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

Sanayi Kongrelerimizin dokuzuncusunu,  7 – 8 Aral›k 2010 tarihlerinde “Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayi ve

Ekonomide Yap›sal Dönüflüm” temas› ile gerçeklefltirdik.

1000’in üzerinde kiflinin kat›l›m sa¤lad›¤› 9. Sanayi Kongresi ve ‹novasyon Sergisi’nde ikisi konuk konuflmac› olmak

üzere, 26 konuflmac› söz alm›flt›r. Kongrede 5 oturum gerçeklefltirilmifl, konuk konuflmac› oturumlar› ile beraber

toplam 7 oturuma yer verilmifltir.

‹lk konuk konuflmac›m›z Harvard Üniversitesi Uluslararas› Kalk›nma Merkezi Direktörü Prof. Ricardo Hausmann,

dünyadaki ekonomik büyüme biçimini ve Türkiye’nin bu yap› içerisinde kendisini nas›l konumland›rmas› gerekti¤ini

konu alan “Sanayi ve Ekonomi için Gelecek Senaryolar›” bafll›kl› konuflmas›nda, Dünya düzeninin ayr›flmadan

birleflmeye do¤ru bir geçifl fleklinde oldu¤u üzerinde durarak bunun Türkiye’ye etkileri ele al›nm›flt›r.

‹kinci konuk konuflmac›m›z The Financial Times Gazetesi Uluslararas› Ekonomi Editörü Alan Beattie ise firmalar›n

küresel piyasada rekabet güçlerini art›rmak için uygulamalar› gereken stratejileri konu alan “Rekabetçi Firma için

Stratejiler” bafll›kl› konuflmas›nda Türkiye’nin küresel pazardaki avantajlar›na ve bu avantajlardan nas›l istifade

edebilece¤i ile ilgili yöntemleri de¤erlendirilmifltir.

Sanayi Kongremiz, bu y›l da sizlerden büyük ilgi gören bir ‹novasyon Sergisi’ne ev sahipli¤i yapm›flt›r. Yenilikçi ve

teknoloji öncelikli ürün veya sonuçlanm›fl projelerin belirli tematik alanlarda tan›t›ld›¤› sergimize 58 firma ve kurum

katk› sa¤lam›flt›r.

9. Sanayi Kongresi’nde yer alan konuflmac›lar›m›z›n de¤erlendirmelerinin yer ald›¤› Özet Kitab›m›z›n fayda sa¤lamas›

dile¤iyle ilgilerinize sunuyoruz.

Sunufl
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“Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayi ve Ekonomide Yap›sal

Dönüflüm” temal› dokuzuncu Sanayi Kongremize hofl

geldiniz diyor ve ‹stanbul Sanayi Odas› ad›na sizleri sayg›yla

selaml›yorum.

Aç›l›fl›m›z› onurland›ran de¤erli konuklar›m›za ve iki gün

boyunca bizlerle beraber olacak de¤erli kat›l›mc›lar›m›za;

Kongremize gösterdikleri ilgi için teflekkür ediyor, sizleri

aram›zda görmekten büyük memnuniyet duydu¤umuzu

ifade etmek istiyorum. Tekrar hofl geldiniz.

Sanayi Kongrelerimizin ilkini, odam›z›n 50. y›ldönümü

etkinlikleri çerçevesinde, 2002 y›l›nda düzenlemifltik. 2002

y›l›ndan bu yana kongrelerimizi aral›ks›z olarak devam

ettiriyoruz ve bu y›l, dokuzuncu kongremiz için bir araday›z.

‹lk kongremizi gerçeklefltirdi¤imiz 2002 y›l›nda, Türkiye

ekonomisi a¤›r bir ekonomik krizi henüz geride b›rakm›flt›.

Geliflmelerin yönü hakk›nda zihinler kar›fl›kt›. Ancak,

2002’den itibaren ekonomimiz,  h›zl› bir toparlanma

sürecine girdi. Küresel ekonomi ile bütünleflme sürecimiz,

büyük ivme kazand›. Biz de o dönemde, Sanayi

Kongrelerimizde, sanayicilerimizin mücadele verdikleri

küresel rekabet koflullar›n› daha iyi tan›malar›na ve yar›fla

daha iyi haz›rlanmalar›na katk›da bulunmay› esas ald›k.

Kongrelerimizin çerçevesini de buna göre oluflturduk.

