›m. Tesisat vanalar› üretiyoruz. Gelecekle ilgili
en büyük hedeflerimden bir tanesi, sa¤l›kl› suyu insanla
buluflturmak. Biliyoruz ki insan vücudunun dörtte üçü
su. ‹nsan vücudunu ne kadar sa¤l›kl› suyla buluflturursak,
onun mutlulu¤una katk›da bulunaca¤›z. Dolay›s›yla Adel
olarak gelecekle ilgili hikayemiz, insan› mutlu edersek
biz de mutlu olaca¤›z, çal›flanlar›m›zla, toplumumuzla
beraber çok daha iyi günlere gidece¤iz. Çünkü su, canl›
bir unsur, anlat›lan her fleyi anl›yor ve molekül yap›s›
de¤ifliyor.

Prof. Sohail Inayatullah

Ayn› fley, siz de insanlar› mutlu etmek istiyorsunuz. Bu
iki kifli, herkesi mutlu etmek isteyen insanlar. Harika,
do¤ru yerdeyiz demektir. Görüyorsunuz, bu o kadar da
kolay bir fley de¤il. Altta iç hikaye vard› ve üzerinde
amaçlar›ndan bahsediyorlard›. Bunlar hep bizim baflar›m›z›
tan›ml›yor.

Antik Yunan'da Sisyphus'u biliyorsunuz. Her gün o tafl›
kald›rmaya çal›fl›yordu ve tafl tekrar geri yuvarlan›yordu.
Sisyphus baflar›l› olabilir mi? Hay›r. Ama sizin çok güzel
amaçlar›n›z var: dünyay› daha güzel bir hale getirmek.
Bunu baflarmak için buna göre bir çal›flma belirlemeniz
gerekiyor. (Resim 5)

Gerçe¤in dört k›sm› vard›r. ‹kinci k›sm› de¤ifliklikle ilgili.
Bu yöntem 40-50 y›l önce oluflturuldu. ‹klim de¤iflikli¤ini
herkes biliyor, konferanslar yap›l›yor Biz gelecek
çal›flmalar›nda sorunu, herkes daha anlamadan ve
bilmeden; yani yar›n›n sorununu bugünden çözmek
istiyoruz. Sinyali kap›p de¤iflime öncülük etmek istiyoruz.
E¤er o fikri flimdi bulabilirseniz, 30 y›l sonraki sorunu
çözebilirsiniz. Herkes flimdi iklim de¤iflikli¤ini biliyor;
ama 20 y›l önce, ancak 4-5 tane bilimsel yay›n varken
bunu görmek önemliydi. (Resim 6)

Ian Goldin bize trendlerden bahsetti, ben biraz trendlerin
ötesine geçmek istiyorum. Büyük de¤iflim dalgalar›n›n
Türkiye'yi nas›l etkileyece¤ine bakmak istiyorum. Bu
sekiz önemli de¤ifliklik dalgas›na bakaca¤›m. Öncelikle
tabii ki do¤an›n yeniden fiyatland›r›lmas› var. Petrolün
sonu, suyla ilgili savafllar ve petrol de¤iflikli¤inden
bahsetmifltik. ‹leride daha fazla do¤al afet olacak. Peki,
sizin organizasyonlar›n›z bu do¤al afetlere haz›rl›kl› m›?
Bu tip felaketlerle bafla ç›kman›z› sa¤layacak yeni ürünler
üretiyor musunuz? Do¤al afetler anlam›nda daha büyük
de¤ifliklikler görece¤imiz kesin. Siz bununla bafla
ç›kabilecek ürünler üretiyor musunuz? (Resim 7)

Do¤an›n yeniden fiyatland›r›lmas›nda ikinci önemli nokta
sanal su. Her fleyin içinde su var, sadece içecek suyu
düflünmeyin. Kahvedeki suyun bile bir fiyat› var. 1 kilo
kahve yetifltirmek için 20.000 litre su. Suyun fiyat›n›
içine koysan›z, Türk kahvesi ne kadar olur? fiu anda
içebiliyorsunuz ama, belki on y›l sonra bu odadaki herkes
için su çok pahal› olacak. Bir hamburger için 11 litre su
gidiyor. fiu anda o maliyeti hesaplam›yoruz. Etin ya da
pamuklu bir t-shirt'in içindeki suyun maliyetini düflünün.
Su yeniden fiyatland›r›ld›¤›nda dünya çok farkl›
görünecek. Art›k biliyoruz ki karbon emisyonlar›n›n %20-
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50'si hayvanc›l›k sektörlerinden geliyor. Etin ortadan
kalkt›¤›n› düflünün. Böyle bir durumda Türkiye'deki
hayvanc›l›k veya et iflleme sektörü ne olur? Böyle bir fley
olursa, et üreten ülkelerin ço¤unda bu sektör ortadan
kalkacak. Belki küçük, nifl organik et pazarlar› olacak.
Karbon emisyonlar›n›n %20-50'si et üretiminden dolay›
ortaya ç›k›yorsa, bu on y›l zarf›nda bu sektör ortadan
kalkacak. (Resim 8)

fiu anda Kopenhag'da sürekli olarak ulusal düzeyde
emisyonlardan ve s›n›rlardan bahsediliyor. Kiflisel düzeyde
s›n›rlar olsa ne olacak? Herkesin bir kredi kart› var, kiflisel
karbon emisyonu kartlar›n›z olsa? Mesela ben buraya
uçakla geldim, bu yüzden herkese borcum var, çünkü
kiflisel karbon emisyonum çok yüksek. Kiflisel karbon
kredi kart›n› düflündü¤ünüz zaman yeni bir rejim
düflünmüfl oluyorsunuz. ‹-Phone'u, yeni cep telefonlar›n›
düflünün. Bunu hesaplayabiliyorlar.

Bütün bu tart›flma günefl enerjisinin daha da yükselifle
geçece¤ini gösteriyor. 2017 y›l›nda o noktaya varaca¤›m›z
düflünülüyor. Asl›nda yeni bir ekonomiye geçiflten
bahsediyoruz. Bu yat›r›m› on y›l içinde yapt›¤›n›z zaman
herkes için refah› getirebilirsiniz. 2007'ye kadar bu alana
2,3 trilyon Amerikan dolar› yat›r›m yap›lm›fl.

Çok büyük bir de¤ifliklik görüyoruz. Türkiye de dahil
her ülkenin vermesi gereken bir karar söz konusu. Siz
fosil yak›tla devam edecek misiniz yoksa yeflil teknolojileri
mi tercih edeceksiniz? Fosil yak›tlar›n maliyetleri
yükselecek, ama yeflil teknolojilerin maliyetleri düflecek.
Tabiat›n yeniden fiyatland›r›lmas› oldukça çarp›c›.
Biliyoruz ki deniz seviyesinin yükselmesi 28 trilyon
dolara mal olacak. Belki çok pahal› ama bunlar için ürün
yaratacak olan sizler bundan para kazanacaks›n›z. “Aman
Tanr›m, bu ne biçim f›rsat!” diyebilirsiniz. fiu anda sular
alt›nda kalacak flehirlerin insanlar› taraf›ndan 28 trilyon
dolar flimdiye kadar harcanm›fl durumda. Sistemik
de¤iflikli¤i düflünün. Tabiat›n yeniden fiyatland›r›lmas›
gerçekten çok büyük bir de¤ifliklik. Siz hangi fleritte
olacaks›n›z? (Resim 9)

Bir keresinde çal›flt ›¤›m bir yerde yeniden
fiyatland›rmadan söz etti¤imiz zaman CEO ve di¤er
yöneticiler çok endiflelendiler. “Deniz seviyesi yükselecek,
ev fiyatlar› düflecek, bu dünyan›n sonu,” dediler. “Biz
kenti neden yeniden tasarlam›yoruz? Belki flimdiden bunu
yaparsak, 20-30 y›l sonra bu kayb›m›z olmaz,” dediler.
Avustralya'da deniz seviyesi yükselecekse, ulafl›m
konusunu bir daha düflünelim diyorlar. (Resim 10)

Bir di¤er de¤ifliklik de peer-to-peer dedi¤imiz efldüzey
de¤ifliklik. Hiyerarfli alan›nda s›k›nt›m›z var. Art›k
toplant›lar› Bakanlar açmayacak, herkes açabilecek.
Mesela 14 yafl›ndakiler için bir kurs düzenlemifltik.
Britannica'y› duydunuz mu diye sordum. Sadece bir tanesi
biliyordu, geri kalanlar›n hepsi Wikipedia'y› biliyordu.
Bilgi yaratanlar giderek de¤ifliyor, bu nedenle daha
gençlerden, çok daha demokratik bir düzenden ve düzleflen
bir yap›dan bahsediyoruz.

Tüketici kim? Müflteri kim? Düz bir dünyada iliflkilerimizi
de¤ifltiriyoruz. Art›k hasta oldu¤umuzda doktordan önce
Health 2.0 gibi internet sayfalar›na giriyoruz. Art›k Allah,
doktor, hasta hiyerarflisi de¤ifliyor. Bir de bireyler aras›nda
direkt olarak borçlanma var art›k, yani dünyan›n çeflitli
yerlerinde insanlara para veriyorsunuz. Bireyler aras›nda
web'ten para al›flverifli olacaksa, birkaç yüzy›ld›r gelen
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bankac›l›k sistemi de¤iflecek. Bu flimdi de var. KOB‹'lerin
güçleri gittikçe artacak. Özellikle efl düzey bir yap›da,
Amerika'da halen büyük bir ço¤unluktalar. (Resim 11)

Üçüncü büyük de¤ifliklik dalgas› genom konusunda
olacak. Burada müflteriler, kendilerine özel olarak
haz›rlanm›fl ürünler alacaklar. Gen haritas›n›n ç›kar›lmas›
eskiden 1 milyon dolard›, flimdi birkaç yüz bin. 99 dolara
kendi DNA'n›z› en az›ndan 116 hastal›k için
ç›kartabiliyorsunuz. Burada çok çok yeni bir keflif var.
Baz› flirketler çal›flanlar›ndan bunu yapt›rmalar›n›
istiyorlar. Özellikle orduda, depresyon gibi birtak›m
rahats›zl›klardan muzdarip olan insanlar› cepheye
yollamazs›n›z. Bu insanlar›n gen haritalar›n› ö¤renmek
çok önemli. Kesin bir bilim olmayabilir ama size bir
harita veriyor, sizi bilgilendiriyor. Hastal›k hastas› olmaya
müsait bir yap›n›z varsa bunu yapt›rmay›n tabii. fiu
hastal›k için 27 olas›l›¤›n›z var dediklerinde buna inanmaya
bafllars›n›z. CEO iseniz, organizasyonunuzdaki insanlar›n
profilini bilmek isteyebilirsiniz. Amerikan Kongre'si gen
profiline dayan›larak iflten ç›karmalar› yasad›fl› k›ld›, ama
gen haritas› ç›kard›¤›n›zda, sigorta flirketi buna dayal›
olarak sizi reddedebiliyor.

Bunun iflgücüne de etkileri olacak. Gen konusunda
uzmanl›klar gelifltirilecek, hastane turizmi bafllayacak.
‹nsan kaynaklar› departmanlar› taraf›ndan taramalar
yap›lacak. Gen haritas› ç›karman›n bedeli bir milyon
dolar oldu¤unda bunlar zor tabii ama 99 dolar olursa zor
de¤il.  K›z›m kendi haritas›n› ç›kartmak için izin istedi.
Neden diye sordum. “Ailemde bir ak›l hastal›¤› var, ben
gelece¤imi ö¤renmek istiyorum,” dedi. Ak›ll› k›z,
yapt›rmam gerekecek herhalde.

Dördüncü de¤ifliklik, ekoloji ve sa¤l›k alan›ndaki devrim
olacak. Her fleyin içinde yapay zeka olacak. Ö¤le
yeme¤inde ne yiyebilece¤inizi size söyleyebilecekler.
Belki “2.000 kalori ald›n, kolesterolün yüksek, bu yeme¤i
yiyemezsin, zeytinya¤l› bir fley yiyin” diyecekler. Bir
suyun nereden geldi¤ini, nerede fliflelendi¤ini, sa¤l›k
üzerinde direkt etkisini söyleyebiliyorlar. Bunlara göre

yeniden fiyatland›rma olacak. Belki k›sa bir süre önce
çok pahal›yd›; ama bugün gerçek yaflam›m›z›n bir parças›.
Bunlar Rf kimlikler ve her yerde varlar. Hayvanlarda var,
radyo frekans› olarak insanlara da konuyor böylece daha
etkin oluyor. Web'e ba¤l› ak›ll› klozetler var art›k. Bu
sayede belirli tip kanserleri erken teflhis edebiliyorsunuz.
Daha ak›ll›, daha bilgili, daha etkileflimli teknolojiler
sizin yaflam olas›l›klar›n›z hakk›nda sizi bilgilendiriyorlar.
Siz istemiyorum diyebilirsiniz ama Sa¤l›k Bakan› ya da
sigorta flirketi bunu talep edebilir. ‹stanbul'da herkesin
bir tane olmas› laz›m. En verimli insan, en sa¤l›kl› insand›r.

Ne kadar enerji kulland›¤›m›z›, enerji s›z›nt›s›n›n yerini
gösteren ak›ll› ölçüm aletleri üretildi. Bu sayede detayl›
bilgiyi çabuk al›yoruz. Ak›ll› binalarda duygular› da
ölçebiliyorsunuz. Google haritas› mesela. fiehirde
insanlar›n en çok nerede mutlu, nerede mutsuz oldu¤unu,
nerede sinirlendi¤ini görebiliyorsunuz. Dünyam›zda neler
olup bitti¤ine dair duygusal haritalar. Herfley hakk›nda
do¤rudan bilgi al›yorsunuz. Peki, bunun anlam› nedir?
Tütünün sonu gelebilir. Diyelim ki her sigara yakt›¤›n›zda,
“kanser oran›n yükseldi, Türk ekonomisi için bu kötü,
flu kadar hastane masraf› yaratacak, art›k sigaray› kes,”
der. Bu yüzy›lda bir milyar insan sigaradan ölecek. Asl›nda
sigara  içilen ülkelerde GSMH düfler.

Beflinci de¤ifliklik dalgas›, fleffaf ve esnek beyin. MR
taramalar› var, beynin içine girip bakabiliyorlar. Nas›l
düflünüyoruz, ne tip düflünceler mutlu bir gelecek
yaratabilir? Bunlar› gösterebiliyorlar. Henüz
keflfedilmemifl, ama büyük kitle MR taramalar› var. Bir
de elde tutulan, avuç içi MR taramas›n› düflünün. Bu
ifliniz için ne anlama gelir? Yalan söylüyorsan›z, ortaya
ç›kar. Özellikle polis için, mahkemeler için çok faydal›
olacakt›r. Yalan söyleyemezsiniz, söyledi¤inizde beynin
belli bölümlerinde ›fl›k yan›yor. Baflbakan bir konuflma
yaparken kafas›nda MR tarama cihaz› oldu¤unu düflünün.
Yalan söyledi¤inde ortaya ç›kacak. Bu asl›nda mevcut
bir teknoloji.

Ortaya ç›kan en önemli sosyal teknoloji meditasyon.
Beyin taramas›yla, meditasyon yapan insanlar›n, flefkatli,
sevgi dolu, daha odakl› ve daha verimli olduklar› ortaya
kondu. Bu konuda önemli araflt›rmalar var. ‹flyerlerinin
kaç›nda sabah meditasyon yap›l›yor? Hepiniz verimli
olmak, etkin olmak istersiniz ama bunun için en önemli
fleyi yapm›yorsunuz. Sa¤l›k Bakan› iseniz, bunu flart
koflmal›s›n›z. Sa¤l›k giderlerini düflürebilirsiniz. Bu,
Hindistan'da hapishanelerde uygulan›yor. Çocuklarda da
etkileri görülüyor, IQ yükseliyor, IQ yükselirse verimlilik,
bilim ve teknoloji olanaklar› yükselir. Ayn› zamanda
beynin kal›nl›¤›n› art›r›yor. Bu eski bir teknoloji, bütün
kültürlerde meditasyon var. MR taramas›, bunu yeni bir
teknolojiye dönüfltürdü. Bu, yeni bir küresel network de
ortaya ç›kar›yor. Gerçe¤i de¤ifltiriyor, daha derinlere
iniyorsunuz. (Resim 12)
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Alt›nc› de¤ifliklik dalgas› da ak›ll›, yeflil, sa¤l›kl›
tasarlanm›fl kentler. Bilimsel araflt›rmalar, sa¤l›kl› kenti
yaratanlar›n neler oldu¤unu gösteriyor. E¤er her tarafa
bina yaparsan›z, hava de¤iflir, kurakl›k olur, su betonun
üstünde kal›r, toprak ememez. Afl›r› trafik olunca verimlilik
düfler, kalp krizleri daha fazla olur. ‹nsanlar sinirli olur.
Trafik s›k›flmas›, ekonomik verimlili¤i azalt›r. Yeflil
mekanlar›n psikolojik sa¤l›k üzerinde olumlu etkisi vard›r.
Biyoçeflitlilik ve a¤açlar bunu art›r›r. Yafllanan kiflilerde,
psikiyatrik hastal›klar sorun olmaya bafllar. Antidepresan,
anti-anksiyete ilaçlar› yerine belki paray› a¤aç dikmeye
harcamam›z mant›kl› olacakt›r. Amerika'da, kenti egzersiz
yapacak bir yer olmayacak flekilde tasarlay›p obez
olman›za neden olduklar› gerekçesiyle flehir
planlamac›lar›na karfl› mahkemeye baflvurabiliyorsunuz.
Böyle bir gelecek hoflunuza gitmeyebilir ama burada art›k
yeflil, sa¤l›kl›, ak›ll› kentin neye benzeyece¤i hakk›nda
belirtiler var. Nötr enerjili binalar ve kent s›f›r karbon
emisyonlu olacak. Bina tasar›m›nda rüzgar tünelleri var,
enerjiye ihtiyaç yok. Güney Kore'de her fley haritalanm›fl,
her fley ölçülmüfl, çöp nerede, buzdolab›n›n içinde ne var,
çocuklar ev ödevini yap›yor mu, bunlar›n hepsini
biliyorsunuz. ‹stanbul'da yapmas› zor belki ama teknoloji
burada, düflünce tarz› burada: Sa¤l›kl› bir kent yarat›rsan›z
insanlar daha mutlu ve daha verimli oluyorlar. Ak›ll› çöp
kutusu üretildi bile, içindekileri analiz edebiliyor.

Yeflil binalar›n sa¤lad›¤› birçok kazanç var. Zaman içinde
dikey çiftçilik yap›lacak. Gittikçe kentleflmifl bir
medeniyete dönüfltü¤ümüz için çiftçilik yapacak yerler
azalacak, bunu çözmek için dikey tarlalar düflünülüyor.
Bu ifli köyde yapmak yerine, içinde tarlalar›n oldu¤u,
ekim yapabildi¤iniz binalar tasarlan›yor. Bu, 20-30 y›l
sonras›n›n tam ak›ll› binas›. Hava de¤ifltikçe gerekli
de¤ifliklikler yap›l›yor. Nano teknoloji kullan›l›yor. Henüz
keflfedilmifl de¤il ama daha önce bahsettiklerin keflfedilmifl
fleylerdi. (Resim 13)

Ak›ll›, sa¤l›kl› kentleri kimler düflünecek? Vatandafllar.
‹stanbul'da yaflayanlar 20-30 y›l sonra ‹stanbul'un neye
benzeyece¤ini soruyorlar. Bunu kim yapacak? Belediye
Baflkan› m›, flehir planlamac›lar› m›? Bunun için bilim
laz›m, vatandafllar laz›m, liderler laz›m. Bunlar›n
‹stanbul'un neye benzemesi gerekti¤ini söylemesi laz›m.
Sizin bir iç hikayeniz var, istedi¤iniz gelece¤i siz yarat›n.
On tane farkl› kentte ben bunu yapt›m. 2030 y›l›nda neye
benzemek istediklerine kendileri karar veriyorlar.
Yarat›c›l›k önemli burada. Çocuklardan da yararlanmaya
bafllad›k. Oy kullanma yafl›n›n 9'a indirilmesi düflünülüyor,
çünkü daha fazla genç insan var. Onlar Wikipedia'y›
biliyorlar, interneti daha çok kullan›yorlar, daha ak›ll›lar.
9 yafl›ndayken benim böyle fleylerden haberim yoktu,
bugünküler çok ak›ll›.

Yedinci de¤ifliklik, iflgücü de¤iflikli¤i. Göçmenden
yerlilere bir kay›fl var. Bunlar göçmen mi yoksa dijital
do¤mufl insanlar m›? Asl›nda ço¤umuz bu alana göçmeniz.
Hiçbirimiz bununla büyümedik, beklentilerimiz farkl›.
Oyun art›k bir ö¤renme arac›. Kaç›n›z Playstation
oynuyor? Evet, elini kald›ran on kifli lider, di¤erlerimiz
dinozor gibi kalm›fl›z. Oyun piyasas› 50 milyar dolara
eriflmifl durumda ve gittikçe de art›yor. Dünyan›n en iyi
flirketleri ifle al›rken oyun tecrübesi olup olmad›¤›n›
soruyorlar ve bu tecrübeye sahip olanlar› ifle al›yorlar.

Bu ne anlama geliyor? Bu dünyaya do¤muflsan›z, bir
mesle¤iniz var, birden fazla ve portföy kariyeriniz yan›nda
sanal kariyerleriniz var. Hem fiziksel yaflam›n›z hem de
sanal bir yaflam›n›z var art›k. fiirketleriniz bu sanal alanda
da varl›k gösteriyor mu? fiimdiden henüz icat edilmemifl
meslekler için e¤itim veriliyor. Ço¤u CEO bugünkü ifli
düflünüyor oysa görevimiz asl›nda yar›n›n ifllerini
planlamak, yar›n› düflünmek. Geçifl ekonomilerinde bu
zor, çünkü bir fleye yetiflmeye çal›fl›yorsunuz. Singapur'da
çok çal›fl›yorum ve onlar Japonya'n›n yapt›¤› hatalar›
yapmak istemiyorlar. Japonya bir dönem bir numarayken
flimdi ne yapaca¤›n› bilmiyor, çünkü onlar›n gelecek plan›
Amerika'ya ulaflmakt›. Bu seviyeye ulaflt›lar ve art›k ne
yapacaklar›n› bilmiyorlar. 2030 y›l› Japonyas›n›
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bilemiyorlar, kopya edemiyorlar. Singapur, art›k
Avrupa'dan ya da Amerika'dan ö¤renece¤i bir fley
kalmad›¤›n› söylüyor. Lider olmak için ne yapacaks›n›z?
‹flin en zor taraf› bu.

Böyle bir durumda olunca yeni bir gelecek yaratman›z
laz›m ve bunu, dünyan›n nas›l de¤iflti¤ini, kendi iç
hikayenizi bilmeden yapamazs›n›z. Art›k sat›n alanlar da
de¤ifliyor. Avrupa'y›, Amerika'y›, Çin'i biliyoruz,
Türkiye'yi bilmiyorum. Kültürel yarat›c›lar farkl› hareket
ediyorlar. Çokça kad›n var içlerinde. Yerel, ortakl›¤a
dayal›, devaml› çal›fl›yorlar. Asl›nda bu devrimin ruhu
Oprah taraf›ndan temsil ediliyor. Amerika'da, Avrupa'da
nüfusun üçte ikisini temsil ediyorlar. KOB‹'lerde ve
kooperatiflerde büyük bir art›fl var. Bunlar ekonominin
dinamik gücü. Avustralya'da, Amerika'da birçok yeni ifl
yarat›yorlar. Ekonomide büyük bir de¤ifliklik ortaya
ç›k›yor. Tibetli rahiplerin suyundan içen oldu mu hiç?
Tibetliler, bu suya flark› söylüyorlar, flifleleyip sat›yorlar.
Okunmufl su diyorlar. Ruhani çikolatalar var. Hoflunuza
gitmeyebilir ama bunlar yeni ürünler. ‹nsanlar art›k
kendilerini daha ak›ll›, daha iyi hissetmelerini sa¤layacak
ürünleri talep ediyorlar. Vejetaryen çiftçilikle de
ilgileniyorlar.

Ian, yafllanan nüfustan bahsetti. Depopülasyonu da
düflünmemiz laz›m. Türkiye, Hindistan'›n iyi bir demografik
durumu var ama Japonya, ‹talya, Almanya gibi birçok
ülkede nüfus düflüyor. ‹nsan olmay›nca ekonomi ne olacak?
Japonya'n›n 127 milyondan 87 milyona inmesi bekleniyor.
Ya insan ithal edecekler, ya genetik mühendisli¤e gidecekler
ya da yapay zeka yaratacaklar. Bir fleylerin de¤iflmesi
laz›m. 6.000 y›ld›r nüfus art›yor, azalmaya bafllay›nca ne
olacak? Biz Avrupa'da, Asya'da çal›fl›yoruz. Türkiye'nin
de emeklilik yerleri olacak m›? Emekli olunca insanlar
nereye gidecekler? Daha uygun mekanlar var m›? (Resim
14, 15)

fiimdi de¤ifliklik göstergelerine de¤inmek istiyorum.
Birçok flirkette gördü¤üm bir hata var: Vizyonum bu
diyorlar ama gidip baflka bir fleyi ölçüyorlar. fiirketlerinin
yenilikçi olmas›n› istiyorlar ama bireysel verimlili¤i
ölçüyorlar. Bireysel verimlili¤i ölçersen iflbirli¤i nas›l
olur? Üniversiteler de ayn› flekilde. Akademisyenlerin
iflbirli¤i yapmas›n› istiyorlar ama di¤er taraftan yay›nlanan
makalelerden not al›yorlar. Gelece¤in ölçümü nedir? ‹lk
baflta kar diyorduk. Ama asl›nda üçlü bir temel var: refah,
sosyal olarak dahil olma, sürdürülebilirlik. Böyle bir
durumda flirketiniz neye benzer?

Di¤er bir husus ruhaniyet. Benim çal›flt›¤›m flirketler
asl›nda verimlili¤in insanlar›n amac› oldu¤unda
yükseldi¤ini söylüyorlar ama bu dinden de¤il ruhaniyetten
geliyor. Amerika'da flirket CEO'lar›na göre bu ruhani
tutum, performans› belirleyen en önemli fley. ‹ki
meslektafl›m›z›n dedi¤i gibi, amac› dünyay› mutlu etmek
olan bir flirket, daha iyi çal›fl›yor. Singapur ve Malezya'da
amaç var: Yoksul ülkeler olmak istemiyorlar. Do¤u Asya
flirketleri, bir amaç yaratmalar› gerekti¤ini fark ettiler.
Avrupa seviyesine erifltikten sonra baflka ne gibi
kapasiteleri oldu¤una bak›yorlar. Sadece IQ de¤il, o sizi
bir noktaya kadar getirir. EQ da, yani duygusal zeka da,
gerekiyor. Bir flirketin lideri olmak istiyorsan›z IQ yetmez,
EQ testini de geçmeniz laz›m. Bir yönetici bana EQ testini
geçemedi¤ini söyledi. O güne kadar kimsenin kendisine
insanlarla nas›l iletiflim kuraca¤›n› ö¤retmedi¤ini, bildi¤i
tek fleyin nas›l para kazan›laca¤› oldu¤unu söyledi.
Çekirdek yeterliliklerin de¤iflti¤ini görüyoruz. Belki de
bundan sonra SQ gelecek.

Yeflil mekanlar diyenler var. Araflt›rmalar gösteriyor ki
ne kadar çok biyoçeflitlilik varsa, o kadar iyi bir ba¤›fl›kl›k
sistemi ve o kadar kendini iyi hissetme var. Dünyadaki
biyoçeflitlilik yükseldikçe, tüm dünya için toplu ba¤›fl›kl›k
sistemi de yükselir. Bu, do¤aya tamamen farkl› bir
yaklafl›m aç›s›.

Gross National Cool dedikleri fley, oyun oynamak,
televizyon, tiyatro, yeni filmler, gençler bunun üzerinde
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çal›fl›yorlar. Bunlar› çok uzakta görmeyin. Özellikle dünya
ekonomisi böyle de¤iflirken, ülkenizin çekirdek de¤iflimi
olarak görün.

Bundan sonra ne yapaca¤›z? Bu de¤ifliklikleri düflünün,
bir ka¤›da yaz›n ve bir dakika boyunca yan›n›zdakiyle
konuflun. Bunlar sizin ifliniz aç›s›ndan, Türkiye aç›s›ndan
ne anlam tafl›yor? Do¤an›n yeniden fiyatland›r›lmas›,
genomun önemi, dijital ça¤›n bafllamas›, yeflil kentler ve
binalar, bunlar›n flirketiniz ve Türkiye için anlam› nedir?

Kat›l›mc›

Hüseyin Balta. Özel ‹stihdam Bürosu, Sakarya.
Gülümseme, insanlar›, uluslar› ve kültürleri birbirine
ba¤lamaktad›r. ‹ddiam›z› gülümseyerek ifade ediyoruz.
Biz insanlar› mutlu etmek istiyoruz. Bir gülümseme, bir
tebessüm, bin kelimeden daha fazla fley ifade ediyor.
‹flimizi yaparken sergiledi¤imiz tav›r hizmetimizin
kalitesini de gösteriyor. Bir tebessüm bizim için her
insan›n eflsiz bireyler oldu¤u anlam›na gelmektedir.

Kat›l›mc›

Ben bu anlatt›klar›n›zdan flunu anl›yorum. Tüm flirketler,
çal›flmalar, herhalde bireye do¤ru odaklan›yor. Birey
haklar›n›n, birey mutlulu¤unun ön plana ç›kt›¤› bir durum
söz konusu. Dolay›s›yla biz de flirketlerde çal›flmalar›m›z›
biraz daha bireye indirip, onun mutlulu¤una, gelece¤ine
katk›da bulunacak ifller yapmal›y›z. Bu zaten bizim
inanc›m›zda var. ‹nsan› yaflat ki toplum yaflas›n, flirket
yaflas›n. Biz insana yönelik faaliyetlerimizi art›r›rsak,
dünya daha güzel olabilir diye düflünüyorum. Ben bunu
anlad›m.

Prof. Sohail Inayatullah

Kat›ld›¤›m son atölye çal›flmas›nda bir CEO 180 bin
dolarl›k bir araba daha alaca¤›n› söyledi. Bunlar de¤iflim
dalgalar›yd›, flimdi birkaç senaryoya bakal›m. Gelecekte
belirsizlikler var ama fütürizmde alternatif senaryolardan
bahsediyoruz. Gelece¤i bilmiyoruz çünkü her ad›mla
gelece¤i yeniden yarat›yoruz. Geçifl ekonomilerinde ve
Türkiye'de ben üç tane senaryo görüyorum. Birinci
senaryo, devam eden bir yükselifl; taklit etmeye de
büyümeye devam edin. Büyük ihtimalle G-20'nin bir
parças› zaten e¤itim, yenilik, herkese iyi davranmak ve
bu da flu anki trendin devam etmesi demek. Umar›m
devam eder. (Resim 16)

‹kinci senaryo, kademeli bir düflüfl olmas›. De¤ifliklik çok
fazla olursa insanlar vazgeçebilir. Nostaljik olmak ve hep
geçmifle bakmak, kötü bir senaryodur. Yapacak bir iflim
yok, “Babam bütün zenginli¤i yaratt›, o harika bir adamd›”
kötü bir yaklafl›m ama böyle bir baban›n k›z›n› kaparsan›z
ayr› tabii. Bilge adamdan bilge kad›na bir dönüfl olabilir.
Yeni teknolojiler, yenilik için de¤il daha çok kontrol için
kullan›l›yor. Genç insanlar ne yap›yor? Gidiyorlar ve
kademeli olarak bir düflüfl yaflan›yor. (Resim 17)

Esas dikkatinizi çekmek istedi¤im üçüncü senaryo,
s›çramalar›n oldu¤u senaryo. ‹novasyon olmas›, yeflil
olunmas›, e¤itimli, sa¤l›kl› olunmas›. Bunun dikkate
al›nmas› gerekiyor. E¤er eski sistemden b›kmazsan›z
bunu yapamazs›n›z, büyük bir s›çrama yapamazs›n›z.
2030-2040'da burada olmak istiyoruz diyeceksiniz. (Resim
18)
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2030 y›l›nda ülkenizin nas›l olmas›n› istiyorsunuz? Daha
da önemlisi bu nas›l bir his sizin için? Bu sadece analitik
olarak bilifl de¤il. Siz o Türkiye'de nas›l hissediyorsunuz?
Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? ‹stanbul nas›l bir yer
olacak sizin için?

Birçok insan gelece¤i öngörmeye çal›fl›r. Bu zor bir fley
oldu¤u için analizleri ve de¤iflim dalgalar›n› inceliyoruz,
senaryolar›m›z var. Ben çal›flanlar›ma nas›l uyum
sa¤layabileceklerini ö¤retebiliyorsam baflar›l› olurum.
Çok ak›ll› olmalar›na gerek yok. En h›zl›, en ak›ll›ca
biçimde de¤iflen, uyum sa¤layacakt›r. Bunu kim yapacak?
Liderlik budur. Her biriniz bunu yapacaks›n›z. E¤er
gelecekle ilgili vizyonunuz varsa, baflkas›n›n da bu vizyona
sahip olmas›n› sa¤layabilirsiniz. Umar›m siz kendiniz,
kurumlar›n›z ve Türkiye için daha parlak bir gelecek
yaratabilirsiniz. Zaman›n›z için çok teflekkür ederim.

Soru ve Katk›lar

Soru

Önder Y›lmaz. ‹stanbul Sanayi Odas› Meclis üyesiyim.
Meditasyondan bahsettiniz. fiirketlerimizde özellikle flahsi
meditasyondan. Müslüman ülkelerde asl›nda biz
meditasyon yap›yoruz. Sabah namaz›na kalkt›¤›n›zda bu
da bir meditasyondur. Onu farkl› bir boyutuyla al›rsan›z,
tabii onu sadece bir ibadet olarak düflünmeyin, meditasyon
olarak bakarsan›z, güne güzel bafllamak için bir noktad›r.
Di¤er bir nokta da, genelde hep zengin, geliflmifl ülkelerin
kalk›nmas› ve geliflmesinden bahsettik, fakat yoksul,
geliflmemifl ülkelerin gelecekle ilgili fikirleri hep bloke
edilmifl durumda. Bunlar› gelecekle ilgili nas›l tasavvur
ediyorsunuz? Gelecekle ilgili, bu ülkelerdeki insanlar›n
asl›nda ne boyuta gelece¤ini ö¤renmek istiyorum.

Prof. Sohail Inayatullah

Dua bence mükemmel. Meditasyon beyninizin hangi
k›sm›n› harekete geçirece¤inizi gösteriyor. Tabii ki Sa¤l›k
Bakanl›¤›'n›n bir fley yapmas› için bilimsel sonuçlara
ihtiyac› var. Çok do¤ru bir tespit ama tespitten politikaya
geçmek için insanlar›n bir çeflit bilimsel çal›flmaya ihtiyac›

var. Bu alanda bir üniversiteyle çal›fl›yorum. Üniversitenin
gelece¤ini konufluyorduk ve 150 Avrupal› yönetici
yard›mc›s›yla konufltuk. ‹lginçtir ki söyledikleri ba¤lant›l›
de¤ildi, çünkü o kadar güçlü bir geçmiflleri vard› ki
gelece¤i göremiyorlard›. Mesela Malezya'dan bir yönetici
yard›mc›s› bunu yapmak istediklerini söyledi ve bütün
üniversiteyi fütüristik süreçle yönetmeye bafllad›, çok da
ilginç oldu. Tabii ki Oxford ile, Harvard ile onlar›n
kriterlerine göre rekabet edemeyiz, yeni bir ölçüm
belirleyelim dediler. Yoksul ülkelere nas›l yard›mc›
olabileceklerini, en düflük gelir grubundaki insanlara nas›l
yard›mc› olabileceklerini gösterdiler. Üniversitede nas›l
elektrik kulland›klar›na, nas›l bir flebekeden elektrik
ald›klar›na, ne kadar tasarruf ettiklerine bak›yorlar ve
baflar›lar›n› böyle de¤erlendiriyorlar. Eski oyunu
oynamakla kalmay›n. Eski oyunu oynamaya devam
ederseniz hep yoksul olursunuz, hep o dünyada s›k›fl›p
kal›rs›n›z. Yeni bir oyun icat edin. Yeni bir oyun icat
etti¤inizde yeni göstergeleri siz yaratm›fl olacaks›n›z ve
nereye gidece¤inize siz karar vermifl olacaks›n›z. Asl›nda
yoksullu¤un bir çözümü de yetkilendirmedir, sadece
yoksullukla ilgili bilgiler de¤ildir. ‹nsanlar›n daha iyi
karar vermeleri için onlar› nas›l yetkilendireceksiniz?
Nereye do¤ru gitmek istediklerini düflünmelerini
sa¤lamal›s›n›z. Onlar›n düflünmelerini sa¤lamazsan›z,
sermaye yoklu¤u dersiniz, kaynak yoklu¤u dersiniz.
Ekonomik analizin ötesine geçemezsiniz. ‹novasyon
nereden geliyor? Yunus'un düflüncesi neden farkl›yd›?
Neden bir de¤iflim yaratt›? Yunus paradigman›n d›fl›nda
farkl› bir fley yapt›. Malezya'daki üniversite kendimizi
eski sistemle ölçmeyece¤iz, yeni kriter yarataca¤›z dedi.
Eski oyunu oynamayaca¤›z dediler.

Soru

Obama'y› destekleyen lobinin ve slogan de¤iflikli¤inin iç
hikayesi nedir? Obama tipik bir sosyal demokrat m›d›r?

Prof. Sohail Inayatullah

Obama analizine bakt›¤›m›zda, ilk düzeyde kifli, sonraki
düzeyde sistem var. El-Kaide adapte olabilen, düz bir
yap›ya sahip, en iyi flirketlerden biri gibi organize olmufl.
Harvard'da iflletmeyi bitirip eve dönebiliyorsunuz ama
El-Kaide'den ç›kamazs›n›z. Bizim iç hikayemiz var,
onlar›n yok. Obama'n›n iç hikayesi onu iktidara götürdü
ama El-Kaide baflka fleyleri, insanlar›, tabiat› dahil etmiyor,
ruhani de¤il. Örgüt olarak El-Kaide'yi en inovatif örgüt
olarak görüyorum ama gelecek vizyonu anlam›nda iç
hikayeleri nihayetinde onlar› baflar›s›zl›¤a götürdü çünkü
baflka fleyleri dahil etmiyorlard›. “Biz do¤ru diyoruz,
onlar yanl›fl düflünüyor, biz mele¤iz onlar fleytan”
diyorlard›. Asl›nda çok tipik bir hikaye ve sonunda
baflar›s›z oluyor.

Kat›l›mc›

Yükselen ekonomi insanlar› birbirinden ay›rt ediyor,
birbirlerine yabanc›laflt›r›yor, eflit f›rsatlara karfl›.
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Prof. Sohail Inayatullah

Bu sizin dünya görüflünüz. Burada yapman›z gereken
buna meydan okumakt›r. Sizinle tart›flmayaca¤›m tabii
ki ama e¤er bu sizin dünya görüflünüzse, daha fazla eflitlik
olmas› için siz ne yapacaks›n›z? Sürekli eflitsizlik oldu¤unu
söyleyebilirsiniz ama daha fazla eflitlik için siz ne
yapacaks›n›z? Bu sorunu al›n ve çözümünü siz yarat›n.

Soru

fierif O¤uz. Sabah Gazetesi. Konuflmalar›n›zdan gelece¤i
düflünmeyen kurumlar›n ve firmalar›n gelece¤inin
olmayaca¤›n› anl›yorum. Fakat flunu da biliyorum ki
gelece¤i tahmin etmenin en güzel yolu da, onu infla
etmektir, en az›ndan onun hakk›nda düflünerek ifle
bafllamal›. Konuflman›z›n bafll›¤›yla ilgili bir fley sormak
istiyorum. Firmalar›m›z, kurumlar›m›z gelece¤e dair ifle
nereden bafllamal›lar. Bize bir yöntem önerebilir misiniz?

Prof. Sohail Inayatullah

Benim alt› sütun denen bir yöntemim var, web sayfamda
görebilirsiniz. Ama öncelikle ufku taraman›z gerekiyor.
Dünyada nelerin de¤iflti¤ine bakmal›s›n›z. Küçük bir
iflletme bunu yapamaz belki ama Sanayi Odas› olarak
yapabilirsiniz. ‹lk yap›lacak fley öncü göstergeleri
bulmakt›r. ‹kinci yap›lacak fley, senaryolara bakmakt›r.
Tek bir gelece¤e de¤il birçok gelece¤e bak›n. Üçüncü
olarak bir vizyonunuz olmal›. Dördüncüsü geriye do¤ru
düflünün. Gelece¤e gidin ve geçmifle dönüp son yirmi
y›lda ne oldu¤una bak›n. Gelece¤e bakmak, öngörmek
zordur ama bunu herkes yapabilir. Sonra nedene ba¤l›
hikayeleri, iç hikayenizi bulun. E¤er hiçbir iç hikayeniz
yoksa, isterseniz milyonlarca dolar harcay›n, hiçbir fley
olmayacak. Önemli ve iyiyi söyleyen bir iç hikayeniz
olmal›. ‹ç hikayeniz ve stratejinizin birbirine uygun olmas›
gerekiyor. Bunlar› yapmaya bafllay›n. Bana e-mail ile
gönderebilirsiniz, ben size yöntemleri gönderirim ya da
web sayfas›na bakabilirsiniz.

Soru

Tu¤an Avc›o¤lu. Goldafl Kuyumculuk. Benim anlad›¤›m
kadar›yla dünyan›n gelecekte lüks anlay›fl› da de¤iflecek.
Özellikle bugün 100.000 dolara ald›¤›m›z bir arabay›
önümüzdeki dönemde belki tercih etmeyece¤iz çünkü
bize sa¤l›k vermeyecek, bize fayda vermeyecek,
sa¤l›¤›m›za ya da yaflant›m›za bir kolayl›k sa¤lamayacak.
Bunu nereden anl›yoruz? Gördü¤üm kadar›yla birçok
yönetici gelecekte tar›mla, hayvanc›l›kla u¤raflmak istiyor.
Sizce gelecekte basitleflme anlam›nda bir yat›r›m yapsak,
baflar›l› olur muyuz?

Prof. Sohail Inayatullah

Gelece¤in kendisi için planlama yapmay›n, alternatif
gelecekler için planlama yap›n. Baflka bir düflünme flekli
bu. Gelece¤i bilmiyoruz. Daha ak›ll›, daha interaktif,
daha yeflil, daha ruhani, daha sa¤lam gelecekte faydal›
olacak, lüksle ilgili bir senaryo bu. Ama tabii geleneksel

lüks de olacak. Belki sanal lüks olacak. Bir gerçek kendiniz
bir de sanal kendiniz olacak. Uluslar aras› emniyet
güçleriyle çal›fl›yoruz ve sanal güven fikrinden bahsettik.
Bir toplum olarak güvenimiz var ama siber uzayda sürekli
olarak suçlar art›yor. Sanal alandaki polis memurlar›na
nas›l güvenece¤iz? Ayn› fley. Gelecek de¤ifltikçe eski
kavramlar da, lüks kavram› da de¤iflecek. Lüks ile ilgili
birkaç senaryo var. Çok teflekkür ederim, çok güzel bir
soruydu.

Soru

Recep Ali Topçu. Adel Vana ve Valf Fabrikalar›. Ben
bugünkü sunumda, etik de¤erlerin, ahlak›n ve dinin
geliflmekte oldu¤unu ve sizin bu anlatt›klar›n›za çok
uyumlu bir geliflme içinde oldu¤unu görüyorum.
‹nsan›m›zda da - tüm dünyada da zannediyorum böyle -
etik de¤erlere, ahlaka daha çok bir yönelim var. Bu,
gelece¤imiz ad›na olumlu bir geliflme midir? ‹flletmelerde,
bir ifl ahlak› yönetmeli¤i yap›lmas› ve buna benzer fleyleri
kullanarak, iflletmelerimizi baflar›l› k›lmak ad›na ifl ahlak›n›
ve yükselen insani de¤erlerimizi, öngörülerimizle nas›l
birlefltirip iflletmelerimizde neler yapabiliriz?

Prof. Sohail Inayatullah

Din demedim asl›nda. Özellikle dikkat ettim ona. Bilimsel
temelli ruhani uygulama dedim. Hiç dinden
bahsetmiyorum. Bilimsel bir dayana¤› olup olmad›¤›na
bak›yorum. Sa¤l›k aç›s›ndan deneysel bir kan›t› var m›?
Evet. O zaman tamam. Ama e¤er de¤ilse, bir flirket için,
bir ülke için çok verimli bir fley de¤ildir. Özellikle
vurgulamak istedi¤im buydu. Ahlaki anlamda bunu
yapmak isterseniz, diyelim ki bireyci bir ülkede Bakan
“flimdi ahlakl› olacaks›n›z” dedi, kimse bunu yapmaz.
Ama farkl› bir ülkedeyseniz, herkes bunu destekliyorsa,
olacakt›r. Amerika'da ahlak›n nas›l olmas›n› istediklerini
bireylerin tart›flmas› gerekiyor, bunu tepeden inme
yapamazs›n›z. fiirketinizde ahlak›n nas›l olmas›n›
istedi¤inizi düflünmeniz gerekiyor. Ahlakla ilgili küresel
bir anlay›fl olmad›¤› sürece flirketler zarar görür. Küresel
bir sistem olmad›¤› için, anlaflmalar olmad›¤› için tek
bafl›n›za bunu yapman›z faydal› olmayacakt›r. Askeri
düzen demiyorum ama bunu küresel olarak hayata geçirme
sistemi olmas› laz›m ki bundan fayda görebilelim. Size
kat›l›yorum, genç insanlar daha ak›ll›, daha interaktifler
ama ahlakla ilgili bir tart›flmaya onlar› dahil etmeniz
gerekiyor. Baflbakan böyle bir fley söylerse çok tepeden
inme olur.

Soru

Mehmet Çolak. Konya Sanayi Odas›. Bugüne kadar
inand›¤›m›z ekonomi tarifinde ihtiyaçlar s›n›rs›z, imkanlar
s›n›rl›yd›. Bu anlay›fl› bugünden sonra ihtiyaçlar s›n›rl›,
imkanlar s›n›rs›z noktas›na getirsek, “paran›n kökünde
savafl var” düflüncesi ortadan kaybolur mu?
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Prof. Sohail Inayatullah

Gerçekçi düflünmek için de bir zaman olmal›. Fütüristik
düflünce olas›l›klarla ilgili. Tabii ikisi de gerekiyor. Zaman›
geldi¤inde gerçekçi olmam›z, zaman›nda da ilerideki
olas›l›klar› nas›l de¤ifltirebilece¤imize bakmam›z
gerekiyor. Buradaki dengeye karar verecek olan sizsiniz.
Yorumunuzu sevdim. Bu imkanlar› nas›l s›n›rs›z
yapaca¤›z. Bunu bir kere yapt›ktan sonra bir sonraki
aflaman›n ne oldu¤unu düflünmeniz gerekiyor. Böyle bir
dünyada neyin kapal›, neyin aç›k oldu¤una bakmam›z
gerekiyor. Tabii ki hayalgücü, sonsuz; düflünme sonsuz;
kaynaklar sonlu. Yoksulluk konusu aç›ld›. Küresel bir
yönetim sistemiyle herkes için dünyada refah olabilir.
Olay, kaynaklarla de¤il, siyasi iradeyle ve iç hikayeyle
ilgili.

Soru

‹stanbul Sanayi Odas› Meclis üyesiyim. Gelecekten çok
endifleliyim. Mecliste bu kongrede bir fütüristin burada
olmas›n› tavsiye etmifltim, isabetli oldu. Sistemlerin çok
h›zl› gitmesi beni endiflelendiriyor. 1980-1985 sonras›
dünya çok h›zl› gitti ve insanl›k bunu hazmedemedi.
Dolay›s›yla ben endifle duyuyorum. Konuflman›z›n
aras›nda totaliter sosyalizmin çöktü¤ünden bahsettiniz.
Kapitalizm de flu anda çöktü. Yeni bir sistem nas›l olacak.
Dünyan›n idaresinin uluslar aras› kartellere geçmesinden
endifleleniyorum. ‹nsanl›k çok fleyleri çok h›zl› tüketiyor.
Benimle ayn› fikirde misiniz?

Prof. Sohail Inayatullah

Temelde flunu söylemek istiyorum. Elefltirinizi yap›n tabii
ki ama nereye gitmek istedi¤inize odaklan›n. Çok basit
bir fley belki ama buna odaklan›n. Belki siz uluslar aras›
kartelleri sevmiyorsunuz, tamam harika ama nas›l farkl›
bir fley yaratacaks›n›z. Bir geçmifl k›s›m var bir de ulaflmak
istedi¤iniz fleyin imgesi var. Dünya çok h›zl› gidiyor
diyorsunuz. Tamam. Benim önerim, nereye gitmek
istedi¤inizi düflünün ama siz bugünde durun, kalbinizi
yavafllat›n, derin nefes al›n, zihninizi aç›n ve güzel bir
gelecek yarat›n.
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Prof. Luc Soete
UNU-MERIT Direktörü

Her ne kadar ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan davet
edilmifl olsam da sunumumu daha çok Avrupa üzerine
odaklayaca¤›m. Ian Goldin ve Sohail Inayatullah'›n aksine
ben Türkiye hakk›nda pek fazla bir fley söylemeyece¤im.
Bunu daha çok size b›rak›yorum, size söyleyeceklerimden
siz gerekli olan dersleri alabilirsiniz.

Genel olarak gelecekten, somut olarak ekonomiden,
önümüzdeki 20-25 y›lda ne olabilece¤ini konuflaca¤›z.
2025 y›l›nda dünyan›n nas›l bir yer olaca¤›na bakaca¤›z
ve ard›ndan sürdürülebilir rekabetçilikten bahsedece¤iz
ve geliflmekte olan ülkeler için sürdürülebilirli¤in ne
oldu¤una bakaca¤›z. Bütün bunlar›n flirketler için ne
anlama geldi¤ini görece¤iz.

Öncelikle Avrupa perspektifinden gelece¤e bakal›m.
Sizlere bunu içinde bulundu¤um iki ana projeyle ba¤lant›l›
olarak AB bak›fl aç›s›yla sunmaya çal›flaca¤›m. Araflt›rma
projesi hemen krizden önce Eylül 2008'de tamamlanm›flt›.
Bu proje Ekonomi Politikalar› Dan›flmanl›k Komisyonu
yani Komisyon Baflkan› Say›n Barroso taraf›ndan
istenmiflti. Barroso 2025'te dünyan›n nas›l olaca¤›n›
sormufl, biz de bu amaçla bir öngörü çal›flmas› yapm›flt›k.
Bu, geleneksel öngörü çal›flmalar›na benziyor ama daha
çok Avrupa odakl›. ‹kinci katk›m da bir raporla ilgili
olacak. Avrupa Araflt›rma Politikalar› d›fl dünya ile
etkileflim konusundaki bu rapor, bugün yay›nlanacak.

Bu sabah da tart›flt›¤›m›z gibi ve panelde de az önce
de¤inildi¤i gibi, krizler genelde düflünme dönemleridir
ve tabii ki daha yarat›c› düflünmenin de zaman›d›r. Hem
ülkeler baz›nda hem de flirketler baz›nda vizyonlar› tekrar
gözden geçiririz. Bugün kriz devam ederken bir taraftan
Kopenhag'da iklim de¤iflikli¤i tart›fl›l›yor. Bir anlamda
farkl› farkl› krizler üst üste binmifl durumda; mali kriz,
ekonomik kriz, iklim krizi, vs üst üste biniyor ve bir
anlamda insanlara getirileri de sorgulan›yor. ‹ngiliz bir
astronom olan Sir Martin Rees'in bir filmini, izlemenizi
tavsiye ederim. Gezegenimizin geçmifliyle ilgili bilgi
veriyor bize. Afla¤› yukar› 3,5 milyar y›ld›r gezegenimiz
var ve ömrünün ortas›na geldi¤i söyleniyor. 4-6 milyar
y›l daha yaflamas› bekleniyor, ondan sonra bütün günefl
sistemimiz bir sona ulaflacak. Esas flafl›rt›c› olan son 150
y›la bakt›¤›m›zda h›zl› bir sanayileflme oldu¤unu
görüyoruz. Sir Martin Rees, bunu çok güzel bir benzerlikle
gösteriyor. Uzayl›lar gibi düflünün, dünyam›z› d›flar›dan
seyrediyorlar ama onlar›n bir zaman boyutu olmad›¤›
için gezegenimizin bütün döngüsünü görüyorlar. Uzayl›lar
çok k›sa bir sürede baz› fleylerin hareket etti¤ini görüyorlar.
Dünya d›flar›dan bak›nca ayn› görünüyor ama bir anda
100-150 y›lda bir de¤ifliklik bafll›yor; emisyonlar art›yor,
radyo sinyalleri art›yor, uzaya gönderilen objeler ortaya
ç›k›yor. Bunun olma h›z›n› çok fl›k benzetmeyle ifade
ediyor: Bunlar›n oldu¤u yüzy›l, bizim hayat›m›zda bir
saniyenin on beflte biri gibi. Asl›nda günefl sisteminin

h›z› inan›lmaz. Astronomlar›n da sordu¤u temel soru bu:
Bu h›zda de¤iflim devam ederse, gezegen ölçe¤inde bir
gelecek getirebilir mi? Rees'e göre böyle bir de¤iflimi bu
kadar k›sa sürede yaflayamazs›n›z. Ben de özellikle h›z
konusunu vurgulamak istiyorum, h›z ve de¤iflim bizi
bugün etkiliyor. ‹ster finans, ister iklim, ister üretim olsun,
bütün bu krizler asl›nda bize ayn› anda etki ediyor.

Gelecekle ilgili vizyonlar çok kabul görüyor. Belki
söylenenler gerçek de¤il ama olmas›n› isteyece¤imiz
fleyler. Geçmifle bakman›n faydal› olabilece¤ini
düflünüyorum. Ben de ister Avrupal› olsun, ister Türk
olsun bütün bunlar›n flirketler için zorluklar›n› anlatmaya
çal›flaca¤›m.

Performans göstergeleri gibi bize söylenen bir fleye çok
fazla odakland›¤›m›z zaman, vizyonumuz da ona göre
de¤iflecektir yani bütün vizyonumuz neye bakt›¤›m›za
göre de¤ifliyor. Bu çal›flmalar›n ço¤u bize gösteriyor ki
gözlemlerimizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi,
gözlemlerimizin bize ulaflt›r›lan göstergelerle çok ba¤lant›l›
olmas›. Sabah da ekonomik göstergelerden bahsedildi,
baflka göstergeler de olabilir ama bütün bunlar bizim
bakma fleklimizi belirliyor ve en önemli noktalar›
kaç›rabiliyoruz.

Biz kriz bafllad›¤›nda dikkat etmemifl miydik? Yoksa
gelecek eskiden oldu¤undan çok mu farkl›? Acaba bu tip
krizleri öngörmek mümkün mü?

Öncelikle birkaç trendden bahsetmek istiyorum. Ekonomik
aç›dan bak›ld›¤›nda çok belirgin birtak›m küresel trendler
var. Zaten Goldin de bunlardan bahsetti. Bunlar›n ço¤u
demografiyle ilgili. Bu rakamlar gösteriyor ki art›k Afrika
ile, Güney Amerika ile, Asya ile iliflkilerinden
bahsedildi¤inde Türkiye'nin burada arac› bir rol oynad›¤›n›
görüyoruz, özellikle Kafkasya ve Ortado¤u pazar›nda
arac› bir co¤rafyada bulunuyor. (Resim 1)
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2025 y›l›nda nüfusu en fazla olacak ülkelere bakt›¤›m›zda
Türkiye'nin daha da önemli oldu¤unu görüyoruz. Yüz
milyon nüfuslu ülkelerin dahil olaca¤›n› düflünürsek bir
sonraki ülke Türkiye. Bu durumda Türkiye d›fl›nda tek
bir Avrupal› ülke yok, yani demografik aç›dan bakt›¤›n›zda
Avrupa'n›n Türkiye'ye ihtiyac› var. Avrupa Birli¤i,
ekonomik ve siyasi bir birlik. Burada Avrupa'n›n büyük
boyutlu pazar›n› anlatabilirsiniz ya da AB'nin küçük
ülkelerden oluflan bir birlik oldu¤unu söyleyebilirsiniz.
2025'te yafllanma sorunundan dolay› ve Türkiye gibi
ülkelerde istihdamdaki büyümeyle beraber AB'nin asl›nda
görece daha küçük ülkelerden oluflan bir birlik oldu¤u
aç›kça anlafl›lacak. (Resim 2)

‹kinci öngörü, GSY‹H'nin büyümesiyle ilgili bilgi veriyor.
Buradaki rakamlar mutlak rakamlar. ABD bu aç›dan
2025'te dünyan›n en büyük ülkesi olacak. Çin onu
yakalamaya çal›fl›yor ve dünya sanayi üretiminde Çin'i
ikinci olarak görecek. Altta yer alan ülkeler, AB ülkeleri.
Hindistan'›n onlar› yakalad›¤›n› görüyorsunuz ama 2025'te
dünya s›ralamas›nda Fransa'y› yakal›yor. Hindistan'daki
sanayi üretimiyle Çin'deki aras›nda çok büyük bir fark
olacak. Tabii bu durum, ülkelerin geliflmifllikleriyle çok
ba¤lant›l›. Bunun ve Say›n Barroso'ya sundu¤umuz
raporun sonucu flu oldu: 2025'te asl›nda durum biraz
“Avrupa, küçük ülkelerin bir birli¤idir” fleklinde olacak.
Dolay›s›yla Avrupa, temsille ve bir pazar›n
yorumlanmas›yla ilgili gücünü kaybedebilir, tamamen
marjinal hale gelebilir. Siyasi anlamda bir ortak pazardan
bahsetmiyoruz, kültürel hizmetlerden, mali hizmetlerden,
e¤itimden bahsediyoruz. Pazar›n temelden çok parçalanm›fl
oldu¤unu görüyoruz. Buralarda inovasyon, teknolojik
geliflmeler ve verimlilik anlam›nda çok büyük fark
yaratacak. Tabii bu soru, do¤rudan Avrupa'n›n yetileriyle
ilgili. Ne kadar süre yerini kaybetmeyecek? Nüfusun
%6,8'i GSY‹H'nin %3'ten az›n› Ar-Ge yat›r›mlar›na
harc›yor. Bu oran, Lizbon anlaflmas›nda ve Barcelona
hedeflerinde belirlenenin alt›nda kal›yor. Bu kadar küçük
bir nüfusu olan bir bölge Ar-Ge alan›na çok az yat›r›m

yapm›fl oluyor. Böyle bir bölge, ekonomik gücünü ve
teknolojik gücünü nas›l muhafaza edebilir? (Resim 3)

Son on y›lda gördü¤ümüz bir baflka önemli nokta da,
Avrupa'n›n araflt›rma anlam›nda Lizbon anlaflmas›
hedeflerine ulaflamayacak olmas›. Japonya'da, Çin'de,
Hindistan'da, ABD'deki kadar yat›r›m söz konusu de¤il,
çok parçalanm›fl bir pazar var, bu yat›r›mlar›n hâlâ belirsiz
bir gücü var dolay›s›yla ek bir risk al›yorsunuz. Buralarda
bir Philips, Unilever, Siemens iseniz, AB içerisinde böyle
parçalanm›fl bir pazarda ABD'ye göre daha fazla risk
alm›fl oluyorsunuz. Hindistan ve Çin dünyan›n Ar-Ge'sinin
afla¤› yukar› iki kat›n› karfl›l›yor olacak, yani flu ankinin
iki kat›. 2000-2007 aras›ndaki dönemde Ar-Ge
harcamalar›n›n GSY‹H'ye göre oran›n› görüyorsunuz.
Bu sadece özel sektörün finanse etti¤i Ar-Ge. Bütün
bunlar tabii krizden önceydi. AB krizden öncesine kadar
tamamen düz bir flekilde ilerliyordu ve ABD ile aras›ndaki
boflluk oldu¤u gibi duruyor ve Çin de AB'nin önüne
geçiyor. Avrupa bir taraftan nüfus dinamikleriyle, yafllanan
nüfusuyla u¤rafl›yor bir yandan da ekonomik ve politik
olarak entegre olmam›fl pazar›n› teknoloji ve inovasyon
anlam›nda kaybediyor. (Resim 4)

Resim 2

Resim 3

Resim 4
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fiimdi konuflmam›n sürdürülebilirlikle ilgili k›sm›na
geçmek istiyorum. Son y›lda gördü¤ümüz en büyük fark
be lk i  de  hep imiz in  cep  t e le fon la r ›m›z la ,
BlackBerry'lerimizle yapt›¤›m›z fley, yani bilgi ve iletiflim
teknolojilerinin etkisi. Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin
ekonomi perspektifi aç›s›ndan çok büyük etkisi var. Ulusal
olarak karar verme kriterlerimizi etkiliyor. Bilgi ak›fl› ve
bilgiye eriflim imkânlar› anlam›nda küresellefltik ve bunun
da Ar-Ge'ye do¤rudan etkisi var. Do¤rudan etkiledi¤i bir
baflka alan da gelecekteki büyümeye bak›fl›m›z,
dileklerimiz, arzular›m›z, f›rsatlar›m›z. Sadece
Türkiye'deki de¤il, Hindistan'daki, Avrupa'daki gençler
de ayn› reklam görüntülerini görüyorlar, ayn› televizyon
programlar›n› izliyorlar. Herkesin dile¤i, bir anlamda
eflitleniyor. Di¤er taraftan yaflam koçlar› birbirlerinden
çok farkl›. Tabii bu birçok gerginli¤e sebep oluyor.
‹nsanlar dileklerinin gerçekleflmesini isterler. Birtak›m
göç bask›lar› olufluyor, flirketlerin yükselen pazarlara
ilgisi art›yor. Ne üretti¤imiz geçmiflin bir göstergesidir,
gelece¤in göstergesi nüfustur, çünkü nüfus talep demektir.
Bütün bu dilekler, arzular, f›rsat aray›fl›, yetenek orada
vard›r ama kullan›lm›yordur. Avrupa Birli¤i orada da bir
düflüfl görüyor, sadece nüfus anlam›nda bir düflüfl de¤il,
gelecekteki büyüme anlam›nda da bir düflüfl çünkü
yaflland›kça flu anki üretim, bilgi yat›r›m›, yetenek gibi
cezbedici özelliklerini s›n›rlar› içinde kaybedecek çünkü
giderek daha fazla yetene¤i kendi s›n›rlar› d›fl›na kaç›r›yor.
Özetle bütün bunlar bize bir fleyi gösteriyor: Avrupa
Birli¤i'nin Türkiye'ye ihtiyac› var ki bu trendler
gerçekleflebilsin.

Sohail'in de bahsetti¤i Çindia yani Çin art› Hindistan
kavram›ndan bahsetmek istiyorum. Son 10-15 y›lda
küreselleflmede gördü¤ümüz fley asl›nda normale dönüfltür.
Bunu rakamlar anlam›nda tart›flabilirsiniz. 1820'de
Hindistan ve Çin beraber, dünya nüfusunun neredeyse
%56-57'sini, toplam dünya gelirinin de %48-49'unu
oluflturuyordu. Ama XIX. yüzy›l›n sonuna do¤ru ve XX.
yüzy›lda kutuplaflman›n sona ermesiyle Çin ve Hindistan
dünya nüfusunun %38'ini oluflturmas›na ra¤men dünya
gelirinin sadece %7,7'sini oluflturuyorlard›. Geçmifle
bakt›¤›m›zda, ülke düzeyinde eflitli¤in en az oldu¤u yer
buralard›. II. Dünya Savafl› geçmiflti, Almanya'da,
Avrupa'da, Japonya'da çok h›zl› bir büyüme vard›, ülkeler
ulusal rekabetçilik aç›s›ndan güçlenme konusunda çok
inançl›yd›, birçok ülke sömürge olmaktan kurtuluyordu.
Geliflmekte olan piyasalara bakt›¤›n›z zaman, ülkeler
büyük zorluk çekiyordu ve eflitsizlik çoktu. (Resim 5)

1973'ten sonra çok büyük bir de¤ifliklik oldu. Hâlâ dünya
nüfusunun afla¤› yukar› %38'i Çindia'da ama bu sefer
ulusal gelirleri di¤erlerini yakalamaya bafll›yor. fiu anda
toplamda dünya gelirinin %22'sine sahip olduklar›n›
görüyoruz.

Hindistan ve Çin'in yak›n zamandaki h›zl› sanayileflmesi,
var olan dünya ekonomik model simülasyonlar›na göre
sürdürülebilir de¤il. Bu, Izurieta ve Singh'in Cambridge
büyüme modelinde görülüyor. Çok h›zl› bir büyümeyle
bu ülkeleri yakalayamazs›n›z. Türkiye'nin gençleri
istihdama dahil edebilmesi için %6-7'lik bir büyümeden
bahsediliyor. OECD'de büyüme oran› ancak %2-3, bunun
nedeni, mali dengesizlikten ziyade do¤al kaynaklard›r.

Barroso için yazd›¤›m›z rapora “Malthus'un intikam›”
ad›n› verdik. Belki biliyorsunuzdur, Thomas  Malthus,
gayet tan›nm›fl bir teolog, ‹ngiliz ekonomist. 1987'li
y›llarda Malthus Yasas›'n› yazm›flt›: “Nüfusun gücü,
insano¤lu için bir ikame yaratma aç›s›ndan dünyan›n
gücünden o kadar fazla ki,  flu veya bu flekilde erken bir
ölümün insan ›rk›n› ziyaret etmesi gerekiyor.” Bu yasa
çürütüldü fakat nüfusu birtak›m beklentilerle de¤iflime
u¤ratacak olursan›z, hem tar›m hem de do¤al kaynaklar
olarak tar›mda da bir de¤ifliklikle, sürdürülebilir üretim
çok daha gerçekçi olabilir. Özellikle de nüfusu tüketime
dayal› yükseltecek olursak, tüketim beklentisi dünyada
ikiye katlanacak olursa, bu ekonomi üzerinde o kadar
büyük bir talep bask›s› yarat›r ki Malthus'un 150 y›l önce
yazd›¤›na benzer bir durum ortaya ç›kar. Bu nedenle,
dedi¤im gibi, bu uygulama 2010-2025 y›l›na geldi¤inde
ekonomik tahmin 2010-2025 y›llar› aras›nda müthifl bir
büyüme kaydedecek, ikiye katlanacak, nüfusta da %23
oran›nda bir art›fl olacak. Fakat bu Say›n Sohail
Inayatullah'›n bahsetti¤i suya eriflim, toprak imkân›, bal›k,
denizdeki ürünler, hiçbir flekilde bu tip bir büyümeyi
karfl›layacak flekilde sürdürülebilir durumda olmaz.

Peki, ekoloji aç›s›ndan zorluk nedir? Bunun iki yönü var.
Burada geldi¤imiz nokta, kifli bafl›na gelirden ziyade
baflka fleyleri de dahil eden befleri geliflme endeksidir.
Burada ekolojik ayakizini görüyoruz. Daireler ülkeleri

Resim 5
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gösteriyor; Afrika ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri, Avrupa
ülkelerinin hepsini burada görebiliyoruz. Sürdürülebilir
kalk›nma ise sa¤ alt köflede görülüyor. Ancak minimal
kalk›nma seviyesinde sürdürülebilir kalk›nmay› devam
ettirebiliriz. Beklentilerimizi yerine getireceksek, bunun
mevcut olmas› laz›m. Amaç, birtak›m ürünlerin ekolojik
ayakizini azaltacak flekilde nas›l gelifltirilece¤ini bulmakt›r.
Bu sayede ülkeler bu sürdürülebilir kalk›nma alan›na
girebilirler. Di¤er taraftan da birtak›m ülkelerin
sürdürülebilirlik seviyeleri devam edecek flekilde
gelifltirilmesi laz›m. Sanayileflmifl ülkelerin taklidi olarak
bu yönde bir geliflme olmamas›n›n da sa¤lanmas›
gerekiyor. (Resim 6,7)

Bu asl›nda hem araflt›rma aç›s›ndan hem de yenilik
aç›s›ndan ikili bir problem. Bir tarafta daha önce
bahsetti¤im teknolojiler enerji tasarrufu sa¤layacak flekilde
özellikle baz› ülkelerin ekolojik ayakizini azaltma imkân›
veriyor. Kalk›nm›fl ülkelerin enerji tüketimi, di¤er
ülkelerden farkl›. Amerika, Kanada gibi ülkelerin enerji
tüketimi, Danimarka, Norveç gibi ülkelerin tüketiminden
çok yüksek. Asl›nda bunlar› azaltma potansiyeli de gayet
anlaml› flekilde mevcut. Yerel olarak da büyük f›rsatlar
var. Su yönetimi, lojistik, kentleflme, burada yenilik
aç›s›ndan bol f›rsat var.

Teknolojik ve yenilikçi modelin ortaya att›¤› fley flu:
Günümüzde radikal olarak tamamen yeni bir yenilik
paradigmas› var. Geçmiflte bizim tan›k oldu¤umuz gayet
basit bir yenilik modeliydi. Temel olarak ben özellikle
belirli bir piyasada belirli bir nifle sahibim, özel bir
tüketicim var, gayet sofistike tüketiciler keflfetmifl
bulunuyorum. Bu tüketiciler ürün kalitesinde iyileflme
bekler. Ben her bir aflamada bu kaliteyi art›rmaya devam
ederim. Burada benim yenilikçilik sürecim, belirtti¤im
kalite, bu nedenle ürünüme sürekli kalite yenilikleri
eklemem laz›m. Özellikle reklam yaparken bunu
yans›t›yorum. Güzel kad›nlar, sporcular, sanatkârlar, film
y›ld›zlar› kullan›yorum, çünkü bunlar›n her birinde
profesyonel kullan›c›y› temsil edici olarak kullan›yorum.
Onlar gibi insanlar için bu ürünleri gelifltirmeye devam
edece¤im. Mesela saatim 100 metreye kadar su geçirmiyor.
Biliyorum ki o derinli¤e gidecek olursam ben ölürüm
ama saatime bir fley olmaz. Bir tenis raketi ald›¤›mda,
Wimbledon'da oynar›m ya da evde kendim oynar›m.
Burada vasat tüketiciyi ikna etmeye çal›fl›yoruz. En iyi
performans› veren, en iyi kaliteye ihtiyac› oldu¤una ikna
ederiz ve buna göre tüketici o ürünü al›r. Tabii taklitleri
de olur ama yenilikçili¤i bu iter. ‹nka Piramitlerinin en
tepesi budur. Profesyonel kullan›c›y› ikna ettikten sonra
daha yayg›n olarak genel tüketiciye sunulabilir.

Fakat bu sürecin duvara toslad›¤› bir nokta da var çünkü
yüksek ge l i r l i  p iyasa  ufak  b i r  p iyasad› r .
Küresellefliyorsunuz. Çin, Hint, di¤er piyasalar ayn›
yüksek kalite segmenti için, yüksek gelirli tüketici için
rekabet edecek. 1920'lerdeki Ford T modelindeki yenili¤i
tekrarlayam›yoruz. Asl›nda minimal kalite ve minimal
maliyet tam ortaya gidiyor. Diyorsunuz ki mal›m›n kalite
ögelerini ç›karaca¤›m ve tasar›ma odaklanaca¤›m. O
tasar›m da, daha düflük gelirli ama büyük kitlelerin oldu¤u
piyasaya cevap verecek. Nanoteknoloji ürünü Nano
arabalar› düflünecek olursan›z, 1.000 dolarl›k bilgisayardan
bafllad› hepsi. Bu ürünler tam tersini yapmaya çal›fl›yor.
Maliyetleri temelde kesmeye çal›fl›yorsunuz, temel olan
fleyin tasar›m›na odaklan›yorsunuz, elden geldi¤ince ucuz
üretmeye çal›fl›yorsunuz. Ürünün temel özelliklerini
koruyorsunuz, ondan sonra girece¤iniz piyasaya göre
kalite özelliklerini ilave ediyorsunuz. Nanoteknoloji
netbook'lar buna mükemmel bir örnek. Hiç kimse 1000
dolar›n alt›nda laptop olaca¤›na inanmam›flt› fakat
tamamen farkl› bir piyasaya girmifl durumday›z. Tamamen
yeni ürünler ortaya ç›kt› ve tasar›m orada çok hakim.
Afla¤›dan yukar› do¤ru geliflen, temelden do¤an inovasyon
var. Tamamen farkl› bir flekilde piyasaya giriyor ve tabii
tasar›m burada merkezi öneme sahip.

Burada karfl›laflt›¤›m›z asl›nda birtak›m faktörler ki
geliflmekte olan piyasalar›n - Çin, Hindistan hatta
Türkiye'den de bahsetmiyorum, Afrika'dan, en yoksul
ülkelerden bahsediyorum - sundu¤u çok yenilikçi sorunlar
var. Bunlar›n baz›lar›n› listelemeye çal›flt›m. Benim
arad›¤›m fley iyi kalitede elektrik ki laptop'un, cep
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telefonumu flarj edebileyim, tüm bina içerisinde iyi
çal›fls›nlar. ‹novasyonla yapt›¤›m›z her fley asl›nda iyi
kalitede, yüksek kalitede enerjiye dayal›. Su ve yollar
için de ayn› fley geçerli. Yüksek kalitede altyap›ya ba¤l›
olmak asl›nda çok önemli bir yenilikçilik. Bunlar hiçbir
ba¤lant› olmadan, tek bafl›na olacak. Ama ilginç olan fley,
Amerikan ordusu Irak'ta olsun, Afganistan'da olsun, bu
yenilikçi ürünlerden birço¤unu yaratmaya bafllad› çünkü
altyap›daki eksiklik onlar için bir engel teflkil ediyordu.
Afrika'da cep telefonlar› o kadar büyük bir baflar› ki yeni
süreçler, yeni uygulamalar, birtak›m fleyler ortaya ç›k›yor
çünkü burada baflka türlü iletiflim olana¤› yok. Güvenli
bir bankac›l›k sistemi yok, bu nedenle cep telefonlar›
oradaki yegâne güvenilir network sistemi ve bunu birtak›m
para al›flveriflleri için, güvenlik nedeniyle kullan›yorsunuz.

Düflük e¤itim seviyesi bir sorun. ‹nsanlar›n okuma yazmas›
yoksa, basit ürünleri nas›l gelifltirece¤im? Çok ayr›nt›l›
elkitaplar› gerekmez, sembollerin vs hep basit olmas›
laz›m. Günümüzdeki yenilikçilik için bu çok önemli.
Bak›m da daha az gerekli olmal›. Bir ülkede böyle bir
ürün ç›kard›ktan sonra onu geri çekip bak›m›n›, tamirini
yapamam. Burada afl›r› gelir eflitsizlikleri olabiliyor.
‹nsanlar›n mikro-krediye ihtiyac› olmayabilir.

Yüksek kalite ve altyap›n›n özerk olmas› laz›m. Arabayla
hareket özgürlü¤ü nas›l varsa, cep telefonlar›yla da öyle
olmas› laz›m. Nerede olursak olal›m, bunlar›
kullanabilmemiz gerekir. Ayn› zamanda sofistike
kullan›c›lara hitap eden, dijital ürünler olmalar› laz›m.
Bizim yarataca¤›m›z ürünler, do¤duktan ölünceye kadar
bak›m gerektirmesin. Tabii yeni mali ürünlerin de
gelifltirilmesi çok önemli.

Sonuç olarak, aç›kças› inovasyon, yenilik çok önemlidir
ve hem h›zl› geliflen hem de yavafl geliflen ülkeler için
çok gerekli. Özellikle genç nüfus olan ülkeler için bir
f›rsat ve yenilikçilik potansiyeli mevcut. Tüketici ve
kullan›c›lar› yenilikçili¤in bir kayna¤› olarak tespit ettikten
sonra bunlar yeni fikirler ortaya atabilirler. Gittikçe artan
say›da alanda Ar-Ge, Fransa'da ve Rusya'da nükleer
enerji, rüzgâr teknolojisi, karbon sal›n›mlar›n›n tutulmas›
vs teknolojilerine eriflim muhakkak gerekli. Vatandafllar›n
menfaatine bu. Nerede olursa olsun, Avrupa'da,
Japonya'da, Amerika'da, bunlar›n elden geldi¤ince bir
araya gelmesi laz›m. Hindistan, Çin, hepsi iflin içinde.
Küresel seviyede böyle bir çeflitlenme gerekli. Yerel
seviyede de yenilikçi modellerimizi de¤ifltirmemiz laz›m.
Tasar›mdan, yerel kapsamdan bafllayaca¤›z ki böylece
burada yenili¤e uygun ifl faaliyetlerimizi gelifltirece¤iz.
Çünkü günümüzdeki mali kriz hâlâ ulusal kapsamda
tart›fl›l›yor ve bu belirtti¤im hususlar hep küresel seviyede.
Piyasalara küresel eriflim gerekli. Di¤er taraftan yeni
geliflen ülkelerin de teknoloji transferine erifliminin olmas›
laz›m. Çünkü sürdürülebilir kalk›nma her fleyden önce
bizim dünya çap›nda bu teknolojilere eriflme imkân›m›za
ve bütün bu yeniliklerin bir araya getirilmesine ba¤l›d›r.

Soru ve Katk›lar

Soru

Konuflman›zda da belirtti¤iniz gibi nüfusu yaflland›¤› için
Avrupa'n›n daha fazla göç almaya ihtiyac› olacakt›r ama
di¤er taraftan da AB'nin d›fl›ndaki ülkeler için engel var.
AB ile ticaret yapmak istediklerinde bununla
karfl›lafl›yorlar. Yafllanan bir nüfusla Avrupa nas›l bir
çözüm bulacak? Türkiye'de bir fley üretti¤iniz zaman
bunu AB'ye yollamak sorun oluyor. Nas›l çözülecek bu
sorun?

Prof. Luc Soete

Benim iddiam flu: Buradaki küresel seviyedeki de¤iflme,
ürünlere yönelik olarak 2025 y›l› için gösterdi¤im
say›lardan çok daha fazla bir yer de¤ifltirme gösteriyor.
Küreselleflme geliflmeleri, günümüzde karfl›laflt›¤›m›zda,
Avrupa zaten buradaki say›larda görüldü¤ü gibi dünya
hâkimiyeti aç›s›ndan gerilerde kalmaya devam edecek.
Daha fazla büyük ticaret yapan gruplar, daha önde olacak.
Bu aç›dan -muhakkak ki bütün dünya çap›nda ve Türkiye
için de geçerlidir- Kuzey Atlantik iliflkilerinin küresel
standartlar› tespit etmekte ne kadar hâkim oldu¤unu
gözden kaç›r›yoruz. Hangi seviyede bir ürün tatmin
ediyor, cep telefonlar›, bilgisayarlar, geneti¤i de¤ifltirilmifl
yiyecekler, bunlar› düflünecek olursak, hepsinde
uluslararas› standart, daima ABD ve AB taraf›ndan tespit
ediliyor. Japonya'y› bile bunun d›fl›nda b›rak›yorum.
Standartlar›n tespiti Avrupa flirketleri için bir avantaj
olmufltur. Kulis faaliyetleri mevcut. Her bir sektörde
belirlenen bu standartlar, zaten Dünya Ticaret Örgütü
kümelerinde de önemli bir rol oynam›flt›r. Bence bunun
sonu geldi, çünkü art›k uluslararas› piyasalarda Çin
firmalar› var, Hint firmalar› var. Bunlar kendi yeni
standartlar›n› tesis edecek ve ben de bu yüksek kalite ve
düflük kalite standartlar› aras›ndaki ba¤lant›y› bu flekilde
kurmaya çal›flt›m. Sa¤l›kta, g›da sektöründe standartlar
çok gerekli fakat uluslararas› ticaret sistemine zorla kabul
ettirilmifl birtak›m standartlar var ki patent hakk›, fikri
mülkiyet AB ile ABD aras›nda ortak bir ittifak.
Önümüzdeki y›llarda bunda büyük bir de¤ifliklik
gözlenece¤ini düflünüyorum.

Soru

Recep Ali Topçu. Adel Vana ve Armatür Fabrikalar›
Yönetim Kurulu Baflkan›y›m. ‹novasyonu iki gündür çok
konufluyoruz. Gerçekten iflletmelerimizde inovasyon
kültürünü oluflturma ve gelecekte yaflama ad›na çok çok
önemli ancak bunu kültür halinde tüm flirkete yayma,
tedarikçisiyle, çal›flanlar›yla, müflterileriyle herkese
yayman›n zor oldu¤unu zannediyorum. Bu konuda
iflletmeler olarak bizler neler yapabiliriz. Bu kültürü
yayma anlam›nda ne tür aksiyonlarda bulunabiliriz?
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Prof. Luc Soete

Bir kere her fleyden önce risk konusunda belirtilen noktalar
geçerli fakat benim iddiam flu: Genç toplumlarla yafllanan
toplumlar aras›nda büyük bir kültür fark› var. Aç›kça
görüldü¤ü gibi yafllanan bir toplumda yenilikçi
dinamizminiz gelecekte nereden gelecek? Benim ülkemde,
Hollanda'da dinamizmin büyük bir bölümü ikinci kuflak
ve Türk göçmenlerden geliyor. fiirket kurmada yenilikçi
özelliklerin uygulanmas› büyük çapta Türk ve di¤er
göçmen gruplar taraf›ndan geliyor.

Bir de firmalar›n çal›flmalar› sonucu ortaya ç›kan
inovasyon var. ‹leri teknoloji sektöründe çok yenilikçi
bir alanda yeni bir flirket kurmak zor. ‹leri teknoloji
firmalar›n›n durumu farkl›. Önce hükümet yard›m›yla bir
sermayeyle kuruluyorlar, ondan sonra mali çöküfl sürecine
girip ayakta kalmaya çal›fl›yorlar. Gerçekten de iyi kâr
eder durumda de¤iller. ‹novasyon ucundaki faaliyetler
ço¤unlukla kar yapmad›klar› için krediyle, vergi
indirimleriyle desteklenmiyorlar yani birtak›m teflviklerden
yararlanam›yorlar. O nedenle bunlar›n baflka mali
olanaklarla da olsa borsaya girmesi zor. Ama bu alanlarda
hem Avrupal› hem de mevcut Türk firmalar›na büyük
f›rsat var, faaliyetlerini gelifltirebilirler, genç insanlara
sorumluluk da verirler ki onlar müteflebbis olsunlar. Belirli
bir süre garanti versinler, tedarikçilere ve ana flirkete
eriflimi kolaylaflt›rs›nlar. Elektronik alan›nda en iyi bilinen
Hollanda firmas›n›n her y›l ne kadar patent üretti¤ine
bakacak olursan›z asl›nda bu patentlerin sadece ufak bir
bölümünü kendi üretimi için kulland›¤›n› görürsünüz.
Burada araflt›rma sonucu keflif ve yarat›c›l›k olana¤›
büyüktür, onun için Hollanda'da hükümet daha ziyade
müteflebbislere birtak›m giriflimlerde bulunmalar› için bu
firmalarda Ar-Ge yapanlara destek veriyor. Bu, elektronik
çip imalatç›s› bir ana firmadan ç›kt›. Çok da yüksek kar
ediyor. Y›llarca ana firman›n kanatlar› alt›nda geliflip
ondan sonra piyasaya ç›kt›lar, böylece ald›klar› risk çok
daha düflük oldu. ‹novasyon yapan firmalara bakarak çok
fley ö¤renebiliriz, bir flirket içinde daha fazla inovasyon
nas›l yarat›l›r, bunu görürüz.
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Stratejiler - Politikalar

- Kalk›nma için Sanayi Sektörünün Önemi ve Devletin Rolü

- Üretime Dayal› Kalk›nmada Baflar›l› Ülke ve Modeller

- Rekabetçi Sanayi için Öncelikler

Oturum Baflkan›

Adnan Nas

PricewaterhouseCoopers Türkiye K›demli Orta¤›

Konuflmac›lar

Kürflad Tüzmen

AK Parti D›fl ‹liflkilerden Sorumlu Genel Baflkan Yard›mc›s›

Prof. Dr. Adem fiahin

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri

Dr. Erkut Yücao¤lu

MAP Havac›l›k Enerji ve Elektronik Ticaret Servis Yönetim Kurulu Baflkan›



64

Oturum Baflkan›

Adnan Nas
PricewaterhouseCoopers Türkiye K›demli Orta¤›

1951 y›l›nda Mardin’de do¤an Nas, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1972) ve ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi (1983) mezunudur. Kariyerine Maliye Bakanl›¤›’nda bafllam›fl, s›ras›yla Maliye Baflmüfettiflli¤i ve Maliye ve
Gümrük Bakanl›¤› Teftifl Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤› yapm›flt›r. PricewaterhouseCoopers'a ortak olarak kat›lmadan önce
ve 1985-1992 y›llar›nda STFA Holding’de  üst düzey yöneticilik yapm›flt›r. Nas, TÜS‹AD International Yürütme Kurulu
üyesi, YASED Baflkan Yard›mc›s› ve Vergi Teflvik Komitesi Baflkan›, Türk-Amerikan ‹fladamlar› Derne¤i eski Baflkan›,
Maliye Bakanl›¤› Vergi Konseyi üyesi, Finans Kulübü Baflkan Yard›mc›s›, TOBB Do¤rudan Yat›r›mlar Vergi ve Teflvik
Komitesi Baflkan›, DE‹K Türk-Amerikan ‹fl Konseyi üyesidir. Yeminli Mali Müflavir ve Avukat olan Nas Dünya Gazetesi’nde
haftal›k köfle yaz›lar› yazmaktad›r. Ayr›ca ayl›k Finans ve Ekonomik Yorumlar dergisinin sahibidir.