‹lk kongremizin temas› sürdürülebilir rekabet gücü idi. Zira

hem iç hem de d›fl pazar›m›zda rekabet mücadelesi vermek

zorunda kald›¤›m›z küresel koflullarda, rekabet gücünün

devaml›l›¤› büyük önem kazanm›flt›.  Küresel rekabeti çok

iyi ifade etti¤ini düflündü¤ümüz bu kavram, daha sonra,

daimi üst bafll›¤›m›z haline geldi. Her y›l, bu ana üst tema

paralelinde, bir alt tema belirleyerek, küresel ekonominin

farkl› bir boyutuna odakland›k.

‹lk alt› kongremizi gerçeklefltirdi¤imiz, 2002-2007 y›llar›

aras›nda, küresel ekonomide rüzgârlar,  son derece ›l›mand›.

2008’deki yedinci kongremizde ise, adeta f›rt›na kopmufl,

›l›man iklim yerini belirsizliklerle dolu, sert koflullara

b›rakm›flt›. Geçen y›l, sekizinci kongremizi, belirsizliklerin

devam etti¤i ancak en kötünün geride b›rak›ld›¤› düflünülen,

daha sakin bir atmosferde gerçeklefltirdik.

Nitekim 2010’da, en az›ndan görünürde, küresel ekonomide

tafllar nispeten yerine oturdu, Türkiye ise, krizden ç›k›fl

sürecinde dikkat çekici baflar› gösteren birkaç ülkeden biri

oldu. 2010’u, büyük olas›l›kla %7-8 civar›nda bir büyüme

ile kapataca¤›z ve san›r›m bu da Avrupa’daki en yüksek

büyüme oran› olacak. 2009’daki %4,7’lik küçülmenin

ard›ndan 2010’da kay›plar›m›z› telafi etti¤imiz gibi art›ya

da geçmifl olaca¤›z ki, bu, gerçekten önemli bir geliflme.

Esasen, 2010’da tüm dünya ekonomisi için büyüme

öngörülüyor. Ancak, büyüme rakamlar› olumlu olsa, 2008-

2009’daki f›rt›naya k›yasla daha rahat nefes al›nsa da,

küresel ekonomide belirsizlikler henüz sona ermifl de¤il ve

uzun bir süre de sona erecek gibi  görünmüyor.

Küresel krizin akabinde,  nerede hata yap›ld›¤› sorgulanm›fl,

kontrollü ve kurall› küreselleflme talepleri daha yüksek

sesle dile getirilmeye bafllanm›flt›. Ancak, bugün gelinen

nokta itibariyle, küresel sistemde, restorasyon e¤iliminin

çok güçlü olmad›¤›n›, aksine, yeni belirsizliklere kap›

aralayan geliflmelerin ortaya ç›kt›¤›n› görmekteyiz. Küresel

kriz,  kal›c› etkiler b›rakarak yoluna devam ediyor.

Küresel krizin iktisat tarihi aç›s›ndan bir milat say›laca¤›,

kriz öncesi ve sonras›n›n,  birbirinden oldukça farkl› iki

dünya olaca¤› ortada. Kriz, finansal kriz olarak bafllam›flt›,

akabinde reel sektöre s›çrad›, flimdi ise, bir borç krizine

dönüflmüfl durumda. Avrupa, afl›r› borçlanma ve yüksek

kamu aç›klar› sorunu ile karfl› karfl›ya. Atlantik’in di¤er

yakas›nda ise sorunlar, dolar bas›larak çözülmeye çal›fl›l›yor.

Çin’in döviz rezervlerini nas›l konumland›raca¤› ise, herkesin

merak konusu. Rezervlerinin büyük bölümünü dolarda

tutan Çin’in, bu noktada yapaca¤› bir tercih de¤iflikli¤i, hem

dolar›, hem Çin’in elindeki varl›klar›, hem de tüm küresel

dengeleri alt üst etme riskini tafl›yor.

Dünya, küresel ekonominin iki dev ülkesi aras›nda, karfl›l›kl›

ba¤›ml›l›k temelinde yürüyen bu tuhaf dengeyi dikkatle

takip ediyor. Bat›’dan Do¤u’ya do¤ru güç kaymas›, küresel

krizin önümüze koydu¤u en önemli gerçeklerden biri olarak

karfl›m›za ç›km›flt›. Hatta geçen y›l, sekizinci Sanayi

Kongremizde, konuk konuflmac›lar›m›zdan biri, bunu,

kapitalist sistemde yeni bir dönem ve yaln›zca ekonomik

de¤il, ayn› zamanda jeopolitik bir kayma olarak da

tan›mlam›flt›.

Evet, dünya, kendini öncelikle ekonomide belli eden ama

güçlü siyasal, sosyal ve stratejik sonuçlar› da beraberinde

getirece¤i bariz olan bir de¤iflim ve dönüflüm sürecinin

arifesinde. Esasen, dünya, yak›n tarihte de benzer dönemleri

yaflad›. Birinci Dünya Savafl› döneminde, hem ekonomik

hem siyasi süper güç ‹ngiltere idi. 1945 sonras›ndan

günümüze mutlak egemen ise Amerika idi, Amerikan

de¤erleri idi. fiimdi bu dengeden de çat›rt› sesleri gelmekte.

Parmaklar, çoktand›r, süper gücün en kuvvetli adaylar›ndan,

 en az›ndan ortaklar›ndan biri olarak Çin’i iflaret ediyor.

“Çin Dünyay› Yönetince”  adl› kitab›n yazar› Martin Jacques,

içinde bulundu¤umuz dönemi, “flimdi, henüz bebeklik

döneminde olan ve dünyay› de¤ifltirmesi beklenen tarihi

bir sürece tan›kl›k ediyoruz. Bat› tan›m› alt›nda toplanan

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

Aç›l›fl Konuflmalar›
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geliflmifl dünya, geliflen dünya taraf›ndan k›za¤a çekiliyor”

diyerek yorumluyor. Bat›’n›n, Avrupa ile bafllay›p, Amerika

ile devam eden, iki yüz y›ll›k hâkimiyeti çat›rd›yor. Bu

çat›rt›y› Avrupa’n›n içinden sesler de ifade ediyor. Ünlü

Frans›z sosyolog Alain Touraine, “Avrupa’n›n çocuklar›

art›k zengin ülkelerde yaflamayacak “ tespitini yap›yor.

Tourain’in küresel ekonomiye yönelik tespiti de çok dikkat

çekici. Touraine, “Küreselleflme sonucu ekonomi etki

edilebilir olmaktan ç›kt›, kontrol edilemiyor, reforme

edilemiyor. Ekonomi art›k, bütün devletlerin, hatta ABD

gibi en güçlülerin bile üzerinde bir dünya. Sonuç olarak,

ekonominin toplumdan ayr›flt›¤› bir dünyada yafl›yoruz”

diyor.

Evet, küresel ekonomide,  hassas dengeler üzerinde

gidiyoruz. Güç kaybedenler ve güç kazananlar aras›nda,

uzlaflmaz çeliflkiler ortaya ç›kabiliyor. Krizi tedavi için

uygulanan politikalar yan etkiler do¤urabiliyor ve tüm

bunlar, küresel ekonominin gündemine, kur savafllar›,

yüksek enflasyon ve korumac› politikalara dönüfl gibi

bafll›klar› tafl›yor. Di¤er taraftan, iflsizlik ve istihdam, tüm

ülkeler için kal›c› ve bafl edilmesi giderek zorlaflan bir sorun

haline geliyor. IMF Baflkan› Strauss-Kahn’›n, küresel kriz

nedeniyle 30 milyon kiflinin iflini kaybetti¤ini ve bu say›n›n

önümüzdeki y›llarda 400 milyona ulaflabilece¤ini söylemesi

ve yeni küreselleflme çerçevesinde birinci önceli¤i istihdam,

ikinci önceli¤i istihdam ve üçüncü önceli¤i de istihdam

olarak tespit etmesi çok önemli ve dikkate de¤erdi.

Yak›n tarihe bakt›¤›m›zda, güç kaymas›, yüksek iflsizlik ve

korumac›l›k dönemlerine savafllar›n efllik etti¤ini görüyoruz.

Evet, ne yaz›k ki böyle bir risk de söz konusu. Ama insanl›¤›n

eriflti¤i olgunlu¤un, demokrasinin sa¤lad›¤› kazan›mlar›n,

bu dönemeci daha bar›flç› bir flekilde atlatmam›za imkân

tan›yaca¤›n› ümit ediyoruz, ümit etmek istiyoruz.

fiunu da hat›rlatmak isteriz ki, iklim 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.

Bu konuda dikkatli olmaz, gereken önlemleri almaz isek,

gezegenimizi tehdit eden iklim de¤iflikli¤i riski, ekonomideki

dengeleri, siyaseti, her fleyi gölgede b›rakacak, anlams›z

k›lacak sonuçlar do¤urabilir.