Konuflmac›lar

Kürflad Tüzmen
AK Parti D›fl ‹liflkilerden Sorumlu Genel Baflkan Yard›mc›s›
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Adnan Nas
PriceWaterhouse Coopers Türkiye K›demli Orta¤›
Konuflmac›lar›m›z, hepinizin bildi¤i gibi son derece yetkin,
deneyimli ve hatta devletli. Konumuz oldukça genifl.
‹stanbul Sanayi Odas› gibi Türkiye'nin en seçkin sanayi
kurulufllar›n›n temsilcisi olan bir organizasyonda bir de
sanayi politikalar› ve stratejileri gibi daha da genifl bir
kapsam içinde konuflaca¤›z ve bütün bunlar› da s›n›rl›
zaman içinde tamamlayaca¤›z. Bu sebeple belli bir
sistematik içinde davranmam›z gerekiyor. O nedenle de
ben k›saca bir iki noktaya de¤indikten sonra sözü Say›n
konuflmac›lar›m›za b›rakaca¤›m.

Bu konu biliyorsunuz, herhalde Türkiye'de her gün yüzlerce
defa ele al›nan, yüzlerce yaz›ya, tart›flmaya, panele,
televizyon görüflmesine konu olan bir konu. Türkiye'nin
genelde refah ve büyüme kavgas› diye yorumlan›rd›
geçmiflte. Biliyorsunuz geçmiflte ünlü politikac›lar›m›z›n
da ünlü laflar› vard›, “büyük düflünme” gibi, “nurlu ufuklar”
gibi. Bütün bu tart›flmalar›n içinde, asl›nda Türkiye'de milli
gelirin yükseltilmesi ve toplumun refah›n›n belli bir düzeye
getirilmesi temel amaç durumundayd›. Fakat 1980'ler
sonras›nda tart›flman›n boyutlar› biraz de¤iflti, çünkü
1980'lere kadar zorunlu olarak himayeci politikalarla
götürülen ve belki 1970'lerden sonra biraz de¤ifltirilen
sanayi politikas› 1980'den sonra küresel ekonomideki
geliflmeler de dikkate al›narak d›fla aç›lma perspektifine
oturtuldu. Ama bu liberalizasyon ve onu takip eden altyap›
yat›r›mlar› d›fl›nda özellefltirme gibi, regülasyon gibi
alanlarda ve özellikle yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi gibi
alanlarda yeterince baflar›l› olamad›k, belki de nefesimiz
kesildi. Ondan sonra yar›m kalan bu at›l›m 1990'l› y›llarda
iyice yavafllad›. O dönemde bir taraftan da hükümetin
harcamalar› artt›. At›l›m yavafllarken hükümetin harcamalar›
da art›nca, kamunun borçlanma ihtiyac› ço¤al›nca, özel
kesimin finansman imkânlar› darald›. Bankac›l›k kesimi
tamamen faaliyet d›fl› gelirlere odaklanan ve dolay›s›yla
reel kesime yeterince fayda sa¤lamayan bir konuma geldi.
Reel kesim de faaliyet d›fl› gelirlere odaklanma, kendi iflini
unutma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kald›.

2000'lere kadar olan dönemi böyle geçirdik. Ondan sonra,
hat›rlars›n›z 1999'da bir kur çapas›, sabit kur program›
uyguland›, çok k›sa sürdü, çünkü çöken sistemin iyice
dikifllerinin patlamas›na yol açt›, bankac›l›k sistemini
çökertti. Genellikle Türkiye'de geçti¤imiz on y›llarda,
Türkiye'nin geliflme serüveni iki göstergeden birinde
s›k›flmayla sonuçlan›yor, ya kur patl›yor ya faiz patl›yor.
‹flte bu k›s›r döngüden kurtulmak için de 2001'den itibaren
yeni bir programa geçtik: dalgal› kur sistemi. Ama onun
arkas›nda da IMF'nin de iflbirli¤iyle haz›rlanan bir istikrar
program› vard›. O program, en az›ndan reel ekonomiye -
reel ekonomi deyince de büyük ölçüde sanayiyi kastediyoruz
biliyorsunuz - rekabet gücünü tekrar kazand›rma konusunda
yard›mc› oldu kuflkusuz. Kuru daha gerçekçi bir düzeye
getirme yönünde yard›mc› oldu ama flunu da unutmayal›m
ki uluslararas› konjonktürün o s›rada son derece müsait
olmas›, bu stratejinin Türkiye'ye büyüme getirmesine yol

açt›. Bu arada tabii ki kamu otoritesinde net ve kuvvetli
bir d›fl yat›r›ma yönelik yat›r›m ortam›n› iyilefltirme
politikas›n› da göz ard› etmemeliyiz. Dünya Bankas›
iflbirli¤iyle bafllayan bu program›n, zamanlamas› son derece
do¤ruydu ve Avrupa Toplulu¤u ile görüflmelerin
bafllamas›yla da senkronizeydi. Bak›n arkadafllar, bütün
bu olaylar›n bir arada olmas›n›n da çok ciddi önemi var.

Bu etkenlerden hangisi nerede daha önemli olmufltur, bu
tart›fl›labilir ama benim hem Türk özel sektöründeki
yöneticilik deneyimim, hem çok uzun y›llar süren
uluslararas› dan›flmanl›k tecrübem flunu gösteriyor ki;
Türkiye'de 30 y›l boyunca -1955-1983 aras›nda - 500
milyon dolar olan do¤rudan d›fl yat›r›mlar, 1988'den sonra
y›lda 500 milyon dolara s›çram›flt›r ki bu yine Türkiye
potansiyeline göre komik bir rakamd›r. 2000 sonras›ndaysa
10 milyar dolara ve daha sonra da 20 milyar dolara ç›km›flt›r.
Asl›nda 2000 y›l›nda ‹SO ile birlikte yapt›¤›m›z bir
çal›flmada - Say›n Baflkan Küçük de hat›rlayacakt›r - biz
bu senaryoyu tümüyle ortaya koymufltuk, Türkiye'nin en
az›ndan 10 milyar dolar› 3 y›ll›k bir sürede çekmesi, 5
y›ll›k bir sürede de 20 milyar dolar› çekmesi iflten bile
de¤ildir demifltik. Çok enteresand›r, ‹SO'nun o kitab›ndaki
senaryo aynen 2002-2007 y›llar› aras›nda gerçekleflti. Önce
10 milyar dolar d›fl yat›r›m çektik, daha sonra da 20 milyar
dolara ve 2007 y›l› itibariyle de 22 milyar dolara ç›kard›k.

Asl›nda bunun Türkiye'nin sanayisi ile, iç piyasas›yla
iliflkisi var, çünkü dünyada yat›r›mc›lar›n hepsi ayn›d›r,
yat›r›mc›n›n rengi, ›rk›, dili de söz konusu de¤ildir. Yat›r›mc›
nereden geliri görürse, nerede uygun yat›r›m ortam› bulursa
oraya gider. Dolay›s›yla Türkiye, büyüyen bir ekonomi
oldu¤u sürece uluslararas› yat›r›mlar› da çekebiliyordu.
Peki, bu sanayi yat›r›mlar› nerede t›kand›? 2007'de
uluslararas› konjonktür bozulup d›fl piyasalarda hem kredi
ak›fllar› hem de ihracat pazarlar›ndaki ifltah azal›nca, biraz
da bizim psikolojik süreci iyi yönetemememiz sebebiyle
birden bire durdu. Türkiye de en fazla hasar gören ülkelerden
biri oldu.

fiimdi biz bu panelde, genifl bir perspektiften k›saca
özetledi¤im bu konuyu ele al›rken Türkiye'nin sanayiyle
ilgili olarak art›k neyi tart›flmas› gerekti¤ini, sanayinin
Türkiye'nin kalk›nma modelinin içindeki eski önemini
yitirip yitirmedi¤ini ve eskiden arz yönlü üretim varken
flimdi küreselleflmeyle birlikte talep yönlü üretim oldu¤una
göre Türkiye'nin rekabet gücü tart›flmas›n›n eski sanayi
gücü tart›flmas›ndan farkl› olup olmad›¤›n› irdelemeye
çal›flaca¤›z. Rekabet gücü derken art›k sadece bir mal›
üretmek de¤il, o mal› daha çok katma de¤eri bizde olacak
flekilde üretmenin önemli oldu¤unu, net katma de¤er yoksa
tek bafl›na gayri safi tutarlar›n çok fazla fley ifade etmedi¤ini
irdeleyece¤iz. Tabii bütün bunlardan önce bundan önceki
kabinemizin en dinamik Bakanlar›ndan biri olan ve
hakikaten ihracat›m›za çok önemli bir at›l›m kazand›ran,
müsteflarl›¤›ndan beri çok yak›ndan tan›d›¤›m›z ve takdir
etti¤imiz Say›n Tüzmen'in bu genel perspektif hakk›nda
girifl niteli¤indeki konuflmas›n› rica edelim.

Stratejiler - Politikalar
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Kürflad Tüzmen
Ak Parti D›fl ‹liflkilerden Sorumlu Genel Baflkan Yard›mc›s›
‹stanbul Sanayi Odas›'n›n 2002 y›l›n›n Aral›k ay›nda
gerçeklefltirdi¤i ilk kongrenin konusu, “Sürdürülebilir
Rekabet Gücü” idi. ‹SO, daha ilk kongresinde Harvard'l›
Profesör Dani Rodrik, daha sonra Ian Goldin olmak üzere
her kesimden en önemli isimleri bir çat› alt›nda buluflturmay›
baflard› ve bu baflar›s›n› y›llard›r kendi ç›tas›n› yükselterek
devam ettirdi.

Bugün yine hem yurtiçinden hem yurtd›fl›ndan gelen
konuflmac›lar ile sanayimizin en genifl biçimde
de¤erlendirmesinin yap›laca¤›na inan›yorum ve
organizasyonda eme¤i geçen herkese buradan teflekkürlerimi
sunuyorum.

Bugün burada AK Parti D›fl ‹liflkilerden Sorumlu Genel
Baflkan Yard›mc›s› s›fat›yla huzurunuzday›m. Fakat, Oda
Yönetiminin flahs›m› bu etkinli¤e daveti etmesinin tek
sebebi, hükümet partisinin baflkan yard›mc›lar›ndan biri
olmam de¤ildir.

Daha ziyade, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'nda çeflitli
kademelerde bafllay›p, D›fl Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakanl›¤›na giden 25 y›l› aflk›n bir süreç içinde, ülkeme
özellikle d›fl ticaret konusunda hem bürokrat, hem siyasetçi
olarak hizmet etmifl bulunmamd›r.

“Bakan”, “naz›r” yerine kulland›¤›m›z bir sözcüktür.
Kökeni nazar, nezaret'tir. Nazar eden, bir iflin yap›lmas›na
bakan anlam›ndad›r. Ama bir iflin yap›lmas› sadece iflin
merkezine odaklanmakla olmaz. Baflar›, ele al›nan iflin,
gerçekçi bir gelecek vizyonu ile, birçok baflka faktörü göz
önünde alarak hayal edebildi¤i ölçüde gerçekleflebilir.
Di¤er bir deyiflle, bugünün baflar›s›, yar›n› hayal edebilmekle
mümkündür.

‹fl ticaret olunca, süreçlerin tabii bir de akademik boyutu
vard›r. Bu nedenle konu rekabetse, dilerseniz Porter'›n o
meflhur rekabet elmas› avantaj›ndan hareketle, Porter
modelinin Türkiye'deki yans›malar›ndan konuflal›m. Bu
model, temeline bir elmas› almaktad›r. Teoriye göre bu
elmas›n parlamas› için her ülkede belli faktör flartlar›n›n
varl›¤›, iflgücü-sermaye bileflenlerinin iyi olmas›, teknolojik
geliflmelerin iyi yönetilmesi gerekmektedir. 

Konunun bir de talep boyutu vard›r, talep ise iç talep ve
d›fl talep olarak iki grupta incelenebilir. Dünya flartlar›nda
kriz varsa, de¤erli Baflkan›m›z›n da konuflmas›nda de¤indi¤i
gibi, öncelikle iç talebi canland›rmak gerekir. E¤er di¤er
ülkelerden gelen talep iyiyse, bu sefer tüm imkân›m›z›
kullanarak ihracata gaz vermemiz elzemdir.

Bu modeldeki üçüncü önemli unsur, destekleyici endüstriler
ve firma yap›lar›d›r. Bütün bu elementler yerli yerine
oturtulabilirse - ki bunlar için iyi flans ve aktif bir devlet
gerekir - o zaman modeliniz art›k kendini idare eder ve
elmas›n›z belli sektörlerde parlamaya bafllar. Bu sektörlerin
ne zaman parlayaca¤› ise içinde bulundu¤umuz flartlara
ba¤l›d›r; bir dönem otomotiv sektörü, bir dönem tekstil-

konfeksiyon, bir dönem kimya, bir dönem bilgi
t e k n o l o j i l e r i n d e  e l m a s › n › z › n  › fl › l d a d › ¤ › n ›
gözlemleyebilirsiniz. Tüm sektörlerin ayn› anda ›fl›ldamas›n›
sa¤layarak elmas›n›zla her yeri ayd›nlatman›z en büyük
baflar› olur. Bunun için de rekabet avantaj› teorisi içindeki
“Devlet” faktörünün, ayr› bir organ olarak gözüken
eleman›n çok iyi çal›flmas› gerekmektedir.

Devlet ne yapar? Devlet, regülasyon yapar, kanun yapar,
yönetmelik yapar, yürütmeyi elinden geldi¤i kadar
destekler. Bütün bu erklerin içinde, yasama-yürütme ve
yarg›n›n uyumlu bir flekilde çal›flt›¤› dönemlerde neler
oldu¤unu, çal›flmad›¤›nda neler oldu¤unu hep beraber
görüyoruz. Lakin at›lmas› geren bütün ad›mlar›n içinde
en öncelikli olan, do¤ru yönetmelikleri yaparak bafllamakt›r.
Örne¤in, Japonya'daki fotokopi makinesi sanayisinin
geliflimi ilk olarak, Japon hükümetinin fotokopiden ç›kan
bir belgeyi resmi bir belge olarak kabul etmesiyle
bafllam›flt›r. O resmi kabul edilen bir sayfal›k fotokopi
olmasayd›, bu sektörün bu kadar geliflmesi mümkün de¤ildi.

Ayn›s›n› bizim Gemlik'te ilk att›¤›m›z elektronik imza
gibi...  Gemlik'teki serbest bölgedeki gümrüklerde elektronik
imzay› ilk att›¤›m›z zaman, onun yasal bir belge olarak
kabulünün hemen arkas›ndan kanun ç›kmasayd›, bu
teknolojik geliflmeyi bugün bu kadar yayg›n bir flekilde
kullanamayacakt›k.

Yani, devletseniz, sektörün önünü açacaks›n›z. Yasal
düzenlemeleri yapacak, bunun arkas›ndan çeflitli flekillerde
sanayiyi destekleyeceksiniz. Devletin görevi k›saca budur.

Devletin nerelerde öncü rol oynad›¤›na iliflkin birkaç örnek
vermek istiyorum. Yaklafl›k 25 sene önce biz Devlet
Planlama Teflkilat›'ndayken yeni bir ak›m›n öncülü¤ünü
yapma f›rsat› bulduk: Serbest Bölgeler. 1984'te, DPT'de
ilgili birimde kariyerime bafllad›m. 1984 y›l› Türkiye'si
art›k bizlere son derece uzak ve yabanc› geliyor. Özellikle
bürokrasi gelene¤i ve devlet anlay›fl›yla. 1984 y›l›nda
Türkiye'de bir devrimin içindeydik. Ekonomik bir devrim
yafl›yorduk. Ve benim göreve bafllad›¤›m birim, bu devrimin
gerek “beyinler”inden, gerek “mutfaklar”›ndand›.

Serbest bölgeler, Türkiye için yeni bir kavramd›. Özel
sektörün bir öncülü¤ü olamazd›, çünkü serbest bölgelerin
kanunu devlet ç›kar›yor, yerlerini devlet belirliyordu. Yani
biz hatas›yla sevab›yla serbest bölgeleri kurdu¤umuz
zaman, bilinmeyene do¤ru yola ç›km›flt›k. ‹lk baflta ortaya
ç›kan rakam yaklafl›k 50 milyon dolard›, sonras›nda 20-
22 milyar dolarlara yak›n bir hacimle karfl›laflt›k.

Bütün bunlar› gerçeklefltirirken kümeleflmeyi ö¤rendik;
ilk küme modelini Türkiye'ye getirdik ve sonradan bunu
her sektörde yapmaya çal›flt›k. Kümeleflmenin getirisi
olarak flimdi dünyan›n en güzel yatlar›n›, Kocaeli Serbest
Bölgesi'nde, Antalya Serbest Bölgesi'nde görmekteyiz.
Yan› bafl›m›zdaki Atatürk Havaliman› Serbest Bölgesi, flu
anda yaz›l›m›n merkezi Hindistan'a yaz›l›m ihraç
etmektedir. Ege Serbest Bölgesi ise havac›l›k alan›nda
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altyap›y› haz›rlayarak baflard›k. Altyap›y› kim haz›rlayacak?
Devlet haz›rlayacak. Altyap›y› Antalya'ya kurdu¤unuz
zaman, havaalan›n›, yollar› infla etti¤iniz zaman turist de
geliyor. fiu an Antalya'n›n 700.000 yatak kapasitesi var,
bir milyona yak›n. Yan› bafl›ndaki Mersin ilimizin - benim
flehrim oldu¤u için söyleyece¤im - toplam yatak kapasitesi
7.000'dir; Antalya'n›n kapasitesinin yüzde biri kadar.
Mersin'de de gerekli altyap› yap›l›rsa, havaalan› ve yol
yap›l›ysa turistin gelmemesi için hiçbir neden yoktur.

Bizim için bir di¤er önemli nokta, müteahhitlik sektörüdür.
2002 y›l›nda yurtd›fl›ndaki müteahhitlik hizmetimizin hacmi
yaklafl›k 1,4 milyar dolar civar›nda idi. Buradan bakt›¤›m›z
zaman, bizim altyap›m›z, maalesef d›flar›da
gerçeklefltirdi¤imiz faaliyetleri gerçeklefltirmek için yeterli
de¤ildir. Fakat biz, inflaat sektöründe yeterli malzemeyi
üretmede bile s›k›nt›lar varken gittik, bütün ihaleleri teker
teker ald›k. 2008 y›l›nda 24 milyar dolara ulaflt›k, dünya
ikincili¤ine yükseldik. Bunu nas›l baflard›k? 1,4 milyar
dolardan 24 milyar dolara gelirken, inflaat malzemeleri
sektöründe, yer karosu, fayans, banyo malzemesi ve di¤er
birçok üründe Türkiye kendi patentini alarak üretim yapma
becerisini kazand›. Gelece¤e dönük daha ciddi, daha cesur
hamleler atabilecek hale geldi.

Bu örnekler ço¤alt›labilir, fakat ana fikir fludur: bu hamleleri
atabilecek düzeye gelmeyi baflarabildi¤iniz zaman,
rekabetçili¤e ayr› bir boyut katmaya bafll›yorsunuz. 2002
y›l›nda 36 milyar dolar olan ihracat›n 2008 y›l›nda 132
milyar dolara ç›kt›¤›n›, 87 milyar dolarl›k d›fl ticaret
hacminin 333 milyar dolara ç›kt›¤›n› görebiliyorsunuz.
Ülkenizin ihracat rakamlar›n› tek basamaklardan iki, üç
haneli rakamlar›na ç›karabiliyorsunuz.

Bu rakamlar› görebilmek için ne laz›m? Kâr. Kâr olmadan
sanayinin yeni araflt›rma gelifltirme çal›flmalar› yapmas›,
yeni yat›r›mlar gelifltirebilmek için yol bulmas› mümkün
de¤ildir. Kar›n yolu ise “kur”dan geçer. Bugünün kriz
flartlar›nda gördü¤ümüz gibi, Hindistan ve Çin krize ra¤men
büyümeye devam etmektedir. Bu ülkeler gibi, para birimleri
afl›r› de¤erli olmayan ülkeler flu an krize ra¤men ihracatlar›n›
devam ettirmektedir. Dikkat ederseniz, biz sizlerle ihracat›
36 milyar dolardan 132 milyar dolara getirirken, bu hamleyi
afl›r› de¤erlenmifl Türk liras›na ra¤men yapt›k. Ona ra¤men
sizler ödün verdiniz, bizler ödün verdik, çal›flt›k. Ama
flimdi öyle bir noktaya geldik ki, sene 2009, kâr yok. Kâr
olmad›¤› zaman, araflt›rma-gelifltirme de olmuyor, yeni
yat›r›m da; d›flar›dan getirecek yeni ekipmanlar, malzemeler,
sanayi ürünleri ucuz fiyatlarla sizi beklese bile gerekli
icraatlar› gerçeklefltirecek kapasiteniz kalm›yor.

Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z›n da söyledi¤i gibi, komflu
ve çevre ülkelerde ve Afrika'da, 3-4 sene içerisinde 3-4
milyar dolar ihracattan 17 milyar dolar gibi bir rakama
ulaflt›k. Biz o s›çramay› yapt›ktan sonra, 132 milyar dolardan
sonra az önce bahsetti¤im icraatlar› yapmay›
planlamaktayd›k. Kâr paylar›n›n yüksek olmas› bize bu
dönemde ikinci bir patlama yaratacakt›. Hesab›m›z buydu
ama maalesef hala bu hayali gerçeklefltirmeyi bekliyoruz.

uzmanlaflmaya devam etmifltir. Bütün bu örnekler
göstermektedir ki, de¤iflik sektörlerin kendi dinamiklerine
göre yönlendirme yap›p, o sektörlere göre bölgede gerekli
altyap› ve üstyap›y› haz›rland›¤› zaman, arkas› hemen
geliyor. Sadece bir yönlendirme ile ticaret hacimleri hayal
bile edemedi¤iniz rakamlara ulafl›yor.

fiu an bu salonda, zaman›nda hem bürokraside, hem sivil
toplum örgütlerinde beraber çal›flma imkân› buldu¤umuz
birçok arkadafl›m›z var. Biz zaman›nda iddial› bir laf ettik,
“Komflu ülkelerimizle ticaretimizi gelifltirece¤iz” dedik.
Bunu ilk söyledi¤imiz zaman çok elefltiri alm›flt›k.
Hat›rlay›n, 2000'li y›llarda baz› köfle yazarlar› bizi çok
elefltirmiflti. Fakat, bugünün Türkiye'sinin ihracat›n›n
yar›s›na yak›n›n› komflu ve çevre ülkelere yapar hale
gelmesini kimse olumsuz karfl›lam›yor. Bu ülkelere
yapt›¤›m›z ihracat, toplam ticaretin içerisinde %7 oran›nda
yer al›rken, günümüzde %48 oran›nda yer al›yor.

Bugün bak›yoruz, d›fl ticaretimizi yönlendirmifliz. A.B.
kendi s›k›nt›lar›yla u¤rafl›yor. Lojistik imkânlar›m›z iyi,
buldu¤umuz f›rsatlar› de¤erlendirmeye çal›fl›yoruz, burada
da pazar pay›m›z› art›rmaya çal›fl›yoruz. O s›rada sanayimiz
de arka planda kendisini flekillendiriyor, etraftaki ülkelerde
ne laz›msa üretim tarz›n› ona göre belirliyor. Sektör, e¤er
su borular› yap›lacaksa, kendi patentini ona göre haz›rl›yor;
tar›mda, sulamada, altyap›da, üst yap›da Türkiye kendi
patentiyle o borular›n› satar hale geliyor. Otomotivde,
iklimine uygun üretim yapar hale geliyor. Bütün bu süreç
endüstrileflmeyi flekillendirirken, endüstrileflme ülkeleri
flekillendiriyor. Bu nedenlerden dolay› pazara dönük bir
üretim tarz›na geçifl, her ülke için çok önemlidir. Ancak
bu stratejiyle kapasitemizi tam kullanma imkân› bularak
herkesin yak›nd›¤› krizden daha az etkilenebiliriz ve
yolumuza devam etme imkân› bulabiliriz.

Bu stratejinin yans›malar›n› d›flar›daki standlarda gördük,
hepinize bir göz atman›z› tavsiye ederim. Orada da
gördü¤ünüz gibi, her fley bir yönetmelik ve bir proje ile
bafll›yor. Türk Patent Enstitüsü'nün stand›nda benim de bir
patentim var, Türk mal›. ‹flte bu devletin yönlendirmesidir.
Bizim en büyük s›k›nt›lar›m›zdan birisi, pazarlama
stratejisindeki eksikliklerimizden kaynaklanmaktad›r.

Biz, “Türk” ve “kalite” kelimelerini daima bir arada görme
hedefiyle bir proje tasarlam›flt›k. Bizim tekstil ve
konfeksiyon ile bafllad›¤›m›z bu projeye zamanla birçok
sektör eklendi. Ayr›ca sadece mal de¤il, hizmet üretiminde
de rekabet avantaj›n› tam olarak elde etmeye çal›flt›k.
Hizmet üretiminde de faktör flartlar›n›, talep flartlar›n›,
firma yap›lar›n› ve destekleyici endüstrileri devletin
yönlendirmesiyle daha üst noktalara tafl›mak için gayret
sarfettik. fiu an bu projemiz 64 tane firmaya ç›km›flt›r ve
çok mutluyuz ki bu firmalar›n say›s› gün geçtikçe
artmaktad›r.

Ola¤anüstü baflar›lar elde etti¤imiz bir di¤er önemli sektör
turizmdir. Bu sektörde son y›llarda 20 milyar dolar›n alt›nda
bir gelir görmedik ve 22 milyon turiste ulaflt›k. Bunu



68

çok önemli say›da iflletmemizin finans erifliminde
problemler vard›, son krizde bankac›l›k kaynaklar›n›n
kullan›m›nda biraz art›fl var. Bu, bankalar›n baflka
alternatifleri azald›¤› için, kamu kâ¤›tlar›n›n da sundu¤u
cazip imkânlar da azald›¤› için var ama bunun ne kadar
kal›c› oldu¤u yine tart›fl›l›r.

Ar-Ge en önemli fley. Türkiye Ar-Ge'de çok çok geri kald›.
1980'lerin sonunda GSMH'sinin %10'una yak›n›n› Ar-
Ge'ye ay›ran Kore varken biz flimdi %2'ye ç›kartma gibi
bir hedef koyuyoruz, getirdi¤imiz noktada %1 bile de¤il,
yani GSMH'mizin %1'ini Ar-Ge'ye harcam›yoruz. Bu çok
vahim bir durum ve bu durumu biz 30 y›l boyunca
tart›flmam›fl›z. E¤ri oturup do¤ru konuflal›m, Sezar'›n
hakk›n› da Sezar'a verelim. Bu geçti¤imiz 3-5 y›l içinde,
bu hükümet Ar-Ge iflini hakikaten gündeme getirdi, Eski
Bakan Say›n Unak›tan'›n ve di¤er Bakanlar›n da katk›lar›yla
5746 say›l› Ar-Ge Kanunu ç›kt›. Ama bu kanuna kadar
toplumda bu konuda bir bilinç bile yeterince yoktu. Biz
genellikle al›r›z, satar›z, arada bir fleyler de kazan›r›z gibi
bir mant›kla küresel rekabete ayak uydurmaya çal›flm›fl›z.
Tabii baz› iflletmelerimizin münferit çabalar› hariç. Ama
son zamanlara kadar kolektif, ülke çap›nda stratejik bir
plandan, stratejik bir haz›rl›ktan, bir tasar›mdan söz etmemiz
hakikaten zor. Bu anlamda son zamanlarda yap›lan baz›
çal›flmalar var, teflvik sistemini yenileme gibi sanayi envanteri
gibi ama onun da daha tam anlam›yla alt› doldurulmufl de¤il
ama bütün bu çabalarda devlet veya özel sektör diye bir
farkl›l›k yok. Hepimizin birlikte, iflbirli¤i içinde ne kadar
bu konuya gerçekçi, sorunlarla yüzleflerek bakt›¤›m›z bence
çok önemli bir konu. Önümüzdeki y›llardaki pozisyonumuzu
da bu konudaki ciddili¤imiz belirleyecek.

Mesela endeksler konusuna bakt›¤›m›z zaman, Türkiye
dünyan›n 15. ülkesi, 17. ülkesi, 20. ülkesi diye hep
övünüyoruz - gerçi bu s›ralama hep de¤ifliyor ama 15 ile
20 aras›nda gidip geliyoruz. ‹yi de hiçbir endekste ilk
50'ye niye giremiyoruz? Burada bir sorun yok mu? Bunlar›
irdelememiz, bunlardan korkmamam›z laz›m. Ne
rekabetçilik endeksinde, ne ifl yapma endeksinde, ne di¤er
endekslerde ilk elliye giremiyoruz. Demek ki
potansiyelimiz var ama kineti¤imiz yok, yani bunu hayata
geçiremiyoruz. Burada bir katalizör eksi¤i var; bu katalizör
de olsa olsa kolektif ak›ld›r, kolektif ak›l da sadece devlet
de¤ildir, devlet-özel sektör bileflkesidir. Bunu biz bir
flekilde gündeme getirmek zorunday›z.

Say›n fiahin'in, Say›n Müsteflar›m›z›n çok teknik bir
sunumu var. Galiba ufkumuzu da geniflletmeye yard›m
edecek. O sunumu da dikkate alarak, sonra da Erkut
Bey'in deneyiminden yararlanmaya çal›flaca¤›z.

Bizler, burada oturan bütün arkadafllar, kriz yönetimini çok
güzel ö¤rendik. Kriz nereden gelirse gelsin, hangi yöntem
ve yolla gelirse gelsin, bu ülkedeki yöneticiler krize en fazla
haz›rl›kl› insanlard›r. Bir önceki de¤erli konuflmac›m›zla da
az önce bunu tart›flt›m. Biz 80'li y›llardan beri yaflad›¤›m›z
istikrars›zl›klara ve s›k›nt›lara ra¤men bu iflin üstesinden
gelmeyi baflard›k. fiu geçirdi¤imiz istikrarl› günlerde baz›
fleyleri yerli yerine oturtmaya çal›fl›yoruz. Ancak sanayinin
önünü gerçekten açabilmemiz için, do¤ru yöntemleri izleyip
kâr elde etmekten baflka bir çaremiz yoktur.

Devletin flu ana kadar sanayiyi yönlendirmedeki karnesi
ortad›r. Önemli projeler yap›ld›¤› aflikârd›r, fakat as›l
s›k›nt›m›z, inovatif yönü öne ç›kan projelerden yoksun
kal›fl›m›zd›r.

72 milyon insan›m›z›n içinde bu tür projeler üretebilecek,
çok güzel ifller ç›karabilecek bireyler elbette vard›r. Devlet
beyinlerden ald›¤› vergi miktarlar›n› tekrar gözden geçirdi¤i
takdirde bu insanlar yarat›c› güçlerini çok daha serbestçe
kullanabileceklerdir.  Serbest bölgelerimizde,
teknoparklar›m›zda bunu gözlemliyoruz.

‹kincisi, bundan sonraki ad›m›m›z “ak›fllar” için sa¤lam
kontrol mekanizmalar› gelifltirmekten geçmelidir. Bu ak›fllar
nelerdir? Bilgi ak›fl›d›r. Enerji ak›fl›d›r. Mal ve hizmet ak›fl›,
sermaye ak›fl›d›r. Bu ak›fllar› gerekli flekillerde kontrol edip
içeriye do¤ru yönlendirebilme becerisini gelifltirebildi¤imiz
zaman, s›k›nt›lar›m›z› büyük oranda giderebiliriz. Bak›n›z,
Amerika Birleflik Devletleri, Çin'in para birimini bir ihracat
stratejisi olarak düflük de¤erde tutmas›n› senelerce elefltirdi,
hatta Dünya Ticaret Örgütü'ne bile gitti. Fakat bugün, bizim
büyüme oran›m›z % 6-8 civar›nda gerilerken Çin'de tam
tersi yönde bir ilerleme söz konusudur.

Bizim, ülke olarak bütün bu gerçeklikleri göz önünde
bulundurarak kapsaml› bir kalk›nma stratejisi gelifltirmemiz
gerekmektedir. Bu ortak vizyonun inflas›nda emek gücü,
beyin gücü ve sermaye gücü ortak sorumlulu¤a sahiptir.
Çünkü bizler için, bu vizyonun “ortak bir gelecek” kurmas›
vazgeçilmez niteliktedir. Dokuzuncu Sanayi Kongresinde
bu ortak ve yüksek gelece¤e büyük ad›mlarla, çok daha
yaklaflm›fl olmak dile¤iyle, hepinizi sayg›yla selamlar›m.

Adnan Nas

H›z›n› alm›flt› Say›n Bakan, onun için kesmedim. Gayet
de güzel noktalara de¤indi. Yaln›z tabii de¤indi¤i noktalar›n
akla getirdi¤i baz› sorular da yok de¤il. Mesela “kâr yok,”
dedi. “Kâr niye yok?” sorusunu da biraz irdeleyebiliriz.
Bu dönemde acaba hal›lar›n alt›na süpürdü¤ümüz fleyler
de yok muydu? Güzel fleyler yapt›k ama hal›n›n alt›na da
bir fleyler süpürdük gibimize geliyor, çünkü rekabet gücünün
içeri¤iyle ilgili belli faktörlerde ihmalimiz oldu¤u kesin.
Di¤er konuflmac›lara geçerken konuyu biraz daha açmak
istiyorum. Türkiye'de mesela çok ciddi bir ölçek sorunu
var. ‹flletmelerimizin ölçe¤i çok küçük. Ölçek optimizasyonu
sorununu y›llard›r çözmedik, üstelik ön plana da getirmedik,
bir numaral› sorun olarak da tart›flmad›k. ‹kinci bir konu,
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Bir baflka parametre olarak kapasitesi geniflleyen sektörlere
bakt›¤›m›zda, bunlar›n ileri teknoloji ve Ar-Ge içeren,
katma de¤eri yüksek sektörler oldu¤unu ve üretimin
ço¤unlukla geliflmifl ülkelerde yap›lmaya devam etti¤ini
görüyoruz. Bunlar›n bizim için esas önemli olan taraf›,
hangi sektörler oldu¤u de¤il. Bunlar›n belki baz›lar› do¤ru,
baz›lar› yanl›fl ama bugün için yap›lan hesaplardan bir
tanesi, hangi sektörün hangi s›n›flama içerisinde yer
alaca¤› ve hangi yo¤unluklar› kullanaca¤›, hangi
sektörlerin kapasitesinin gittikçe s›n›rland›¤›, hangi
sektörlerinde geniflleyen bir yap› gösterdi¤i ve di¤er
ülkelere kayaca¤›d›r. (Resim 3)

Bunun sonucunda, globalleflme ve de¤er zincirinin
ayr›flmas›, özellikle sanayi sektörünü gelifltirmek,
sanayideki katma de¤erini art›rmak isteyen, daha rekabetçi
hale getirmek ve bu konuda söz sahibi olmak isteyen
ülkelerin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur. Özellikle
faktör yo¤unlu¤u aç›s›ndan bak›ld›¤›nda oluflan katma
de¤eri çok yüksek elde edebilmek için, ülkelerin bilgi ve
teknoloji yo¤un davranan veya faktör yo¤unlu¤u bilgi
ve teknolojiye dayanan sektörleri dikkate almak, bu
tercihe yönelmek zorunda oldu¤unu görüyoruz. (Resim
4)

Prof. Dr. Adem fiahin
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri
Say›n Baflkan, teflekkür ediyorum. Ben Sanayi Devrimi
diye bir sayfa açaca¤›m, tabii dinleyiciler “Yine alfabeden
bafllad›” diyecekler. Tabii oralar› çok h›zl› geçece¤iz.
Genel tabloyu bir miktar hat›rlatmakta fayda görüyorum.

Genel olarak bak›ld›¤›nda üretime dayal› kalk›nmada
baflar›l› ülke ve modeller diye bize verilen, ifade edilen
konuyu, üretim kelimesinin sanayiyle özdefl kabul edilmesi
veya üretimin ancak sanayiyle mümkün oldu¤u gibi bir
düflünceden hareketle sadece sanayiyle s›n›rlanm›fl bir
bak›fl aç›s›yla sizlere sunmaya çal›flaca¤›m. Malumunuz
sanayileflme dünyan›n son 300 y›ld›r üzerinde durdu¤u,
1800'lerden bafllayan bir konu ve toplumun bugün bilginin
hayat›n her alan›na egemen oldu¤u, hayat›n her alan›n›
kaplad›¤› bilgi toplumu haline gelinceye kadar,
sanayileflme sürecini bu 300 y›l içinde yaflad›¤›n›
düflünüyoruz. Ancak biliyoruz ki büyüme, geliflme,
kalk›nma ve refah konusunda dünyan›n tercihi hâlâ sanayi
sektörüdür. Az önce Say›n Bakan›m›n da söz etti¤i bu
mal hareketini sa¤layan, mal ak›m›n› sa¤layan üretimin
sanayi sektöründen geldi¤ini varsay›yoruz.

Ancak burada birkaç konu önemli oluyor. Birincisi sanayi
sektörlerinin teknoloji s›n›flamas›nda, yüksek, orta yüksek,
orta düflük ve düflük teknolojili sanayilerin üretim faktörü
yo¤unlu¤u, katma de¤er kapasitesi ve rekabet unsurlar›n›n,
bugün dikkate al›nmas› gereken unsurlar oldu¤unu
görüyoruz. Yani e¤er ileri teknoloji için dikkate alacaksak,
havac›l›k ve uzay sanayi, ilaç ve eczac›l›k ürünleri, büro
malzeme ve bilgi ifllem makineleri, radyo ve haberleflme
gibi sektörlerin ileri teknoloji kullanaca¤›, bunlar›n bilgi
yo¤un olaca¤›, çok yüksek katma de¤er yarataca¤› ve
rekabet unsurlar› içinde bilgi rekabetinin önem kazanaca¤›
gibi bir tahminde bulunuyor, bu konuya yaklaflanlar.
Kapasite s›n›rlar›na bakt›¤›m›z zaman, burada esas önemli
olan hadise, bu sektörlerin üretimleri geliflmifl ülkelerden
geliflmekte olan ülkelere kaymas›d›r. Buradan anl›yoruz
ki sanayide baz› sektörler, geliflmifllik seviyeleri dikkate
al›nmak suretiyle baz› ülkelerden di¤er ülkelere geçecekler.
(Resim 1, 2)

Resim 1

Resim 2

Resim 3
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2014, 2020, 2050 y›llar›ndaki büyük ekonomi öngörülerine
bakt›¤›m›zda, yap›lan tahminler bizim 2014'te 16., 2020'de
16. ve 2050'de 9. ülke olaca¤›m›z› gösteriyor. Dile¤imiz
tabii ki 9. ülke büyüklü¤ünün, o zaman için 1. ve 9. ülke
aras›ndaki fark›n çok aç›lmam›fl, di¤er endekslerde de
durumumuzu gayet iyilefltirmifl oldu¤umuz bir tablo
olmas›d›r. (Resim 6)

Cari fiyatlarla GSY‹H'nin büyüklü¤üne iliflkin, ABD
baflta olmak üzere dünya genelini de ifade eden bu tabloyu
flöyle okumaya çal›flt›m: 1970'ten günümüze, verisine
ulaflabildi¤imiz ülkeler GSY‹H'lerini kaç kat art›rm›fllar?
Biz ne yapm›fl›z? Bu tabloda, ABD 14 kat, Japonya 24
kat, Kuzey Kore 106 kat, Türkiye de 40 kat art›rm›fl
görünüyor. Fakat bu hesap, kat cinsinden bakt›¤›m›zda
gerçekten bir baflar› hikâyesidir ama çevirdi¤iniz dairenin
çap› da çok önemli. Sizin bir kere dönüflünüz ile büyük
ekonomilerin bir kere dönüflünün ne ifade etti¤ini de
burada gözden uzak tutmamak gerekiyor. (Resim 7)

Sanayileflme stratejilerine bakt›¤›m›zda, sanayileflme
stratejilerini; yönü, üretim süreçleri, yo¤unlu¤u ve sektörel
önceli¤i aç›s›ndan tasnif ediyoruz. Yönü aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda, burada Say›n Bakan›m›n kiflisel olarak da
misyon edindi¤i, kendi vizyonunu iflin içerisine koyarak
belli bir noktaya getirdi¤i, özellikle Türkiye'nin de 1980
y›l›ndan sonra ihracata dönük diye ifade etti¤imiz, ihracata
dönük ve ithal ikameci bir yap›s› var. Üretim süreçleri
aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, montaj sanayi veya entegre sanayi.
Bizim sanayimiz geliflti ama montaj sanayi seviyesindeyiz
diyoruz. Yo¤unluk aç›s›ndan bakt›¤›m›zda hafif mi, a¤›r
m›, elektronik tabanl› m›; sektörel önceli¤imiz aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda da kamu mu, özel mi diye de¤erlendiriyoruz.
Bunlar›n bir do¤rusu, bir yanl›fl›, flu flekilde olmal› gibi
bir tercihi yok; bunlar sadece sanayileflmenin mevcut
durumunu ifade ederken kulland›¤›m›z ölçüler ama kendi
içinde de¤erlendirmeye tuttu¤umuz zaman, sizler de
biliyorsunuz ki bunlar›n her birinin elefltirilecek, olumludur
veya olumsuzdur fleklinde yaklaflaca¤›m›z konular› vard›r.

Dünya ekonomisinin genel yap›s›na bakt›¤›m›zda, biraz
evvel Say›n Nas da belirttiler, dünyan›n 17. büyük
ekonomisiyiz, cari fiyatlarla sat›n alma paritesine göre
de 15. büyük ekonomisi olarak gösteriliyoruz. Ancak bu
ekonomik büyüklü¤e sahip bir ülkenin di¤er endekslerdeki
durumuna bakt›¤›m›z zaman - sabahki konuflmalarda da
bu konunun özellikle üzerinde duruldu - durumumuz hep
ellinin üzerinde. Bunu bir bütün olarak al›rsak, bu bütünü
bileflenlerine ay›rd›¤›m›z zamanki halimiz, bir anlamda
bir miktar gayret istiyor. Bu niye önemli? Dünyan›n ilk
20 ekonomisi içerisindeyiz, dünyadaki baflar›l›
modellerden bahsediliyorsa zaten bu yap› içerisinde
bulunmak suretiyle bir baflar› hikâyesi var demektir.
Burada örnek alaca¤›m›z ülkeler, bir anlamda bizden
daha do¤ruyu, bizden daha önce yapm›fl olanlar veya
yapmaya çal›flanlard›r. (Resim 5)

Resim 4 Resim 5

Resim 6
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Burada 2007 al›c› fiyatlar›yla sanayinin GSY‹H içerisindeki
ve imalat sanayinin sanayi içerisindeki paylar›na bakal›m.
Burada esas önemli olan, malumunuz bir ülkenin geliflmifllik
seviyesini ifade ederken, tar›m›n, sanayi ve hizmetlerin
pay›na dayal› bir genel flablon kullan›l›r. Tar›m›n %15,
sanayinin %30-35, hizmetlerin de %55'in üzerinde pay
ald›¤› bir düzenden bahsedilir. Bu oranlar gösteriyor ki
bizim ilk 20 içinde düflündü¤ümüz ülkelerde, sanayi GSY‹H
içerisinde ve bunun içerisinde de imalat sanayi hâlâ önemli
bir yer tutuyor. Sanayinin, kendi içinde katma de¤eri yüksek
alanlara do¤ru bir kayma gösterse de önemini hâlâ devam
ettirdi¤ini buradan söylemek mümkün olabilir. (Resim 10)

Burada özellikle dikkat çekmek istedi¤im bir husus, Çin,
Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Türkiye'nin yer ald›¤›
bir grafikte özellikle Uzakdo¤u ülkelerinin GSY‹H'lerinin,
di¤er ülkelerden çok farkl› bir flekilde artt›¤›n› görüyoruz.
Güney Kore ve Japonya'n›n zaten farkl› ama özellikle
1975'ten bafllayan süreçte günümüze do¤ru bu geliflme
trendini Uzakdo¤u ülkelerinin gayet baflar›l› bir flekilde
götürdü¤ünü görüyoruz. (Resim 8, 9)

Bütün bunlardan sonra, teknolojide lider ülkelerin
konumlar›n›n nas›l de¤ifliklik gösterdi¤ine bakacak olursak,
1780'lerden bafllayan ve 1990'lardan sonra devam eden
dünyam›zda, teknoloji afla¤› yukar› K›ta Avrupa's›ndan
‹ngiltere ve Amerika'ya s›çram›fl, bir süre sonra devreye
Uzakdo¤u ve Japonya girmifl. Bugün K›ta Avrupa's›n›n bir
bölümünde, Amerika ve Uzakdo¤u'da teknolojide lider
ülkelerin var oldu¤unu görüyoruz. Dünyada bu manada
ekonomik büyüklükleri sebebiyle 7'ler grubu dedi¤imiz,
flimdi ise, G-20 grubu dedi¤imiz, bizim de içinde yer ald›¤›m›z
bu ülkeler, genellikle dünyan›n kuzey k›sm›nda yer alan
ülkeler, güney-kuzey dengesizli¤inin de bir anlamda cevab›n›
verircesine dünya ekonomisini ve dünyadaki üretimi
yönlendiren güçler olarak devam ediyor. (Resim 11)
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1980 öncesinin genel karakterine bak›ld›¤› zaman, ithal
ikamesi, 1980 sonras›nda d›fla dönük ama 1963'ten
sonras›nda planl› kalk›nma diyebilece¤imiz bir modelimiz
var. Ama bu arada dünya ki kutuplu olmufl, bir AB süreci
bafllam›fl, sonra tek kutupluya dönüflmüfl, yeni güç odaklar›
dedi¤imiz Uzakdo¤u Asya'n›n yeni güçleri gündeme
gelmifl. (Resim 12)

Bunu yaparken de biz, ‹zmir ‹ktisat Kongresi ile, Sanayi
Planlar› ile, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu kararlar›yla,
KOB‹ Stratejisi Eylem Plan› ile, Bilgi Toplumu Stratejisi
ile, orta vadeli programla, dokuz tane Kalk›nma Plan›
ile, I. ve II. Sanayi Plan› ile, az önce Say›n Bakan›m›n
da söyledi¤i gibi devlet bunlar› yönlendirmeye, regüle
etmeye çal›flm›fl. (Resim 13)

1923, 1933-1937 ve 1938-1942 (II. Sanayi Plan› pek
uygulanamam›fl) dönemlerinde yani cumhuriyetin ilk
y›llar›nda sanayiyle ilgili yap›lmas› gerekenlere çok
önceden bir fark›ndal›kla bafllam›fl ama netice itibariyle
belki sonucunu geç alm›fl bir ülkeyiz. (Resim 14)

Kalk›nmada baflar›l› ülke ve modeller dendi¤i zaman,
birazc›k ilerleyip sondan bafllamak istiyorum. Dünya
Bankas› Büyüme ve Kalk›nma Komisyonu, ço¤u
geliflmekte olan ülkelerin liderlerinin ve Nobel iktisat
ödüllü Solo'nun da içinde bulundu¤u bir ekip, h›zl›
büyüyen özellikleri ve geliflmekte olan ülkelerin bu
özellikleri nas›l taklit edebilecekleri ile ilgili bir çal›flma
yapm›fllar. Bu çal›flma, Brezilya, Çin, Malezya gibi 13
baflar›l› ülkenin hikâyesini içeriyor. Bunlar›n ortak
özelliklerine bakt›¤›m›zda, bunlar dünya ekonomisine
entegre olmufllar, makroekonomik istikrar sa¤lam›fllar,
tasarruf ve yat›r›mlar› yüksek, kaynak da¤›l›m›n› piyasalara
b›rakm›fllar - bu elbette ki bafl›bofl bir piyasa düzeni de¤il
- ve kredibilitesi yüksek becerikli hükümetlere sahipler.
Ama esas vurgulanan hadise, baflar› hikâyeleri olarak
kabul edece¤imiz bu 13 ülkenin dünya ekonomisine
entegre olmas›d›r. Dolay›s›yla bahsi geçen ülkelerin
tamam›na bakt›¤›m›zda, bu ülkelerden ele ald›¤›m›z
Güney Kore, Japonya, Hindistan, Çin, Brezilya, ‹rlanda
örneklerinde flunu görüyoruz:

1. Bu ülkeler Ar-Ge'yi ve teknoloji üretimini, taklit 
etmek anlam›nda da olsa çok önce fark etmifller.

2. Yetifltirdikleri insan›, gelece¤in dünyas›na hitap 
edecek rekabetçi bir iflletme nas›l kurulur, rekabet
nas›l yap›l›r anlam›nda bir mant›kla yönlendirmifller,
yani ciddi bir mesleki e¤itim var alt›nda.

3. Ortak özellik olarak bakt›¤›m›zda, hepsinde kararl›
uygulanan bir program var.

4. Düzgün yap›lm›fl bir sektör tercihi var. Mutlaka 
hepsinin geliflmesine lokomotiflik yapan, öncülük
yapan bir sektör var.

5. ‹lk etapta belki sosyal refah devleti olmay› ya da 
refah unsurlar›n›n bir k›sm›n› bafllang›çta bir miktar
göz ard› etmifller.

Bafllang›çta bütün bu ortak özelliklerin tamam›nda kararl›
bir program, bir politika oldu¤unu görüyoruz.

Türkiye'deki duruma bakt›¤›m›zda, flöyle bir grafikle
1913'ten günümüze kadar olan süreci canland›rmaya
çal›flt›m. Genel olan kanaat, sanayi devrimini ›skalam›fl
bir toplum oldu¤umuz fleklindedir. Osmanl›'dan kalan
diye bakt›¤›m›zda da, Osmanl›'dan kalan bir ekonomik
yap›, genellikle bizim literatürümüzde de çok fazla ifllenen,
çok fazla dikkate al›nan bir fley de¤ildir. 1900'lerin bafl›nda
bafllayan, böyle bir serüvenimiz vard›r ama 1913'de
sanayiyi teflvik etmek gerekti¤i, cumhuriyeti kurmadan
önce cumhuriyetin bir ekonomi-politikas› olmas› gerekti¤i,
cumhuriyetin bir sosyal aya¤› olmas› gerekti¤i I. ‹zmir
‹ktisat Kongresi'nde gündeme al›nm›flt›r. 1930'larda
üretimin sanayi ile mümkün oldu¤u anlafl›lm›fl ve buna
paralel olarak merkezi planlama geçmifli olan ülkeler
örnek al›narak birinci ve ikinci sanayi planlar› haz›rlam›flt›r.
1960'l› y›llardan sonra da hayat›n hemen hemen her
alan›n› içeren planl› kalk›nma dönemi benimsenmifltir.

Resim 12

Resim 13



Bölgesel farkl›l›klar›n giderilmesi, ekonominin rekabetçi
bir yap›ya kavuflmas› ve bilgiye dayal› ekonominin yaratt›¤›
f›rsatlar› yakalayabilmenin yolu olarak da hep sanayi
görülmüfl ancak sanayide bir dönüflüm sa¤lama ihtiyac›
ortaya ç›km›fl. Bu dönüflümü de daha orta vadeli ve stratejik
konulara odaklanarak, özel ve kamu aras›ndaki iflbirli¤ini
kurumsallaflt›rarak, özel sektörün bilgilendirilmesi
mekanizmalar›n› art›rarak, sektörel bazda strateji eksikli¤ini
gidererek yapabilece¤imizi düflünmüflüz. Son günlerde
a¤›rl›kla üzerinde durdu¤umuz konular bunlar ki bunlar
aras›nda Sosyal Konsey var, yat›r›m ortam›n› iyilefltirme
var, sanayiyi stratejisini belirleme ve sanayi envanteri
haz›rlama var, sektörel stratejileri belirleme var, de¤er
zinciri analizi ve kümeleme konusu var.

Teflvik, sektörel, bölgesel ve yat›r›m ölçe¤i aç›s›ndan iyi
bir yönlendirme arac› olarak ortaya konmufl, ancak bizim
kötü kulland›¤›m›z bir araç. Çünkü her fleyi teflvik ederek
hiçbir fleyi teflvik edemez gibi bir duruma düflmüflüz. Her
dönem baflvurdu¤umuz ama biraz eksik ve yanl›fl
kulland›¤›m›z bir araç. (Resim 17)

Kalk›nma Ajans›, yerinden yönetimin, yerinden planlaman›n
ön planda oldu¤u bir enstrüman olarak gündemimize
gelmifl; ama en önemlisi bu yat›r›m›n, ifl yapman›n önündeki
engellerin kald›r›lmas› meselesi, son 7-8 y›ld›r kamunun
ve özel sektörün birlikte çok ciddi emek verdi¤i alanlardan
birisi olarak karfl›m›zda. (Resim 18)

Planl› kalk›nma dönemine bakt›¤›m›zda bizim flu ana kadar
uygulad›¤›m›z dokuz kalk›nma plan›n›n tamam› sanayi a¤›rl›kl›d›r.
Özellikle 2. ve 3. Sanayi Kalk›nma Planlar›ndan itibaren de
kalk›nman›n sosyal boyutu, refah boyutu devreye girmifl, di¤er
sektörlerde sanayi yan›nda dikkate al›nmaya bafllam›fl. Genel bir
bafll›k olarak bakt›¤›m›zda dokuz plan›n dokuzunda da sanayiyi
gelifltirme, sanayiyi rekabetçi hale getirme, sanayinin bölgesel
da¤›l›m›na müdahale etme, rekabetçi hale getirecek teflvikleri
uygulama, sektör tercihlerini do¤ru yapma gibi hedeflerimiz hep
gündemde kalm›fl. (Resim 15, 16)
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Rekabet ortam›nda baflar›y› yakalaman›n yolunun teorik
izah›nda hiçbirimizin bir eksi¤i yok, ne yapmam›z
gerekti¤ini hepimiz gerçekten iyi biliyoruz ve son y›llar
ne yapmam›z gerekti¤ini bize çok daha iyi ö¤retti . Ama
son y›llarda devreye bir de çevre faktörü, AB ve AB
uyumuyla ilgili birtak›m parametreler girdi, bu iki fleye
çok dikkat etmemiz gerekiyor. Türk sanayinin AB'ye
entegrasyonu meselesinin tek tarafl ›  kamu
düzenlemeleriyle olacak bir fley olmad›¤›n›, bunun
faturas›n› ödeyecek, buna inanacak bir sanayinin karar
süreçlerine kat›larak buna mutlaka efllik etmesi gerekti¤ini
göz ard› etmememiz gerekiyor. (Resim 22)

Hedefimiz, kifli bafl›na düflen GSMH'nin yüksek oldu¤u,
sektörel da¤›l›m›n dengeli oldu¤u, sosyal devlet
altyap›s›n›n geliflti¤i, dünya ile bütünleflmede baflar›
sa¤lam›fl bir Türkiye'dir. Burada önemli bafll›klar da
giriflimcilik, risk sermayesi, KOB‹'lerin kurumsallaflmas›
konusunda destek, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi ve
devletin daha bir düzenleyici hale gelmesidir ve bunun
sürekli olmas›d›r. Bu bafll›klar, büyük hedeflere veya
olmas› gereken hedeflere ulaflmam›z› kolaylaflt›racakt›r
diye düflünüyorum. (Resim 23)

OSB, KSS, Serbest Bölge, Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
ve Teknoloji Gelifltirme Merkezi gibi sanayi altyap›s›n›
haz›rlamaya yönelik çok ciddi gayretlerimiz var ve buradan
iyi neticeler ald›k. (Resim 19)

Neticede dünya bilgi toplumu, küreselleflme,
sanayileflmede yeni e¤ilimler gibi yeni fleyleri tart›fl›yor,
Türkiye de sektör stratejisi ve Ar-Ge stratejisi gibi yeni
stratejilerle buna entegre olmaya çal›fl›yor. Kalk›nmada
baflar›y› yakalam›fl ülkelerde sanayinin Ar-Ge ve ileri
teknoloji a¤›rl›kl›, katma de¤eri yüksek ürünlere
yöneldi¤ini ve istikrarl› bir yap›yla bunu destekledi¤ini
söyledik. Türkiye'de bu söyledi¤imizin elde edilmeye
çal›fl›ld›¤› ancak bugün için bu yap›n›n eksik oldu¤unu
biliyoruz. Dünyada iyi olan ne varsa, bir miktar eksi¤i
ya da yanl›fl uygulanm›fl› bizde var diyerek bunu geçmek
laz›m. (Resim 20, 21)
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Dr. Erkut Yücao¤lu
MAP Havac›l›k Enerji ve Elektronik Ticaret Servis Yönetim Kurulu
Baflkan›
‹lk önce Sanayi Odas› Baflkan›m›za ve yöneticilerine
teflekkür ediyorum. Hakikaten Türkiyemizin sanayileflme
stratejisi aray›fl›, bence senede hiç olmazsa bir kere ilgili
insanlar›n bir araya gelerek düflünmesi, tart›flmas› fakat
sene içinde de sürekli olarak hükümetimizle istiflare içinde
olarak sürdürmesi gereken bir konu.

Ben suallere cevap vermeden önce flöyle bir geçifl yapmak
istiyorum. Bir muhasebe yap›yorum kendi kendime,
yurtd›fl›ndaki tahsilimi ve çal›flma ifllerini bitirip Türkiye'ye
geldikten sonra 35 senedir ifl hayat›nday›m. Hakikaten
Türkiye'nin müthifl bir mesafe kaydetti¤ini görüyorum.
Eskiler bunu bize söylerlerdi, biz inanmazd›k. “Siz
Türkiye'nin halini bilmiyorsunuz, flimdi gördü¤ünüz -
benim 1970'lerde görmeye bafllad›¤›m - Türkiye müthifl
bir mesafe kaydetti,” derlerdi. Biz de tabii o zamanki
heyecan›m›zla bunu katiyen yeterli görmeyip lay›k
oldu¤umuz yerde bulunmad›¤›m›z› ifade eden söylemler
içindeydik. Bu 35 sene boyunca devam etti. Bugün
bak›yorum, hakikaten müthifl bir ilerleme var ama dönüyor
ve flurada hata yap›yorum galiba diyorum: Sadece ilerleyen
biz de¤iliz.. Biz müthifl bir mesafe kat ettik ama bizim
kendimizi mukayese edece¤imiz ülkeler ve ekonomiler
en afla¤› bizim kadar h›zl› gittiler. Hatta 2002-2008
dönemindeki büyüme h›z›m›z hakikaten inan›lmaz ve
kesintisiz %6,5 ortalamayla gitti. Ben geçen gün merak
ettim, bakt›m, Do¤u Avrupa ülkeleri, Uzakdo¤u'daki baz›
ülkeler kümesi, (Çin, Hindistan hariç) onlar da %7-8
ortalamayla büyümüfller. Birey bafl›na milli gelirde bir
Slovakya nereden bafllam›fl, nereye gelmifl. Çin
Cumhuriyeti zaten h›zl› gidecekti. Bütün Do¤u Avrupa'ya
bak›n›z, Avrupa Birli¤i'ne yeni giren ülkelere,
Uzakdo¤u'ya bak›n›z, hakikaten müthifl bir ilerleme var.
O zaman dönüp tekrar ayn› ac›y› hissediyorum ve biz
lay›k oldu¤umuz yerde de¤iliz galiba, daha çok çal›flmam›z
laz›m diyorum.

Burada tabii sual hemen fluna dönüyor: Biz bir yerde hata
m› yap›yoruz? Nerede hata yap›yoruz?

Herhalde sanayide ve ekonomide birtak›m temel
problemlerimiz var ve bunu bir türlü halledemiyoruz.
Yeni stratejiler ve rekabet gücü kazanma önerilerinden
önce bir kere bunun tespitini yapmak gerekir diye
düflünüyorum.

Bugün sabah çok dolu konuflmalar dinledik. Say›n
Bakan›m müthifl fleyler söyledi, Say›n Müsteflar›m
konunun akademik çerçevesini özetledi. ‹flsizlik konusuna
girdik, Türkiye'nin en büyük problemi iflsizlik dedik.
fiimdi bu iflsizlik probleminin asl›nda ne kadar a¤›r bir
problem oldu¤unu ben de bir iki cümleyle söylemek
istiyorum. ‹flsizli¤in bu sabah söylenenlerden daha fazla
bir a¤›rl›¤› var Türkiye üzerinde; çünkü 75 milyon, 72
milyon, neyse nüfusumuz, bunun afla¤› yukar› 35 milyonu,

Adnan Nas

Çok teflekkürler efendim, çok faydal› ve ayr›nt›l› bilgiler
verdiniz. Erkut Bey'e bir iki soru ile geçmek istiyorum.
Genel bir de¤erlendirme rica edece¤iz kendisinden ama
bofllukta kalan birkaç noktay› da onun tecrübesinden
yararlanarak ayd›nlatmaya çal›flal›m. Bunlardan bir tanesi,
bizim ifl âlemi ve sanayici kesimi için genelde yap›lan
tespitlerden biri, geçti¤imiz dönemlerden dolay› enflasyona
al›flm›fl bir özel sektör oldu¤u, dolay›s›yla enflasyonun
da olmad›¤› bir ortamda kâr etmekte zorluk çekti¤i
yolunda. Çünkü krizlerde bile enflasyon varsa, stoklardan
dolay› bir ölçüde kâr etmeniz mümkün olabiliyor ama
enflasyonun olmad›¤› bir ortamda kriz varsa, iki katl› bir
sorun oluyor diye bir yorum var. ‹kinci konu da, Türkiye'de
iç tasarruflar›n yetersizli¤i yarg›s›, genel olarak kabul
edilen bir yarg›. Burada farkl› düflünceler olabilir mi?
Çünkü özellikle özel sektörün d›fl borçlar›n› kolay
çevirmesiyle ilgili farkl› yorumlar da geliyor. Türkiye'de
dinamizmin kayna¤› olarak iç tasarruflar›n düflünüldü¤ü
kadar düflük olmad›¤› yolunda fikirler de var. Varl›k
bar›fl› da bunun bir göstergesi. Bir de, ölçek olarak çok
küçük olan Türk sanayisinin - Rifat Hisarc›kl›o¤lu, çeflitli
demeçlerinde 1000 kiflinin üzerinde istihdam eden iflletme
say›m›z›n sadece 200 civar›nda oldu¤unu söyledi - bu
küçük ölçeklerle iç tasarruflar yetersizse bile d›fl
kaynaklarla ortakl›k kurmada altyap› sorunlar› var m›?
Bunlar› nas›l aflabiliriz?

Resim 23
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yaratman›n art›r›lmas›yla ilgili bütün çal›flmalar
mikroekonomiye girer ve burada önemli olan sizlersiniz,
çünkü siz odalar›n›z, dernekleriniz vas›tas›yla sorunlar›n›z›
çok daha iyi biliyorsunuz. Nerede katma de¤er
yaratam›yoruz? Niye yaratam›yoruz? Niye kaç›p kolay›na
gidiyoruz, ithalat› al›yoruz? Türkiye, bunu incelemezse
ve buna dönük politikalar gelifltiremezse, biz bu yap›sal
sorundan kurtulamay›z.

Dolay›s›yla iflsizli¤in de bir köflesinde üretim eksikli¤i
var, bu bahsetti¤im d›fl ticaret aç›¤›n›n devam etmesinin
kökeninde de bir üretim eksikli¤i var. ‹ki taraftan birden
üretim eksikli¤i yafl›yoruz. Bu üretimi art›rmak için ithal
ikamesine mi gidelim tekrar diyeceksiniz. Neredeyse
buna bakmam›z laz›m diye düflünmeye bafllayaca¤›m.
Türkiye'nin neden hâlâ birtak›m konular›n ciddi ithalatç›s›
oldu¤unu, niye hâlâ tembellikte kald›¤›n› anlam›fl de¤ilim.
Yapmaya çal›fl›yoruz ama mani oluyorlar diyeceksiniz.
Size tamamen hak veriyorum. Sak›n Say›n Bakan›m ve
Say›n Müsteflar›m bana k›zmas›nlar, ben onlar› çok
seviyorum ve birlikte müthifl faydal› çal›flmalar yapma
flans›na nail oldum ama bir flekilde bizim hükümetler,
hükümet alt›ndaki idareler ve biraz önce bahsetti¤imiz
düzenleyici, denetleyici kurul yap›lar›nda, regülasyon
yap›lar›nda hâlâ anlayamad›¤›m›z birtak›m engellemeler
var. Yerel yönetimlerde engelleme var, inflaat izinleri,
ruhsatlar, aylar, y›llar süren prosedürler, zorunlu ba¤›fllar,
ölçüsüz harçlar…

Ankara'daki düzenleyici ve denetleyici kurullar›,
sanayiciler olarak biz istedik. Bakanl›klar›m›zda bu
kararlar iki dudak aras›nda olmas›n, biz uzman kurullar
istiyoruz ve bunlar gelsinler, ifli bütün yönüyle regüle
etsinler, çünkü detay gerektiriyor, mikroekonomi
gerektiriyor dedik. Bunlar kuruldu, belki de müthifl bir
geliflim gösterdiler fakat bir eksikleri var: Bizim
düzenleyici kurullar›m›z piyasa oyuncular›yla beraber
karar vermiyor. Kaç tanemizin gidip düzenleyici kurullarla
beraber çal›flma imkân› oldu? ‹fl yumurta kap›ya gelince
sizi ça¤›r›yorlar. Bir problem oluyor, bir karar veriliyor,
herkes belki iyi niyetle gidiyor fakat yaratt›¤› sorunlar›
sonradan düzeltmek aylar alabiliyor. Halbuki düzenleyici,
denetleyici kurullar›n, regülasyon yapan kurullar›n
içerisinde muhakkak o sektörün insanlar›n›n bulunmas›
laz›m çünkü o kararlar, o yönetmelikler haz›rlan›rken
bizlerin tecrübesinin oraya geçmesi laz›m. Sizi temin
ediyorum ki bütün yabanc› ülkelerde, imrendi¤imiz bütün
Bat›l› ülkelerde durum böyle. Örne¤in ‹ngiltere'de,
regülasyon kurumlar› içerisinde mevcut insanlar›n yar›s›
sanayiden gelme. Onlar, iflleri yaflayan insanlar.
Ülkemizde burada da bir sorun yuma¤› var diye
düflünüyorum.

Ufac›k bir hikâyemi anlatay›m. Bir konuda bir düzenleyici
kurula gittik. O günün paras›yla afla¤› yukar› 500.000
dolar kapasite lisans paras› ödedik ve bir lisans ald›k.
Aradan bir sene geçti, bizim gibi ayn› konuda imalata
geçen bir kurulufl lisans almaya gitti ama ne olup bittiyse

32 milyonu iflgücünün d›fl›nda fakat sizi temin ederim ki
en afla¤› 40 milyon insan›m›z, çal›flabilir bir yafl
ortalamas›na sahip. Halbuki istatistiklere göre çal›flma
hayat›na kat›lan insan say›m›z 22-23 milyon, yani 40
milyon yok ortada. O 23 milyon içerisinde %10
kemikleflmifl ama krizden dolay› da %13-15'e ç›km›fl bir
iflsizlik söz konusu. Bunun ne kadar a¤›r bir problem
oldu¤unu tahayyül ediniz. Her çal›flan insan, en afla¤› 2-
3 kifli daha geçindirmek zorunda. Kamu maliyesine
bakt›¤›n›z zaman, her 2 çal›flan insan en afla¤› bir emekliyi
geçindirmek zorunda. Çal›flanlar›m›z üzerinde müthifl bir
yük var. Peki, niye 40 milyon insan›m›z çal›flam›yor,
neden bunlar› iflgücü içerisine alam›yoruz? Muhakkak
bizim üretimle ilgili sorunumuz var, bizde üretim eksi¤i
var. Türkiye'nin çok ciddi bir üretim eksi¤i var ve bunu
bir flekilde Türkiye'nin ekonomisi içerisine katmam›z
flart. Bir tak›m sosyal konular var, kad›nlar›m›z az çal›fl›yor
diyeceksiniz. Evet, çal›flabilir kad›nlar›m›z›n %15'i
çal›fl›yor. Kültürel hadiseler var, e¤itim eksikli¤i var
diyeceksiniz. Var tabii, birçok konuda eksikli¤imiz var
ama ben fluna inan›yorum ki, bu konu üzerinde biz
ekonomik faaliyeti art›r›c› flekilde odakland›¤›m›z takdirde,
sadece konjonktürel büyümelerle de¤il, bunu ciddi bir
yap›sal sorun olarak kabul edip radikal bir flekilde üstüne
gitti¤imiz zaman çözebiliriz. ‹flsizli¤in sorun boyutunu
bir kez daha gözlerinizin önüne sermek istedim.

Hep yap›sal sorunlardan bahsediyoruz. Yap›sal sorun,
bozuk bir yap› oldu¤u, normal ekonomik makro ve mikro
politikalarla çözemedi¤imiz kemikleflmifl sorun demek.
Biraz önce söyledi¤im gibi iflsizlikte var,  ama baflka
yerlerde de var. Say›n Bakan›m, hakikaten çok takdir
etti¤im bir insan, müthifl bir liderlikle ihracat›m›z›n
buralara gelmesini sa¤lad›. Fakat biliyorsunuz, Türkiye'de
ihracat artt›kça ithalat da ayn› h›zla art›yor. Bir türlü bu
d›fl ticaret aç›¤›m›z› kapatam›yoruz. Art›fl h›zlar›na, hangi
kategorilerde art›fl oldu¤una bakt›¤›n›zda, aç›kça burada
bir yanl›fl var diyorsunuz.   Bu kadar ciddi ihracat aflamalar›
yapan bir ülke olarak, neden ithalata ba¤›ml›l›¤› bu kadar
büyütüyoruz? Oradan iflin içine girdikçe flöyle bir eksiklik
hissetti¤imi söylemek istiyorum: Biz ekonomik
kararlar›m›zda katma de¤er yarat›lmas›na odaklanm›fl
de¤iliz. Maalesef makroekonomik politikalar konusunda
bu gündeme çok gelmiyor. Türkiye'nin makroekonomiyi
idare etmede ciddi bir tecrübe kazand›¤›n› söyleyebilirim.
Türkiye 2001 krizinden sonra, bugün art›k geçmifl y›llar›n
döviz krizlerine, faiz krizlerine, likidite krizlerine
girmeyecek kadar olgunlaflt› o yüzden ben bu makro
politikalar›n idaresinden çok korkmuyorum. Elbette her
zaman ayar laz›m, her zaman dikkatli idare etmek laz›m,
bütçe disiplini her zaman laz›m, faiz öncesi fazlas›na
dikkat etmek laz›m; kanaatime göre faiz hadlerini
enflasyona odakl› olarak yürüten Merkez Bankas› son
derece sa¤l›kl› çal›fl›yor; bütün bunlar tamam. Fakat biz
katma de¤er yaratmaya odakl› birtak›m politikalara girmek
durumunday›z. Bunun ad› mikro ekonomi. Katma de¤er
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her zaman niyetliyiz.

‹ç tasarruflar yetersiz dediniz. Do¤ru, iç tasarruflarda
geçmifl y›llara göre bir miktar düflüklük var denebilir
fakat asl›nda sorun orada de¤il. Sorun, tasarruflar nereye
gidiyor noktas›nda. Sabah konufluldu, hakikaten devletin,
Hazine'nin borçlanma politikas›nda 2010 y›l›nda bir
hareketlilik göreceksiniz. Geçen gün ilan edilen rakamlara
bakt›¤›n›zda, san›yorum döndürülecek kamu borcu
seviyesi %105'e ç›km›flt›, toplam 200 milyarTL gibi.
Dolay›s›yla 2009'a göre kamunun borçlanma ihtiyac›n›
%30 artm›fl olarak görülüyor. Buradan yola ç›karak
tasarruflar›n devlet aç›¤›n› kapamaya gitti¤ini
düflünüyorum. Dolay›s›yla bankac›l›k sistemine veya
sanayinin ihtiyac› olan kredi mekanizmalar›na ayr›lacak
olan rakam›n bundan etkilenece¤ini hissediyorum.

Bahsetti¤iniz ufak ölçek meselesine tamamen kat›l›yorum.
TOBB Baflkan›m›z da, sabah konuflan Sanayi Bakan›m›z
da bundan bahsettiler. Bizim ortakl›k kültürümüzde bir
eksiklik var. Bunu inflallah bizim çocuklar›m›z gidermifl
olacak ve bir flekilde daha büyük ölçekli ve idaresini
profesyonellere b›rakt›¤›m›z bir ortamda flirketlerimizi
büyütece¤iz diye düflünüyorum.

Adnan Nas

‹lk tur konuflmalar›m›z umdu¤umuzdan biraz uzun sürdü
ama çok da doyurucu oldu. Bu sebeple ikinci turdan
tasarruf ederek paneli kolayca sonuçland›r›r›z san›yorum.
Herkes birbirini dinledi¤i için, ikinci turda her
konuflmac›n›n ilave etmeyi gerekli gördü¤ü noktalar varsa
ikifler dakika onlar› alal›m, sonra da soru-cevap bölümüne
geçelim. Say›n Bakan, buyurun.

Kürflad Tüzmen

Öncelikle de¤erli hocam›z, de¤erli müsteflar›m›z Adem
Bey'i endüstrileflmeyi anlat›rken ‹ngiltere'den bafllad›¤›n›
söyledi. Sonuçta herkes bunu biliyor ama neden
‹ngiltere'den bafllad›? Çünkü o sanayiyi çevirecek
dinamikler oluflmufltu. Neden? Tüccard›, merkantildi
‹ngiltere. Merkantil oldu¤u için, oradan getirdi¤i art›
de¤erlerle sanayinin çarklar›n› döndürmeye bafllad›.
Problem burada yani art› de¤er yaratmad›¤›m›z, ortada
bir para olmad›¤›, bir nakit ak›fl› olmad›¤› sürece sanayinin
çark›n› döndürmek mümkün de¤il. Sanayileflmek için bir
para bulmam›z laz›m. Bunu da en kolay ticaretten
yapabiliyoruz. ‹hracata a¤›rl›k vermemizin nedeni bu.
1930 senesinde Sanayi Kongresi'nde Umumi Encümen'in
raporu var. Orada flöyle bir ifade var: “Sanayi sermayemiz
ihtiyaca kâfi de¤ildir ve sanayimiz gerek sabit gerekse
mütedavil sermaye itibariyle zay›ft›r.” Bu zaaf›n sebebini
flöyle izah ediyor: “Sanayi sermayesi, bizim gibi yeni
inkiflaf eden ülkelerde daima ticaret sermayesi
membalar›ndan akar. Bu ak›fl ticaret sahas›nda bir teraküm
neticesi olur. Bu terakümü yapan ise ancak ticarette
sat›flt›r”.

O yüzden konuflmam›n ilk bölümünde kâra ve kura
de¤inmek zorunda kald›m. Mesela Hindistan dedik,

onlar 50.000 dolar lisans paras› verdiler ve bizim iki misli
kapasitemizle kapasite raporu ald›lar. Biz gittik ve “Siz
bir düzenleyici kurulsunuz, sizin haks›z rekabetin önüne
geçmeniz laz›m, nas›l böyle bir haks›z rekabet olabilir?”
dedik. “‹flte oldu bir kere. Yönetmelik de¤iflti. Biz
yeniydik, öyle oldu” dediler. “Sizi kime flikâyet edeyim?”
dedim. “Bilmiyoruz,” dediler. S›rf espri olsun diye Rekabet
Kurulu'na gittim ve bu di¤er kurulu flikâyet ettim, bütün
evraklar› da verdim. Rekabet Kurulu “Hakl›s›n›z, bizim
flu kurulumuz rekabeti bozacak bir ifllem yapm›fl ama biz
bir kurul olarak baflka bir kurula kar›flam›yoruz,” dediler.
Bu hikâyeyi anlatmam›m nedeni, bu çocukluk sanc›lar›n›n
halen devam etmesidir.

Bu mikroekonomik tedbirler kapsam›nda, sizler de
de¤indiniz, vergi konusuna ayr›ca de¤inmek istiyorum.
Bizdeki vergi idaresinin hâlâ yakalayabildi¤i yerden vergi
alma al›flkanl›¤› var. Halbuki fluras› bir geçek ki ekonomik
faaliyet yoksa vergi de yok. Ekonomik faaliyet varsa,
üretim varsa, ya bunu ölçülü bir flekilde vergilendirmek
var veya vergi yok. Biz bunun ölçüsünü bulamam›fl
vaziyetteyiz. Kendi sektörlerinize bak›n, ithalata bak›n,
kimler ne ithal ediyor ona bak›n ve Türkiye'de flu
kapasiteler var, ufak bir dokunmayla üretimin iki-üç
misline ç›kmas›, dolay›s›yla istihdam›n o sektörde iki-üç
misline ç›kmas› mevzu bahis. Bu böyleyken - bir ÖTV
karar›, bir uygulanma ölçüsü ki bunlar›n kötü niyetle
yap›ld›¤›n› söylemiyorum, biraz bilgi eksikli¤i ama daha
çok da ilgili sanayiye dan›flmadan karar al›nd›¤› için
oldu¤una inan›yorum üretim,  fabrikalar duruyor,  insanlar
iflini kaybediyor. Siz aylarca, senelerce Ankara'ya gidip
bunlar› Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda anlat›yorsunuz
ve hayrettir en üst seviyede Say›n Bakanlar›m›z hak
veriyor ama sistem nedir, girdap nedir, içeride ne oluyorsa
o karar ç›km›yor.

Bunlar Türk ekonomisinin rekabet sürecini son derecede
etkileyen hususlar, dolay›s›yla bizim e¤er rekabet
gücümüzü art›rma yönünde bir yaklafl›m›m›z olacaksa,
kesinlikle bafltan afla¤› bütün vergi sistemimizi - siz de
söylediniz - ele almam›z gerekiyor.

Enflasyona al›flm›flt›k, o zaman kâr oluyordu, flimdi
enflasyon bittik, kâr yok dediniz.

Ben buna kat›lm›yorum çünkü her zaman enflasyonun
getirdi¤i kadar götürdü¤ü de var. Siz o kâr› elde ederdiniz
ama bir sene sonra bir bakard›n›z o kâr sizin iflletme
sermayenizi bile karfl›lamayacak bir düzeye düflmüfl çünkü
enflasyon kar›m›z› eritmifl. Bence enflasyonun düflmesi
çok iyi oldu, çünkü iflletmelerin ve sanayilerin hakiki
düzeyde performans ve verimlilik göstermesi için gerekli
ölçekler ortaya ç›kt›. Bundan da %95 sanayicimiz
memnun. Onun için sanayicilerin enflasyon istedi¤i
görüflünün tamamen yanl›fl oldu¤unu beyan etmek
istiyorum. Biz rekabetin tam oldu¤u, makroekonomik
flartlar›n dünya flartlar›nda oldu¤u bir ortamda yar›flmaya
haz›r›z, eksikliklerimizi de gerekti¤i flekilde tamamlamaya
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bir kokpit simülatörüdür. TAI ve Havelsan'›n beraber
yapt›¤› bir çal›flmayd›. 30 milyar dolar tutar›nda bir
ihracatt› ancak satt›¤›m›z ürün 15 ton. Tonu 2 milyon
dolara ihracat yap›yorsunuz. Bence o yüksek teknolojiye
geçebilirsek flahane olur. O zaman tabii Say›n Yenmen'in
telefonlar› çalmaya devam eder.

Prof. Dr. Adem fiahin

Bizim iflletmelerimizin, say›sal olarak neredeyse tamam›na
yak›n›n›n KOB‹ oldu¤unu söylüyoruz. Makro
meselelerden iflletme ölçe¤ine indi¤iniz zaman, çaresi
elbette ki burada birkaç cümleyle söylenecek bir fley de¤il
ama iki bafll›¤a dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tanesi,
bizim art›k çok sa¤lam bir KOB‹ stratejimiz olmas› laz›m,
yani onlar› kurumsallaflt›rma ve rekabete haz›rlama
anlam›nda. Yeni de¤er zincirinin katma de¤erini en
az›ndan ülke içinde tutmak için, d›fl ticaretimizin ithalat
ba¤›ml›l›¤›n› mutlaka gözden geçirmemiz laz›m. Bunun
karfl›l›¤› enflasyondur, kurdur, afl›r› de¤erlenen parad›r,
bunlara girmek istemiyorum ama bizim bunun üretime
dayal› k›sm›yla mutlaka ilgilenmemiz laz›m.

Adnan Nas

KOB‹ stratejisi derken kamunun insiyatifinde mi, yoksa
kamu ve odalar iflbirli¤inde mi veya kendi kendine mi?

Prof. Dr. Adem fiahin

Tabii ilac› KOB‹ kendi kendine içecek bir yerde ama o
reçeteyi yazabilecek kabiliyeti kamuda ve o mesleki
teflekküllerde oluflturabilmek laz›m. Bu hastal›¤› teflhis
edebilecek ve bu tedaviyi söyleyebilecek olan› burada
oluflturmak laz›m.
Vurgulamak istedi¤im ikinci konu da flu: Türkiye, bu
yak›n dönemimizde bütün dünyada oldu¤u gibi bir anlay›fl,
bir düflünce de¤iflikli¤i geçiriyor, düflüncemizde ciddi bir
evrim yafl›yoruz. Bizim ülkemizde -ister kabul ederiz,
ister etmeyiz- zengin diye s›n›flad›¤›m›z insanlar›n
zenginlik kayna¤›na bakt›¤›m›z zaman, baz› istisnalar›
ç›kar›rsan›z, bu ya toprak rant›d›r ya da devletle ticarettir.
‹ki tane çok a¤›rl›kl› alan vard›r. Anlay›fl›m›z› müflterisi
d›flar›da olan ürünlerin sat›fl›na dayal›, zenginli¤in
kayna¤›n› d›flar›da gören bir anlay›fla dönüfltürmemiz
laz›m. Say›n Bakan›m›n bafllatt›¤› iflin netice vermesi
laz›m. Bu anlay›fl de¤ifliminin çok önemli oldu¤unu
düflünüyorum.

Adnan Nas

Yabanc›lar›n paradigma dedi¤i anlay›fl de¤iflimi çok
önemli bir fley. Bu öyle kolay bir fley de de¤il ama
öncelikle kafaya koymak gerekiyor.

Prof. Dr. Adem fiahin

Biz, kendi mesafe anlay›fl›m›za göre kendimizden uzak
gördü¤ümüz tehlikeyi tehlike saymay›z, bize yaklafl›ncaya
kadar öyle bir tehlike yoktur. En kolay ifl de yak›nda
gördü¤ümüz ve birisinin baflar›l› oldu¤u ifltir. Bu iki fleyi
mutlaka de¤ifltirmemiz gerekti¤ini düflünüyorum.

‹ngiltere'nin sömürgesi. 17. yüzy›lda Hindistan'da ilk
‹ngiliz askerini görmezsiniz. ‹lk giden Eastern Company
diye bir flirketin ifladamlar›d›r. Dolay›s›yla oradan bir
de¤er getirmemiz laz›m. Nas›l biz komflu ülkelerden bir
de¤er getirmeye çal›fl›yorsak ayn› flekilde endüstrinin
çarklar›n› çevirebilecek bir do¤ru ak›fla ihtiyaç vard›r.
Kuru üstüne düfle düfle söylememin nedeni de - Say›n
Yücao¤lu ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›ndan bahsetti
- Türk liras› afl›r› de¤erli oldu¤u zaman ithalat zaten
patl›yor. Biz o dönemde, sizlerle beraber ihracat› mecburen
o flekilde yapmak zorunda kald›k. ‹thalat art›fl›nda da
asl›nda bizim göz ard› etmememiz gereken bir fley var.
Baflka ülkelerde bizimki kadar belli olmuyor, istatistiklere
bakt›¤›m›z zaman hep onu unutuyoruz. Genel ithalat
rakam›na bak›yoruz ve bu ülkenin 200 milyar dolar ithalat›
var diyoruz. Do¤ru 200 milyar dolarl›k bir ithalat var
ama bunun 70 milyar dolardan fazlas› hidrokarbon ithalat›.
Bizim yapmazsak, almazsak, ithal etmezsek hiçbir flekilde
karfl›layamayaca¤›m›z bir hidrokarbon, petrol, do¤algaz
ithalat›m›z var. E¤er petrol ve do¤algaz› bu ithalattan
ç›kart›rsan›z, ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›n›n birde
biri geçti¤ini, yani ihracat›n ithalattan daha fazla hale
geldi¤ini görürsünüz.

Adnan Nas

Sektörel asimetri var orada.

Kürflad Tüzmen

Ama alt detaylar›nda bizim kendi sanayimizin içinde
birbirimize verebilece¤imiz mallar›, globalleflen dünyan›n
etkisiyle d›flar›dan ald›¤›m›z çok kalem var, ona da
kat›l›yorum. Dolay›s›yla bütün bunlar›n hepsini beraber
de¤erlendirdi¤imiz zaman, gerek ihracat›n art›fl›nda
devaml›l›k sa¤lama, gerek ithalat›n mümkün oldu¤u kadar
daha normal seyrinde devaml›l›¤›n› sa¤lamak için ak›lc›
kur politikas›na her zaman ihtiyaç var diye düflünüyorum.

Adnan Nas

Dünyada büyüme modelleri tart›fl›l›rken, san›yorum Dani
Rodrik, bizim Amerika'daki Türk hoca da de¤inmiflti, bir
do¤al kaynaklara dayananlar var, bir d›fl kaynaklara yani
d›fl borçlanmaya dayananlar var. Bu ikisinin de
sürdürülebilir olmad›¤›n› görüyoruz, bir yerde gelip
t›kan›yorlar. Bu sebeple kalan yol, asl›nda Erkut Bey'in
de, hepimizin de bahsetti¤i, üretim aç›¤› dedi¤imiz fleydir.
Mal› satabiliyorsan›z üretirsiniz, dolay›s›yla üretim aç›¤›
rekabete dayan›yor, yani rekabetçi bir mal üretirseniz bu
ifl olur.