Tarihin, deyim yerindeyse, b›çak s›rt› dengeler üzerinde

ilerleyen, belirsizlikler içeren bir dönemindeyiz. Farkl› bir

yap›ya do¤ru evrildi¤imizi görebiliyoruz. Devam eden bu

süreç, hifl kuflkusuz ki, sanayiyi ve üretim pratiklerini,

tüketici davran›fllar›n›, çal›flma yaflam›n› da etkileyecek,

de¤ifltirecek ve dönüfltürecektir. Bu nedenle, dokuzuncu

kongremizin alt bafll›¤›n› “Sanayi ve Ekonomide Yap›sal

Dönüflüm” olarak tespit ettik. Bu iki gün içinde,

konuflmac›lar›m›z›n çok büyük katk›lar›yla, küresel

sistemdeki gidifl ve muhtemel geliflmeler çerçevesinde,

nas›l bir Türkiye ve nas›l bir Türk sanayi sorusuna cevap

bulmaya çal›flaca¤›z. Önümüzdeki y›llarda, “Türk

çocuklar›n›n daha zengin bir ülkede yaflamas› için neler

yapmam›z gerekti¤ini” tart›flaca¤›z. Bu dönüflüm sürecinin

ülkemiz ad›na, Türk sanayii ad›na ne gibi f›rsat ve tehditleri

g e t i r d i ¤ i n i  s o r g u l a y a c a ¤ › z .  E n  i y i  n a s › l

fayda lanabi lece¤ imiz in  cevab›n ›  arayaca¤›z .

fiunu ifade etmeliyim ki, Türkiye, bölgesine ve çevre ülkelere

yönelik olarak izledi¤i aktif politika ile, yüksek ekonomik

potansiyeli ile, tüm dünyada dikkat çekiyor, giderek daha

çok gündeme geliyor. Türk özel sektörü olarak, çevre

ülkelerle ticaret ve iflbirli¤imizi gelifltirecek bu ad›mlar›

önemli buluyor, destekliyor ve artarak devam etmesi

gerekti¤ine inan›yoruz. Di¤er taraftan, tüm bu ad›mlar›n

daha güçlü bir ekonomik yap› ile desteklenmesi,

pekifltirilmesi gerekti¤ine inan›yoruz.

Konuflmam›n bafl›nda da ifade etti¤im üzere, ülkemiz,

krizden ç›k›fl sürecinde dikkat çekici bir baflar› ortaya

koymufl, ekonomide çok önemli bir zemin kazan›lm›flt›r. Bu

baflar›da sanayi sektörümüzdeki üretim art›fl›n›n önemli

katk›s› vard›r. Esasen, elde edilen baflar›,  Türk sanayinin

ve Türk ekonomi yönetiminin, krizlerle mücadelede de

kazand›¤› deneyimin bir göstergesidir. Bu yönüyle, hem

sanayimiz hem de ekonomi yönetimimiz ad›na, paylafl›lmas›

gereken,  ortak bir baflar›d›r. Kriz sürecinde, sanayicimiz,

üretimini, ihracat›n›, istihdam›n› korumak ve art›rmak için

tüm imkânlar›n› zorlam›fl; hükümet ve ekonomi yönetimimiz

de, uygulad›¤› politikalar ve yap›lan düzenlemeler ile

sanayimizin mücadelesine destek verme gayreti içinde

olmufltur. Son dönemde, KOB‹lerimize yönelik finansal

destek paketi baflta olmak üzere, at›lan ad›mlar olumlu ve

ümit vericidir. Devam› mutlaka gelmelidir. Kongremizin

daimi temas› olan,  sürdürülebilir rekabet gücüne ancak

yap›sal reformlar baflta olmak üzere, iyilefltirmelerin

kesintisiz devam etmesi ile ulafl›labilir.

Di¤er taraftan, krize karfl› mücadelede elde edilen baflar›n›n

yan›nda, ekonomimizde aksayan baz› taraflar›n da oldu¤u

bir gerçektir. Kriz öncesi dönemde oldu¤u gibi, kriz

sonras›nda da, ithalat›m›z yine ihracat›m›zdan h›zl› artm›fl,

bu da, d›fl ticaret aç›¤› ve cari aç›¤›n çok yüksek oranlarda

artmas›na yol açm›flt›r. Y›l›n on ay›ndaki d›fl ticaret verilerini

inceledi¤imizde, bir baflka nokta daha dikkatimizi

çekmektedir. Bu dönemdeki, 147,8 milyar dolarl›k

Aç›l›fl Konuflmalar›
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ithalat›m›z›n, 106 milyar dolarl›k k›sm›n›, enerji dahil ara

mal› ithalat› olufltururken ayn› dönemdeki ihracat›m›z, 92,7

milyar dolard›r. Dolay›s›yla, y›l›n on ay›ndaki ihracat›m›z,

üretim yapmak için ihtiyaç duydu¤umuz ara mal› ithalat›n›

karfl›lamaya yetmemifltir.