Dr. Erkut Yücao¤lu

Prof. Dr. Dani Rodrik istihdama ba¤l› büyümeden
bahseder.

Kürflad Tüzmen

Biz senelerce ihracat yapt›k. Tonu 400 dolar, 500 dolar,
1000 dolar olan ürünler ihraç ettik. Ama en mutlu
oldu¤umuz ihracat kalemi, zannediyorum 3-4 sene evveldi,
%80 bizim üretimimiz olan, Güney Kore'ye ihraç eti¤imiz
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de¤il. Bunda iki taraf›n da k›smen kabahati var, tabii
kamu daha güçlü oldu¤u için kabahatin daha ço¤u ondad›r
ama sonuç itibariyle iki taraf›n da mutlaka katk›da
bulunaca¤› bir alan bu. Bir taraf yaps›n, öbür taraf
yararlans›n tarz›nda bir iliflki de¤il. ‹ki taraf›n da kendi
mutfa¤›n› düzeltmesiyle ilgili ödevleri var. Özel
sektörümüzün de mesela bu ölçek sorununda ciddi
sorumluluklar› var. S›rf ortak olmamak için, küçük olsun
benim olsun mant›¤›yla Türkiye'nin pek çok kapasite
sorunuyla yüzleflmesinden hepimiz birlikte sorumluyuz.
Bu nedenle oturumun genel mesaj›n› da ben kamu-özel
iflbirli¤ine yönelik bir mesaj olarak alg›l›yorum.

Soru ve Katk›lar

Soru

Zuhal Mansfield. Ben sanayiciyim. San›yorum yeterli.
fiu s›ralar eziyet çeken sektördeyim. Say›n Bakan›m, çok
özür dileyerek, aff›n›za s›¤›narak söylüyorum ama flu
toplulukta herhangi bir sanayici arkadafl›m›z› kürsüye
koysan›z, bu söylenenlerin hepsini söyler, çünkü biz
bunlar› zaten yafl›yoruz, bizim s›k›nt›lar›m›z bunlar.
Bankalar kredi verdiler - flimdi vermiyorlar ama önceden
verdiler - faizlerini düflürmüyorlar. Yeniden
yap›land›rmaya gidelim diyoruz, kabul etmiyorlar. Faizler
düfltü diyoruz, “Olsun, ben nas›l para kazanaca¤›m,”
diyorlar. Bir sanayici ölürse, bankan›n var olmas› hiçbir
anlam tafl›maz ama sanayici yaflarsa biz elli tane banka
kurar›z. Bankalarla bence devletin yeni bafltan masaya
oturmas› ve onlar› ikna etmesi gerekiyor. Yeni krediden
ziyade hiç de¤ilse verilmifl kredilerin yeniden
yap›land›r›lmas› ve faizlerin düflmesi gerekiyor. Bunun
önemle üzerinde durmam›z gereken bir konu oldu¤unu
düflünüyorum.

Karfl›l›ks›z çek problemlerimiz var. Kaçmaktan
kovalamaya vaktimiz yok laf› herhalde burada devreye
giriyor çünkü karfl›l›ks›z çekte çok ciddi s›k›nt›lar›m›z
var. Adamlar ödemedikleri gibi bir de külhanbeylik
yap›yorlar.

Kürflad Tüzmen

Çekler ile ilgili yasal düzenleme dün gece geç saatte ç›kt›.

Soru

Zuhal Mansfield. Af yasas› ç›kt›. Hiç de¤ilse flimdi affettik,
s›f›rlad›k, bundan sonra karfl›l›ks›z çek yazanlar e¤er 48
saat içinde neticeye var›rsa bir mana ifade ediyor, yoksa
ben mahkemeye verdi¤imde de üç y›l sürüyor. Üç y›la
paran›za al›rsan›z flansl›s›n›z.

Hep kay›td›fl› ekonomiyi konufluyoruz. E¤er SSK'lar›
sabitlersek inan›n birçok fleyi de kay›t içine alm›fl oluruz.
100 lirayla, 80 lirayla sabitlersek çok iyi olmaz m›? Bu
da çok önemli. Ben madenciyim, devlet haklar› diye
verdi¤im haklara bir baksan›z akl›n›z hayaliniz durur.
Hiç de¤ilse kriz döneminde, devlet iki y›l, haklar›ndan
birtak›m fedakârl›klar yapabilir. Ödemedi¤im para bile
kâr olur.

Dr. Erkut Yücao¤lu

Böyle bir toplant›da sanayi stratejisini tart›flmak gerçekten
çok hofl yaln›z burada bulunan Bakanlar›m›z›n ve devlet
görevlilerimizin d›fl›nda, Maliye Bakanl›¤› temsilcilerinin
bafl›ndan sonuna kadar burada oturmas› laz›m. Onun
d›fl›nda birçok düzenleyici kurulumuzun burada oturmas›
laz›m çünkü sanayi stratejisini sadece Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›m›z veya D›fl Ticaret Bakanl›¤›m›z ile
çözemeyiz. Onlar bize yol gösterirler, yard›m ederler ama
burada oturup dinlemesi gereken, bana göre en büyük
eksik olan Maliye Bakanl›¤› temsilcileridir. Maliye ve
vergi politikas› sizin uzmanl›¤›n›zd› ama bu konuda bir
fley söylemek istiyorum. Vergi gelirlerinin oluflumuna
hep marjinal fayda yöntemi ile bakmak laz›m. Benim
elimde 100 ünitelik zaten hertürlü vergisi al›nmakta olan
bir üretim tesisi varsa, ben onun yan›na bir tane daha 100
ünitelik bir tesis koysam ve hiç ÖTV, KDV ve gelir
vergisi vergi vermesem, sadece çal›flan insanlara para
versem, o insanlar›n yarataca¤› sat›n alma aktivitesi,
ekonomik faaliyet, büyüme olarak di¤er sanayilerimize
dönecektir ve oradan vergisi zaten gelecektir. Bu örne¤i
birçok yerde kullanabilme imkân›m›z oldu¤u için verdim.
Tabi hakikat ve do¤ru politika bugünkü durum ile verdi¤im
teorik örnek aras›nda bir noktada gerçekleflmeli.

Adnan Nas

Vergi de, sosyal güvenlik gibi zaten bu yap›sal reformlar›n
en önemlilerinden bir tanesidir.

O konuda da asl›nda son y›llarda bir iki önemli ad›m
at›ld›. Kurumlar vergisi oran› düflürüldü ki özel kesim
olarak da hükümet ile birlikte epeyce çal›fl›ld› bu konuda.
Baz› konularda ortak sonuç al›nd›¤›n›n bir örne¤idir.
Gerçi kâr da¤›t›m› stopaj› da var ama sonuçta ana kurumlar
vergisi oran›n›n düflürülmesi, Türkiye'ye emin olun y›lda
birkaç milyar dolar d›fl kaynak getirmifltir, çünkü cazibe
unsurudur. Ama gerisini getiremedik. En önemli unsur
olan gelir vergisi reformunu hâlâ yapabilmifl de¤iliz çünkü
kay›t d›fl› ile çok ba¤lant›l› bir konu. Ama dedi¤im gibi
bu yap›sal reformlar zaman alacak, zaman alaca¤› için
de öncelikle zihniyetin de¤iflmesi gerekiyor. Dolayl› vergi,
dolays›z vergi tart›flmalar› bir yana, önemli olan toplam
vergi yüküdür. fiu veya bu flekilde devlet al›r ama
flirketlerin de toplam katk›lar›n› iyi hesaplamalar› laz›m.

Ben ço¤u flirkette toplam vergi katk›s›n›n hesaplanmad›¤›n›
biliyorum.

Sadece kurumlar vergisi de¤il; vergi, stopaj›yla, KDV'siyle
sanayinin bu katk›s›n› da net bir flekilde ortaya koyup
hükümetle masaya oturman›z, karfl›l›kl› konuflman›z laz›m.
Ben sana bu kadar katk› yap›yorum, sen de beni dinle
diye. Türkiye'de bu ölçüde bilinçli bir diyalog henüz daha
tam oluflmufl de¤il. Asl›nda hepimiz ayn› gemideyiz,
dolay›s›yla herkesin birbirine ihtiyac› var. Bu, zaten
oturumun da ana mesaj› olarak ortaya ç›k›yor: Kamu-
özel diyalogunu çok daha iyi, çok daha verimli flekilde
gelifltirmemiz gerekiyor. Maalesef Türkiye'de bu flekilde
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Kürflad Tüzmen

Herkes tabii kendi görevini iyi yapmaya çal›fl›yor ama
biz ülke olarak deneme yan›lma metodunu çok seviyoruz,
en pahal› metodu uyguluyoruz. fiimdi herkes buna kat›ld›.
‹lk baflta söyledi¤imiz zaman, herkes karfl› ç›k›yordu.
Enflasyonu afla¤› çekebilirsiniz, bankalar›n›z çok sa¤l›kl›
olabilir, çal›flmayan bir ekonomide hiçbirinin bir anlam›
yok. Ekonominin çarklar›n›n dönmesi gerek. Onun için
o marj› iyi tutmak laz›m. Onu önceden görebilmek,
söyleyebilmek, ona göre hareket edebilmek bir ak›lc›l›k.
Tabii o dönemde bunlar› yaflad›k. O zaman her taraftan
ayn› ses gelseydi bu flekilde olmazd› ama en az›ndan
bundan sonra öyle bir dönem oldu¤unda daha haz›rl›kl›
girebilece¤iz. Zaten görüyorsunuz, eskisi kadar çok da
diplemesine kimse müsaade eder hale gelmedi. 1,15'leri
de yaflad›k. Ne oldu¤unu gördük. fiimdi biraz daha ak›l,
zamanla kazan›lan bir beceri haline geldi. Halbuki
normalde herkesin ak›ll› olmas› laz›m.

Adnan Nas

Say›n Bakan›m, ‹stanbul Alt›n Borsas›'ndan Cevdet
Bayhan'›n size bir sorusu var. Mevcut olan cari aç›¤›
kapatmak ad›na, yabanc› sermayeyi teflvik etmek için
uygulanan politikalar›n makroekonomik ölçüde ülkemiz
ad›na ulusall›k çerçevesinde uzun dönemde faydal›
oldu¤unu düflünüyor musunuz? Yani bu yabanc› sermaye
edebiyat› nedir demek istiyor. Bunun ülkemiz için ileride
tehdit oluflturabilece¤i, ekonomiyi canland›rmak için
yap›lanlar›n yan etki oluflturaca¤›n› düflünüyor musunuz?

Kürflad Tüzmen

Her ilac›n bir noktas› vard›r. Fazla ald›¤›n›z zaman, yan
etkisi en az olan ilaç bile sizde s›k›nt› yarat›r. Ama onun
ayar›n› iyi bilmeniz laz›m. Sonuçta yabanc› sermayesiz
bu ifllerin olmas› mümkün de¤il. Türkiye dünyada tek bir
ülke de¤il. T süresinde sektörel bazda analizini yaparak,
ihracata dayal› kalk›nma modeline uygun olarak yabanc›
sermaye girifllerini istihdam sa¤layan, ileri teknoloji
yaratan - ikisi birbiriyle çeliflse dahi - do¤ru sanayiye
yönlendirip yapars›n›z. T+1'de, ikinci zaman diliminde,
ihracat›n›zda çok büyük bir s›çrama görürsünüz. Bütün
dünya ülkelerinde bu ayn› flekildedir. Bugün sözünü
etti¤imiz Çin'deki bütün ihracat hamlesinin arkas›na
bakt›¤›n›z zaman, bunun orada yabanc› sermayenin yapt›¤›
çal›flmalar sonucu oldu¤unu görüyorsunuz. Ama tabii ki
hizmet sektöründe, bankac›l›k alan›nda, onun da kendine
göre bir dengesi var. O dengeleri çok flaflt›rmaman›z
laz›m. Bundan 15-20 sene evvel, Polonya inflaat
sektöründe dünyan›n devlerinden biriydi. Bütün
bankalar›n› açt›, Alman bankalar› Polonya bankalar›n›n
tamam›n› ald›, ondan sonra Polonya'daki ifl dünyas›n›n
içerisinde inflaat sektörüne teminat mektuplar› vermediler,
teminat mektuplar›n› Alman firmalar›na verdiler, Almanya
inflaat sektöründe yine ilerledi. fiu s›ralar Polonya inflaat
sektörü diye bir fley duyuyor musunuz? Yok. Demek ki
dengeyi çok iyi kollaman›z laz›m, hepsinden biraz biraz.
Ak›ll› yönetim zaten o. Onlar›n ayar›n› iyi yapabildi¤iniz

Bir baflka konu, kapasite raporlar›m›za göre, hepimiz
sanayici oldu¤umuz için, kâh öyle kâh böyle, kâh elektrikle
kâh mazotla ama bir flekilde enerjiye dayal› üretimler
yapt›¤›m›z için, hiç de¤ilse verdi¤imiz kapasite raporlar›na
istinaden o oranda bize ÖTV indirimleri verin ya da
enerjiden birtak›m indirimler yap›n. Hem elektrikte çok
para ödüyoruz, hem mazotta çok para ödüyoruz, hem
nakliyede ödüyoruz. Ayn› mal›n dört defa KDV'sini
ödüyorum ben. Bunda da birtak›m de¤ifliklikler yap›lmas›
laz›m.

Bizim bir sürü üniversitemiz var. Uluslararas› kabul
görmüfl bu üniversitelerimize, bu akademisyen
arkadafllar›m›za, bu hocalar›m›za bir alarm verelim, bu
krizde bize yol bulsunlar, çözüm söylesinler. Ben zaten
sorunun içindeyim, kazan›n içindeyim. Bu ateflin nas›l
sönece¤i konusunda bir fleyler yaps›nlar.

Farkl› projeler gelifltirsinler. En basit proje, Bo¤az'›n
sular›ndan enerji üretsinler, çünkü art›k zanaat›n,
akademinin ve sanayinin birleflmesi gerekti¤ine
inan›yorum. Baflka türlü ilerleyemeyece¤imizi
düflünüyorum.

Bir baflka sorun, G-20 ülkeleri. Bir çözüm olarak
söylüyorum bunu, bir öneri. G-20'de, G-8'de, hiç de¤ilse
2-3 y›ll›k serbest dolafl›m hakk› sa¤las›nlar ki Say›n
Bakan›m bunu çok güzel yaparlar. Bunu al›rsak, hiç
de¤ilse vizeyle u¤raflmay›z. Al›r›z çantam›z›, flans›m›z›,
yeni pazarlar›m›z› arar›z diye düflünüyorum.

Soru

Sabri Ertekin. fianl›urfa Sanayi ve Ticaret Odas›
Baflkan›y›m. Bütün konuflmac›lar›n sözlerine kat›l›yorum.
Benim üç tane tesisim var. Bir tanesi iplik fabrikas›, katma
de¤eri düflük say›labilir; bir tanesi dalg›ç pompa motoru
imalat›, katma de¤eri orta derecede say›labilir; bir de afl›
üretiyoruz, bu meflhur grip afl›s›n› bile üretebilecek
tesisimiz var, o da yüksek teknoloji oluyor. Demek ki biz
her tarafa vak›f durumday›z ama bu kur politikas›
konusunda Say›n Bakan›ma sonuna kadar kat›l›yorum.
Bir üretici ve ihracatç› olarak çok do¤ru söyledi¤ini
düflünüyorum. Belki bir düzenleme olsayd›, 2008'deki
130 milyarl›k ihracat›m›z 300 milyara ç›kacakt›. Bunun
tabii edebiyat›n› yapmak yetmiyor, çare olarak ne yapmak
laz›m? fianl›urfa'da koordinasyon kurulu topland›,
ekonomiyle ilgili olarak bütün Bakanlar›m›z oradayd›.
Ben kendilerine bu durumu bütün aç›kl›¤›yla ilettim.
Orada bir büyü¤ümüz bana “Sen Merkez Bankas›'n›n
üzerine fazla gittin. Merkez Bankas› hükümetin
memurudur, masan›n kenar›nda oturur, hükümet ona
emretti mi o da yapmak zorundad›r,” diyor. Bu iflin
do¤rusu nedir Say›n Bakan›m? E¤er Merkez Bankas›
suçluysa, burada hep beraber onun üzerine gidelim.
Hükümetim bir eksi¤i varsa o düzelsin, inflallah önümüz
aç›ls›n.
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zaman her enstrümandan ses getireceksiniz ama kula¤›n›za
güzel gelen bir müzik ç›kartabiliyorsan›z iyidir.

Adnan Nas

Zaten yabanc› sermayeyi do¤ru yönlendiremezseniz,
kabahat sizindir daha çok, çünkü belli alanlara teflvik
vermek sizin elinizde. Yüksek teknolojili alana daha çok
verip yabanc› sermaye oraya daha çok gelsin diyebilirsiniz.
Ama bu son teflvik sistemine kadar, öyle tercihler ortaya
koyan bir sistemimiz de yoktu. Yani burada yabanc›
sermayenin kabahati yok.

Haliç Üniversitesi'nden Fevzi Er arkadafl›m›z›n sorusu
Erkut Bey'e. 2010 Türkiye ekonomisinde normalleflmeye
dönebilmek için ve sanayide öngörülen büyümenin
gerçeklefltirilebilmesi için sanayinin öncelikli sorunlar›n›
somut biçimde aç›klayabilir misiniz?

Dr. Erkut Yücao¤lu

Konuflmamda anlatmayan çal›flt›¤›m rekabet gücü
kazanma yolundaki çal›flmalar›m›z›n aynen 2010'da da
geçerli oldu¤unu düflünüyorum, çünkü 2010 - daha önce
de bahsedildi - Türkiye'nin büyümeye geçece¤i fakat
dünyadaki konjonktürün, sorunlar›n çok da de¤iflmeyece¤i
bir dönem olarak tarif ediliyor. ‹kinci bir çöküfl olur mu,
olmaz m› bilmiyorum, W meselesi. Fakat 2010'u
Türkiye'nin hakikaten çok ciddi tedbirler almas› ve biraz
da dikkatli seyretmesi gereken bir dönem olarak
görüyorum. Bu konuda çok spesifik bir uyar› yapt›m:
Devletin borçlanma kapasitesi artacakt›r, geçen gün ilan
edilen rakamlar bunu gösteriyor, demek ki Türkiye'de
kredi musluklar›nda bir s›k›flma bekleyebilirsiniz. Ona
göre ihtiyatl› olmak, 2010'u yumuflak parametrelerle
geçirmek önemli diye düflünüyorum.

Adnan Nas

K›saca buradan ç›kan flöyle bir mesaj var: Asl›nda
sanayileflme diye koydu¤umuz bafll›¤› - çünkü ben
küçüklü¤ümden beri Türkiye'nin sanayileflmesinin
konufluldu¤unu hat›rl›yorum - biraz daha sofistike hale
getirmifl durumday›z, zira “sanayileflme” , “rekabetçi
olma” flekline dönüflmüfl durumda. Art›k rekabet gücünü
art›rma fleklinde bir sorunsal›m›z var. Kamu ya da özel
fark etmez, hepimizin ortak sorunu, bunu mutlaka iflbirli¤i
ile ve stratejik bir tasar›m içinde ele almam›z gerek.
Genellikle strateji laf›yla aram›z çok hofl de¤il bizim.
Biraz babadan kalma gidiyoruz ama biraz daha stratejik
olmam›z laz›m, özel kesim ve hükümet olarak tasar›m›
birlikte yapmam›z laz›m.
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OTURUM 2

Türkiye ‹çin Yeni Teknolojiler, Yeni Sektörler

- Türkiye'de Sektörel De¤iflim ve Dinamikler

- Enerji Sektöründe Trendler ve Sanayi için F›rsatlar

- Biyoekonomide Yeni Ürün ve Teknolojiler

- Sanayi Tesisleri için Ekonomik Çevre Teknolojileri

Oturum Baflkan›

Mehmet Önder Yetifl

TÜB‹TAK MAM Baflkan Vekili

Konuflmac›lar

Prof. Dr. Ruhi Kaykayo¤lu

Global Education ve Technoinvent fiirketleri Kurucusu ve Stratejisti

Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Ö¤retim Üyesi

Doç. Dr. Talat Çiftçi

Biosfer Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan›

Ferda Ulutafl

TTGV Çevre Projeleri Koordinatörü
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Oturum Baflkan›

Mehmet Önder Yetifl
TÜB‹TAK MAM Baflkan V.

1947’de Göle’de do¤du. 1971’de ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden (‹TÜ) Yüksek Elektronik Mühendisi olarak mezun
olmufltur. 1970’te ‹TÜ’de Araflt›rma Asistan›, 1971’de Eskiflehir PTT Bafl Müdürlü¤ü’nde Bak›m Mühendisi olarak
çal›flm›flt›r. 1972-74 aras›nda Hava Harp Okulu’nda Elektronik E¤itmeni olarak askerlik yapm›flt›r. 1974-85 aras›nda
TÜB‹TAK-Marmara Araflt›rma Enstitüsü Elektronik Ünitesinde Say›sal Haberleflme Sistemleri konular›nda Uzman
Araflt›r›c› olarak çal›flm›fl, 1985-93 aras›nda TELETAfi’ta s›ras›yla Proje Müdürü, Transmisyon Sistemleri Araflt›rma
Müdürü ve Ar–Ge Direktörü olarak görev yapm›flt›r. 1993’te TÜB‹TAK-Marmara Araflt›rma Merkezi, Elektronik Bölümü
Baflkanl›¤›’na getirilmifl, 1995’te TÜB‹TAK-Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü’nü (UEKAE) kurmufltur.
Halen TÜB‹TAK-UEKAE Müdürü olarak görev yapmakta olan Yetifl Nisan 2004’de Marmara Araflt›rma Merkezi
Baflkanl›¤›na getirilmifl ve bu görevi de UEKAE Müdürlü¤ü ile birlikte sürdürmektedir. 14 fiubat 2008’de Rusya Mühendislik
Bilimleri Akademisi üyeli¤ine, 11 Nisan 2008'de ise Ukrayna Teknolojik Bilimler Akademisi üyeli¤ine seçilmifltir.

Konuflmac›lar

Prof. Dr. Ruhi Kaykayo¤lu

Global Education ve Technoinvent fiirketleri Kurucusu ve Stratejisti

1956 y›l›nda Konya’da do¤du. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Bo¤aziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisli¤i Bölümü'nden (1978 ve 1980), doktora derecesini, Lehigh University, Pennsylvania, (A.B.D.) Makine
Mühendisli¤i Bölümü'nden alm›flt›r (1984). 1985-2004 y›llar› aras›ndaki akademik kariyerinin yan› s›ra; ‹.T.Ü. Uzay
Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü'nde Bölüm Baflkan Yard›mc›l›¤›, TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi'nde Müdür
Teknik Yard›mc›l›¤›, ‹stanbul Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölüm Baflkanl›¤›, Bahçeflehir Üniversitesi'nde Mühendislik
Fakültesi Dekan› ve Rektör Yard›mc›s› olarak görev yapm›flt›r. 2004 y›l›ndan beri kendi flirketleri ile birçok ulusal ve
uluslararas› flirketin ve kurumun, yüksek ö¤retim, Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynaklar› e¤itim dan›flmanl›¤›n› da yapan
Dr. Kaykayo¤lu'nun ‹ngilizce, Japonca ve Türkçe haz›rlanm›fl 140'u aflk›n makale, kitap katk›s›, tebli¤ ve araflt›rma raporu
yay›nlanm›flt›r.

Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi

1950 y›l›nda Ankara’da do¤du. 1972 y›l›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun
olan Sevaio¤lu 1972-1975  ve 1976-1982 y›llar› aras›nda ayn› bölümden yüksek lisans ve doktora dereceleri alm›flt›r.
1972-1975 ve 1976-1979 y›llar› aras›nda s›ras›yla, Türkiye Elektrik Kurumu ve Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nde görev yapm›flt›r. 1979 y›l›ndan itibaren Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Elektrik
ve Elektronik Mühendisli¤i’nde görev yapmaktad›r.

Son yürüttü¤ü görevler; 19 Kas›m 2001 – 19 Kas›m 2003 tarihleri aras›nda Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu Üyeli¤i,
1979-1999 y›llar› aras›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü Baflkan Yard›mc›l›¤›,
Güneydo¤u Elektrik (GAPEDAfi) elektrik da¤›t›m sistemi için teknik dan›flmanl›k hizmeti, DPT VIII. 5 Y›ll›k Kalk›nma
Plan›, Elektrik Sektörü Özel ‹htisas Komisyonu Baflkan Yard›mc›l›¤› ve Elektrik Sektöründe Serbestlefltirme ve Rekabet
Alt Komisyonu Baflkanl›¤›’d›r. Prof. Dr. Sevaio¤lu Elektrik Mühendisleri Odas› ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli
Komitesi üyesidir. Bafll›ca araflt›rma konular›, elektrik iletim ve da¤›t›m sistemleri, enerji ekonomisi, elektrik sektöründe
serbestlefltirme ve düzenlemelerdir. Kendisinin çok say›da meslek dergisinde ve kongrede yay›nlanm›fl yay›n›, tebli¤i
vard›r.
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Doç. Dr. Talat Çiftçi
Biosfer Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan›

‹stanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nü tamamlayan Doç. Dr. Talat Çiftçi, Biyokimya Mühendisli¤i alan›nda
Master ve Doktora ö¤renimini Rutgers Üniversitesi’nde (ABD) ve doktora sonras› çal›flmalar›n› Waksman Institute of
Microbiology’de (ABD) tamamlam›flt›r. Chapman College’de (ABD) ifl idaresi MBA program›n› tamamlam›flt›r. Profesyonel
hayat›na ABD’de Bristol-Myers flirketinde Araflt›rma-Gelifltirme Uzman› olarak bafllayan Dr. Çiftçi, daha sonra üst düzey
yönetim görevlerinde bulunmufltur. 1988’de Türkiye’ye dönerek Pakmaya’da Ar-Ge bölümünü kurmufl ve sonras›nda,
s›ras›yla Fabrika Müdürü ve üç fabrikadan sorumlu ‹flletmeler Grup Müdürü olarak 1995 tarihine kadar görev yapm›flt›r.
Daha sonra, Genel Müdür olarak Eczac›bafl› ‹laç Grubunda EÖS Eczac›bafl› Özgün Kimya flirketinde görev alm›flt›r.
Eczac›bafl› Toplulu¤u’nda, sa¤l›k sektörüne dönük Yeni ‹fl Gelifltirme’den sorumlu Koordinatör Yard›mc›s› görevini
üstlenmifltir. Hakan Madencilik ve Simbiyotek Biyolojik Ürünler ve Bosfor Bioscience Partners Dan›flmanl›k firmalar›n›
kurucu orta¤› olarak yer alm›fl ve 2006 y›l›ndan bu yana Biosfer Dan›flmanl›k ve Mühendislik firmas›nda Yönetim Kurulu
Baflkan› olarak flirket birleflmeleri, biyoteknoloji ve çevre mühendisli¤i projelerinde çal›flmalarda bulunmaktad›r.

Ferda Ulutafl
Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› Çevre Projeleri Koordinatörü

1973 y›l›nda Ankara’da do¤du. 1995 y›l›nda ODTÜ Çevre Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun olmufl;  yüksek lisans
derecesini yine ayn› bölümden 1998 y›l›nda alm›flt›r. 1997 – 2007 y›llar› aras›nda T. fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. Araflt›rma
ve Teknoloji Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Çevre Bölümü’nde çal›flm›flt›r. 2007’de, Uzman olarak göreve bafllad›¤› TTGV
Çevre Projeleri Grubu’nda, 2008 y›l›ndan bu yana Koordinatör olarak görevini sürdürmektedir. Uzmanl›k alanlar› aras›nda
endüstriyel çevre yönetimi, üretimin çevresel boyutlar›, ulusal ve uluslararas› (AB) çevre mevzuat›, çevre envanter ve etüt
çal›flmalar›, eko-verimlilik ve eko-inovasyon politikalar› ve finansman mekanizmalar› yer almaktad›r. Halen TTGV Çevre
Projeleri Grubu’nda, sanayideki temiz üretim, enerji verimlili¤i ve yenilenebilir enerji projeleri ile ilgili ulusal ve uluslararas›
proje çal›flmalar›n› yürütmektedir.
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Mehmet Önder Yetifl
TÜB‹TAK MAM Baflkan Vekili

De¤erli kat›l›mc›lar, davetliler, hofl geldiniz. Marmara
Araflt›rma Merkezi Baflkan Vekili olarak çal›fl›yorum.
Ayn› zamanda TÜB‹TAK'›n Gebze Yerleflkesi'nde Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü'nün
Müdürlü¤ü görevini de yapmaktay›m. Gebze Yerleflkesi'ni
biz Türkiye'nin teknoloji üssü olarak adland›rmaktay›z.
Marmara Araflt›rma Merkezi, di¤er enstitüler,
teknopark›m›z ve teknopark›m›zdaki k›ymetli kat›l›mc›
firmalar hep beraber bir teknoloji üssü yönetiyoruz. fiu
anda sadece Gebze Yerleflkesi'nde sadece TÜB‹TAK'›n
u¤raflt›¤› projeler afla¤› yukar› 600 milyon dolarl›k bir
bütçeye ulaflt›.

Bugünkü oturumda Say›n Bakan›m›z, Say›n Müsteflar›m›z,
Say›n Nas ve Say›n Yücao¤lu birtak›m güzel fleyler
anlatt›lar, çok de¤erli bilgiler verdiler bize. Bu oturumun
panelistlerinin kimyas›na bakarsan›z, hepimiz Ar-Ge'den
geliyoruz. Tabii Ar-Ge ve katma de¤er mevzu bahis
olunca yerimizde duram›yoruz. Bugün Ankara'da Bilim
ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplant›s› vard›, birtak›m
arkadafllar›m›z da kat›lamad›lar. 2004 ile 2009 aras›nda
bu kurul 11 defa topland›, bugün de 12. toplant›s› yap›ld›.
Say›n Nas'›n söyledi¤i gibi, hakikaten hükümetin, özellikle
Say›n Baflbakan›m›z›n da çok önem verdi¤i bir toplant›
bu ve bütün bu toplant›lara da özellikle baflkanl›k yapt›.
Buraya gelmeden önce bugünkü toplant›n›n sonuçlar›
hakk›nda birkaç bilgi ald›m, onlar› sizlere de sunmak
istiyorum; çünkü Say›n Nas da burada birtak›m fleylerden
bahsetti ve bunlar da do¤ru bilgiler, ancak çok güzel
geliflmeler de var.

Hepimiz biliyoruz ama flu yeni bilgileri belki bilmiyoruz.
2008 itibariyle GSY‹H içindeki Ar-Ge harcamalar›n›n
toplam› 7 milyar dolara ulaflm›fl bulunuyor, bu yeni bir
bilgi. Bunun haricinde daha enteresan bir bilgi var: Ar-
Ge harcamalar›n›n finansman kaynaklar›na bakarsak,
bunun afla¤› yukar› %47'si art›k özel sektörden geliyor.
Kamu sektöründen %31'i, yüksek ö¤renimden de %16's›
geliyor. Burada daha da önemli bir konu var ki bugün
bizden önceki konuflmac›lar hep katma de¤ere çok önem
verdiler, katma de¤er Ar-Ge'den geçiyor ve tabii bunun
en büyük paydafl› da bize göre özel sektör. Özel sektöre
bakt›¤›m›z zaman, bugünkü istatistiklerden ve
anlat›lanlardan özel sektörün katk›s›n›n, sektör baz›nda
Ar-Ge harcamalar›na oran› %44'e ulaflm›fl. Yüksek
ö¤renimde de bu oran %44, uç uca gelmifller. Bu, Türkiye
tarihinde ilk defa oluyor. Özel sektörün Ar-Ge'deki pay›n›n
yüksek olmas›, birçok sorunumuzun, özellikle de katma
de¤er sorunumuzun kolayl›kla çözülebilece¤ini gösteriyor.
2002'de özel sektörün katk›s› %29, 2007'de %41, 2008'de
%44 olmufl. ABD'de bu oran %72 ama biz kendimizi AB
ile k›yaslayacaksak, AB'de bu oran %63. 2002'de AB'nin
üçte biriymifliz, flu anda üçte ikisine ulaflm›fl vaziyetteyiz.

Ar-Ge'nin girdisi sadece para de¤il, bunun haricinde daha
da önemli bir fley var ki, o da insan gücü. 2002 y›l›nda,
tam zamanl› Ar-Ge personelinin say›s› 29.000
civar›ndayd›, 2004'te BTYK'larda bu rakam›n 40.000
olmas› hedefi konuldu. Fakat çok enteresan bir geliflme
oldu, 2006 y›l›na geldi¤imizde 40.000'e ulaflm›flt›. 2006'da
bu sefer 2010'da 150.000 olmas› hedeflendi. 2008'e geldik,
bugünkü veriler, TU‹K'in aç›klamalar›na göre, 67.000.
Bu bence o katma de¤er sorununun çözümüne bir
yaklafl›m. Ümit ederiz ki hepimiz, bütün sanayicilerimiz,
Ar-Ge'nin bizim için çok önemli bir fley oldu¤unu, bu
konuyu içsellefltirirler ve sorunlar›m›z›n büyük k›sm›n›
burada çözebilece¤imizi hissederler, ki bunun anlafl›lm›fl
oldu¤u da bu istatistiklerden görülmekte.

Sözü fazla uzatmadan konuflmas›n› yapmak üzere Say›n
Ruhi Kaykayo¤lu'nu davet ediyorum. Kendisi Türkiye'de
sektörel de¤iflimler ve dinamikler konusunda bugünkü
durumumuzu, gelece¤e bak›fl›m›z› ve 2010-2020 y›llar›
aras›nda nas›l bir eko-yenilik politikalar› olaca¤›n›
anlatacak.

Türkiye ‹çin Yeni Teknolojiler, Yeni Sektörler
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Prof. Dr. Ruhi Kaykayo¤lu
Global Education ve Technoinvent fiirketleri Kurucusu ve Stratejisti

Hofl geldiniz de¤erli sanayiciler. Uzun zamand›r
göremedi¤im baz› dostlar›m› da gördüm burada, tekrar
çok memnun oldu¤umu belirtmek istiyorum. Bugün
sabahtan beri konufltu¤umuz Türkiye'nin sanayi stratejileri
ve inovasyon konusunda Türkiye'nin nereye gitti¤ini,
bana ayr›lan k›sa sürede, birazc›k heyecanla koflarak
sizlerle paylaflmak istiyorum.

Sunumunu dört bölümde yapaca¤›m. ‹lk olarak bugün
nerede oldu¤umuzu görmek için bir resmimizi çekece¤iz.
Arkas›ndan tam bir stratejik plan haz›rlama yaklafl›m›ndan
nerede olmak istedi¤imize bakaca¤›z. Bu konuda Vizyon
2023 diye haz›rlanan bir dokümandan k›saca bahsetmek
istiyorum. Arkas›ndan ne yapt›¤›m›za, 2023 için
haz›rl›klar›m›za bakaca¤›z. Son olarak da benim çok
heyecanland›¤›m bir konu olan 2010-2020 aras›nda siz
sanayicilerin neler yapmas› gerekti¤inin, flu andaki
fabrikalar›n›z›n yan›na ne koyman›z gerekti¤inin, hangi
ürünleri öne ç›kartmam›z gerekti¤inin bir resmini size
vermek istiyorum. 15 dakikada bu resmi vermek son
derece zor ama haz›rlad›¤›m slaytlarla elimden geldi¤i
kadar bunlar› sizlerle paylaflaca¤›m.

‹novasyon dedi¤imiz zaman akl›m›za hemen 4-5 tane
çok önemli davran›fl geliyor. Bunlardan bir tanesi pozitif
olmak. Biraz önceki toplant›m›zda güzel fleyler de dinledik
ama bütün dünyan›n içinden geçti¤i bu global krizde
birazc›k pozitif olam›yoruz, s›k›nt›lar›m›z var.  Yaklafl›k
20 y›l hocal›k yapt›ktan sonra 5 y›ll›k bir hizmet sanayicisi
olarak benim de yaflad›¤›m zorluklar var. Ben de çeklerimi
alam›yorum, biraz önce Zuhal Han›m'›n söyledi¤i gibi,
ben de birtak›m yerlere yetiflemiyorum ama buna ra¤men
inovasyonun birinci flart› pozitif olmak. ‹kinci flart›,
meydan okumak. Biz sanayici olarak senelerce bu sisteme
meydan okuduk ve bundan sonra da meydan okumaya
devam etmemiz laz›m. Hatta bu co¤rafyada de¤il, son 2
y›lda, son 2 ayda %146 artan Afrika ihracat›m›z, %36
artan Avustralya ihracat›m›z, ayn› zamanda bölgemizde
Kuzey Afrika'ya artan %147'lik ihracat›m›z, siz
sanayicilerin herkese yeteri kadar meydan okudu¤unu
gösteriyor. ‹novasyon, pozitif davranmakt›r, meydan
okumakt›r, iletiflim kurmakt›r, iyi proje üretmektir, müflteri
odakl› olmakt›r. O nedenle, benim konuflmam›n temelinde
de daha ziyade sanayici olarak 2023 hedefimizde müflteri
odakl› nas›l olaca¤›z, hangi sektörlerde kalaca¤›z, bu
sektörlerde neler yapaca¤›z, bunlar› sizinle paylaflmak
istiyorum.

Bugün neredeyiz? Kim ne derse desin, biraz önce
konuflmac›lar›n da söyledi¤i gibi, yüksek potansiyele
sahip olan Türkiye, kimilerine göre kinetiklerini
çal›flt›ramayan Türkiye, kimilerine göre biraz önce Say›n
Adem hocam›n da söyledi¤i gibi 16-17. s›rada yer alan
koca bir ülke. 2008 rakamlar›nda 4,3 milyar dolar Ar-
Ge'ye harcayaca¤›n› söyleyen Türkiye, biraz evvel Say›n

Baflkan'›n da bahsetti¤i gibi 7 milyar dolar harcam›fl. E¤er
biz rakam olarak 7 milyar dolay› koysayd›k, 23. de¤il
17. s›rada yer alacakt›k.

Burada gördü¤ünüz gibi Türkiye h›zl›ca gelifliyor. Çok
büyük bir ticaret hacmi ve çok yüksek bir ihracat rakam›
var. Bu son bir seneyi mazur görürsek ço¤unu sanayi
mallar› oluflturuyor ve bunlar›n içinde de say›lar› h›zla
artan teknoloji ürünleri var.  Türkiye birçok ilkleri yap›yor.
Ben dedim ya biraz pozitif olal›m. S›k›nt›m›z var biliyorum
ama bakt›¤›m›z zaman dünyan›n turizmde en büyük
dokuzuncu ülkesiyiz. 1 milyar nüfusu olan Hindistan 5
milyon turist bulurken, biz 72 milyon nüfusumuzla 20
milyonun üzerinde turist bulabiliyoruz. Dünyan›n
dokuzuncu en fazla turizm ihracatç›s› olmufluz. Makine
imalat› t›k›t t›k›r iflliyor, Avrupa alt›nc›s›y›z. Çok yak›nda
çok büyük rakamlara eriflebilecek çok say›da makineci
dostum var burada, eminim ki çok daha ilerilere gidece¤iz.
Yurtd›fl› müteahhitlik hizmetlerinde Çin'den sonra dünyada
ikinciyiz. Hangi ülkeyi gösterirseniz gösterin, benim
müteahhitim hemen gidebiliyor ve alt› ayda kazmay›
vuruyor, birazdan örneklerini verece¤im. ‹çinde çok
de¤erli Ar-Ge çal›flanlar› olan beyaz eflya üreticilerimiz
var, dünyan›n en büyük onuncu beyaz eflya üreticisi olmak
üzereyiz, belki de olduk. Birçok alanda dünyan›n birincisi
ve ikincisi olan, çok pozitif bir ülkeden, gelece¤i çok
parlak olan ülkemizden bahsediyoruz. (Resim 1)

Çok yak›n bir geçmiflte, Harvard Üniversitesi Institute
for Strategy and Competitiveness taraf›ndan haz›rlanan
bir doküman› sizlerle paylaflmak istedim. Bunu ben de
haz›rlam›flt›m ama bu toplant›ya gelmeden önce ayn›s›
bulunca size vermek istedim. Burada gördü¤ünüz gibi,
Türkiye 2007 itibariyle, çok genifl kümelenmede ihracat
yapan bir ülke. Buradaki koyu yefliller, dünya pazar›nda
%3'ün üzerindeki ihracat›m›z› gösteriyor. Turizm-
a¤›rlama, tekstil, yap› malzemeleri, arkas›ndan
konfeksiyon; ikinci kategoride bina malzemeleri, denizcilik
ile ilgili cihazlar, tütün ve daha sonra da 0,9 ile 1,5
aras›nda bize çok has birçok ürünü ve kesiflim alanlar›n›
görebiliyorsunuz.  (Resim 2)
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Türkiye co¤rafya olarak çok enteresan bir ülke. Belki de
Türkiye'nin gelecekte, 2030'lara, 2050'lere yap›lan birçok
projeksiyondaki en önemli görevi, yeni bir Do¤u mahallesi
yaratmas›d›r.  Burada gördü¤ünüz gibi ülkemiz, etraf›nda
bulunan çok çeflitli ülkelerle çok iyi iliflkiler kurmaya
çal›fl›yor. Bunlar›n bize yeni f›rsatlar verdi¤ine inan›yorum.
Kararl› iliflkinin, dost olma ilkesinin, Türkiye'ye daha
çok güzel fleyler açaca¤›na inan›yorum. Türkiye'nin
co¤rafi konumunun, tüm komflular›yla iyi ekonomik
politikalar gelifltirmesinin Türkiye'ye ve sizlere büyük
f›rsatlar ç›karaca¤›na inan›yorum. Bir örnek vermek
gerekirse, burada gördü¤ünüz gibi Libya, Irak ve
Kazakistan'a oklar çizdim. Bu oklar, benim küçük hizmet
flirketimin müteahhitlerle gidip bu ülkelerdeki
üniversitelere dan›flmanl›k yapmak, teknopark kurmak,
oradaki laboratuarlar› e¤itmek için kulland›¤›m›z yollar.
Benim müteahhidim art›k hangi ülkeye giderse, “Hocam
ben orada üniversite inflaat› yap›yorum, siz gelin oradaki
laboratuarlar› kurun,” diyor. Yar›n sabah Libya'day›m,
Libya'n›n en büyük üniversitesinde toplant›m›z var.
Demek ki f›rsatlar bütünleflik olmak zorunda. Makineci
bir yere giderken yan›ndakini götürmek zorunda.
‹novasyon iletiflim de¤il miydi? ‹novasyon paylafl›m de¤il
miydi? Tek bafl›na giderek bir fley yapamayaca¤›m›z›
bizim çoktan ö¤renmemiz gerekiyor. (Resim 3)

Bu toplant›ya has çok güzel bir ak›l haritas› çizdim.
Türkiye'nin ak›l haritas› ne olabilir, f›rsatlar› ne olabilir?
Zaman›m›z k›s›tl› oldu¤u için bunlar›n hepsini
okuyamayaca¤›m ama flöyle bir bakt›¤›m›z zaman, Türkiye
2010-2020 aras›nda çok büyük co¤rafi f›rsatlara sahip:
Avrupa, Ortado¤u, Amerika, Afrika, Avrasya, Uzakdo¤u.
Daha hiç ihracat›m›z olmayan Güney Amerika'ya son iki
ayl›k ihracat›m›z›n %20 artt›¤›n› söylersek bunun ne
kadar büyük bir f›rsat oldu¤unu düflünebilirsiniz. Sosyal
f›rsatlar›m›z, gün geçtikçe gelifliyor. Ben 1974 y›l›nda
üniversiteye bafllad›¤›m zaman, Türkiye'de 15 üniversite
vard›, bugün 140 tane var. Bildi¤imiz kadar›yla Yüksek
Ö¤renim Kurumu'nda s›rada bekleyen 20 üniversite var.
Bunlar›n niteliklerini tart›flabiliriz, baz›s› meslek yüksek
okulu, baz›s› daha üniversite olmaya haz›r de¤il ama her
fleyde bir bafllang›ç var ve üniversitelerimizde ben bu
bafllang›c›n çok iyi olaca¤›na inan›yorum. Türkiye, beceri
ve kabiliyetler ülkesi. Liderlik çok genifl, çok güzel
örnekler var, uluslararas› liderlerimiz var. Türkiye'de
meslekler gün geçtikçe art›yor. 1900'lerin bafl›nda sadece
4.000 tane meslek varken bugün 40.000-50.000 meslek
sayabiliyoruz. Genç nüfusu hiç anlatmama gerek yok.
Güçlü kurumlar var. Özellikle çevremizi Kazakistan,
Libya, Irak - tan›d›kça ne kadar güçlü kurumlara sahip
oldu¤umuzu görüyorum. Yerel yönetimlerimizi çok
elefltiriyoruz, ama çok dinamikler, ancak yol göstermemiz
laz›m, üniversitenin daha çok iflbirli¤i yapmas› laz›m.
Tarihi f›rsatlar›m›z var: komflular, NATO, OECD, AB
üyeli¤imiz, ‹slam ülkeleri liderli¤imiz. Osmanl›
‹mparatorlu¤u miras› bize çok çok önemli tarihi f›rsatlar
sunuyor. Marka f›rsatlar›m›z, Say›n Bakan›m›z›n bafllatt›¤›
Turquality, tasar›m ödülleri. Tolerans f›rsatlar›m›z var,
Türkiye bu co¤rafyan›n en toleransl› ülkesi: dinsel, etnik,
yabanc›yla yaflama, cinsiyet tercihi, evlilik, çok kültürlülük.
Ayr›ca ulusal rekabet f›rsatlar›m›z var, Say›n Bakan›m›n
da anlatt›¤› Michael Porter'›n befl elmas boyutu. (Resim
4)
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Türkiye ekonomi stratejisinin çok eflsiz güçlü yanlar› var.
2008'de bas›lan National Intelligence Council, ABD
raporu bunlar› s›ralam›fl. Rekabetçi ücret seviyesi, güçlü
giriflimci ticaret seviyesi, h›zla büyüyen pazarlar, co¤rafi
konumlamalar, önemli bölgeler, güçlü pazarlar. Ama
buna karfl› tabii sorunlar›m›z da var: ‹flgücünün kabiliyet
ve becerilerinin gelifltirilmesi, daha fazla Ar-Ge yap›lmas›,
daha fazla e¤itim ve imkân sa¤lanmas› gerekiyor. Ama
hiç unutmay›n, Amerika'n›n bile bu sorunlar› var. Her
ülke büyüdükçe sorunlar› da onunla birlikte büyüyecektir.
Mühim olan bu kuvvetli yanlar›m›z› kullanarak bu
sorunlar› çözmektir. (Resim 5)

Türkiye'nin güçlü yanlar› hiç flüphesiz ki tafl›ma, iletiflim
network'ü, yeni flirketleri açma yöntemlerinde h›zlanm›fl
pratik ortamlar, yabanc› yat›r›mc›lara aç›k bir ülke olmas›,
gümrük duvarlar›n›n mütevaz›l›¤›, ulusal rekabet, IT
politikalar› ve güçlü bankac›l›kt›r. Buna karfl›l›k biraz
evvel dinledi¤imiz oturumda hemen hemen bütün
panelistlerin üzerinden geçti¤i vergi sistemi, krediye
eriflim zorlu¤u, giriflimci sermayesi, iflgücü becerilerinin
s›n›rl› olmas› ve di¤er konular, Türkiye'nin önde gelen
zay›f yönleri olarak gözümüze çarp›yor. (Resim 6)

Bir resim çektik, umut var, inovasyon yapmaya
çal›fl›yoruz, üniversitelerimizin say›s›n› art›rd›k, çevremize
daha etkin bir flekilde yaklafl›yoruz. Peki, gelecekte ne
olacak derseniz, bu konuda TÜB‹TAK öncülü¤ünde son
4-5 senedir gelifltirilen 2023 raporlar›n› okuman›z› tavsiye
ediyorum. Burada hepsinin üzerinden geçemeyece¤im,
gayet kapsaml› bir doküman. Google'a girip 2023
yazarsan›z her türlü doküman› bulabiliyorsunuz.
Türkiye'nin safha safha, y›l y›l, ay ay hangi teknolojileri
elde etmesi gerekti¤ini, nereye gitmesi gerekti¤ini gösteren
bu doküman› her sanayiciye tavsiye ediyorum. Vakit
bulup bunlara bakal›m, çok kolay ve parça parça
okunabiliyor. Bu doküman Türkiye'nin bilim ve teknoloji
politikalar›n› sapt›yor, uzun dönemli geliflimini anlat›yor,
talepleri belirliyor, stratejileri koyuyor, bunlara karfl›
gelifltirilmesi gereken teknolojileri ve politikalar› özetliyor.
Bu doküman›n ayn› zamanda önümüzdeki 20 y›l için
Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalar›n›n
gelifltirilmesinde çok katma de¤erli bir politika makalesi,
beyaz kitap olarak da Türkiye'nin gelifliminde yerini
ald›¤›n› rahatl›kla söyleyebilirim.

Bu çal›flmalar›n bafl›nda, inflaat ve altyap›, tekstil, kimya,
ulaflt›rma, turizm, makine, malzeme, tar›m, g›da, savunma
ve havac›l›k, uzay, sa¤l›k, ilaç, enerji ve do¤al kaynaklar,
bilgi ve iletiflim, Türkiye'yi gelece¤e koflturacak bütün
bölümlerde neler yap›laca¤› safhalar halinde anlat›lm›flt›r.
Bunlar da bir sonraki bölümde anlataca¤›m bugün ne
yapt›¤›m›z› çok güzel gösteriyor.

Bugün ne yap›yoruz? Kümeleniyoruz. Say›n Bakan›m
da izah ettiler, Türkiye'nin bugünlerde en iyi yapt›¤› fley
kümelenme. Bunu pek de sa¤l›kl› yapam›yoruz, TÜS‹AD
baflka bir yerde yap›yor, OST‹M baflka bir yerde yap›yor,
kalk›nma ajanslar› baflka türlü yap›yor, bir türlü bir araya
getiremiyoruz. Bunlar› bir araya toplarsak kümelenmenin
daha düzgün olaca¤›na inan›yorum. Kümelenme, Türkiye
ekonomisinin flimdiye kadarki geliflimine daha da ivme
kazand›racak, daha da sektörel geliflim sa¤layacak bir
politika olarak gözüküyor. Ama dedi¤im gibi, burada
devlet politikalar› zay›f, çok fazla düflünceler var. Bir
hoca olarak Ar-Ge kültürünü sizlere anlatm›yorum, Say›n
Baflkan biraz önce söyledi, Ar-Ge'yi çok az yap›yoruz,
hep söylüyoruz, söylemeye de devam edece¤iz. %1'i yeni
geçtik, AB'nin ve dünyan›n çok alt›nday›z. Belki 16., 17.
s›raday›z ama %2'ye, %2,8'e gelmeden de bu ifli
beceremeyece¤iz. Ar-Ge'yi teflvik edece¤iz, bölgesel
inovasyon merkezlerini ortak bir noktaya getirece¤iz,
KOB‹'leri de bu iflin içine sokaca¤›z, kümelenmeyi daha
derinlefltirece¤iz.

Kümelenme konusuyla bizim kadar u¤raflan baflka gruplar
da var. Özellikle bu konuda AB kümelenme çal›flmas›na
bakt›¤›m›z zaman, bizlerle birlikte yapt›klar› çal›flmalarda
ülkemizin yedi bölgesinde de¤iflik kümeleri zaten
oturtmufllar. Sizler de bu kümelerin içindesiniz. Burada
gördü¤ünüz gibi, maden kümemiz de var, her türlü
kümeler bölgelerde ortaya ç›km›fl. Bu kümeler ille de
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olacak diye bir fley yok, bu olanlar› daha çok teflvik
edelim, insanlara bu konularda yat›r›m yapt›ral›m diyoruz.
Akdeniz sahillerimiz daha fazla tekstil, turizm, konfeksiyon
olurken, ‹ç Anadolu bölgemiz daha fazla makine, imalat;
Güneydo¤u Anadolu bölgemiz yine tekstil, ziraat ürünleri
ve konfeksiyon alan›nda geliflime aç›k. Benim anlatt›¤›m
bu yeni Do¤u Mahallesi'nin çok önemli rekabetçi bölgeler
olaca¤›na inan›yorum. (Resim 7)

Yine Harvard Üniversitesi'nin yapt›¤› çal›flmada, 1997
y›l›ndan 2007 y›l›na kadar kümelenme çal›flmalar›n›n
Türkiye'de nereye geldi¤ini araflt›rm›fllar. Bu çal›flma
göstermifltir ki, grafikte sa¤daki karenin içinde yer alan
konfeksiyon, tekstil, yap› malzemeleri, a¤›rlama hizmetleri,
turizm ve arkas›ndan otomotiv ile kuyumculukta en büyük
kümelenmeler oluflmufltur. Bunun arkas›ndan dünya
ticaret hacmine göre daha ufak çapl› geliflmeler olmufltur.
Geri giden ama yine önemli yeri olan sektörleri yine bu
çal›flmadan bulmak mümkündür. (Resim 8)

Resmimizi çektik, 2023'ü tekrar hat›rlad›k, küme
çal›flmalar›n› irdeledik, son olarak nereye gitti¤imize
bakal›m. Siz, sanayicilerin bundan sonra ne yapman›z
laz›m? Makine imal ediyorsan›z, ne taraflara yönelmeniz
laz›m? Yeni sektörler nelerdir? Türkiye nas›l rekabetçi

olacakt›r? Bu konularda ben size biraz falc›l›k yapmak
istedim. Bunlar› yaparken de tabii ki dünya
konjonktüründeki çal›flmalar, Türkiye'de yap›lan
çal›flmalar ve kendi deneyimlerimden faydalanarak size
bir harita vermek, bir resim çizmek istiyorum.

Hiç flüpheniz olmas›n ki önümüzdeki on y›l, flu sektörler,
Türkiye'nin yol alaca¤›, rekabetçi oldu¤u, siz sanayicilerin
kâr edebilece¤i, katma de¤erli ürün ve hizmet
gelifltirebilece¤iniz sektörler olarak gözüküyor (Resim 9):

• Yaflam Bilim ve Teknolojileri (Life science)

• Ekoteknolojiler

• Lojistik-Tafl›ma

• Tar›m-G›da

• Yap› Malzemeleri-Seramik

• Kimya/Çevre

• Makine ve Alet Sanayi

• Turizm

• Elektronik ve Yaz›l›m

• Tekstil

Özellikle yaflam bilim ve onunla ilintili teknolojiler,
Türkiye'nin gündemine çok oturmufl vaziyetteler. Urfa'dan
gelen çok de¤erli sanayici arkadafl›m›z afl› da üretti¤ini
söyleyince ben çok heyecanland›m. Türkiye'nin
önümüzdeki on y›l içinde bu bölgeye, benim anlatt›¤›m
co¤rafyaya yapabilece¤i en büyük hizmetlerden bir tanesi
bu afl› konusudur. Gen, biyomalzemeler, bakteriyoloji ve
viroloji, hücre doku kültürü, moleküler biyoloji ve
biyokimyasal tan› sistemleri, afl› ve ilgili malzemeler,
medikal cihazlar, ilaç, nanobiyoteknoloji, biyoteknoloji
alanlar›nda çal›fl›yorsan›z, bu konularda derhal t›p
fakülteleri, ziraat fakülteleri, makine fakülteleri ve çevre
fakülteleriyle irtibat kurun. Burada çok de¤erli hocalar›m›z
var, hocalar›m›z› açmak laz›m, onlar bu konular› biliyorlar
ama sanayici de¤iller. Onlar size gelemiyorlar,
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korkuyorlar, siz onlara gitmeye çal›fl›n. Onlar› sorgulay›n,
hocalar›m›z›n da kendi içlerinde dertleri oldu¤unu
unutmamak laz›m. Demek ki yaflam bilim ve teknolojileri,
bence Türkiye için çok güzel f›rsatlar sunabiliyor. Hepsi
high-tech, hepsinin katma de¤er yüksek, hepsi yap›ld›¤›
takdirde satt›¤›m›z binlerce seramikten, çok a¤›r
malzemelerden bize çok daha fazla gelir getirecek konular.
Özellikle Bakan›m bir simülatörden bahsetti, bir tonunun
üç milyon dolara geldi¤ini söyledi. Ben bir ton afl›
yüklesem, bana 15-20 milyon dolar getirecektir. Bizim
art›k daha fazla para kazanaca¤›m›z konulara yönelmemiz
laz›m.

Makine ve alet sanayini ele alal›m. Ben makineciyim.
1978 Bo¤aziçi mezunuyum. 32 y›ld›r makine
mühendisiyim. Bu konu Türkiye'nin olmazsa olmaz
konusudur. Burada tan›d›¤›m çok makineci var, bu konuda
biz çok becerikliyiz, kafam›z çal›fl›yor, yoktan var
ediyoruz. Gitti¤imiz zaman flöyle bir bak›yoruz, resmini
çekiyoruz, hemen kopyal›yoruz, bize gelenin ayn›s›n›
yap›yoruz. Demek ki bu konuyu b›rakm›yoruz. Makine
konusu bizim konumuz. Afla¤›daki alanlarda her türlü
fleyi yapmam›z laz›m ve bunu yapacak fakültelerimiz de
var, insan kayna¤›m›z da var.

• G›da Makineleri

• Tar›m Makineleri

• Otomotiv Yan Sanayi

• Savunma ve Havac›l›k Sanayi

• Hidrolik Sektörü

• Çelik Konstrüksiyon

• Makine Tak›m Tezgahlar›

• Maden Makineleri

• Yeralt› Makineleri

• Döküm Sanayi

• Beyaz Eflya

• Rüzgar Türbinleri

• Is›tma So¤utma Makineleri

• Dövme Sanayi

• Ekstrüksiyon Sanayi

• Sac ‹flleme

• Elektrik-Elektronik Makine Otomasyonu

• ‹fl Makineleri Yan Sanayi

Günde 300.000, 500.000 paket tafl›yan lojistik firmalar›
var Türkiye'de. Her türlü adresi buluyorlar, Ortado¤u'da,
Orta Asya'da, Kuzey Asya'da da bulurlar; Almanlar,
Amerikal›lar bulamazlar, bana inan›n. ‹çinizde lojistikçi
vard›r belki bilmiyorum ama çok önemli bir konu. Onlara
ambalaj yap›n, insans›z araç yap›n, flehir içinde gidecek

küçük kamyonlar yap›n, uzaktan alg›lama cihazlar› verin,
“Siz yolda giderken bu domatesler yolda olgunlafls›n,”
deyin. Bu iflleri yap›n, arkadafllar. Kimya ve çevreyi hiç
anlatmama gerek yok. Çok sevgili dostlar›m var burada,
birazdan sizlere enerji ve çevre konular›n› anlatacaklar.
Yap› malzemeleri, olmazsa olmaz. Müteahhitlik
yap›yorsan›z, bu kadar ifl yapm›flsan›z, oraya yap›
malzemeleriyle gitmek zorundas›n›z. Ben her gitti¤im
ülkede tuvalete gitti¤im zaman bak›yorum ve orada bir
Ege Seramik, bir Eczac›bafl›, bir Çanakkale markas›n›
gördü¤üm zaman k›vanç duyuyorum. Bunlar daha da
ço¤almal›. E¤er bir Japon Sato görürsem k›z›yorum, Bir
Rocca görürsem k›z›yorum ve müteahhide neden o
markalar› kulland›¤›n›, neden yerli mal› kullanmad›¤›n›
soruyorum. Tekstil batmad›, sadece katma de¤er gerekli.
Sadece kolayc›y›z, daha h›zl› gitmemiz laz›m. Organik
tekstil, nano tekstil gibi yeni konulara gitmemiz laz›m.
Moda marka ürün yaratmak bu kapsamda çok önemli.
Tar›m ve g›da, aynen kimya ve çevre gibi, fidanc›l›ktan
biyolojik korumaya, haz›r yemeklerden serac›l›¤a kadar
her türlü alan, yine girebilece¤imiz çok önemli alanlar.
Elektronik ve yaz›l›mda, yapabilece¤imiz ve yapt›¤›m›z
fleyler flunlard›r:

• Medikal Enformatik

• Gömülü Sistemler

• Endüstriyel Elektronik

• Mobil Yaz›l›m

• Medikal Elektronik

• Görüntü ve Ses S›k›flt›rma

• Yaz›l›m Gelifltirme

• Entegre Yaz›l›mlar

 Son olarak Ferda Han›m'›n konusu olan ekoteknoloji yer
al›yor:

• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (günefl, jeotermal,
rüzgar, dalga, hidrojen, biyomas, hidroelektrik)

• Biyokatalizörler

• eri Dönüfltürme

• At›k su ve temiz su teknolojileri

Her türlü turizm, ilaçtan ekoturizme kadar çok önemli
ve bizim girmemiz gereken alanlard›r.

Burada çok kapsaml› bir matris var. Ben bunun hepsini
göstermeyece¤im. Bunu flunun için haz›rlad›m: Bu alanlar›
fluraya yazarsak, üniversitelerimizi flu alanlarda da ileri
götürebilirsek, flu çarp›l› alanlarda Türkiye'nin çok kuvvetli
bir inovasyon yaratabilece¤ine inan›yorum. (Resim 10)
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Mehmet Önder Yetifl

fiimdi Profesör Doktor Say›n Osman Sevaio¤lu'ndan
sanayinin en önemli girdisi olan enerji sektörüyle ilgili
bir de¤erlendirmeyi içeren, enerji sektöründe yeni
yönelimler ve f›rsatlar bafll›kl› bir sunum izleyece¤iz.

Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Ö¤retim Üyesi

Öncelikle flunu ifade etmek isterim, biz “Enerji sektörünün
bugüne kadar hep arz-talep dengesi kötüye gitti, kesintiler
bafllayacak, halimiz ne olacak, 2012'de ne olacak, batt›k,
öldük” dedik. Bunu diyenler içinde ben de var›m ama
‹stanbul Sanayi Odas› bana enerji sektöründe f›rsatlar
üzerine konuflma yapmam› teklif etti. F›rsatlar yani para
kazanman›n yollar›. Bu benim al›flt›¤›m bir anlat›m konusu
de¤il ama do¤rusu da bu. Her kriz, her s›k›nt›, ayn›
zamanda f›rsat da yarat›r ve bu f›rsatlar sanayi içindir,
KOB‹'ler içindir, sizler içindir. Ben kafam› zorlad›m ve
enerji sektöründe arz-talep dengesinin s›k›flmas› nedeniyle
yaklafl›k 19 tane para kazanma yolu gördüm. Belki daha
fazlad›r, belki zorlamayla daha baflka alternatifler
bulunabilir ama bugün bu k›sa zamanda bunlar› size arz
etmeye çal›flaca¤›m. Bunu bir bak›ma, buradaki
kat›l›mc›lar› teflvik ve tahrik etmek için yapaca¤›m. Art›k
a¤lamay› b›rakal›m, biraz da iflimize dönelim, neler
yap›labilece¤ine bakal›m.

Öncelikle Türkiye'nin enerji talebine bakal›m. Üzerinde
fazla durmayaca¤›m, sadece durumun ciddiyetini
göstermek için söylüyorum. Türkiye'nin enerji talebi üssel
olarak art›yor. fiu anda 196 milyar kilowatt/saatteyiz.
fiakas› yok, bu nüfus art›fl›yla durum böyle. Mutlaka bir
yerde doyuma ulaflmas› gerek. E¤er bu art›fl h›z›yla giderse
savafl ç›kacak, baflka yolu yok. Sadece Türkiye'de de¤il,
bütün dünyada böyle art›yor. Bildi¤iniz gibi dünyada
bütün savafllar enerjiye dayal›, en son Afgan harekat›
dahil. (Resim 1)

Türkiye'nin enerji tüketimi cumhuriyetin kurulmas›ndan
beri flöyle artm›fl: fiu anda yaklafl›k 200 milyar kWh
tüketimimiz var. Bu sene krizden dolay› %4,5 oran›nda
bir eksilme oldu. ‹lk 50 milyar kWh enerjiyi üreten
santralleri Türkiye 1988 y›l›nda kurmufl, ondan sonraki
santralleri 1990'da Turgut Özal döneminde serbestleflmeyle
birlikte 9 y›lda kurmufl. ‹nan›l›r gibi de¤il. Tabii o dönemde
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çal›flan insanlar›n lehine, savafllar var, kurtulufl harekat›
var, sermaye yetersizli¤i var, her fley söylenebilir. Ondan
sonraki 50 milyar kWh üreten santralleri 6 y›lda kurmufl,
daha sonrakini 5 y›lda kurmufl. Bu demektir ki, bundan
sonraki 50 milyar kWh elektri¤imizi üretecek santralleri
kurmam›z için bize müsaade edilen süre 3,5 y›l. Yani 3,5
y›lda Türkiye 50 milyar kWh elektrik üretecek santralleri
kurmak zorunda. Yabanc› sermayeyle mi olur,
serbestleflmeyle mi olur, komünizmle mi olur,
demokrasiyle mi olur, devletçilikle mi olur, hiç önemli
de¤il, neyle olursa olacak ama bu 50 milyar kWh
kurulacak.  Kurmazsan›z aç›kta kal›yorsunuz. Devlet
asl›nda bu konuyu özel sektöre 1984'ten beri terk etmifl
durumda. “Buyurun, gelin yap›n, ben art›k kar›flm›yorum
bu ifle,” diyor. Devletin politikas› bu ve sektör büyük
sermaye yat›r›m› gerektiriyor. (Resim 2)

Puant güç talebi flu anda 30.000-32.000 megawatt, yani
akflam saatlerinde Türkiye 32.000 MW'› haz›r tutmak
zorunda. 45.000 MW puant güç talebimiz oldu¤u söylense
de kalan burada, çal›flm›yor, verimlili¤i düflük, kapasitesi
düflük, kazan›n bas›nc› tutmuyor. (Resim 3)

Enerji talebi 200 milyar kWh'e grafikte görüldü¤ü flekilde
ulaflm›fl. Önümüzdeki y›llardaysa, 2018'e kadar olan

TE‹Afi'›n enerji talep projeksiyonlar›na göre, 2018'de
360 milyar kWh saat enerji laz›m bu ülkeye. Sanayicisiniz,
bu durum sizi daha çok ilgilendiriyor. Benim evimde bir
lamba var, bir buzdolab› var ama sizi daha çok
ilgilendiriyor, çünkü ekmek paran›z. Türkiye 2018'de
360 milyar kWh elektrik üretmek zorunda. Bu demektir
ki, flu anda 190 milyar oldu¤una göre Türkiye 8 y›l içinde
flu anki enerji üretimini iki kat›na ç›karmak zorundad›r.
Hikâye gibi geliyor ama gerçek bu. Bunu nas›l
yapacaksan›z yapacaks›n›z. Nükleerle mi olur,
yenilenebilirle mi olur, kömürle mi olur, ithal kömürle
mi olur, Ruslardan do¤algaz m› al›rs›n›z, mollalardan
gaz m› al›rs›n›z, nas›l yaparsan›z yapars›n›z ama 360
milyar kWh enerji üretmek zorundas›n›z. Kötümser
senaryoya göre 340 milyar kWh, aradaki fark fazla de¤il.
Mutlaka bu üretimi bulmak zorundas›n›z. (Resim 4)

Nükleerde bizim 39 milyar kWh elektri¤imiz vard›.
Nükleer ihalesi iptal oldu, karfl› ç›kanlara sevinme vesilesi
oldu, sevinmelerini dilerim ama Türkiye maalesef 39
milyar kWh elektri¤i kaybetti. Böyle mi olmal›yd›,
diyeceksiniz. Bana kal›rsa, fiyat›, maliyeti ne olursa olsun,
Bat›l› flirketlerin rekabetine dayal› bir nükleer santral
ihalesi yap›lmal›yd›. Tek ata oynarsan›z, tek flirkete
oynarsan›z, sonunda bafl›n›za gelen bu olur ve Türkiye
yeniden bir on y›l kaybetti. Nükleerden 39 milyar kWh
aç›¤›n›z var. Bunu kapatman›z laz›m bir flekilde. Küçük
ve orta boy akarsulardan 38 milyar kWh elektri¤imiz var.
Herkes yenilenebilir enerji, temiz enerji, çevre,
çocuklar›m›z, torunlar›m›z diyor ya, hepsinin sonunda
üretilecek elektrik 38 milyar kWh. Yani vazgeçti¤iniz
nükleer santralin ayn›s›, 50 olmuyor, 60 olmuyor, 70
olmuyor. Bundan sonraki projeler, da¤lar›n tepelerindeki
akarsular›n afla¤› indirilmesi demek. Zor projeler, bütün
çevreciler karfl›, herkes dava aç›yor. Hidroelektrik
santrallere herkes dava aç›yor. Sanki insanlar bu ülkede
enerji üretimine karfl› ama unutuyorlar ki flu anda bu
salon, bu lamba elektrikle çal›fl›yor. Bilgisayar istiyor,
okul istiyor, projeksiyon makinesi istiyor ama enerji
üretimi istemiyor bu ülkenin insanlar›, dava aç›yorlar.
Türkiye bütün gelece¤ini, Kolombiya'da, Güney Afrika'da
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üretilen kömüre dayad›. Yerli kömürler kapand›,
kullan›lm›yor, Güney Afrika'daki zencilere ifl sa¤lan›yor,
gemilerle kömür geliyor. Bu kömür buralarda santrallerde
yak›lacak ve elektrik elde edilecek. Toplam kurulu gücü,
19.000 MW, ister kabul edin ister etmeyin. Dünyada da
enerji üretme flekli bu, baflka türlü bir flekli yok. Hidrojen
gibi fleyleri bir kenara b›rak›rsak, yok öyle enerjiler.
Dünyada da, Türkiye'de de hidrojen diye bir enerji yok.
Kömür, do¤algaz, rüzgâr, yerli kömür, küçük ve orta boy
akarsu, hepsi bu kadar. Bunun d›fl›nda baflka,
konvansiyonel, al›fl›lm›fl ticari enerji yok. Birine dava
açarsan›z, di¤erini art›r›yorsunuz; ölümlerden ölüm
be¤enin, sanayiciler olarak size kalm›fl. (Resim 5)

Rüzgâr›n 10.000 MW oldu¤unu söylediler, TFDK'dan
3.000 MW'l›k rüzgâr ç›kt›. 3.000 MW'l›k lisans ç›kt›,
daha fazla ç›kmad›. 7.000 olacak, bir daha açaca¤›z
ihaleleri dediler, toplam 3.000 MW ç›kt›, umar›m 10.000
olur. Sonuçta rüzgâr, Türkiye'nin öz kayna¤›. Yerli
kömürün ne olaca¤› belli de¤il, kalitesi düflük, havay›
kirletiyor, çevreciler karfl› ç›k›yor ama özbeöz kendi
mal›m›z. Tufanbeyli'de var, Silopi'de var 135 MW, inflallah
ço¤al›r. Çank›r› Orta'da 125 MW var. Afflin'i büyütmemiz
laz›m, 5.000 MW var orada. Yerli kömür, tam bir soru
iflareti. (Resim 6)

Petrol fiyatlar›, flu anda 70 dolar civar›nda. Ne olaca¤›
belli de¤il, Afganistan'daki bir gerilimle tekrar artabilir.
Petrol fiyatlar› büyük oranda Amerika'n›n ve Amerika'ya
karfl› gelen Ortado¤u ülkelerinin, özellikle ‹ran'›n ona
verece¤i cevaba ba¤l›.

Çin, deli gibi enerji tüketiyor ve bu enerji tüketimi
azalaca¤› yerde art›yor. Kifli bafl›na enerji talebi, 1,2 ton
eflde¤er petrol 2,4'e yani iki kat›na ç›k›yor. Petrol ithalat›n›n
toplama oran› %42, 2030'da bu oran %82. Yani Çin,
önümüzdeki y›llarda petrol ithalat›n› art›r›yor. Belki bas›n›
izleyenler bilir, bugün Türkmenistan do¤algaz boru hatt›
aç›ld›. Önemini anlayamayan arkadafllar›m›z olabilir,
bundan sonra Hazar petrolleri, daha do¤rusu Türkmen
do¤algaz› Bat›'ya de¤il Do¤u'ya akacak, bundan sonra
Türkiye bir enerji geçifl koridoru olmayacak, çünkü Hazar
petrolleri ve do¤algaz› Avrupa yerine Çin'e do¤ru akarsa,
Türkiye'nin geçifl ülkesi olma özelli¤i de ortadan kalkacak.
Yani hayallerle u¤raflmayal›m, biraz daha dikkatli olal›m.
Çin'in elektrik talebi flu anda 2,54 milyar kWh, 2030'da
dört kat›na ç›k›yor. Bu demektir ki deli gibi enerji santrali
kuruyor, özellikle de kömür. Karbondioksit, çevre kirlili¤i,
hiçbir fleyi dinlemiyor. CO2 sal›n›m› 5.100 milyon tondan
11.148 milyon tona ç›k›yor. “Yap›yorum, var m› bir
diyece¤iniz, ‹sterseniz gelin durdurun,” diyor, bu kadar.
Güçlü ülke böyle söyler. (Resim 7, 8)
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Çin böyle havay› kirletirken, Türkiye'nin havay›
kirletmeyelim, kömür santrallerini durdural›m demesi,
ak›ls›zl›ktan baflka bir fley de¤il. Kömür, Türkiye'nin
kendi topra¤›n›n alt›ndan ç›kan kendi nimeti, özbeöz
kendi kayna¤›m›z. “Kömürümün karas›, baht›m›n yaras›,”
demifl adam. Dolay›s›yla kömür santrallerine önem
vermemiz laz›m, iflgücümüz burada.

Geçti¤imiz y›llarda, siyasi sebeplerle, elektrik fiyatlar›
48. ayla 96. ay aras›nda sabit tutuldu bu ülkede. Seçimi
kazanmak için. Ama do¤algaz fiyatlar› ald› bafl›n› gitti
çünkü do¤algaz fiyatlar› Gasprom'a ba¤l›. Fiyatlar yükseldi
ve bu aradaki fark› Hazine ödedi. Ödenen para  ise 13
milyar dolar. (Resim 9)

Elektri¤in olmas› gereken fiyat› ele ald›¤›m›zda, özellikle
Çin'in enerji  tüketimine bak›l›rsa, enerjinin
ucuzlamayaca¤›n› hemen söyleyebiliriz. Bunu aç›k ve
kesin olarak söyleyelim. Enerji ucuzlamayacak, petrol,
do¤algaz ve kömür ucuzlamayacak, bilakis pahal›laflacak.
Siyasi irade bunu daha fazla tutamaz, bu flekilde sübvanse
edemez ve bu iki fiyat bir yerde buluflacak. (Resim 10)

Peki, bu durumda biz ne yapabiliriz? So¤uk jeotermal
santraller kurabiliriz. So¤uk termal nedir? Bir tanesinde
ben dan›flmanl›k yap›yorum. Bu sene 96°C jeotermal

So¤utmaya dayal› chiller gruplar› hizmete girebiliyor.
Yüksek s›cakl›ktan 5°C veya 0°C'e kadar so¤uk hava
elde eden sistemler bunlar ve geri dönüfl süresi 7 ila 10
y›l. (Resim 12)

Türkiye'nin rüzgâr potansiyeli, istesek de istemesek de
10.000 MW'a varacak. Bu sene 3.000 MW, yeni ihaleyle
10.000 MW'a ulaflacak. Rüzgâr ölçüm direkleri laz›m.
Bir direk aksam›, yaklafl›k 40.000 dolar. Bunlar›n burada
yap›lmas› gerekiyor. KOB‹ düzeyinde bir ifl, teknolojisi
de yok. Birtak›m basit ölçüm aletleri var, ithal de edilebilir.
Önemli miktarda direk ihtiyac› var. (Resim 13)

suyla çal›flan santraller ç›kt›. Biliyorsunuz, 120°C'den
daha afla¤› jeotermal kaynaklarla santral kurulam›yor.
67°C'de buharlaflan pentanol kullan›l›yor, yeni bir
teknoloji. Dolay›s›yla Ege'de düflük s›cakl›kl› jeotermal
kaynaklar, elektrik üretmeye bafllayacak. Fiyat› yaklafl›k
3.500 dolar/MW. (Resim 11)
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Organik at›klara dayal› elektrik üretimi var. Ormanc›l›ktan
aç›¤a ç›kan yang›n› önlüyor. Bundan elde edilecek elektrik
yaklafl›k 31 milyar kWh, bu da bugün Türkiye'nin vazgeçti¤i
nükleer santralle ayn›. Bunlar, yak›labilen çeflitli at›k
ürünler. (Resim 14)

KOB‹'ler için özellikle, küçük ve orta boy sanayi için
türbin üretimi mümkün. fiu anda sadece TEMSAN yap›yor
ve yeterli de¤il, piyasay› doyuram›yor. Türbin üretmeyi
düflünmemiz laz›m, hiçbir teknik özelli¤i yok, KOB‹'ler
taraf›ndan üretilebilirler. Bunlar› siz üretmezseniz ithal
edilecekler. (Resim 15)

Rüzgâr türbini yapabiliriz demiyorum ama rüzgâr dire¤i
yapabiliriz. O çok ciddi bir ifl. Yabanc› bankalar lisans
vermeden önce kuraca¤›n›z rüzgâr türbininin belli
sertifikalara sahip olmas› gerekti¤ini düflünüyorlar. Üzerine
bir Türk bayra¤› asmakla rüzgâr türbini üretilmiyor,
insanlar›n duygular›yla daha fazla oynanmas›na gerek
yok. Rüzgâr türbini üretmek için entegre bir yap›
oluflturulmas›, yabanc› bir konsorsiyumla, yabanc› bir
flirketin lisans› alt›nda bafllanmas› ve ciddi bir flekilde
sermaye yat›r›m› yap›lmas› laz›m. Türkiye'nin 10.000
MW'lik rüzgâr türbini ihtiyac› var ve flu ana kadar hiçbir
yabanc› yat›r›mc› flirket, Türkiye'de yerli olanaklarla
bunlar›n üretimine yanaflmad›. “Hay›r biz sataca¤›z, siz
de bunu alacaks›n›z,” diyorlar. Bunu üretmek için ISO
çerçevesinde sermayeyse sermaye, teknolojiyse teknoloji,
TÜB‹TAK ise TÜB‹TAK, ne yap›lacaksa yap›lacak ama
ciddi bir kapsamda, bilimsel anlamda demiyorum ticari
bir anlamda bu iflin ele al›nmas› laz›m. Afl›r› bilim
öldürücüdür. Bunu söylemek zorunday›m. Bilimin bir
dozu vard›r. Bilimden daha önemlisi ticari taraf›d›r iflin.
Sat›labilir olmas› laz›m. Rüzgâr dire¤i Türkiye'de teknoloji
olmas›na ra¤men henüz üretilemiyor. Çok detayl› bir ifl,
çap› yaklafl›k 3 metre, üst üste konuyor. Türkiye bunlar›
ithal ediyor flu anda. Bundan utanmam›z laz›m. KOB‹
düzeyinde yap›lacak bir ifl bu.

Rüzgâr bacas›, günefl bacas› yeni bir enerji türü. Fiyat›n›n
düflmesi bekleniyor. Teknolojisi yok, bir baca, aynalarla
ayd›nlat›yorsunuz, alttan rüzgâr› veriyorsunuz ve flurada
iki tane türbin var. Güneydo¤u için ideal. 1 MW, 2 MW,
3 MW, 10 MW, yan yana dizebiliyorsunuz. (Resim 16)

Öncelikle flunu söyleyeyim ki Türkiye'nin bütün nehirleri
kap›fl›ld›. Her nehrin bir sahibi var flu anda, lisans› var ve
sokakta bunu satmaya çal›fl›yor. ‹yi midir, kötü müdür?
Olmal› m›yd›, olmamal› m›yd›? Böyle olmamal›yd›. fiu
anda ka¤›tlar sat›l›yor, ben ka¤›t de¤il santral istiyorum.
Ama flu bir gerçek ki 1 MW'a kadar olan santraller flu anda
sahipsiz. Bu santraller da¤lar›n tepelerinde sahipsiz ve
buralardan ak›yor. Buralara çok ciddi yat›r›mlar yaparak bu
enerjiyi üretebiliyorsunuz. Yaklafl›k 6-7 y›lda geri dönüyor.
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Amortisman›n› tamamlam›fl santrallerle kapasite ticareti
yapabiliyoruz. 1 Aral›k'tan itibaren TE‹Afi taraf›ndan gün
öncesi piyasas› aç›ld›. Santral çal›flm›yor, haz›r durumda
bekliyor, yak›t› pahal›, TE‹Afi devreye gir deyince giriyor.
Çok k›sa bir süre çal›fl›yor, piki geçiyorsunuz ve yüksek fiyatl›
elektrik sat›yorsunuz veya sürekli fiyatla kapasite sat›yorsunuz.
Ölü santral bile yeni s›k›nt›lar alt›nda ifle yar›yor.

‹thal kömür santralleri çok ciddi bir fley. Türkiye'nin her
yerinde, flu anda Karadeniz'de, Yumurtal›k'ta ithal kömür
santrali kurulmaya çal›fl›yor. Büyük boyutlu yani 1.000 MW'l›k
bir kömür santrali için 1,5 kilometreye 1,8 kilometrelik bir
alan laz›m. ‹nsanlar›n size dava açmayaca¤›, tek tapulu, büyük,
düz, deniz kenar›nda bir arazi laz›m. Böyle arazileri bulmak
kolay de¤il, herkes bunlar› ar›yor, köylülerle pazarl›k ediyor.
Türkiye ithal kömür sektörü ç›ld›rm›fl durumda. Rusya'ya,
Ukrayna'ya, Güney Afrika'ya gidenler, Çinlileri getirenler,
tam bir hareket halinde. Kim yap›yor, kaça yap›yor, bu ifli
yapabilir mi, teknolojisi uygun mu düflünen yok. Lisans› alan
buna giriyor. 145 milyar kWh'lik ithal kömür program› var
Türkiye'nin yani Türkiye gelece¤ini buna dayam›fl durumda.
40 kat›r m›, 40 sat›r m› siz seçin. Nükleer mi, ithal kömür mü,
do¤algaz m›? (Resim 17)

fiu anda s›radaki ithal kömür santrallerinin flehirlerini
ve isimlerini bu listede görebilirsiniz. Türkiye'de y›ll›k
üretimi 5 milyar kWh'lik ithal kömür program› var. Su
gözü iki kat›na ç›k›yor. (Resim 18)

Küçük güçlü rüzgâr santrallerinde ifl var. Bunlar 500 kW,
lisans alma mecburiyeti yok. Kuruyorsunuz, elektri¤i
devreye ba¤lam›yorsunuz, oradaki bir kuyudan su
çekiyorsunuz ve metreküp olarak sat›yorsunuz, elektrik
de¤il su sat›yorsunuz. Rüzgâr ister essin, ister esmesin,
su buraya toplan›yor, sonra suyun metreküpü kadar para
al›yorsunuz. Yazl›k siteler için ideal. (Resim 19)

Yo¤unlaflt›r›lm›fl günefl enerji sistemleri mümkün.
Fotovoltaikten daha iyi, fiyat› h›zla düflüyor. 435 dereceden
s›cak ya¤ ak›t›l›yor ortas›ndan ve buhar› türbine
veriyorsunuz. Konvansiyonel yolla elektrik üretiyorsunuz.
(Resim 20)

At›k ›s› ile çal›flan so¤utma bacalar›ndan gene bu pentanola
dayal› kapal› devre, ikinci çevirimle enerji üretilebiliyor.
Birçok fabrikada at›k ›s› bofla at›l›yor. Son teknolojiye
göre 96 derece ve yukar›s›ndan elektrik elde etmek
mümkün. (Resim 21)
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50 MW'l›k, 20 MW'l›k, 10 MW'l›k nükleer santraller
ç›kt›. Denizalt›lara konulan nükleer santralleri gemiye
koyuyorlar, nerede elektrik laz›msa oraya getirip
ba¤l›yorsunuz. Sözleflmeniz bitince gemiyi al›p
gidiyorsunuz. Önümüzdeki y›l ç›k›yor, Ruslar çal›fl›yor,
‹ngilizler çal›fl›yor, Japonlar çal›fl›yor. K›br›s gibi do¤al
kaynaklar› olmayan yerler için ideal. (Resim 22)

Toptan elektrik ticareti mümkün, anlatm›yorum. ‹steyen
arkadafla daha sonra anlat›r›z. Gece yar›s› ucuzlayan
elektri¤in müflterilere sunulmas›d›r bu.

Enerji projelerinin projelendirilmesi, izlenmesi ve denetimi
için faaliyet gösteren flirket kurulmas› mümkün. Birçok
banka bana geldi, “Hocam biz enerji flirketlerini
de¤erlendiremiyoruz, bu adam do¤ru mu söylüyor, yanl›fl
m›? Bu santral bu kadar elektrik üretir mi? Bize bunlar›
bilen bir flirket çal›flma grubu laz›m,” dediler. Türkiye'de
enerji flirketlerinin, enerji projelerinin gerçekten do¤ru,
dürüst, söylenen rakamlarla çal›flt›¤›n› ve o paran›n geri
döndü¤ünü izleyecek, bu ifllerden anlayan uzman flirketlere
ihtiyaç var. Böyle flirketler yok, bankalar burada yaln›z
durumda.

Yenilenebilir enerji karbondioksit ka¤›t ticareti mümkün.
Bir Frans›z bankas› bana baflvurdu, “Biz Türkiye'de
yenilenebilir enerji ka¤›t ticaretine bafllanaca¤›n› biliyoruz,
dolay›s›yla bununla ilgili banka kredilerine uygun ortam›n
oluflturulmas› için sizden bir rapor istiyoruz,” dedi. Amaç
flu: Avrupa bankalar› Türkler uyanmadan, ak›llar› bafllar›na
gelmeden yenilenebilir enerji ka¤›tlar›n› ucuz fiyatla al›p
daha sonra ikinci pazarda daha yüksek fiyatla satmay›
düflünüyorlar. Ciddi bir pazar var. Yenilenebilir enerji
sektörü henüz bu konunun fark›nda de¤il. (Resim 23)

Resim 21

Resim 22

Resim 23
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Doç. Dr. Talat Çiftçi
Biosfer Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan›

Biyoekonomi konusu nas›l öne ç›kt›, bunu biraz tart›flal›m.
Günümüzde biyoteknoloji hemen hemen her konuflmada
geçiyor ancak biyoteknolojinin ça¤dafl yöntemleri
konufluldu¤u zaman ne yaz›k ki bu Amerika'n›n
yönetiminde olan bir teknoloji gibi öne ç›kmaya bafllad›.
Oysa biyoekonomi gözüyle bakt›¤›m›z zaman, yani
biyolojiye, do¤al ürünlere dayal› bir ekonomi gözüyle
bakt›¤›m›z zaman Türkiye için bile önemli f›rsatlar›n
oldu¤unu görmeye bafll›yoruz.  Bu nedenle,
biyoteknolojiden biyoekonomiye do¤ru bir tan›mlama
de¤iflikli¤i yapma ihtiyac›nda oldu¤umuzu hissediyorum.
Biyoekonomi, biyolojik sistemlere dayal› bütün ekonomik
faaliyetleri içine alan bir aland›r. Örne¤in orman
ürünlerinin ›s›tmada kullan›lmas›ndan tutun da gen
tedavisine kadar bütün o yelpazeyi içine al›yor. Burada
da özellikle bütün ülkelerin gizli potansiyellerini ortaya
ç›karman›n mümkün oldu¤unu görüyoruz.

Özellikle de son dönemde küresel iklim de¤iflikli¤i
çerçevesinde, do¤a ile ilgili birtak›m sorunlar ortaya
ç›kmaya bafllad›. Geliflmeler neticesinde, bu sabah da
bahsedildi¤i gibi sanki 1970'lerde Roma Kulübü'nün ifade
etti¤i s›k›nt›l› dönemlere girdik ve çevreyle dost olan,
çevreyi öne ç›kartan sürdürülebilir teknolojileri
önemsemek zorunda oldu¤umuzu fark ettik. Fosil
ürünlerin enerji konusunda kullan›mlar›yla ilgili söz
konusu edilmeyen birtak›m baflka faaliyetler de var. Fosil
ürünlerin yak›lmas›yla, küremizdeki karbondioksit
miktar›n›n ciddi biçimde artmas›yla ilgili birtak›m
problemler var. Oysa yenilenebilir enerjilerin ayn›
maksatla kullan›lmas›, o karbondioksit problemini ortaya
ç›kartm›yor. Burada birtak›m fleyleri, biyoekonomi
dünyas›ndan daha sürdürülebilir teknolojileri
bekleyebilece¤imizi anl›yoruz.

Çevre kirlili¤i ayn› flekilde biyolojik yöntemlere ihtiyac›
art›rmaya bafllad›. Biyoekonominin özellikle benim de
içerisinde delege olarak bulundu¤um AB'deki
komisyonlarda tart›fl›lan taraf› flu: Biyoekonomiye
yöneldi¤iniz zaman k›rsal kalk›nmay› da öne ç›kartmaya
bafll›yorsunuz. Tar›m›n, ormanc›l›¤›n tekrar önemli olmas›,
burada yerel ekonominin de, bölgesel ekonominin de
yükselifline f›rsat veriyor. Bunun çok önemli oldu¤unu
görüyoruz.

Avrupa Birli¤i'nde özellikle “Ne kadar bilgi içeri¤iyle
do¤al ürünleri yükseltebiliriz?” sorusu soruluyor. Bilgi
tabanl›, bilgi içerikli biyoekonomi alan›na ne kadar
ilerlersek o kadar katma de¤eri yüksek ve yerel ürünleri
üretme imkân›na sahip olaca¤›m›z, bu flekilde de rekabetçi
olaca¤›m›z söyleniyor. Asl›nda biyoekonomi bize hangi
ürünleri veriyor? Tar›m, ormanc›l›k, hayvanc›l›k, su
ürünleri, hatta sanayi at›klar›, evsel at›klar, biyoekonomi
için hammaddeyi teflkil ediyor. Burada çok önemli mesele,
hemen hemen herkes - ‹stanbul'da yap›lan istatistikleri

biliyorum - kifli bafl›na günde 1 kilogram at›k üretiyor.
Bu at›k ürünlerin de çok büyük bir k›sm›, %60-70'i organik
madde. Dolay›s›yla biz bu ürünleri asl›nda depolamakta,
yok etmekte zorlan›yor iken, bu ayn› zamanda bir
hammaddeye dönüflebiliyor bizim için.

Biyoekonomi örnekleri:

1. Hizmetler: biyolojik ar›tma

2. Ürünler: ahflaplar, lifler, ilaç, g›da, biyokimyasallar
    vs.

3. Enerji: odun, biyogaz, biyoethanol, evsel at›klar.

Asl›nda ‹stanbul'da ortaya ç›kan evsel at›k, linyit
kalitesinde kalori içeriyor. Bizim evsel at›klar›m›z›n kalori
de¤eri ,  1.500-2.000 kaloriye kadar ç›k›yor.

Biyoekonomi alanlar›:

o K›rm›z› Biyoekonomi: ‹laç ve Sa¤l›k Ürünleri

o Yeflil Biyoekonomi: Tar›m ve Ormanc›l›k

o Beyaz Biyoekonomi: Endüstriyel Ürünler, Enerji ve
   Çevre

o Mavi Biyoekonomi: Deniz ve Su Ürünleri

Türkiye gibi ülkelerin yeni ortaya ç›kan mavi biyoekonomi
aç›s›ndan ciddi bir potansiyeli oldu¤unu ve bu potansiyeli
henüz kullanmaya bafllamad›¤›n›, henüz çok ilkel
aflamalarda oldu¤unu görüyoruz. K›rm›z› biyoekonomiye
çok fazla girmek istemiyorum çünkü çok fazla tart›fl›lm›fl
bir konu ve vaktimiz de dar. ‹laç ve nutrasötikler, g›da
maddeleri ki sa¤l›k için g›da maddeleri de bu çerçevede
ve büyük bir sektör. Yeflil biyoekonomi alan›nda
Türkiye'nin çok ciddi büyüme potansiyeli var. fiu anda
Türkiye bu aç›dan cidden flansl› bir ülke ve hâlâ devreye
sokabilecekleri birtak›m ürünlerle ve alanlarla Türkiye
ciddi bir ülke olabilecek durumda.

Türkiye baz› alanlarda, özellikle biyo çeflitlilik aç›s›ndan
ciddi bir zenginli¤e sahip. Bunun bir flekilde ticariye
dönüflmesi gerekiyor ve bu alanda çal›flan flirketlerimiz
de var. Bu aç›dan çok flansl›y›z. G›da sektöründe, biz
fark›nda de¤iliz ama Türkiye'de temel biyoteknoloji,
biyoekonomi alanlar›nda önemli flirketler var. Türkiye
maya üretiminde dünya üretiminin %20'sini
gerçeklefltiriyor ki bu ciddi bir üretimdir. Baflka herhangi
bir sektörde dünyadaki toplam üretimin %20'sini
gerçeklefltirdi¤imiz çok az ürün ç›kabilir diye
düflünüyorum. Burada listeledim ama üzerinden h›zla
geçiyorum. Birçok geleneksel ürünlerimizin ticari
potansiyelleri var. Yeflil biyoekonomide Türkiye'nin GAP
ve Konya Ovas› projesi gibi alanlarla ilave edebilece¤i
tar›m alanlar› dört milyon hektar olarak tespit edilmifl.
Bu, ilave 5 milyon kifli için ifl alan› demektir. Türkiye'nin
istihdam konusundaki s›k›nt›lar› tart›fl›ld›. ‹stihdam›n da
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sadece büyük flehirlerde olmamas› gerekti¤ini ve
k›rsalgeliflmenin çok önemli oldu¤unu biliyoruz.
(Resim 1, 2)

Beyaz biyoekomiye biraz de¤inmek istiyorum. Beyaz
biyoekonomi, biyolojik ar›tma, endüstriyel ürünler -
endüstriyel ürünlerde flöyle potansiyeller var: Bugün
petrol ürünleri gibi rafinerilere gönderdi¤imiz, rafinasyonla
çeflitli ürünler elde etti¤imiz kaynaklar yerine bugün
orman ürünlerinin biyorafinasyon dedi¤imiz biyo
rafineriler yoluyla neredeyse ayn› ana hammaddeleri
verme imkân› var. Bu, çok önemli bir mesele. AB bu
konuda çok ciddi yat›r›mlar yap›yor ve bizim de bu
istikamette çal›flmalar yapmaya bafllayan baz› flirketlerimiz
var. Fosil yerine orman ürünleri kullan›lmas› çok önemli
bir mesele. Orman ürünlerinin, sadece sanayi maksatl›
olarak hatta yakmak maksatl› olarak bir s›nai ormanc›l›k
istikametine yürümesi bekleniyor. Finlandiya, ‹sveç gibi
ülkelerde enerji kaynaklar› yerine odun kullan›m›n›n %30
seviyelerine ç›kmas› bekleniyor. (Resim 3)

Kimya sektörüne girmek istemiyorum, bu istikamette de
bafllang›çlar var.

Enerji alan›nda Biyoekonomi: (Resim 4)

• Biyogaz (Yeflilgaz): Çevre dostu bir sistem. Bu alanda
faaliyet gösteren çeflitli firmalar var. Baz›lar› biyogaz
üretirken çeflitli flirketlerimiz de bu istikamette teknolojilere
sahipler. Sanayi (Pakmaya, Mauri vd., Çöp Depolama
Alanlar›, Çiftlik At›klar› vs. (Toplam 150 Biyogaz Üretim
Tesisi) Biyogaz Teknolojisi (Arbiogaz, Mass, Artafl vd.)

• Biyoetanol: (Panko-Çumra 84 milyon lt/y›l, Tezkim 40
milyon lt/y›l, Tarkim 30 milyon lt/y›l)

•�Biyodizel: (Ezici, Kolza, BioTürk, DB Tar›msal, Delta
Petrol, Çevresel Kimya, Akel, AlBiyoBir, Çukobirlik,
MarmaraBirlik, TrakyaBirlik vs.)

• Evsel At›klar›n Yak›lmas› ile Elektrik ve Is› Üretimi

Türkiye'de biyoetanol konusunda birtak›m geliflmeler
oldu. Biyodizel konusunda da yat›r›mlar yap›ld› ama
politik sorunlar var orada. Evsel at›klar›n yak›lmas›,
Türkiye için çok ciddi bir potansiyeldir. Bu konuda ben
önemli geliflmeler bekliyorum ama tabii burada ahlaki
bir mesele de var. Sanayi için tar›m ürünlerini kullan›rken

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4



101

g›da ürünlerinin fiyatlar›n›n yükselmesi için s›nai bazl›
tar›mc›l›¤›n yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Çevre
sektöründe de ayn› flekilde, kompost teknolojilerine
girmek de mümkün. Bu at›klarda var olan organik
maddeleri gübreye dönüfltürmek mümkün.

Çevre konusunda Türkiye'nin, Avrupa Birli¤i'ne uyum
sürecinde, gelecek on y›l içinde çevre uyum projeleri için
50-100 milyar avro yat›r›m yapmas› gerekmektedir. Bu,
hepimiz için ifl alanlar› yaratacakt›r.  Türkiye Avrupa ile
uyum sürecinde çevre dosyas›n› açmak üzere. Bu aç›ld›¤›
zaman bu istikamette ad›mlar h›zla at›lacakt›r.

Mavi biyoekonomi, özellikle AB'nin kendine bakarak
büyüme alan› olarak gördü¤ü bir alan. Avrupa etraf›ndaki
denizlerin henüz kullan›lmaya bafllanmad›¤› görülüyor.
Türkiye'nin daha da geri kald›¤›n› görüyoruz. Birkaç tane
bal›k çiftli¤inin ötesinde biz potansiyelini henüz
kullanamad›¤›m›z çok büyük bir alan var. Dünya'n›n
%75'i sulardan olufluyor ve canl›lar›n %80'i orada yafl›yor,
dolay›s›yla bizim bu potansiyele henüz girmedi¤imizi
söyleyebiliriz. Yosunlarla, di¤er deniz canl›lar›yla ne
yapabilece¤imizi henüz bilmiyoruz.

Türkiye için öncelikli alanlar, çok k›sa özetlemek
gerekirse, tar›m, g›da ve çevre alanlar›nda çok k›sa
dönemde f›rsatlar oldu¤unu düflünüyorum. Orta vadede
enerji ormanc›l›¤› ve biyokimyasallar›n biyorafineriler
üzerinden üretilece¤ini düflünüyorum. Uzun vadede de
Türkiye'nin, üç taraf›m›z› sarm›fl dört tane denizden ciddi
ölçüde yararlanaca¤›n› düflünüyorum. Bu istikamette
biyokitle konusunda birtak›m yeni teflviklerin verilece¤ini
düflünüyorum. Biyoinkübatörlerin kurulmas› gerekti¤ine
inan›yorum. Akademik araflt›rmalarda da biyoekonomi
konusunda mükemmeliyet kavramlar›n›n ç›kmas›
gerekti¤ini düflünüyorum ve biyoçeflitlilik tabii ki bizim
çok ciddi ulusal zenginli¤imiz.

Ar-Ge'nin girdisi sadece para de¤il, bunun haricinde daha
da önemli bir fley var ki, o da insan gücü. 2002 y›l›nda,
tam zamanl› Ar-Ge personelinin say›s› 29.000
civar›ndayd›, 2004'te BTYK'larda bu rakam›n 40.000
olmas› hedefi konuldu. Fakat çok enteresan bir geliflme
oldu, 2006 y›l›na geldi¤imizde 40.000'e ulaflm›flt›. 2006'da
bu sefer 2010'da 150.000 olmas› hedeflendi. 2008'e geldik,
bugünkü veriler, TU‹K'in aç›klamalar›na göre, 67.000.
Bu bence o katma de¤er sorununun çözümüne bir
yaklafl›m. Ümit ederiz ki hepimiz, bütün sanayicilerimiz,
Ar-Ge'nin bizim için çok önemli bir fley oldu¤unu, bu
konuyu içsellefltirirler ve sorunlar›m›z›n büyük k›sm›n›
burada çözebilece¤imizi hissederler, ki bunun anlafl›lm›fl
oldu¤u da bu istatistiklerden görülmekte.

Sözü fazla uzatmadan konuflmas›n› yapmak üzere Say›n
Ruhi Kaykayo¤lu'nu davet ediyorum. Kendisi Türkiye'de
sektörel de¤iflimler ve dinamikler konusunda bugünkü
durumumuzu, gelece¤e bak›fl›m›z› ve 2010-2020 y›llar›
aras›nda nas›l bir eko-yenilik politikalar› olaca¤›n›
anlatacak.

Biyoekonominin ortaya ç›kard›¤› teknoloji f›rsat alanlar›
flunlard›r:

• Kompostlaflt›rma: Evsel Kat› At›k

• Biyometan Üretimi: Evsel Kat› At›k, Sanayi At›klar›

• Biyodizel Üretimi: Yosunlar ve Ya¤l› Tohumlar

• Etanol Üretimi: Selülozik Maddeler !

• Gazlaflt›rma: At›k Biyokütle ve Evsel Kat› At›klar

• Biyorafinasyon: Tar›m ve Orman Ürünleri

• BiyoPolimer Üretimi: Niflasta ve Selülozik Maddeler

• Genetik ve Doku Kültürü: Biyoçeflitlili¤in Korunmas›
ve Tohum Islah›

• Kiflisellefltirilmifl T›p ve Beslenme

Biyodizel üretimi bir noktaya geldi ama belki yosunlar›
kullanarak önemli birtak›m geliflmeler yap›labilir. Genetik
ve doku kültürü özellikle biyoçeflitlili¤in korunmas› ve
ticarilefltirilmesi aç›s›ndan çok önemli.

Özetlemek gerekirse, özellikle g›da, enerji ve çevre
sektörlerinde sürdürülebilir teknolojiler için çok önemli
bir ihtiyaç ortaya ç›kt›. Bu da biyoekonomi için bir f›rsat
alan› diye düflünüyoruz. Biyoteknoloji sözcü¤ü yerine
biyoekonomi kavram›n›n kullan›lmaya bafllamas›, daha
genifl aç›dan bakmam›z› ve daha cesur hareket etmemizi
sa¤l›yor. Biyekonomi aç›s›ndan Türkiye'nin de bir f›rsat›
oldu¤unu kesinlikle düflünüyoruz. Tar›m ve orman
alanlar›n›n geniflletilmesi mümkün ve bununla birlikte
su stratejileri de önem kazan›yor. Bu sabah da ifade
edildi¤i gibi Türkiye çok su zengini bir ülke de¤il.
Biyoekonomide yüksek katma de¤erli ürünlerin
üretilmesinin hedeflenmesi gerekiyor. Burada teknoloji
içeri¤i artt›kça tabii ki katma de¤erde yükseliyor.

Aç›kças› burada özetlemek gerekirse, istikbalimizin
göklerden sonra denizlerde, ormanlarda, tarlalarda hatta
çöpte oldu¤u bile söylenebilir.
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Ferda Ulutafl
TTGV Çevre Projeleri Koordinatörü

Öncelikle, Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürü
Timo Makela'n›n 2006 y›l›nda yapt›¤› bir aç›klamadan
bir al›nt›yla bafllamak istiyorum. K›saca flöyle söylüyor:

“……Bir sonraki teknoloji devrimini çevre ve
sürdürülebilir kalk›nman›n küresel oyuncular›
yönlendirecek. Bu devrim, mevcut endüstriyel ve
teknolojik süreçleri 'çevreyle uyumlu' teknoloji, proses
ve ürünlere dönüfltüren bir devrim olacakt›r.” K›sacas›;
“Bir sonraki teknoloji devrimi eko-inovasyon -yani çevre
alan›ndaki inovasyon- öncülü¤ünde gerçekleflecek....”

Bu e¤ilim ve bu gidiflat›, ekonomik kriz olumsuz yönde
engelliyor mu, engellemeli mi gibi bir soru akla gelebilir.
OECD'nin buna çok aç›k bir cevab› var asl›nda. 2009
y›l›nda yay›nlanm›fl yeflil büyüme ve ekonomik krizle
ilgili bir raporunda OECD flöyle söylüyor: ‹klim de¤iflikli¤i
ve di¤er öncelikli çevre sorunlar›yla mücadele, bu alanda
yararlan›lan uluslararas› finansman kaynaklar› ve düflük
karbon ekonomisi hedefleri için ekonomik kriz, kesinlikle
bir engel de¤ildir aksine bu durgunluk süreci, bu alanda
yeni ifl alanlar›n›n yarat›lmas› ve hatta istihdam
olanaklar›n›n yarat›lmas› için bir f›rsat olabilir. Bunun
örneklerini birçok ülkede görüyoruz. Özellikle son
dönemde yeflil büyüme ve karbon ekonomisiyle ilgili
gerek Avrupa'da, gerek Uzakdo¤u'da birçok ülkenin çeflitli
stratejiler, aksiyon planlar› gelifltirdi¤ini biliyoruz.

Çok yeni oldu¤u için Lüksemburg örne¤ini size vermek
istedim. Burada hedefler çok net olarak çevresel ve
ekonomik hedefler olarak belirlenmifl ve aç›kças›
ekonomik hedeflerin çevresel hedeflerden biraz daha a¤›r
bast›¤›n› da görebiliyoruz. K›sacas› Lüksemburg çevre
teknolojilerini, ekonomisini ve ihracat potansiyelini
gelifltirmeye yönelik yeni bir alan olarak görüyor. Bu
alanda faaliyet gösteren mevcut firmalar›, yeni giriflimcileri
desteklemeye yönelik hedefler koyuyor. (Resim 1)

Kavramsal çerçeveye k›saca bakacak olursak, çevresel
risklerin, kirlili¤in ve kaynak tüketiminin önlenmesini
ya da azalt›lmas›n› sa¤layan teknik, ürün, tasar›m ya da
ekipman, vb. pek çok yaklafl›m› çevre teknolojileri bafll›¤›
alt›nda de¤erlendirebiliyoruz. Çevre teknolojileri
dedi¤imizde belki ilk akla gelen bir kirlilik olufltuktan
sonra bunu önlemeye yönelik at›k su ar›tma, baca gaz›nda
toz tutma gibi bizim “boru sonu önlemler” dedi¤imiz
teknolojiler. Di¤er bir teknoloji grubuysa, do¤rudan üretim
süreçlerinin iyilefltirilmesiyle ilgili teknolojiler yani
kirlili¤in kayna¤›nda önlenmesini ve kaynak tüketiminin
azalt›lmas›n› sa¤layan teknolojiler. Burada do¤rudan
proses optimizasyonu, at›k geri kazan›m›, yenilenebilir
enerji teknolojilerini örnek olarak verebiliyoruz. Bununla
ba¤lant›l› bir di¤er grup da, bir önceki sunumda da detayl›
olarak aktar›lan, daha az kirleten ve daha az kaynak
tüketen çevre dostu ürünler. (Resim 2)

E¤er biz ekonomik çevre teknolojileri aray›fl›ndaysak son
iki gruba odaklanmam›z gerekiyor. Sanayici olarak,
ekonomik çevre teknolojileri aray›fl›ndaysak, öncelikle
üretim süreçlerimizi bu anlamda iyilefltirmek
durumunday›z. Verimlilik art›fl›, maliyet düflüflü ve buna
paralel olarak çevre performans›n›n iyileflmesi. Di¤er bir
boyut da, pazar yaratan ve rekabet gücümüzü art›ran
çevre dostu ürünlerin üretilmesidir. Bunlar asl›nda
birbirleriyle de çok ba¤lant›l›. Üretim sürecimizi
iyilefltirdi¤imiz her noktada daha çevre dostu bir ürün
üretiyoruz anlam›na da geliyor. (Resim 3)

Resim 1

Resim 2
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Uzun uzun aktarmaya çal›flt›¤›m konular› asl›nda çok net
olarak iki kavramla özetliyoruz. Uluslararas› literatürde
çokça geçen ve art›k ülkemizde de kullan›lmaya bafllanan
eko-verimlilik ve temiz üretim kavramlar›, aktarmaya
çal›flt›¤›m ekonomik çevre teknolojileri yaklafl›m›n›
özetliyor. Bu fleman›n üzerinden gitmiyorum ama
ekonomik ve ekolojik verimlili¤in ayn› anda nas›l
sa¤lanabilece¤iyle ilgili basit bir yol haritas› gibi
düflünebiliriz bu flemay›. (Resim 4)

Sunumun bafl›nda geçen eko-inovasyon kavram›n› daha
ayr›nt›l› olarak inceleyecek olursak, burada çevre
alan›ndaki yenilikçilikten bahsediyoruz. Yine bir pazar
de¤erinin yarat›lmas›, maliyetlerin düflürülmesi ya da
ifllevselli¤in art›r›lmas›, eko-inovasyonda arad›¤›m›z
kriterler. Bu grafikte de çok basit olarak flunu
görebiliyoruz. Çevre teknolojileri uygulamalar›nda ne
kadar yenilikçi, inovatif olabilirsek hem ekonomik hem
de çevresel performans›m›zda o denli baflar›l› olma flans›
var. K›sa bir not düflmek gerekirse, burada kilit teknolojiler
olarak, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve biliflim gibi ileri
teknolojilerin çevre alan›nda kullan›lmas›n› özellikle
vurgulamak gerekiyor. (Resim 5)

Dünyadaki çevre teknolojileri pazar›na k›saca bakacak
olursak, 2006 verilerinin yer ald›¤› bu grafikte %46 gibi
yüksek bir oranla enerji verimlili¤iyle ilgili teknolojilerin
flu anda önde oldu¤unu görüyoruz. Bunu su yönetimi ve
ulafl›m alan›ndaki çevre teknolojileri takip ediyor. 2020
y›l› için tahminlere bak›ld›¤›nda çevre teknolojileri
sektörünün h›zla büyüyece¤ini ve yaklafl›k üç kat›na
katlanaca¤›n› görebiliyoruz. (Resim 6)

Buradaki grafik 2020 y›l› için yap›lm›fl tahminleri
gösteriyor. Tahminlere göre büyük patlama yaratacak
çevre teknolojilerine bakt›¤›m›zda, su yönetimi pazar›n›n
yaklafl›k 5-6 kat›na ç›kt›¤›n› görüyoruz. Buna ek olarak,
hidrojen depolama, günefl enerjisinin kullan›lmas› ve
biyoplastik gibi ürünler ve teknolojiler öne ç›kacak gibi
görünüyor. (Resim 7)

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6
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Avrupa Birli¤i'nde ne tür sektörlere ve teknolojilere
öncelik verildi¤ini aç›klamak için özellikle AB'nin
rekabetçilik ve yenilik program›ndan k›saca bahsetmek
istiyorum. 2008 ve 2009 y›llar› için çevre alan›nda
belirlenmifl öncelikli alanlara bak›ld›¤›nda at›k geri
kazan›m›n›, sürdürülebilir bina ve bununla ilgili yap›
malzemeleri ve su tasarrufu gibi teknikleri görüyoruz.
Yiyecek-içecek sektörü de özellikle üzerinde durulan,
vurgulanan sektörlerden biri. Burada az önce bahsetmeye
çal›flt›¤›m üretim süreçlerinin iyilefltirilmesi, at›k azalt›m›
ve su tasarrufu gibi uygulamalar öne ç›k›yor. (Resim 8)

2008'de ayn› program kapsam›nda kabul edilen ve
uygulamaya geçen projelere bakt›¤›m›zda, yine oldukça
ilgi çekici bir sonuç var. %57'lik bir oranla at›k geri
kazan›m› ve geri dönüflümünün önde oldu¤unu
görebiliyoruz. (Resim 9)

Son iki y›la ait OECD'nin çeflitli raporlar›na bakt›¤›m›zda,
en önemli küresel çevre sorunlar›n›n, iklim de¤iflikli¤i
ve sürdürülebilirlik olarak tan›mland›¤›n›, buna göre
öncelikli teknolojilerin ise her kaynakta çokça bahsedilen
karbon azalt›m›na yönelik teknolojiler oldu¤unu
görüyoruz. Ancak ben sizlerin dikkatini  biraz daha farkl›
bir yaklafl›m ile iklim de¤iflikli¤ine uyum projelerine
çekmek istiyorum.. Hali haz›rda karbon azalt›m›na yönelik
önlemlere paralel olarak, var olan iklim de¤iflikli¤i
etkileriyle mücadele etmek, iklim de¤iflikliklerini öngörüp
bunlara yönelik önlem alabilmek, k›sacas› bu etkileri
yönetebilmekle ilgili teknolojiler ve sektörler de öncelik
verilmesi gereken alanlar. Birleflmifl Milletler ‹klim
De¤iflikli¤i Konvansiyonu'nun bu alanda öne ç›kard›¤›
sektörler var: Su yönetimi, sa¤l›k, tar›m ve altyap›
sektörleri. (Resim 10)

Sanayi gözüyle de bakt›¤›m›zda, özellikle su yönetimi
konusuna biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Aç›kças›
naçizane düflüncem, sanayide suyu verimli
kullanmad›¤›m›z yönünde, bunu birçok deneyimle teyit
etmifl durumday›m. Su birçok bölgede - belki ‹stanbul
ve Kocaeli bölgesini bundan ayr› tutmak gerekir - hâlâ
ciddi bir maliyet olarak görülmüyor. Ama bu, bu flekilde
devam etmeyecek. Sabahki konuk konuflmac›m›z da buna

Resim 7

Resim 8

Resim 9

Resim 10
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vurgu yapt›. Su hakikaten azal›yor ve su gerilimini, su
maliyetlerinin yükseliflini yak›n zamanda yaflayaca¤›z,
dolay›s›yla buna biraz daha önem vermek gerekiyor.
Belki de çok inovatif yaklafl›mlara da gerek kalmadan
öncelikli olarak çok basit önlemleri almakta fayda var.
Özellikle birçok tesisimizde söz konusu olan ›s›tma,
so¤utma, y›kama, durulama, kaplama gibi proseslerde
çok ciddi bir potansiyel var, at›k su geri kazan›m›, hatta
ya¤mur suyunun toplan›larak kullan›lmas› gibi öncelikli
önlemler söz konusu.

Son bahsetmifl oldu¤um konularla da ba¤lant›l› olarak
halen uygulanmakta olan bir projeden k›saca bahsetmek
istiyorum. K›sacas› Türkiye'nin iklim de¤iflikli¤ine iliflkin
uyum kapasitesinin gelifltirilmesiyle ilgili bir program,
BM ortak program› olarak 2008 y›l›n›n sonlar›nda
yürürlü¤e girdi. Bunun bir alt bilefleni, sanayiciyle ilgili
olan bölümü olan, UNIDO Eko-verimlilik (temiz üretim)
Program› halen Vakf›m›z taraf›ndan uygulanmakta,
yürütülmekte olan bir program. Genel olarak bu programda
hedeflenen, sanayi için mevcut eko-verimlilik kapasitesinin
art›r›lmas› ve bu kapsamda ulusal bir eko-verimlilik
merkezinin kurulmas›d›r. Yine bu program kapsam›nda
özellikle su tasarrufuna yönelik pilot projelerin
uygulanmas› da söz konusu. (Resim 11)

UNIDO Eko-verimlilik Program› çal›flmalar›m›z ve bu
kapsamda çeflitli projelerin uygulamas› bafllad›. Özet olarak
söyleyecek olursak çeflitli sektörlerde - bunlar›n hiç de
küçük tesisler olmad›¤›n› özellikle vurgulamak isterim -
su geri kazan›m›, so¤utma suyu sistemlerinin iyilefltirilmesi,
kaplama banyolar›n›n optimizasyonu gibi önlemlerle
ortalama %30 gibi bir su tasarrufu potansiyelinin oldu¤unu
görebiliyoruz. Burada yaklafl›k yat›r›m maliyetleri 30-40
bin dolar seviyelerinde. (Resim 12)

Son olarak da TTGV'nin çevre desteklerinden yararlanm›fl
eko-verimlilik, temiz üretimle ilgili projelerden baz› örneklerden
bahsetmek istiyorum. ‹lk s›rada yer alan proje, üretimde at›k
olarak oluflan firenin tekrar üretime geri döndürülmesiyle
ilgili. At›k azalt›m› ve hammadde tasarrufu sa¤l›yor. Yaklafl›k
0,7 y›l gibi basitçe hesaplayabildi¤imiz bir geri dönüfl süresi
var. Di¤er projelerin ço¤unlu¤u enerji tasarrufu ve enerji
verimlili¤iyle ilgili projeler. At›k ›s› geri kazan›m›, so¤utma-
›s›tma sistemlerinin iyilefltirilmesi, otomasyon uygulamalar›,
yakma ve f›r›n teknolojilerinin iyilefltirilmesi gibi çeflitli
uygulamalar var. Burada genel olarak söylemek istedi¤im flu:
Bir enerji tasarrufu projesine bak›ld›¤›nda, enerji tasarrufunun
beraberinde su tasarrufunun da olabildi¤ini ya da bir f›r›n
teknolojisi iyilefltirmesiyle ürün kalitesinde de çok ciddi
iyilefltirmelerin görüldü¤ünü, k›sacas› bütüncül olarak eko-
verimlilik anlam›na gelen birçok uygulaman›n bu projelerde
yans›t›ld›¤›n› görebiliyoruz. (Resim 13)

Tamamen sanayi perspektifiyle yapmaya çal›flt›¤›m
konuflmam›, bir çevrecinin sözüyle tamamlamak istedim:
“Uzun vadede bak›ld›¤›nda ekonomi ve çevre ayn› fleydir.
Bir fley çevreci de¤ilse ekonomik de olamaz. Bu do¤an›n
kural›d›r.” Mollie Beattie (ABD Bal›k ve Vahfli Hayat
Servisi)

Resim 11

Resim 12

Resim 13
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Mehmet Önder Yetifl

Teflekkür ediyoruz Ferda Han›m. Az önce 3 tane soru
ulaflt›. Bunlar enerjiyle ilgili ama iki tanesi daha çok katk›
fleklinde. Enerji konusuyla ilgili sorular› daha do¤rusu
katk›lar› Say›n Fatma Özdemir yap›yor. “Enerji konusunda
baflvurulabilecek flirketler yok deniliyor. Bu konuda
üniversitelerimizde konusunda uzman çok de¤erli bilim
adamlar›m›z var. Yabanc› bir flirket olmas› gerekmiyor.
Üniversitelerimizden yararlan›lmas› gerekiyor. Banka ve
ifladamlar›m›z›n dikkatlerini üniversitelere çevirmesi
gerekiyor.” Zaten Say›n Osman Hocam›z›n da buna benzer
katk›larda bulundu¤unu düflünüyorum.

Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu

Burada hiç kimse, “Yabanc› flirket getirelim de enerji
projelerini onlar de¤erlendirsin,” demedi. Elbette
üniversitelerde enerji ile u¤raflan kifliler var, ben de
onlardan biriyim. Cemil Hocam orada, Mustafa Hocam
orada, herkes enerjiyle u¤rafl›yor. Benim burada
kastetti¤im fley flu: Enerji projeleri, cari gizlili¤i olan
projelerdir. Bir firma, bir enerji projesinde kaç lira
kazanaca¤›n›, ne kadar geri dönece¤ini, kimlerle iliflki
kurdu¤unu, ne kadar para yat›rd›¤›n›, ne kadar zamanda
hangi taksitlerle geri ödeyece¤ini baflkalar›n›n bilmesini
istemez. Bu sadece enerji projelerinde de¤il, demir-çelikte
de, çimentoda da, seramikte de, her fleyde böyledir. fiimdi
üniversiteler aç›k ortamlard›r, üniversitelerde gizlilik
yoktur. Üniversiteye verdi¤iniz her bilgi, e¤er gerekli
tedbirleri almazsan›z kolayca yay›labilir. Kamu kurumlar›
için de bu söylenebilir, keflke tersi olsa ama söylenebilir.
Bat› anlam›nda ticari bilgi güvenli¤ini sa¤layan bir kurulufl
flu anda kamuda yoktur. Dolay›s›yla benim kastetti¤im,
firmalar›n kurallar›na, gizliliklerine riayet eden, ticari
önemlerine sayg› gösteren, onlar›n kârl›l›klar›n› do¤ru
ve dürüst bir flekilde hesaplayan bir çeflit auditing flirketi.
Bu flirket özellikle enerji üzerine uzman olacak. Vergi
alan›nda denetim yapan sayg›n flirketlerimiz var tabii, az
önce Nas Bey buradayd›. Ama enerji üzerine bu tür
flirketlere ihtiyaç var.

Mehmet Önder Yetifl

‹kinci soru da bir katk›. “Herkes dava aç›yor, bu ülkede
sanki kimse elektrik istemiyor deniliyor. Davalar›n neden
aç›ld›¤› incelenip böyle bir sonuca var›lmas› gerekir.
‹haleleri büyük flirketler al›p tafleron flirketlere veriyor,
onlar da ekosisteme zarar veriyor. Bunun örnekleri de
vard›r,” diye bir katk› var burada.

Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu

Türkiye'de -sadece Türkiye'de de¤il bütün dünyada-
çevrecilerle enerji sektörü aras›nda uzlaflmaz bir savafl
var. Bu savafl belki de dünyan›n kaderi. Hiç kimse
dünyan›n hava kirlili¤inin son derece önemli bir k›sm›n›
üreten Çin'e bakm›yor, flurada Türkiye'ye bak›yor. Enerji
sektöründe inan›lmaz gerekçelerle davalar aç›l›yor.

Kuzeydo¤u Anadolu'da hayat›nda daha fleklini, rengini
görmedi¤i bir bal›¤›n denizden yukar›ya do¤ru ç›k›p
oraya yumurta yapmas›n› önledi¤i için hidroelektrik
santrallere dava aç›l›yor. Ertesi y›l, ertesi hafta, ertesi ay
oray› sel götürüyor, yedi kifli ölüyor Artvin'de, Havin'de.
E¤er bu baraj olsayd›, buray› sel götürmeyecekti, biz
burada bu duruma düflmeyecektik diye düflünen yok
aralar›nda.  Bal›¤›  düflünüyorlar,  kendilerini
düflünmüyorlar.

Mehmet Önder Yetifl

Üçüncü bir soru Say›n Dr. Zeynel Biçem Bey'den.
“Türkiye enerji aç›¤›n› en az maliyetle, en k›sa sürede
nas›l yerine getirecek?”

Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu

Böyle bir çözüm yok. Hiçbir ülkede, hiçbir toplumda,
hiçbir programda böyle bir çözüm yoktur. fiark zihniyetli
bir toplum oldu¤umuz için manevi çözümlere, mucizevi
çözümlere, liderlere çok fazla inan›yoruz. Böyle bir çözüm
yoktur. Çal›flmak, çal›flmak, çal›flmak. Problemi çözmek,
üzerine e¤ilmek, mühendislik, al›n teri, zaman harcamak.
Böyle bir çözüm yoktur.

Mehmet Önder Yetifl

Baflka bir soru flu flekilde: “Enerjiyle ilgili Türkiye raporu
haz›r m›?”

Prof. Dr. Osman Sevaio¤lu

Her köflede, her y›l enerjiyle ilgili birileri rapor haz›rlar.
Bu raporlar okunur, okunmaz, rafa konur ama do¤rusunu
söylemek gerekirse, do¤u bilgileri yans›tan, datalar› do¤ru,
do¤rulanm›fl, güvenilir yani Bat›'daki International Energy
Agency gibi ya da Amerika'daki Department of Energy
gibi, bilgilerine güvenilir bir veri raporu veya projeksiyon,
bugün Enerji Bakanl›¤›'nda bile yok. Her fleyi kamudan
beklemenin devri geçti. Burada sayg›de¤er bir toplum
önündeyiz ve sayg›de¤er bir kuruluflun misafiriyiz. Bu
kurulufllar art›k, enerji üzerine yap›lacak araflt›rmalar› da
kendileri üstlenmeli, birtak›m örgütlenmeler kurmal›.
“Üniversitede siz yapmayacak m›s›n›z?” diyeceksiniz.
Biraz önce söyledi¤im sebeplerden dolay› üniversitelerin
as›l görevleri araflt›rma yapmak de¤ildir, e¤itimdir. Yeni
ça¤da bu böyle oldu maalesef. Araflt›rma yapmak için
daha baflka, daha detayl› teflvikler laz›m, ortam
oluflturulmas› laz›m, vs. Benim görüflüm, bu ortam en iyi
flekilde paran›n oldu¤u, teflvi¤in oldu¤u, deste¤in oldu¤u
böyle örgütler alt›nda yap›labilir. Bu tür çal›flmalarda
kimin menfaati varsa, bedelini o ödemelidir.
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Oturum Baflkan›

Ahmet Dördüncü
Sabanc› Holding CEO

1953 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. Yüksekö¤renimini Çukurova Üniversitesi ‹fl ‹daresi Bölümü'nde, lisansüstü e¤itimini ise
Mannheim Üniversitesi'nde tamamlamas›n›n ard›ndan, kariyerine 1981’de Almanya’da bafllam›flt›r. 1987 y›l›nda Sabanc›
Toplulu¤u'na kat›lan Dördüncü, çeflitli yönetim pozisyonlar›nda çal›flm›fl, 1999-2004 y›llar› aras›nda Toplulu¤a ba¤l›
yurtd›fl› flirketlerde Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüfltür. 2004'te Sabanc› Holding ‹fl
Gelifltirme ve Stratejik Planlama Grup Baflkan›, 12 May›s 2005 tarihinden itibaren ise Sabanc› Holding'de CEO ve Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad›r.

Konuflmac›lar

Tamer Taflk›n
DE‹K Türk - Afrika ‹fl Konseyleri Koordinatör Baflkan›

1951 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. Taflk›n, Tekstil Mühendisi olup Bodycote Istafl A.fi. ve kurucu orta¤› oldu¤u Petrofer End.
Ya¤lar San. ve Tic. A.fi.' nin Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevlerini sürdürmektedir. EBSO' da meclis üyeli¤i, Yönetim
Kurulu Üyeli¤i ve Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, TAYSAD, KALDER, TOBB  ve ‹zmir Kalk›nma Ajans› yönetim kurulu
üyelikleri, TOBB ETÜ Dan›flma Kurulu ve EXPO 2015 Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi üyelikleri gibi çeflitli
zamanlarda çok say›da görev üstlenmifltir. AIESEC Onur Kurulu Baflkanl›¤› ve Güney Afrika Cumhuriyeti ‹zmir Fahri
Baflkonsoloslu¤u görevlerini de yürüten Taflk›n, halen D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) Türk Güney Afrika ‹fl
Konseyi ve DE‹K  Türk-Afrika ‹fl Konseyleri Koordinatör Baflkanl›klar›n› da sürdürmektedir.

Aykut Eken
DE‹K Türk - Brezilya ‹fl Konseyi Baflkan›

1947 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. fiehir Planlama üzerine doktoras› bulunan Eken, kurucusu oldu¤u ve merkezi Brüksel’de
bulunan Beta International S.A. Belçika ve Beta International Group (Belçika, Türkiye, ABD) ile Kontuar Turizm Seyahat
Acentesi’nin Yönetim Kurulu Baflkanl›klar›n› yapmaktad›r. Bir dönem baflkanl›¤›n› üstlendi¤i Türk-Belçika Ticaret
Derne¤i’nin Baflkan Yard›mc›l›¤›, Karayipler ve Latin Amerika Ticaret Derne¤i Baflkanl›¤›, TÜS‹AD International Baflkan
Yard›mc›l›¤›, DE‹K Güney Amerika ve Karayiplerden sorumlu Amerika ‹fl Konseyleri Koordinatör Baflkan Yard›mc›l›¤›,
DE‹K Türk-Meksika ‹fl Konseyi ile DE‹K Türk-Belçika ‹fl Konseyi’nin Baflkan Yard›mc›l›klar›, DE‹K Türkiye - Brezilya
‹fl Konseyi Baflkanl›¤› gibi çok say›da görevi yürütmektedir. Jamaika’n›n Türkiye genelinde Fahri Baflkonsolosu olan
Eken, FICAC (Dünya Fahri Konsoloslar Federasyonu) da Türkiye temsilci üyesi ve Haznedar› olarak görev almaktad›r.
Evli ve iki çocuk babas› olan Aykut Eken, 2004 y›l›nda Belçika Prensi Philippe taraf›ndan Officier de L’ordre de la
Couronne ünvan›yla onurland›r›lm›flt›r.

Süleyman fiensoy
TASAM Baflkan›

1973 y›l›nda Mersin’de do¤du. Yay›mc›l›k, reklamc›l›k, yap›mc›l›k, organizasyon gibi alanlarda faaliyet yapan kurumlar›n
yer ald›¤› Asya Group’u kurmufltur. 10 y›l› aflk›n süre grubun baflkanl›¤›n› yapm›fl; Türkiye'nin hem içte hem d›flta sorunlar›na
yönelik stratejik projeler, raporlar, çal›flmalar ve alternatif çözüm önerileri üreten bir merkez kurma planlar›n›n sonucunda
2003 y›l›nda on farkl› çal›flma grubu ve üç tane enstitüsü bulunan TASAM (Türk Asya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi)’ni
faaliyete geçirmifltir. USTK‹P (Uluslararas› Sivil Toplum Kurulufllar› Kalk›nma ve ‹fl Birli¤i Platformu), TOD-TURKEY
(Düflünce Kurulufllar› Türkiye Diyalo¤u) ve TRNTP (Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu) gibi birçok ulusal ve uluslararas›
a¤›n kurucusu olan fiensoy, devlet kurumlar› ve akademik kurulufllar ile iflbirli¤i içinde pek çok önemli proje gerçeklefltirmifltir.
Uluslararas› Türk - Afrika Kongresi,  Uluslararas› Türk - Asya Kongresi, Uluslararas› Balkan Kongresi ve Avrupa - Türkiye
Forumu gibi her y›l düzenli olarak gerçeklefltirilen birçok etkinli¤in baflkanl›¤›n› yapan fiensoy çok say›da bilimsel etkinli¤e
ve sempozyuma da baflkanl›k yapm›flt›r. Yurtiçi ve d›fl›nda çok say›da konferans veren fiensoy'un ulusal ve uluslararas›
medyada yay›mlanm›fl yine çok say›da röportaj› mevcuttur. “Uluslararas› ‹liflkiler” e¤itimi alan fiensoy, TASAM Yay›nlar›
ve Stratejik Öngörü Dergisi'nin imtiyaz sahibidir. Halen MEAD (Medeniyet Araflt›rmalar› Derne¤i) ve TASAM (Türk Asya
Stratejik Araflt›rmalar Merkezi) Baflkanl›¤›n› yürüten fiensoy evli ve iki çocuk babas›d›r.
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Yeni Pazar F›rsatlar› ve Girifl Stratejileri

Ahmet Dördüncü
Sabanc› Holding CEO

Bugün burada, 3. oturumda Türkiye için yeni pazar
f›rsatlar› ve bu yeni pazarlara girifl hakk›nda tart›fl›yor,
konufluyor olaca¤›z. Bu pazarlara nas›l gireriz, nas›l
kurgular›z, burada stratejilerimizi nas›l belirleriz, nas›l
enformasyon toplar›z konular›n› sizlerle paylafl›yor
olaca¤›z. Bu panelin gerek bilgi, gerekse tecrübe
anlam›nda çok zengin bir panel olaca¤›n› düflünüyorum;
çünkü kat›l›mc›lar›m›z hakikaten gerek bölgesel olarak
gerekse ifladam› olarak tecrübelerini burada sizlerle
paylaflacaklar. Bu panelin hepimize çok faydal› olaca¤›n›
düflünüyorum. Çok sayg›de¤er panelistlere geçmeden
önce Türkiye'nin ekonomisinde ihracat›n ne kadar önemli
bir konu oldu¤unu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz
Türkiye, ekonomik potansiyeli hakikaten çok yüksek bir
ülke. 70 milyonu aflk›n çok genç bir nüfusumuz var ve
ekonomik olarak en büyük sorunumuz bu 70 milyon genç
insan ifl ve afl bulacak flekilde ekonominin büyümesi.
E¤er Türkiye, AB ile aram›zdaki kifli bafl›na gelir düzeyi
aras›ndaki fark› kapatmak istiyorsa, bu fark› küçültecekse,
iflsizlik oran›n› afla¤›ya çekecekse, rekabet gücünü sürekli
yükseltmek durumundaysa, o zaman ekonomisini
büyütmek zorundad›r. Türkiye'nin büyüme h›z›n›n y›ll›k
%6 oran›n›n alt›na düflmemesi gerekiyor ki iflsizlik denilen
en önemli problemimizi bir flekilde orta dönemde, uzun
dönemde halledebilelim. Bunu sa¤lamak için en önemli
elementlerden bir tanesi de kan›mca Türkiye'nin mal ve
hizmet ihracat›n›n ekonomimiz içinde ve nominal olarak
büyütülmesidir. Bugün mal ve hizmet ihracat›n›n
ekonomimiz içindeki pay› sadece %24. Kamu ve özel
tüketimin pay›ysa %82. Son 10 y›lda sadece ihracat›m›z
ekonomimizi büyütseydi, y›ll›k ortalama büyüme h›z›m›z
%1,4 olacakt›. Daha da önemlisi mal ve hizmet ithalat›m›z
çok h›zl› büyüyor. Ekonomimizdeki pay› %28 ve
gerçekten h›zl› büyümekte. Dolay›s›yla ihracat›m›z›n,
net olarak bakt›¤›n›z zaman, ekonomide büyümeye katk›s›
negatif. Sadece kriz y›llar›nda bu katk› pozitif olarak
ortaya ç›k›yor, o da ihracat çok h›zl› büyüdü¤ünden de¤il,
tüketim ve yat›r›mdaki daralmaya paralel olarak ithalat›n
çok daha h›zl› daralmas›ndan kaynaklan›yor. Bu dinami¤i
de¤ifltirmemiz gerekiyor.

Sadece mal ihracat›na bakt›¤›m›zda, ihracat›m›z› 2008
itibariyle son 10 y›lda 27 milyar dolardan 132 milyar
dolara ç›kard›¤›m›z› görüyoruz. Bu 105 milyar dolarl›k
art›fl›n 85 milyar dolar›n› son 5 y›lda gerçeklefltirdik.
Ancak bu son 5 y›ll›k dönemde ihracat›m›z›n GSY‹H'ye
oran› sadece %1,5 büyüdü ve %18'e ç›kt›. Oysa önceki
5 y›lda bu oran %5,5'a kadar büyümüfltü. ‹hracat›m›zda
nominal olarak büyüsek dahi oransal olarak
yavafllad›¤›m›z› görüyoruz, daha çok h›zlanmal›y›z.
Geldi¤imiz %18 puan› yetersiz görmeliyiz. Kuflkusuz
ihracat›n›n oran› daha düflük olan ekonomiler var, ‹ngiltere
gibi, ‹spanya gibi - bunlar›n oran› %17'lerde -, Hindistan
gibi (%15), Brezilya'da %13'te mesela. Ancak %90 gibi

Malezya var, %65-70'lerde Tayland, %45'lerde Kore var.
Geliflmifl bir ülke olan, %130-135'lere ç›kan Almanya
var. Dolay›s›yla, bizim %18'leri yeterli görmeyip bunu
art›rmam›z gerekiyor.

Son befl y›lda ihracat›m›z›n bölgesel da¤›l›m›nda da
önemli bir de¤iflim görüyoruz. Ben flahsen bunu çok
önemli görüyorum, özellikle içinde yaflad›¤›m›z kriz
dönemlerinde ihracat›m›z›n sadece belirli bir bölgeye ya
da bölgelere odaklanm›fl olmas›n›n, ne kadar kötü
olabilece¤ini bu geçti¤imiz kriz döneminde yaflad›k;
çünkü bu kriz öyle bir flekilde geldi ki flimdiye kadar hiç
rastlanmam›fl bir flekilde bütün ana ihracat pazarlar›m›zda
krizin etkisini gördük. Eskiden bir kriz oldu¤u zaman,
bir Uzakdo¤u krizi oldu¤u zaman Avrupa'ya yöneliyorduk,
Avrupa'da bir kriz oldu¤u zaman Asya'ya yöneliyorduk,
dolay›s›yla bir esneme, bir esneklik kabiliyetimiz vard›
ama bu krizde ihracat›m›z› sadece belirli bölgelere
odaklaman›n ne kadar tehlikeli olabilece¤ini gördük.

Son 5 y›lda ihracat›m›z›n bölgesel da¤›l›m›nda bu anlamda
önemli bir de¤iflim de görüyoruz. AB ve di¤er OECD
ülkelerinin toplam ihracat›m›z içindeki pay› %68'den
%53'e 15 puan düfltü. Yak›n ve Ortado¤u, Afrika ve AB
d›fl› Avrupa ekonomilerinin pay›ysa %23'ten %38'e ç›kt›.
2003 y›l›nda AB d›fl›ndaki Avrupa'ya ihracat›m›z 3,4
milyar dolard›. Bunu 2008 y›l› sonunda neredeyse 16
milyar dolara ç›kard›k. Yak›ndo¤u ve Ortado¤u'ya
ihracat›m›z›ysa 5,5 milyar dolardan neredeyse 26 milyar
dolara ç›kard›k. Afrika ekonomilerine olan ihracat›m›z
2 milyar dolar civar›ndan 9 milyar dolarlara geldi.
Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u, keza ayn› flekilde; bu
ülkelere olan ihracat›m›z 3 milyar dolardan 14 milyar
dolara, ‹slam ülkelerineyse ihracat›m›z 7 milyar dolardan
33 milyar dolara ç›kt›. 1998-2003 döneminde ihracat›m›z
20 milyar dolar yani GSY‹H'ye oran olarak 5,5 puan
art›rm›fl oldu¤umuzu söylemifltim. Bu oran›n %70'i yani
3,9 puan› OECD ülkelerine yap›lan ihracat›n art›fl›ndan
kaynakland›. Son 5 y›lda gerçeklefltirilen 85 milyar dolar,
yani GSY‹H'nin %2,5'i kadarl›k art›fl›n ancak %46's›
OECD ekonomilerine yap›lan art›fltan kaynaklan›yor.
OECD ülkelerinin ihracat›m›z içindeki pay› GSY‹H'ye
oran olarak ‰9 puan düfltü. Buna karfl›l›k AB d›fl› Avrupa,
Afrika ve Yak›ndo¤u'nun pay› GSY‹H'ye oran› 3 puan
artt›.

Ancak ihracat›m›z› büyütme hedefi içinde AB ve di¤er
OECD pazarlar›n› da ihmal etmemeliyiz. Di¤er pazarlara
ihracat›m›z› art›r›rken bu pazarlara ihracat›m›z› oransal
olarak düflürmemeye, aksine yükseltmeye devam
etmeliyiz. Bugün çok büyük bir potansiyel olan, dünya
ekonomisinin en büyük ülkesi Kuzey Amerika'ya halen
4 milyar dolar›n alt›nda ihracat yap›yoruz. Avrupa'da
‹rlanda'ya sadece 400 milyon dolar, Portekiz'e 550 milyon
dolar, Finlandiya'ya 400 milyon dolar, hemen yan›m›zdaki
komflumuz Yunanistan'a 2,4 milyar dolar ihracat
yap›yoruz. Dolay›s›yla buralara hakikaten çok yüksek
potansiyelli ihracat yapma imkân›m›z var.
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Yak›n co¤rafyam›za bir bakacak olursak, hemen
etraf›m›zdaki 30 ülkenin GSY‹H'si 5,1 trilyon dolar. Bu,
AB GSY‹H'sinin yaklafl›k %28 büyüklü¤ünde 775 milyon
nüfuslu bir pazar. Buradaki kifli bafl›na düflen ortalama
gelir seviyeleri 15.500 dolar civarlar›nda. Bu, 3 y›l önce
2,7 trilyon dolard›, bugün 5,1 trilyon dolara geldi.
Dolay›s›yla çok h›zl› büyüyen ve büyüme potansiyeli
olan bir bölgenin ortas›nda bulunuyor olmam›z,
ihracat›m›z› büyütmemiz aç›s›ndan bize çok önemli
f›rsatlar sunuyor. ‹ran'a, sadece 3 milyar dolar ihracat
yap›yoruz. Komflumuz Suriye'ye 1,1 milyar dolar ihracat
yap›yoruz. Bu pazarlardan daha fazla pay alma çabas›n›
gerçekten çok yo¤un bir flekilde sürdürmeliyiz diye
düflünüyorum.

Bunun yan›nda uzak ama büyük pazarlar da yeni f›rsatlar
sunuyor. Bugün bu pazarlarda ne gibi f›rsatlar oldu¤unu,
buraya nas›l gidebilece¤imizi de¤erli, sevgili
panelistlerimizle tart›fl›yor olaca¤›z. Çin gibi dev bir
pazara sadece 1,4 milyar dolar ihracat yap›yoruz. Hindistan
gibi dev bir pazara sadece 550 milyon dolar ihracat
yap›yoruz. Bunlar› nas›l art›rmal›y›z, neler yapmal›y›z?
Afrika benim gözümde önümüzdeki 10-15 senenin en
önemli, en yüksek potansiyeline sahip bölgelerinden biri.
Say›n Tamer Bey, siz DE‹K Türk-Afrika ‹fl Konseyleri
Koordinasyon Baflkan› olarak eminim ki bu konuda, bu
pazarlara bizler, ifladamlar› nas›l gireriz, Türkiye'nin
büyümesinde ihracat›m›z› buralara nas›l yo¤unlaflt›r›r›z
konular›nda tecrübelerinizi bizimle paylafl›rsan›z çok
memnun olurum.

Tamer Taflk›n
DE‹K Türk-Afrika ‹fl Konseyleri Koordinatör Baflkan›

Afrika'ya nas›l gireriz konusunu sizlere sunmaya
çal›flaca¤›m. Gerçekten Afrika, sizlerin yak›n›n›zda,
Türklerin sayg›n bir muamele gördü¤ü, gerek Türk olarak,
gerek ifladam› olarak huzur içinde gitti¤iniz, güzel
ba¤lant›lar kurabilece¤iniz büyük bir potansiyel. Afrika'da
54 ülke var, ama biz bunu genellikle bir k›ta olarak
görürsek ve ihracat›m›za bir k›ta ülkesine 54 ülkeyi dizayn
ederek bafllarsak, tahmin ediyorum ki çok daha s›hhatli
baflar›lara imza atar›z.

De¤erli Baflkan›m›n da belirtti¤i gibi flu anda Türkiye'de
ihracata, yeni pazarlara ihtiyac›m›z var çünkü daralan iç
pazar›m›z, ihracat›n %65'ini yapt›¤›m›z Avrupa pazar›n›n
da daralmas›, bizi yeni pazarlara itti. Esas›nda Afrika'ya
olan çal›flmalar›m›z bugün bafllamad›. 2007'den itibaren
bu Afrika toplant›lar›, Afrika pazarlar› çal›flmalar› hep
yap›l›yordu.

Afrika'ya bir k›ta olarak bakt›¤›m›z zaman, Kuzey
Afrika'ya zaten yak›n›z ve tan›yoruz. M›s›r'›, Libya'y›,
Tunus'u, Cezayir'i ve Fas'› biliyoruz ve genel olarak bu
bölgede çok aktifiz. fiimdi yeni aç›l›mlarla biz Do¤u
Afrika'ya, Bat› Afrika dedi¤imiz bölgeye ve Ekvator'un
alt›nda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önderli¤indeki
Güney Afrika ülkelerine girmeyi planlad›¤›m›z zaman
54 ülkeye da¤›lmam›z›n gere¤i yok, çünkü zaten
demiryollar›yla, limanlarla, ticaret yapan insanlar›n o
pazarlara hâkimiyetiyle Do¤u'da Kenya'ya girdi¤iniz
zaman etraf›ndaki bütün ülkelere ihracat yapabiliyorsunuz,
çünkü Kenyal› tüccarlar bu bilgiye, bu tecrübeye sahipler.
Güney Afrika'ya gitti¤iniz zaman onun üzerindeki
Angola'ya, Bostwana'ya, Mozambik'e, Zimbabwe'ye,
Madagaskar'a gidebiliyorsunuz; gerek limanlar, gerek
demiryollar› sizi ba¤l›yor. Bat› Afrika'ya gitti¤iniz zaman
da Nijerya sizi bütün komflular›na, Gana'ya, Fildifli
Sahilleri'ne ba¤l›yor. (Resim 1)

Resim 1
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Buralara gitti¤iniz zaman, bu ülkenin insanlar›n›n yan›nda
çok say›da Hintli tüccarlar görüyorsunuz. Hintliler ticaretin
bafl›nda. Müthifl bir Lübnanl› nüfus görüyorsunuz, ifladam›
olarak Lübnanl›lar iflin bafl›nda. Tabii benim burada her
zaman dikkatinizi çekmek istedi¤im bir fley var:
Yurtd›fl›ndaki Türklerin ülkeye ba¤l›l›klar› gibi Hintlilerin
de bir kere akrabas›yla, lisan›yla, ülke sevgisiyle
Hindistan'a ba¤lant›lar› var. Onun için Hintli ifladam›yla
ifl yapaca¤›m dedi¤iniz zaman dikkat etmeniz laz›m,
çünkü bütün bilgileri verdikten sonra o yine gider
Hindistan ile iflini yapar, sizin de bütün bilgilerinizi, bütün
rekabet avantajlar›n›z› alm›fl olabilir.

Mallar›m›z›n sayg›nl›¤›, kalitesine olan inanç, Afrika
k›tas›nda çok yüksek. Türk mallar›na ve Türklere bir
güven var, o bak›mdan Avrupa kalitesindeki birçok
mal›m›z› Türkiye maliyetlerimizle - bu da benim gözümde
en az %20, maksimum %30 gibi bir fiyat avantaj› sa¤l›yor
- Afrika pazarlar›na sunabiliyoruz. Bugün art›k maliyet
kadar lojistik zaman da önemli. Bugün art›k rakibimiz
olan Çin müthifl bir kalite erozyonuna u¤rad›¤›ndan,
insanlar kaliteli Çin mal› bile yollasan kalitesiz olduklar›na
inan›yorlar. O yüzden sevkiyat süresinde biraz dezavantajl›
gibiysek de kalite konusunda bir avantaj›m›z var. Ayr›ca
bugün Çin'den de gelen konteyn›rlar en az 25-30 günde
geliyor. Türkiye'den de Do¤u ve Bat› Afrika sahillerindeki
ülkelere 30-35 günde, Güney Afrika'ya 30 günde
konteyn›rlar›m›z gidiyor. Yukar›y› de¤erlendirdi¤imiz
zaman, mallar›m›z M›s›r'a iki günde, en uzak Fas'a 10-
15 günde gidiyor.

Afrika'ya gitti¤iniz zaman tabii ki Afrikal›n›n da ihracat
yapma iste¤i var, ama mamulleri diyebilece¤imiz pek bir
fley yok. Genellikle yer alt› zenginlikleri, tar›m ürünleri,
tropik meyveler gibi zenginlikleri var. Bu bak›mdan
Afrika'ya gitti¤iniz zaman mal satman›n yan›nda Afrika'n›n
zenginliklerini nas›l de¤erlendirebilece¤inize, ülkemizin
üzerinden onlar›n ulaflamad›¤›, bizim ulaflt›¤›m›z Kuzey
ülkelerine, Ukrayna'ya, Türki Cumhuriyetlere ticareti de
düflünmenizde, tasarlaman›zda fayda var, bu sizi o
pazarlarda daha da güçlü k›lar.

Belli sektörlerimiz M›s›r'a tafl›nd›, belli sektörlerimiz
Kenya'ya, Etiyopya'ya gidiyor, flu anda orada iplik
fabrikam›z kuruluyor. Biz sanayiciler olarak, Türkiye'de
katma de¤er üretemeyen belli sektörlerimizi buradan
tafl›mak zorunda oldu¤umuzun bilincindeydik, zaten bunu
yap›yorduk. Sanayi Bakan›m›z da art›k bunu belirtti,
katma de¤erli mal üretin dedi. Art›k bundan sonra katma
de¤erli mal üretmeyene, gitmesi, s›k›nt›ya düflmesi halinde
hükümetimizin yapaca¤› çok bir fley de olmayacak
gerçe¤ini bizim anlay›p, daha yeni yeni kalk›nmakta olan
bu ülkelere, zaman›nda bizim Avrupa'dan fabrikalar›
tafl›d›¤›m›z gibi, bu fabrikalar› o ülkelere tafl›yarak onlar›
bir de¤ere çevirmenin, oradaki insanlarla ortak olman›n
da faydalar›n› düflünmemizde büyük yarar var.

Ancak Afrika ülkelerinin en büyük sorunu elektrik, enerji
yoklu¤u. Sabahtan akflama kadar bizde 78-79 y›llar›ndaki
enerji kesintileri gibi kesintilerin olmas› bizi zaten bitiriyor.
Bunun üzerine, bu ülkelerin hepsi ithalatç› oluyor. fiu
anda enerjinin olmamas› Afrika ülkelerinin %100'nü
ithalatç› bir ülke yap›yor.

Afrika'ya bakt›¤›m›z zaman bölgeler içinde birçok bölgesel
ekonomik oluflum görüyoruz. Bugün bana hükümetten
biri “Ne istersin?” dese, ben bu ülkelere seyahat edip ifl
yapmaya çal›fl›rken önüme bir tek fley ç›k›yor: Türkiye'nin
ikili anlaflmalar›n›n olmamas› ve bu WAEMU, ECOWAS
gibi ekonomik oluflumlar›n alt›nda hep Afrika ülkeleri
bulunmas›. Bunlar bizim Gümrük Birli¤i gibi birliktelikler
kurmufllar. Demin bahsetti¤im gibi biz %20-30 oran›nda
ucuz mal›m›z› kârl› bir flekilde satabiliyoruz ama önümüze
Türkiye'ye uygulanan gümrük duvarlar› ç›kt›¤› zaman
bizim o avantaj›m›z gümrüklerde bitiyor. O yüzden
genellikle ülkemizin ikili anlaflmalar yapmas›nda ve
bizleri bu gümrük duvarlar›ndan kurtarmas›nda büyük
fayda var. (Resim 2)

De¤erli arkadafllar›m, Afrika'ya ihracat›m›z› yapmaya
bafllad›¤›m›z zaman, oraya girip geliyoruz, bu nedenle
önce s›hhatinizi hat›rlatay›m. Herkes gitmeden önce bir
sar› humma afl›s› olacak. O afl› 10 y›l koruyor, orada bir
tehlike olmuyor. Gidildi¤i zaman da s›tma afl›lar› a¤›zdan
al›n›yor veya dönüldü¤ünde atefllendi¤iniz zaman o ilaçlar›
alman›z gerekiyor, çünkü Türkiye'de o ilaçlar yok. Ama
ne mutlu ki bu hastal›klar Türkiye'de y›llar evvel ortadan
kalkt›. Bu yüzden bizim doktorlar›m›zda bu bilgi birikimi
de yok, o bak›mdan ilaçlar› oradan almakta fayda var.
Onun d›fl›nda koleraya ve A‹DS'e dikkat edeceksiniz.
Dört tane hastal›k Afrika k›tas›n› ne yaz›k ki kavuruyor
ama bizlerin ihracatç› olarak gitti¤imiz flehirlerde bu
riskler yok, genellikle bunlar madenci arkadafllar›m›z›n
da¤lara, belli arazilere gittikleri zaman karfl›lar›na ç›kan
sorunlar oluyor.

‹hracat yaparken hepimiz bir fleylere bak›yoruz. Ben,
öncelikle nüfusa bak›yorum. Karfl›mda bir nüfus var m›?
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Karfl›mda bir nüfus varsa bir potansiyel var demektir. O
ülkenin büyüme rakamlar›na, GSY‹H' sine, fert bafl› milli
gelirlerine, önemli sektörlerine, ithalat-ihracat rakamlar›na,
benim sektörümün o ithalat rakamlar› içinde yer al›p
almad›¤›na, varsa ne kadar oldu¤una bak›yorum. Bunlara
bakt›¤›n›z zaman, tabii ki çok ciddi bir çal›flmayla
program›n›z› yap›yorsunuz. Bunlar› yaparken
büyükelçiliklerimiz, ticari konsolosluklar›m›z, o ülkelerin
Türkiye'deki büyükelçilikleri ve ticari konsolosluklar›,
DE‹K ve di¤er organizasyonlar her zaman yan›n›zda.
Bizlerden buralarda faydalan›n. (Resim 3)

Ülkelerin kredi notu gibi faktörler, daha çok yat›r›m
yapacak olan, belki altyap› ihalelerinde yer alacak
firmalar›m›z› ilgilendiriyor ama bizim gibi konteyner
baz›nda pazara tüketim mal› ya da bitmifl mamul satan,
paras› havale yoluyla gelen firmalar›m›z›n bir riski yok.

Burada komünikasyon önemli çünkü Do¤u Afrika sahilleri
ve Kuzey Afrika dedi¤imiz zaman genellikle Arapça
hakim, Güney Afrika'ya indi¤imiz zaman ‹ngilizce hakim,
Bat› Afrika sahillerindeki ülkelere gitti¤imiz zaman,
Nijerya ve Gana'da örne¤in, ‹ngilizce, belli ülkelerde de
Frans›zca hakim. O bak›mdan Afrika'da ihracat için
kadronuzu kurarken, bizim bugün DE‹K'te de yapt›¤›m›z
gibi, do¤u k›y›s› için Sudanl›, Kenyal›, bat› k›y›s› için
Kongolu, Nijeryal› olup Türkiye'de tahsil gören
arkadafllar›m›zdan ifle al›rsan›z, onlar›n hem ülke, hem
k›ta hem de lisanlar›ndan ve kültürlerinden sizi bu
pazarlara sokmalar› için yararlanabilirsiniz.

De¤erli Baflkan›m›z›n da baflta belirtti¤i gibi, Afrika
k›tas›na olan ticaret hacmimiz 2001'den itibaren, daha
bu kriz gelmeden önce, artmaya bafllam›flt›. fiimdi çok
net görüyoruz ki krizden sonra, Afrika'ya olan
ihracat›m›zda gerçekten büyük bir ivme var. Bizi kabul
edebilecek en yak›n, en güzel pazarlardan bir tanesi.
Burada etkili olan bir unsur da, baflar›s›yla gurur
duydu¤umuz Türk Hava Yollar›. Türk Hava Yollar›
eskiden sadece M›s›r'a, Libya'ya, Cezayir'e uçard›; bugün
Kenya'ya, Güney Afrika'ya, Nijerya'ya, Etiyopya'ya, bir

kere Kuzey Afrika ülkelerinin hepsine uçuyor ve ben bu
uçaklarda bulundu¤um zaman 150 kiflilik uçakta 20 Türk
varken 130 kiflinin o ülkenin insan› olmas›ndan gurur
duyuyorum. Yani o ülkenin insanlar› ‹stanbul'u tan›maya
geliyorlar. Biz Afrika'y› nas›l tan›m›yorsak, Afrika'da
bizi Arap kültüründen bir ülke olarak tan›yor. O yüzden
ne kadar çok gidip gelirsek, bizleri o kadar çok tan›malar›n›
sa¤lam›fl oluruz. Bu slayt›m›zda gördü¤ünüz gibi, 2001
y›l›ndan itibaren ticaret hacmi gerçekten katlanarak
büyüyor, bu y›l 20 milyar dolar› çok rahatl›kla
görece¤imizi ümit ediyorum. (Resim  4)

Belli ülkelerin isimlerini görüyorsunuz. Ben geçen hafta
Nijerya'dayd›m, burada Nijerya yazm›yor ama orada Türk
müteahhitleri çal›fl›yor. Yani Afrika k›tas›nda bir defa
Türkiye'nin güçlü oldu¤u müteahhitlik hizmetlerimiz var,
gerçekten flu anda yol, köprü, baraj, hastane, stadyum,
akl›n›za gelecek her fleyde, kalk›nan ülkelerde Türk
müteahhitleri var. Afrika ülkelerinin kalk›nmalar› %5
civar›nda, kriz hatt›nda olmad›klar› için kriz de onlar›
bizler kadar etkilemedi. Sadece etkilenenler, petrol
fiyatlar›n›n düflmesinden dolay› petrol üreten ülkeler oldu.
(Resim 5)

Resim 3 Resim 4
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Türkiye'nin müteahhitlik hizmetleri, bugünden sonra
Afrika k›tas›nda artarak devam edecek çünkü altyap›ya
çok ihtiyaçlar› var. Hiçbir fley yok dersem belki çirkin
olacak ama büyük bir altyap› yat›r›m›na ihtiyaçlar› var.
Müteahhitlik hizmetlerini ve projelerini bu slaytta da
rahatl›kla görüyoruz. (Resim 6)

Son y›llarda Sudan ile iliflkilerin geliflmesi nedeniyle
Hartum'da El Mek Nimir köprüsünün yap›m›, Nijerya'da
Kaduna çevre yolunun yap›lmas›, bu müteahhitlik
hizmetlerinden. Geçen hafta arabayla giderken gördüm,
gerçekten çift gidifl, çift gelifl yollar› var ve müthifl bir
flekilde de yol inflaatlar› var. Fas'ta Samin rafinerisi
modernizasyon inflaat› projesi üstlenilmifltir. fiu anda
Nijerya'da da rafineri inflaatlar› var. Hat›rlars›n›z, bir
zamanlar bizim Mersin- Adana- Irak boru hatt›m›z yokken
binlerce tanker çal›fl›rd›. fiu anda Nijerya yollar› binlerce
tankerle petrol tafl›yor. Libya'da Tripoli Liman› ve
ManMade River boru hatt› projeleri de yine taraf›m›zdan
üstlenilmifltir.

Türk firmalar›n›n Afrika'ya yat›r›m› da bugün itibariyle
yaklafl›k 400 milyon dolard›r. Tabii yat›r›m dedi¤imiz
zaman, gerçekten Afrika'n›n çok büyük bir ülkeler grubunu
konufluyoruz. Bunlar›n bir k›sm›n› takip ediyorsunuzdur.
Bir k›sm›nda siyasi istikrars›zl›k, bir k›sm›nda askeri
darbeler, bir k›sm›nda erken seçimler…  Neticede siyasi
ve ekonomik istikrar, bizler gibi yat›r›mc›lar›n uzun vadeli
ve büyük rakaml› altyap› yat›r›mlar›nda, ülkeye hizmet
sunulan ihalelerde dikkat etmesi gereken hususlardan bir
tanesi. Ama az önce dedi¤im gibi, bizim gibi ihracat
yap›p da paras›n› alan firmalar için hiçbir riski yok.

Türk firmalar›na yönelik ifl olanaklar› dedi¤imiz zaman,
önce her fley diye bafll›k koyay›m. Gerçekten gitti¤iniz
zaman her fleyi satabilece¤iniz bir pazar görüyorsunuz.
Tabii bu pazar›n da kendine göre bir kalite anlay›fl›, bir
fiyat anlay›fl› var. Gidip araflt›rma yapt›¤›n›z zaman bunlar›
da çok rahatl›kla teflhis edebiliyorsunuz. Televizyonlardan
genellikle yüzüne sinek konan çocuklar›, safari parklar›
yani genellikle fakirli¤i görüyorsunuz, normal hayat›
göremiyorsunuz. Ben hayat›mda Nijerya'ya gidene kadar

insanlar›n evlerinin 3.000 metrekare olaca¤›n›, bu kadar
büyük evin nas›l döflenece¤ini, mobilyac›lar›n nas›l ifl
yapaca¤›n› düflünemezdim. Orada çok büyük bir gelir
da¤›l›m› bozuklu¤u var. Müthifl zengin bir kitle, müthifl
fakir bir kitle var. Nüfusun 150 milyon oldu¤u yerde, en
az›ndan hitap edebilece¤iniz bir 15 milyon kifli vard›r.
Orada da jeep var, orada da Mercedes var, lüks araba var,
o bak›mdan bunlar› de¤erlendirmemizde büyük fayda
var.

Kuzey Afrika ülkelerinde genellikle inflaat ve bizim
inflaatlar›m›z var. Bunun yan›nda Sudan ve Nijerya gibi
petrol zengini, do¤algaz rezervi olan ülkeler de yine
Sudan, Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti,
Orta Afrika, Gine gibi alt›n baflta olmak üzere önemli
yer alt› madenlerine sahip veya Uganda, Tanzanya, Sudan,
Etopya, Burkina gibi tar›msal üretim veya hayvanc›l›kta
yat›r›m imkanlar› sunan ülkeler mevcut. Her ülkeyi
inceledi¤iniz zaman bizim art›k Türkler olarak bilgi
birikimimiz, tecrübemiz, know-how'›m›z, elimizdeki
imkanlar küçümsenemez. Oraya gitti¤iniz zaman, kendi
de¤erinizi, ne kadar bilgi birikimine sahip oldu¤unuzu
çok daha iyi anl›yorsunuz.

Afla¤›da gördü¤ünüz sektörlerin her biri bizim için f›rsatlar
sunuyor:

• Tar›msal sanayi, tar›m aletleri, tar›m ilaçlar›

• G›da sanayi (un, çiçek ya¤› vb.)

• Bal›kç›l›k

• Tekstil ve haz›r giyim

• Dericilik

• ‹nflaat malzemeleri

• Enerji

• Otomotiv (traktör, damperli araçlar, çöp kamyonlar›,
yang›n söndürme araçlar›)

• Elektronik eflyalar

• Dayan›kl› tüketim mallar›

• Eczac›l›k ürünleri

Politik ve ekonomik istikrar de¤erlendirece¤imiz en
önemli konulardan bir tanesi. Gümrük bariyerleri, en
önemli konulardan biri çünkü nas›l 30-40 sene evvel
bizde de gümrükler vard›, burada da gümrük bariyerleri
bizleri gerçekten zor durumda b›rakabiliyor. Ayr›ca tarife
d›fl› engeller olabiliyor. Etiket, ambalaj gibi, bu flartlar›
da iyi de¤erlendirmek laz›m. Ödeme riskleri nedeniyle,
Afrika ülkeleriyle peflin çal›flacaks›n›z. Bir defa bankac›l›k
sistemi de olmad›¤› için, az oldu¤u için, riskli oldu¤u
için, havaleniz gelecek, mal›n›z› ondan sonra
göndereceksiniz. Böyle bir müflteri var m› diyebilirsiniz.
Var çünkü zaten bankac›l›¤›n olmad›¤› o ülkede ifl de
peflin dönüyor. Siz adama peflin dedi¤iniz zaman “Nereden
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ç›kt›, ben üç ay vadeyle mal al›yorum,” diyen bir ülke
yok zaten. O ülkeler de zaten içlerinde peflin çal›flt›¤›
için, küçük, orta boy, yat›r›m d›fl› konularda ödeme riskine
girmemeniz laz›m ve havaleyi ald›ktan sonra mal›n›z›
göndermeniz gerek.

Tabii Afrika'n›n belirli ülkelerinde terör riskini göz ard›
etmemeniz laz›m ama nas›l terör belli ülkelerin belli
bölgelerinde oluyorsa, Afrika'da da durum ayn›. Yani
gitti¤iniz zaman, gitti¤iniz bafl flehirde ya da sizin ifl
yapmay› düflündü¤ünüz 2., 3. büyük flehirde zaten bunlar
olmuyor. O bak›mdan terör konusunu da sizin bilginize
sunuyorum. Bir ülkede biri sizi karfl›l›yorsa, bir ülkede
biri sizi davet ettiyse, tan›d›¤›n›z biri havaalan›ndan al›p
havaalan›na kadar b›rak›yorsa, korkaca¤›n›z, çekinece¤iniz
bir fley olmad›¤›n› da çok net olarak belirtmek istiyorum.

Karfl›l›kl› vize temininde yaflanan sorunlar dedi¤im zaman,
bu vize konusu esas›nda gelecek olan müflterinizi daha
çok ilgilendiriyor. Biz Türkiye olarak, Afrika ülkelerinden
rahatl›kla vizemizi al›r›z, ben orada bir sorun görmüyorum
ama Afrika'dan Türkiye'ye gelecek olan Afrikal› rahatl›kla
vize alam›yor. Birincisi iki ülkede büyükelçili¤imiz var.
Her büyükelçilik etraf›ndaki 9-10 ülkeye bak›nca tabii
müthifl bir yük üzerine biniyor. Ayr›ca o ülkelerden bize
gelen say›s› daha çok oldu¤u için, herhalde orada bir
ay›klama ihtiyac› do¤uyor, bu nedenle de vize almakta
sorun yafl›yorlar. Kamerun'dan bize gelecek bir insan,
Nijerya'daki büyükelçilikten ya da Güney Afrika'daki
büyükelçilikten vize almak istiyor, çok zaman harc›yor.
Onun için büyükelçiliklerimizden hep bize gelecek, mal
alacak insanlara eziyet etmemelerini rica ediyorum.
Türkiye'de bu konunun nas›l oldu¤unu çok iyi biliyoruz
ama ne yaz›k ki bu konu yine ayn› flekilde devam ediyor.
Tabii yat›r›m yaparsan›z, en büyük sorununuz kalifiye
eleman. Yat›r›m olmayabilir, demonte gönderdi¤iniz
mallar›n›z›n orada montaj› da olabilir. Demek ki bir kere
bünyenizden baz› insanlar› gönderip orada di¤er insanlar›
e¤itmek zorundas›n›z. Kültürleri, e¤itimleri, çal›flma
tempolar›, kalite anlay›fllar› ne yaz›k ki kalifiye eleman
bulma zorlu¤u fleklinde büyük bir handikap olarak
karfl›n›za ç›kacak.

Akreditif ve teminat mektuplar› temininde yaflanan
sorunlar, gümrük mevzuatlar›, mevzuatlarda yap›lan ani
ve yaz›l› olmayan de¤ifliklikler, ulaflt›rma alan›nda yaflanan
s›k›nt›lar, di¤er sorunlardan baz›lar›d›r. Bir ülkeye mal›n›z
indi¤i zaman, mal›n›z›n o ülke içindeki gidifli sizin buradan
gönderdi¤inizden daha pahal›, özellikle Afrika içlerinde
nakliyeler çok pahal›. Do¤rudan bankac›l›¤›n olmamas›
da baflka bir sorun.

Bizim DE‹K'te Afrika bafll›¤› alt›nda 12 tane ifl konseyimiz
var. (Resim 7)

Buralara üyeyseniz zaten avantajlar›m›zdan ve
hizmetlerimizden faydalan›yorsunuz. Olmayan dostlar›m›z›
da DE‹K'e üye olduklar› zaman, ifl yapacaklar› ülkelerle,
sadece Afrika de¤il di¤er k›talarda da, yapacaklar› ifllerde
yard›mc› oldu¤umuzu belirtmek isterim. Afrika olarak bizim
aç›l›m›m›z flu anda bunlar. Nijerya ‹fl Konseyi'nin kurulmas›
karar› al›nd› ve büyükelçimiz Nijerya taraf›ndaki ifl konseyinin
kurulmas›n› organize ediyor. ‹nflallah 2010'da da Nijerya ‹fl
Konseyimiz de kurulmufl olacak.

Di¤er tarafta Nijerya var ve Nijerya'n›n da en büyük
potansiyeli nüfusu. Güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti ve
sunduklar› 14 üye ülkeli 170 milyon insan potansiyelli bir
k›ta söz konusu. (Resim 8, 9)
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Aykut Eken
DE‹K Türk-Brezilya ‹fl Konseyi Baflkan›

DE‹K Brezilya ‹fl Konseyi Baflkan›, Türk-Meksika ‹fl
Konseyi Baflkan Yard›mc›s› ve Jamaika'n›n Türkiye'de
Fahri Baflkonsolosu olarak, sizlere Latin Amerika
ülkelerindeki f›rsatlar hakk›nda bilgi vermeden önce, bu
oturumda sevgili dostlar›m Say›n Dördüncü, Taflk›n Bey
ve Süleyman Bey ile beraber yer almaktan dolay›
duydu¤um onur ve memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Türkiye, özellikle 2000'li y›llar›n bafl›ndan bu yana süratle
ve istikrarl› biçimde büyümektedir. Tabii gayemiz %6'lara,
%7'lere ulaflmak. Küresel aç›dan bak›ld›¤›nda siyasi,
sosyal, ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel boyutlarda
ülkemizin pay› ve bu alanlardaki etkinli¤i giderek
pekiflmektedir. Bu süreç, Türkiye'yi ister istemez yeni
co¤rafyalara tafl›maktad›r. ‹fladamlar› olarak her gün yeni
pazarlar, yeni tedarikçiler, yeni yat›r›m alanlar›, yeni
yat›r›mc›larla tan›flmaktay›z ve karfl›laflmaktay›z.
Hepimizin bildi¤i üzere, dünya ekonomisiyle bütünleflmifl
olan ülkemizin ve ekonomimizin küresel dalgalanmalar›
asgari zararla atlatmas› ancak ürün ve pazar
teflviklendirmesiyle mümkün olabilir.

Latin Amerika ve Karayipler ile ilgili detayl› bilgi vermeye
geçmeden önce sizlere k›saca DE‹K ve ‹fl Konseyleri
hakk›nda bilgi aktarmak arzusunday›m. DE‹K, Türkiye'nin
ticari ortaklar›yla olan ekonomik iliflkilerini gelifltirmek
için kurulmufl, Türk özel sektörüne öncülük eden bir
kurulufltur. 1986'da kuruldu¤undan itibaren ikili ticari
iliflkilerde ve Türkiye'ye yap›lan d›fl yat›r›mlar›n say›s›nda
önemli bir oranda art›fl sa¤lam›flt›r. DE‹K faaliyetlerinin
iflleyiflinde deste¤i, Türk ifl dünyas›n›n temsil eden 24
kurulufltan ve ifl konseylerine ba¤l› yaklafl›k 700 üye
firma ile 1400 firma temsilcisinden almaktad›r. Bugüne
kadar DE‹K çat›s› alt›nda bütün dünyada 85 ifl konseyi
kurulmufltur.

DE‹K bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Brezilya ve
Türk-Meksika ‹fl Konseyleri Yürütme Kurulu olarak biz
Latin Amerika ve Karayiplerin Türk ifl dünyas› için yeni
ve çok vaatkâr bir co¤rafya oluflturdu¤unu düflünüyor ve
çal›flmalar›m›zda sadece Meksika ve Brezilya'y› de¤il,
bölgedeki 33 ülkeyi de önemsiyor ve faaliyetlerimizde
yer veriyoruz. E¤er Latin Amerika ve Türkiye aras›ndaki
ikili iliflkilere tarihi aç›p yaklafl›rsak ki bu Brezilya ile
1800'lerin öncesine dayan›yor, as›l 1990'lara kadar durgun
olan bir hava esti¤ini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'n›n 2006 y›l›n› Latin Amerika y›l›
olarak ilan etmesiyle DE‹K çat›s› alt›nda Türk-Brezilya
ve Türk-Meksika ‹fl Konseyleri kuruldu. Zaman›n D›fl
‹flleri Bakan› Say›n Abdullah Gül'ün hükümet temsilcileri,
ifladamlar›, bas›n mensuplar› ve milletvekilleriyle birlikte
2006 y›l› bafl›ndaki Brezilya ziyareti s›ras›nda Fiesp ile
bir niyet anlaflmas› imzalanarak DE‹K bünyesinde Türk-
Brezilya ‹fl Konseyi, bundan tam bir sene önce 12 Aral›k
2008 tarihinde D›fl ‹flleri Bakan› Say›n Ali Babacan'›n

Güney Afrika çeflitli ürün ve hizmet ihrac›na olanak
sa¤layan bir ekonomiye sahiptir:

• Mineral Ürünler (Platinyum, Alt›n, Elmas, Kömür)

• Otomotiv ve Yedek Parça

• Çelik

• Meyve ve fiarap

• ‹fllenmifl G›da

• Kimyasal Ürünler

• Ahflap, Ka¤›t, Hamur

Biliyorsunuz 2010'da Güney Afrika'da Futbol
fiampiyonas›'nday›z. Bu potansiyelden yararland›k m›?
Yani bir ülke, her taraf›na stadyum yap›yor, demir-çelik
ithal ediyor, hediyelik eflya ithal ediyor, t-shirt ithal ediyor,
bir  potansiyel  var.  E¤er Güney Afrika'dan
yararlanmad›ysak en az›ndan bundan sonra Dünya
fi a m p i y o n a l a r › n › n ,  O l i m p i y a t l a r › n ,  b ü y ü k
organizasyonlar›n bizler için büyük potansiyel oldu¤unu
bilelim ve faydalanal›m.