Kanaatimizce, bir di¤er önemli zafiyet, iç tasarruf oran›m›z›n

düflüklü¤üdür. 2010 y›l›nda, iç tasarruflar›n milli gelire

oran›, geliflmekte olan ülkeler grubu için %33 seviyesinde

iken, Türkiye’de bu oran›n  %12,6 gibi düflük bir seviyede

gerçekleflmesi beklenmekte ve iç tasarrufumuz düflük

olunca, büyümek için, yat›r›m yapabilmek için, d›fl kayna¤a

ba¤›ml›l›k kaç›n›lmaz hale gelmektedir. Afl›r› doz s›cak para

riski, daimi bir tehdit olarak gündemde kalabilmektedir.

Küresel ekonominin, içinden geçti¤imiz bu kritik döneminde,

zay›f yönlerimizi güçlendirmek her zamankinden daha

önemli hale gelmifltir. Bu noktada, özellikle hükümet ve

ekonomi yönetimine ama özel sektör olarak bizlere de

önemli görevler düflüyor. Bizler, dokuzuncusu için, bir arada

oldu¤umuz Sanayi Kongrelerimizi, kendi üzerimize düflenler

anlam›nda önemli bir etkinlik olarak kabul ediyoruz. Geride

b›rakt›¤›m›z sekiz kongrenin sonunda, sanayimizde, küresel

rekabetin gerekleri konusunda oluflan fark›ndal›¤› ve at›lan

ad›mlar› memnuniyetle gözlemliyor ve bu kavramlar›n

zihinlere ve sanayi kültürümüze yerleflmesinde,

kongrelerimizin de katk›s› oldu¤una inan›yoruz. Kongremiz

kapsam›nda, bu y›l ikinci kez gerçeklefltirdi¤imiz ve yo¤un

ilgi ile karfl›lanan ‹novasyon Sergisi’ni, çok önemli buluyoruz.

Hükümet ve özel sektör ifl birli¤i içinde, daha da fazlas›n›

baflaraca¤›m›za inanmakta, gelece¤e umutla bakmaktay›z.

Sözlerimi bitirirken, bir kez daha hofl geldiniz diyor,

kat›l›m›n›zdan ve gösterdi¤iniz ilgiden dolay› teflekkür

ediyor, Kongremizden yeni ufuklarla ayr›laca¤›n›z ümidiyle,

Yönetim Kurulumuz ad›na sizleri bir kez daha sayg›yla

selaml›yorum.

Aç›l›fl Konuflmalar›
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Odam›z›n, gelenek ve birikimine yarafl›r bir flekilde

Dokuzuncu Sanayi Kongresi’ni gerçeklefltirmesinden ve

‹novasyon Sergisi’ne ev sahipli¤i yapmas›ndan büyük bir

mutluluk duydu¤umu ifade ederken, kat›l›mlar›yla bizleri

onurland›ran siz de¤erli konuklar›m›za çok teflekkür

ediyorum.

Dünya, geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de köklü

de¤ifliklikler yafl›yor. En önemli de¤iflikli¤in üretim

alanlar›nda ve üretim merkezlerinde oldu¤u bir gerçek. Bu

alandaki de¤iflikli¤in önümüze nas›l bir dünya ç›karaca¤›n›

hepimiz çok merak ediyoruz. Kongremize konuflmalar›yla

de¤erli katk› yapacak olan seçkin konuflmac›lar›m›zdan

ö¤renece¤imiz çok fley oldu¤una inan›yorum. De¤erli

konuflmac›lar›m›za yapacaklar› bu önemli katk›lar için

flimdiden teflekkür ederken, “Sürdürülebilir Rekabet Gücü:

Sanayi ve Ekonomide Yap›sal Dönüflüm” hakk›ndaki

düflüncelerimi izninizle sizlerle paylaflmak istiyorum.

Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da gündemimizde sürdürülebilir

rekabet gücü var. Burada en dikkate de¤er nokta, uzun

vadeli düflünme ve planlama yapmak. Her ne kadar

“bugünün iflini yar›na b›rakma” desek de, toplum olarak

bu konuya yeterli önem verdi¤imiz söylenemez.

Dünyan›n rekabet edebilirlik aç›s›ndan en ileri ülkelerine

bir göz atacak olursak, Amerika Birleflik Devletleri, ‹sviçre

ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Japonya dikkat çekmekte.

E¤itim, teknoloji ve inovasyona önem veren bu ülkeler,

ayn› zamanda uzun vadeli düflünme ve planlamaya ne

kadar önem vermifl olduklar›n› da tüm dünyaya ispat

ediyorlar.

Türkiye’ye bakt›¤›m›zda; dünya rekabet gücü genel

s›ralamas›nda 47. s›raya sahibiz. Özel sektör verimlili¤inde

son bir y›lda 6 puan ilerleyen Türkiye, 31. s›rada yer al›yor.

Öte yandan e¤itim, teknoloji ve bilimsel altyap› kalemlerinde

alt s›ralarday›z. Bu tablo, ‹stanbul Sanayi Odas› olarak,

sürdürülebilir rekabet gücünü gündemde tutmakta ne kadar

ak›ll› bir karar verdi¤imizi ve ne kadar hakl› oldu¤umuzu

göstermesi aç›s›ndan son derece önemli. Rekabet gücü

aç›s›ndan Türkiye’nin durumunu ortaya koyan say›sal verileri

inceledi¤imizde; özel sektörün tek bafl›na verimlili¤ini

artt›rmas›n›n sorunlara yeterli çare olmad›¤›n› görüyoruz.

E¤itim, teknoloji ve bilimsel altyap› alanlar›nda kamuya hâlâ

büyük görevler düflmekte. Günümüzün rekabetçi dünyas›nda

özel sektör, imkânlar› elverdi¤i ölçüde bu alanlarda

sorumluluk üstlenmektedir ve üstlenmeye devam edecektir.

Bununla birlikte, ülkemizin sürdürülebilir bir rekabet gücüne

kavuflmas›nda kamunun daha fazla çaba sarf etmesi

gerekti¤ini bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Özel sektör ve kamunun çabalar› sonucu Türkiye, okullaflma

oran›nda önemli bir mesafeyi kat etmifl durumdad›r. Bu

sevindirici geliflmeye paralel olarak, son y›llarda bütçeden

en büyük pay› e¤itimin ald›¤› da bir gerçek. Sorun, meslek

e¤itiminde ve e¤itimin kalitesinde dü¤ümlenmifltir.

Büyüme rekorlar› k›ran Türkiye’de, biz sanayiciler, kal›c›,

sa¤lam bir ekonomik büyüme için önümüzdeki y›llarda

mesleki e¤itim alm›fl, nitelikli iflgücüne daha fazla ihtiyaç

duyaca¤›z. Bu ba¤lamda, Avrupa’n›n yaflamakta oldu¤u

nüfus sorunu da bizi  yak›ndan i lgi lendiriyor.

Avrupa’n›n giderek bozulmakta olan nüfus dengeleri dikkat

çekici. Do¤urganl›k oranlar›ndaki çarp›c› azal›fl ve artan

yafll› nüfus, Avrupa’y› giderek zorluyor. Bu soruna bir çare

olarak d›flar›dan nitelikli iflgücü göçüne izin vermek

tart›fl›l›rken böyle bir geliflmenin ülkemizdeki nitelikli

iflgücüne yans›malar›n›n önümüzdeki süreçte olaca¤›n›

düflünüyorum. Bu durumu da dikkate alarak, meslek e¤itimi

alm›fl, nitelikli iflgücüne önümüzdeki y›llarda daha fazla

ihtiyaç duyaca¤›m›z› bir kere daha vurgulamak istiyorum.

Dünyan›n geliflmifl ülkeleri, eski üretim tarzlar›ndan h›zla

uzaklafl›yor. Bu duruma tarihsel süreçten bakt›¤›m›zda,

karfl›m›za çok çarp›c› bir tablonun ç›kt›¤›na tan›kl›k

etmekteyiz:

Klasik sanayi devriminin mant›¤›na uygun bir flekilde üretim

yapan flirketlerin varl›k de¤eri ve kâr oranlar› her geçen

gün biraz daha azalmakta. Sanayi sonras› olarak adland›r›lan

bu yeni dönemde, inovasyon ve katma de¤eri yüksek

ürünlere yönelmifl biliflim sektöründeki flirketlerin varl›k

de¤eri ve kâr oranlar›, adeta bir patlama yafl›yor. Apple,

Microsoft ve Google’›n k›sa sürede ortaya koydu¤u mucize,

geçmiflin üretim anlay›fl›yla ilgili ezberleri darmada¤›n etti.