Ben çok teflekkür ediyorum. Bugün aram›zda 4 çok de¤erli
arkadafl›m var. E¤er toplant›lardan sonra faydalanmak
isterseniz, ben tan›flt›ray›m. Nijerya Büyükelçili¤imizden
Bay Nola Charles bizlerle beraber. Çok teflekkür ediyorum,
buraya geldiler, zahmet ettiler. Mersin'den Güney Afrika
Fahri Baflkonsolosumuz Numan Olcay Bey. DE‹K'te
Türkiye-Afrika Odas› Genel Koordinatörümüz fiahap
Adam Bey de burada. Kendisi Sudanl›d›r. Bahsetti¤im
vas›flar›yla bize faydal› olmaktad›r. Ayr›ca Afrika ‹fl
Konseyi Koordinatörü Bahar Kavala Han›m. Toplant›m›z
bittikten sonra hepimiz buraday›z. Baflka soraca¤›n›z
sorular olursa cevaplamaya haz›r›z. Teflekkür ediyorum.

Ahmet Dördüncü

Tamer Bey'e hakikaten çok teflekkür ediyoruz. Çok bilgi
yüklü, gerçekten Afrika ile ilgili olacak arkadafllar›m›z›n
faydalanaca¤›n› düflündü¤üm bilgiler verdi.  K›saca
özetlemek gerekirse, 1,6 milyar dolarl›k bir GSY‹H'den
bahsediyoruz, önemli bir pazar. Ticaret hacmi, 1 trilyon
dolara yaklafl›yor. Türk mallar›n›n kalitesinin çok iyi
alg›land›¤›n› ve çok iyi bir imaja sahip oldu¤unu söylediler,
bu çok sevindirici bir fley. “Ne satarsan›z sat›n,” dedi
Tamer Bey. Demek ki ülke o kadar bakir ki her fleye
ihtiyaç var. Dolay›s›yla bizim giriflimcilerimizin gerçekten
gidip baflar›l› olabilecekleri bir yer. Bir tak›m dezavantajlar
da var: lojistik, altyap›, enerji sorunlar›. Ama dikensiz
gül olmaz diyoruz ve Tamer Bey'e verdi¤i bilgiler için
çok teflekkür ediyoruz. Çok vakit kaybetmeden, birçok
uzmanl›¤› olmas›na ra¤men Güney Amerika uzman›
olarak çok de¤erli DE‹K Brezilya ‹fl Konseyi Baflkan›
Aykut Eken'i takdim etmek istiyorum.
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Meksika'ya resmi ziyareti s›ras›nda Meksika D›fl Ticaret
Yat›r›m ve Teknoloji ‹fladamlar› Konseyi ile Türk-Meksika
‹fl Konseyi kuruldu.

Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri aras›ndaki geliflmekte
olan iliflkilere DE‹K'in katk›lar›na bakarsak, Türk-Brezilya
ve Türk-Meksika ‹fl Konseyleri'nin yo¤un çal›flmalar›na
de¤inebiliriz. Türk-Brezilya ‹fl Konseyi, hepinizin de
bildi¤i gibi Brezilya Devlet Baflkan› Say›n Lula da Silva'y›
21 May›s 2009'da ‹stanbul'da a¤›rlad›. Brezilya
hükümetinden üst düzey kat›l›m›n sa¤land›¤› Türk-
Brezilya ‹fl Forumu ad›yla düzenlenen etkinli¤e birçok
Bakan, sayg›de¤er bürokrat ve ifladam› kat›ld›. Etkinlik,
iki ülke aras›ndaki ekonomik ve sosyal ba¤lar›n
gelifltirilmesinde önemli geliflme sa¤lad›. DE‹K olarak
Latin Amerika aç›l›m› stratejisine ba¤l› olarak 300 sayfal›k,
33 ülkeyi içeren Türkçe olarak düzenlenmifl Latin Amerika
ve Karayipler'de ‹fl Yapma Rehberi'ni haz›rlad›k. Bu
rehberi zannediyorum girerken bir k›sm›n›z ald›, e¤er
kalmam›flsa e¤er DE‹K'e müracaat ederseniz biz bunlar›
sizlere yollar›z.

DE‹K olarak ifl konseyimizin bulunmad›¤› ülkelerle de
yak›n iflbirli¤i içinde çal›flmaktay›z. Bunun yak›n
dönemdeki örneklerinden birisi fiili'nin baflkenti
Santiago'da 14 Temmuz'da düzenlenen Türkiye-fiili ‹fl
Forumu'na kat›larak DE‹K muadili fiilili kurulufl SOFOFA
ile görüflülmüfl ve önümüzdeki dönemde yap›labilecek
iflbirli¤i f›rsatlar› de¤erlendirilmifltir. fiili D›fl ‹flleri
Bakanl›¤› ile iflbirli¤inde 23 Ekim tarihinde fiili'deki
yat›r›m f›rsatlar›n›n sunuldu¤u bir seminer yap›lm›flt›r.
Karfl›l›kl› yat›r›mlar›n gelifltirilmesi, teknoloji ve bilgi
al›flveriflinin art›r›lmas› konusunda ivme kazan›lan bu
dönemde söz konusu toplant›, bölge yat›r›m f›rsatlar›n›n
tan›t›lmas› aç›s›ndan oldukça faydal› geçmifltir. Yine 23
Kas›m'da Kostarika'n›n Devlet Baflkan› Nobel Bar›fl Ödülü
Sahibi Doktor Oscar Arias Sanchez'i a¤›rlamaktan gurur
duyduk.

Latin Amerika ve Karayipler, yükselen ekonomileri, artan
ve geliflmesi beklenen ticaret ortam›, cazip yat›r›m
f›rsatlar›yla son dönemde dünyan›n önem arz eden ülkeleri
aras›na girmifltir. D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'n›n 2006 y›l›n› Latin
Amerika y›l› ilan etmesiyle DE‹K, Güney Amerika ile
ticari ve ekonomik iliflkilerin geliflme stratejisi ad›na
Brezilya ve Meksika ile somut iflbirli¤i alanlar›n› tespit
ederek ticari ve ekonomik iflbirli¤inin geliflmesinde ihtisas
teflkil edecek mekanizmalar oluflturmay› hedef
belirlemifltir.

Amerika Birleflik Devletleri'nin güneyinden bafllayarak
Güney Kutbu'na kadar uzanan bu yar›m k›tada 33 ülke
bulunmaktad›r. 500 milyondan fazla nüfusu bar›nd›ran
bu ülke baflta ABD, AB ülkeleri ve Uzakdo¤u'nun güçlü
ülkelerine siyasal ve ekonomik anlamda yat›r›m için çok
cazip gelmektedir. Ancak ne yaz›k ki bu bölgeyle ticari
hacmimiz 5,5 milyar dolar›n alt›ndad›r. Hatta küçük bir
ülke olan ‹srail'den bile düflüktür. Latin Amerika ve

Karayipler, her ne kadar co¤rafi aç›dan bize uzak olarak
alg›lansa da Türkiye ile bölge aras›nda ekonomik ve
kültürel anlamda güçlü bir iflbirli¤i sa¤lanabilir. Özellikle
turizm, müteahhitlik, altyap› projelerinde ve madencilik
sektörlerinde Türk ifladamlar›n›n bu bölgede
gösterebilecekleri birçok giriflim bulunmaktad›r. fiimdiye
kadar iliflkilerimizi k›s›tlayan mesafe uzakl›¤› da art›k
Türk Havayollar›'n›n Sao Polo'ya direkt olarak dört uçufl
bafllatmas› bunu ortadan kald›rm›flt›r.

Bölge ülkelerine bak›lacak olursa, bir k›sm› tamamen
ithalata dayanan ekonomilere sahip, Kadikom gibi aday
ülkeler, bir k›sm› da Türkiye ile ayn› sektörlerde (örne¤in
otomotiv, beyaz eflya, tekstil) ifl ve ihracat yapan Brezilya,
Meksika, fiili, Kolombiya gibi benzer özellikte ülkelerdir.
Bu bölgede ifl yaparken bölgesel iflbirliklerini göz önünde
bulundurmak faydal› olacakt›r. Bu iflbirlikleri, Meksika'n›n
dahil oldu¤u NAFTA, AB ve ASEAN'dan sonra gelen
dünyan›n dördüncü en büyük bölgesel birli¤i olan
MERCOSUR, Andean Toplulu¤u , CAFTA ve
benzerleridir. Türkiye'nin bu ülkelerle ekonomik iliflkileri
halen çok zay›ft›r. Türkiye'nin bu bölgelere ihracat›n›n
toplam ihracat içindeki pay› %1'in alt›ndad›r, bu da
yaklafl›k 1,5 milyar dolar yapmaktad›r. Oysa Türk
ifladamlar› olarak bölgedeki ifladamlar›yla otomotiv, g›da,
turizm, demir-çelik, ilaç, petrokimya, uçak, deri, kahve,
soya gibi tar›m sanayilerinde, inflaat sektöründe, savunma
sanayinde, bizde de geliflmekte olan yat ve gemi inflas›nda
ortakl›k kurabiliriz. 1980'li y›llardan bugüne ülkemizin
ihracattaki at›l›m›, ifladamlar›m›z›n bu anlamda ne kadar
cesur ve giriflken oldu¤unu kan›tlamaktad›r.

Bölgede 1990'l› y›llarda yaflanan krizlerin etkilerinin
atlat›lmas› ve son y›llarda ekonomik istikrar›n hüküm
sürmesiyle sosyal refah artm›fl ve çeflitli altyap› projelerine
ihtiyaç do¤mufltur. Ayn› flekilde, bölgenin neredeyse
tamam›nda konut ihtiyac› bulunmaktad›r. Ayr›ca bölge
hükümetlerinin enerji ve petrol konular›nda reformlara
s›cak bakmaya bafllamas›, potansiyel yat›r›mlar ve bu
yat›r›mlar›n yarataca¤› di¤er f›rsatlar aç›s›ndan önemlidir.
Mesela onlar›n istedi¤i üçüncü ülkelerle, etanol imalat›
yani Afrika ülkesi ve Türklerle gidip orada tar›m sanayinde
beraber çal›flmak.

Turizm de yine birçok f›rsat sunan bir konudur. Bölge
ülkelerinin tabi güzelliklerini ve kültürel miraslar›na
ra¤men, turizm yat›r›mlar› ve know-how konusunda
eksiklikleri vard›r. Türkiye olarak biz bu konuda da
onlardan çok daha ilerideyiz.

Latin Amerika bölgesinde, Türk firmalar›n›n üretti¤i
ürünler rekabetle bafla ç›kabilecek niteliktedir ancak
tan›n›rl›¤›n›n artt›r›lmas› gerekmektedir. Bunun için Latin
Amerika'da düzenlenen fuarlara kat›lmak, yeni firmalarla
iflbirli¤i yapmak çok yararl› olacakt›r.

D›fl ‹flleri Bakanl›¤› ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n
deste¤iyle Latin Amerika bölgesinde daha da faal olmay›
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hedefliyoruz. D›fl ‹flleri Bakanl›¤› ve D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› taraf›ndan aç›lacak yeni konsolosluklar›n -
 bu flu anda Peru ve Kolombiya olarak düflünülmektedir
ve yeni büyükelçileri de tayin edilmifltir -, d›fl ticaret
müflavirliklerinin - DTM buna da çok önem veriyor - tüm
sanayici ve ifladamlar›m›z için çok faydal› olaca¤›n›
düflünüyorum.

Bölge ülkelerini özel olarak ele alacak olursak, en baflta
Meksika ve Brezilya'ya bakmam›z gerekir. Burada süremiz
k›s›tl› oldu¤u için ülkeler hakk›nda fazla bilgi
veremeyece¤im ancak baz› ülkeleri konuflmay› faydal›
görüyorum.

Brezilya, hepimizin bildi¤i gibi dünyan›n en gözde
yükselen ekonomilerinden birisidir ve DE‹K
s›n›fland›rmas›nda Rusya, Hindistan ve Çin ile ayn›
kulvarda de¤erlendirilmektedir. 35 y›l boyunca kapal›
bir ekonomiye sahip olan ülke, 1995 y›l›nda liberal
ekonomiye geçmifltir. ‹thal ikameci bir yönetim geçmifline
sahip olmas›, Brezilya'y› Latin Amerika ülkeleri aras›nda
en büyük ve en çeflitli imalat sanayine sahip ülke yapm›flt›r.
Ülke, dünyan›n en önemli tar›m üreticilerinden biridir ve
hat›r› say›l›r oranda petrol rezervi bulunmaktad›r. Ülkede
makine, elektrik ekipman›, uçak sanayi, otomotiv, imalat
sanayileri son derece geliflmifltir. Brezilya, demir madeni,
kahve, meyve suyu, fleker, tavuk eti üretimi ve ihracat›nda
dünya lideridir. Brezilya ayr›ca k›sa menzilli jet uça¤›
üreticisidir. Ne yaz›k ki daha önce Türkiye'ye ortak
olmas›n› teklif etmifller, kabul etmemifliz ama flu anda
onlar baya¤› ilerlemifl durumdalar. Türkiye, Brezilya'n›n
yeni ticari ve üretim at›l›mlar› için belirledi¤i öncelikli
ülkelerden bir tanesidir. Brezilya, DT üyesidir ve küresel
rekabet endeksinde 72. s›rada olsa da, dünyan›n birçok
önemli flirketinin yat›r›m üssü haline gelmifltir. En fazla
yat›r›m ABD, Hollanda, ‹spanya, Lüksemburg ve
Almanya'd›r.

Brezilya ile ticaretimiz - yaklafl›k 1,7-1,8 milyard›r -
Devlet Baflkan› Lula da Silva ile gerçeklefltirdi¤imiz
toplant›da kendisinin de dile getirdi¤i gibi, ikili ticaretimiz
son derece düflük seyretmektedir ancak iki ülke de bunu
de¤ifltirmeye çal›flmaktad›r. Ülkeler aras›ndaki ziyaretler
artt›kça ve karfl›l›kl› birbirimizi tan›d›kça f›rsatlar›n ne
kadar bol oldu¤unu görece¤iz.

Meksika'ya gelince, bölgenin en kuzeyinde yer alan
Meksika, bölgede OECD'ye dahil olan tek ülkedir.
Meksika, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaflmas›'n›
imzalad›ktan sonra ABD ekonomisinden etkilenmeye
bafllam›fl ve petrole dayal› ekonomisini bu sayede
çeflitlendirmeye bafllam›flt›r. NAFTA'n›n imzalanmas›n›n
ard›ndan Meksika'n›n ABD ve Kanada ile ticareti üç
kat›na ç›km›flt›r. Bu durum, NAFTA d›fl›ndaki ülkelerin
Meksika ile ticaretini olumsuz yönde etkilemektedir.
Ayr›ca, bu nedenle Meksika son krizde büyük darbe alm›fl
ve ekonomik ortaklar›n› geniflletmesinin yerinde olaca¤›n›
hat›rlam›flt›r. AB ile serbest ticaret anlaflmas› imzalayan

Meksika, Türkiye ile serbest ticaret anlaflmas›
imzalanmas›na s›cak bakmamaktad›r. Biz DE‹K olarak,
bu konuyu her f›rsatta ilgili makamlara hat›rlatmaktay›z.
Meksika'da karayollar›, da¤›t›m flebekeleri, marinalar,
limanlar, konut inflaat› konular›nda projeler söz konusudur.
Bu f›rsatlar› ifladamlar›m›z›n de¤erlendirmesi gerekti¤ini
düflünüyorum. Meksika ayr›ca, ucuz iflgücü ve benzeri
maliyetlerdeki avantajlar› ve NAFTA'ya dahil olmas›
nedeniyle ABD pazar›ndaki ürünler için iyi bir üretim
üssü olarak görülmektedir. Ancak güvenli¤in öncelikli
bir konu oldu¤unu da unutmamak gerekir.

Baflbakan Say›n Erdo¤an'›n geçen hafta gerçeklefltirdi¤i
Meksika ziyaretinin akabinde baz› olumlu geliflmeler
olmufltur. Ziyarette Meksika'dan Türk ifladamlar›na uzun
süreli, çok giriflli vize verilmesi sözü al›nm›fl, serbest
ticaret anlaflmas›, yat›r›mlar›n teflviki ve çifte
vergilendirmenin önlenmesi anlaflmalar›n›n olmamas›ndan
kaynaklanan sorunlar dile getirilmifltir. Ayr›ca ülkede 90
milyar dolarl›k altyap› yat›r›m› yap›laca¤› bilgisi al›nm›flt›r.

Arjantin, iniflli ç›k›fll› enflasyon sorunu olan bir ülkedir.
Ancak kifli bafl›na gelir 18.000 dolard›r. Ülke zengin
kaynaklara sahip olup bu¤day ve soya üreticisidir. Ülkede
MERCOSUW ortak gümrük tarifesi uygulanmaktad›r,
baz› durumlarda ek vergiler olabilmektedir. Arjantin'de
en fazla do¤rudan yabanc› yat›r›m›n› ABD ve ‹spanya
yapm›fl bulunmaktad›r.

Güney Amerika'n›n kuzeybat›s›nda yer alan Kolombiya'da,
kifli bafl›na düflen gelir 4.000 dolar civar›ndad›r. ‹fllenmifl
g›da, içecek, tekstil ve kimyasal ürünler Kolombiya'n›n
bafll›ca sanayi ürünleridir. Y›llard›r süren uyuflturucu
ticareti ve gerilla savafl› nedeniyle kötü bir imaja sahip
olan ülke, güvenlik konusunda büyük yol kat etmifltir.
Yabanc› yat›r›m, 2002 y›l›ndan bugüne %320 artm›flt›r.

Kostarika, dünyada anayasa karar›yla ordusunu fesheden,
hiçbir askeri gideri olmayan ilk ülke olma özelli¤ini
tafl›maktad›r. Turizm, tar›m ve elektronik malzemeler
onlar›n konular›ndan baz›lar›d›r.

fiili, yaklafl›k 56 ülkeyle serbest ticaret anlaflmas›
imzalam›flt›r. Zannediyorum Türkiye de on alt›nc›s›n›
fiili ile imzalad›. En önemli ihraç kalemi bak›rd›r. Latin
Amerika'da ekonomik reformu ilk önce ve en baflar›l›
flekilde fiili tamamlam›flt›r. fiili ayr›ca, meyve, flarap
ithalat›nda, bal›k üretiminde söz sahibi olmufltur ve en
genifl serbest ticaret anlaflmas› a¤›na sahiptir.

Venezuella ekonomisinin a¤›rl›¤›, petrole dayanmaktad›r.
Ülke ayn› zamanda bat› yar›mkürenin ikinci en büyük
do¤algaz rezervlerine sahiptir. Chavez yönetimi alt›nda
olan ülkede, maalesef halen kamu-özel sektör çekiflmesi
yaflanmakta, bu durumsa ülkenin ileri teknoloji gerektiren
tar›m ve sanayi sektörlerinin güçsüz kalmas›na neden
olmaktad›r.
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Zaman k›s›t›ndan dolay› baflka ülkelere geçemiyorum
ancak bölgede stratejik bir konuma sahip olan Uruguay,
Peru, Ekvator, Panama da Latin Amerika pazar›na girmek
isteyen Türk firmalar› için potansiyel bir ilk durak olarak
önerilebilir. Her 33 ülkenin ayr› bir özelli¤i var, her biri
de ifladamlar› için ayr› bir potansiyele sahip.

Say›n kat›l›mc›lar, sözlerime burada son verirken ifl
dünyas› olarak mevcudiyetimizin sürekli yo¤unlaflaca¤›na
inand›¤›m Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki
faaliyetlerin mümkün olan en k›sa vadede baflar›l› sonuçlar
getirmesini diler ve beni dinledi¤iniz için hepinize çok
teflekkür ederim.

Ahmet Dördüncü

Aykut Bey, bu de¤erli bilgiler için size çok teflekkür
ediyoruz. Laf› çok fazla uzatmadan, zaman› da etkin bir
biçimde kullanmak için sözü hemen Süleyman Bey'e
vermek istiyorum.

Süleyman fiensoy
TASAM Baflkan›

Son konuflmac› olmak, hep biraz dezavantajl›d›r ama ben
20 dakikada bitirmeye çal›flaca¤›m. Tabii bu kadar bir
sürede çok fazla detaya girmek mümkün de¤il. Bana göre
bu tür panellerde de do¤ru da de¤il. 20 dakika içinde
yapabildi¤imiz kadar bir kufl bak›fl›, bir makro uçuflu
sizlere arz etmeye çal›flaca¤›m.

Tabii Asya çok önemli bir bafll›k çünkü özellikle 11 Eylül
2001 sonras› dünyadaki yeni dengelerin oluflumunda
merkez bir rol oynuyor. 1990'lara kadar, hepimizin bildi¤i
gibi iki kutuplu bir dünya sistemine sahiptik. Biz Bat›
blokunu tercih etmifltik ve afla¤› yukar› büyük oyuncular›n
ne yapt›¤›na göre de herkes kendine bir rol biçiyordu ve
büyük oyuncular›n d›fl›ndakilerin yapabilecekleri oldukça
s›n›rl›yd›. Fakat 1990'lardan sonra, Sovyetler Birli¤i'nin
da¤›lmas›yla Amerika Birleflik Devletleri'nin tek süper
güç oldu¤u izlenimiyle 10 y›l geçirdik. Asl›nda bu izlenim
oldukça yan›lt›c›yd› bunu 11 Eylül 2001'den sonra gördük.
Bu aradaki 10 y›l› baz› ülkelerin ve bölgelerin çok aktif
geçirdi¤ini, çal›flarak ve haz›rlanarak geçirdi¤ini gördük.
11 Eylül 2001 olaylar› tabii bu perdenin kalkmas›n›
sa¤lad›. Türkiye olarak, birçok parametrede ola¤anüstü
zaman kaybetti¤imiz, çok büyük borç yükümlülükleri
alt›na girdi¤imiz, insan kayna¤›n›n geliflmesi noktas›nda
çok zaman kaybetti¤imiz, çok kötü bir 10 y›l geçirdik.

2001 Eylül olaylar›ndan sonra gördük ki asl›nda dünyada
çok boyutlu bir sistem flekilleniyor. Yeni güç dengeleri
kuruluyor ve tarihte hiç görülmedi¤i kadar, teknoloji ve
insan kayna¤› olarak benzer donan›mlara sahip en az›ndan
befl gücün flekillendi¤ini görüyoruz. Bunlar, geleneksel
Bat› bloku içerisinde ABD ve AB, do¤udaysa Rusya, Çin
ve Hindistan. Ama bunun tam tamamlanmas› için de
önümüzde en az›ndan bir 10 y›l oldu¤u da gözüküyor.
Bugün için çok net olarak bu güç dengelerini,
parametrelerini oturtarak söylemek mümkün de¤il ama
ortadaki veriler ve önümüzdeki döneme ait iflaretler,
sessiz ve derinden yeni bir dönüflümü, de¤iflimi, dünyadaki
güç dengelerinin yeniden da¤›t›ld›¤›n› bize gösteriyor.
Tabii burada, benim konum de¤il ama Latin Amerika'da
 Brezilya da var. Bu ülkenin de bir yar›m küresel aktör
olarak flekillendi¤ini görmekte fayda var.

Bu çok boyutlu güç sistemati¤i içerisinde bir kavram
geliflti. Bu kavram her dönem çok güçlüydü ama özellikle
son 10 y›ld›r çok güçlü ve stratejik hale geldi. Bu salonda
bulunanlar› da, konuflmac›lar› da çok ilgilendiren bir
kavram:  Kamu diplomasisi. Art›k uluslararas› iliflkilerde,
d›fl iflleri bakanl›klar›n›n, devletlerin rolü %10'a düfltü
fakat bu %10 alt›n hisse gibi kritik bir görev de ifade
ediyor yani önemi azalmad›. Yönlendirici, belirleyici,
karar al›c› bir %10 bu. Ama bunun kalan›n› dolduran
kurumlar, kamu diplomasisi dedi¤imiz kurumlar oldu.
Bunlar›n en bafl›nda da ifladamlar› geliyor. Ülke aç›s›ndan
nas›l bir misyon ifade etti¤imizi göstermek bak›m›ndan
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söylüyorum bunlar›. ‹fladamlar› ve ifladamlar›n›n
kurduklar› örgütler, sivil toplum kurulufllar›, düflünce
kurulufllar›, üniversiteler, sportif veya kültürel kurumlar,
hedef al›nan bölgede, ülkede ne kadar etkinse, ne kadar
güçlü diyaloglar, iflbirlikleri kuruyorlarsa, d›fl iflleri
bakanl›klar›n›n ve hükümetlerin ald›klar› siyasi kararlar
da o kadar uygulanabilir oluyor. Yoksa anlaflmas› yap›lm›fl,
hatta meclislerde kabul edilmifl olan ama hiç
uygulanmayan yüzlerce, binlerce anlaflma, biz de dahil
birçok ülkenin kanun, kural, anlaflma çöplü¤ünde duruyor.

Tabii bizim, dünyada yeni oluflan bu güç sistemati¤ine
entegre olmam›zda, kendimize önümüzdeki yüzy›l içinde
iyi bir yer edinmemiz için, baz› fleyleri görmemiz
gerekiyor. Ekonomistler yanl›flsa düzeltsinler bu rakamlar›,
bizim tasarruflar›m›z›n GSMH'ye oran› ortalama %70.
Bu da ortalama 400 milyar dolar ediyor ve yaklafl›k
bankalardaki mevduat›n toplam›na eflit. Bir baflka örnek,
Almanya'n›n tasarruf oran› %370, GSMH'nin de büyük
oldu¤unu düflünürseniz, bu 13 trilyon dolar ediyor. 400
milyar dolar sermaye birikimi olan bir ülkenin, bir bölgesel
güç olarak flekillenmesi ve her y›l iflgücüne yeni kat›lan
500 bin insana istihdam sa¤lamas› ve 49 milyon 500 bin
kiflilik çal›flma ça¤›nda nüfusu olan, resmi rakamlara göre
yaklafl›k 4 milyon iflsizi olan bir ülkenin, kaynak
oluflturmas›, sermaye birikimi oluflturmas›, yat›r›m
yapmas› ve bunlara istihdam sa¤lamas› için, flüphesiz
ihracat›n› büyütmesi gerekiyor. Bir di¤er parametre de
yabanc› kal›c› sermayenin yat›r›m amac›yla gelmesi ama
en önemli ç›k›fl noktas›, ihracat›n büyütülmesi, dolay›s›yla
sermayenin, ülkeye giren kayna¤›n büyütülmesidir.

Bütün bu zorunluluk içerisinde Asya bizim için ne ifade
ediyor? Tabii yaklafl›k 2 y›ld›r dünyada mali finansal bir
kriz yafl›yoruz. Amerika Birleflik Devletleri'nden bafllad›
ve bütün dünyaya yay›ld›, biz de oldukça olumsuz
etkilendik ve etkilenmeye devam ediyoruz. fiu s›ralar
krizin etkilerinin biraz hafifledi¤i gibi bir görüntü var.
Fakat temelde, bu krizin temel ekseninin sadece ABD
kaynakl›, fazla al›nan riskler oldu¤unu aç›kças› ben
düflünmüyorum. Elbette yap›lan ekonomik hatalar çok
önemli. Türev piyasalar denilen, bir kaynakla birbirinin
üzerine bina edilmifl 150 çeflit kâ¤›t üretilmesi, bunlarla
de¤er oluflturulmas› ve buna benzer milyonlarca hata,
elbette bu krizde etken. Ama temel etken asl›nda,
dünyadaki s›n›rl› olan iktisadi pastan›n Bat›'dan Do¤u'ya
do¤ru kay›yor olmas›. Temel sorun bu. Dolay›s›yla
önümüzdeki dönem, bu krizi atlatmak için, kamu
yönetimleri yani devletler, hükümetler, ABD baflta olmak
üzere merkezi bütçelerine afl›r› yüklendiler. Önümüzdeki
y›l tahmini bütçe aç›¤›, ABD'nin federal bütçesinde
yaklafl›k %50 olacak, bu y›l %45'ler dolay›nda. Bunlar
çok büyük rakamlar.

Yine Bat› Avrupa ve Amerika a¤›rl›kl› olmak üzere,
istihdam›n kaybolmamas› ve mevcut flirketlerin daha
fazla erimemesi için piyasaya enjekte edilen rakam da
10 trilyon dolar. Bunlar›n hepsi, devletlerin borç yüküne

ilave olarak yaz›lan rakamlar. ‹fllerin bir gün düzelece¤i,
vergilerin etkin ve düzgün olarak toplanaca¤› düflünülerek
yap›lm›fl hesaplamalar fakat önümüzdeki k›sa ve orta
vade gösteriyor ki bu çok mümkün de¤il. Dolay›s›yla
kamu kaynakl›, yani kamu bütçelerinin çevrilememesinden
kaynaklanan bir kriz beklentisi içerisinde olman›n faydal›
olaca¤›n› düflünüyorum. Çünkü bu ya borç yüküne bir
ilave olarak yans›yacak, ya da bir noktadan sonra
çevrilemez hale geldi¤inde de Merkez Bankalar›n›n para
basmas› flekliyle finanse edilmesi yoluna gidilecek ki
bugün ABD'nin yapt›¤› budur. Amerika bunu absorbe
edebiliyor çünkü mevcut dolar kayna¤›n›n yaklafl›k dörtte
üçü kendi ülkesi d›fl›nda. Yani ABD, oluflturdu¤u
enflasyonun dörtte üçünü di¤er ülkelerdeki elinde döviz
tutan s›radan vatandafllara, merkez bankalar›na yans›t›yor.
Kendi ülkesine yans›tt›¤› enflasyon, flu an için çok düflük.
Bu anlamda önümüzdeki dönem için kamu yönetimlerini
merkez alan bir kriz inflallah daha kolay atlat›l›r. Bu
perspektifte yeni bir finansal kriz dalgas›n›n olabilece¤ini
öngörmenin zararl› olmayaca¤›n› düflünüyorum.

Tabii Asya özelinde bakt›¤›m›z zaman, üç ülkenin ön
plana ç›kt›¤›n› görüyoruz. Daha önce Sovyetler Birli¤i
döneminde ve daha da öncesinde emperyal  tecrübesi
olan bir Rusya var karfl›m›zda. Enerji ve savunma
alan›ndaki üstünlü¤ünü yeniden takviye etmeye çal›flan
ve bunu da uluslararas› iliflkilerde çok etkin olarak kullanan
bir ülke. Kendine has pazar koflullar› olan, Avrupa ve
Türkiye ile boru hatlar›na ilaveten Pasifikten hat geçirerek
Japonya'ya kadar ve Çin'e enerji hatt› uzatmaya çal›flan
bir Rusya var. Fakat özellikle Türkiye'yi çok yak›ndan
ilgilendiren bir rakibimiz, Çin. Çin flu anda, 1978 y›l›n›n
tamam›nda yapt›¤› ihracat›, bugün için bir günde yapan
bir ülke konumuna gelmifl durumda. Çok agresif bir
pazarlama metodu yürütüyor.

Asya ile ilgili yap›lacak de¤erlendirmelerde, temel bir
eksen kaymas› var. Öncelikle k›yaslarken Bat› Avrupa'daki
ülkelerin ortalama GSMH'leri ile k›yaslay›p, “Bunlar›n
bize yetiflmesine 20-30 y›l var” gibi bir yaklafl›m yanl›fll›¤›
var. ‹kincisi de bizim Avrupa, Bat› merkezli ald›¤›m›z
kurumsal ticaret kurallar›na, bu yeni do¤an güçler
kesinlikle uymuyorlar. Çok agresif bir pazarlama metodu
izliyorlar, aç›k hesap çal›fl›yorlar, istedi¤iniz kadar fatura
kesiyorlar, elden para al›yorlar, e¤er referans›n›z varsa
daha sonra ödemek üzere bir y›l aç›k hesap çal›fl›p size
mal veriyorlar. Dolay›s›yla bilinen kriterler içerisinde
bunlarla rekabet etmek oldukça zor. Bir di¤er önemli
etken de, bu ülkeler flu anda, Rusya k›smen kendisini
gösterse de, siyasi olarak dünyan›n yönetimiyle ilgili
hiçbir risk alm›yorlar. Bu da bilinçli bir politika çünkü
ekonomik büyümeye odaklanm›fl durumdalar.
Kafalar›ndaki rakam ya da hedef nedir kimse bilmiyor.

Rusya'da yaklafl›k 50 y›ld›r Çin çal›flan bizdeki ordinaryus
seviyesinde bir profesör var, Mihail Titerenko, zaman
zaman kendisiyle görüflüyoruz. “ABD'nin, özellikle son
7-8 y›ldaki, Obama öncesi dönemdeki hegemonik, güce
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dayal› politikalar› Avrupa'y› bile k›zd›rd›. Çin de
yükseliyor ve önümüzdeki y›llarda dünyadaki yeni süper
güçlerden birisi olarak flekillenecek. “Acaba uygulayaca¤›
d›fl politikadan ve izleyece¤i güç kullan›m fleklinden
korkmal› m›y›z?” diye sordum kendisine. O da bu sorunun
cevab›n› bilmedi¤ini söyledi. Bana cevap vermemek için
de¤il, 50 y›ll›k deneyimi olan bir insan bu sorunun cevab›n›
bilmedi¤ini söyledi. Bu gizem olarak güzel bir fleyi, yani
bir ülkenin de¤erlerini gizleyebilmifl olmas›, ortak bir
durufl sergileyebilmifl olmas› aç›s›ndan güzel bir fley
olarak takdir edilebilir ama bir di¤er aç›dan da biraz
ürkütücü ve korkutucu. Uluslararas› iliflkilerde nas›l bir
Çin görece¤iz, nas›l bir etkinlik görece¤iz belli de¤il.
Ticarette gördü¤ümüz etkinlik oldukça k›r›c› ve yok edici
bir etkinlik biçimi çünkü hiçbir kurala dayanm›yor.

Say›n Abdullah Gül'ün D›fl ‹flleri Bakanl›¤› döneminde
bir Çin gezisi olmufltu. Heyette ben de vard›m. Ticaret
Bakan› ile bir görüflme oldu, ilk sözü ev sahibi s›fat›yla
Çin Ticaret Bakan› ald›. Bizim bakanlar›m›z›n
söyleyeceklerini ezberlemifl art›k zira bütün dünyadan
gelen heyetler ayn› fleyi söylüyor: ‹fllemler fleffaf de¤il,
markalar›m›z taklit ediliyor, aç›k hesap çal›fl›l›yor. Sizin
çok daha iyi bildi¤iniz bütün parametreleri, Türk taraf›
daha dillendirmeden cevaplad›.

Tabii Çin'in makro anlamda olumsuzluklar›n›n ortada
olmas› ve Çin ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacmindeki
Türkiye'nin aleyhine olan anormal (13-14 milyar dolar)
aç›¤›n kapat›lmas› noktas›nda bir fleyler yap›lamaz m›?
fiüphesiz Çin ile ticaret yapman›n en önemli ö¤esi, onlar›n
sahip olmad›¤› bir teknolojiyi götürmeniz ya da bir
markaya sahip olman›z. Baflka türlü rekabet etme flans›
yok. Fakat sadece ticaret alan›nda de¤il, Çin'in önümüzdeki
dönemde dünya dengeleri de göz önünde bulundurarak
stratejik iliflkiler kurulmas› gerekti¤ini, savunma alan›
baflta olmak üzere, uzun y›llard›r söylüyoruz.

Biliyorsunuz ‹srail, Ortado¤u'da bir flehir devletidir fakat
ABD ile ortak politika içerisinde hareket eder. Bu bir
öngörüdür ama ABD sonras› için ‹srail'in de Çin ile ittifak
içerisinde olaca¤›n› öngörmek çok hayalci olmaz diye
düflünüyorum. Bu anlamda baz› fleyleri önceden görmekte
san›r›m fayda var.

Asya'da çok ciddi entegrasyon hamleleri de var. Bunlar
içten içe flekilleniyor. Birçok bölgesel örgüt var, güvenlik
örgütleri var. Örne¤in fiangay ‹flbirli¤i Örgütü, s›n›r
ihtilaflar›n› çözmek üzere kurulmufl bir örgütken Asya'n›n
NATO'su fleklinde adland›r›labilecek bir düzeye ulaflt›.
Çok yeni bir geliflme var, Do¤u Asya'da 54 y›ll›k liberal
parti iktidar›n›n y›k›lmas›yla yeni gelen Japonya Baflbakan›
yeni bir süreç bafllatt›: Do¤u Asya Birli¤i'nin
canland›r›lmas› ve daha aktif hale getirilmesi. Fakat
biliyorsunuz, Japonya II. Dünya Savafl›'ndan kaynaklanan
k›s›tlamalar nedeniyle ciddi bir savunma gücüne sahip
de¤il. Nükleer güç hiç de¤il, fakat Kuzey Kore ve Çin
nükleer güç. Bunlar›n aras›nda kalm›fl durumda ve bu

giriflimi Amerika'n›n nükleer flemsiyesi alt›nda yürütmeye
çal›fl›yor. fiu anda Çin, bu bloklaflma konusunda bir
muhalefet sergilemifl de¤il, içinde gözüküyor ama
Amerika'n›n nükleer flemsiyesi alt›nda hareket eden
Japonya'ya nereye kadar opsiyon tan›yabilece¤i de
beklenmesi gereken bir konu.

Çin'in önderli¤inde Asya'da sürekli tart›fl›lan bir konu
var: Davos'un Asya alternatifi olarak ortaya ç›km›fl Bao
toplant›lar› var. Her y›l Nisan ay›nda yap›l›yor ve Asya'n›n
önde gelen bütün bilim adamlar›, uzmanlar›, sanatç›lar›,
devlet adamlar› kat›l›yorlar. Burada da içten içe piflirilen
fley, AB benzeri bir Asya Birli¤i'nin orta ve uzun vadede
kurulmas›.

Çin ile ilgili bir tespit daha yapmakta fayda oldu¤unu
düflünüyorum. Almanya'n›n 1870'lerde geliflmifl ülkeler
ligine, piyasalara ç›kmas›yla Çin'in 1990'lardan sonra
dünya piyasalar›na ç›kmas› aras›nda çok ciddi benzerlikler
var. Dolay›s›yla bunun karfl›l›kl› olarak irdelenmesi ve
Almanya'n›n I. Dünya Savafl›'nda yapt›¤› hatalarla bu
süreci kaybetmifl olma ihtimalinin Çin için de söz konusu
olabilece¤ini görmekte, en az›nda tart›flmakta fayda
oldu¤unu düflünüyorum.

Tabii Asya ile ilgilenen ve uluslararas› iliflkiler
sistemati¤ini okumaya çal›flan stratejistlerin de üzerinde
ittifak etti¤i bir fley oldu¤una inan›yorum: 19. yüzy›l
Avrupa ça¤›yd›, XX. yüzy›l bütünü aç›s›ndan bakt›¤›n›zda
Amerika ça¤›yd›, XXI. Yüzy›l›n da ilk çeyre¤i için bu
mümkün olmasa da tamam›na bakt›¤›m›zda bir Asya
yüzy›l› olarak flekillenece¤ini söylemenin do¤ru olaca¤›n›
düflünüyorum. Türkiye de baflta olmak üzere bütün
ülkelerin, flirketlerin, kurumlar›n, kiflilerin XXI. Yüzy›l›n
ilk yirmi y›l›nda ne yapacaklar›, yüzy›l›n kalan›nda nerede
olacaklar›n› belirleyecek. Bu yüzy›l›n geride b›rakt›¤›m›z
9 y›l› var, dolay›s›yla önümüzdeki 10 y›lda yapaca¤›m›z
tercihlerin, yat›r›mlar›n ve insan kayna¤›na yönelik
yapaca¤›m›z tercihlerin, yüzy›l›n kalan›nda nerede
olaca¤›m›z konusunda belirleyici olaca¤›n› düflünüyorum.

Tabii Asya'da çok stratejik bir proje var: Traceca projesi.
AB de bunu destekliyor. Bu projenin temel parametresi
flu:  Paris'ten Pekin'e ayn› trenle. Slogan› bu. En az›ndan
bizim D›fl ‹flleri Bakanl›¤›'n›n üretti¤i slogan bu. Kriz
öncesi özellikle Çin'deki limanlarda, gemiler için üç aya
kadar uzayan bekleme süreleri söz konusuydu ve alternatif
olarak geliflen demiryolu Traceca projesinde bu demiryolu
hatt›n›n iflleyebilmesi için iki k›r›k nokta var ve bunlar›n
ikisi de Türkiye ile ilgili. Bir tanesi Marmara Denizi'nde
bo¤az›n alt›ndan geçecek olan tüp geçit projesi. San›r›m
2012'de bitiyor. Bir di¤eri de Kars-Ah›lkale-Tiflis hatt›n›n
bir k›sm›n›n tamir edilmesi, bir k›sm›n›n yeniden
yap›lmas›. Bu da 2012'de bitiyor. Bu ikisi de bitti¤i zaman,
Paris'ten, Londra'dan, Avrupa'n›n herhangi bir noktas›ndan
kalkan bir yük treni - yük a¤›rl›kl› düflünülüyor çünkü
bu hat ve 32 ülkeyi kaps›yor - Asya'n›n en do¤u ucunda
herhangi bir yere ulaflabilecek. Bu anlamda ülkemizin
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hem Avrupa, hem Afrika kanad›nda Asya ile olabilecek
ticaret noktas›nda da ulafl›m sektöründe ortak bir nokta
oldu¤unu görmekte fayda var.

Bir baflka aç›dan Asya'ya genel olarak bakt›¤›m›zda, çok
ciddi çeliflkiler k›tas› oldu¤unu görüyoruz. Örne¤in
enerjide çok  zengin ve üzerine çok büyük oranla ihracat
yapabilen ülkeler oldu¤u gibi, çok fakir hatta kendisine
yetecek enerjinin %10'una dahi sahip olamayan ülkeler
de var. Bat› Avrupa ortalamas›nda GSMH'ye sahip olan
ülkeler oldu¤u gibi, Afrika ortalamas›na yak›n fakirlikte
ülkeler de var. Dolay›s›yla kendi içerisinde birçok tezat›
bar›nd›r›yor. Önümüzdeki y›llarda dünyadaki ekonomik
büyümede beklenen %50'lik büyümenin %80'ini Asya'n›n
üstlenece¤i gözüküyor.

Asya'n›n temel sorunlar›yla ilgili bir fley söylemek
gerekirse, Asya'daki oyun, dört temel nokta üzerinde
odaklan›yor: Bir tanesi, ittifak oluflturma; ikincisi k›tasal
dengenin sa¤lanmas›; üçüncüsü pazar pay›n›n art›r›lmas›;
dördüncüsü de enerji ve mineral kaynaklardan daha fazla
pay alma mücadelesi.

Tabii bütün bunlar› baflar›rken de Asya'n›n çözmek
zorunda oldu¤u alt› temel nokta var. Bunlardan biri,
tarihin bagaj›ndan kurtulma sorunudur. Bu tarih boyunca
Asya ülkeleri aras›nda, dünyan›n di¤er yerlerinde oldu¤u
gibi, birtak›m sorunlar buluna gelmifltir ne var ki bu
sorunlar›n XXI. yüzy›la tafl›nmas›, sorunlar› içinden
ç›k›lamaz hale getirmektedir. Özellikle karfl›l›kl› rekabet
içerisinde olan Güney Kore-Kuzey Kore, Kuzey Kore-
Japonya, Çin-Tayvan, Pakistan - Hindistan gibi veya flu
anda Pakistan-Afganistan aras›ndaki Duran hatt› gibi,
tarihten gelen birçok sorunun, makro dengelerin bozulmas›
aç›s›ndan yine kafl›nma ihtimali var. ‹kincisi, milliyetçili¤in
abart›larak, siyasi malzeme olarak ülkelerin
istikrars›zlaflt›rmas› sorunudur. Üçüncüsü, hegemonya
tehdidini engelleme sorunudur. fiu anda gözüken - isim
vermekte de bir sak›nca yok - Çin merkezli bir hegemonya
tehdidi var, bunun da benzer güçler aras›nda paylafl›lmas›,
do¤abilecek tansiyonu ve düflmanl›klar› da azaltacakt›r
diye düflünüyoruz. En temel noktalardan bir tanesi de,
ortak normlar›n ve de¤erlerin nas›l oluflturulaca¤› sorunu,
çünkü Asya'n›n Avrupa gibi 2000 y›ll›k çok büyük
ac›lardan beslenen, bunlardan ders alm›fl, tecrübe
biriktirmifl bir geçmifli oldukça zay›f. Bu anlamda ortak
normlar›n ve de¤erlerin nas›l oluflturulaca¤› zaman alacak
gibi gözüküyor. Bölgesel jeopolitik gelifltirme sorunu,
bir di¤er sorun. Günümüzde Asya ülkeleri aras›ndaki
ekonomik iliflkiler oldukça iyi durumdad›r ve ekonomik
iliflkiler her geçen gün daha da geliflmektedir. Ne var ki
ekonomik iliflkiler, bölgesel jeopoliti¤in gelifltirilebilmesi
için gereklidir ama yeterli de¤ildir. Enerji yetersizli¤i,
Asya jeopoliti¤ini güçlefltiren en önemli sorun olarak
gözükmektedir. Alt›nc›s› da, iletiflim ve ulafl›mda
güvenli¤in sa¤lanmas› sorunudur.

Tabii bütün bu Asya'n›n yeni güç dengelerinin merkezi

rolünde oldu¤u bir pozisyonda Türkiye ne yapabilir?
Türkiye, çok boyutlu bu güç sistemati¤ine uygun olarak
çok boyutlu bir d›fl politika izlemeye çal›fl›yor. Bunu ben
kesinlikle ideolojik bir konsept ile ba¤daflt›rm›yorum.
‹deolojik olarak insanlar bundan hoflnut olabilir ama
sonuçta bu, reel politik olarak bir zorunluluktur çünkü
yeni geliflen güç sistemati¤i içerisinde tek boyutlu, hatta
iki boyutlu bir politika izlemek, Türkiye gibi bir co¤rafyada
yaflayan ülkeler aç›s›ndan, orta ve uzun vadede intihar
anlam›na gelebilir. Almanlara yak›flt›rd›¤›m bir söz var:
Her yerde ol, hiçbir yerde olma. Bu II. Dünya Savafl›'ndan
sonra edindikleri konsepttir. Bizim çok fazla
konufltu¤umuzu düflünüyorum, bu da bizim iç bar›fl›m›z
ve iç güvenli¤imiz baflta olmak üzere, ekonomimizin ve
kalk›nmam›z›n sürdürülebilir olmas› aç›s›ndan bir tehdit
oluflturuyor.

Türkiye, bir bölgesel güç olarak flekilleniyor ama bunun
tam bir bölgesel güç oldu¤unu söylememiz mümkün
de¤il. Küresel güç, hiç de¤il. Baz› çok büyük sözler
duyuyorum, onun için bunu ifade etmek de fayda
görüyorum. Yedi parametremiz var, bu yedi parametreyi
sa¤lad›¤›m›z zaman, kimseye liderlik ilan etmemize gerek
yok:

Yeni bir güç olarak ortaya ç›kmak flart›yla,

1. Cari aç›¤›n olmamas›,

2. D›fl borcumuzun mümkünse, özellikle kamu
borcumuzun %25'in alt›na çekilmesi,

3. Bütçemizin, yani merkezi yönetim devlet bütçesinin
aç›k vermemesi,

4. GSMH'mizin geliflmifl dünya ortalamas›na yaklaflmas›
ve adaletli olarak da¤›t›lmas›,

5. Yüksek teknoloji ürün gam›na sahip olmam›z, biz flu
anda orta teknoloji üreten bir ülkeyiz,

6. Bar›flç›l amaçlarla, yani enerji amac›yla nükleer
teknolojiye sahip olmak,

7. Savunma sanayinde kendisine yetebilirlik ve bunu
mümkünse ihraç edebilir bir konumda olmak.

Biz bu yedi parametrenin ne kadar›nda sa¤lamsak, o
kadar›nda bölgesel gücüz, ne kadar eksi¤imiz varsa, o
kadar gitmemiz gereken yol var; sessiz ve gereksiz
gürültülerden uzak olarak. Bu perspektif içerisinde,
Asya'n›n bütün dünya için ve Türkiye için önümüzdeki
dönem çok büyük bir f›rsat alan› oldu¤unu
de¤erlendiriyorum.

Zaman nedeniyle çok fazla detaya giremedim. Teflekkür
ediyorum, sayg›lar sunuyorum.

Ahmet Dördüncü

Süleyman Bey'e bu hakikaten çok içerikli, çok güzel
bilgiler için teflekkür ederiz. De¤erli panelistlerimiz, bu
k›sa süre içinde bizlere gerçekten çok genifl bir ufuk turu
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att›rd›lar. Uzak co¤rafyalara bizi götürdüler, oralarda
neler yapabilece¤imiz konusunda bizlerle tecrübelerini
paylaflt›lar. Kendilerine bu anlamda çok teflekkür ederim,
sa¤ olun, eksik olmay›n efendim.

Süleyman Bey, gelen ilk iki soruyu size yöneltece¤im.
Bunlardan bir tanesi Konya Sanayi Odas›'ndan Mehmet
Koçak arkadafl›m›zdan. “Çin, en önemli rakibimizse,
orada yat›r›m yapmak faydal› m› veya ne önerirsiniz?”

Süleyman fiensoy

Çin'de yat›r›m yapmak çok önemli ve gerekli. Çin ve
Türkiye aras›ndaki kal›c› yat›r›m rakam›, bildi¤im
kadar›yla çok düflük. Bizimkisi Çin'den fazla. Bundan
birkaç  y›l önce Çin'in Türkiye'deki kal›c› yat›r›m› 1,5
milyon dolar civar›ndayd›, Türkiye'ninkisi de san›r›m
400 milyon civar›ndayd›. Yeni rakamlar› bilmiyorum.
Çin, kontrol edilmesi çok güç bir ülke; 1milyar 400
milyon nüfusu var, de¤erleri çok farkl›, taklit yetene¤i
çok geliflmifl. Herkesin yaflad›¤› tecrübeler vard›r; bir
süre iflbirli¤i, ortakl›k yap›yorsunuz, sonra sizin mal›n›z›
aynen üretiveriyorlar ve bunlar› kanunlar önünde çok
fazla takip etme, mahkemelere verme, netice alma flans›n›z
da zay›f. Ama bütün bunlara ra¤men, ben Türk
müteflebbisli¤ine güveniyorum. Çin, bizim için çok önemli
bir ülke. Çin, bir süre sonra, bu ekonomik doyum
noktas›n›n h›z›n› birkaç y›l içinde düflürecek, düflürmek
zorunda kalacak ve daha stabil, daha oturakl› bir piyasas›
oluflacak. O anlamda yat›r›m yapman›n çok yerinde bir
karar olaca¤›n› düflünüyorum.

Ahmet Dördüncü

fiimdi sorum Say›n Tamer Bey'e. Soru Örteks Deri, Suni
Deri Tekstil Sanayi'nden Hakan Kömeço¤lu'ndan geliyor.
“Güney Afrika'da tekstil sektörünün ana kalemlerinden
olan suni deri için pazar olas›l›¤› nedir? Güney Afrika,
suni deri gibi imalat sanayi için gerekli olacak maddeleri
ifllemek için gerekli olacak altyap› ve endüstriye sahip
midir? Yoksa Güney Afrika'y› imalat› olmayan, bitmifl
ürün tüketicisi olarak m› kabul etmeliyiz?”

Tamer Taflk›n

Bu konuda Güney Afrika ham deri ve suni deri ihracatç›s›,
ne yaz›k ki katma de¤er üreten bir ülke de¤il ama bizden
giden mallara da %30-40 kadar gümrük var. O aç›dan
orada yat›r›m yap›p orada üreten sanayici dostlar›m›z
hem bir iç pazara sahip oluyorlar hem de Amerika'ya
ihracatta kota yok. Afrika hammaddeleri kulland›¤›n›z
zaman serbest ihracat olana¤› var, ondan faydalan›yorlar.

Ahmet Dördüncü

Bir soru daha var, Süleyman Bey'e diye düflünüyorum.
Bahçeflehir Üniversitesi'nden Oktay Aln›aktan'dan geliyor
soru. “Konuflmac›lar de¤iflik mesleklere sahipler, ilgi
alanlar› meslekleri d›fl›nda, baflar›l›lar. Kamu
diplomasisiyle devlet diplomasisinin iflbirli¤i önemlidir,
faydal›d›r dediler. Ya anlaflmazl›k olursa? Rekabetin

siyasal riskini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Kamu
diplomasisi platformunda sizlerin baflar›s›n›n s›rr› nedir?”

Süleyman fiensoy

Ben Oktay Hocay› tan›yorum, emekli paflam›zd›r kendisi
ayn› zamanda. Kamu diplomasisinin baflar›l› olabilmesinin
yolu, bence ortak misyonun paylafl›labilmesidir. O bizim
so¤uk savafl döneminden ald›¤›m›z yönlendirici, tek
merkezci, herkesi ayn› kal›ba sokmak isteyen anlay›fl
de¤il, herkesin ortak misyonu paylaflmak suretiyle kendi
alan›nda üzerine düflen rolü oynamas›, hükümetle, devletle
ya da di¤er kurumlarla aradaki onursal çizgiyi de muhafaza
etmesi, verimlili¤in ve neticenin temel flart› bu bence.
TASAM bu perspektifte dört k›tada çal›fl›yor: Asya,
Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Avrupa.
Avustralya'y› saymazsak bunlar dünyada egemen olan
k›talar. Kamu diplomasisi anlay›fl› içinde art›k sadece
uluslararas› iliflkiler de de¤il, iç politikada da toplumun
iç refah ve huzurunun sa¤lanmas›nda da bütün bireylere,
kiflilere, kurumlara temel olarak görev düflüyor. Burada
da önemli olan›n, birinci olarak yetkinlik yani donan›ma
ve insan kayna¤›na sahip olmak, ikinci olarak da
kurumlarla aradaki onursal çizgiyi korumak oldu¤unu
düflünüyorum.

Ahmet Dördüncü

Soru Mehmet Kumbarac› Bey'den Süleyman Bey'e geliyor.
“Tibet gibi, Uygur olaylar› gibi Çin'de herhangi bir sosyal
patlama beklemeli miyiz?” Anlafl›lan Mehmet Bey, bir
yat›r›mc› olarak ilgili duyuyor.

Süleyman fiensoy

Tibet ve Uygur'daki sorunlar tabii d›fl dünya aç›s›ndan,
özellikle Amerika merkezli olarak sürekli kafl›n›yor. Bunu
ben Çinlileri hakl› gördü¤üm için söylemiyorum ama
bunu kafl›maya tek cesaret eden ülke Amerika. O bölgeye
yönelik radyo yay›nlar› yap›l›yor, de¤iflik faaliyetleri var.
Uygur bölgesinde yak›n tarihte gerçekleflen olaylarda
verdi¤imiz tepkilerin yanl›fl oldu¤unu düflünüyorum. Biz
orada daha fazla insan›n zarar görmesine neden olmufl
olabiliriz çünkü Çin'in sosyolojisi, cezaland›rma
yöntemleri farkl›. Mahkeme bitti ve 15 gün içerisinde
insanlar idam edildiler. ‹dam karar›n›n ç›kaca¤› bir
mahkeme süreci hangi ülkede 15 gün içerisinde biter. 1
milyar 400 milyon nüfusu olan bir ülkenin sosyolojik
tavr›, hukuki tavr›, oradaki devletin kamunun otorite
anlay›fl›n›n iflleyifli konusunda bilgi sahibi olmam›z
gerekiyor. Çünkü “savunal›m, koruyal›m, hakl›n›n,
mazlumun yan›nda yer ald›k” derken daha fazla zarar
görmelerine de neden olabiliriz. Çin-Tayvan sorunlar›
gibi, zaman zaman kafl›nmaya devam eden sorunlar
olacak. Ama önümüzdeki en az›ndan 10 y›l için Çin'in
istikrar›na etki edecek büyüklükte bir olay olaca¤›n›
düflünmüyorum.
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Ahmet Dördüncü

Son soru Sarkuysan A.fi.'den Ahmet Tepiro¤lu'ndan yine
Süleyman Bey'e geliyor. “Kamu finansman› krizinden
söz ettiniz. Kiflisel görüflünüze odaklanarak bu olas›l›¤›n
gerçekleflmesi yaklafl›k ne kadar zaman al›r?” Biraz da
kehanetlerden bahsedeceksiniz.

Süleyman fiensoy

Türkiye özelinde bakarsak, 2008 Ekim ay›nda mali kriz
bafllam›flt› fakat merkezi bütçemiz de Meclis'e inmiflti ve
Aral›k sonuna kadar müzakere edildi. Ancak Mart ay›nda
yerel seçimler oldu¤u için bu bütçe defalarca revize
edilebilecek konumdayken edilmedi. San›yorum 3 milyar
TL'lik bir son dakika kesintisi oldu. Türkiye aç›s›ndan
bakarsak, sorunun bafllang›c› 2009 bütçesiyle bafll›yor
çünkü bu 6-7 y›ll›k olumlu yükseliflin sürekli devam
edece¤i öngörülerek enflasyonun çok çok üzerinde bir
kamu merkezi bütçesi yap›ld› ve aç›k, 2009'da tahmini
63 milyar TL. 2009 bütçesinden yola ç›karak da enflasyon
oran›nda art›r›lm›fl 286 milyar liral›k da yeni bir merkezi
bütçe yap›ld› ve bunun da aç›k hedefi 50 milyar. ‹ki y›l›n
toplam› 113 milyar TL. Bunu para basarak finanse
edemeyece¤imize göre - enflasyonu tek haneli rakama
indirdiniz - enflasyon d›fl› rakam› otomatikman borç
yüküne ilave edeceksiniz. Kald› ki finansal mali krizden
etkilenen ülkeler içerisinde ekonomik büyüklü¤üne göre
en az risk alan ülkelerden birisi de biziz. Fakat bu di¤er
geliflmifl ülkeler için bu borcun çevrilebilmesi ve
sürdürülebilmesi aç›kças› çok mümkün gözükmüyor. Bu
benim kiflisel kanaatim, yan›labilirim. Bu durum,
kaç›n›lmaz bir enflasyon getirecek yani alt›n›n fiyatlar›n›n
artmas›n› da biraz ona ba¤layabilirsiniz. Yaklafl›k 5 y›l
önce, alt›n›n onsu 276 dolarken ben bir toplant›da 2500-
3000 dolar› anons etmifltim, epey gülmüfllerdi. Böyle bir
risk var. Kamu kayna¤› vergi toplayabilirse vard›r, onun
d›fl›nda herhangi bir kayna¤› yok. Dolayl› veya do¤rudan
vergi toplayacak ve kamu hizmetlerini finanse edecek.
Para basmaya bafllad›¤› zaman da, tabii siz daha iyi
biliyorsunuz, geri döndürülemez, çok olumsuz bir süreç.
Çok k›sa vadede, Yunanistan'dan ve Dubai'den bafllayarak
bunun iflaretlerini görece¤iz. Dubai, her ne kadar bir flirket
olsa da flehir devleti zaten bir flirket gibi idare ediliyor.
Bunun baflka ülkelere de sirayet edece¤ini söylemek,
san›r›m çok erken bir fley olmaz.
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Oturum Baflkan›

Servet Y›ld›r›m
CNBC-E Genel Yay›n Yönetmeni

1964 y›l›nda Ankara'da do¤du. 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 Servisinin bafl›na getirildi. Sekiz y›l bu servisi yöneten
Y›ld›r›m, 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›k›yor. 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. Halen Referans gazetesinde yaz›lar›na devam ediyor. 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.

Jan Nahum
Heksagon Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan›

1950 y›l›nda Ankara’da do¤du. Nahum, s›ras›yla e¤itimini, Robert Kolej ve Londra Royal College of Art’ta tamamlad›ktan sonra
Otosan’da proje mühendisi, Koç Ar-Ge’de Müdür, Otokar’da Genel Müdür, Tofafl’da CEO, Fiat Oto ‹talya’da Uluslararas› ‹fl
Gelifltirme Baflkan› ve Petrol Ofis’inde CEO görevlerini ifa etmifltir. 2005 y›l›ndan beri kendi kurdu¤u Heksagon A.fi.nin Yönetim
Kurulu Baflkan›d›r. Evli ve 3 çocuk babas› olan Nahum’un uzmanl›k alanlar› otomotiv, dizayn, endüstri mühendisli¤i ve enerjidir.

Osman Ulagay
Milliyet Gazetesi Köfle Yazar›

1943 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Robert Kolej Lisesi’nden ve daha sonra Bo¤aziçi Üniversitesi’ne dönüflen Robert Kolej Yüksek
Okulu Ekonomi Bölümü’nden mezun olmufltur. Yüksek Lisans›n› ‹ngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler
dal›nda gerçeklefltirmifl; ilaç sanayi, bira sanayi ve reklamc›l›k sektöründe çeflitli görevlerde bulunmufltur. Cumhuriyet gazetesinde
part-time olarak bafllad›¤› gazetecili¤i, 1981 y›l›ndan itibaren ayn› gazetede Ekonomi Servisi fiefi ve Yorumcu olarak sürdürmüfltür.
1992 y›l›nda Ekonomi Yazar› olarak Sabah gazetesine, 1993 sonbahar›nda da Milliyet gazetesine geçmifltir. Halen Milliyet
gazetesinde yazar olarak görevini sürdürmektedir. Osman Ulagay’›n yay›nlanm›fl 13 adet kitab› bulunmaktad›r.

1962 y›l›nda Ankara’da do¤du. Ö¤renim hayat›n› s›ras›yla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, London School of
Economics ve College d’Europe’ta tamamlad›. 1985-1994 y›llar› aras›nda Ankara, Pekin, Brüksel ve Paris’te Diplomat olarak
görev yapm›flt›r. 1994-2000 y›llar› aras›nda Paris’te Uluslararas› Enerji Ajans›’nda ve 2000-2005 y›llar› aras›nda ise OECD’de
üst düzey yönetici olarak görev alan Ö¤ütçü, halen önde gelen çokuluslu bir enerji flirketinin kilit yöneticisi olarak çal›flmaktad›r.
Reading University, University of Dundee ve LSE’de “honorary fellow” olarak dersler vermektedir.  Ö¤ütçü, “Gelecegimiz
Asya’da m›?”, “Türkiye icin Yeni Bir Ekonomik Diplomasi Stratejisi” ve “2023 Türkiye Yol Haritasi” adl› kitaplar›n yazar›d›r.

Konuflmac›lar

Mehmet Ö¤ütçü
Forum ‹stanbul Baflkan Yard›mc›s›

1960 y›l›nda do¤du. Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grup Baflkan› Bozer, flirketin 90 ülkede yürüttü¤ü faaliyetlerini yönetmektedir.
Merkezi ‹stanbul’da olan Grup, aralar›nda Türkiye, Ortado¤u, Rusya-Ukrayna-Beyaz Rusya, Güneydo¤u Avrasya, Hindistan ve
Güneybat› Asya, Kuzey ve Bat› Afrika, Do¤u ve Orta Afrika ile Güney Afrika’n›n bulundu¤u sekiz ifl biriminden oluflmaktad›r.
Ahmet Bozer Coca-Cola’ya 1990 y›l›nda Atlanta’da Finansal Kontrol Müdürü olarak kat›lm›fl, 1992 y›l›nda Coca-Cola Türkiye’ye
Bölge Finans Müdürü olarak geçmifltir. 1994-2000 y›llar› aras›nda Türkiye flifleleme operasyonlar›nda Finans Direktörlü¤ü ve
Murahhas Azas› görevleri ard›ndan, 2000 y›l›nda Coca-Cola Avrasya ve Ortado¤u Bölüm Baflkanl›¤›'na, 2007 y›l›nda ise Grup
Baflkanl›¤›’na atanm›flt›r. Bozer, 1985 y›l›nda Atlanta’da Coopers & Lybrand’da bafllad›¤› kariyerinde çeflitli denetim, dan›flmanl›k
ve yönetim pozisyonlar›nda befl y›ll›k bir tecrübeye sahiptir. TED Ankara Koleji ve Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1983 y›l›nda Georgia State Üniversitesi'nde Bilgi ‹fllem Sistemleri
konusunda Master e¤itimini tamamlam›fl olan Bozer, evli ve iki çocuk babas›d›r.

Ahmet Bozer
Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu Baflkan›



127

Kriz Sonras› Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye

Servet Y›ld›r›m
CNBC-E Genel Yay›n Yönetmeni

Birbirinden de¤erli konuklarla ufuk turu yapmam›za
yard›mc› olacak çok fley ö¤renece¤imize eminim bugün.
Bafll›k, “Kriz Sonras› Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye”
oldu¤u için krizden bafllayaca¤›z, ama herhalde bitti¤imiz
yer kriz olmayacak. Kriz denince, yaklafl›k iki y›ld›r
u¤raflt›¤›m›z konu ve asl›nda krizde Türkiye'nin yeri,
yani sadece kriz de¤il, “Son iki y›ld›r de¤iflen dünya,
de¤iflen bölge, de¤iflen Ortado¤u ve Türkiye burada nas›l
roller oynayabilir?”. Türkiye'de bunlar tart›fl›l›yor, aç›l›mlar
birbiri ard›na geliyor. Krizin bir yarar› oldu. Yükselen
piyasa ekonomisi niteli¤indeki ekonomilerin a¤›rl›¤›,
rolü, önemi biraz daha artt›. Küresel kriz bafllad›¤›nda
bu ekonomiler çat›rdar deniliyordu, ama sonuçta görüldü
ki bu ekonomiler çat›rdamad› aksine biraz daha ön plana
ç›kt›lar. Biz Türkler olay› biraz daha G-20 çerçevesinde
al›r olduk, çünkü krizle beraber G-20 diye bir oluflum
ortaya ç›kt›. Asl›nda 1999'da ortaya ç›kan bir oluflum,
ama krizle birlikte önemi artt› ve biz de art›k dünyan›n
politikas›n›n de¤il belki ama ekonomisinin yeniden
flekillenmesinde söz sahibi olduk diye sevinir olduk. G-
20 biraz zorlama m›? Tabii biraz da o aç›dan bakmak
laz›m. Stanley Fischer 2000'li y›llar›n bafl›nda IMF Birinci
Baflkan Yard›mc›s› idi, flimdi ‹srail Merkez Bankas›
Baflkan›. Mesela onun görüflüne göre G-20 biraz zorlama,
bu döneme özgü bir fley. Asl›nda G-20, zaman içinde G-
12, G-13 gibi daha az say›da ülkenin bir kulübe dönüflme
e¤ilimi olabilir, diyor. G-20, G-12 ya da G-13 olursa
maalesef biz yer bulamayaca¤›z ama en az›ndan Stanley
Fischer ve onun gibi düflünenlerin kafas›nda belki G-7,
G-8'in üzerine Brezilya, Çin, Kore, Hindistan gibi yeni
üyeler eklenebilir.

Tabii, olay› biraz da ekonominin d›fl›nda görmek, biraz
ötesine gitmek laz›m. Türkiye yeni roller üstleniyor mu?
Bugün konuklar›m›z bu konular›n üzerinde duracaklar.
Çok yayg›n bir köprü söylemi var. Türkiye, Do¤u ile Bat›
aras›nda, ‹slam dünyas› ile H›ristiyanl›k aras›nda,
geliflmifllikle geliflmemifllik aras›nda, zenginlikle yoksulluk
aras›nda köprü mü, de¤il mi? Son dönemin en moda
söylemi. Senaryoya göre, yeni dünya düzeninde Türkiye
köprü olsun diye önerildi ve Türkiye de bu köprü olma
görevini üstlendi. Tabii hakl› olarak, böyle yeni bir
yap›lanma varsa, Türkiye orada olmal›. Yine bu senaryoya
göre, köprü olmak istiyorsa Türkiye, köprünün dört aya¤›
vard›r ve dört aya¤›n›n da sa¤lam olmas› laz›m. Köprünün
kuzeydo¤u aya¤›ndaki Ermenistan sorunu o aya¤›
zay›flatan bir sorun, halledilmeli, bu nedenle bir aç›l›md›r.
Afla¤› indi¤imizde do¤u, güneydo¤u taraf›nda Kuzey Irak
gibi önemli bir oluflum var ve Kuzey Irak'taki fiili yönetimi
tan›mama gibi bir durum var. Dolay›s›yla o ayak zay›f,
güçlendirilmeli. Bat› taraf›nda, güneybat›da bir K›br›s
sorunu köprünün o aya¤›n› zay›flat›yor, çözülmeli.
Dolay›s›yla ayaklar›n sa¤lamlaflt›r›l›p, Türkiye'nin köprüyü
oynamas› üzerinde senaryolar hep tart›fl›l›yor. Bu

tart›flmalar beyin egzersizi düzeyinde de olabilir.

Köprü olmak iyi midir, kötü müdür? Bir görüfle göre
köprünün sadece onu kullananlara faydas› vard›r, kendisine
çok faydas› yoktur, köprünün üzerinden geçen faydalan›r,
dolay›s›yla köprü olmak çok da öyle yararl› ve talip
olunacak bir fley de¤ildir. Köprünün üzerinden geçen,
Bat›'dan gelip Do¤u'ya, Irak'a, ‹ran'a ulaflmak isteyen için
köprü iyidir. Ya da Do¤u'dan gelip Bat›'ya gitmek isteyen
için iyidir. Bu kara para da olabilir, enerji de olabilir, her
fley olabilir. O anlamda iyidir ama köprünün kendisine
hayr› yoktur. Di¤er bir görüfl de köprü olmak iyidir.
Köprünün sahibi olan her kimse, o önemli birisidir, önemli
bir kurulufltur, önemli bir ülkedir. Herkes onunla iyi
geçinmeye, oyun planlar›na onu katmaya ve yak›n olmaya
çal›fl›r gibi görüfller vard›r. Senaryolar›, görüflleri ortaya
koyarak Mehmet Ö¤ütçü'ye dönmek istiyorum çünkü
onun bu köprü söylemine ciddi bir karfl› ç›k›fl› var.
B›rakal›m art›k bu köprü söylemini diyor. ‹sterseniz
buradan bafllayal›m, bakal›m Türkiye bölgesel bir güç
mü yoksa sadece köprü senaryosunun çevresinde mi
dönüyoruz? Ben soruyu soray›m, siz bizi oradan al›n,
nereye götürürseniz götürün.
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Mehmet Ö¤ütçü
Forum ‹stanbul Baflkan Yard›mc›s›

Yeni küresel düzende Türkiye'yi de¤erlendirirken flimdiye
kadar olageldi¤i gibi acaba Türkiye köprü görevini devam
ettirecek mi? Yoksa bu metaforu b›rakal›m art›k burada.
Herkesin üzerinden geçti¤i, bunun için de çok cüzi bir
de¤er b›rakt›¤›, hem enerji anlam›nda kuzeyden güneye,
do¤udan bat›ya, hem ‹slam ile Bat› aras›nda, hem siyasi
anlamda, hem ekonomik anlamda, her anlamda Türkiye'ye
bir köprü rolü biçiliyor. Acaba biz bunu çok kolayl›kla
m› benimsedik? Çünkü dedi¤iniz gibi köprünün dört tane
sa¤lam aya¤› yoksa, köprüden gelifl-gidiflleri kontrol
etmiyorsa e¤er, ona art› de¤er katm›yorsa çok fazla bir
de¤eri yok. Küçük bir transit ücreti verip üstünden
geçersiniz, istediklerinizi de yapt›r›rs›n›z.

Benim düflündü¤üm Türkiye, bu anlamda bir köprü de¤il.
Özellikle biraz sonra tart›flaca¤›m›z geliflmeler ›fl›¤›nda
art›k köprüden bölgesel merkez olmaya do¤ru yol almaya
bafllad›. Oldu mu? Bunu tart›flabiliriz çünkü bölgesel güç
olman›n da birtak›m unsurlar› var. Nedir bu unsurlar?
Hükümet, a¤›r aksak gitse de, bir tanesini yapmaya
çal›fl›yor: komflular›yla s›f›r sorunlu olmak. S›f›r sorunlu
olmak mümkün de¤il, elbette sorunlar› olacak ama bunlar›
asgariye indirmek için çok ciddi ad›mlar at›ld›. 10-15 y›l
önce ordumuz fiam'a kadar yürür iddias› ortaya at›l›rken,
bugün Türkiye, Suriye'nin en yak›n buldu¤u ülkelerden
bir tanesi. Rusya ile iliflkiler, özellikle Putin Rusyas› ile,
hem Erdo¤an-Putin aras›ndaki kimya, hem d›fl
ticaretimizde Almanya'n›n yerini alm›fl olmas›, hem
enerjide özellikle %75'lere kadar varan bir ba¤›ml›l›k -
nükleer de iflin içine giriyor -, turizm, savunma sanayi,
genetik yap›m›z› de¤ifltirecek akrabal›k ba¤lant›lar›
dolay›s›yla hiç beklemedi¤imiz bir anda Rusya ile
iliflkilerimiz, tahminlerin ötesine geçti. ‹ran üzerindeki
Amerikan ambargosu, yapt›r›mlar› kalkt›ktan sonra, ayn›
fley ‹ran ile de olacak.

Buna gelmeden önce küresel de¤iflimleri, özellikle biraz
enerji vurgusu yaparak, nas›l gördü¤ümü anlatay›m,
çünkü inan›yorum ki gezegenimizde dört temel unsur var
ve bunlar›n birbirleriyle iliflkileri, sürdürülebilirli¤i,
dünyan›n gelece¤ini belirleyecek. Bunlar, enerji, su, g›da,
çevredir, nüfusu da ekleyebilirsiniz. Bunlardan su ile
enerjinin hayati önemde oldu¤unu düflünüyorum ve -
kaynak m› dersiniz, meta m› dersiniz, varl›k m› dersiniz
- bu iki unsurun kimin elinde oldu¤u, nas›l kontrol edildi¤i,
nas›l da¤›t›ld›¤› çok belirleyici. Bunlar›n ikisi de k›t
kaynaklar ve bunlar›n üzerindeki mücadele yüzy›llard›r
devam ediyor ve giderek metalaflmaya bafll›yor. Özellikle
su, eskiden bu kadar meta de¤ildi, biliyorsunuz yüzeydeki
suyun sadece %3'ü içilebilir su ve bu eflit bir flekilde de
da¤›t›lmam›fl. Enerji kaynaklar›na bak›yorsunuz, kaynak
ülkelerle tüketim ülkeleri aras›nda büyük bir dengesizlik
var, binlerce kilometre mesafe kat etmek zorunda bunlar.

Dünyada özellikle 2001'deki sald›r›lardan sonra hiçbir
fley eskisi gibi olmayacak art›k dendi. So¤uk savafl
sonras›n›n belirleyici unsuru esas 2001'den sonra bafllad›,
yeni bir dünya düzeni do¤uyor dendi. Sonra geçen y›l
Lehman Brothers'›n çöküflüyle birlikte yine hiçbir fley
eskisi gibi olmayacak, yeni bir düzen bafll›yor art›k,
küresel düzenin hâkim tepeleri de de¤iflecek, eskisi gibi
sadece ABD'nin, AB'nin, Japonya'n›n kontrol etti¤i,
biçimlendirdi¤i, sürükledi¤i bir düzenden sizin de
bahsetmifl oldu¤unuz, kendi içerisinde tutarl›l›¤› fazla
olmayan de¤iflik ülkeleri bar›nd›ran ama hem kaynak
aç›s›ndan hem de güç aç›s›ndan önemli bir düzeye gelmifl
olan G-20'lerin de oldu¤u bir düzene geçiliyor. Bunlar›n
içinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin art›k al›fl›lageldik
kal›plar›, dengeleri de¤ifltirmeye bafllad› deniliyor. BRIC
özellikle, Goldman Sax'›n hesab›na göre önce 2040-
2042'ler civar›ndayd›, flimdi 2025-2027'lere kadar G-8'in
sahip oldu¤u GSMH'nin toplam›na sahip olacaklar›
öngörülüyor. Bunlar›n bir k›sm› belki abart›l› da olabilir,
bir k›sm›nda da ciddi bir hakl›l›k pay› var.

Özellikle enerji aç›s›ndan bakmama müsaade ederseniz,
flu anda dünyada petrol fiyatlar›n›n, gaz fiyatlar›n›n
seviyesini üç afla¤› befl yukar› biliyoruz. Geçen sene
Temmuz'da 140 dolar civar›ndayken bir ara 40 dolarlara
kadar düfltü, flimdi tekrar 70-75 dolar düzeyine do¤ru
tekrar t›rman›yor. Enerji talebi, bu fiyat art›fl›yla birlikte
k›s›lmaya bafllad›. Ayn› zamanda resesyonun tetikledi¤i
bir süreçti bu. Do¤algaz ve petrol tüketiminde ciddi bir
flekilde azalma görülmeye baflland›, ama hâlâ Asya-
Pasifik'in Hindistan ve Çin'in bafl›n› çekti¤i dinamik
ülkelerinde talep patlamas› yaflan›yor. Türkiye'nin enerji
tüketimi, yan›lm›yorsam y›ll›k yaklafl›k %7 civar›nda,
Çin'de %9,5 civar›nda. Pekin'de, geçen ziyaretimde ilginç
bir istatistik verdiler. Sadece Pekin kentinde her gün
trafi¤e 2.900 araç ç›k›yor. Tahmin edin di¤er kentleri.
Gelir düzeyi artt›kça Hindistan'da durumun ne olaca¤›n›
düflünün. Dolay›s›yla dünyan›n gelecek enerji görünümüne
bakt›¤›n›z zaman Hindistan ve Çin, bafl s›rada sivriliyor.
OECD ülkeleri art›k doygunluk düzeyine ulaflt›lar. Talep
art›fl›n›n, 2030'a kadar yaklafl›k %60'›n›n Hindistan ve
Çin'den gelece¤i varsay›l›yor. Sadece Çin'in 2030'a kendi
üretiminin d›fl›nda ithal etmek zorunda kalaca¤› ham
petrol, günde 13 varil. Bu, bugünkü Suudi Arabistan'›n
üretiminden daha fazla. Yine baflka hesaplara göre 2030'a
kadar artacak petrol talebini karfl›lamak için 4 Suudi
Arabistan daha gerekiyor. Muazzam bir enerji talebi
geliyor, bunu karfl›layacak arz yok. Var ama bunun
ç›kart›lmas› oldukça zahmetli ve pahal›. Son iki y›ld›r da
görüyoruz ki enerjiye yat›r›m ciddi bir flekilde yavafllad›,
hatta durdu. Finansal krizin de tetiklemesiyle birlikte,
büyük enerji projelerinin %50'si, bugün ask›ya al›nm›fl
durumda. Üretici ülkeler, petrolden, do¤algazdan
kazand›klar› paralar› art›k bu sektöre aktarm›yorlar, baflka
sektörlerde kullan›yorlar.
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Servet Y›ld›r›m

Bu asl›nda öyle zor bir denklem ki dünyada bir dengesizlik
var. Amerika tüketiyor, Çin tasarruf ediyor. Bu böyle
sürdü¤ü sürece ekonomiyi krizsiz götürmek zor görünüyor.
Ne olmas› laz›m? Çin'in tüketmesi laz›m. Çin bu haliyle
bu kadar enerji tüketiyorsa, 1 milyar Çinlinin tüketmeye
bafllamas›, b›rak›n Amerika düzeyini, Avrupa'daki
ortalama düzey kadar tüketti¤ini düflünürseniz, dünyan›n
bunu kald›rabilecek gücü var m›? Böyle bir ikilemle karfl›
karfl›yay›z. Çin tüketmeden olmayacak, Çin tüketirse de
olmayacak. O zaman, dedi¤iniz gibi, çok ciddi bir enerji
sorunu var.

Mehmet Ö¤ütçü

Çok ciddi bir sorun, çünkü Amerika bugün dünya
nüfusunun yanl›fl hat›rlam›yorsam %4-5 ile dünya enerji
tüketiminin %21-22'sini yap›yor. Çin'in rolü ise, 1,3
milyarl›k nüfusuyla %2,5-3 civar›nda. Ama gelir düzeyi
artt›kça, kaç›n›lmaz bir flekilde enerji tüketimi de artacak.
Sadece araç konusunda de¤il, insanlar televizyon
kullanacaklar, klima kullanacaklar. Hindistan da ayn›
flekilde.

Çok önemli bir baflka husus da, dengelerin kaynak ülkeler
lehine de¤iflmeye bafllamas›. Üniversite y›lar›ndan
hat›rlars›n›z, Seven Sisters dedi¤imiz Shell'di, Mobile'di,
BP'ydi, dünya enerjisini bu flirketler kontrol ederlerdi
ama bugün, bu de¤iflmeye bafllad›, çünkü özellikle petrolde
ve do¤algazda rezervlerin neredeyse %90'a yak›n› kaynak
ülkelerine ve bunlar›n ulusal petrol flirketlerine ait. Art›k
Petronas'lar, Gasprom'lar, Kazmonay Gaz'lar,
Petrochina'lar büyüklük olarak Bat›'n›n önde gelen
flirketlerine rahatl›kla meydan okumaya bafllad›lar. Hatta
art›k “Biz sizi tafleron olarak kullanal›m, esas üretici
biziz,” diyorlar. Bu ülkelerdeki kaynak milliyetçili¤inin
artmas›yla birlikte - art›k kendi kaynaklar› kendileri
korumak, kullanmak, daha fazla de¤er yaratmak istiyorlar
- yat›r›m ortam› da giderek sertleflmeye bafllad›.
Uluslararas› yat›r›mc›lar eskisi kadar rahat hareket
edemiyorlar.

Servet Y›ld›r›m

fiimdi Osman Ulagay'a dönelim. Asl›nda en büyük
anlaflmazl›k unsuru ya da yeni dünya düzeninin ana
parametresi, bir anlamda enerji mi, enerjinin yeniden
paylafl›m› m›? Çünkü önümüzde bir büyüme sorunu var
ve bu büyümenin finansman› için gereken kaynaklardan
biri de enerji ve enerji gibi bir sorun önümüzde duruyor.
Enerjinin yeniden paylafl›m› m› yeni düzeni oluflturan?

Osman Ulagay
Milliyet Gazetesi Köfle Yazar›

Enerji konusu gerçekten önemli ve zor tercihleri gündeme
getiren bir konu. Kopenhag’da yap›lan ‹klim De¤iflikli¤i
Konferans›'n›n da gösterdi¤i gibi, herkesi tatmin edecek
bir çözüme ulaflmak kolay olmayacak. Nedeni aç›k.
Yap›lan hesaplar gösteriyor ki Çinliler Amerikal›lar kadar
tüketmeye bafllad›¤›nda dünya bunu zaten tafl›mayacak.
Bu denklem gayet aç›k bir flekilde ortada. Dolay›s›yla
bugünkü ölçülerle sürdürülemez bir durumla karfl›
karfl›yay›z. Bunun çaresini nas›l buluruz? Asl›nda bütün
enerji tüketim kal›plar› muhakkak de¤iflmek zorunda
kalacak ve enerji dengelerini de buna göre yeniden
düflünmemiz gerekecek ama ben isterseniz bir baflka
noktadan devam edeyim.

Türkiye, Bat›'n›n hakimiyetinin azalmakta oldu¤u bir
dünyada oluflan bofllukta yeni bir rol edinmek için bir
f›rsat yakalam›fl durumda çünkü Amerika'n›n eski
hakimiyeti, “Amerika istedi¤ini yapar” mant›¤› bence
art›k geçerli de¤il. Ortada ciddi bir boflluk var. Avrupa
zaten küresel oyuncu olma hevesini gerçeklefltiremedi,
böyle bir iddias› yok. Dolay›s›yla Türkiye'ye böyle bir
alan aç›lm›fl durumda. Ama burada iki tehlike var. Bir
tanesi, Bat›'n›n bu çok al›ngan tavr›n›n hakim oldu¤u
dönemde, Bat› ile olan iliflkilerimizde bir eksen kaymas›
oldu¤unu Bat› hissetti¤i anda bunu mutlaka al›nganl›kla
ve flüpheyle karfl›layacakt›r. Ona göre de bir karfl› tav›r
belirleyebilir. ‹kincisi de, güç olmak için oluflan
boflluklardan yararlanmak yeterli de¤il.  Güç olmak için
gerçekten sa¤lam temellerinizin olmas› laz›m. Bunun en
önemlisi de, Çin örne¤inde gördü¤ümüz gibi, ekonomik
temel. Böyle bakt›¤›mda ben Türkiye'nin oynamak istedi¤i
role paralel bir ekonomik temeli oldu¤unu düflünmüyorum,
orada zafiyetleri oldu¤unu düflünüyorum.

Konumuz kriz sonras› dünya. Kriz hakk›nda çok de¤iflik
fleyler söylendi, soruldu ve halen de sorulmaya devam
ediyor. En s›k sorulan sorulardan bir tanesi de “kriz bitti
mi, bitecek mi?” Belki de anlafl›labilir bir soru; çünkü
daha önceki krizlerin hepsi de belli bir süre içinde bitti
ama ben bu krizin niteli¤ini biraz farkl› görüyorum. Bu
krizi, kapitalizmin daha önceki dönemsel krizleriyle
karfl›laflt›rman›n, onlardan biri sanman›n çok yan›lt›c›
oldu¤unu düflünüyorum. Burada çok farkl› bir krizle karfl›
karfl›yay›z hatta 1930 kriziyle yap›lan benzetmeler de
bana göre yerinde de¤il çünkü bugün çok farkl› bir
dünyaday›z. 1930'lar›n dünyas›yla 2008'in, 2009'un
dünyas› aras›nda muazzam farklar var. Bu kriz bence,
küresel kapitalizmin dönüfltürdü¤ü yeni dünyan›n ilk krizi
ve dünyadaki bütün dengelerin de¤iflmekte oldu¤unu
aç›¤a ç›kartan bir kriz. O bak›mdan bu kriz farkl› ve çok
önemli diye düflünüyorum.

Buraya nas›l gelindi? Bat›'n›n küresel flirketlerinin
tetikledi¤i küreselleflme süreci sonucunda baflta Çin ve
Hindistan olmak üzere Bat›'n›n d›fl›ndaki ülkeler, son 20
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y›lda çok büyük bir at›l›m gerçeklefltirdiler. Bugün dünya
ekonomisinin hâkim unsurlar›ndan biri haline geldiler.
Daha önceki sunumlarda da bu gösterildi. 1820'lerde Çin
ve Hindistan, ekonomik güç bak›m›ndan dünyan›n hâkim
ülkeleriydi ama ondan sonra yaflanan süreçte bu hakimiyeti
kaybettiler. Bat›'n›n sanayileflmesi, sömürgeleflme sürecini
gelifltirmesi ve bütün bu ülkeleri kendi hâkimiyeti alt›na
almas› sonucunda ürecinde Çin ve Hindistan'›n dünya
ekonomisindeki pay› % 50'ye yak›nken %7'lere kadar
düfltü. Bu ülkeler flimdi eski güçlerini kazanma
sürecindeler ve onlarla birlikte 'Yükselen Pazarlar' diye
de nitelenen genifl bir ülke grubu da bu süreci onlarla
birlikte gelifltirmekte. Biraz önce küresel tüketimle ilgili
rakamlara de¤inildi, J.P. Morgan'›n yeni bir
araflt›rmas›ndan elde etti¤im bir rakam› vermek istiyorum:
2008 y›l›nda ilk defa “emerging market” denen, 'Yükselen
Pazar' denen ülkelerin toplam tüketimi ABD'nin toplam
tüketimini geçti. Art›k dünya pazar›na, küresel tüketime
bakt›¤›m›z zaman, Avrupa'n›n, Amerika'n›n, Japonya'n›n,
geliflmifl ülkelerin yan› s›ra çok tayin edici bir oyuncu
olarak Çin'i, Hindistan'›, di¤er 'Yükselen Pazar' ülkelerini
görüyoruz.

Tüketim asl›nda bunun son halkas›. Bu süreç Bat›l›
flirketlerin teknolojisiyle, sermayesiyle, inisiyatifiyle
bafllad› ve yafland› ama sonunda ortaya ç›kan sonuç flu:
Çin, Hindistan ve di¤er yükselen pazar ülkeleri, sanayi
üretiminde dünyan›n bir numaras› olma yolundalar.
Avrupa ile Amerika'y› geride b›rakma yolundalar. Demin
Mehmet Bey de¤indi, Çin 2009 y›l›nda dünyan›n en
büyük otomobil üreticisi ve pazar› haline gelmifl durumda.
Çin'de ayda 1 milyon otomobil üretilmekte. Dünya
ihracat›na bakt›¤›m›z zaman Çin'in en büyük ihracatç›
konumuna geldi¤ini görüyoruz. Dünyadaki sermaye
birikiminin bir ölçüsü olan döviz rezervlerine bakt›¤›m›z
zaman, dünyadaki döviz rezervlerinin neredeyse %80'inin
'Yükselen Pazar' ülkelerine ait oldu¤unu görüyoruz. Çin'in
tek bafl›na 2,4 trilyon dolarl›k bir döviz rezervi var ve
Çin son y›llarda Amerika'y› finanse ediyor, Amerika'n›n
aç›klar›n› kapat›yor. Ayn› zamanda Çin, Amerika'da
fiyatlar›n düflük kalmas›n› sa¤layan en büyük ihracatç›
ve Amerika'ya ihraç etti¤i ucuz ürünlerle Amerika'da
enflasyonun düflük kalmas›na, Amerika'ya ihraç etti¤i
sermayeyle Amerika'da faizlerin düflük kalmas›na sebep
olan bir konuma gelmifl durumda. Bütün bunlar›n özeti
flu: Dünyan›n ekonomik güç merkezi, çok ciddi bir flekilde
Bat›'dan, Avrupa ve Amerika'dan, Çin'e, Asya'ya ve di¤er
'Yükselen Pazar' ülkelerine do¤ru kaymakta. Bu bir gerçek
ve bu sürecin geçici bir süreç olmad›¤› da, birçok kimsenin
görüfl birli¤i halinde söyledi¤i bir fley, yani bu devam
edecek bir süreç ve bütün yap›lan projeksiyonlar da
gösteriyor ki 'Yükselen Pazar' ülkelerinin dünya
ekonomisindeki a¤›rl›¤›, 2030'a, 2050'ye do¤ru daha da
artacak.

Buradaki kritik nokta, bu güç kaymas›n›n yaratt›¤› yeni
psikolojik dengeler. Bence bu çok önemli bir konu.

Küresel boyutta “afla¤›dakiler” ile “yukar›dakiler” aras›nda
yeni güç dengeleri ve yeni iliflki biçimleri ortaya ç›k›yor.
'Yukar›dakilerin', yani Bat›'n›n tart›fl›lmaz üstünlü¤ü, her
standard›, her  ölçüyü belirleme, her konuda son sözü
söyleme gücü art›k kayboluyor. Onun yerine Bat›'n›n
hakimiyetini en az›ndan paylaflmak zorunda kald›¤› bir
dünya geçti. Zaten G-7'nin, G-8'in yerine G-20'nin
geçirilmesi de bunun bir sonucu. E¤er Bat› küresel düzeni
tek bafl›na yönlendirebilseydi, hiç kuflkunuz olmas›n ki
G-7 ile dünyay› yönetmeye devam etmek isterdi, G-20
gibi bir komplikasyona girmeyi hiç istemezdi. Ama art›k
görülüyor ki Bat›'n›n imkânlar›, küresel sorunlar› tek
bafl›na çözmeye yetmiyor.

Üstelik bu son kriz, Bat›'n›n prestijini ve modelini de çok
derinden yaralam›fl durumda çünkü küresel ekonomide
çarklar›n durmas› Bat›'n›n yüzünden oldu. Küresel ifl
bölümünde Çin, Hindistan ve di¤er yükselen pazar ülkeleri,
imalat sanayindeki ve yaz›l›m alan›ndaki büyük
geliflimleriyle büyük oyuncu oldular ama küresel finans
sektörünün yönetimi büyük ölçüde Amerika'ya ve Bat›'ya
ihale edilmiflti. Amerika ve Bat› küresel ifl bölümünde
kendi paylar›na düflen alanda büyük bir felakete yol açt›
ve dolay›s›yla Do¤u'nun gözündeki itibar›n› da büyük
ölçüde kaybetti. Siz geçen seneye kadar, bu kriz olana
kadar, herhangi bir Çinli yetkilinin ç›k›p da ABD dolar›n›n
gelece¤ini sorgulad›¤›n› iflittiniz mi? Yoktu böyle bir fley
çünkü Çinliler gayet memnundu, devam etmekte olan
süreç onlar›n geliflmesini, sanayileflmesini destekleyen
bir süreçti, böyle problemleri yoktu. Ancak Amerika ve
Bat›'n›n finans sistemleri dünyay› böyle bu krizle karfl›
karfl›ya getirince birden çok ciddi kuflkular duymaya
bafllad›lar. Üstelik milyarlarca, trilyonlarca dolarlar›n›
ABD Hazine ka¤›tlar›na ve dolara ba¤l› enstrümanlara
yat›rm›fl durumdalar, bunun riski Çinlileri fevkalade
tedirgin etti ve yeni çözümleri düflünmeye zorlad›.

Buradan demin de¤indi¤im noktaya, yaflanmakta olan
de¤iflimin gündeme getirdi¤i yeni psikolojik dengelere
dönmek istiyorum. Burada özellikle Bat›'n›n içine düfltü¤ü
durum bana çok ilginç görünmeye bafllad›. Uluslararas›
toplant›lar› bir ölçüde izliyorum, Bat› bas›n›n›, bu
konularda yaz›lanlar› izlemeye çal›fl›yorum. Benim
alg›lad›¤›m kadar›yla Bat› bu yeni gerçekle yüzleflmekte
son derece zorlan›yor. Hakimiyetini kaybetmekte oldu¤unu
bir yandan görüyor, bunun verilerini görüyor, kendi
yetersizli¤ini görüyor, yafllanan nüfusunu görüyor, müthifl
borçlanm›fl yap›s›yla yafllanan nüfusun, emeklilik ça¤›na
g i r e n  n ü f u s u n  g e l e c e k t e k i  i h t i y a ç l a r › n ›
karfl›layamayaca¤›n› görüyor, nas›l bir k›skaç içine
girdi¤ini görüyor. Öte yandan ABD'nin son 10 y›l içinde
yaflad›¤› askeri maceralarla geldi¤i noktay›, dünyay›
istedi¤i gibi zapt› rapta alamad›¤›n› da görüyor. Bat›
bunlar› görüyor fakat kendi hakimiyetinin kayboldu¤u
bir dünyada bu yeni gerçeklerle yüzleflmekte zorlan›yor,
onun için de bu gerçe¤i bazen oldu¤u gibi görmeyip
sapt›r›c› aç›klamalarla bu krizi küçümsemeye çal›flanlar
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da var. Örne¤in Newsweek dergisinin özel say›s›nda
derginin editörü Ferit Zekeriya'n›n yaz›s›n› okudum
geçenlerde: “Bu krizi de çok büyüttüler, asl›nda fazla bir
fley de¤iflmedi, oyun kald›¤› yerden devam edecek”
diyerek kendini ve okurlar›n› avutmaya çal›fl›yor.

Servet Y›ld›r›m

Krizin neresindeyiz diye bafllad›k ama orada tam, net k›sa
bir yan›t alabilir miyiz? Çünkü her kriz eninde sonunda
biter. Sonuçta krizler düzeltmedir ve bir sonraki krizin
flartlar› oluflmaya bafllar. fiu anda biz neresindeyiz? Tünelin
sonundaki ›fl›k tart›flmalar›nda Osman Ulagay ne der?

Osman Ulagay

Küresel krizin neresindeyiz diye bakt›¤›m›z zaman flunu
görüyoruz: 2008 Eylül'ünde Lehman Brothers'›n çökmesi
sonras›nda yaflanan panik atlat›ld›. O panikte “tüm finans
sistemi tepemize mi devrilecek” diye herkes her fleyden
kaçmaya bafllam›flt› ve her fleye ra¤men en güvenceli
enstrümanlar olduklar› düflüncesiyle, krizi ç›kartan ülkenin,
yani ABD'nin kamu ka¤›tlar›na müthifl bir talep do¤mufltu.
Ancak 2009'un Mart ay›ndan itibaren bu panik havas›n›n
atlat›ld› ve o panik an›nda bilhassa hisse senedi fiyatlar›n›n
çok düflmüfl oldu¤u gerçe¤inden yola ç›k›larak borsalarda
bir geri dönüfl hareketi bafllad›. fiimdi bundan sonras› için
iki boyuta bakmak laz›m. Bir kere, hisse fiyatlar› ve onun
getirdi¤i iyimserli¤in devam edip etmeyece¤ini tayin
edecek fley, reel ekonomideki geliflme olacak. Reel
ekonomideki geliflmeler hisselerdeki yükseliflin alt›n›
doldurursa, Amerika'daki büyüme gerçekten yerleflir ve
flirketler de daha iyi kar etmeye bafllarsa, bu süreç devam
edebilir. Ayr›ca ABD'de panik döneminde nakde ya da
çok k›sa vadeli enstrümanlara geçmifl olan 4 trilyon dolar
civar›nda bir para var ve o para hala orada duruyor. Hisse
senedindeki art›fl› yaratan para, bunun küçük bir miktar›yd›,
800 milyar dolar kadard›. Yeni orada muazzam bir
potansiyel var, dolay›s›yla ekonomideki düzelmenin köklü
oldu¤u inanc› yerleflirse, piyasaya girip fiyatlar› daha da
yükseltebilecek bir para var. Ancak burada ikinci faktörü
de hesaba katmam›z laz›m. E¤er sistemdeki risk faktörü
yeniden yükselirse, iflsizlik sorunu a¤›r basarsa ve sonunda
ikinci bir yavafllama gündeme gelirse ne olur fleklinde
bir tart›flma da var. E¤er o ihtimal gerçekleflirse, çok
yükselmifl durumdaki bu fiyatlar›n tekrar geriye gitmesi
ihtimali var. Bu süreçte risk alma ifltah›yla dolar aras›nda
da ters oranl› bir iliflki do¤du. Krizin etkisi azal›nca ve
risk alma ifltah› art›nca dolar de¤er kaybetmeye bafllad›.
Son günlerde ise dolar sanki bir dip noktas›na gelip yukar›
dönme e¤ilimi gösteriyor gibi. Bunu dikkatle izlemek
gerek.

Türkiye, finans sektörü itibariyle gayet iyi ç›kt› bu krizden.
Kimsenin kuflkusu yok bundan, hatta belki de dünyada
finans sistemi en az etkilenen ülkelerden biri oldu ama
tabii reel ekonomide çok büyük bir darbe yedik, o nedenle
bu krizden ancak kademeli olarak ç›kabiliriz diye
düflünüyorum.

Servet Y›ld›r›m

Yeni dünya düzeniyle eskisinin fark› ne olacak? Osman
Ulagay'›n anlatt›¤› o güç merkezinin Bat›'dan Do¤u'ya
kaymas›. Örne¤in biz Çin'in artan önemi diyoruz ama
Çin bir güç merkezi olabilecek mi? Çok s›k anlat›lan bir
fleydir. G-7 toplant›s› yap›l›yor. Çin'in gücü nedeniyle
Çinli Bakan da oraya ça¤›r›l›yor. ‹çeride G-7 Bakanlar›
toplan›yor, Çinli Bakan› da salonun giriflinde sandalyenin
üzerinde bekletiyorlar. Adam orada s›ras›n› bekliyor. Bu
a¤›r bir muameledir asl›nda ama bir gün gelecek o Çinli
Bakan do¤rudan içeri girecek mi? Güç merkezi kayacak
m›? Yeni dünya düzeniyle eskisinin farklar› neler olacak?
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Jan Nahum
Heksagon Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan›

Bizim krizler konusunda bir paradigma de¤iflimine
ihtiyac›m›z var. Kriz demek, arada bir olan ve al›flkanl›¤›n
d›fl›nda, al›flt›¤›m›z ortam›n d›fl›nda olan olaylar demektir.
Biz de onlara adapte olmaya çal›fl›yoruz veya çözümler
bulmay› deniyoruz. Bence biz bundan sonra bir fleyin
fark›na varmal›y›z. Üstünde yaflad›¤›m›z dünya, sürekli
de¤iflimin oldu¤u kaotik bir ortam, düz bir ortam de¤il.
Arada bir sakin bir dönem yaflan›yor, sonra bir de¤iflim
sürecine geliniyor ve bu böyle tekrar ediyor. Esas›nda
fluna kendimizi ikna etmemiz ve al›flmam›z laz›m. De¤iflim
ve/veya kriz, sürekli karfl›laflaca¤›m›z bir olay. Bundan
sonra acaba kriz geçti mi, kriz bitti mi, sakin bir dönem
yaflayacak m›y›z diye bir olgu yok.

Dünya sürekli de¤ifliyor. Bunun birçok örne¤i var.
Cumhuriyetin bafl›na Türkiye'nin kifli bafl›na GSMH'si
40 dolard›, neredeyse bugün 10.000 dolar,2020'de 20.000
dolar olmas›n› istiyoruz. Golden Sax, “2050'lerde 50.000
dolar olacak, siz Avrupa'n›n en büyük ikinci devleti
olacaks›n›z,” diyor. Dolay›s›yla sadece Türkiye hakk›nda
söylenen de¤iflim sürati, yeni rol veya yeni konum, bizlerin
kendimize yak›flt›rd›¤›m›z›n bile çok ciddi üstünde.
Geçmifl yüzy›l›n veya 1800'lerin sonunda bütün
imparatorluklar yok oldu. ‹ki tane dünya savafl› yafland›,
ondan sonra demir perde yok oldu. Peflinden Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i yok oldu. Durmadan bir
de¤iflim yafl›yoruz.

‹klim de¤iflikli¤inden bahsediyoruz. Bu bizleri flu anda
pek etkilemiyor ama Maldivler'de denizin bir metre
üstünde yaflayan insanlar› hakikaten kara kara
düflündürüyor. Pasifik Adalar›'n›n ana sokaklar› su alt›nda
kalm›flsa, flehir ikiye bölünmüflse, onlar ciddi ciddi bu
de¤iflimin fark›ndalar. Dolay›s›yla de¤iflimin bizim hayat
tarz›m›z oldu¤unu kabullenmeliyiz. Bodrum'daki deniz
kadar tertemiz Marmara'ya al›flm›fl olan bizlerin, kirlenmifl
Marmara'y› gördü¤ümüz zaman “Hay Allah, bafl›m›za
ne geliyor?” demememiz laz›m. Bu de¤iflim, de¤iflim
sürecinin bir parças› ve içinde yaflad›¤›m›z bir olay.
Dolay›s›yla bizim de¤iflimi, ekonomik hayatta, her yerde
alg›lamam›z ve kabullenmemiz laz›m. Bence en zor kabul
o. ‹nsan, al›flt›¤› ortam›n devam etmesini istiyor, bir önce
yaflad›¤› günün üç afla¤› befl yukar› iyileflerek bir sonraki
gün devam etmesini istiyor. Oysa bugünkü ortamda
hakikat bu de¤il.

Üstünde yaflad›¤›m›z fiziki dünyan›n kendine ait fiziksel
kurallar› var. Bu de¤iflimin en önemli tetikleyicilerinden
bir tanesi o. Onun üstünde yaflayan canl›lardan insan›n
- insan flu anda bu canl›lar›n en ak›ll›s› - kendi duygular›,
dürtüleri, istekleri var. ‹ki tane yönlendirici, etkileyici
faktör var. Geri kalan her fley bunlar›n aras›ndaki oyunlar›n
nas›l oynanaca¤›n› ortaya koyan kurallarla yönetiliyor.
Bunlar›n baz›lar› yapmac›k kurallar, baz›lar›ysa do¤al
kurallar. Dünya bu do¤al kurallara do¤ru ister istemez

gidecek yani insano¤lu bir müddet tabiat›n d›fl›nda, tabiat›n
hakimiyetini kurabilecek. Rönesansla bafllayan, endüstriyel
devrimle ortaya ç›kan, “tabiata hakim oluruz, her fleyi
de¤ifltiririz” duygusuyla bilim ve bilgiyle ortaya ç›kan,
yavafl yavafl daha farkl› bir yöne do¤ru gidecek. Bunu
zaten insanlar›n de¤iflik yaflam ak›mlar›nda görmekteyiz.
1960'lar›n sonundaki hippi ak›m›ndan da bunun geliflini
görüyoruz. Back to basics dedikleri basite geri gitme yani
cep telefonlar›n›n kullanmad›¤›m›z 500 de¤iflik
fonksiyonuyla de¤il sadece cep telefonu fonksiyonuyla
olmas› ya da bir hesap makinesinin sadece hesap makinesi
fonksiyonu olmas› ya da Hindistan'da ç›kan Nano gibi
insanlar› bir yerden bir yere en ucuz flekilde tafl›yacak
arac›n ortaya ç›kmas› gibi esas fonksiyonaliteye do¤ru
giden bir ak›m› var dünyan›n.

Sorunuza gelince, buna bakt›¤›n›z zaman art›k dünyay›
yöneten yap›lar›n, yapmac›k kurallar›n zamanla ve
günümüzde süratle de¤iflmekte oldu¤unu görüyoruz.
Dolay›s›yla konuflman›n bafl›nda acaba Türkiye köprü
mü olur, bölgesel güç mü olur sorusuna benim cevab›m
ikisi de olur. Ne birinden, ne öbüründe vazgeçmemeli;
hem köprü olmal› hem de bölgesel güç görevini yapmal›.
Hem birini yapacak, hem öbürünü yapacak, belki yar›n
farkl› bir konumu olacak. Bizim esas al›flmam›z gereken
konu flu: Biz, süratle de¤iflen bir dünyaday›z, öncelikle
bunu kabullenmeliyiz, sonra ayak uydurmal›y›z, sonra
de¤iflimi tetikleyenlerden olmal›y›z.

Bir örümcek düflünün, örümcek a¤›n› örüyor, o a¤
dünyan›n üstünde örülmekte olan kurallar, örümcekse bu
kurallar› ören devletler. Bir ören devletler var, bir de a¤›n
içinde hapsolan devletler var. Bugün baz› devletler, G-
20, G-7, G-10, neyse bunlar kurallar› oluflturanlar, di¤erleri
seslerini ç›kartmay› deniyorlar ama esas›nda o kurallardan
etkilenen devletler onlar. Bunu her yönüyle görüyoruz.
Mesela sanayide euro 3 kural›, euro 4 kural›, bu kurallar
konuyor, tarif ediliyor, bir müddet sonra zorunlu olarak
tümümüz o kurallara uymak mecburiyetinde oluyoruz.
O kurallar› kendi endüstrileri için ortaya koyanlar var. O
kurallar illa her zaman insanlar›n iyili¤i için ortaya konmufl
kurallar de¤il. Bir tane örnek var, ben bunu hep kullan›r›m.
Arabalar›m›zda kulland›¤›m›z ABS sistemi daha ak›ll›
fren yapmaya izin veren bir sistem, kaygan bir zeminde
daha kolay duruyorsunuz. Kayan tekerle¤in kaymas›n›
engelliyor ama kuru havada daha kötü fren yapman›za
sebep veren bir sistem. Oysa kimse bunu böyle alg›lamaz,
kimseye söylenmez, hiç ya¤mur ya¤mayan yerde de ABS
frenler muhakkak sat›l›r. Kurallara girmifltir, herkes onu
ister. Belli bir kurumun onu kurallaflt›rmas›, uluslar aras›
kurallara girmifl olmas›, dolay›s›yla bir dünya sistemi
olarak herkese empoze edilmesi gibi ortaya ç›kar.

Bu dünya sistemi, bana sorarsan›z, art›k iflasa do¤ru
gidiyor. Bu sistem sonuna do¤ru varmaktad›r. Bu krizde
art›k tüketim tarz› de¤iflmifltir. Tüketim çok daha rasyonel
bir tüketime, çok daha ihtiyaca do¤ru tüketime yani
tüketim için tüketimden ihtiyaç için tüketime,
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fonksiyoneliteye do¤ru gidecektir. Tabii ki bunun uçlar›
olacak, bunun d›fl›na ç›kanlar olacak ama sistemin tümüne
bakt›¤›m›z zaman çok daha sa¤duyulu bir tüketim olacak.
O zaman dengeler de¤iflmeye bafll›yor. Yaln›z tabii geçmifl
dünya düzeni böyle bir de¤iflime karfl› da savafl aç›yor,
böyle bir de¤iflimi de kabul etmiyor.

Mesela, son zamanlarda petrol fiyatlar› 100-150 dolarlara
ç›kt›¤› için, iklim de¤iflikli¤i sorunlar› oldu¤u için,
enerjinin yenilenebilir kaynaklara do¤ru gidifli için bir
ak›m, bir u¤rafl oldu. Sonra petrol fiyatlar› düfltü, bir
tak›m programlar sendelemeye bafllad›. Mesela petrol
flirketleri hiçbir zaman ortaya ç›k›p da dünyadaki petrol
kayna¤›n›n nihayetinde bugün yap›lan yat›r›mlarla, var
olan kuyular›n prodüktivitesiyle, art›r›labilecek
prodüktiviteyle ne zaman maksimum üretime varaca¤›n›
ve ne zaman bitece¤ini ortaya ç›kartmazlar. Oysa bunu
bilirler. Birçok ilmi çal›flmaya göre, 2020 ile 2030 aras›nda
bugün dünyan›n maksimum kaynaklardan üretti¤i petrolü
art›k tüketmifl olacak ve bildi¤imiz kolay üretilen petrol
yavafl yavafl azalmaya bafllayacak. Petrol yok mu olacak?
Hay›r, onun yerine birçok kaynaklar giriyor devreye ama
bu birtak›m dengelerin de¤iflmesine sebebiyet veriyor
çünkü o kaynaklar›n büyü¤ü Avrupa'da, Amerika'da,
Kanada'da. Bu, güç dengelerinin bizim petrolün
bulundu¤unu zannetti¤imiz yerlerden baflka tarafa
gitmesine neden oluyor. O zaman, esas›nda petrol belki
100 dolar yerine 200 dolar olacak ama bu defa bugün
dünyay› örümcek a¤lar›yla, kurallar›yla tarif eden yeni
dünyan›n eline geçmifl olacak.

Bu de¤iflimi, güç dengelerinin sürekli de¤iflimini çok iyi
okuyabilmek, çok iyi anlayabilmek laz›m. Buradaki esas,
ana, temel güçlere ve yönetici etkenlere geri dönmek
laz›m. Birincisi, fiziki dünyada birtak›m de¤ifliklikler
oluyor, bunlar ister istemez hayat›m›z› etkileyecek. ‹kincisi
esas›nda ekonomik dünyan›n yöneticisi, yönlendiricisi
flu anda insan. ‹nsan›n da temel ihtiyaçlar› bu dünyay›
yönetecek. Yine basit ve hep kulland›¤›m bir örne¤i
vermek istiyorum. Starbucks gibi basit bir olgu, iflin
sonunda bir fincan kahve ama 100 milyar dolar de¤er
ç›kartmay› biliyor. Maalesef halen dünyan›n bir numaral›
yöneticisi esas›nda para, bugün her fley para. Belki yüzy›l
sonran›n dünyas› de¤iflebilir, elli y›l sonran›n dünyas›
de¤iflebilir ama bizim hayat›m›zda etkileyebildi¤imiz ya
da etkilendi¤imiz dünyada paran›n gücünü görmek laz›m.
Dolay›s›yla ekonomik de¤er yaratma, insanlar›n isteklerine
cevap verme, insanlar›n isteklerini iyi alg›lama ve bunlar›
do¤ru yöne yönlendirme yani yeni ak›mlar çerçevesinde
yönlendirme had safhada önemli olacak. Burada ben
keseyim. ‹kinci k›s›mda da biz Türkiye olarak ne
yapmal›y›z, buna nas›l cevap vermeliyiz sorular›n› ele
alay›m.

Servet Y›ld›r›m

Krizle devam ediyoruz. Krizin en çok zirve yapt›¤›,
tart›fl›ld›¤› dönemlerde acaba dibi gördük mü diye
tart›flt›¤›m›z dönemde Coca-Cola'n›n üst düzey
yöneticilerinden birisi bana “Dibi görmek için kola
sat›fllar›na bak. Kola sat›fllar› h›zl› bir flekilde düflmeye
bafllad›¤› an dip noktas›d›r, çünkü insanlar en son kola
gibi baz› kalemlerden vazgeçerler,” demiflti. Asl›nda öyle
bir a¤›n bafl›ndas›n›z ki, öyle bir flirkettesiniz ki, bizim
sonradan rakamlarda gördü¤ümüz birçok geliflmeyi siz
an›nda görebiliyorsunuz, öyle de bir avantaj›n›z var. Jan
Nahum, tüketim kal›b›n›n de¤iflmesinden bahsetti. Tüketim
kal›b›n›n de¤iflmesini an be an yafl›yorsunuz ve buna
üretimle cevap veriyorsunuz, suya giriyorsunuz, belki
günün birinde tüketimde öne ç›kan kalem sahlep olursa,
onu da üreteceksiniz. Böyle bir a¤›n bafl›nda olan kiflilerden
birisi olarak, Jan Bey'in kald›¤› yerden sizin
deneyimlerinizi, de¤erlendirmelerinizi de alal›m.

Türkiye'nin oynayaca¤› role, esas›nda Coca-Cola'n›n
örne¤i çok güzel bir örnek. Bugün Coca-Cola dünyas›nda
dört tane uluslar aras› merkez var, bunlardan bir tanesi
de Türkiye. Ama Türkiye buraya nas›l geldi? Özetle
söyleyeyim, yerel piyasas›nda baflar›l› oldu, büyüttü,
insan gücü kuvvetliydi, altyap›ya yat›r›m yapt› ve olaya
global bak›p flirketin global sorunlar›na öneri ve çözüm
getiren, masadaki bir oyuncu oldu.
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Ahmet Bozer
Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grup Baflkan›

‹sterseniz bafllad›¤›m›z noktadan, di¤er de¤erli
konuflmac›lar›n söylediklerine ara eklemeler yaparak,
elimden geldi¤i kadar toparlamaya çal›flay›m. Köprü mü,
üs mü diye konufltu¤umuzda, bence önce hedefi
tan›mlamak laz›m. Ben Jan Bey'in dedi¤ine kat›l›yorum.
Biz 2020'ye kadar plan›m›z› yapt›k, 2020'ye kadar
dünyada, her türlü problemle beraber muazzam de¤er
yarat›lacak. Hedef, Türkiye olarak bu de¤erden flu anda
içinde bulundu¤umuz paydan çok daha fazlas›n› alabilmek,
yayg›nl›k, beceri, etki alan› olarak da flimdikinden çok
daha fazla etki alan› yaratmak olmal›. Köprüyseniz gifleyi
koyars›n›z ama bölgesel bir üsseniz daha farkl› fleyler
yaratabilirsiniz. Dolay›s›yla bence bu hedef kapsam›nda
düflünmek laz›m, sorular›n›z› ben o flekilde
de¤erlendiriyorum.

Bunu hangi durumda konufluyoruz? Ben bunu ikiye
bölmek istiyorum. Kriz öncesinde dünyada konuflulan
trendler neydi, krizde neler de¤iflti, ne oldu, dolay›s›yla
neredeyiz? Kriz öncesinden di¤er konuflmac›lar bahsettiler,
bir-iki ek bilgi vereyim. 2020'ye kadar dünyada beklenen
büyümenin içinde iki-üç tane önemli kuvvet var. Birincisi,
emerging middle class yani tüketici insan s›n›f›na kat›lacak
insan say›s›. Bununla yüzlerce milyon insan kastediliyor
ve yüzlerce milyon insan›n %60'› benim sorumlu oldu¤um
bölgeden. Ben herhalde Hindistan, Pakistan filan dedim
ama esas›nda çok büyük rakam Sahra-alt› Afrika'dan
geliyor. Oray› herkes unutuyor, Sahra-alt› Afrika'n›n son
sekiz y›ll›k geliflimine bakarsan›z, çok tutarl›. Bu sene,
emtiaya ba¤l› olmalar›na ra¤men hiçbir fley yokmufl gibi
devam ediyor, büyümeleri de emtiadan gelmiyor, daha
de¤iflken bir büyüme var. Bugün Çinli normalde bir ö¤ün
yemek yiyor, Çinliler birden ikiye ç›kt›¤› anda dünyada
büyüme art›yor, üçe ç›kt›¤› zaman kim bilir ne olacak.
Dolay›s›yla di¤er konuflmac›lar›n da dedi¤i gibi geliflmekte
olan ülkelerin bu geliflmeye çok büyük katk›s› olacak.
Çevre, enerji ve sudan tekrar bahsetmek istemiyorum.
Bu büyümenin sürdürülebilirli¤i çok önemli. Belki dünya
burada kendi kendine bir fren de yap›yor. Biz flimdiye
kadarki büyüme oranlar›yla büyümeye devam edersek,
belki de bu hammadde yoklu¤u, enerji s›k›nt›s›, elektrik,
su s›k›nt›s› giderek artacak. Belki büyüme oran›n›n biraz
daha azal›p, kontrolde olmas› da bu anlamda bir otokontrol
olabilir.

fiehirleflme konusu var. fiu anda tam rakamlar›n›
hat›rlam›yorum ama üç günde bir ‹stanbul do¤uyor gibi
birtak›m çok önemli istatistikler var. fiehirleflme, orta
s›n›f›n ço¤almas›, bütün bunlar tüketimi tetikleyecek,
büyüme devam edecek bir flekilde. Belki önümüzdeki 4-
5 y›lda, geçmifl 4-5 y›la göre daha düflük büyüme
oranlar›yla olabilir ama e¤er dünya zaten bu büyümeyi
yapamazsa, yand›k, çok büyük bir sosyal patlama olacak.
Ülkelerin demografik büyümelerine bak›n, milyarlarca
genç geliyor. Türkiye, bu anlamda çok iyi bir demografik

yap›ya sahip. Birçok Avrupa ülkesi yafllan›yor, olar›n
yerine gelecek genç nüfus yok. Hindistan, Pakistan gibi
yerlerde, inan›lmaz bir genç nüfus var, onu k›sa dönemde
nas›l yönetece¤iyle ilgileniyor. Büyümekten baflka bir
flans› yok, dolay›s›yla böyle bir demografik gerçek var
ve dünya bu gerçe¤i büyümeyle tatmin edemezse çok
büyük krizler ç›kacak. Ama her zaman ihtiyatl› iyimser
düflünmek zorunday›z, çözümleri düflünmek zorunday›z.
Dolay›s›yla bu büyümeye gelinecek.

Peki, bu krizde ne oldu? Ben biraz daha iyimser bir tablo
çizmek istiyorum. Neleri iyi gördük? Neler hâlâ problemli.
Jan Bey'in dedi¤ine de kat›l›yorum. “‹yi birtak›m
geliflmeler var ama belirsizlik var,” diyorlar. Hangi
ortamda belirsizlik yoktu? Tek fark biz o belirsizli¤in
belirsizlik oldu¤unu bilmiyorduk. fiimdi hiç olmazsa
hangi alanlarda belirsizlik oldu¤unu biliyoruz. Bunlar
yaflamam›z gereken bir gerçek. Hep flunu sormam›z laz›m:
Kimin krizi? Benim sorumlu oldu¤um bölgede Hindistan
krizin fark›nda de¤il. Etkilenen tek tük sektörler var ama
aslanlar gibi gidiyor. Afrika krizin fark›nda de¤il.
Ortado¤u'da, Dubai'de birtak›m finansal s›k›nt›lar var
ama sektörel büyümeler çok etkilenmedi. Dolay›s›yla
bunlar› tek bir krizmifl gibi konuflmak çok do¤ru de¤il,
biraz daha ayr›flt›r›p bakmak gerekti¤ini düflünüyorum.

fiimdiye kadar olanlar, geçen sene söylenenlerle -
kapitalizmin sonu geldi gibi - gerçe¤i bir karfl›laflt›r›rsan›z,
ben flöyle bir sonuca var›yorum:  Dünyada gerçekten
kuvvetli bir istikrar gücü var. Bugün G-20 bir araya
geliyor, global çözümler için çaba sarf ediyor. Baflar›l›,
baflar›s›z, elefltirebilirsiniz ama dünyada hemen bir aksiyon
al›n›p birtak›m zararlar›n önüne geçilebiliyorsa, bu kadar
politik ve sosyal patlamalar›n olabilece¤i her yerde
problem ç›kma olas›l›¤› yaflanan bir dünyada, göreceli
olarak çok istikrarl› bir y›l geçirdi¤imizi söyleyebiliriz
esas›nda. Bu destek programlar› geri çekildi¤i zaman, ne
olur, nas›l olur? O köprüleri de geçerken bunlar› konuflmak
laz›m.

‹kincisi, global kurumlar her türlü elefltirilere ra¤men
varl›klar›n› sürdürdüler, bir ölçüde çözüme katk›da
bulundular. %100 baflar›l› oldular demek mümkün de¤il
tabii. Korumac›l›ktan korkuluyordu. Ç›kart›lan birtak›m
kanunlarda, baz› sektörler kendilerini koruyan önlemler
ald›lar ama onlar› da bafltan afla¤› tararsan›z, dünya çok
daha radikal bir korumac›l›k eksenine kayabilirdi, bu
konufluluyordu ama olmad›. Bu da bence çok çok önemli.
Üç ülkenin, Avrupa, Amerika, Japonya'n›n kontrol etti¤i
bir dünyadan bahsetmiyoruz. Belki güç dengeleri tam
olarak de¤iflmifl de¤il ama çok daha kalabal›k bir dünyada
bu risk daha fazlayd›, bu da olmad›. Devletin rolü artt›.
fiimdi korkutanlar neler? Birtak›m yeni balonlar
olufltu¤una dair söylentiler var ki bu do¤ru olabilir çünkü
insanlar hâlâ ders almad›. Jan Bey'in de bahsetti¤i gibi
sorunsuz tüketim, mali piyasalarda birtak›m usulsüz
uygulamalar var. ‹nsanlar çabuk ve kolay para kazan›p
büyük servetler yapmaya al›flt›lar ve bu al›flkanl›klardan
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vazgeçmek çok da kolay olmuyor. Dolay›s›yla yine bir
balon olufluyor. Bu balon da tekrar patlar, bu “W” dedikleri
flekilde bir gidifl olabilir.

Bu krizde yaflanan olaylar›, kriz öncesi trendlerle bir
araya getirdi¤iniz zaman, kayna¤›n› ö¤renebildi¤imiz,
nas›l oldu¤unu gördü¤ümüz yeni birtak›m belirsizliklere
göre dünya kendini yönetecek ve illa ki tekrar bir büyüme
dönemine geçecek ama krizden önceki sorunlar› da
halletmek zorunda. Sürdürülebilirlikle, olan s›k›nt›lar›
halledemedi¤i zaman, tekrar hepimiz yeni tehlikelerle
karfl› karfl›ya olaca¤›z.

Geliflmekte olan dünyan›n birbirleriyle olan ticaretlerine
de bakmak laz›m. Bu rakam 20 y›l önce dünya ticaretinin
%20'siydi, bugün %40'›. Bugün Çin, Afrika'y›
kalk›nd›r›yor, Hindistan Afrika'y› kalk›nd›rabiliyor.
Hindistan Afrika'da yeni flirketler sat›n al›p büyük güçler
oluflturabiliyor. Türkiye de bu bak›mdan çok önemli.
Bildi¤im kadar›yla galiba 2005 y›l›nda Rusya, bizim d›fl
ticaret hacmimizde 8. s›radayd› ama bugün birinci s›rada.
Dolay›s›yla bizim için de ayn› f›rsatlar geçerli.

Jan Nahum

Büyüme diyoruz ama sonsuza kadar büyüme olmaz.
Mesela 1967 y›l›nda, MIT'nin meflhur kitab› ç›kt›: Limits
to Growth. Sonsuz büyüme gibi bir fley olamaz,
büyümenin bir yerde bir s›n›r› olmas› laz›m. Bu esas›nda
ters ama bana sorsan›z büyümeye hakk› olan, büyümeye
ihtiyac› olanlar var, büyümeye art›k pek de fazla ihtiyac›
olmayanlar var. Globalizasyon esas›nda bana sorarsan›z
flöyleydi: Büyümüfl olanlar›n dünyan›n geri kalan›n› daha
fazla büyümeleri içindi. Oysa globalizasyon fazla
büyümemifl olanlar›n daha çabuk büyüyerek, büyümüfl
olanlar›n daha az büyümesine sebebiyet verdi ve kriz
bundan patlad›. Bir yerde büyümenin de s›n›r› var. Kifli
bafl›na 50.000 dolar gelir seviyesine gelmiflsiniz, 100.000’e
ç›kay›m derseniz, öbür taraf 1.000'in alt›nda sürünürken
bu olmaz. Dolay›s›yla bugünkü yeni ekonomik düzende,
baz›lar›n›n “Yeter art›k, ben yeterince büyüdüm” demesi
laz›m ve de dünyan›n gerisinin onlar› yakalayabilmesi
için, fakat onlar›n da belli bir refah içinde yaflayabilece¤i
belli bir dünya modelinin yoluna bakmal›. Bahsetti¤imiz
de¤iflim bu. Dünyan›n de¤iflmekte olan ihtiyaçlar›na cevap
verecek bir yap›ya ihtiyaç var. Mesela siz de kimin krizi
diyorsunuz. Kriz Afrika'da yok, Hindistan'da yok. Do¤ru,
çünkü kriz esas›nda Bat›'n›n krizi, oran›n krizi de¤il. Ama
global dünyada Hindistan Bat›'ya ihracat yapaca¤› zaman
yapam›yor çünkü oran›n krizini ister istemez ithal ediyor,
Türkiye'nin bafl›na geldi¤i gibi. Bu kriz Türkiye'nin krizi
de¤ildi, Türkiye'nin ithal etti¤i bir krizdi, çünkü Türk
ekonomisi son zamanlarda ihracata yönelik çal›fl›yordu.
‹hraç etti¤imiz ülkeler krize girdi¤i için dolayl› olarak
biz de krizi içimize ald›k.

Korumac›l›k konusunda sonra konuflaca¤›m ama o konuda
sizinle tam hemfikir de¤lim.

Servet Y›ld›r›m

Büyümeye s›n›r konusu, üzerinde ayr›ca oturum
yap›labilecek kadar önemli bir konu. ‹htiyaçlar devam
etti¤i sürece büyümeye s›n›r gelebilir mi? ‹htiyac›n flekli
de¤ifliyor. Tüplü televizyona ihtiyaç biterken plazmaya
ihtiyaç ç›k›yor.

Jan Nahum

Baz› devletler, o kadar çok ihtiyaçlar›n›n tümünü yerine
getirdiler ki tembellefltiler, çal›flm›yorlar, intihar ediyorlar.
‹htiyaçlar›n› tükettiler ve flimdi ihtiyaç üstüne ihtiyaç
yaratmaktalar. Onu da bir düflünmek laz›m.

Servet Y›ld›r›m

Say›n Sohail Inayatullah'a son s›rada söz verme sebebimiz,
bizim güncel konulardan bafllad›k ve daha yak›n vadeyi
konufltuk. Perspektifi, vadeyi biraz daha uzatarak bize
yeni bir bak›flla gelece¤i için en son onun konuflmas›n›
istedik. Ben G-20 ile bafllad›m. Yeni dünya düzeninde
G-20'nin anlafl›ld›¤› bir k›s›rl›ktan bafllad›k. Biraz daha
ötesine gidelim, yeni dünya düzeni derken vadeyi biraz
daha uzatarak bize yeni bir resim verebilir misiniz?
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Sohail Inayatullah
Gelecek Bilimci-Tamkang Üniversitesi Gelecek Bilimleri Enstitüsü
Makro tarihi kullanarak aç›klamaya çal›flay›m. Araflt›rma
yapt›¤›m tuhaf bir grup vard›, ancak bin y›l öncesi varsa
araflt›rmaya para veriyorlard›. Çok paralar› var, NASA'n›n
kulland›¤› birçok patentin sahibi. Oradan çok kâr ediyorlar.
Araflt›rmalar›na bin y›ll›k bir süre tan›yorlar, yani bugün
bizim düflündü¤ümüz zaman süresinden çok farkl›. Onlar
için yapt›¤›m›z bir projede bin y›l geri gitmeye çal›flt›k.
Bin y›l önce yükselen güç, Çin ve Hindistan'd›, Avrupa'n›n
iyi olaca¤›na kimse inanm›yordu. Avrupa felaket
durumdayd›, feodal bir rejim vard›, dini savafllar
yap›l›yordu, yani istenmeyen her fley mevcuttu. Fakat
500 y›l sonra, XV. yüzy›la gelince Avrupa'da farkl› bir
fleyler oldu. Herkes bunlar› çok iyi biliyor dolay›s›yla
girmek istemiyorum.

2000 y›l›na geldik ve ileri do¤ru düflünmek istiyoruz.
Geçmiflten ne ö¤renebiliriz, ona bakmam›z laz›m. ‹ki
tane büyük düflünür var. Bunlardan biri Soraka ve gayet
basit bir fikri var: ‹tti¤iniz bir fley, güçlü bir flekilde size
geri gelir. Bir sarkaç düflünün. Bir fleyin do¤ru oldu¤unu
söyler durursan›z, sürekli büyüme derseniz bu sarkaç
yükselir. Yükselince baflka bir gerçekli¤i inkâr ediyor
demektir. XV. yüzy›lda kapitalizmi ve erkeksi büyüme
yollar› yükseldi, bu arada kad›n›n gücünü, tabiat› itmifl
oldu ve bu ikisi geri döndü. Yani asl›nda uzun vadeli
gelecek için düflünülmesi gereken bir güç de o. Bugün
inand›¤›n›z fleye elli y›l sonra inanmayacaks›n›z. fiu anda
51 yafl›nday›m, 21 yafl›mdaki halimi düflünüyorum da
flimdi inand›klar›ma o zaman inanm›yordum. Buradan
benim ald›¤›m ders, bilmiyoruz. Soraka'dan ald›¤›m›z
ikinci ders, sarkaç her zaman geri dönecektir. ‹ktidarda
oldu¤unuz zaman sarkac›n hareket etti¤ini göremezsiniz.

Çok sevdi¤im di¤er tarihçi ‹bni Haldun, XIV. yüzy›lda
yafl›yordu ve yine çok basit bir fikri vard›: ‹ktidar›n
oda¤›nda oldu¤unuz zaman gelece¤i göremezsiniz,
gelecekte her fleyin ola¤an oldu¤unu düflünürsünüz çünkü
ayn› fleyi düflünüp durursunuz. Bu nedenle ayn› fikre
daha fazla para yat›r›rs›n›z. Para çok de¤erli olabilir ama
sorunu çözmez, insanlar tembelleflir, verimsizleflir. ‹bni
Haldun'un burada yine çok basit bir görüflü var. Bedeviler
asl›nda gücün d›fl›nda olanlar, kap›y› çalanlar, farkl›
düflünen, farkl› çal›flanlar. Her flirkette, “Sizin
göremedi¤iniz Bedeviler kim?” diye sorar›m. Onlar›
görmeme sebebiniz, onlar›n sizin tersiniz olmas›d›r, onlar›
görecek paradigman›z yoktur. “Neyi ittiniz?” diye sorar›m.
O mutlaka geri gelecek ve kurallar› de¤ifltirecektir. Bir
konuda çok iyiyseniz, büyük ihtimalle çok büyük bir
zaaf›n›z vard›r, siz onu göremiyorsunuzdur ama Bedeviler
bunu görür. Mesela Bedevilerin Detroit'te en büyük
becerisi araba yapmakt›. Bunu niye göremedi Detroit?
Onlar›n da senaryo planlamac›lar› var, ama tabiat›n daha
yüksek bir bedelle gelece¤ini bilemediler, göremediler.
Asyal›n›n daha küçük araba üretece¤ini göremediler.
Bütün bahsetti¤im o hikâyeler, “büyük daha iyidir, Bat›

daha iyidir” hikâyesiydi. O hikâye onlar›n görebildikleri
fleyi tan›ml›yordu. Onlar asl›nda dünya ekonomisindeki
büyük geçifli göremediler ve Detroit batt›.

“Bugün yapt›¤›m ve gelece¤i görmemi engelleyen fley
nedir?” diye sorar›m hep. Neyi ittiriyorum ki geri gelip
bana vuracak? Soraka ve ‹bni Haldun'dan makro olarak
bunlar› ö¤rendim.

Avrupa'da da ‹stanbul'da da çal›fl›yorum ama iflimin ço¤u
asl›nda Do¤u Asya'da. ‹nsanlardan ald›¤›m alt› temel ders
var. ‹nsan dedi¤im zaman taksi floförlerinden, size yemek
servisi yapanlardan, Bakanl›kta çal›flan insanlardan
bahsediyorum. Farkl› farkl› insanlara soruyorum. ‹lk
dersimi de Korelilerden ald›m. Onlar Devlet Baflkan›n›n
liderli¤inde bir komisyon oluflturmufllar. Neden gelecekle
ilgili vizyon onlar› ilgilendirsin ki, tabii ki ekonomi
ilgilendiriyor ama dediler ki “Bizim küresel ekonomik
mali krizden ö¤rendi¤imiz ilk fley, Dünya Bankas›, IMF,
Oxford, Harvard, Washington'›n neden bahsetti¤ini
bilmedi¤i oldu. Biz hep onlara güveniyorduk, gelecek
imgesini onlar oluflturur san›yorduk, AB'ye güveniyorduk,
Amerikal›lara güveniyorduk, Dünya Bankas›'na ve IMF'ye
güveniyorduk ama flimdi ö¤rendik ki onlar›n hiçbir fikri
yoktu. Yani asl›nda biz, fikri olmayan insanlar›n gelece¤ine
güvenemeyiz. Peki, ne yapmam›z gerekiyor? Biz
Japonlar›n hatas›n› tekrar etmek istemedik. Japonlar bir
numara oldular sonra da korktular.” ‹ki numara olmak
her zaman kolayd›r. Bir numara oldu¤unuzda,
inovasyondan siz sorumlusunuzdur ama hep on
numaraysan›z kendinizi hep on numarada hissedeceksiniz.
Japonya o hatay› yapt›, bir numaraya yükseldiler, sonra
çöktüler, çünkü ne yapacaklar›n› bilemediler, çünkü onlar
geleceklerini hep baflkas›n›n gözünden görüyorlard›.
Koreliler, “Biz, gelecek için bir yol bulmak zorunday›z.
Avrupa, ABD de¤il, bunu kendimiz yapaca¤›z,” dediler.

‹kinci ö¤rendi¤im ders, 11 Eylül'den sonra, bu küresel
finansal krizden birkaç sene önce her havayolundan
gülümseyerek geçiyordum. Sonra bir gün Singapur'da
gümrükten geçtim, üniformalar içinde birisi yan›ma geldi,
selam verdi ve benimle konuflmak istediklerini söyledi.
“Size sormam›z gereken üç önemli sorumuz var,” dediler.
“Biliyorum, vard›r kesin,” dedim. “Gümrük'teki görevli
size gülümsedi mi?” diye sordular. Anlamad›m, soruyu
tekrar ettiler ben de “Evet, gülümsedi ama çok güzel bir
tebessüm de¤ildi sanki,” dedim. Hemen yazd›. Sonra
“Gümrük kabinin oradaki çikolatalar hoflunuza gitti mi?”
diye sordu. “Evet ama bitter çikolata da koymal›s›n›z,
çünkü kalbiniz için daha iyi,” dedim, hemen yazd›lar.
Son olarak, “Biz sizden gümrük deneyiminizle ilgili ne
ö¤renebiliriz?” diye sordular. Ben buradan flunu ö¤rendim:
Jeopolitik bir görüflü alm›fl ve gümrük görüfllerine
yans›tm›fllard›. Ben seyahat eden biri olarak görüyorum
ki müflteri her zaman hakl›d›r, gümrük de sizin
korkaca¤›n›z bir yer de¤il dostane duygular hissedece¤iniz
bir yer olmal›d›r. Mali krizi e¤er atlatmak istiyorsan›z,
müflterilerinizi mutlu etmeye çal›fl›n, onlardan ö¤renin.
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Üçüncü ald›¤›m ders de fluydu: Yine havayollar›ndan
birisiyle konufluyordum, business class'tayd›k. Bize
gerçekten de çok ya¤l› bir dondurma veriyorlard›,
Ben&Jerry's marka. Kabin amirine “Neden bu kadar ya¤l›
dondurma veriyorsunuz? Siz zenginlik ve sa¤l›k aras›nda
bir korelasyon oldu¤unu bilmiyor musunuz?” diye sordum.
Sonuçta ABD'de, Avrupa'da gördü¤ümüz bu, ne kadar
yoksullafl›rsan›z, McDonald's'ta o kadar çok zaman
harc›yorsunuz. Kabin amiri, “Biz sizin kendiniz özel, iyi
hissetmenizi istedik,” dedi. “Yüksek kalorili ürünler,
gerçekten en iyi ürünler midir?” dedim. Zaman içinde bu
konuyu unuttum. Daha sonraki bir tarihte bu konuda bir
araflt›rma ç›kt›¤›n› gördüm. O havayollar›yla bir sonraki
uçuflumda meyveli dondurma verdiler. Bu da ilginçti. Bir
numara oldu¤unuzda, nereye gitmek istedi¤inizi
düflünmeye devam etmeniz gerekiyor. Sadece müflterinizin
memnun olmas› yeterli de¤il, kurumunuzun sürekli
ö¤renmesi gerekiyor, s›k›fl›p kalmamal›s›n›z, hep
araflt›rmal› ve müflterilerden ö¤renmelisiniz. Bunu yapmak
kolay de¤il, kimse sürekli ö¤renmek istemez, televizyon
seyretmek, uyumak isteriz. Ama onlar “Biz nas›l herkesi
memnun ederiz,” diye düflünmeye ve ö¤renmeye devam
ediyorlar. ‹flte bunu ö¤renmeniz gerekiyor. Onlar
tüketicilerin sa¤l›kl› olma kayg›s›yla farkl› fleyler sat›n
ald›klar›n› görmüfllerdi. Bence bu mükemmeldi.

Dördüncü ders fluydu: Engelli kiflilerle ilgili bir konferans
düzenledik. 400 kat›l›mc›n›n 250'sinin engeli vard›. Günün
sonunda bir vizyon ortaya ç›kt›: Engelli kiflileri daha
mutlu k›lacak bir dünya için ne yapabiliriz? Salonlar›n
daha iyi tasarlanmas›, yürümek için daha iyi yollar
yap›lmas› dediler. Toplant› neredeyse bitmiflti ki salonun
köflesinden Asperger Sendromu olan birisi, “Ben hiç
kimseye kat›lm›yorum,” dedi. Bakan da bafl›n› e¤di. 2,5
gün u¤raflm›fl›z, engellilik için ortak bir vizyon
oluflturmufluz, tam befle üç kala birisi kalk›p “Hiçbirinize
kat›lm›yorum,” diyor. Ne yapars›n›z? Ne oldu biliyor
musunuz? Herkes alk›fllamaya bafllad›. Bu muazzamd›,
bir anlaflmazl›k halinde o kifliye ba¤›rmaktansa kucak
açt›lar. O kifli ne yapt› biliyor musunuz? Ç›¤l›k atmaya
bafllad›. “Neden ç›¤l›k at›yorsun?” diye sordum. “Benim
aspergersim var, insanlar alk›fllad›klar›nda benim bafl›m›
a¤r›t›yorlar,” dedi. Bu sefer kat›l›mc›lar el sallamaya
bafllad›lar. Orada engelliler aras›ndaki uyum sa¤lama
becerisi gerçekten flafl›rt›c›yd›. Orada akademisyenler,
CEO'lar olsayd›, asla öyle uyum sa¤layamazlard›, tart›fl›r
dururlard› ama onlar her türlü koflula adapte olabilecek
flekilde yarat›lm›fllard›. Görme özürlü olanlar›n bafl›ndaki
kifli, “Biz bunu hallederiz” dedi. Buradan ald›¤›m ders,
her türlü koflula çok h›zl› uyum sa¤lamakt›.

Son dersimi de dün beni havaalan›ndan alan Emre'den
ald›m. Çok nazikti, beni ald›, otelime getirdi. Bilgisayar›m
için gerekli olan elektrik fifli ifle yaramad›, oteli arad›m,
kendilerinde olmad›¤›n› söylediler. “Siz büyük bir
otelsiniz,” dedim. “Bizim sorunumuz de¤il,” dediler.
Emre'yi aray›p bana yard›m edip edemeyece¤ini sordum.

Oraya gitti, buraya gitti, fifl arad›, bulamad› ve “Bir
teknomarkete gidelim,” dedi. Teknomarkette bilgisayar›n
kablosunu de¤ifltirdi. Buradan ald›¤›m ders, dene, yap,
sorunu çöz oldu. Emre hiç flikâyet etmedi, hiç geçmiflten
bahsetmedi, yapam›yoruz, edemiyoruz demedi.

Harika çok teflekkür ediyoruz geldi¤iniz için, sorununuz
budur, çözümünüz de budur. 500 y›ll›k de¤iflimler var,
‹bni Haldun var sonra bir de küçük küçük fleyler var. Her
gün gördü¤üm insanlardan ö¤rendi¤im fleyler var. O
yüzden sizlere, özellikle Emre'ye çok teflekkür ederim.
Bana Türkiye'de herkesin eyleme geçebildi¤ini gösterdi.

‹kinci dersimiz neydi? Müflterilerinizi memnun k›l›n. Biz
de izleyicilerimizi memnun k›lmal›y›z. Bir zaman
sorunumuz var herhalde.

Soru

Berkan Özden. TÜB‹TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araflt›rma Enstitüsü'nde çal›fl›yorum. Çal›flt›¤›m kurumda
yenilikçi fikirler üretmeye çal›fl›yoruz ve ayn› zamanda
yeni araflt›rma gelifltirme proje fikirleri yaratmaya
çal›fl›yoruz. Krizden ç›kma yolunda inovasyonun rolüyle
ilgili soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz günümüzde
yenilikçi fikirlerin büyük bir k›sm› Kuzey Amerika
ülkelerinden ve Avrupa ülkelerinden geliyor. Bu ülkeler
de özellikle yenilikçi fikirler üretmek için altyap›lar›na
ve insan güçlerine ciddi yat›r›mlar yap›yorlar. User
Experience Designer veya Interaction Architect hatta
Business Designer kavramlar›yla, unvanlar›yla iflgücü
istihdam ediyorlar. Bu yat›r›m›n miktar›nda da gözle
görünür ölçüde bir art›fl var. Ben savunma sektörüne
aflinay›m. Savunma sektöründen bildi¤im kadar›yla bu
sektörde birçok yenilik yine Kuzey Amerika ve Avrupa
ülkelerinden geliyor. Çin de, Hindistan da flu anda savunma
sektöründe faaliyet gösteriyor ama onlar a¤›rl›kl› olarak
yenilikçi fikirler üretmek yerine mal› üreterek pazarlarda
yer sahibi olmaya çal›fl›yorlar. Çin ve Hindistan gibi
ülkelerden bahsetti¤imizdeyse, genelde bu ülkelerin
üretim ve tüketim hacimlerinden veya rezervlerinden
bahsediyoruz. Bu rezervleriyle ve üretim kapasiteleriyle
de gelecekte etkin bir rol oynayacaklar›ndan bahsediyoruz
sürekli. Gelecekte üretim kapasitesi ve rezervi yüksek
olan ülkeler aktif rol oynayacaklarsa, bizim günlerdir
veya y›llard›r konufltu¤umuz inovasyonun büyük katma
de¤eri, üretimin büyük katma de¤eri karfl›s›nda yenilecek
mi? Biz inovasyona bofluna m› yat›r›m yap›yoruz?

Jan Nahum

fiimdi art›k Türkiye aç›s›ndan konufluyoruz. Türkiye,
hepimizin bildi¤i gibi 1990'l› y›llarda bir üretim devrimi
yaflad›. 1990'l› y›llardan önce biz do¤ru dürüst üretim
yapan bir ülke de¤ildik ama 1990'l› y›llarda gelmekte
olan Gümrük Birli¤i'nin öncesinde bir kalite devrimi
yaparak bugün Avrupa'n›n en iddial› üretim
merkezlerinden biri olduk. Birçok konuda Avrupa'daki
benzerlerinden çok daha iddial› üretim yap›yoruz. Fakat
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üretim k›sm›nda bir ürünün yarat›lmas›ndan,
markalaflmas›na kadar giden de¤er zincirinin üretim
k›sm›nda s›k›flm›fl vaziyetteyiz, bizim becerimiz iyi üretim
yapmak. Oysa oradan de¤er yaratmak, çok daha kolay
de¤il ve gittikçe de zorlan›yor. Bizim bunu Avrupa'dan
devralm›fl olmam›z zaten bunun bir göstergesi. Baz›
konularda gelmekte olan Do¤u Avrupa, Çin, Hindistan,
Brezilya gibi devletler, iç pazarlar› bizden de büyük
oldu¤u için ve göreceli olarak GSMH'leri yani ücretleri
daha düflük oldu¤u için bizden daha ucuza üretim
yapabilecek duruma gelmekteler. Üretim, bir kültür
meselesidir. Bana sorarsan›z o kültürleri bizim kadar
geliflmifl de¤il ama gelmekteler. Dolay›s›yla biz, zaten
bu kriz olmasayd› yeni bir de¤iflimin arifesindeydik.

Türkiye, önümüzdeki 10-15 y›lda, bir taraftan üretim
becerisini kaybetmezken ve onu gittikçe gelifltirirken,
üreten bir Türkiye'den yaratan bir Türkiye'ye geçmek
mecburiyetinde. Olmazsa olmaz bir konu bu. Bana sorsan›z
bu konuda paylafl›lm›fl bir ulusal vizyon yok, bu konuya
ayr›lan yeterli kaynak yok, çok kâr eden birtak›m
flirketlerimiz buna ulusal gözle bakm›yorlar. Rekabet
ortam›nda rekabet içinde görüyorlar ama rekabet öncesi
ulusal düzeyde buna bakm›yorlar. Bizim çok ciddi
yapmam›z gereken paradigma de¤iflimlerinden bir tanesi,
önümüzdeki y›llarda bu paradigmay› de¤ifltirmek yani eski
köye yeni adet getirmek, yani “Ya¤ satar›m, bal satar›m,
ustam öldü ben satar›m” de¤il ustam ölmeden “Ya¤ satar›m,
ben yapar›m”a bir geçifl yapmak mecburiyetimiz var. Bu
konuda birçok hareket var, yeni teflvik kanunu, yeni Ar-
GE kanunlar›, vs var ama hâlâ tam olarak geçmifl de¤iliz.
Türkiye'nin inovasyona yani de¤er zincirinin bafl›na gitmesi,
inovatif birtak›m hareketlerde bulunmas›, oradan da
markalaflmaya gitmesi laz›m. O da yetmiyor. O inovasyonu
ekonomik de¤ere dönüfltürecek bir markalaflma
yapmazsan›z, o da yeterince bir katma de¤er yaratmaz
size. Bu geçifl dönemi önümüzdeki 15 y›l›n olay›.

Bana sorarsan›z, kriz bir k›r›lma noktas›. Nas›l ki iklim
de¤iflikli¤i bir k›r›lma noktas›ysa, fosil yak›tlardan yeni
enerjilere geçme bir k›r›lma noktas›ysa, kriz de bir k›r›lma
noktas›. K›r›lma noktas›, tehdit oldu¤u kadar bir f›rsat
noktas›d›r da. Herkes eflitlenir, saatlerin hepsi s›f›ra döner,
kofluya sil bafltan bafllars›n›z. E¤er iyi kullan›rsan›z, kriz
Türkiye için olmazsa olmaz iyi f›rsatlardan bir tanesi.
Ama bu nas›l f›rsata döner? ‹novasyonla döner? Sadece
Türkiye'deki halk›n de¤il dünya halk›n›n istediklerini
anlayarak inovasyon yapmal›y›z. Bir art›k o kadar büyük
bir ekonomiyiz ki sadece içeriye bakmak yetmiyor. E¤er
siz art›k dünyan›n 17. büyük ekonomisiyseniz yak›nda
10. büyük ekonomi olaca¤›m diye bir çaban›z varsa, arka
koltukta oturamazs›n›z, ön koltu¤a geçeceksiniz. Baflka
katma de¤er yaratacaks›n›z, fikir yaratacaks›n›z. Siz onu
üreteceksiniz diye bir fley yok. Siz art›k oyunun kurallar›n›
koyan, örümcek a¤lar›n› tasarlayan ve ören bir ulus olmak
mecburiyetindesiniz. Bana kal›rsa flu anda inovasyon
bunun bir numaral› anahtar›.

Servet Y›ld›r›m

Siz konuyu Türkiye'ye getirdiniz. E¤er bu konu üzerinde
baflka görüfl bildirmek isteyen konuflmac›m›z yoksa
Türkiye'den devam edelim. Bu görüfl üzerine bir görüfl
bildirmek ister misiniz?

Ahmet Bozer

Çok k›saca belki flunu ekleyebilirim: Bugün dünyan›n
gidiflat›n› de¤ifltirebilecek teknolojiler neler, hangi ülkeler
ne kadar miktarda, ne kadar zamand›r bu teknolojilere
yat›r›m yap›yor? Çünkü bu inovasyonun bir yerde belki
de gelece¤i nokta, bu yeni teknolojilerde olabilir. Bu
soruyu sormak laz›m. Burada da belki nano-teknoloji,
biyo-teknoloji, bilgi ifllem; bütün bunlarda Amerika, çok
büyük yat›r›mlar yapan, hem de bu yapt›¤› Ar-Ge
yat›r›mlar›ndan bulduklar›n› ticari hale dönüfltürebilmek
becerisi en yüksek olan ülke olarak görülüyor. Avrupa'da
belki birtak›m bulufllar yapabiliyor ama commercialization
dedi¤imiz olayda yar›da kal›yorlar. Dolay›s›yla Jan Bey'in
dedi¤ine kat›l›yorum, çok kapsaml› bir vizyon laz›m. Bu
tabii biraz kültür ifli. Mesela ‹srail'de üniversiteler, ifl
dünyas›, sivil toplum kurulufllar›, o kadar kolaylaflt›r›lm›fl
süreçlerde, o kadar cazip flekillerde çal›flabiliyorlar ki,
bugün ‹srailli ö¤rencilerin birço¤unun rüyas› mezun
olunca bir ifle girmek de¤il, bir fley bulup o flekilde
hayat›na bafllamak. Çünkü inovasyon, sistemlefltirilmifl,
kültürlefltirilmifl, dolay›s›yla bizim burada, benim takip
etti¤im kadar›yla yiyece¤imiz o kadar çok f›r›n ekmek
var ki, zaten bunu yapmak zorunday›z da. %100
kat›l›yorum Jan Bey'in dedi¤ine, bu itici güç olacak fakat
biz tabii maalesef çok yanl›fl konularla kendi kuyumuzu
kendimiz kazd›¤›m›z için bunlara s›ra gelmiyor.
Gelece¤imizi ipotek alt›na al›yoruz.

Servet Y›ld›r›m

Kriz sonras› yeni dünya düzeni ve Türkiye demifltik ama
Türkiye k›sm›na girememifltiniz. Bu bölümde onu alal›m.

Mehmet Ö¤ütçü

K›saca befl ana bafll›k alt›nda toplamak istiyorum. Birincisi,
Jan Bey'in bahsetmifl oldu¤u kelime çok önemli, “Kriz
sadece risk de¤ildir ayn› zamanda f›rsatt›r,” dedi. Çince
de asl›nda riski de f›rsat› da tan›mlayan tek kelime var.
‹kinci vurgulamak istedi¤im husus, do¤ada istikrar diye
bir olay yok. Biz çok fazla kullan›yoruz, siyasette istikrar,
ekonomide istikrar diyoruz ama do¤ada öyle bir fley yok.
Önemli olan kaos yönetimi. Sürekli kaos var. Kendi
hayat›n›zdan bak›n, hayat›m›z boyunca kritik dönemlerden
geçmiflizdir, hiç normal bir dönem yaflad›k m›? Bundan
sonra da yaflamayaca¤›z, hep kritik dönemler yaflayaca¤›z.
Önemli olan, bu kritik dönemlerin, kaoslar›n nas›l
yönetilece¤i ve f›rsata çevrilece¤idir.

De¤iflik alanlarda güç kaymas›ndan bahsettik, bunlardan
en önemlilerden bir tanesi jeopolitik düzendeki güç
kaymas› ki bu kendi kendine olmuyor. Teknolojide,
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ekonomide, enerjide yaflanan güç kaymalar› beraberinde
jeopolitik düzende de güç kaymas›n› getiriyor. Osman
Bey'in bahsetmifl oldu¤u yarat›lan boflluklar› Türkiye
doldurur mu, bölgesel bir güç olur mu, olmaz m›? Böyle
bir ikilemi, hat›rlarsan›z Sovyetler Birli¤i çöktükten sonra
da yaflam›flt›k. Orta Asya'daki kuzenlerimizle,
Ortado¤u'daki din kardefllerimizle bir fley oluflturulabilir
mi diye ve fos ç›km›flt›, arkas› getirilememiflti çünkü yine
Osman Bey'in söyledi¤i gibi alt›nda çok sa¤lam ekonomik
temelin olmas› gerekiyor, bu olmadan tek bafl›na ben
bölgesel gücüm demek yetmiyor, bunun için gerekli
altyap›y› oluflturmak laz›m. Buradaki tart›flmadan da
ortaya ç›k›yor ki hem bugün, hem görülebilen gelecekte,
küresel düzenin nereye gitti¤i yönünde ciddi e¤ilimler
var. Japonya'n›n, ABD'nin, AB'nin güç kaybetmesi, bunun
yan›nda Asya Pasifik'in daha h›zl› yükselmesi söz konusu.

Ben ‹ngiltere'de yafl›yorum ve flu anda ‹ngiltere'deki
insanlar muazzam bir karamsarl›k içerisindeler çünkü
GSMH'nin yaklafl›k %60'› borç ve bu borç katlanarak
artacak. ‹malat sanayi kalmad›, dayand›klar› City
dedi¤imiz finans merkezi çöktü, ellerindeki petrol ve
do¤algaz kaynaklar›n›n bulundu¤u Kuzey Denizi'nde
üretim azal›fla geçti, insanlarda sosyal güvenlik bunal›m›
da artmaya bafllad›. Sonuç olarak geleceklerinden endifle
duyuyorlar. Hiçbir arkadafl›m ‹ngiltere'de yaflamak
istemiyor. Vergi yükü flu anda %52 daha da artacak.
Dolay›s›yla orada bir karamsarl›k var. AB ülkelerine
bakt›¤›n›z zaman, 2010 ile 2040 aras›nda çal›flan nüfusta
yaklafl›k %16'l›k biz azalma olacak. Yafllanan nüfustaysa
%77'lik bir art›fl olacak. Rusya nüfusu, 2050'ye kadar
143 milyondan 100 milyona düflecek. Bunlar, üç afla¤›
befl yukar› bize dünyan›n nereye gitmekte oldu¤u
konusunda iflaret veriyor.

Küresel rekabet ve güç kaymas› da ayn› flekilde.
‹novasyon, araflt›rma ve gelifltirmeyle ilgili olarak Çin'i
örnek vermek gerekirse, bundan on y›l önce Çin'in
GSMH'sinin yaklafl›k %0,4-0,5'i Ar-Ge'ye ayr›l›rken
bugün bu oran %3'e ç›kt› - AB ülkelerine yak›n bir oran.
Bugün Pekin'deki fiimua Üniversitesi Amerika'daki
MIT'den çok daha fazla araflt›rma üretiyor ve bunu
ticarilefltirebiliyor da. Dolay›s›yla bu e¤ilimi iyi görmek
laz›m. Türkiye bugün dünyada 17. büyük ekonomiye
sahip, AB ülkeleri aras›ndaysa 7. Hiç az›msanmayacak
bir yer. Bu hangi sektörlerde, hangi alanlarda? Eskiden
Japonlar›n kalk›nmas› döneminde tart›fl›lan stratejik
sektörler. Ulusal flampiyonlar yarat›lmal› m›, yarat›lmamal›
m›? Bölgesel flampiyonlara m› geçilmeli, bu konuda ne
yap›lmal›? Genç nüfusun e¤itimi; tek bafl›na genç nüfus
yetmiyor, iyi e¤itilmez ve iyi ifllenmezse tepemizde
patlayan bir saatli bomba da olabilir bu. Altyap›da neler
yap›lacak? Kad›n meselesi çok önemli. Bugün Çin'in
bafl›ndaki en büyük bela, bu h›zl› kalk›nmas›, büyümesi,
süper güçlerden biri olmas› engellenecekse, çözüm kad›nda
dü¤ümleniyor biraz. Sadece enerji, su de¤il, ciddi bir
kad›n aç›¤› var. Tek çocuk politikas› dolay›s›yla erkek

nüfus h›zla büyüyor ve herkes erkek çocuk istedi¤i için
kürtajlarda k›z çocuklar düflürülüyor. Bu, alt›n› çizmek
istedi¤im çok önemli bir husus.

Di¤er konu, finansal mimaride ciddi bir kay›fl var. Dünyaya
sermaye ak›tan piyasalar art›k Londra, New York merkezli
olmayacak. Neresi olacak? Biliyorsunuz egemen servet
fonlar›. Osman Bey söyledi, Çin'in elinde 2,4 trilyon
dolarl›k rezerv var. Art›k Amerika'y› finanse etmeye
devam etmeyecek, hazine bonolar› almayacak. Çin art›k
paras›n› asset almak için kullan›yor. Dünyan›n girmedikleri
köflesi kalmad›. Afrika'y› kalk›nd›rd› denildi ama Çin
art›k Afrika'n›n yeni sömürgecisi olarak görülüyor.
Kazakistan ekonomisinin neredeyse üçte birini Çinliler
kontrol ediyor ve sessiz sedas›z gidiyor. Siz 2050'ye kadar
uzanacak süreci düflünürseniz, muazzam köklü de¤iflimler
olacak ve bugünden bunu iyi okumak laz›m. Acaba iyi
okuyabiliyor muyuz?

Di¤er konu, enerji düzeni. Bir aralar biliyorsunuz Bakü-
Tiflis-Ceyhan konusuna tak›lm›flt›k, futbol maç› gibi,
onlar kazand›, biz kazand›k fleklinde bir konu olmufltu.
fiimdi de NABUCCO konufluluyor. NABUCCO
dedi¤imiz, e¤er tamamen faaliyete geçerse 35 milyar
metreküplük gaz tafl›yacak. 2030'larda AB'nin ihtiyac›n›n
%5'i bile de¤il. Türkiye aç›s›ndan da sadece transit geliri
getirecek bir fley olarak görülüyor. Acaba art› de¤er
yarat›l›r m› tart›flmas› var. Bundan çok daha önemli
hususlar var. Bugün Türkiye, dünyan›n en h›zl› büyüyen
enerji piyasalar›ndan bir tanesi.  Düflük karbonlu temiz
enerji ekonomisine nas›l geçebilece¤imiz çok ciddi bir
flekilde tart›fl›lm›yor. Daha çok aktüel, magazinsel konulara
e¤ilmifl vaziyetteyiz. Acaba biz günefl enerjisinde,
rüzgârda, jeotermalde, kömürde dünyan›n arzulad›¤› o
yeni teknolojileri gelifltirebilir miyiz? Bu kriz dönemi
acaba f›rsat olur mu? ‹klim de¤iflikli¤i Kopenhag'da
tart›fl›l›yor, önümüzdeki dönemde 40 trilyon dolarl›k bir
ifl hacmi yarat›lacak. ‹ngiltere bugün finans sektöründe,
petrol ve do¤algazda, imalatta kaybetti¤i üstünlü¤ü acaba
iklim teknolojileri gelifltirerek kazan›r m›y›m sevdas›nda.

Di¤er bir husus da de¤erler kaymas›. Art›k, Karl Marx'›n
Adam Smith'in el s›k›flmas› gerekiyor, çünkü yine Osman
Bey'in de vurgulad›¤› gibi, bunlar vazgeçilmez de¤erler
olarak görülmüyor. Evrensel de¤erler oldu¤unu söylüyoruz
ama konufltu¤unuz zaman Asya de¤erlerinden
bahsediliyor. Amerikal›lar ve Avrupal›lar, Japonlar› daha
iyi anlayabilmek için Konfiçyus felsefesine s›k› s›k›ya
sar›lmak, nereye götürdü¤ünü görmek zorundalar. ‹slam,
ne kadar tart›fl›l›rsa tart›fl›ls›n, art›k menfi ya da müspet
olarak küresel bir güç olmaya bafllad›. Dolay›s›yla bu
de¤erler kaymas›n› da çok iyi görmesi laz›m. Türkiye'nin
elindeki silahlardan bir tanesi, bölgeyi gezdi¤iniz zaman
görüyorsunuz, Dubai'de, Bahreyn'de, Ürdün'de, Cezayir'de
Türk futbol tak›mlar›n›n oyuncular› ezbere biliniyor, Türk
soap operalar› dedi¤imiz diziler muazzam ifl imkânlar›
yaratacak. Tarihin o ac› dönemlerini geride b›rakt›r›p
daha olumlu imajlar yaratan unsurlar bunlar.



140

Jan Bey, 2023, uzun vadede paylafl›lm›fl bir vizyon
olmad›¤›n› söyledi. Do¤rudur. Bence önemli olan mevcut
trendler ve gelece¤e dönük farkl› senaryolar, çünkü farkl›
gelecekler olacak, bunlar›n ›fl›¤›nda bir istikamet yaratmak
laz›m. Toplumu, devleti, özel sektörü, sivil toplum
kurulufllar›n›, askeri, beli bir hedefe odaklay›p götürecek
bir vizyon gerekiyor. Merkezi bir plandan bahsetmiyorum.
O vizyonun sac ayaklar›n› oluflturmak laz›m. Oturup masa
bafl›nda de¤il, bu tip toplant›larda toplumun ilgili
hissedarlar›yla birlikte gelifltirmek gerekiyor ki genç nesil
önünde bir istikamet görsün, vizyon gelifltirsin, ona uygun
flekilde kendini gelifltirsin. Her fleyden önemlisi de gençler
ve kad›nlar›n aktif bir flekilde bu sürece dahil edilmeleridir,
aksi takdirde 'böyle gelmifl böyle gider' düzeni devam
eder, bol bol anlaflmalara mutabakat muht›ralar› imzalar›z,
güzel demeçler veririz ama bir yere gidemeyebiliriz.

Servet Y›ld›r›m

Haliç Üniversitesi'nden Fevzi Beyi, Osman Ulagay'a bir
soru yöneltmifl. Bu sorunun cevab›yla birlikte 5 dakikal›k
süre içinde de¤erlendirmenizi yapars›n›z. “Ekonomik
göstergeler, krizin normalleflti¤ini gösteriyor mu? Ekonomi
yönetimi 2010 y›l›nda sanayicilerin beklentilerini
karfl›layacak önlemleri alabilecek mi?”

Osman Ulagay

Ekonomi yönetimi sanayicilerin beklentilerini karfl›layacak
önlemleri alabilecek mi? ‹sterseniz bu sorunun cevab›n›
Türkiye ile ilgili olarak söyleyeceklerimle ilintili bir
çerçeveye oturtay›m. Bu durumda Türkiye için ne gibi
f›rsatlar var ve öncelikler ne olmal› sorusuna cevap
ar›yorum asl›nda. Deminki konuflmam›n uzant›s›nda
vurgulamak istedi¤im birinci nokta flu: Dünyadaki de¤iflimi
do¤ru okumal›y›z ve art›k al›flt›¤›m›z flekilde dünyaya
sadece Bat›'n›n gözlü¤üyle bakmaktan vazgeçmeliyiz.
Bat›'n›n kendi konumu ve o konum içinde gelifltirdi¤i bir
bak›fl aç›s› var. Bizim de okumufl yazm›fl kesimimizin
büyük bir k›sm› Bat›'da e¤itim gördü¤ü, dünyaya onlar›n
çerçevesi içinden bakt›¤› için, Bat›'n›n görüfl aç›s› bizim
de çok içsellefltirdi¤imiz bir bak›fl aç›s›. Ama bunu art›k
de¤ifltirmeye haz›r olmam›z laz›m. Tabii dünyan›n
dengeleri bir anda Bat›'dan Do¤u'ya kayacak, Bat› hiç
etkili olmayacak falan demiyorum, zaten Bat›'da da baflta
Baflkan Obama olmak üzere bu olay› do¤ru alg›layan genifl
bir kesim de var ama art›k dünyaya sadece Bat›'n›n gözüyle
bakmak yeterli de¤il. Bundan sonra gerçekten küresel
boyutta bu olaya bakan, de¤iflik tepkiler veren herkesin
reaksiyonuna bakmam›z, onlar› dikkate almam›z laz›m.

Vurgulamak istedi¤im ikinci nokta ise flu: Hiç flüphesiz
her fleyin s›f›rland›¤›, yeniden bafllad›¤›, birçok f›rsat›n da
ç›kt›¤› yeni bir ortama giriyoruz. Küresel pazar yeniden
belirleniyor, 2030'a kadar 2 milyar kiflinin yeni küresel
orta s›n›fa girmesi ve dünya küresel tüketiminin çok önemli
bir unsuru olmas› bekleniyor, bunu hesaba katarak dünyaya
bakmam›z laz›m. Ayr›ca do¤al kaynak fiyatlar›ndaki

de¤iflim ve küresel talebin de¤iflmesi gibi faktörlerin
etkisiyle küresel arz zinciri de yeniden belirleniyor.
Küreselleflme sürecinde bugüne kadar gelinen noktada
karfl›laflt›¤›m›z arz zinciri de muhakkak dönüflüyor ve
dönüflecek, dolay›s›yla onun içerisinde nas›l bir pay
alabiliriz diye düflünmemiz laz›m. Kurallar› koyan, katma
de¤eri üreten konuma nas›l gelebilece¤imiz sorusunun
öncelikli sorumuz olmas› gerekiyor. Bundan bir kademe
öteye gitti¤inizde, bunu yaratacak fleyin nitelikli insan
oldu¤u noktas›na geliyoruz. Nitelikli insan›, nas›l
e¤itebiliriz, nitelikli kadrolar› nas›l oluflturabilir ve
kendimize çekebiliriz? Nitelikli insanlar için bir çekim
alan› haline gelebilirseniz, sadece kendi yetifltirdikleriniz
de¤il dünyadaki nitelikli insanlar da sizin ülkenize gelip
çal›flabilir ve sizin ülkenizde de¤er yaratabilir. Bunun
yan› s›ra da önümüzde jeopolitik f›rsat pencereleri aç›l›yor.
Demografik f›rsat penceresi konusunda çok zaman›m›z
kalmad› ama bir 15 y›l daha çal›flma hayat›na girecek
genç nüfusumuz var. Bütün bu imkânlar var ama bütün
bunlar› bir araya getirip bu potansiyeli de¤erlendirebilmek
için gerçekten bir ulusal mutabakata, ulusal vizyona
ihtiyac›m›z var ve bunun yak›n›nda bile de¤iliz. fiu anda
benim Türkiye'de gördü¤üm en büyük problem bu. Çok
yo¤un bir iktidar savafl› yaflan›yor Türkiye'de ama bu
bildi¤imiz A partisiyle B partisi aras›ndaki bir iktidar
savafl› de¤il. Biraz önce küresel boyutta söz etti¤im
“afla¤›dakiler-yukar›dakiler” de¤iflimine benzer bir olay›
biz flu anda Türkiye'de yafl›yoruz ve Türkiye
Cumhuriyeti'ni bugüne kadar yönetenlerin yerini almak
isteyen yeni kadrolar›n ilerleyen bir mücadelesi, mevzi
kazanmas› ve di¤erlerinin de buna karfl› koymas› var. Bu
gerçekle yüzleflmemiz laz›m. E¤er biz burada bir
mutabakat sa¤lay›p bu imkânlardan yararlanacak bir
ulusal vizyon ortaya koyamazsak, potansiyelimiz ne
olursa olsun, buna eriflmemizin mümkün olmayaca¤›n›
düflünüyorum. Sanayiciler için al›nmas› gereken önlemler
de bütün bunlar›n bir uzant›s›. Zaten biz bu vizyona
kavufltu¤umuz zaman, hem küresel, hem yerel imkânlar›
ba¤daflt›racak flekilde bir hedef ortaya koyabildi¤imiz
zaman, sanayicinin bekledi¤i önlemler zaten bunun
içerisinde yer al›r ama biz bunu yapamay›nca içerideki
iktidar mücadelesinin çok ön plana ç›kt›¤› ve belki de
bundan sonra farkl› çat›flmalara, çekiflmelere yol açt›¤›
bir ortamda yaflamaya devam edece¤iz ve hedeflerimize
eriflmemiz çok zor olacak diye düflünüyorum.

Servet Y›ld›r›m

Zeki Örme Sanayi'nden ‹smet Akkaya, Jan Bey'e soruyor:
“Ülkemizin tek at›ml›k kurflunu oldu¤unu düflünürsek,
sadece köprü ya da hem köprü, hem bölgesel güç olmaya
çal›flmak do¤ru hedef midir? De¤ilse, do¤ru hedef nedir?”
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Jan Nahum

Böyle bir hedef koymaktansa fluna indirgemek istiyorum:
Bu ve bunun gibi toplant›lar bitiyor, sonra herkes kendi
ifline gidiyor, günlük hayat bafll›yor. Ayaklar›m›z yere
basmal›, günlük hayata geri dönme ihtiyac›m›z var.
Dolay›s›yla birtak›m kazan›mlar olmas› laz›m. Birincisi,
milli mutabakat diyoruz. 2023 tarihi, hepimizin sevdi¤i
bir tarih. Bir kere oraya bir bayrak dikmek laz›m.
Cumhuriyetin 100. Y›l› için koyulan hedefi hepimiz
paylafl›yoruz. ‹kincisi, ne boyutta bir Türkiye arzulad›¤›m›z
konusunda bir çal›flma yap›lmal›. Bu bizim bölgesel bir
güç olup olmayaca¤›m›z› ortaya ç›kart›r. Örne¤in, biz
mübarek 2023'te dünyan›n 15. büyük devleti ya da o da
yetmiyorsa 12. büyük devleti olaca¤›z diyorsak, bofluna
ona bir isim takma ihtiyac›m›z yok, zaten devleflmifliz,
zaten bölgesel bir güç olmufluz demektir. Hem ticaret
yap›yoruz, hem transit yap›yoruz, hem köprü olmufluz,
her fley olmufluz. Mesele onu koymak. Sonra sektörlere
bölme ihtiyac›m›z var. Bu kendili¤inden olmaz. Belli
sektörlere bölünmesi laz›m. Her sektörün kendi pay›n›
almas› gerek. O sektörün bugünkü durumuyla oras›
aras›ndaki fark› gözetmesi laz›m. Örne¤in otomotivde
biz bunu çok yapt›k. Bugün 25 milyar dolarl›k bir sektörüz,
2023'te 100 milyar dolarl›k bir sektör olmam›z laz›m.
Esas›nda bu, bugün imkâns›z gibi görünüyor. Nas›l
yapaca¤›z bunu? Salt üretimle yapamay›z. Bunu
otomotivde yapmak için dünyada 10 milyon araç
üretmemiz laz›m. Yok yapamay›z bunu. Dünyan›n dörtte
bir, beflte bir ürününü biz Türkiye'de üretip ihraç edemeyiz.
Demek ki baflka bir fley olmas› laz›m ve o baflka bir fleyi
bulmam›z laz›m. Örne¤in Renault'ya bak›n. Renault yeni
düzenin arac›n› üretmeye koyuluyor, yani Türkiye'de
elektrikli araç üretmeye koyuluyor. Bunun gibi inovatif
yaklafl›mlara ihtiyac›m›z var. Her sektör, bugünkü
durumunu, varaca¤› yeri görmeli, aradaki deltay› ve bunu
nas›l kapataca¤›n› görmeli. Bu da inovasyon ve
yarat›c›l›kla olur. O delta ancak inovasyonla kapan›r.