Yaflanmakta olan küresel krize ra¤men bugün Google’›n

piyasa de¤eri 180 milyar dolar, Microsoft 230 milyar dolar,

Apple’›n piyasa de¤eri ise 300 milyar dolar mertebesinde.

Buna karfl›l›k, klasik dönemin üretim anlay›fl›n› temsil eden

Boeing’in piyasa de¤eri 50 milyar dolar, General Motors

50 milyar dolar, Toyoto’nun ise 130 milyar dolar

dolay›ndad›r.

Biliflim sektöründeki bu flirketlerin çabalar›, bafllang›çta

baz›lar›nca bir macera, üstlenilmemesi gereken bir risk

olarak görülmüfl. Oysa bunlar›n bugün ulaflm›fl oldu¤u

baflar› düzeyi, herkese çok önemli bir mesaj veriyor:

Gelece¤e yönelik verilecek kararlarda, bir fleylere inanmak,

beraberinde ilerlemeyi getiriyor.

Dünyada orta s›n›f›n giderek geliflti¤ine tan›k oluyoruz.

Çok de¤il befl y›l sonra, 2015 y›l›nda 700 milyon insan›n

orta s›n›f düzeyine yükselece¤i tahmin edilmekte. fiehirli

Erdal Bahç›van
‹stanbul Sanayi Odas› Meclis Baflkan›
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nüfus inan›lmaz ölçüde gelifliyor. ‹nsanl›k tarihinde ilk defa

flehirli nüfus, k›rsal alanda yaflayan nüfusu geçmifl durumda.

Bu geliflme, dünya ölçe¤inde büyük bir ekonomik zenginli¤in

oluflmakta oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan da önemli.

Bu büyük ekonomik pastadan daha fazla pay almak için

geliflmifl ülkeler flimdiden planlar yapmakta. K›s›r iç

çekiflmelere gömülmek yerine ülkemizin de orta s›n›f›n

niteliklerini dikkate alarak bu konuda planlamalar yapmas›

gerekmektedir.

Orta s›n›f, bilinçli bir tüketici kitlesidir. “Ne üretsem, satar›m”

mant›¤›, bu s›n›f›n sahip oldu¤u bilinç ve tüketim tercihi

karfl›s›nda ifllemez. Üreticilerimizin, uzun vadeli düflünmek,

kaliteye önem vermek konusunda fazla vakitlerinin

olmad›¤›n› dikkatlerinize sunmak istiyorum. Rekabetin

giderek artaca¤› bu yüzy›lda; tüketici, ekonomik hayat›n

en önemli aktörüdür. Tüketiciye de¤er vermek, tercih ve

e¤ilimlerini dikkate alarak üretim sürecini planlamak, ça¤dafl

ifl hayat›n›n vazgeçilmezlerinden bafll›cas›d›r dersem,

san›r›m abartm›fl olmam.

Yafll› nüfus, gelece¤e yönelik küresel ölçekte oluflmakta

olan bir di¤er önemli ekonomik kaynak olarak

de¤erlendiriliyor. Birleflmifl Milletlere göre, 2050 y›l›nda

dünya nüfusu 9 milyara ulaflacak. Bu büyük nüfus içerisinde

yafll› nüfus, insanl›k tarihinde bir ilk olarak 2 milyar civar›nda

olacak. Yafll›lar için g›da ürünleri, e¤lence, tatil, güvenli ve

sa¤l›kl› yaflam koflullar›n›n çok büyük bir ekonomik sektör

oluflturaca¤›na dikkat çekiliyor. Sanayi ve ekonomide yap›sal

dönüflümleri tart›fl›rken bu geliflmeye de dikkat etmeliyiz.

“Bunlar 40 y›l sonra olacak, bizi fazla ilgilendirmez” diyenler

varsa daha yak›n bir tarihle ilgili örnek vermek istiyorum:

 2018 y›l›nda, 65 yafl›nda olan insan say›s›, befl yafl›ndaki

çocuklar›n say›s›n› aflacak.