Dolay›s›yla asl›nda ev ödevi flu: Birincisi bizin ne yap›p
yap›p bugünkü üretim gücümüzü daha da art›rman›n
yoluna bakmal›y›z. Biz çok iddial› üreticiyiz, daha da
iddial› üretici olmam›z laz›m. Yak›n›m›za kimseyi
yaklaflt›rmamal›, sürekli üretimi daha da iyilefltirir halde
olmal›y›z. ‹kincisi, güncel ürünleri üretir hale gelmeliyiz.
Güncel ürünlerin ne oldu¤unu ö¤renip üretim
merkezlerimizde, üretim altyap›m›zda bugünkü tüketicinin,
yar›n›n tüketicisinin ihtiyaç duydu¤unu üretmeliyiz.
Üçüncüsü, e¤er 2023'te 15., 10., 12. olmak istiyorsak,
tüketicinin ne isteyece¤inin konseptini tarif etmenin
yolunu bulmal›y›z. fiu anda biz bunu yapmay› bilmiyoruz.

Bizim en büyük deltam›z ve aflmam›z gereken fley, daha
çok üretim yap›p daha çok verimlilik kazanmak. ‹ki,
güncel ürünleri yapmal›y›z, katma de¤eri daha yüksek
ürünler onlar, onlardan daha fazla katma de¤er
yaratmal›y›z. Üç, bunla yetinme, varmak istedi¤imiz

noktayla üretimi böyle art›rarak varabilece¤imiz nokta
aras›ndaki bofllu¤u inovasyon, teknoloji, yarat›c›l›k,
markayla tamamlaman›n yoluna bak. Burada her bir
sektörün kendi görevini almas› ve bunu yapmas› laz›m.
Bu bizi, ne yap›yorsa yap›yor. Ya bölgesel güç yap›yor,
ya transit yol yap›yor ama esas varmak istedi¤imiz hedefi
koyup ona ulaflmam›z, ne olaca¤›m›z› de¤il ne
yapaca¤›m›z› tarif etmemiz ve gerekeni yapmam›z laz›m.

Servet Y›ld›r›m

Adel Armatür'den Recep Ali Topçu'nun sorusuyla devam
edelim. “Krizin ç›k›fl kök nedenlerinden biri olarak
sorumsuz tüketim, kanaatsizlik ve h›rs görünüyor.” Bu
ayn› zamanda sorumsuz ve s›n›rs›z risk üstlenme galiba.
“Kriz, dünyada insani de¤erlere ulaflma ad›na, kanaat,
yard›mlaflma ve dayan›flman›n - Türkiye insan› bu
de¤erlere çok yabanc› de¤il - geliflmesine vesile olmufl
mudur? Kriz, böyle bir anlay›fl, bak›fl farkl›l›¤› yaratm›fl
m›d›r? Daha sa¤l›kl›, adaletsizliklerin giderildi¤i bir dünya
ad›na ümitli olabilir miyiz?”

Kriz, insanlar›n bak›fl›nda bir de¤iflikli¤e yol açt› m›?
Hemen krizin ard›ndan insanlarda belki böyle bir geliflme
olur ama bir süre sonra tekrar ayn› e¤ilime mi girer?

Ahmet Bozer

Her ülkenin bence buna yaklafl›m› farkl› oldu. Benim
Avrupa'da gözlemledi¤im, sokaklar› gezdi¤iniz zaman,
çok büyük s›k›nt› çekmelerine ra¤men insanlarda çok
büyük bir sa¤duyu gördüm. Türkiye'nin kriz dönemlerinde
gerçekten toplumsal olarak yard›mlaflmas› - bunun
tecrübelerini 2001 ve öncesindeki krizlerde de yaflad›k
- büyük bir özellik. Geçen bir y›ll›k süre içinde, krizin
etkileri her ülkede farkl› oldu. Jan Bey, mali krizde
Hindistan da etkilendi dedi, tabii etkilendi ama onun
toplam ekonomik aktivitesi içinde, çok fazla etkilenmedi,
kendi büyümesine devam edebildi, %8 büyürken %6
büyüdü. Her ülke farkl› etkilendi ve buradan derslerin
ö¤renilmesi, insanlar›n davran›fllar›n› bahsedildi¤i flekilde
de¤ifltirmeleri sürecinin bence henüz bafl›nday›z. Ben
bunlar›n olaca¤› görüflündeyim. Belki bugüne kadar dünya
%5 büyüyor idiyse, belki de %5 büyümemeliydi, bu oran
%3-4 olmal›yd› çünkü bunun bir k›sm› gerçekten sorumsuz
tüketim. 6 milyon dolarl›k do¤um günü partileri verip
flampanyalar patlatman›n da dahil oldu¤u bir büyüme söz
konusuydu. Bu dersler al›nd› m›? Bence birçok yerde
al›nmad›, baz› yerlerde al›nd›. Bunlar toplumdan topluma
de¤ifliyor. Türkiye için konuflmam›z gerekirse, bizim
milletimizin dünyada olmayan çok asil özellikleri var.
Bunlardan bir tanesi toplumsal yard›mlaflma ve hoflgörü.
Her fleye ra¤men bunun Türkiye'yi ayakta tuttu¤unu, bu
krizle bafl edilmesinde de Türkiye için çok çok önemli
bir varl›k oldu¤u düflüncesindeyim ama bu benim flahsi
görüflüm.
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Servet Y›ld›r›m

Bu ilk kriz de¤il, son kriz de olmayacak. Belki 3-5 sene
sonra bir kriz daha görece¤iz. Krizlerin önemi de dersler
ç›kar›lmas›d›r. Biz onu verimlilik diye kendi yaflant›m›za
uygular›z, o verimlili¤i birkaç sene götürürüz, yeni balon
oluflur, tekrar ayn› döngüyü yaflar›z. Görüntü bu ama bu
krizden daha kal›c› etkiler ç›kt›.

Ahmet Bozer

Maalesef insano¤lunun haf›zas› çok k›sa, öyle yarat›lm›fl›z.
Bir anda ifller iyi gitmeye bafllay›nca tekrar risk almaya
bafll›yorsunuz. Siz o riski almazsan›z baflkalar› al›yor, siz
bir fleyler kaç›rm›fl oluyorsunuz, sonra bir yerde herkes
risk alm›flken tekrar yakalan›yoruz. Yapt›¤›m›z hatalar›
tekrar etme tandans›m›z da var maalesef.

Servet Y›ld›r›m

Önder Y›lmaz, Sohail Inayatullah'a bir soru yöneltmifl.
“Belki biraz ütopik bir yaklafl›m ama gelecekte ortadan
kald›r›laca¤›n› düflünürsek, sat›n alma ifllemlerinde nas›l
bir dünya oluflumu yaflar›z? Paran›n yerine neleri
koyabiliriz? Para yavafl yavafl ortadan kalk›p yerine yeni
bir ödeme arac› gelir mi? Farkl› bir gezegenden tehdit
oldu¤unda, dünya nas›l bir düzene gelecektir? Tahminim
bar›fl bu sayede sa¤lanabilir.”

Sohail Inayatullah

Bence bu dünyada bar›fl› sa¤layacak yeteri kadar tehdit
var, bunun için uzayl›lara ihtiyac›m›z yok. Rus fizikçisi
Nikolay Kardiçef'in önemli bir kitab› var. “Uzayl›lar
neden bizi ziyaret etmedi?” diye soruyor. Vard›¤› sonuç
oldukça zekice. Evrende yaflam oldu¤unu varsayarsan›z
- fizikçi olarak o oldu¤unu varsay›yor - yaflam gelifltikçe
bütün türlerin bir fleyi keflfetti¤ini söylüyor: Periyodik
olarak elementleri keflfediyorlar, uranyumu ve ayn›
zamanda karbon kirlili¤ini keflfediyorlar. Evrendeki bütün
medeniyetler öyle bir noktaya geliyorlar ki nükleer gücü,
sanayileflmeyi keflfediyorlar ve teknolojinin yükselmifl
oldu¤unu fark ediyorlar ama 18 yafl›ndaki bir insan›n
yönetiflimine sahipler. 18 yafl›ndaki biriyle vakit
geçirirseniz ne olur? Yüksek risk, yüksek testosteron,
gelecekle ilgili hiçbir endifle yok, egoist. Nükleer güç
var, karbon at›klar› var, bir yönetiflim sistemi
olgunlaflmam›fl. Bu noktaya gelince medeniyet çöker.
Onlar da bu seviyeye gelip çöktükleri için biz uzayl›lar›
görmedik, uzaydan bizi ziyarete gelen yok.

Enerjiyi nas›l yönetece¤ini bilen olgunlu¤a ulaflabiliriz.
Ne gibi yeterliliklere ihtiyac›m›z var? Bugünkü
becerilerimiz fizik, mühendislik, felsefe. Bütün bunlar
IQ, zeka etraf›ndaki yeterlilikler fakat insan›n bundan
sonraki evrimi sadece IQ ile gerçekleflmeyecek. ‹flten
ç›kar›lan insanlar nadiren IQ nedeniyle ç›kar›l›rlar, iflten
ç›karma sebebi %85-90 düflük EQ'dur. Do¤aya karfl›
hassas olmak, baflkalar›na karfl› duyarl› olmak konusunda
eksiklikleri vard›r. Bundan sonra sadece IQ de¤il EQ'nun

geliflmesi laz›m. Fakat sabah da bahsettik, tek bafl›na EQ
da yeterli de¤il. Ondan sonra SQ yani ruhsal zekâ geliyor.
SQ, dünyan›n yolunu bilmek, beynin vicdan, sevgi,
mutluluk ile ilgili olan bölümleri. Bunlar ›fl›k saçmaya
bafll›yorlar. Bundan sonraki insan evrimi için bu becerilere
ihtiyac›m›z var. Para konu olmayacak. IQ ve EQ'ya
SQ'nun eklenmesi laz›m. Bu zekâlar, dedi¤im gibi bir
yeni yetmenin olgun bir insana dönüflmesini sa¤lar ve
kaynaklar› ak›ll› bir flekilde nas›l kullanaca¤›n› bilir.
Hangi ülke bu evrimde pivot rolü oynayabilirse, bundan
otuz y›l sonra dünyada önemli bir ülke olacak, geçmiflten
gelece¤e bir köprü olacak. Bunun Türkiye olmas›n›
umar›m. Bu size kalm›fl.

Jan Nahum

Tabii bu kadar güzel bir aç›klaman›n arkas›ndan konuflmak
kolay de¤il ama o riski alaca¤›m. Yazar›n›n kim oldu¤unu
bilmiyorum ama The Mars Mistery yani Mars Efsanesi
diye bir kitap var. O kitapta da enteresan bir hikâye
anlat›l›yor. Bu birçok belgelere dayal› bir hikâye, ayn›
zamanda masal olarak da alabilirsiniz. 1980'li y›llar›n
sonunda Ruslar›n Mars'a yollad›klar› bir uydunun yay›n›
bir müddet kesiliyor sonra bir daha aç›l›yor, bir fley
görüyor sonra yine kesiliyor. O s›ralar Amerika ile Rusya
aras›nda çok ciddi rekabet var, buna ra¤men Rusya'da
uzaybilimciler NASA'dan yard›m istiyorlar. NASA'dan
uzmanlar Moskova'ya gidiyor, ortak birtak›m çal›flmalar
yap›yorlar. O dönemin hemen arkas›ndan Ronald Reagan
ile Gorbaçov, Cenevre'de bulufluyor, detant› tetikliyor,
ikisi de ülkelerine dönüyor, birisi Moskova'da di¤er
Amerika'da ayn› söylemde bulunuyor. Bugünkü
dünyam›zda, o kadar dünya d›fl› etkilere maruz kal›yoruz
ki dünya üstünde bar›fl›n had safhada önemi var diye bir
bildiride bulunuyorlar deniyor kitapta. Kitab› okuyun,
bak›n, alg›lay›n. Sorulan soru nereden geldi bilmiyorum
ama sorunun bir flekilde bir cevab›. Dünyaya etkisi var
m›? Baz›lar› detant tetikledi diyor.

Servet Y›ld›r›m

Taha Holding'ten ‹smail K›sac›k flu soruyu hepimize
yönletmifl: “Böylesi bir dönemde insan kalitesini art›rmak
için neler yapmal›y›z?” ‹flsizli¤in %13,5 oldu¤u, genç
nüfus aras›nda her dört kifliden birinin iflsiz oldu¤unun
ortaya kondu¤u bir dönemde insan kalitesini art›rmak
için ne yap›labilir?

Ahmet Bozer

Türkiye bu konuda çok avantajl› bir durumda çünkü Say›n
Inayatullah'›n da dedi¤i gibi yönetimde EQ gerçekten
çok çok önemli olacak. Sadece el, beyin, beceri olarak
de¤il, insana bir bütün olarak bak›p o insan›n kapasitesinin
azami ölçüde de¤ere dönüfltürülebilmesi söz konusuysa,
Türkiye bu konuda çok ileri düzeyde. Türkiye'nin bir
eksi¤i var: Türkiye orta ve üste yak›n yöneticiler
konusunda dünyada belki de en iyi yöneticilere sahip.
Bizim bugün 30 Türkümüz Atlanta'da, daha fazla Türk
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de dünyan›n her yerinde o kademede yöneticilik yap›yor.
Bizim oradan üst yönetime s›çrayabilmemiz laz›m. Bunun
için de tek bir eksi¤imiz var: Uzun vadeli, vizyoner,
stratejik düflünebilmek, dünya görüflümüzü geniflletmek,
Türkiye'den dünyaya bakmak de¤il dünyadan Türkiye'ye
bakmak ve vizyoner yarat›c› düflünebilme yetilerini
kazanabilmek. Genellemek çok yanl›fl tabii ama insan
yetifltirmemizde bunlar› kurumsallaflt›rabilirsek, dünyaya
de¤er katacak yöneticileri ç›karmam›z çok mümkündür.

Jan Nahum

‹nsan kalitesi çok genifl bir yelpaze, birçok genifl kaliteler
olur ama ben bugünkü konuflman›n uzant›s›nda bir noktay›
ele alay›m. Esas›nda savafl kelimesini kullanmak pek iyi
de¤il ama maalesef bugün dünyada ekonomik savafl var,
yapacak bir fley yok. Devletler birbirleriyle bir ekonomik
savafl, rekabet, üstünlük savafl› içindeler. Tabii bu ortamda
çok rekabetçi nesillere ve insanlara ihtiyaç var. Genellikle
bizim e¤itim sisteminin pek iyi olmad›¤› söylenir, bense
bugün tam tersini söyleyece¤im. Bizim e¤itim sistemimiz,
eleme sistemiyle gidiyor ve belki her fleyi eflit düzeyde
yükseltmiyor ama rekabetçi ortamda, rekabet etmeyi
bilen, sorular seçmeli bile olsa elimine ederek bafla do¤ru
giden, çok iddial› bir gençlik do¤uyor bana kal›rsa. Sadece
miktarsal olarak iddial› de¤iliz. Bugün birçok taraf› kötü
olabilir, iyilefltirmeye yönelik olabilir ama eleme sistemiyle
giden, iddial›lar› öne ç›kartan, onlara f›rsat veren, müthifl
bir rekabet ortam› yaratan, bugünkü hakikatlerden do¤an
bir e¤itim sistemimiz var. Bunun bize bir katma de¤eri
oldu¤u kanaatindeyim. Dolay›s›yla ben o yönüyle bir
sorunumuz olmad›¤›, esas›nda sorunun yönetimde oldu¤u
düflüncesindeyim. Yönetimde vizyon, hedef, yön ve
organizasyon olmas› laz›m. Gücümüz var, gücümüzü iyi
yönetmiyoruz. Esas ihtiyac›m›z olan mutabakat.
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KAPANIfi KONUfiMASI
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C. Tan›l Küçük
‹stanbul Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›

“Sürdürülebilir Rekabet Gücü; Kriz Sonras› Yeni Yön”
bafll›kl› sekizinci Sanayi Kongremizin sonuna gelmifl
bulunuyoruz. Birlikte geçirdi¤imiz bu iki günde, de¤erli
konuk konuflmac›lar›m›z› ve çok de¤erli oturum
konuflmac›lar›m›z› dinleme imkan› bulduk. Görüfllerinden
faydaland›k. Bilgi ve deneyimlerini, vizyonlar›n› bizlerle
paylaflan tüm konuflmac›lar›m›za teflekkür ediyoruz.

Tüm dünyay› etkisi alt›na alan, küresel ekonomik krizin
gölgesinde gerçeklefltirdi¤imiz sekizinci kongremizde,
önümüzdeki süreçte, bizleri nas›l bir dünyan›n bekledi¤ini
anlamaya çal›flt›k. Konuk konuflmac›lar›m›z›n da bir kaç
kez alt›n› çizdi¤i üzere, gelece¤i tahmin etmek çok zor.
Ancak, bu, hiç bir öngörüde bulunmayaca¤›z anlam›na
gelmiyor. Yan›lg›lara ve sürprizlere aç›k olsa da, gelece¤i
öngörmeye çal›flmak ve olas› risklere karfl› önlem almak
zorunday›z. Bu, hem kendimize, hem firmalar›m›za, hem
ülkemize ve  hem de insanl›¤a karfl› sorumlulu¤umuzun
bir parças›.

Küresel kriz, henüz sona ermifl de¤il.  Dolay›s›yla, kriz
sonras›na iliflkin öngörüler için hala erken. Ancak,
konuflmac›lar›m›z›n iki konu üzerinde flimdiden hemfikir
olduklar›n› söyleyebiliriz:

Öncelikle kriz, kapitalist sistemin sonunu getirmedi, ama
yeni bir dönemi bafllatt› ve bu yeni dönemde, merkez ki,
konuk konuflmac›m›z Say›n Inayatullah bunu jeo-politik
shift olarak ifade etti, Bat›'dan, Do¤u'ya kayd›. Öyle
anlafl›l›yor ki, 21 yüzy›l›n geliflmelerinde, Çin ve Hindistan
önemli bir rol oynayacak.

Sekizinci kongremizde, kriz sonras›na iliflkin yön
aray›fllar›nda, küresel ekonomiye odaklanmay› beklerken,
gördük ki, konuflmalarda, baflka küresel gerçekler, daha
öncelikli olarak karfl›m›za ç›kt›.   ‹klim de¤iflikli¤i baflta
olmak üzere, ekolojik dengenin bozulmas› ve çevre
kirlili¤i tüm insanl›¤› tehdit ediyor, su kaynaklar›m›z
giderek azal›yor, karbon sal›n›m›, atmosferi tahrip etmeye
devam ediyor.

Ünlü gelecekbilimci, James Martin, iklim de¤iflikli¤ini,
insanl›k için terörden çok daha büyük bir tehdit olarak
ifade ediyor. Dünya üzerindeki varl›¤›m›z, tehdit
alt›ndayken, insanl›k bir taraftan da bafl döndürücü
teknolojik geliflmelere imza at›yor. Örne¤in,
nanoteknolojinin imkanlar› ile görünmeyecek kadar küçük
makineler yap›labiliyor, beyin dalgalar›n›z ölçülerek
yalan söyleyip söylemedi¤iniz an›nda tespit edilebiliyor.

Bu noktada, kanaatimizce, insanl›¤›n yapmas› gereken,
elindeki bu büyük teknolojik imkanlar›, gezegenimizi
kurtarmak için devreye sokmakt›r. Teknolojik imkanlar,
ekolojik tehditlerden ar›nm›fl bir dünya kurmak için
seferber edilebilmelidir. Kald› ki, bu ideal, çevre
teknolojilerine yat›r›m boyutuyla, büyük bir ekonomik
potansiyeli de beraberinde getirmektedir.

Konuyla ilgili k›sa bir literatür taramas›nda karfl›m›za
ç›kan, eko-refah, yeflil büyüme, yeflil kalk›nma, yeflil
ekonomi, eko inovasyon, su kaynaklar› yönetimi, düflük
karbonlu ekonomik büyüme, eko teknolojiler,
biyomalzemeler, yeflil binalar, temiz enerji kaynaklar›,
iklim de¤iflikli¤ine uyum teknolojileri, yenilenebilir enerji
teknolojileri, gibi kavramlardan oluflan zengin literatür,
bu alanda epeyce mesafe al›nd›¤›n› ortaya koymaktad›r.
 Nitekim, kongremizde de bu kavramlardan pek ço¤u
gündeme gelmifltir.

Ço¤unlukla büyük avantajlar getiren co¤rafi konumumuz,
iklim de¤iflikli¤i konusunda ne yaz›k ki aleyhimize
ifllemektedir. Türkiye iklim de¤iflikli¤inden en olumsuz
etkilenecek ülkeler aras›ndad›r. Dolay›s›yla, firmalar›m›z,
hem yat›r›m hem de inovasyon alan› olarak mutlaka bu
konuyu gündemlerine almal›d›r.

Di¤er taraftan, kongremizde genel kanaat, Türkiye'nin
küresel krizin olumsuz etkilerinden çabuk s›yr›lan ülkeler
aras›nda yer alaca¤› fleklinde oluflmufltur.

Türkiye, yüksek büyüme potansiyeli olan bir ülkedir.
Co¤rafi konumumuzun avantajlar›n› giderek artan bir
flekilde d›fl ticaretimize tafl›mam›z, çevre ve komflu
ülkelerle ticaretimizi gelifltirmemiz, yeni pazar aray›fllar›na
girmemiz, ekonomimiz ad›na, sanayimiz ad›na son derece
olumlu ve ümit vericidir.

Genç nüfus yap›m›z, daha uzun süre avantaj hanemizde
yaz›l› kalacakt›r. Ancak, çözmemiz gereken iki temel
mesele karfl›m›za ç›km›flt›r:

Bunlardan birincisi, artan nüfusumuza ve ekonomideki
büyümeye paralel olarak artan enerji ihtiyac›m›z›n
karfl›lanmas›, ikinci ise, nüfusumuzun iyi e¤itilmesidir.
Bu iki “e”, enerji ve e¤itim, Türkiye'nin gündeminde
önemle yer alan iki bafll›k olmal›d›r.

Dikkat çeken bafll›klar› ana hatlar›yla sizlerle paylaflmaya
çal›flt›m. Burada yap›lan konuflmalar, eminim 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¤er yarat›lmas›na
vesile olacakt›r. Daha mutlu, daha zengin ve daha yeflil
bir Türkiye yaratmam›za katk›da bulunacakt›r.
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Tel : 0212 292 21 57
Faks : 0212 249 50 07
E-posta : aia-istanbul@iso.org.tr
Web : www.aia-istanbul.org.tr

AVRUPA ‹fiLETMELER A⁄I-‹STANBUL

Avrupa Komisyonu 2008 y›l› itibariyle firmalara daha kapsaml› hizmet sunmak amac›yla Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktar›m Merkezleri
(IRC) faaliyetlerini Avrupa ‹flletmeler A¤› (Enterprise Europe Network) çat›s› alt›nda toplam›flt›r.

Dünyan›n 44 ülkesinde yürütülmekte olan bu projenin Türkiye aya¤› ‹stanbul ve Trakya Bölgeleri'nde Avrupa ‹flletmeler A¤›-‹stanbul taraf›ndan yürütülmektedir.
‹stanbul Sanayi Odas›, KOSGEB ve Sabanc› Üniversitesi taraf›ndan oluflturulmufl olan Avrupa ‹flletmeler A¤› ‹stanbul konsorsiyumu sorumluluk bölgesinde yer
alan iflletmelere ticari, teknolojik iflbirli¤i imkanlar› sunmakta ve Avrupa Birli¤i Çerçeve Programlar› konusunda ücretsiz destek sa¤lamaktad›r.

AB mevzuat›, politikalar›, standartlar› ve ticari iflbirli¤i olanaklar› konusunda
bilgilendirmenin yan› s›ra yeni teknolojiler ve teknoloji transferi alan›nda
da ücretsiz destek sa¤lama amac›yla çal›flmalar gerçeklefltiren Avrupa
‹flletmeler A¤› ‹stanbul hizmetlerini flu bafll›klar alt›nda toplam›flt›r:

Ticari iflbirlikleri ve Uluslararas›laflma: Ticari anlamda iflbirli¤i gerçeklefltirmek
isteyen firmalara destek sa¤lanmas›, firma profillerinin oluflturulmas›, ikili
görüflmeler ve ülke günleri organizasyonlar›, firmaya özel ticari ortak aray›fl›,
ürün konumland›rma (trademap) analizlerinin gerçeklefltirilmesi.

Teknolojik ‹flbirli¤i: Firmalar için teknoloji profillerinin oluflturulmas›,
teknolojik ortakl›klar kurulmas›na arac›l›k edilmesi, teknoloji transferi eksenli
ikili görüflmeler ve proje pazarlar› organizasyonlar›, teknolojik altyap›n›n
belirlenmesine yönelik firmalara özel teknolojik de¤erlendirme çal›flmalar›,
fikri mülkiyet haklar› konusunda bilgi deste¤i verilmesi.

7ÇP Fonlar›na Destek Hizmetleri: AB 7.Çerçeve Programlar›, Eureka ve
Eurastars programlar› ça¤r›lar›n›n firmalar için takibi, ortak arama çal›flmalar›
ve hibe programlar hakk›nda bilgi deste¤i sa¤lanmas›.

‹TÜ ARI Teknokent, Türkiye’deki teknoloji ve mühendislik birikiminin, ilgili mevzuat›n katk›lar›yla, dünya ölçe¤inde ticari de¤ere dönüfltürüldü¤ü bir Teknoloji
Gelifltirme Bölgesi’dir.

Bu çerçevede ‹TÜ ARI Teknokent 2002 y›l›ndan beri, ‘teknoloji ve mühendislik birikimi’ yönüyle ‹stanbul Teknik Üniversitesini, ‘mevzuat’ kapsam›nda devlet
teflvik ve desteklerini, ‘ticari de¤ere dönüflüm’ aç›s›ndan özel flirketleri içererek konunun en temel üç paydafl›n› (üniversite-sanayi-devlet) bir araya getirmektedir.

‹TÜ Ayaza¤a Kampüsü içerisindeki bölgede 70 Ar-Ge flirketine ev sahipli¤i yapan ‹TÜ ARI Teknokent, 2500 toplam personelin ‹TÜ’nün akademik bilgi
birikiminden ve pek çok altyap›-üstyap› olanaklar›ndan faydalanarak ileri teknoloji proje ve ürün gelifltirdikleri, vergi muafiyetleri olan bir bölgedir.

‹TÜ ARI Teknokent’in, Avrupa ile Asya’y› birlefltiren jeopolitik
bir flehirde konumlanm›fl olmas›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin
akademik bilgi birikimini flirketlerin hizmetine sunuyor olmas›
ve ‹stanbul’daki ifl dünyas›n›n kalbinin att›¤› bir bölgede yer
almas› gibi nedenler, bu bölgede Ar-Ge faaliyetleri sürdüren
flirketler için stratejik tercih nedenlerinden bir k›sm›n›
oluflturmaktad›r.

Akademik bilginin do¤rudan ve h›zla uygulamaya aktar›lmas›
amac›yla, ‹TÜ ARI Teknokent Akademik Kuluçka Merkezi,
bünyesindeki akademik flirketlere 2002’den beri %50 kira
indirimi olana¤› ile beraber çeflitli kuluçka hizmetlerini
sunmaktad›r. Bu merkezde faaliyet gösteren 16 Akademik
Kuluçka fiirketi aras›nda yer alan Divit, IMS, Sestsek, Sobee,
Technobee, Vistek ve Yonga flirketlerinin gelifltirdikleri ürünler
ve yaz›l›m projeleri, ‹SO ‹novasyon Sergisi kapsam›nda ‹TÜ
ARI Teknokent stand› bünyesinde sergilenmektedir.

Adres : ‹stanbul Teknik Üniversitesi Ayaza¤a Kampüsü, Maslak / ‹stanbul
Tel : 0212 290 38 40
Faks : 0212 290 38 44
E-posta : ariteknokent@ariteknokent.com.tr
Web : www.ariteknokent.com.tr

‹TÜ ARI TEKNOKENT
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KOB‹ G.S.Y.O. A.fi KOB‹'lerin finansman ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla TOBB, Halk Bankas›, KOSGEB, TESK ve 16 Sanayi ve Ticaret Odas›'n›n ortakl›¤›nda
kurulmufl bir giriflim sermayesi flirketidir. fiirketimiz yat›r›m kriterlerine uyan proje sahibi giriflimcilere veya flirketlere projelerini gerçeklefltirmeleri için gerekli
olan finansal deste¤ini ortak olarak sa¤lamakta yani bankalar gibi kredi vermemektedir. Bu ortakl›k geçici süreli ve ortalama 5 y›l olarak hedeflenmektedir.

fiirketimiz minimum yat›r›m tutar› olan 1 milyon ABD Dolar› (biliflim sektörü için minimum 500.000 ABD Dolar›), maksimum yat›r›m tutar› olan 5 milyon ABD
Dolar›d›r. fiirketlerin maksimum %49 hissesini sat›n alarak ortakl›k gerçeklefltirmektedir.

Adres : TOBB ‹kiz Kuleleri Dumlup›nar Bulvar› No:252  C-Blok Kat:4
  Eskiflehir Yolu 9.km 06530 / Ankara

Tel : 0312 219 40 00
Faks : 0312 219 40 01
E-posta : kobias@kobias.com.tr
Web : www.kobias.com.tr

KOB‹ G‹R‹fi‹M SERMAYES‹ YATIRIM ORTAKLI⁄I A.fi.

Adres : Gelibolu Sokak No:5  06690 Kavakl›dere /Ankara
Tel : 0312 467 55 90
Faks : 0312 427 30 22
E-posta : Ankara@mpm.org.tr
Web : www.mpm.org.tr

M‹LL‹ PRODÜKT‹V‹TE MERKEZ‹

Milli Prodüktivite Merkezi yasayla belirlenen görevleri yerine
getirmek amac›yla afla¤›da belirtilen faaliyetleri yürütmektedir;

• Makro ve mikro düzeyde verimlilik geliflmeleriyle bu geliflmelere
yol açan nedenleri belirlemek amac›yla; Araflt›rma Çal›flmalar›,

• Verimlilik art›r›c› teknik ve yaklafl›mlar konusunda bilgilenme
ve bilinç düzeyini art›rmak amac›yla; E¤itim Hizmetleri,

• ‹flletmelerde verimlilik art›rma tekniklerinin yayg›n ve etken
kullan›m›n› sa¤lamak amac›yla; Dan›flmanl›k Hizmetleri,

• Toplumda verimlilik bilincini oluflturmak ve gelifltirmek;
verimlili¤i art›rmaya yönelik önlemleri araflt›rmak amac›yla yap›lan
çal›flmalar› kamu ve özel kesim iflletmeleri ile iflçi, iflveren, bilim ve
meslek kurulufllar›na ulaflt›rmak amac›yla; Yay›n Faaliyetleri,

• Verimlilik düflüncesinin toplumun bütün kesimlerinde
yayg›nlaflt›r›l›p benimsetilmesi amac›yla; Halkla ‹liflkiler Çal›flmalar›

Sergi çerçevesinde, Milli Prodüktivite Merkezi faaliyetleri hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiye ve kurum yay›nlar›na ulaflmak mümkündür.

1965'te 580 Say›l› Yasa ile kurulan MPM, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n ilgili kurulufludur. Kamu ve özel sektörde verimlilik ihtiyaçlar›n› belirlemek ve gidermek
amac›yla araflt›rma, e¤itim ve dan›flmanl›k çal›flmalar› yürütmektedir.

Çeflitli illerde Verimlili¤i Artt›rma Projeleri uygulayan MPM, illerin Ticaret ve Sanayi Odalar›yla iflbirli¤i içerisinde ihtiyaç sahibi firmalara ulaflarak, e¤itim ve
dan›flmanl›k hizmetleri vermektedir.

Avrupa Verimlilik Merkezleri Birli¤i'nin Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini yürüten MPM, Dünya Verimlilik Bilimleri Konfederasyonu üyesidir.

MPM'nin ‹stanbul, Ege, Karadeniz, Güneydo¤u Anadolu Bölge Müdürlükleri bulunmaktad›r.
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aras›nda köprü görevi görmeyi hedefleyen dernek statüsünde bir yap›d›r.
Derne¤imiz, projelerini belli bir olgunluk aflamas›na ulaflt›rm›fl ama finansman
s›k›nt›lar› nedeniyle gereken at›l›m› yapamayan giriflimcilere finansman
kayna¤› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. METUTECH-BAN, 2008 y›l›nda üye
oldu¤u EBAN’›n (European Business Angle Network) 2010 y›l› kongresini
de Nisan ay›nda ‹stanbul’da düzenlemeye hak kazanm›flt›r. ODTÜ Teknokent
yönetimi bünyesinde yürütülen ve Avrupa Komisyonu taraf›ndan desteklenen
Enterprise Europe Network Projesi (‹ç Anadolu’daki ad› ile BSN Anatolia
projesi) tekno giriflimciler uluslararas› iflbirli¤i olana¤› yaratmaya ve onlar›n
ticari kapasitelerini artt›rmaya yönelik olarak çal›flmaktad›r. Bu amaç
do¤rultusunda KOB‹’lere, araflt›rma merkezlerine, üniversitelere ücretsiz
dan›flmanl›k hizmeti vermektedir.

ODTÜ Teknokent’in kurulufl amac› günümüzde küresel rekabet edebilirli¤in ve kalk›nman›n en önemli unsuru olan “yeni bilgi” üretebilme sürecine üniversite sanayi iflbirli¤ini
teflvik ederek katk› sa¤lamakt›r. ODTÜ Teknokent, üniversite ile özel sektörün ortak araflt›rma projeleri sonucunda yeni bilgi ürettikleri, bu yeni bilginin inovasyon süreciyle
yeni mal ve hizmetlere dönüfltü¤ü, bu mal ve hizmetlerin yüksek katma de¤erle küresel pazarlara sat›ld›¤› bir eko sistemdir. 1992 y›l›nda KOSGEB ile iflbirli¤i içinde ODTÜ
TEKMER kuluçka merkezinin kurulmas›yla ODTÜ Teknokent’in temelleri at›lm›flt›r. 2000 y›l›nda ODTÜ Teknokent’in ilk binas› hizmete aç›lm›fl ve 2001 y›l›nda 4691
say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yasas›’n›n yürürlü¤e girmesiyle sa¤lanan vergi muafiyetleri ve teflvikler, ODTÜ’nün sa¤lad›¤› altyap› ve akademik bilgiyle birleflince
ODTÜ Teknokent’i bir cazibe merkezi haline getirmifltir. ODTÜ Teknokent’te 240 Ar-Ge firmas› faaliyette bulunmakta ve bu firmalarda yaklafl›k 3300 kifli istihdam
edilmektedir.

ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulan “Teknoloji Transfer Ofisi” hem üniversite-
sanayi iflbirli¤inin gelifltirilmesi hem de teknoloji odakl› giriflimcili¤in
desteklenmesi için gelifltirilmifl bir yap›d›r. TTO üniversitede üretilen akademik
bilginin ticari de¤ere dönüflmesi için patent al›nmas› sürecini desteklemektedir.
Kuluçka merkezimiz olan ODTÜ TEKMER’de; hocalar›m›z, mezunlar›m›z
ya da ö¤rencilerimizin yeni kurduklar› flirketler hiç kira al›nmadan 2 sene
boyunca desteklenmekte, bu flirketlere dan›flmanl›k hizmetleri sunulmakta,
finansal destekler sa¤lanmaktad›r. Bu sene beflincisi düzenlenen “Yeni Fikirler
Yeni ‹fller Yar›flmas›” teknoloji tabanl› giriflimcili¤in gelifltirilmesi ve
desteklenmesi için önemli araçlar›m›zdan biridir. Geçti¤imiz dört y›lda organize
edilen yar›flma sonucunda 8 yeni flirket kurulmufl ve ODTÜ Teknokent’te
baflar›yla faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yar›flman›n birincileri maddi ödüllerin
yan› s›ra 3 sene boyunca ODTÜ Teknokent’te ücretsiz ofis alan›na ve dan›flmanl›k
hizmetlerine de sahip olmaktad›rlar. “METUTECH ATOM” (Animasyon
Teknolojileri ve Oyun Gelifltirme Merkezi) giriflimci ö¤rencilerin oyun yaz›l›m›
ve animasyon teknolojileri alan›ndaki fikirlerini ve projelerini gelifltirebilecekleri
ve kendi flirketlerini kurma imkan› bulduklar› ön kuluçka merkezimizdir.
Ö¤rencilere oyun, animasyon ve simülasyon gelifltirmek için ihtiyaç duyacaklar›
altyap›, üstyap› olanaklar›, e¤itimler ve flirketlerle ortak proje gelifltirme imkan›
sunulan merkezimizde 2008 y›l›ndan bugüne 3 yeni flirket kurulmufltur.
“METUTECH-BAN, Teknoloji Yat›r›mc›lar› Derne¤i”, erken dönem finansman
ihtiyac› olan teknoloji tabanl› giriflimciler ve yat›r›mc›lar.

Adres : ODTÜ Teknokent ‹kizler Binas› B Blok No: ZK-1 06531 Çankaya/Ankara
Tel : 0312 210 64 00
Faks : 0312 210 64 03 – 0312 210 17 58
E-posta : info@metutech.metu.edu.tr
Web : www.metutech.metu.edu.tr

ORTADO⁄U TEKNOPARK GEL‹fiT‹RME MÜH. ‹Nfi. TAAH. VE TIC. A.fi.

Sanayi Bakanl›¤›'n›n ana görevleri flu flekilde s›ralanabilir:
Kalk›nma plan› ve y›ll›k programlarda Bakanl›k ve ilgili kurulufllar›n sorumlulu¤una verilen yat›r›m konular›na ait s›nai araflt›rmay› yaparak, yat›r›m projelerini
tetkik etmek, de¤erlendirmek ve alakal› mercilere intikalini sa¤lamak, tatbik etmek veya ettirmek,
sanayinin geliflmesi konusunda, yat›r›m ve iflletme kredilerinin sa¤lanmas› ve sanayi kurulufllar›n›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› amac› ile resmi ve özel kurulufllarla
iflbirli¤i yapmak.

SANAY‹ VE T‹CARET BAKANLI⁄I - SANAY‹ AR-GE GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

Türkiye'nin d›fla aç›l›m› ve sanayi gelifliminin lokomotifi olan Tekstil
Konfeksiyon Sektöründe kumafl gideri giysi maliyetinin %40-60'›n›
oluflturmaktad›r. Ürün maliyetlerinin sa¤l›kl› bir flekilde hesaplanabilmesi;
ancak ve ancak giysideki ana gider olan kumafl birim gramaj›n›n do¤ru
olarak elde edilmesiyle mümkündür. Farkl› modellerin kumafl giderleri
gerçekleflen de¤erler üzerinden hesaplayan proje, ürün fiyatland›rmalar›n›n
hatas›z haz›rlanmas›n› sa¤layan yenilikçi bir yaz›l›md›r. Ayn› zamanda
model fiyatland›rmalar›n›n elde haz›rlanmas› esnas›nda oluflabilecek sapmalar
ve insana dayal› hatalar engellenmekte, geçmifl veriler do¤rultusunda ürün
maliyetleri bilgisayar ortam›nda hassas bir flekilde oluflturulmaktad›r. Ürün
grubu, ürün tipi, model tan›m›, model alt tan›m›, ölçü tablosu, üç boyutlu
görüntüsü ve kumafl teknik özelliklerinden oluflan parametreler kullan›larak,
firman›n daha önce çal›flt›¤› siparifller yaz›l›ma yüklenmifltir. Yeni bir model
sorguland›¤›nda program taraf›ndan yukar›daki parametreler kullan›larak
siparifle ait pastallar birbiriyle karfl›laflt›r›lacak, ideal kumafl eni ve beden
da¤›l›mlar›n›n belirlenecek böylelikle en ekonomik kumafl giderinin
hesaplanmas› mümkün olacakt›r. Yaz›l›m, özellikle yurtd›fl› müflteri ziyaretleri
esnas›nda eriflim kolayl›¤›n›n sa¤lamas› amac›yla web tabanl› olarak
tasarlanm›flt›r.

Ayr›ca proje kapsam›nda temin edilen üç boyutlu tasar›m sistemi ile haz›rlanan
koleksiyonlar›n yurtd›fl›nda sanal ortamda sunulmas› sa¤lanm›flt›r. Hatas›z
fiyatland›rmalar›n yap›lmas› ile al›nabilecek siparifl miktar›n›n yükseltilmesi
ve sürdürülebilir rekabet gücünün, pazar pay›n›n artt›r›lmas› hedeflenmifltir.
Neticesinde sa¤lanacak teknolojik bilgi birikiminin, KOB‹ niteli¤inde birçok
tedarikçi firmaya aktar›larak bölgesel geliflmeye katk› sa¤layacak proje
sergilenmektedir.

Adres : Eskiflehir Yolu 7.km. Sö¤ütözü / Ankara
Tel : 0312 219 40 34
Faks : 0312 219 40 26
E-posta : sag@sanayi.gov.tr
Web : www.sanayi.gov.tr



B‹LG‹

153

TÜB‹TAK Baflkanl›¤›'na ba¤l› bir enstitü olan TÜSS‹DE (Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü) Yönetim Gelifltirme alan›nda çal›flmaktad›r. Disiplinler aras›
çal›flma yaklafl›m› ve deneyimli uzman kadrosu ile TÜSS‹DE, yönetim ve sosyal bilimler alan›nda çal›flmalar›n› sürdürmektedir. TÜSS‹DE, kurum ve kurulufllar›n
daha fazla ihtiyaç duydu¤u "Kuruma Özel Proje" yaklafl›m›n› benimsemifltir. Bu yaklafl›m›n temelini "e¤itim, dan›flmanl›k ve araflt›rma hizmetleri" yoluyla
"kurumlara özel projeler gerçeklefltirmek" ilkesi oluflturmaktad›r.

Adres : Bar›fl Mah. Kofluyolu Cad. No:48 P.K. 14 41401  Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 641 50 10
Faks : 0262 641 50 19
E-posta : tusside@tusside.gov.tr
Web : www.tusside.gov.tr

TÜB‹TAK TÜSS‹DE

Adres : Tunus Caddesi No:80 06100 Kavakl›dere / Ankara
Tel : 0312 468 53 00
Faks : 0312 427 74 89
Web : www.tubitak.gov.tr

TÜB‹TAK TEYDEB

Toplumumuzun yaflam kalitesinin artmas›na ve ülkemizin sürdürülebilir geliflmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlar›nda yenilikçi, yönlendirici, kat›l›mc›
ve paylafl›mc› bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜB‹TAK, akademik ve endüstriyel araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›n› ve yenilikleri desteklemek, ulusal
öncelikler do¤rultusunda Araflt›rma-Teknoloji-Gelifltirme çal›flmas› yürüten Ar-Ge enstitülerini iflletme ifllevlerinin yan› s›ra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji
politikalar›n› belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu fark›ndal›¤› art›rmak üzere kitaplar ve dergiler yay›nlamaktad›r. Bilim insanlar›n›n yurt içi ve yurt d›fl›
akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlar›m›z›n ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin
rekabet gücünün art›r›lmas› hedeflenmektedir.

TÜB‹TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar› Baflkanl›¤› (TEYDEB)
bünyesinde ülkemizin ekonomik ve sosyal refah›n› art›rmak için, özel sektör
kurulufllar›n›n araflt›rma-teknoloji gelifltirme ve yenilikçilik yetene¤i ile
rekabet gücünü yükseltmek, ülkemizde giriflimcilik kültürünün oluflmas›na
katk›da bulunmak, sanayi kurulufllar›n›n kendi aras›nda ve üniversitelerle
daha yak›n iflbirlikleri ve ortakl›klar sa¤lamas›n› teflvik etmek amac›yla proje
esasl› araflt›rma-teknoloji gelifltirmeye kaynak ayr›lmas›n› özendirecek, risk
paylafl›ml› destek programlar› yürütülmektedir. TÜB‹TAK TEYDEB
bünyesinde yürütülen sanayiye yönelik Ar-Ge destek programlar› flunlard›r:

• Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program›

• KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç Destek Program›

• Teknoloji ve Yenilik Odakl› Giriflimleri Destekleme 
(Teknogiriflim) Program›

• Uluslararas› Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program›

• Proje Pazarlar› Destekleme Program›

Enstitü taraf›ndan Marka Kullan›m Tescili al›nan "Ortak Ak›l
Platformu (OAP)"  ile günümüze kadar 50'nin üzerinde çal›flma
yap›lm›fl, bu çal›flmalarda 3000'i aflk›n kat›l›mc› yer alm›fl ve yöntemli
bir flekilde fikir üretmifllerdir. Endüstriye yönelik teknik hizmetler
bafll›¤› alt›nda 2004 y›l›ndan itibaren genel kat›l›ma aç›k Ar-Ge
Mühendisli¤i (Teknoloji Gelifltirme), Ürün Gelifltirme, Robust
Tasar›m, Mükemmellik için Tasar›m ve ‹statistiksel Proses Kontrol
Uzmanl›k Sertifika programlar› düzenlenmektedir.   Genel kat›l›ma
aç›k olarak düzenlenen endüstriye yönelik bir di¤er program ise
2006 y›l›nda ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) iflbirli¤i ile oluflturulan
"Yeni ‹fl Gelifltirme" program›d›r.

Sergi çerçevesinde kat›l›mc›lara Ar-Ge Mühendisli¤i Sertifika
Program› tan›t›lmaktad›r.
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Adres : Hipodrom Cad. No: 115 Yenimahalle / Ankara
Tel : 0312 303 10 00
Faks : 0312 303 11 73
E-posta : info@turkpatent.gov.tr
Web : www.turkpatent.gov.tr

TÜRK PATENT ENST‹TÜSÜ (TPE)

Türk Patent Enstitüsü, Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katk›da bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortam›n› oluflturmak ve araflt›rma gelifltirme faaliyetlerinin
geliflmesini sa¤lamak üzere, çeflitli kanunlarla düzenlenmifl olan patent ve markalar ile di¤er kanunlarla düzenlenen s›naî mülkiyet haklar›n›n tesisi, bu konudaki
koruman›n sa¤lanmas› ve s›naî mülkiyet haklar›na iliflkin yurt içi ve yurt d›fl›nda var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amac›yla
tüzel kiflili¤e sahip, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›na ba¤l›, özel bütçeli kamu kuruluflu olarak 1994 y›l›ndan bu yana hizmet vermektedir.

Enstitümüz; alan›nda uluslararas› kurulufllar olan Dünya Fikri Mülkiyet Teflkilat› (WIPO) ve Avrupa Patent Ofisi (EPO) üyesidir.

Ülkemizde, s›nai mülkiyet haklar› konusunda tescil belgesi vermeye yetkili
tek kurum olan Türk Patent Enstitüsü, s›nai mülkiyet alan›nda 138 y›ll›k
birikimden destek alarak 1994'ten bu yana ulusal ve uluslararas› alanda
Türkiye'yi baflar›yla temsil etmekte ve yenilikleri takip ederek, ulusal ve
uluslararas› arenada kendi vizyonunu oluflturmaktad›r.

Küreselleflme ve teknolojik geliflmeler, ülkeler aras›ndaki ekonomik ve siyasi
iliflkilerde köklü de¤iflikliklere yol açm›flt›r. Ülkelerin zenginli¤i, sanayi
toplumunda, iflgücü, hammadde ve do¤al kaynaklarla ölçülürken, günümüzde
beyin gücü, yarat›c› düflünce ve teknoloji üretimi ile ölçülmektedir. Bu noktada
s›nai mülkiyet haklar› ve üretti¤imiz de¤erlerin korunmas› önem kazanmaktad›r.

Kamusal sorumlulu¤u gere¤i Türk Patent Enstitüsü, Kurulufl Kanununda da
belirtildi¤i gibi “ülkenin teknolojik ve endüstriyel geliflmesine katk›da bulunmak
amac›yla” s›nai haklara iliflkin hizmetler yürüttü¤ünden, bu hizmetlerin ülkemiz
sanayicisi, tasar›mc›lar›, tüccarlar›, akademisyenleri gibi oldukça genifl bir
kitle taraf›ndan bu haklar›n do¤ru flekilde anlafl›lmas› ve etkin kullan›lmas›
oldukça önem tafl›maktad›r.

Bu ba¤lamda, an›lan kongreye Enstitümüzün uzman personeli ile kat›l›m›yla
s›nai haklar konusunda s›nai mülkiyet sisteminin potansiyel kullan›c›lar›nda
ile ilgililerinde s›nai mülkiyet bilincinin oluflturulmas› ve sisteme dair sorunlar›n
çözüm önerilerinin irdelenece¤i platform oluflturulmas› amaçlanmaktad›r.

Adres : Necatibey Cad. No.112 Bakanl›klar/Ankara
Tel : 0312 416 67 11
Faks : 0312 416 65 84
E-posta : scelebi@tse.org.tr
Web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENST‹TÜSÜ (TSE)

Türk Standardlar› Enstitüsü; 16 Ekim 1954 tarihinde TOBB bünyesinde kurulmufltur. Enstitünün ilgili oldu¤u Bakanl›k, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'d›r.

Görevleri: Her türlü standardlar› haz›rlamak ve haz›rlatmak, standardlara uygun ve kaliteli üretimi teflvik edecek her türlü çal›flmalar› yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri
tanzim etmek, metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar› yapmak ve gerekli laboratuvarlar› kurmak, uluslararas› TS-EN-ISO 9001:2008,
TS-EN-ISO 14001, TS 18001, TS-EN-ISO 22000, TS-EN-ISO 13485, TS-ISO-IEC 27001 ve TS-ISO 10002 alanlar›nda e¤itim vermek, belgelendirme hizmetleri
sunmak, tahribats›z muayene personeli, kaynakç›, güvenlik bilgi formu haz›rlay›c›s›, iyi tar›m uygulamalar› kontrolörü, kalite - çevre - g›da ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alanlar›nda personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmektir. AB Komisyonu, TSE'yi 2006 y›l›nda 1783 numaras› ile Asansör, Gaz Yakan Cihazlar, Bas›nçl› Ekipmanlar
ve Yap› Malzemeleri yönetmelikleri ile bafllay›p, zaman içinde yap›lan çal›flmalar neticesinde Oyuncaklar, Kiflisel Koruyucu Donan›m ve Makina Emniyet Yönetmeli¤i
konusunda da Onaylanm›fl Kurulufl olarak ilan ederek CE ‹flareti konusunda yetkilendirmifltir.

Sergi çerçevesinde, standard hazirlama ve belgelendirme hizmetleri hakk›nda bilgilendirme yap›lmaktad›r.
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1991 y›l›ndan beri özel sektörümüzün Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik projelerine destek sa¤lamakta olan Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› (TTGV), kamu
fonlar›n›n kullan›m›nda insiyatifi özel sektörün a¤›rl›¤›na veren, fleffaf, izlenebilir ve etkin bir mekanizma olarak varl›¤›n› sürdürmektedir. TTGV'nin desteklerinin
ana prensibini oluflturan geri dönüfllü ve yürütücü katk›l› destekler, kamu fonlar›n›n özel sektörün ulusal Ar-Ge harcamalar›na daha fazla a¤›rl›kla kat›lmas›n›
teflvik ederek "çarpan etkisi" sa¤layan niteli¤i ile bugüne kadar ülkemiz Ar-Ge kapasitesine önemli faydalar sa¤lam›flt›r.

Adres : Cyberpark Cyberplaza B Blok Kat 5-6 06800 Bilkent / Ankara
Tel : 0312 265 02 72
Faks : 0312 265 02 62
E-posta : info@ttgv.org.tr
Web : www.ttgv.org.tr

TÜRK‹YE TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME VAKFI (TTGV)

‹lkini 2008 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz ve her y›l sürdürmeyi
hedefledi¤imiz Baflar› Öyküleri çal›flmas› ile Araflt›rma-Teknoloji
Gelifltirme ve ‹novasyon (ATG‹) çabalar›nda belli aflamaya gelmifl
firmalar›m›z›n deneyimlerinden genifl bir kesimin yararland›r›lmas›
amaçlanmaktad›r.
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Adres : Ankara Patent Bürosu Ltd. fiti. Bestekar Sokak No:10 06680 Kavakl›dere / Ankara
Tel : 0312 417 2323
Faks : 0312 425 5804
E-posta : info@ankarapatent.com
Web : www.ankarapatent.com

BULUfiLAR VE PATENT SERG‹S‹

Ankara Patent, 1964 y›l›ndan bu yana Fikri Haklar alan›nda (Patent, Tasar›m, Marka, Alan Adlar›, Eser Haklar›) mühendis, hukukçu ve uzman kadrosu ve biliflim
alt yap›s› ile Türkiye'nin önde gelen kurulufllar›na baflvuru, tescil ifllemleri, yenileme, de¤ifliklik, y›ll›k ücretlerin izlenmesi, gözlem ve itiraz ifllemlerine yönelik
vekillik ve dan›flmanl›k hizmeti vermektedir. Patent, Tasar›m ve Marka Veri Tabanlar›n›n oluflturulmas›; elektronik ortamda Patent ve Marka Araflt›rmas› yap›lmas›;
Elektronik Patent, Marka, Tasar›m Bültenleri oluflturulmas›, Yapay Zeka Kullanan Bilgisayar Yaz›l›mlar› ile Gözlem Hizmeti verilmesi, vb. konular Ankara
Patent'in Türkiye'deki ilklerinden baz›lar›d›r. Bulufllar›n tan›mlanmas›, analizi, tarifname ve istemlerinin yaz›lmas› vb. teknik nitelikli ifllemler patent  mühendisleri
taraf›ndan uygulanmaktad›r.  “Bilgi, Deneyim, Güven" üçlüsünü ilke olarak benimseyen ve 45 y›ld›r uygulayan Ankara Patent, uzman kadrosu ile mesle¤inde
öncü ve önder durumunu korumaya yönelik çal›flmalar›n› alt yap›s›n› sürekli yenileyerek sürdürmeye kararl›d›r.

Bir bulufltan kaynaklanan ürünler ve bu bulufllara verilen patentlerin örnekleri
sunulacakt›r.

• Bulufllar Tarihi

• ‹lk Bulufllar›n Resimleri ve Patent Örnekleri

• Devrim Nitelikli Bulufllar ve Patentleri

• 100 Y›ll›k Bulufllar

• Türk Bulufllar› ve Buluflçular›

• Bu Nedir?

• Siz de Bulufl Yapabilirsiniz

• Bulmaca Nitelikli Örnekler

• Do¤um Tarihlerine Göre Bulufllar

• Yüz Y›l› Geçmifl Türk Markalar›

vb. konular Bulufllar ve Patent Sergisi'nin ana unsurlar› olacakt›r.

Dokuz Eylül Üniv. Tekstil Mühendisli¤i Bölümü sahip oldu¤u akademik kadrosu, bilimsel geliflmelere ve sektörün geri bildirimlerine göre sürekli yenilenen
e¤itim-ö¤retim programlar› ve gerçeklefltirilen projelerle zenginlefltirilmeye devam eden e¤itim ve araflt›rma alt yap›s› ile Türkiye'nin önemli tekstil e¤itim ve
araflt›rma kurumlar›ndan biri olmay› baflarm›flt›r. Sahip oldu¤u laboratuvarlar ve uzman ö¤retim üyeleri ile sektördeki firmalara ve çeflitli kamu kurumlar›na test,
analiz ve dan›flmanl›k hizmetleri de vermektedir. Araflt›rmac›lar›m›z bir taraftan tekstilin temel ve klasik alanlar›ndaki araflt›rmalar›na devam ederken, di¤er
taraftan da tekstil kompozitleri, teknik tekstiller, fonksiyonel tekstiller ve mikrokapsülasyon uygulamalar› gibi güncel araflt›rma konular›nda da araflt›rmalar ve
yay›nlar yapmaktad›rlar.

Teknik Tekstiller alan›ndaki e¤itim ve araflt›rmalara özel önem veren bölümüm Uluslararas› Teknik Tekstiller Kongresi düzenlemektedir. Bu kongrelerin dördüncüsü
16-18 May›s 2010 tarihinde ‹stanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde yap›lacakt›r.

Adres : T›naztepe Yerleflkesi 35060 Buca / ‹zmir
Tel : 0232 412 77 01
Faks : 0232 412 77 50
E-posta : tekstilmuh@deu.edu.tr
Web : www.deu.edu.tr

DOKUZ EYLÜL ÜN‹VERS‹TES‹ TEKST‹L MÜHEND‹SL‹⁄‹ BÖLÜMÜ

1997 y›l›nda kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisli¤i Bölümü
8 Profesör, 2 Doçent, 1 Yrd.Doç., 2 ö¤retim görevlisi, 1 uzman ve 14 Arfl.Gör.
den oluflan ö¤retim kadrosu ile e¤itim vermektedir. Mühendislik e¤itimi veren
bir kurum için k›sa say›labilecek oniki y›ll›k bir geçmifli olmas›na ra¤men
fiziksel ve kimyasal tekstil testlerinin yap›labildi¤i fiziksel ve kimyasal tekstil
muayeneleri laboratuarlar›, konfeksiyon, örme ve dokuma dallar›ndaki
uygulama atölyeleri, konfeksiyon CAD laboratuar›, boya-apre laboratuar›,
bask› laboratuar›, plazma laboratuvar›, konfor laboratuar›, mikroskobi
laboratuar›, bilgisayar laboratuar›, bilgisayarl› örme desen dairesi, sinevizyon
salonu ve okuma salonu bulunmaktad›r.

Bölümümüz sahip oldu¤u laboratuar imkanlar› ile tekstil-konfeksiyon sektörüne
test ve analiz konular›nda hizmet verirken ayn› zamanda gerçeklefltirdi¤i Ar-
Ge projeleri ile üniversite-sanayi iflbirli¤inin en iyi örneklerinden birini hayat
geçirmektedir.

‹SO ‹novasyon Sergisi kapsam›nda bölümde yürütülmekte veya tamamlanm›fl
olan Ar-Ge projelerinden örnek olarak seçilen “Tekstil Esasl› ‹laç Tafl›y›c›
Sistemler”, “Farkl› Özelliklere Sahip Kimyasal Liflerin Üretim Olanaklar›n›n
Laboratuar Koflullar›nda Araflt›r›lmas›” ve “Is›t›c›l› Giysi Tasar›m›” bafll›kl›
projeler tan›t›lmaktad›r.
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‹stanbul Teknik Üniversitesi, 236 y›ll›k geçmifli ile Türkiye'nin en köklü ve geliflmifl üniversitesidir. ‹TÜ'de 12 Fakülte, 37 Bölüm, 5 Enstitü, 1 Konservatuar, 15 Araflt›rma
Merkezi, 1 Meslek Yüksekokulu, Yabanc› Diller Yüksekokulu, ayr›ca ‹TÜ-Uluslararas› Ortak Lisans programlar› kapsam›nda 12 program bulunmaktad›r. ‹TÜ'nün 2200
ö¤retim eleman›ndan oluflan güçlü bir akademik kadrosu vard›r.
‹TÜ'nün ABET taraf›ndan akredite edilmifl 21 mühendislik bölümü, NAAB taraf›ndan akredite edilmifl mimarl›k bölümü ve IMO taraf›ndan akredite edilmifl Denizcilik
Fakültesi'nin iki bölümü, 340'›n üzerindeki alanlar›nda donan›ml› laboratuarlar› ve 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren kütüphanesi ö¤rencilerine sundu¤u e¤itim olanaklar›ndan
sadece baz›lar›d›r.
‹TÜ, ERASMUS Ö¤renci De¤iflim Program› ile Avrupa ülkelerine ö¤rencilerini göndermektedir. Bunlar›n yan›s›ra, IAESTE, AIESEC ve di¤er kurulufllarla yurtd›fl› staj
olanaklar› da sa¤lanmaktad›r.

‹TÜ ö¤rencileri ulusal ve uluslararas› yar›flmalarda ödüller almaktad›rlar. Sergide bu ödüllü projelerden baz›lar› sergilenmektedir.

Adres : ‹TÜ Ayaza¤a Kampüsü 34469 Maslak / ‹stanbul
Tel : 0212 285 30 30
Faks : 0212 285 29 10
Web : www.itu.edu.tr

‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

‹TÜpSAT1:  Türkiye'de üretilmifl ve f›rlat›lmak üzere gönderilmifl ilk uydudur.
Küp uydu standard›na uygun olarak ‹TÜpSAT1 uydusu tasarlanm›fl, üretilmifl,
test edilmifl, f›rlat›lm›fl ve yörüngesinde haberleflme sa¤lanm›flt›r.

R‹HA1: Tamamen ROTAM bünyesinde tasarlanm›fl, gelifltirilmifl ve üretilmifl
25kg faydal› yük tafl›ma kapasitesine sahip insans›z helikopter. Havac›l›k,
savunma, imalat ve yüksek teknoloji sektörünü ilgilendirmektedir. Türkiye'de
di¤er bir benzeri yoktur.

‹TÜ-HTH: DPT Projesi kapsam›nda tamamen tasar›m ve gelifltirme çal›flmalar›
‹TÜ ve yerel havac›l›k-savunma sektörü taraf›nda yap›lan 2 tonluk hafif ticari
helikopter.  Bu proje ile daha önce ülkemizde olmayan kompozit helikopter
palas› tasar›m ve üretimi, güç aktar›m sistemlerinin tasar›m› ve üretimi gibi
konularda yerel yetenek gelifltirilmifltir.

ARIBA1: ARIba isimli günefl arabas›, ekibin ilk günefl arabas› olup, 2006
y›l›nda TÜB‹TAK taraf›ndan düzenlenen Formula-G yar›flmas›n›n her iki aya¤›
olan, ‹zmir'deki Ege Kupas›nda ve ‹stanbul Park'taki Final yar›flmalar›nda
birincilik kazanarak, “Türkiye Üniversiteleraras› Günefl Arabalar› Yar›fl›
fiampiyonu” olmufltur.

HYDROBEE: Hidrojen enerjisiyle çal›flan bir arabad›r. Alternatif enerji ile
çal›flan bir araç oldu¤u için, fosil yak›t kullanan araçlar gibi çevreye zarar
vermemektedir.

MUAVENET: Muavenet ve bir önceki teknemiz Nusrat, suda ilerlemek için
gerekli enerjisinin tamam›n› güneflten alan prototip bir yar›fl teknesidir. Nusrat
ve Muavenet isimli tekneler ile kat›ld›¤›m›z uluslararas› günefl enerjili tekneler
yar›fl›nda (SOLARSPLASH) kazan›lan s›ras›yla dünya üçüncülü¤ü ve ikincili¤i
dereceleri teknenin gövde, mekanik ve elektriksel anlamda baflar›l› bir tasar›m
oldu¤unu kan›tlamaktad›r.

Adres : Ege Üniversitesi, 35100, Bornova / ‹zmir
Tel : 0232 343 44 00
Faks : 0232 374 42 89
E-posta : elif@ebiltem.ege.edu.tr
Web : http://ebiltem.ege.edu.tr

EGE ÜN‹VERS‹TES‹ B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹ UYGULAMA VE ARAfiTIRMA MERKEZ‹ (EBILTEM)

1994 y›l›nda Ege Üniversitesi'nin Ar-Ge çal›flmalar›n› daha da güçlendirmek ve özellikle Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤ini güçlendirmek amac› ile kurulan EB‹LTEM,
Üniversitemizin Ar-Ge'ye tahsis etti¤i kaynaklar›n, farkl› destek programlar› üzerinden en etkin ve yerinde kullan›lmas›na arac› olmaktad›r. Ayr›ca EB‹LTEM
bir Üniversite - Sanayi ara yüzey kuruluflu olmas›n›n yan› s›ra, ‹novasyon, Ar-Ge, Teknoloji Transferi, Teknoloji Lisanslama ve AB Fonlar› gibi, sektörün ve
akademisyenlerin gereksinim duyabilecekleri konularda “tek durak merkez” olarak faaliyetini sürdürmektedir. Üniversite'de oldu¤u kadar ulusal - uluslararas›
düzlemlerde de tan›nan ve sayg›nl›¤› olan bir kurum haline gelen Merkezimizin en büyük gücü ve deste¤i üniversitemizin uzman havuzudur.

Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-EGE) ve bünyesinde yürütülen
projeleri tan›tan posterler sergilenecektir. Ege Bilgi ve Yenilik
Merkezi (EBIC-EGE) Avrupa Birli¤i Yenilik ve Rekabetçilik
Program› (CIP) kapsam›nda Avrupa Birli¤i taraf›ndan desteklenen
bir projedir. Proje, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi (EB‹LTEM) koordinatörlü¤ünde, Denizli Ticaret
Odas› (DTO) ve Ege ‹hracatç› Birlikleri (E‹B) ortakl›¤›nda 2013
y›l›na kadar devam edecektir. Projenin amac› ‹zmir, Denizli, Manisa,
Çanakkale, Bal›kesir, Kütahya, Ayd›n, Uflak, Afyon ve Mu¤la
illerindeki firmalar ile yabanc› firmalar aras›nda;

• Ticari ‹flbirlikleri,

• Uluslararas› Teknoloji Transferi,

• AB fonlar›

konular›nda yol göstermek ve yard›mc› olmakt›r.
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Adres : ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Taflk›flla 34437 Taksim / ‹stanbul
Tel : 0212 293 13 00 / 2332 - 2201
Faks : 0212 251 48 95
E-posta : tasarim@itu.edu.tr
Web : www.tasarim.itu.edu.tr

‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹ TASARIMI BÖLÜMÜ

‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ) Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü (EÜTB) 1993 y›l›nda, teknolojik altyap›, yönetim becerileri, yarat›c›l›k ve giriflimcilik
aç›s›ndan güçlü tasar›mc›lara duyulan gereksinimi karfl›lamak amac›yla kurulmufltur. ‹TÜ EÜTB, Türk endüstrisinin a¤›rl›kl› olarak yer ald›¤› ‹stanbul'da lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Türkçe ve ‹ngilizce olarak tasar›m e¤itimi vermektedir.

2003 y›l›nda Türkiye'de ilk kez Küçük ve Orta Büyüklükte ‹flletmelere
(KOB‹) yönelik bir üniversite-sanayi endüstriyel tasar›m iflbirli¤i
çal›flmas› - KOB‹'ler için Endüstriyel Tasar›m - ‹stanbul Sanayi
Odas› (‹SO) ile beraber gerçeklefltirilmifltir.

KOB‹'lere yönelik çal›flma ‹SO iflbirli¤iyle her y›l tekrarlanmaktad›r.
Ayr›ca ara s›n›flarda farkl› sektörel derneklerle KOB‹ çal›flmalar›
da devam etmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Avrupa ile Asya aras›nda, bilgi, teknoloji ve kültür aktar›m›n›n gerçekleflti¤i köprü üzerinde, ülkemizin en dinamik co¤rafyas›nda, 1992 y›l›nda
kurulmufltur.
Üniversitemiz 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuar›, 3 Enstitü, 18 Meslek Yüksekokulu ile 5.480 dönümlük bir alanda her türlü yeterlilik ve altyap›ya sahip,
ülkemizin en güzel yerleflkelerinden biri kurulmufltur. Üniversitemiz 275.081 m2' si Umuttepe yerleflkesinde olmak üzere toplam 437.273 m2 kapal› alanda yaklafl›k 60 bin
ö¤renciye, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde e¤itim vermektedir.
Kocaeli ili dinamik yap›s› ile bizi üniversite - sanayi iflbirli¤i çal›flmalar›nda öncü bir kurum olmaya yöneltmifltir. Üniversitemiz bilginin elde edilmesi ve üretimde kullan›lmas›
konusunda sanayi ile ortak Ar-Ge çal›flmalar›na önem vermektedir. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi (KOÜ Teknopark), bölgemizin geliflme ve rekabet
gücünde kilit yer edinme hedefi içinde h›zla geliflmektedir.
Öncü alanlar›m›z; mekatronik, kök hücre, genetik, lazer, malzeme, elektronik haberleflme teknolojileri alanlar›ndad›r.

Adres : Umuttepe Merkez Yerleflkesi 41380 ‹zmit / Kocaeli
Tel : 0262 303 10 60
Faks : 0262 303 10 13
E-posta : akademikbilgi@kocaeli.edu.tr
Web : www.kocaeli.edu.tr

KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹

‹novasyon sergisinde Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Bölümü, makine
mühendisli¤i, elektronik haberleflme mühendisli¤i, mekatronik mühendisli¤i
ve fizik bölümü ö¤retim üyelerinin araflt›rmalar› sonucu ortaya ç›kan proje ve
ürünler sergilenecektir.

CNC tezgah, otomotiv deney seti, tam otomatik kurt a¤z› kesim makinesi, iç
içe subap sisteminin içten yanmal› dizel ve benzin motorlar›nda kullan›lmas›
projesi, deniz dalga enerjisiyle çal›flan hidroelektrik santral, hasta canland›rma
motoru, tafl›t uygulamalar› için gömülü m›knat›sl› çok katmanl› elektrik
makinesi, eksenel ak›ll› dahili m›knat›sl› elektrik makinesi, keratokonus
tedavisinde kullan›lan crosslinking cihaz›, lazer ile kaynak kesme ve delme
yöntemleri, dald›rma yöntemi ile optik ince filmleri kaplama sistemi, BAK‹
morötesi-görünür bölge spektrometresi, yap›land›r›lm›fl ›fl›k kayna¤› temelli
3-boyutlu taray›c›, iris kamera gibi ürünler ve tamamlanm›fl proje çal›flmalar›
t›p, otomotiv, elektrik, kesme, delme, kaynak, kaplama, otomasyon, temiz
enerji, spektroskopi ve görüntüleme alanlar›nda genifl kullan›m alan› bulacak
çal›flmalard›r.
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Mersin Üniversitesi, TBMM'nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul etti¤i 3837 Say›l› Kanun ile kurulmufl, 10 Kas›m 1992 tarihinde faaliyete geçmifltir. 2005-2006
e¤itim-ö¤retim y›l›nda on dördüncü yafl›n› dolduran Üniversite, ilk mezunlar›n› 1997 y›l› Haziran ay›nda vermifltir. Üniversite 1993-1994 e¤itim-ö¤retim y›l›nda
Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm ‹flletmecili¤i ve Otelcilik Yüksekokulu,
Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu, Tarsus Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlar›n› yürütecek Sosyal
Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri'ne ö¤renci alarak e¤itim-ö¤retime bafllam›flt›r. 1995-1996 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Su Ürünleri Fakültesi, 1998-1999 e¤itim-
ö¤retim y›l›nda T›p Fakültesi faaliyete geçmifltir. 15 Mart 1999 tarihinde de T›p Fakültesi Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) hizmete aç›lm›flt›r. Mersin
Üniversitesi mevcut 6 fakültesine, 1999 y›l›nda E¤itim, Mimarl›k Fakültelerini, 2000 y›l›nda Eczac›l›k Fakültesi'ni, 2001 y›l›nda Tarsus Teknik E¤itim ve ‹letiflim
Fakültelerini ekleyerek fakülte say›s›n› 11'e ç›karm›flt›r. Devlet Konservatuvar›, 1994-1995 e¤itim-ö¤retim y›l›nda orta ö¤retim düzeyinde ö¤renci alarak aç›lm›fl;
1997-1998 e¤itim-ö¤retim y›l›nda lisans program›na bafllam›flt›r.

Adres : Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi G›da Mühendisli¤i Bölümü / Mersin
Tel : 0324 361 00 16
Faks : 0324 361 00 15
Web : www.mersin.edu.tr

MERS‹N ÜN‹VERS‹TES‹ GIDA MÜHEND‹SL‹⁄‹ BÖLÜMÜ

Nar suyu üretiminde at›k bir ürün olan nar kabu¤unun
de¤erlendirilmesini sa¤layan proje çerçevesinde, tatl› olarak tüketilen
lokuma nar kabu¤u ilave edilerek, lokumun yüksek antioksidan
aktivite gösteren bileflenler içermesi sa¤lanm›flt›r. Do¤al g›da boyas›
kullan›larak sar› renkli bir lokum üretimi gerçeklefltirilmifltir.
Hâlihaz›rda flekerleme sanayinde lokumun haz›rlanmas›nda su
kullan›lmaktad›r. Bu projede ise su yerine, nar kabu¤u ekstrakt›
kullan›lmaktad›r.  

Sergide, nar suyu üretiminde at›k olarak ortaya ç›kan nar kabu¤undan,
mevcut flekerleme üretiminde herhangi yeni bir ifllem gerektirmeden
oluflturulan, yüksek katma de¤eri olan ve 90 mmol antioksidan
aktivitesine sahip lokum sergilenmektedir.

Adres : Rumeli Feneri Yolu, 34450, Sar›yer / ‹stanbul
Tel : 0212 338 37 45
Faks : 0212 338 15 48
Web : www.ku.edu.tr

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹ MÜHEND‹SL‹K FAKÜLTES‹

Koç Üniversitesi, 1993 y›l›nda bir vak›f üniversitesi olarak kurulmufltur. 1993 y›l›nda ‹stinye'de bulunan geçici kampüsünde e¤itime bafllam›flt›r. Üniversite 2000
y›l›nda Rumeli Feneri'ndeki yeni ve daimi kampüsüne tafl›nd›ktan sonra Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri ve
Mühendislik Enstitüsü de bünyesine eklenmifltir. Koç Üniversitesi'nin Niflantafl›'ndaki kampüsünde Hemflirelik Yüksek Okulu Hemflirelik Lisans Program› ile
de e¤itim vermektedir.

Koç Üniversitesi afla¤›daki projeleri sergilemektedir:

Marc Süreç Simülasyon ve Optimizasyon Yaz›l›m›: Otomotiv,
Uçak, Kal›p, Biyomedikal Sektörlerindeki üretimlere yöneliktir.
Gelifltirilen yaz›l›m süreçleri mekanik, dinamik aç›lardan analiz
etmektedir.  Bunlara ba¤l› olarak CNC'ler için tak›m yolu ve ilerleme
h›z› optimizasyonlar› yapabilen dünyadaki tek yaz›l›md›r. Daha
detayl› bilgi için: http://marc.ku.edu.tr

Optik Mikrosistemler Araflt›rma Laboratuar› ve Üretim ve Otomasyon
Araflt›rma Laboratuar›: Optik Mikrosistemler Laboratuar›'nda
gelifltirilen taray›c›lar› kullanan portatif cep telefonu projektörü
(Piko-Projektör) ve geliflmis barkod okuyucu sergilenecektir. Ayr›ca
optik ve MEMS tabanl› projeler ile ilgili sunumlar yap›lacakt›r
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1956 y›l›nda kurulan Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, bilginin, toplumumuzun ve insanl›¤›n, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda geliflmesi yönünde
kullan›lmas›n› amaç edinmifltir. Bu amaçla, uluslararas› standartlar düzeyinde e¤itim, araflt›rma ve toplum hizmeti yürütmeyi ilke edinmifltir.

5 fakültede 40 bölüm, 5 enstitü, 38 araflt›rma merkezi ve 365'ten fazla laboratuar mevcuttur. 4500 hektarl›k kampus alan›, 6500'ü yüksek lisans ve doktora lisans üstü, 16500'ü
lisans olmak üzere 23000 ö¤rencisi, 2500'ün üzerinde ö¤retim görevlisi ile ülkemizin en iyi araflt›rma ve e¤itim olanaklar›n› sunan üniversitelerindendir. Her y›l Ö¤renci
Seçme S›nav›'na giren yaklafl›k 1.8 milyon adaydan en yüksek puan› alan %1.5'luk dilimde yer alan ö¤rencileri kabul eden ODTÜ, 68 farkl› ülkeden gelen 1400'ün üzerinde
yabanc› ö¤renciyi a¤›rlamaktad›r.

Adres : Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹nönü Bulvar› 06531 Ankara
Tel : 0312 210 21 08
Faks : 0312 210 11 05
Web : www.metu.edu.tr, www.metutech.metu.edu.tr

ORTA DO⁄U TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

Sergide ODTÜ merkezlerinde gerçeklefltirilen, yapay elmas üretimi, polimer
sentezi, hasars›z çarp›flma test sistemi, yara örtüsü ve kemik dolgu maddesi,
fotovoltaik günefl pilleri, günefl panelleri, ivme ölçer ve biosensörler
sergilenmektedir. Yapay elmas: Sentetik elmas›n üretiminin ve ifllenmesinin
daha kolay ve ucuz hale getirilmesi, sanayide ve günlük hayatta kullan›m›n›
teflvik edecek ve özellikle sanayi alan›nda kullan›lan malzemelerin daha
dayan›kl› hale getirilmesi için tercih edilen bir madde olacakt›r.

Polimer sentezi:Yeni üretilen benzotriazol içerikli polimerler, görüntü
teknolojisinde, ›fl›k saçan diyot yap›m›nda, elektrokromik cihazlarda, günefl
pillerinde ve daha birçok alanda kullan›labilecek çok güçlü adaylard›r.

Hasars›z çarp›flma test sistemi: Testler, çarp›flma an›nda oluflan ivme-zaman
de¤ifliminin test numunesine uygulanmas› ile gerçeklefltirilmektedir. Çarp›flma
an›nda arac›n çeflitli noktalar›n›n, sürücü ve yolcular ile arac›n içindeki parçalar›n
ne tür yükler alt›nda kald›klar›, deformasyona u¤ray›p u¤ramad›klar› ve nas›l
yer de¤ifltirdikleri gözlemlenebilmektedir. Ayr›ca çarp›flma an›nda yolcular›n
savrulmalar›, hava yast›klar›n›n aç›lmas›, emniyet kemerlerinin yük alt›ndaki
davran›fllar› da izlenebilmektedir.

Kemik Dolgu maddesi: Yüksek mekanik dayan›kl›l›¤› ile akrilik esasl› kemik
çimentolar, kemi¤e metalik protez takmak için kullan›ld›. Söz konusu kemik
plakas› s›çandan al›nd›.

Günefl pili, panalleri: Tek kristal Si günefl gözesi ve panelleri, a-Si/c-Si
heteroeklem günefl gözeleri,   ‹nce fim (a-Si, CIGS, CdTe/CdS) günefl gözeleri,
 Boya ile hassaslaflt›r›lm›fl günefl gözeleri, Polimer tabanl› günefl gözeleri ve
en son olarak 3. jenerasyon günefl gözeleri için nanokristal ve nanotel tabanl›
sistemlerin çal›flmalar› yürütülmektedir.

‹vmeölçer, biosensörler :Prototip aflamas›na gelmifl ivmeölçer, biosensörler
ve di¤er çal›flmalar sergilenecektir. Buna örnek olarak bu projeyle ilgili;
Sergilenecek mikrosistemlerin her biri Türkiye'de ilk kez gelifltirilen ürünler
olup, dünyadaki benzerleri ile performans› aç›s›ndan rekabet edebilecek
özelliktedir.

Adres : Meclis-i Mebusan Cad. 34427 F›nd›kl›-Beyo¤lu / ‹stanbul
Tel : 0212 252 67 11
Faks : 0212 251 75 67
Web : www.msgsu.edu.tr

M‹MAR S‹NAN GÜZEL SANATLAR ÜN‹VERS‹TES‹ ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹ TASARIMI BÖLÜMÜ

Türkiye'de ilk kez 1971 y›l›nda endüstri tasar›m› ö¤retim ve e¤itimini bafllatm›fl bulunan Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü'nün bugünkü temel amac›, Üniversite’nin
kendi kimli¤ini tafl›yan bilim ve sanat ortam› içinde amaca en uygun ürün tasar›m› gerçe¤ini ve bu alanda yarat›c› çözümleri hayata geçirecek olan, en iyi ve yetkin
endüstri tasar›mc›lar›n› yetifltirmektir. MSGSÜ bünyesinde gelifltirilen programlar içinde, "üretim-tüketim-yat›r›m" kapsam›ndaki her türlü araç gereç, ulafl›m,
otomotiv, ambalaj gibi çok de¤iflik ürünlerin tasar›m› yer almaktad›r. Endüstrinin bu önemli alan›nda ortaya ç›kan gerçek tasar›m ihtiyac› ve bu ihtiyac›n
karfl›lanabilmesi için çözümlenmesi gereken çok yönlü sorunlar, Endüstri Tasar›m› program›n›n temel hedeflerini ve yap›s›n› oluflturmaktad›r.

Böylelikle, öncelikle Türk sanayisinin kars› kars›ya bulundu¤u ve gelecekte karfl›laflabilece¤i tasar›m sorunlar›n›, özellikle üst düzeydeki birikimleriyle
çözümleyebilecek de¤erli tasar›mc›lar› yetifltirmek de en önde gelen ilkeleri aras›nda bulunmaktad›r.

Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü'nün e¤itim-ö¤retim program›n›n önemli
bir özelli¤i, üzerinde çal›fl›lan endüstri tasar›m› alanlar›n› ve konular›n›,
öncelikle Türkiye'nin gerçekleri ile elden geldi¤ince yak›ndan ba¤lant›l›
tutmakt›r.

Ancak bununla birlikte, endüstri için ürün tasar›m›n›n global düzeydeki önemi,
dünya ölçe¤inde daha büyük önem kazanmakta ve bu düflüncenin etkinli¤i
artmaktad›r. Bu nedenle, program içinde yer alan her ö¤rencinin, dünyan›n
herhangi bir yerinde, herhangi bir kuruluflta tasar›m yapabilecek bilgi ve
sorumlulukla donat›lmas› da her zaman en önde tutulmakta olan di¤er bir
önemli ilkedir.

Bu düflünceleri en iyi biçimde hayata geçirebilmek için, Endüstri Ürünleri
Tasar›m› Bölümü program›n›n yap›s›, hem kuramsal, hem de uygulamaya
dönük çal›flmalarla belirli bir bütünlük ve uyum içinde tutulmaktad›r.

Bu iki önemli hedefi bütünlefltirebilmek için, endüstrinin de¤iflik alanlar›ndaki
en önemli kurulufllar›yla iflbirli¤i içinde, her y›l endüstri ürünü tasar›m›
yar›flmalar› ve projeleri düzenlenmektedir. Böylece henüz ö¤retim ve e¤itim
süreci içinde bulunan ö¤rencilerin, öncelikle endüstrinin gerçek ihtiyaçlar›n›
yak›ndan ve aç›k olarak tan›yabilmeleri için gereken iflbirli¤i kanallar› da
kurulabilmektedir.
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Adres : Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹nönü Bulvar› 06531 Ankara
Tel : 0312 210 22 14
Faks : 0312 210 79 63
Web : http://id.metu.edu.tr/

ORTA DO⁄U TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹, ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹ TASARIMI BÖLÜMÜ

1979 y›l›nda kurulan ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü lisans e¤itiminde 30 y›ll›k deneyimiyle Türkiye'de endüstriyel tasar›m alan›nda e¤itim veren kurumlar
aras›nda önemli bir konuma sahiptir. Bölüm, yerel sanayi ile güçlü ba¤lar oluflturmaya, yerel ve uluslararas› e¤itim kurumlar›yla iflbirli¤i yapmaya ve ODTÜ'de disiplinleraras›
bir ürün gelifltirme kültürünün oluflturulmas›na önem vermektedir.

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü, gerçeklefltirdi¤i ulusal ve uluslararas› etkinlikleri, endüstri gezileri ve uluslararas› ö¤renci de¤iflim programlar› ile nitelikli ve
çok boyutlu bir mesleki e¤itim ve üniversite ortam› sa¤lamay› hedefler. Bölüm dört y›ll›k lisans program›, disiplinler aras› yüksek lisans program›, Delft Teknoloji Üniversitesi
ile ortak yüksek lisans program›, ve doktora program›  yürütmektedir.

Sergi, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümünde 2008-2009 akademik y›l›
Mezuniyet Projesi dersinde gelifltirilen dokuz yenilikçi projeyi içermektedir.
Mezuniyet projesi dersi, ö¤rencinin, gerçek hayattan bir ürün tasar›m› projesini
bir firma veya kurum ile iflbirli¤i yaparak gerçeklefltirmesini hedefler. Projenin,
firman›n veya kurumun olanak ve k›s›tlar›n›n yan› s›ra hedeflenen pazar› ve
kullan›c›n›n ihtiyaçlar›n› gözeterek, profesyonel ve elefltirel bir yaklafl›mla ele
almas› amaçlan›r. Sergilenen projeler:

Emre Ça¤lar (Vestel iflbirli¤i ile) -  Cue: yüksek çözünürlüklü televizyonlar
için medya ve internet eriflimi sa¤layan cihaz ve kontrol ünitesi.

Beyza Do¤an (Tartan  Design iflbirli¤i ile) - Splash: güvenilir g›da temizli¤i
sa¤layan ve mutfakta zaman kazand›ran g›da y›kama ve sanitasyon cihaz›.

Muzaffer Koçer (Müsan iflbirli¤i ile) -  Phantom: Dar ve kalabal›k flehir sokaklar›
için elektrikli sokak süpürme arac›.

Nil Kozan (Can Yalman Design iflbirli¤i ile) - Water Purifier: su depolama
olana¤› ve farkl› tat seçenekleri sunan, kompakt su ar›tma cihaz›.

Mehrafza Mirzazad (Kilittafl› iflbirli¤i ile) - Emergency transporter Unit: Kopan
uzuvlar için acil tafl›ma ünitesi.

Ça¤dafl Sar›kaya (Arçelik iflbirli¤i ile)  - Layka: Küçük evler için çok amaçl›
kompakt temizleme cihaz›.

Gizem Koç (Arçelik iflbirli¤i ile) - Ocakbafl›: ‹ç ve d›fl mekan için modüler
›zgara.

Ayça Güven (Plastoy iflbirli¤i ile) - Treehouse: 2-12 yafl aras› çocuklar›n do¤ayla
etkileflimini güçlendiren oyun park›.

Asl› Günay  (Maybe Design iflbirli¤i ile) - Small: Ekmek k›zartma makinesi,
su ›s›t›c› ve portakal s›kaca¤›ndan oluflan, ça¤dafl yaflam tarzlar›na uygun kahvalt›
seti.

Sabanc› Vakf› taraf›ndan kurulan ve 1999-2000 akademik y›l›nda ö¤retime bafllayan Sabanc› Üniversitesi, kuruluflundan itibaren “E¤itim”, “Ö¤retim” ve
“Araflt›rma”alanlar›ndaki çal›flmalar›yla hem toplumun h›zla artan ihtiyaçlar›na cevap vermekte, hem de toplumla do¤rudan etkileflime geçerek mevcut ve
gelecekteki ihtiyaçlar›n› anlamaya çal›flmaktad›r. Üniversitedeki araflt›rma etkinlikleri, akademik ve uygulamal› alanlarda, e¤itim programlar›n› zenginlefltirmeyi;
sosyal ve ekonomik geliflime katk›da bulunmay› hedeflemektedir. Üniversitemiz, KOB‹'ler, yerel yönetimler, endüstriyel organizasyonlar ve teknoloji alanlar›n›n
yak›n›nda bulunan Tuzla'da yer almaktad›r. Sabanc› Üniversitesi'nde çal›flma ve araflt›rmalar Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler
Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi kapsam›ndaki lisans ve yüksek lisans programlar› ile yürütülmektedir.

Adres : Sabanc› Üniversitesi Orhanl› Tuzla / ‹stanbul
Tel : 0216 483 90 99
Faks : 0216 483 91 18
E-posta : bernat@sabanciuniv.edu
Web : www.sabanciuniv.edu

SABANCI ÜN‹VERS‹TES‹

Sabanc› Üniversitesi bünyesindeki sayg›n ö¤retim üyelerinin sorumlulu¤unda
yürütülmekte olan ulusal ve uluslaras› ölçekte sanayinin farkl› kollar› ve
çeflitli endüstriyel süreçlerde verimlilik ve kalite art›fl› ve de maliyet
düflürmeye yönelik uygulama ve yaz›l›m çözümleri kapsam›ndaki projeler
sergilenecektir.

• Yeni Nesil Asansör Sistemleri ‹çin Sürüfl ve Güvenlik 
Metodu
Ö¤retim Üyesi: Ahmet Onat

• Mikro-montaj ‹fl ‹stasyonu
Ö¤retim Üyesi : Asif fiabonoviç

• Yapay Görme ve Otomasyon
Ö¤retim Üyesi: Aytül Erçil- VISTEK

• Talafll› ‹malat ve Tak›m Tezgâhlar›
Ö¤retim Üyesi: Erhan Budak - MAXIMA

• Web Tabanl› CBS Araçlar› / Konumsal Analiz Araçlar›
Ö¤retim Üyeleri: Selim Balc›soy, Burçin Bozkaya -
VISIOTHINK

• Robot Destekli Rehabilitasyon
Ö¤retim Üyesi: Volkan Pato¤lu

• Malzeme Biliminde Nano Uygulamalar
Ö¤retim Üyesi: Yusuf Mencelo¤lu - NANOQUEST
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Seramik Araflt›rma Merkezi (SAM), üniversite-sanayi ortak araflt›rma merkezi hüviyetinde, May›s 2007'den beri Eskiflehir Teknoloji Gelifltirme Bölgesi'nde
faaliyetlerine devam etmekte ve Anadolu Üniversitesi '  nin Ar-Ge imkanlar›ndan bir protokol kapsam›nda yararlanmaktad›r.

SAM'›n ana faaliyetleri; üniversite ile iflbirli¤i içinde, seramik sektörüne ar-ge ve teknolojik destek hizmetlerinin verilmesi için gerekli altyap› ve organizasyonun
oluflturulmas›, bu hizmetin güvenilir flekilde verilmesi ve devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›, seramik sektörünün ortak ihtiyaçlar› do¤rultusunda teknoloji yol haritalar›n›n
ç›kar›lmas›, bu yol haritalar›n›n öngördü¤ü orta/uzun dönemli yenilikçi ar-ge projelerinin belirlenmesi, planlanmas› ve araflt›r›lmas›, ulusal/uluslararas› proje
destekleri hakk›nda sektörün bilgilendirilmesi/yönlendirilmesi ve bu faaliyetler sonucu Türk seramik sektörünün Ar-Ge fark›ndal›¤› ve yetkinli¤inin artt›r›lmas›n›
içermektedir.

Adres : Organize San. Böl. Teknoloji Bulvar› Tekno C Blok No:5 Eskiflehir
Tel : 0222 323 82 76
Faks : 0222 322 29 43
E-posta : mail@seramikarastirma.com.tr
Web : www.seramikarastirma.com.tr

SERAM‹K ARAfiTIRMA MERKEZ‹ A.fi.

SAM'›n sergilemekte oldu¤u projeler flu flekilde s›ralanabilir:

‹çinde yaflan›lan mekânlardaki nem miktar›n› ayarlamak üzere kullan›labilen
ortam nemini düzenleyen “Seramik karo”; jeopolimerizasyon teknolojisinin
mevcut seramik karo üretim prosesine adaptasyonu örne¤i olan “Jeopolimer
esasl› duvar karosu”; enerji maliyetleri ve sera gazlar› emisyonunu düflürecek
“Sa¤l›k Gereçleri Piflirim S›cakl›klar›n›n Düflürülmesi” projesi; Türkiye'de
özel bir yenilikçi üretim yöntemiyle üretilen nano boyutlu bor bileflikleri
içeren, içten yanmal› motorlarda ya¤ katk›s› olarak sürtünmeyi azaltarak
yak›t tasarrufu sa¤layan, karbon emisyonunu düflüren, ya¤ ömrünü uzatan
ve gürültüyü azaltan bir özgün ürün olan “Boronmax motor ya¤› katk›s› ve
Bortek II kal›p ay›r›c›”; “SiAlON seramikten mamul kesme uçlar›, delme
uçlar› ve afl›nma parçalar›”; “SHACOPART- Yeni nesil, kurflunsuz, do¤aya
dost piezoelektrik sistemleri için flekil ve boyut kontrollü seramik tozlar
ve S-NANO- Güvenli nano boyutlu kozmetik ve savunma sanayi
hammaddeleri” ve topluma aç›k yerlerde hastal›k yap›c› mikroplara karfl›
koruyucu etki sa¤layan “Antimikrobiyal Seramik, Tekstil vb. ürünler,
Nanoteknolojik Hava Sterilizasyon Sistemi ve Piezoelektrik seramik
malzemeler”.

Adres : Sakarya Üniversitesi Müh. Fakültesi Dekanl›¤› Adapazar› / Sakarya
Tel : 0264 346 03 50
Web : www.saitem.org

SAKARYA ÜN‹VERS‹TES‹ ‹LER‹ TEKNOLOJ‹LER UYGULAMA TOPLULU⁄U (SA‹TEM)

SA‹TEM, 2003 y›l›nda 2 Mühendislik Fakültesi ö¤rencisi taraf›ndan yenilenebilir enerji kaynaklar› ilgili çal›flmalar yapmak üzere kurulmufltur.  SAH‹MO (Sakarya
Üniversitesi Hidro Mobil), SAGUAR (Sakarya Üniversitesi Günefl Arabas›), SATEK (Sakarya Üniversitesi Günefl Teknesi) VE SATU (Sakarya Üniversitesi alçak
irtifa test uydusu) SA‹TEM'in ortaya koydu¤u projelerdendir.

SA‹TEM, alternatif enerji kaynaklar›na yönelik çal›flmalar yapan
Sakarya Üniversitesi lisans ö¤rencilerinden oluflan bir topluluktur.
Topluluk taraf›ndan tasarlanan hidrojen yak›t› ile ve günefl enerjisi
ile çal›flan arabalar ülkemizde ve dünyada önemli basar›lar elde
etmifltir.

Hidrojen arabas›:  Hidrojenin, fosil yak›tlar›n tükenmesi nedeniyle
alternatif bir enerji kayna¤› olabilece¤i düflüncesi sonucu çal›flmalar
bafllam›fl, hidrojen ile çal›flan araba tasarlanm›flt›r. Söz konusu araba,
Almanya'da düzenlenen yar›flta Avrupa 3. lü¤ü derecesini elde etmifltir.
Araç, Türkiye birincili¤i unvan›na da sahiptir.

Günefl arabas›: SA‹TEM'in ilk projesi olan SAGUAR,  günefl enerjisi
ile çal›flan bir arabad›r. Son  olarak Avustralya'da düzenlenen Global
Green Challenge'da dünyan›n en iyi 10 günefl arabas› aras›nda yer
alm›flt›r.

SA‹TEM sergide Hidrojen Arabas›'n› sergilemektedir.
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Adres : Tübitak Gebze Yerleflkesi P.K.21 41470 Gebze /Kocael‹
Tel : 0262 677 20 00
Faks : 0262 641 23 09
E-posta : info@mam.gov.tr
Web : www.mam.gov.tr

TÜB‹TAK MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ‹ (MAM)

1972 y›l›nda kurulan TÜB‹TAK MAM, çal›flmalar›n› Kocaeli Gebze'deki 7800 dönümlük “TÜB‹TAK Gebze Yerleflkesi”nde sürdürmektedir. Vizyonu, “uygulamal› araflt›rmalar
alan›nda önder bilim ve teknoloji merkezleri içinde yer almak”; misyonu, “Türkiye'nin küresel rekabet gücünün gelifltirilmesine bilim ve teknolojiyi kullanarak katk›da
bulunmak”t›r. TÜB‹TAK MAM, bu görevini yerine getirmek için sanayi ile yak›n iflbirli¤i yapmaktad›r. Gerçeklefltirdi¤i proje ve endüstriyel hizmet çal›flmalar›nda müflteri
odakl›l›k ile kalite en fazla önem verdi¤i de¤erlerdir. TÜB‹TAK MAM uluslararas› geçerlili¤i olan çal›flmalar›n›, 2002 y›l›nda DAR/DAP taraf›ndan EN ISO/IEC 17025:2000
Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlar›n›n Yeterlili¤i için Genel fiartlar standard›na göre akredite edilmifl laboratuarlarda gerçeklefltirmektedir.
TÜB‹TAK MAM, baflkanl›k birimleri ve sekiz enstitüden oluflmaktad›r:

TÜB‹TAK MAM afla¤›daki projeleri sergilemektedir:

Enkaz Arama Sistemi (EAS), Elde Tafl›nabilir May›n Tespit Sistemi (ETMTS),
Balast Suyu ile Tafl›nan Zararl› Sucul Organizmalar›n Kontrolü ve Yönetimi
Projesi, Dilovas› Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirlili¤inin Araflt›r›lmas›,
Sapanca Gölü'nün Öncelikli Kirlilik Kaynaklar›na Özgü Kontrol Teknolojilerinin
Araflt›r›l›p Gelifltirilerek Göl Havzas› için Uyarlanmas›, Kömür ve Biyokütle
Gazlaflt›rma, Gaz Temizleme ve Entegre Enerji Üretimi, Bitkisel ve Hayvansal
At›klardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullan›m›,
Yak›t Pilli Mikro-kojenerasyon Sistemi, Elektrikli Araç Teknolojilerinin
Gelifltirilmesi ve Pilot Uygulamalar Projesinin Ürünleri, Yak›t Pili Modül ve
Bileflenleri, Yeni üretim tekni¤i ile haz›rlanm›fl BOZA ve kurutulmufl BOZA,
F›nd›k sütü, Biyobozunur plastikler, Ak›ll› ambalaj, Rasyon ve acil rasyon,
‹nstant (Çözünebilir) siyah ve yeflil çay, Klinik çal›flmal› projeler, K›fll›k
Ekmeklik Bu¤day'da Sar› Pas Hastal›¤›na Dayan›kl›l›k ‹çin Moleküler Markörlerin
Gelifltirilmesi Projesi, Modern Biyoteknolojik Yöntemler Kullan›larak
Dondurulmufl Koç Spermas› ve Cinsiyeti Belirli ‹nek Embriyosu Üretimi, Yem
Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretimi (YEM-EN), Hepatit B
Enfeksiyonunun Tan›s›nda Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanarak Tan›
Kitlerinin Gelifltirilmesi, Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünlerin Elde
Edilmesi, ‹leri Teknoloji Tesisat Malzemelerinin Gelifltirilmesi ve Uygulamalar›,

-Biliflim Teknolojileri Enstitüsü
-Çevre Enstitüsü
-Enerji Enstitüsü

-Gen Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji Enstitüsü
-G›da Enstitüsü
-Kimya Enstitüsü

-Malzeme Enstitüsü
-Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü

Sodyum borhidrür sentezi ve üretimi, Nano-Bor içerikli Anti-fouling boyalar,
Fonksiyonel nano-yap›l› kaplamalar, Kompozit Fren Diskleri, Yer alt› tomografi
sistemleri, Mg-alafl›mlar›ndan levha üretimi, L‹DAR, Laser ile çevre kirlili¤i
ölçümleri.

TÜB‹TAK enstitülerinden biri olan UEKAE, kalifiye personeli ve uluslararas› kabul görmüfl yap›s› ile bilgi güvenli¤i ve ileri elektronik alanlar›nda teknolojik
çözümler üretiyor ve uyguluyor. 1972 y›l›nda kurulan UEKAE, 35 y›l› aflk›n bir süredir özel sektör ve kamu kurulufllar› ile ortak AR-GE projeleri üzerinde
çal›fl›yor. Her geçen gün geliflimini devam ettiren UEKAE, bünyesinde bulunan test merkezleri ve laboratuvarlar ile öncelikle ulusumuz sonra tüm Dünya için
araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Kriptoloji ve bilgi güvenli¤i konusunda ülkemizin en büyük kütüphanesine sahip olan TÜB‹TAK UEKAE'de, haberleflme ve bilgi güvenli¤inin sa¤lanmas› için
çevrimd›fl› (off-line) ve çevrimiçi (on-line) kripto cihazlar›, güvenli ses, faks ve veri haberleflme cihazlar›, elektronik anahtar da¤›t›m sistemleri, farkl› ortamlarda
haberleflme imkan› sa¤layan cihazlar, radyolink cihazlar›, optik haberleflme cihazlar›, radarlar ve di¤er gözetleme sistemleri gelifltirilmektedir. Aç›k Kaynak Kodlu
‹flletim Sistemi (PARDUS), Ak›ll› Kart ‹flletim Sistemi (AK‹S), elektronik imza yaz›l›mlar›, IP kripto cihaz› yönetim sistemi ISDN kripto cihaz› yönetim sistemi
ise TÜB‹TAK UEKAE taraf›ndan gelifltirilen yaz›l›mlardan baz›lar›d›r.

Adres : Tübitak Gebze Yerleflkesi, PK:74, 41470 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 648 10 00
Faks : 0262 648 11 00
E-posta : uekae@uekae.tubitak.gov.tr
Web : uekae.tubitak.gov.tr

TÜB‹TAK ULUSAL ELEKTRON‹K VE KR‹PTOLOJ‹ ARAfiTIRMA ENST‹TÜSÜ (UEKAE)

Sergilenecek ürünler; Farkl› Ortamlarda Haberleflme Sistemi
(FORESC-2), Kriptolu USB Bellek (SIR), Doküman ‹nceleme Cihaz›
(FORENSIC XP), Ak›ll› Kart ‹flletim Sistemi (AK‹S), Say›sal Kay›t
Arfliv ve Analiz Sistemi (SKAAS) ve Elektronik Kimlik Do¤ulama
Sistemi ve Kart Eriflim Cihaz› (KEC) d›r.

Ürünler bilgi güvenli¤i ve haberleflmeye önem veren tüm sektörlere
hitap edecek ürünlerdir. Finans, savunma, sa¤l›k, üretim, hukuk ilk
akla gelen sektörler olabilirler.
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Adres : Tübitak Gebze Yerleflkesi PK.54, 41470 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 679 50 00
Faks : 0262 679 50 01
E-posta : ume@ume.tubitak.gov.tr
Web : www.ume.tubitak.gov.tr

TÜB‹TAK ULUSAL METROLOJ‹ ENST‹TÜSÜ (UME)

1986 y›l›nda TÜB‹TAK'a ba¤l› olarak endüstrideki teknolojik geliflmelere destek olmak, ihtiyaç duyulan ürün kalitesini yükseltmek, ürün imalat aflamalar›n› modernlefltirmek,
ürünün güvenilirli¤inden emin olmak ve yeni bilimsel geliflmelere dayal› olan ürünlerin h›zla pazara sunma olana¤›n› sa¤lamak amac›yla kurulmufl olan TÜB‹TAK UME'nin
temel faaliyet alanlar›;

• Endüstrinin problemlerine çözüm olabilecek Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
• Ulusal ölçüm standartlar›n› uluslararas› birim sistemine (SI) göre oluflturmak ve korumak,
• Ulusal ölçüm standartlar›n›n uluslararas› izlenebilirli¤ini sa¤lamak,
• Ulusal ölçüm sistemini oluflturarak, laboratuvarlara kalibrasyon, e¤itim ve dan›flmanl›k vb hizmetleri sunmak,
• Ölçüm teknikleri, kalibrasyon yöntemleri ve temel metroloji alanlar›nda uluslararas› araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›na katk›da bulunmak,
• Yüksek teknoloji ürünleri gelifltirerek ülke içerisinde yaymak,
• Türk endüstriyel ürünlerinin kalitesini artt›rmak için gerekli ulusal ölçüm sistemini kurmak,
• Metroloji alan›nda uluslararas› kurulufllar nezdinde Türkiye'yi temsil etmek, olarak özetlenebilir.

Ulusal Metroloji Enstitüsü, afla¤›da yer alan projelerini sergilemektedir.

FP-7 EMRP Klinik Kimyada Biyotürler ve ‹yonik Aktiviteler: Sa¤l›k durumunun göstergesi olan ve henüz
izlenebilirli¤i sa¤lanamam›fl yüksek öneme sahip biyotürler ve elektrolitler için referans oluflturmak.

FP-7 EMRP Harici Ifl›n Kanser Tedavisi: T›pta son y›llarda s›kça kullan›lan harici ›fl›n kanser tedavi yöntemlerinin
standard›n› oluflturarak metroloji temeline oturtmak ve güvenilirli¤ini sa¤lamak.

FP-7 EMRP Nanomagnetizma ve Spintronik: Nanoboyutlardaki manyetik yap›larda izlenebilir ölçümleri
gerçeklefltirmek.

FP-7 EMRP Nanometroloji için Yeni ‹zlenebilirlik Yollar›: Mutlak yerde¤iflimi ölçümlerinde küçük dalgaboylu
(x-›fl›nlar›) interferometrelerinin kullan›m› ile ölçüm belirsizli¤inin düflürülmesi.

FP-7 EMRP Fiziksel Etkiler Yönetmeli¤i için Alan fiiddeti ve Özgül So¤urum Oran› Ölçümlerinin ‹zlenebilirli¤i:
Farkl› frekanslardaki Özgül So¤urum Oran› (SAR) ve Elektromanyetik Alan fiiddeti ölçümlerinin izlenebilirliklerinin
art›r›lmas› ve elektromanyetik gücün optik olarak ölçülmesi sisteminin gelifltirilmesi.

Petrol Ürünleri için Ulusal Marker Sistemi: Yasal ile yasal olmayan› ay›rt etmek için piyasaya sürülmeden önce
akaryak›tlara eklenecek kimyasal formülasyonu (Marker) oluflturmak ve Ulusal Marker'i seçici hassas test
cihazlar›n› yapmak. Ayr›ca Ulusal Marker'in izlenebilmesi amac›yla her firma için ayr› ayr› özel bir DNA flifresi
gelifltirmek.

Ulusal Bor Araflt›rma Enstitüsü, BOREN, Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin yayg›n bir flekilde kullan›m›n› sa¤lamak, yeni bor ürün ve teknolojilerinin
üretimini teflvik etmek, bor konusunda yap›lacak olan bilimsel çal›flmalara destek vermek,  üniversite/araflt›rma kurumlar›/sanayi iflbirli¤iyle bilimsel araflt›rmalar yapmak,
yapt›rmak koordine etmek ve bu araflt›rmalara katk› sa¤lamak amac›yla kurulmufltur. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda birçok üniversite ve araflt›rma kurumu ile ortak çal›flma imkan›na
sahip olan BOREN dünyada bor kullan›m›n›n yayg›n oldu¤u çimento, ahflap, tar›m, seramik ve bina yal›t›m› gibi alanlar›n yan› s›ra sodyum borhidrür'le hidrojen depolama,
m›knat›s, üstün iletken, bor nitrür gibi ileri teknoloji bor ürünleri konular›nda da yar› pilot/pilot ölçek düzeyinde Ar-Ge projeleri yürütmektedir.

Adres : Dumlup›nar Bulvar› No:166 Kat: 10 Eskiflehir Yolu / Ankara
Tel : 0312 219 81 50
Faks : 0312 219 80 55
E-posta : info@boren.gov.tr
Web : www.boren.gov.tr

ULUSAL BOR ARAfiTIRMA ENST‹TÜSÜ (BOREN)

1. Borlu Çimento: Üretim enerjisinde tasarruf,  emisyon azalmas›, üretim h›z ve kapasitesinde art›fl ve beton
mukavemetinde art›fl sa¤lanmaktad›r.

2. Tar›mbor:  Bu ürünle kar›flt›r›lan gübrenin bitki verimi üzerindeki etkisinin yüzde 5 ile yüzde 30 aras›nda
de¤iflti¤i ortaya konulmufltur.

3. Ahflapbor: Ahflab› böcek, rutubet gibi zararl› etkenlere karfl› ön koruman›n yan›nda, yang›na karfl› da
dayan›kl›l›¤›n› art›rmaktad›r.

4. Bor Nitrür:  BOREN taraf›ndan desteklenen bir proje ile bor nitrür üretimi ar-ge çal›flmalar› tamamlanarak
ticari üretime geçilmifltir.

5. Çinko Borat: Çinko borat alev geciktirici olarak kullan›lan bir bor bilefli¤idir.

6. Borlu ‹zolasyon: Borlu izolasyon ürünü; selüloz yünü, at›k ka¤›tlar (%75) ve bor (%23) içerir. Gelifltirilen
borlu izolasyon ürünü yanmaya karfl› yüksek dayan›m, haflerelere karfl› koruyuculuk, düflük birim üretim
maliyeti gibi özelliklere sahiptir.

7. Seramik:  Porselen karo bünyelerine borik asit ilavesi ile; kuru mukavemette  %80 art›fl, piflme süresinde
%15 düflüfl, piflme s›cakl›¤›nda 30ºC düflüfl feldspat miktar›nda %20 azalma sa¤lanmaktad›r.

8. Dalga Enerjisi Prototipi: Denizdeki dalgalar›n hareketini elektrik enerjisine çeviren sistemde Neodymiyum-
Demir-BOR m›knat›slar› kullan›l›r.

9. Sodyum Borhidrür: TÜB‹TAK MAM-BOREN iflbirli¤inde TÜB‹TAK MAM yerleflkesinde 2 kg/flarj
kapasiteli sodyum borhidrür pilot tesisi kurulmufltur.

10. Do¤rudan Sodyum Bor Hidrürlü Yak›t Pili (DSBHYP):TÜB‹TAK MAM-BOREN iflbirli¤inde 100 Watt
güç üretebilen bir yak›t pili prototipi üretimi gerçeklefltirilmifl ve patent baflvurusu yap›lm›flt›r. Güç seviyesinin
1kW'a ç›kar›lmas› için yeni bir çal›flma bafllat›lm›flt›r.



F‹K‹R VE PROJE

165

YILDIZ TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

Adres : Barbaros Bulvar› 34349 Y›ld›z / ‹stanbul
Tel : 0212 383 70 70
Faks : 0212 261 66 59
Web : www.yildiz.edu.tr

1911 de kurulan üniversite say›l› Teknik üniversitelerden biridir. Verdi¤i e¤itim ve yapt›¤› Ar- Ge çal›flmalar›yla  teknoloji ça¤›na katk› sa¤layan bir kurumdur.

Kurum, yapt›¤› çal›flmalarla geliflime katk› sa¤lamakta, farkl› bak›fl aç›lar›, farkl› proje görüflleri öne sürmektedir.
Y›ld›z Teknik Üniversitesi dört kanatl› helikopter ve sürüfl sistemleri örnekleri sergilemektedir.
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Adres : Karaa¤aç Cad. No:2-6 34445 Sütlüce / ‹stanbul
Tel : 0212 314 37 63
Faks : 0212 314 34 54
Web : www.arcelik.com.tr

ARÇEL‹K A.fi.

Dayan›kl› tüketim sektöründe, üretim, pazarlama ve sat›fl sonras› destek hizmetleri ile faaliyet gösteren Arçelik A.fi. 1955 y›l›nda kurulmufltur.
Arçelik A.fi.; 17.000’i aflk›n çal›flan›, dört ülkede 11 ayr› üretim tesisi, dünyan›n dört bir yan›ndaki sat›fl ve pazarlama flirketleri ve kendisine ait 10 markas›yla
(Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Blomberg, Elektra Bregenz, Arctic, Leisure, Flavel ve Arstil) 100’den fazla ülkede ürün ve hizmet sunmaktad›r.
Arçelik A.fi., yenilikçilik, teknoloji, tasar›m ve üretim tesisleri gibi pek çok alanda uluslararas› ödüllerin sahibidir. 2008’de 6,8 Milyar TL (3,6 milyar Euro)
konsolide ciro elde etmifltir.
Türkiye’de son dört y›lda yap›lan patent baflvurular›n›n %11’ini, Türkiye’den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne yap›lan uluslararas› patent baflvurular›n›n ise %45’ini
gerçeklefltiren Arçelik A.fi., sahip oldu¤u 600’ü aflk›n patent ile Türkiye’nin Patent fiampiyonu’dur.
Arçelik fiirketi ve ürünleri hakk›nda detayl› bilgi edinmek için www.arcelikas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Arçelik afla¤›daki ürünleri sergilemektedir:

9657 ETI model,  Arçelik 60cm Ankastre f›r›n, kendi s›n›f›nda dünyan›n
en sessiz f›r›n› (43 dBA)ve kendi s›n›f›nda dünyan›n en az enerji
tüketimine  (690Wh)sahip, A -%30 bir f›r›nd›r.  Ürün piflirme hacmi 65
lt ve dokunmatik kontrol panosuna sahiptir.

9550 ESRS model,  Arçelik 60cm Ankastre f›r›nda;  arka ve yan
duvarlardan s›cak hava üfleyerek homojen s›cakl›k da¤›l›m› ile klasik
Turbo f›r›nlara k›yasla daha iyi piflirme yapabilen SURF teknolojili
f›r›n. Bu teknoloji sayesinde ayn› anda 2 ya da 3 tepsi yiyece¤in kokular›
birbirine kar›flmadan homojen olarak piflirilerek zaman ve enerjiden
kazanç sa¤lanmaktad›r. Ürün kendi kategorisinde A enerji s›n›f› olan
tek üründür.

LED arka ›fl›kland›rma (LED backlight) teknolojisine sahip, FullHD
çözünürlüklü, DynamicContrast + gibi üstün görüntü yetenekleri ve
çevre dostu özellikleri ile Arçelik 102-202 FHD LED TV, gerçek
siyahlara ve saf beyazlara sahip sahnelerle izleyiciye unutulmaz bir
sinema keyfi sunacak flekilde tasarland›.

1953’te kurulan çeflitli ürünlerin ithalat›n› ve toptanc›l›¤›n› yapan Güney ‹thalat ve Pazarlama A.fi, 1966’da Arzum markas›n› tescil ettirerek üretime bafllad›.
Ütü ve mekanik süpürge ile yola ç›kan Arzum, üretimini geniflletti ve piyasaya sunulan her ürün büyük bir baflar› kazand›. Bugün 150’ün üzerinde ürün çeflidi
ve 7 ayr› ürün kategorisi (g›da haz›rlama, içecek haz›rlama, k›zartma&piflirme, temizlik, kiflisel bak›m, ütü, bebek bak›m›) bulunan Arzum, 1500 yetkili sat›fl
noktas› ve 350 servis noktas›ndan oluflan yayg›n servis a¤›yla tüketicilerine hizmet vermektedir. Kendini yeni tasar›m ürünlerle sürekli gelifltiren Arzum, tüketici
al›flkanl›klar›n› göz önüne alarak onlar›n hayat›n› kolaylaflt›ran çözümler sunmaya devam etmektedir.

Adres : Abdi ‹pekçi Cd. No:165 Bayrampafla / ‹stanbul
Tel : 0212 563 98 99
Faks : 0212 581 10 49
E-posta : arzum@arzum.com.tr
Web : www.arzum.com.tr

ARZUM ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.

AR232 ARZUM FIRRIN EKMEK KIZARTMA MAK‹NES‹

At›l K›z›lbay›r taraf›ndan tasarlanan ekmek k›zartma makinesi
‹MM‹B ve Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu taraf›ndan
2007 y›l›nda Endüstriyel Tasar›m Yar›flmas›nda elektrik-elektronik
küçük ev eflyalar› kategorisinde 1. olmufltur. Bu ürün ile piyasada
bulunan ekmek k›zartma makinelerinin kullan›m ve temizlik
sorunlar›na yenilikçi bir anlay›flla çözüm getirilmifltir.  Temizlenmesi
çok zor olan tel ›zgaralar›n aras›na kaçm›fl ekmek k›r›nt›lar›n›n,
›s›t›c› bölümüne düflen yanm›fl ekmek k›r›nt›lar›n›n oluflturdu¤u
hijyen  sorunu giderilmifltir. Ekmek k›r›nt›lar› gövdeye sürgülenen
tabak içinde kal›r ve istenildi¤i vakit temizlenebilir. Sürgü mant›¤›,
k›zaran ekmekleri, eliniz tahrifl etmeden yani ekme¤e s›cakken
dokunmadan sofraya servis etmenizi sa¤lar. Ayn› flekilde k›zart›lmak
istenen ekmek ›s›t›c› gövdeye sürülür. Böylece f›rlatma sisteminden
do¤an, ›zgara aras›nda kalan ekme¤i alamama, ya da ekme¤in d›flar›
f›rlamas› gibi sorunlar önlenirken, ortamda hiçbir flekilde k›r›nt›,
kir kalmamas› sa¤lanm›fl olur.
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‹zomas Korozyon Kontrol Mühendislik San. ve Tic. A.fi., 1974 y›l›nda “‹zomas Gürbüz Ar›burnu” ad› alt›nda, ›s› ve su yal›t›m›, beton tamirleri ve perlit üretimi
konular›nda çal›flmak üzere kurulmufltur. Kurulufluyla birlikte uzmanl›k konusu olan epoxy ve vinilester reçine esasl› korozyona karfl› dayan›kl› kaplamalar ve
su geçirimsizli¤i sa¤layan yenilikçi yap› kimyasallar›n›n imalat› ve uygulamas› konusunda pazarda kendisine sa¤lam bir yer edinmifltir. K›sa bir süre içinde ‹zomas
Korozyon Kontrol Mühendislik San. ve Tic. A.fi. olarak tümüyle yeniden yap›lanarak daha etkin bir flirket organizasyonu alt›nda kabuk de¤ifltirmifl, epoxy
reçinelerin ithalat› ve pazarlamas›nda Gema D›fl Ticaret Ltd. fiti., Yap› teknolojileri üzerinde AR-GE çal›flmalar› yapmak üzere Ace Yap› Teknolojileri Araflt›rma
Gelifltirme San. ve Tic. A.fi., toprak kaynakl› ›s› pompalar› konusunda Is›mas Is› Makineleri San. Tic. ve Taahhüt A.fi.,  Türkiye'deki ilk ve tek geosentetik kil
örtü üretimi yapan Geomas Geokompozit San. Müh. Tic. A.fi. ve konveyör bant bezi konusunda Öz-Ar› Endüstriyel Tekstil San. ve Tic. A.fi. gibi flirketleri de
bünyesinde oluflturarak ‹zomas fiirketler Grubu olarak inflaat ve sanayi sektörünün sorunlar›na çözüm bulmak için hizmetler sunar hale gelmifltir.

Adres : Cumhuriyet Mah. Fatih Cad. No.4 Yakac›k-Kartal / ‹stanbul
Tel : 0216 451 48 48
Faks : 0216 309 74 57 -56
E-posta : izomas@izomas.com.tr
Web : www.izomas.com.tr

‹ZOMAS KOROZYON KONT. MÜH. SAN. VE T‹C. A.fi.

‹ZOMAS, geosentetik kil örtü ve epoxy kaplama malzemesi
sergilemektedir.

Geosentetik Kil Örtü, yap› sektörünün ihtiyaç duydu¤u, çivi ile çak›larak
ve birleflim noktalar›nda herhangi bir kaynak yada dikifl gerektirmeden
sadece üst üste binilerle uygulanan üstün nitelikli bir su izolasyon
malzemesidir. Özellikle çöp depolama alanlar›, göletler ve kanallar gibi
çevre projelerinde genifl kullan›m alanlar› bulunan geosentetik kil örtü,
özel bir i¤neleme sistemi ile iki geotekstil aras›nda kompozit haline
getirilen sodyum bentonit granüllerinden oluflmaktad›r.  Üretim hatt›n›n
tamam› ‹zomas bünyesindeki mühendislerce dizayn edilerek imalat›
yap›lm›flt›r.

Epoxy endüstriyel tesislerde çokça kullan›lan bir zemin kaplama
malzemesidir. Tozumaz, anti-bakteriyel ve mono-blok yap›s› sayesinde
çoklukla tercih edilmekle birlikte, sanayinin birçok noktas›nda a¤›r
yüklere de maruz kalmakta ve problemler yaflanmaktad›r. Firma Ar-Ge
grubunun gelifltirdi¤i solgel tekni¤i ile üretilmekte olan yüksek aderansl›
ve çizilme dayan›ml› özel epoxy kaplama

malzemesi sahip oldu¤u UV dayan›m› sayesinde de iç ve d›fl mekanlarda
seramik gibi yap›flmas› çok zor bölgelerde dahi yüksek baflar›yla
uygulanabilmektedir. Çizilmeye karfl› mukavemeti sayesinde çok uzun
süreli bir çözüm olarak endüstriyel kaplamalar›n birçok problemini
ortadan kald›rmaktad›r.

Adres : Ayaza¤a Mah. Kemerburgaz Cad. No:1 34396 fiiflli / ‹stanbul
Tel : 0212 331 28 00
Faks : 0212 289 23 40 / 41 / 42
Web : www.evyap.com.tr

EVYAP SABUN,YA⁄, GL‹SER‹N SAN. VE T‹C. A.fi

Evyap’›n 1927'de Erzurum'da sabunla bafllayan baflar› öyküsü günümüzde sabundan dufl jeline, flampuandan t›rafl ürünlerine ve kreme, bebek bezinden difl macununa
kadar genifl bir kategoride 100‘ü aflk›n ülkeye ulaflmaktad›r. Bugün Evyap, dünyan›n önde gelen sabun ve kiflisel bak›m ürünleri üreticilerinden biridir. Türkiye
sabun ihracat›n›n %70'ini gerçeklefltiren Evyap, ilk 100 Türk sanayi flirketi aras›nda yer almaktad›r. Evyap'›n Türkiye'deki tesislerinin yan›s›ra 2002 y›l›nda M›s›r'da
faaliyete geçen tesisleri bulunmaktad›r.
Evyap; Duru, Arko, Arko Nem, Evy Baby, Evy Lady, Gibbs, Fax, Activex ve Sanino gibi önemli markalar› ile afla¤›daki kategorilerde genifl bir ürün yelpazesine
sahiptir.
En son teknolojilerle üretilen kaliteli sabun ve kiflisel bak›m ürünlerini uygun fiyatlarla tüketicilerine sunmay› prensip edinen Evyap Kas›m 2006'da kozmetik
sektörünün öncü firmalar›ndan olan ve 30 y›ll›k bir birikime sahip Aromel Kozmetik'i sat›n alarak bünyesine katm›flt›r.

Evyap, sergide çocuk bezi ürünlerini sergilemektedir. Ürünlerde
krem ve losyon uygulamas› vard›r.  Ürünlerin yenilikçi özelli¤i
krem uygulamas›n›n Türkiye’de bir ilk olmas› ve krem ile losyonun
beze uygulanma özelli¤idir.

Bu ürün, kremsi yap›s› ile bebe¤in piflik olmas›n› önleme¤e yard›mc›
olur ve güzel kokusu ile idrar kokusunu bast›r›r. Krem ayn› zamanda
Pediatrik Dermatoloji Derne¤i taraf›ndan onaylanm›flt›r.
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Adres : E-5 Karayolu Misinil Kavfla¤› Çorlu/Tekirda¤
Tel : 0282 675 14 14
Faks : 0282 675 14 00
E-posta : oztektekstil@oztektekstil.com.tr
Web : www.oztektekstil.com.tr

ÖZTEK TEKST‹L TERB‹YE TES‹SLER‹ SAN. VE T‹C A.fi.

“SPECTRA”-Öztek Tekstil 1995 y›l›nda Çorlu'da kurulmufltur ve ayda 3.000.000 metre  kumafl boya, bask›, terbiye, kaplama ve laminasyon ifllemleri yapmaktad›r.

Öztek Tekstil bünyesinde yürütülen  Ar-GE  çal›flmalar› ile  K.B.R.N. ( Nükleer Kimyasal Biyolojik Koruma sa¤layan ) K›yafetleri, Tex-Therm Termal Kameralara
Yakalanmayan Kumafllar, Elektromanyetik Alanlardan Koruyan Kumafllar,So¤uk ‹klim Kumafllar› , Gece Görüfl Cihazlar›na Yakalanmayan Kumafllar,Yanmaz
Pilot Kumafllar›, Keskin Niflanc› K›yafetleri,Antibakteriyel ,Nefes alabilen, Sinek Kovucu Kumafllar,Paraflüt Kumafllar›, Çad›r Kumafllar›, Mühimmat Yele¤i
Kumafllar›, S›rt Çantas› Kumafllar› ,Çok Katmanl› Koruyucu Kumafllar  gibi  askeri ,sa¤l›k, spor alanlar› için kumafllar üretilmektedir.
Öztek Teknik Tekstilleri ile daha iyi bir hayat için daha iyi  koruma, daha iyi konfor.

Nükleer, biyolojik ve radyolojik tehditlere karfl› koruma sa¤layan
ürünler, korozyon önleyici, nefes alabilir, ayn› zamanda rüzgar ve
su geçirmez koruyucu kumafllar ile birlikte zararl› elektromanyetik
alandan korumaya yönelik SPECTRA SHIELD  ürünleri
sergilenecektir. SPECTRA SHIELD ürünlerinin çeflitli uygulama
alanlar› mevcuttur; örne¤in hamile k›yafetleri, perdeler, duvarlar,
cep telefon k›l›flar› ( gizlice dinlenmeyi de önlemektedirler) . Bu
ürünler, mobil s›rt  sinyal bozucular› n›n (jammer) yayd›¤› yüksek
elektromanyetik alanlardan korunmada da kullan›lmaktad›r. Kal›c›
ve dayan›kl›d›rlar.

Bütün ürünler Öztek Tekstil patentlidir.

Sarbak Metal A.fi. 1976 y›l›nda Had›mköy/ Sazl›bosna Köyü'nde kurularak Türk sanayisinin mihenk tafllar›ndan biri olmufltur. 2002 y›l›ndan itibaren Çerkezköy'deki
fabrikas›nda 168 personeli ile pirinç malzeme üretmektedir. Hem iç piyasada hem de ihracatta sektör pazar pay›n›n büyük k›sm›n› karfl›lamaktad›r. Y›llard›r ilk
500 de bulunan firma, 2007 y›l› “‹SO ÇEVRE BÜYÜK ÖDÜLÜ” ile onurland›r›lm›flt›r. 2005 y›l›nda OECAM (Avrupa bak›r alafl›mlar-külçe imalatç›lar birli¤i)
üyeli¤i kabul edilmifltir. REACH ve ROHS direktifleri gere¤i yükümlülükleri yerine getirilmektedir. 9001 Kalite, 14001 Çevre ve 18001 ‹SG yönetim belgelerine
sahiptir. Avrupa ve Amerika normlar›nda malzeme üretmektedir.

Adres : O.S.Bölges› G.O.Pafla Mah. ‹tfaiye  Cad. No:3 Çerkezköy/Tekirda¤
Tel : 0282 725 19 60
Faks : 0282 725 19 70
E-posta : sarbak@sarbak.com.tr
Web : www.ekosari.com, www.sarbak.com.tr

SARBAK METAL T‹C. VE SAN. A.fi.

Sarbak Metal, kuruluflundan bugünlere; sektöründe öncü ve yenilikçi
olman›n hakl› gururu ile gelmifl olup, hep ilklere imza atm›flt›r.
Çerkezköy' deki tesislerinde son teknoloji kullan›lmaktad›r. 2005
y›l›ndan itibaren içi bofl profil ve çubuk üretimi yap›lmaktad›r. 2009
y›l›nda kurflunsuz malzeme üretilerek, ülkemiz insanlar›na sa¤l›kl›
bir yaflam sunumu hedeflenmektedir.

Bundan böyle firma taraf›ndan su sayaçlar›, armatürler ve fittings
malzemeleri, kurflunsuz malzemeden üretilerek insanl›¤a ve çevreye
önemli bir hizmet sunulacakt›r. Bu çal›flmalar firma Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Genel Müdürünün inovatif fikir ve destekleri ile
gerçekleflmifltir. Bu sayede tüm personel inovasyon coflkusunu
yaflamakta, bu coflku da ekonomik kalk›nmada itici güç olmaktad›r.
Kurum içinde özgür fikirler daima sayg› görmüfl ve flirket
dinamizminde yerini alm›flt›r.
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Adres : Güzelyurt Mah. Beykoop 1.Bölge 7.Cad Aker Apt. D:1 ‹stanbul
Tel : 0212 444 00 67
Faks : 0212 852 80 82
E-posta : info@tutkunlar.com.tr
Web : www.tutkunlar.com.tr

TUTKUNLAR END. ÜRN. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

Kuruldu¤u 1976 y›l›nda müflteri memnuniyeti bilinci ile yola ç›kan Tutkunlar Çelik Kap›, kaliteli ve estetik görünüme sahip kap› modellerine, ça¤›n geliflen
güvenlik teknolojilerini entegre etmifltir. Türkiye'de çelik ve ahflab› birlefltiren "ilk" kurulufl olarak tasarlad›klar› kap› modelleri ile kullan›c›lar›n› hem görsel aç›dan
memnun etmekte, hem de onlara h›rs›zl›k oranlar›n›n giderek artt›¤› ülkemizde güvenli¤i ve rahat› sunmaktad›r. Türk mal›n›n kalite ve güvencesini dünya pazar›nda
çal›flt›¤› Türkî Cumhuriyetler, Balkan ve Arap ülkelerine tan›tmaktad›r. En önemli rekabet avantajlar› tamamen müflterinin istekleri ile flekillenen butik ürünleridir.

Çelik Kap› ve Kap›ya Uygulanabilir Teknolojik Ürünler sergilenmektedir.

Firma kuruluflundan itibaren üretti¤i kap›lar›n modellerinde,
güvenilirli¤inde ve kullan›m rahatl›¤›nda hep tüketicinin ihtiyaçlar›na
cevap verecek yenilikler yapmay› hedeflemifltir.

2004 y›l›nda “Sahibini Tan›yan Kap›” slogan› ile yola ç›kt›lar›nda ürün
gruplar›na dâhil olan “Sahibini Parma¤›ndan Tan›yan Kap›” ile sergiye
kat›lmaktad›rlar. Müflteri bir ürünü istemeden önce, geliflen ve de¤iflen
flartlara göre ne talep edebilece¤ini tahmin etmek firman›n ilk ifl sürecidir.
Bu ba¤lamda, 2004 y›l›nda elektronik alandaki geliflmeleri tüketicilerin
büyük be¤enisini kazanan kap›lar›yla birlefltirmeyi hedeflemifllerdir.
Kap›n›n sahibini parma¤›ndan tan›yaca¤›, aç›labilece¤i ve kilitlenebilece¤i
fikrinin oluflmas› sürecini ürün gelifltirme çal›flmalar› süreci izlemifl,
ard›ndan ilk örnek üretim gerçeklefltirilerek baflar› ile sonuçlanan çal›flma
müflteriye sunulmufltur.
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Adres : Sabanc› Center 4. Levent / ‹stanbul
Tel : 0212 385 55 55
Faks : 0212 278 21 81
Web : www.akbank.com

AKBANK T.A.fi.

Akbank Ticari Bankac›l›k yenilikçi, h›zl›, güvenilir ve rekabetçi bankac›l›k anlay›fl›yla müflterilerine d›fl ticaret hizmetlerinden yat›r›m hizmetlerine, nakit
yönetiminden krediye ve risk yönetiminden sigortac›l›¤a dek genifl bir yelpazede hizmet sunmaktad›r.

Amac›m›z; müflterilerimizin finansal ve finansal olmayan ihtiyaçlar›n› müflteri özelinde ve proaktif olarak tespit ederek, çözüm üretmek ve rekabet güçlerini
art›rmalar›na katk›da bulunmakt›r.

Müflterilerimize sundu¤umuz ürünler aras›nda, klasik bankac›l›k ürünlerinin yans›ra, nakit yönetimi sistemleri; kabul/aval kredileri, harici garantiler, akreditif,
ihracat akreditif iskontosu, ihracat faktoringi, eximbank kredileri, ülke kredileri gibi d›fl ticaret ürünleri; forward, opsiyon, faiz swaplar› (IRS) gibi faiz ve kur
riskinden korunma amaçl› hedging ürünlerini sayabiliriz.

Adres : Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Genel Müdürlük 4. Levent / ‹stanbul
Tel : 0212 316 00 00
Faks : 0212 316 09 00
Web : www.isbank.com.tr

TÜRK‹YE ‹fi BANKASI A.fi.

Atatürk’ün talimatlar›yla 26 A¤ustos 1924 tarihinde kurulan Türkiye ‹fl Bankas›, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel ulusal bankas›d›r. 85 y›ld›r Türkiye için güveni,
do¤rulu¤u, kaliteli hizmeti ve ça¤dafll›¤› ifade eden ‹fl Bankas›, bugün Türk bankac›l›k ve finans sektörünün en önemli kurulufllar›ndan biridir.  Banka, kuruldu¤u
günden bu yana sanayi ve finans sektöründeki yat›r›mlar› ve ifltirakleri ile birçok yeni iflkolunun Türkiye’deki öncülü¤ünü yapm›flt›r.

Avrupa ve K›br›s’taki ilk Türk banka flubeleri, Türkiye’nin ilk internet flubesi, ilk yat›r›m hesab› hizmetleri, ilk yat›r›m fonu, WAP ile bankac›l›k ifllemlerinin ilk
olarak cep telefonlar›na tafl›nmas›, Türkiye ‹fl Bankas›’n›n ilklerinin sadece birkaç›d›r. Bugün 21 binin üzerinde çal›flan›yla ve Türkiye çap›nda 1000’i aflk›n flubeyle
hizmet veren ‹fl Bankas›, müflterilerine kredi ve nakit yönetimi konular›nda genifl bir ürün yelpazesiyle hizmet vermekte, sektörlere özel ürünler gelifltirmekte,
giriflimcilere sadece bankac›l›k ürün ve hizmetlerini sunman›n ötesinde, ayn› zamanda onlar›n daha etkin, verimli ve rekabet edebilir düzeyde faaliyet göstermesine
destek olmakta ve ikinci, üçüncü nesillerde de devam edecek olan uzun vadeli bir iflbirli¤i ve çözüm ortakl›¤› yaratmaktad›r.

‹fl Bankas›, Ar-Ge çal›flmalar›yla üretimde verimlili¤i art›rmay›, rakipleri aras›nda öne ç›kmay›
ve d›fl pazarlara aç›lmay› hedefleyen firmalara “‹novasyon Destek Paketi” ile destek veriyor.
1501 Say›l› Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program› ile 1507 Say›l› KOB‹ Ar-Ge Bafllang›ç
Destek Program› kapsam›nda hibe fonlar›ndan almaya hak kazanan firmalar›n yararlanabildi¤i
‹novasyon Destek Paketi kapsam›nda yer alan ürünlerimiz:
‹novasyon Kredisi
Hibe bedellerinin ödenme süresine kadar oluflacak finansman ihtiyaçlar›n›z› karfl›lamak için
size özel faiz oranlar›yla ‹novasyon Kredisi’nden yararlanabilirsiniz. Kredinizi 12 aya varan
vadelerle spot kredi ya da taksit ödemeli ticari kredi fleklinde kullanabilirsiniz.
Yat›r›m Kredisi
Hibe deste¤i kapsam›nda yer almayan makine/ekipman al›m› vb. yat›r›mlar›n›z›n yan› s›ra, proje
tamamland›ktan sonra yap›lacak yat›r›mlar›n›z›n finansman› için ilk 1 y›l› anapara ödemesiz
dönem olmak üzere, azami 5 y›l vadeli olarak yat›r›m kredisinden yararlanabilirsiniz.
Teminat Mektubu
Hibe deste¤i kapsam›nda  talep edece¤iniz avans ödemeleri için ilgili kurum/kurulufllara hitaben
düzenlenecek teminat mektubunu uygun koflullarla alabilirsiniz.
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Resmî olarak 1959 y›l›nda kurulan Otosan, Türkiye'de Otomotiv sanayinin geliflmesinde çok önemli bir rol oynam›fl, k›sa sürede montaj fabrikas›ndan üretim
merkezi konumuna gelmeyi baflarm›flt›r. 1966 y›l›nda seri üretimine bafllad›¤› Anadol ile Türkiye'de otomotiv sanayinin ilk tohumlar›n› eken flirkettir.

Adres : Akp›nar Mah. Hasan Basri Cad. No:2  34885 Sancaktepe / ‹stanbul
Tel : 0216 564 71 00
Web : www.fordotosan.com.tr

FORD OTOMOT‹V SANAY‹ A.fi.

Yüksek yak›t ekonomisine sahip ve ticarileflme hedefine haz›r bir hibrit
araç prototipi gelifltirmek amac›yla Ford Otosan, ‹TÜ-OTAM, ‹TÜ-
MEKAR ve TÜB‹TAK-MAM ile iflbirli¤i yaparak Ford Transit Hibrit
2. Prototip Arac›n› hayata geçirmifltir.
Ford Transit Hibrit 1. Prototip Arac›ndan farkl› olarak, yurtd›fl›ndan
temin edilen parçalar›n sistemdeki önemi anlafl›lmas› sebebiyle hibrit
araç pazar›nda ticari ve rekabetçi olabilmek ad›na hibrit araç bileflenlerinin
tasar›m› ve üretimi içeren üç ayr› proje daha Ford Otosan bünyesinde
gerçeklefltirilmifltir.( Elektrik Motor Projesi/Jeneratör Ünitesi,  Batarya
ve Batarya Kontrol Ünitesi Projesi, Hibrid Elektrikli Araç Kontrol
Ünitesi Projesi)
Ford Transit Hibrit 2. Prototip Arac›  hafif ticari hibrit arac›n ticarileflmesi
yönünde at›lan ilk ad›md›r. Bu prototip, manuel flanz›manl› olmas›,
ilave hiçbir sürücü müdahalesi getirmemesi ve sa¤lad›¤› yak›t tasarruf
miktar› ile sadece s›n›f›nda de¤il dünyada da bir ilk teflkil edecek
niteliktedir. Bu sayede, global rakiplerinin hibrit prototiplerinden farkl›,
yenilikçi ve çevreci bir üründür.
Ford Transit Hibrit 2. Prototipi, tamamen özgün patentli bir Hibrit
Platformuna sahiptir, flehir içinde % 25 Yak›t Ekonomisi sa¤lanmaktad›r,
 zararl› emisyonlar %25 oran›nda azalt›lm›flt›r, 2 + 2 sürüfl yetene¤i
sayesinde kaygan zemin yol tutufl kabiliyeti yüksek  performans
sergilemektedir.
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Adres : Beflyol Fabrikalar Cad. No:21 Sefaköy / ‹stanbul
Tel : 0212 541 61 80
Faks : 0212 579 70 34
E-posta : cemofset@cemofset.net
Web : www.cemofset.net

CEM OFSET MATBAACILIK SAN. A.fi.

Cem Ofset Matbaac›l›k San. A.fi. Beflyol mevkiinde E5 Karayoluna cepheli 30.000m2’lik kapal› bir alanda ifllerli¤ini sürdüren ve 30 y›l önce kurulan Türkiye’nin
sektöründe önde gelen bir kurulufludur.

Cem Ofset, ça¤dafl teknik donan›m› ve üretim, kapasitesi üstün kaliteli
ürünleri en k›sa sürede en yüksek tirajda sunabilen bir yap›ya sahiptir.
Bu özellikler, kalitenin yan› s›ra Cem Ofset’i ekonomik k›lan ö¤elerdir.
 Cem Ofset her türlü ka¤›t ve kartona hayat verir. Çal›flmalar›, afiflten
pankarta, karton kutudan etikete, dergiden broflüre, plastik ambalaj
ürünleri ve her türlü bask› malzemesini içine alan büyük bir yelpaze
oluflturur. Cem Ofset, Türk Ekonomisini vücuda getiren tüm kurulufllara
ilk günden bugüne, ayn› coflku ve özenle hizmet vermekten gurur duyar.
‹nce eleyip, s›k dokumak sözcü¤ü gerçek anlam›n› Cem Ofset’te bulur.
Her ifl, ister küçük olsun, ister büyük, yönetim toplant›lar›nda her yönüyle
ele al›n›r. Amaç, en kaliteli hizmeti, en k›sa sürede verebilmektedir.
Bunun için, Cem Ofset’in tüm olanaklar› seferber edilir. Bitirilen her
ifl, sadece bitmifl bir ifl de¤il, Cem Ofset’in prestijidir.
Karton Ambalaj: Çeflitli Ebatlarda, Deterjan, G›da, Temizlik ürünlerini
içeren kozmetik ambalajlar.
Plastik Ambalaj: Kozmetik, Temizlik Ürünleri, Posta hizmetlerini içeren
pofletler ve çeflitli ebatlarda plastik torbalar.
Ka¤›t Ürünleri: Her türlü, Etiket, Dergi, Broflür, Afifl, Kitap, Ayl›k,
Haftal›k Magazin dergilerini içine alan genifl bir yelpazeye sahip
sektöründe önde gelen kurulufllardan biridir.

1954 y›l›nda, Ahmet Çuhadaro¤lu taraf›ndan kurulan Çuhadaro¤lu, çelik yap› elemanlar› üretimiyle sektöre girerek 1965 y›l›ndan bu zamana faaliyet alan›n›
alüminyum do¤rama olarak belirlemifltir. 1978'de anonim flirket olma yolundaki tüm geliflimini tamamlam›flt›r. Bünyesindeki flirketlerin say›s›n› 8'e yükselterek
1996 y›l›nda ald›¤› holdingleflme karar› ile Türkiye'nin say›l› holdingleri aras›nda yerini alm›flt›r. Çuhadaro¤lu Holding, günümüzde sektörde akla gelen ilk
markalardan biri olmufltur.

Çuhadaro¤lu Holding; Alüminyum profil çekimi, yüzey ifllemleri, alüminyum yap› elemanlar› taahhüt ve üretimi, ‹nflaat ve sigorta sektörlerinde, biri Fransa'da,
biri Tuzla Serbest Bölgesi'nde olmak üzere, bünyesindeki 8 flirketle hizmet sunmaktad›r.

Adres : Hürriyet Mah. Cemil Bengü Cad No 41 Ça¤layan / ‹stanbul
Tel : 0212 224 20 20 -240
Faks : 0212 224 20 40
E-posta : iletisim@cuhadaroglu.com
Web : www.cuhadaroglu.com

ÇUHADARO⁄LU ALÜM‹NYUM S‹STEMLER‹

Çuhadaro¤lu Alüminyum Sistemleri’nin ürün yelpazesi:

Alüminyum Kap› ve Pencere Sistemleri ,
Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri ,
Alüminyum Sürme Sistemleri ,
Cephe Kaplama Sistemleri ,
Alüminyum Güvenlik Sistemleri ,
Alüminyum Günefl K›r›c›lar ,
Alüminyum Ifl›kl›k ve K›fl Bahçesi Sistemleri ,
Alüminyum Korkuluk ve Küpeflte Sistemi ,
Interax Kap› ve Aksesuar Sistemleri ,
Alüminyum Profil ve Levha ‹flleme Makineleri
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Adres : K›s›kl› Mahallesi Ferah Caddesi N:1 B.Çaml›ca-Üsküdar/‹stanbul
Tel : 0216 524 29 00
Faks : 0216 481 47 72
E-posta : kurumsalprojeler@ulker.com.tr
Web : www.ulker.com.tr

ÜLKER

1944 y›l›nda Ülker markas›yla bisküvi üreterek ticaret hayat›na bafllayan Y›ld›z Holding, bugün bisküviden çikolataya, gazl› içeceklerden süt ve sütlü ürünlere, bebek
mamas›ndan kiflisel bak›m ürünlerine ve ambalaja kadar genifl bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Y›ld›z Holding, 2008 y›l› itibariyle 10,9 milyar USD’lik ciro büyüklü¤ü ile
yaln›zca Türkiye çap›nda de¤il, dünya çap›nda da sayg› gören kurulufllardan biri olmay› baflard›. Bünyesinde bulunan 7 Grup Baflkanl›¤› ve Godiva’y›, 7’si yurtd›fl›nda toplam
53 fabrika ve 29.500 çal›flan›yla destekleyen Y›ld›z Holding, üretim ve sat›fl gücü, ürün çeflitlili¤i ve da¤›t›m a¤›yla rakiplerinden farkl›lafl›yor. Y›ld›z Holding 275 markas›
ve 3.560 ürün ürün çeflidiyle tüketiciye do¤rudan ulafl›yor.

Kaliteye verilen önem Y›ld›z Holding’in baflar›s›n›n ana ö¤esi, üretim
politikalar›n›n temelidir. Holding 1944’ten bu yana müflterilerine en kaliteli
ve hizmeti sunmak için çal›fl›yor.

Y›ll›k cirosunun yüzde 1.5’ini her y›l araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›na
ay›ran Y›ld›z Holding, dünyadaki ak›mlar› yak›ndan takip etmekle yetinmiyor;
bilgi yönetimi, inovasyon ve Ar-Ge çal›flmalar›yla bu trendlerin oluflumuna
da katk›da bulunarak tüketicinin be¤enisi en üstü düzeyde karfl›l›yor.

Holding’in amiral markas› Ülker de gücünü ana ifli olan g›dada tüketici
beklentilerini iyi de¤erlendirip onlara her zaman kaliteli, lezzetli, taze ve
hijyenik ürünler vermeyi ilke edinmekten ald›. Zaman ilerleyip tüketicilerinin
ihtiyaçlar› artt›kça ürün yelpazesinde, yaflam› kolaylaflt›ran, sa¤l›¤a koruyucu
katk› yapan ürünleri de ekledi. Bugün Ülker, düflük kalorili, fonksiyonel,
diyabetik  ve diyet ürünler üzerindeki çal›flmalar› ile tüketicilerinin sa¤l›¤›na
da katk› sa¤l›yor.

Ambalaj Grubu bünyesinde çal›flan AR-GE birimi, tüketici haklar›na sayg›l›,
yasa ve uygulamalarla uyumlu, çevre dostu ve hijyenik ambalaj çal›flmalar›n›
sürdürüyor.

Polinas ve Farmamak’ta gelifltirilen biyobozunur ürünler ve antibakteriyel
film gibi çal›flmalar daha yaflan›r bir dünya için ç›¤›r açacak nitelikte. Biliflim
Grubu’nun AR-GE departman›, yaz›l›m ve donan›m alan›nda bir taraftan
fark yaratan ürünler gelifltirmeyi hedeflerken, di¤er taraftan da mevcut
ürünlerinin verimlili¤ini ve çevreye olan duyarl›l›¤›n› art›rmaya çal›fl›yor.
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NTV Tarih:

Ocak 2009'da ilk say›s›n› ç›kartan NTV Tarih orijinal içerikli ve yerli bir popüler tarih dergisidir.

Ayl›k periyotlarla ç›kan derginin içeri¤i ba¤›ms›z araflt›rmac› ve akademisyenlerin birikim ve araflt›rmalar› üzerinden
olufluyor, herkesin anlayabilece¤i bir dille okuyucuya aktar›l›yor.

Yaflanan olaylar›n olabildi¤ince dönemin flartlar› içerisinde de¤erlendirildi¤i; geçmifle sadece bugün durdu¤umuz
yerden de¤il, zaman›n koflullar›, sosyal yaflam›, insan iliflkileri ve al›flkanl›klar› içinden de bakan dergi sadece tarihin
derinliklerinde kalm›fl konular› de¤il ayn› zaman da gündemdeki tart›flmalara da tazeleyici ve bilimsel katk›lar
sunuyor.

NTV Tarih ulusal ve uluslararas› fark gözetmeden her tür tarihi, kültürel ve co¤rafi de¤eri koruma amac›yla kamuoyuna
bilgi verme ve yay›nlar›yla tarih bilincinin geliflimine katk›da bulunma misyonunuyla hareket ediyor.

Adres : Büyükdere Cad. USO Center No:245A Maslak / ‹stanbul
Tel : 0212 335 00 00
Faks : 0212 330 00 50
Web : www.ntvmsnbc.com

DO⁄Ufi GRUBU ‹LET‹fi‹M YAYINCILIK VE T‹CARET A.fi.

NTV Bilim:
Do¤ufl Yay›n Grubu'nun yeni dergisi "NTV Bilim", Mart 2009'daki ilk say›s›yla yay›n hayat›na
bafllad›.

Bilim ve teknolojideki yeni geliflmeler, insanl›¤›n gelece¤ini etkileyecek bulufllar, gündelik
yaflam›m›zda say›s›z defa kulland›¤›m›z dikkat çekmeyen ama vazgeçemeyece¤imiz tasar›mlar,
yaflam›n s›rlar›, evrenin milyarlarca y›ll›k serüveni her ay "NTV Bilim" okuyucular›yla bulufluyor.

Yay›n kurulunda alan›nda uzman akademisyen ve araflt›rmac›lar›n yer ald›¤› dergi, orijinal
içerikli ve yerli bir dergi. NTV Bilim, görsel zenginli¤i, aç›k, ve ak›c› uslubu ile bilimi, flimdiye
kadar oldu¤undan daha genifl kitlelere tafl›mak ve bir grup insan›n seçkin ve gizemli bir meselesi
olmaktan ç›karmay› hedefliyor.

Adres : Do¤an TV Center 100. Y›l Mahallesi 34204 Ba¤c›lar / ‹stanbul
Tel : 0212 413 56 00
Faks : 0212 429 58 57
E-posta : kurumsaliletisim@cnnturk.com.tr
Web : www.cnnturk.com

LAP‹S TV VE RADYO YAYINCILIK A.fi.

CNN Türk, 1999 y›l›nda Do¤an Medya Grubu ve Time Warner’›n ortak giriflimi ile kurulmufltur. CNN’in kendi ismiyle, Atlanta d›fl›nda yönetilen, 24 saat ulusal
bir dilde haber yay›nc›l›¤› yapan ilk ulusal kanal olan CNN Türk, Türkiye’de de yabanc› bir medya kuruluflu ile ortak olarak kurulan ilk televizyon kanal›d›r.
Do¤an Medya Grubu’nun Türkiye’deki ve CNN’in tüm dünyadaki genifl haber kaynaklar›n› optimum düzeyde bir araya getiren CNN Türk, Türkiye’deki haber
yay›nc›l›¤›na yeni bir boyut kazand›rm›flt›r. Haberler, hava durumu, ekonomi, spor, sohbet ve tart›flma programlar›n›n yan› s›ra kültür-sanat, tarih, sinema, müzik,
çevre, moda, sa¤l›k, ifl dünyas›, otomotiv konular›n›n ele al›nd›¤› yap›mlar ile her kesimden izleyiciye ulaflmay› hedefleyen CNN TÜRK, yurtta ve dünyadaki
geliflmelerin aktar›ld›¤› “Son Dakika” haberlerine de 24 saat boyunca yer vermektedir.
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 2 Mart 1981 tarihinde kurulmufl olan Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Türkiye’nin en önde gelen ekonomi- politika gazetesi olan Dünya’y› yay›nlamaktad›r. Dünya’n›n
tiraj›n›n %75’i abone yoluyla kap›lara teslim edilirken, %25’i gazete bayileri arac›l›¤› ile da¤›t›lmaktad›r. Abonelerinin büyük ço¤unlu¤unu flirketlerin oluflturdu¤u
Dünya’n›n her gitti¤i yerde ortalama 4-5 kifli taraf›ndan okundu¤u ve böylelikle her gün tiraj›n›n çok üstünde okura ulaflt›¤› da bilinmektedir. Bu sebepten ötürü
de reklam verenlerin en çok tercih etti¤i gazetelerden biridir.

Dünya, yurtiçi ve yurtd›fl›nda bulunan 50’den fazla bölge temsilcili¤i ile de alan›n›n en güçlü iletiflim a¤›na sahip gazetesidir. Türkiye’nin kendi dallar›nda uzman
en ünlü akademisyenlerini bünyesinde bulunduran Dünya’n›n yaz› iflleri bölümünde yaklafl›k 150 kifli çal›flmaktad›r.

Daha çok bilgi, iyi ve objektif haber ilkelerini benimseyen Dünya Gazetesi, tarafs›z yorumlar›yla yaln›z ifladam›n›n de¤il, s›radan okurun da ilgi oda¤›d›r. Her
gün 200'ün üzerinde haber ve 15'in üzerinde uzman›n yorumuyla ifl dünyas› bilgilendirmekte, döviz kuru, borsa eki, sektör ekleri ve özel ek ve sayfalar› ile de
okurlar›n baflvuru kayna¤› olma niteli¤ini korumaktad›r.

Dünya Süper Veb Ofset A.fi,  Türkiye'nin ekonomi gazetesi Dünya'n›n yan› s›ra her biri sektöründe lider Dünya G›da,  Makina Magazin ve Dünya ‹nflaat dergilerini
de yay›nlamaktad›r.

Adres : Balamir Sok. No:7 Kavac›k-Beykoz / ‹stabul
Tel : 0216 681 18 00
Faks : 0216 680 39 76
E-posta : dunya@dunya.com
Web : www.dunya.com

DÜNYA SÜPER VEB OFSET A.fi.

Adres : Do¤an Medya Center Ba¤c›lar 34204 ‹stanbul
Tel : 0212 505 68 91
Faks : 0212 505 67 69
E-posta : info@dogangazetecilik.com.tr
Web : www.milliyet.com.tr

DO⁄AN GAZETEC‹L‹K A.fi.

M‹LL‹YET

“Tek amac›m›z var: Bize duydu¤unuz güveni her sabah yeniden hak etmek.”

Bas›nda etik de¤erleri gazete kimli¤inde kurumsallaflt›ran, böylece sektör genelinde bu de¤erlerin benimsenip yerleflmesine öncülük eden Milliyet, gerçekten de
Türkiye’de “Bas›nda Güven” ilkesinin tart›fl›lmaz lideridir.

Türk bas›n sektöründe, yar›m yüzy›l› aflk›n bir süredir geleneklerini s›k› s›k›ya koruyan Milliyet, kaliteden ödün vermesizin kitle gazetesi olunabilece¤inin
tart›flmas›z en baflar›l› örne¤i olarak öne ç›kmaktad›r. Milliyet’in baflar›l› deneyimi Türkiye’ye, bir yay›n organ›n›n popülizmin kolayc›l›¤›na sapmadan da genifl
kesimlere ulaflabilece¤ini kan›tlam›flt›r.
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1980'de ar› ürünleri iflleme, ambalajlama ve pazarlama amac›yla kurulan Alt›parmak G›da, Balparmak markas› ile Türk markal› bal sektörünün lideridir.
Çekmeköy’de 28.000 m2 arazi üzerinde kurulu Alt›parmak tesisleri, 24.000 ton/y›l ambalajlama kapasitesiyle alan›nda, Avrupa’n›n 3 büyük kuruluflundan birisidir.

Alt›parmak, tüketicisine sundu¤u kalite ve sa¤l›k standard› ile sektörün öncülü¤ünü üstlenmektedir. Avrupa’n›n ilk dördü aras›nda yer alan Alt›parmak Bal ‹htisas
Laboratuar›nda ballar, 65 parametrede incelenip, kalitesi ve safl›¤› garanti edildikten sonra ambalajlanarak tüketicilere ulaflt›r›l›r.

Çok say›da ulusal ve uluslararas› ödülleri bulunan firma; g›da güvenli¤i sistemi ISO 22000:2005 ve global g›da standard› BRC (British Retail Consortium) gibi
belgelere de sahiptir.

Alt›parmak ayr›ca, 1994 y›l›ndan itibaren, 3 k›tada 11 farkl› ülkeye ihracat yapmaktad›r.

Adres : Çavuflbafl› Cad. No:70 Çekmeköy / ‹stanbul
Tel : 0216 641 20 20
Faks : 0216 641 30 30
E-posta : balparmak@balparmak.com.tr
Web : www.balparmak.com.tr

ALTIPARMAK GIDA SAN. VE T‹C. KOLL. fiT‹.

Firmam›z 1986 y›l›nda Ar-Ge laboratuvar›n› kurarak inovasyon
faaliyetlerine bafllam›fl ve o y›ldan itibaren bir çok inovasyon çal›flmalar›
yürütmüfltür. 2004-2007 y›llar›nda "Balda Yörelere Göre Kal›nt›, Hile
ve Orijin Tespiti" projesi kapsam›nda tüm Türkiye’den direkt ar›c›lardan
al›nan bal örneklerinin yörelere göre özellik ve yap›lar›n›n tespiti ile
orijinlerinin belirlenmesi, kal›nt› ve hile analizleri ile problem yaflanan
yörelerin tespiti ve buralardaki ar›c›l›k uygulamalar›n›n e¤itimlerle
iyilefltirilmesi hedeflenmifltir.  Bu projenin bir ç›kt›s› olarak “Yöresel
Ballar” ve “Monoflora Ballar” olmak üzere iki ayr› kategoride ürünün
de piyasaya sunulmak üzere haz›rl›klar› tamamlanm›flt›r. “Ar›c›n›n Cep
Kitab›” ar›c›lar›m›za yol gösteren pratik bilgileri içeren her an yanlar›nda
tafl›yabilecekleri ve kolayca uygulayabilecekleri önemli bir baflka katk›
olmufltur. 2007 y›l›nda bafllat›lan ve 2009 y›l› sonunda tamamlanmas›
planlanan “Farkl› co¤rafi ve bitkisel orijinli ballar›n kristalleflme
özelliklerinin tespit edilerek, krem bal olarak de¤erlendirmesi” projesi
kapsam›nda Türkiye’nin farkl› co¤rafi bölgelerinden al›nan ballar›n
kristalleflme özellikleri tespit edildikten sonra krem bala uygunluklar›
araflt›r›lmaktad›r.

Proje sonunda krem bal ad›yla piyasaya sunulacak yeni ürünün hali haz›rda
raf ömrü çal›flmalar› devam etmektedir. Firmam›z ayr›ca, kullan›m
kolayl›klar› sunan yeni ve farkl› ambalaj çeflitleri  ile de bal tüketiminin
artmas›na katk›da bulunmufl ve yeni ambalajlar konusunda sektöre örnek
ve öncü olmufltur. Alt›parmak, bugün üretim, araflt›rma gelifltirme, kalite
güvence, sat›fl, pazarlama, idari ve di¤er destek birimlerden oluflan, 300’e
yak›n personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adres : Merkez Köyü, Yeni Mahalle, Ekol Sokak No: 4 ‹stanbul
Tel : 0212 866 81 55
Faks : 0212 866 81 22
E-posta : tuncay@ekolofset.com;  nurgul@ekolofset.com
Web : www.ekolofset.com

EKOL OFSET MATBAACILIK TES‹SLER‹ AMBALAJ SAN. VE T‹C. A.fi.

1978’de kurulan Ekol Ofset, bugün Türkiye’nin en büyük bask› ve ambalaj flirketlerinden biridir. En son olarak 2008 Y›l›nda Kas›m ay› içersinde kapasitesini
%15 arttirarak 18.000m2 lik binas›ndan 38.000m2lik yeni binas›na tafl›nd›,makine parkurunu; müflteriye daha iyi hizmet verebilmek ad›na geniflletti.

Felsefemiz, do¤a ile uyumlu olmak, ondan ald›klar›m›z›n de¤erini bilmek ve onunla uyumlu bir flekilde yaflamak. Öncelikle insan olman›n en temel gere¤i oldu¤una
inan›r›z, bu yüzden do¤a-dostu yeni fabrikam›z ile gurur duyuyoruz. Bizim gücümüz sadece üretim kalitemiz de¤il, ayn› zamanda ulusal ve uluslararas›  platformda
bir çok ödül kazanan endüstriyel tasar›mc›lar›m›zd›r. Büyük format konvansiyonel ve UV bask› dahil tüm üretim ifllemleri (80 gsm’den bafllayarak 900 gsm’ye
varan ka¤›t gramaj›) fabrikam›zda gerçeklefltirmekteyiz. E, F ve B tipi mikro oluklu mukavva üretimi, büyük formatta s›cak folyo bas›m›, litho laminasyon, kal›pl›
kesim, katlama ve yap›flt›rma bu ifllemlerden baz›lar›.

Fabrikam›zda ka¤›t-karton bazl› 3 ana grup ürün üretilmektedir. Ürün
gam›m›z›n %30’u karton bardak ve kaplardan % 60 › da kutu
çeflitlerinden oluflmaktad›r. Gam›n % 10’luk k›sm›n› ise multi-packler,
bardak altlar›, standlar, alüminyum folyoya sar›l› çikolatalar›n d›fl›nda
kullan›lan sarg›lar, tafl›y›c›lar,  seperatörler, tek kullan›ml›k tabaklar
ve posterler oluflturmaktad›r.

Bardaklar s›cak ve so¤uk içecek bardaklar› diye 2 alt gruba
ayr›lmaktad›r. Bunun d›fl›nda bardak katagorisinde dondurma kaplar›
ve kapaklari, salata kaplar›, tad›ml›k kaplar, popcorn kaplar›, noodle
kaplar› da yer almaktad›r.
A¤›rl›kl› olarak FMCG üretimi yapan müflterilerimiz için üretimini
gereçklefltirdi¤imiz kutular da tek katl› ve çok katl› (lamineli di¤er
bir ifade ile s›vama kutular ) olmak üzere 2 alt gruba ayr›lmaktad›r.
Talep ve ihtiyaca göre üretim s›ras›nda bu kutulara çeflitli özellikler
verilmektedir. Özelliklerine göre kutular da kendi içinde çeflitlilik
göstermektedir.
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Türkiye Halk Bankas› A.fi., 1938 y›l›nda esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibine uygun koflullarla kredi vermek amac›yla kuruldu. 1975 y›l›ndan itibaren sanayi
yat›r›m ve iflletme kredileri ile Halkbank, büyük sanayi kesimine de destek veren bir kurulufl haline geldi. 1990’larla birlikte bünyesine Töbank, Sümerbank,
Etibank ve Emlak Bankas›’n› katan Halkbank, son olarak Pamukbank entegrasyonu ile daha da güçlendi. Bugün Halkbank KOB‹’lerin yan› s›ra üretim, yat›r›m
ve istihdam›n art›fl›na katk›da bulunan giriflimcileri ça¤dafl bankac›l›k anlay›fl›yla destekleyen sektörün güçlü ve güvenilir bankas›d›r.

Adres : 2. Cad. No:63 06520 Sö¤ütözü / Ankara
Tel : 0 312 289 45 88
Faks : 0 312 289 45 75
E-posta : rtanitim@halkbank.com.tr
Web : www.halkbank.com.tr

TÜRK‹YE HALK BANKASI A.fi.

Platinium Card, Fon 24, Alt›n Mevduat Hesab›, Evini Yenile Türkiye,
‹steyin Yeter, KOB‹ ‹hracat Finansman Destek Kredisi, Halkbank
FKA ‹flbirli¤iyle KOB‹'lere Uygun Krediler, Küçük ‹flletme Destek
Paketi  ile ilgili afifller ve broflürler yolu ile stand›m›zda  bilgi
verilecektir.

Adres : Afliro¤lu Cd. No:147 41700 Dar›ca / Kocaeli
Tel : 0262 676 66 00
Faks : 0262 676 66 84
E-posta : info@sarkuysan.com
Web : www.sarkuysan.com

SARKUYSAN ELEKTROL‹T‹K BAKIR SAN. VE T‹C. A.fi.

Sarkuysan, ticari hayat›m›z›n önemli merkezlerinden olan Kapal›çarfl›'da alt›n ticareti yapan sarraf ve kuyumcular›n öncülü¤ünde, 1972 y›l›nda kurulmufltur. ‹smi,
kurucular›n›n mesleklerini ifade eden SARraf, KUYumcu ve SANatkar kelimelerinin ilk hecelerinin birlefltirilmesinden türetilmifltir.

Yaflam›m›z› renklendiren ve kolaylaflt›ran ça¤dafl nice endüstriyel mamullerin üretimi için, iç ve d›fl piyasalarda çok say›da sektöre "sks" markas› ile dünya
standartlar›nda girdi sa¤layan, her y›l üst seviyelerde ve artan oranlarda yaratt›¤› istihdam, kazand›rd›¤› döviz, ödedi¤i vergiler ve da¤›tt›¤› kar pay› ile büyük
katma de¤er yaratan tahminen 6000 ortakl› Sarkuysan, tamam› halka aç›k, profesyonel kadrolar›n yönetti¤i, ça¤dafl üretim ve yönetim yap›s› ile yat›r›mc›, dinamik
bir dünya kurulufludur.

Elektrolitik bak›r iletkenler; ç›plak bak›r tel, kalay kapl› bak›r tel,
nikel kapl› bak›r tel, filmaflin, çok telli ve demet bükümlü iletken,
halat örgülü iletken (rope), yass› tel ve özel kesit profiller, ka¤›t
izolel‹ yass› ve yuvarlak tel, bak›r boru, lama, çubuk, gümüfl
alafl›ml› bronz ve savurma döküm bronz.

Bak›r üretmek gün ›fl›¤› üretmektir. Sarkuysan yaflam›n›z›
›fl›kland›r›r...
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Adres : Kanyon Ofis Büyükdere Cad. No: 185 ‹stanbul
Tel : 0212 371 74 00
Faks : 0212 372 74 32
E-posta : vitraglobalinfo@eczacibasi.com.tr
Web : www.vitra.com.tr

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.

Eczac›bafl› Yap› Gereçleri, 1958 y›l›ndan bu yana VitrA markal› seramik banyo tak›mlar›, banyo mobilyalar›, tamamlay›c› ürünler, akrilik banyo küvetleri ve
dufl sistemleri ve 1983 y›l›ndan bu yana Artema markal› armatür ve banyo aksesuarlar› üretiyor. Y›ll›k 5 milyon adet seramik sa¤l›k gereci, 120 bin modül banyo
mobilyas›, 3 milyon adet armatür, 350 bin adet banyo küveti, 2.5 milyon adet banyo aksesuvar›, 150 bin adet gömme rezervuar ve 550 bin adet klozet kapa¤›
üretim kapasitesine sahip Eczac›bafl› Yap› Gereçleri, banyoda kullan›lan tüm ürünleri tasarlama ve üretme kapasitesiyle, dünyan›n say›l› kurulufllar› aras›nda yer
al›yor. VitrA ve Artema markalar› ile yurtiçinde  lider konumunda olan Eczac›bafl› Yap› Gereçleri yurtd›fl›nda VitrA markas› ile önemli pazar paylar›na sahip.

Klozetlerde su israf›na son! VitrA devam eden düflük su tüketimli
klozet gelifltirme çabalar› sonucunda 2008 y›l›nda 2.5/4 lt ile
y›kama yapabilen klozet ve rezervuarlar› gelifltirdi. Alman test
enstitüsü LGA taraf›ndan test edilen ve Avrupa birli¤i standartlar›na
göre (EN 997) dünyada ilk defa 4 lt ile çal›flan klozet-rezervuar
olarak onaylanan bu ürünler sayesinde VitrA, hem kendi ülkemizde
hem de yurtd›fl›nda tuvaletlerde kullan›lan suyun büyük oranda
tasarruf edilmesini sa¤lamay› hedefliyor.

Selpak Ka¤›t Bez yepyeni bir kategori ürünü. Türkiye'de ilk ve tek.
Selpak Ka¤›t Bez ›slak veya deterjanl›  olarak mutfak, banyo ve evin
genel temizli¤inde kullan›l›yor. Da¤›lm›yor, parçalanm›yor. Y›kay›p,
s›k›p tekrar kullanmak da mümkün. Selpak Ka¤›t Bez temizlik
sonras›nda çöpe at›ld›¤›ndan temizleme derdi ortadan kalk›yor ve
bakteriler de çöpe gitti¤inden hijyen sa¤lanm›fl oluyor.

1969 y›l›nda ça¤dafl ve sa¤l›kl›  yaflam›n gere¤i olan temizlik ka¤›d› ürünlerini üretmek, kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak amac›yla Yalova'da kurulan ‹pek Ka¤›t,
1970 y›l›nda faaliyete geçmifltir. Kuruldu¤u günden bu yana sektör lideridir. ‹pek Ka¤›t olarak tüketicilere tuvalet ka¤›d›, peçete, havlu, mendil, kutu mendil ve
makyaj temizleme kategorilerinde Selpak, Solo, Silen, Servis ve Demak-up markalar›yla ürün sunmaktad›r. Bunlara ek olarak ev d›fl› kullan›m pazar›na Marathon
ve Lotus Professional markalar› ile profesyonel kullan›ma yönelik özel ürünler sunmaktad›r. Selpak Kutu mendil, Selpak Sensitive mendil, Selpak Ka¤›t Bez
sektörün öncü ürünleridir.

Adres : Büyükdere Cad. Kanyon Ofis No: 185 Levent/‹stanbul
Tel : 0212 371 70 00
Faks : 0212 353 13 43
E-posta : info@ipekkagit.com.tr
Web : www.ipekkagit.com.tr

‹PEK KA⁄IT SAN. VE T‹C. A.fi.
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Adres : Eski Büyükdere Cad. No.17 / 19 Kargo Plaza Maslak - ‹stanbul
Tel : 0212 365 23 65
Faks : 0212 365 24 79
Web : www.yurticikargo.com

YURT‹Ç‹ KARGO SERV‹S‹ A.fi.

• Standart Hizmetlerimiz: Kap›dan Kap›ya, Direkt Kap›dan, Direkt
fiubeden, Alo Gönderiniz Var, Ara ve Gönder, T›kla ve Gönder.

• Yurtiçi Global
• Yurtiçi VIP: VIP ÇEYREK GÜN, VIP 24, VIP fiEH‹R‹Ç‹, VIP

KIBRIS, VIP AIR TAXI
• Yurtiçi Gün Tercihli: YURT‹Ç‹ GÜN TERC‹HL‹

hizmetimizle müflterilerimize al›c›lar›n›n teslim almak istedi¤i günü
seçme imkan› tan›yoruz.

• Yurtiçi Tahsilatl›: Tahsilatl› gönderi hizmeti sat›fl› yap›lan
herhangi bir ürünün, sat›c›dan al›narak, kargo ile al›c›s›na ulaflt›r›lmas›
ve al›c›ya teslimi s›ras›nda ürün bedelinin tahsil edilerek, paran›n
gönderene aktar›lmas› hizmetidir.

• Yurtiçi Cepte: Mesaj ile Sorgu/Bilgi Hizmetleri,  Kargom Var
SMS, fiubem Nerede, Al›c›ya bilgi SMS, Gönderene bilgi SMS,
Mesaj ihbarl› teslim

• Yurtiçi Ambalajl›
• Yurtiçi Çift Yönlü
• Yurtiçi Özel: Sizin talepleriniz do¤rultusunda haftal›k ya da

ayl›k periyotlarda kargonuzun teslim detaylar›n› size e-mail ya da
faks yoluyla bildiriyoruz.

Türkiye'nin ilk kargo flirketi olarak Ar›kanl› Holding bünyesinde 1982 y›l›nda kurulmufl olan Yurtiçi Kargo, 1982 y›l›ndan günümüze kadar büyümesini h›z
kesmeden devam ettirmifl ve bugün, 17 Bölge müdürlü¤ü, 30 transfer merkezi, 725'den fazla flubesiyle Türkiye'nin 81 ilinde ve K.K.T.C.'de, 10.000'den fazla
çal›flan›, 2500'i aflk›n araç filosu ile Türkiye'nin lider kargo flirketi olma özelli¤ini sürdürmektedir.
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