Nüfus alan›ndaki bu geliflmelerin olumlu bir anlam ifade

etmesi, savafl ve salg›n hastal›klar baflta olmak üzere do¤al

afetsiz bir dünyayla mümkün. 21. yüzy›l›n bir bar›fl yüzy›l›

olmas› bu aç›dan da çok büyük bir anlam ifade ediyor.

Sanayi ve ekonomide yap›sal dönüflümü tart›fl›rken bu

durumu da dikkate almak gerekiyor.

‹nsanlar, Habil ve Kabil’den beri savafl›yor. Tarihin sayfalar›,

bar›fltan çok savafllar›n tarihiyle dolu. ‹nsanlar›n

yumruklar›yla savaflt›¤› ilkel dönemleri dikkate ald›¤›m›zda,

savafllar›n nedeninin silahlar›n varl›¤›yla alakal› olmad›¤›n›

görüyoruz. Atatürk’ün, “Bir ulusun yaflam› tehlikeye

girmedikçe, savafl bir cinayettir” sözünü, insanl›k bu yüzy›lda

daha fazla dikkate almal›. Hiroflima ve Nagazaki’ye atom

bombas› atanlar› hiç kimse hat›rlam›yor ancak, Edison’u,

Pastör’ü, Graham Bell’i, Bill Gates’i, Steve Jobs’u herkes

biliyor. Uzun sözün k›sas›: ‹nsanl›k, büyük savaflç›lardan

çok yaflam›n› kolaylaflt›ranlara flükran ve sayg› duyuyor.

21. yüzy›l›n bar›fl yüzy›l› olmas›n›n önemine dikkat çektim.

Bunu, bu yüzy›ldan belli endiflelerim oldu¤u için yapt›m.

Silahlar›n imha ve tahrip kapasitesi, geçen yüzy›llara oranla

bu yüzy›lda inan›lmaz ölçüde artm›fl durumda. Bu olumsuz

geliflmeye paralel olarak, dünyada farkl› olan› d›fllamak da

maalesef giderek artmakta. ‹flte bu nedenle endiflelenmemiz

gerekti¤ine inan›yorum.

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, yabanc›lar› düflman

görme, korumac› ekonomik politikalar, her geçen gün daha

fazla insanl›k bar›fl›n› tehdit etmekte. ‹nsanl›k bar›fl›n›n

tehlikeye girmesi, silah sanayisinden baflka kimseyi de ihya

etmez. Bar›fl›, geçen yüzy›llarda oldu¤u gibi sadece

hükümetlere ve diplomatlara b›rakmamal›y›z. Bar›fl için bu

yüzy›lda herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor. Bar›fla, biz

sanayicilerin en fazla ihtiyaç duydu¤unu da burada özellikle

belirtmek istiyorum.

Tarih, bizi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyor: ‹ngiltere,

19 ncu yüzy›lda serbest ticareti savunurken Almanya

1890’lardan itibaren korumac› ticaret anlay›fl›n› savunmaya

bafllad›. Bu iki z›t ekonomik tutumun çat›flmas›, dünyay›

maalesef Birinci Dünya Savafl›’na sürükledi. Sonuç,

milyonlarca insan›n hayat›n› kaybetmesi ve dünyan›n büyük

bir y›k›ma u¤ramas› oldu. Korumac› ekonomi politikalar›n›n,

günümüzdeki y›k›c› kur savafllar›n›n, insanl›¤›n hayr›na

olmad›¤›n› önemle bir kez daha ifade etmek ihtiyac›n›

duyuyorum.

Sanayi ve ekonomide yap›sal dönüflümü tart›fl›rken

demokrasiyi de ciddi anlamda dikkate almak gerekiyor.

Ekonomide liberal, siyasette otoriter ülkelerin h›zl›

kalk›nd›¤›na tan›k oluyoruz. Bu durumun en dikkate de¤er

örne¤ini Çin oluflturmakta. Ekonomik geliflmede Çin

mucizesi, herkesin ilgi oda¤›. Öte yandan, demokrasiden

yoksun ekonomik geliflmeyi Çin’in daha ne kadar devam

ettirece¤ini o kadar fazla tart›flm›yoruz. Bu durumun daha

fazla devam edemeyece¤i savunuluyor. Yüzde 45 oran›nda

tasarruf yapan, vatandafllar›n›n tüketim yapmas›n› teflvik

etmeyen Çin, Amerika aç›s›ndan ciddi bir sorun haline

gelmifl durumda. Çin’in paras›n› de¤erlendirmesi, iç

tüketimini özendirmesi, dünya ekonomisinin gelece¤ini

yak›ndan ilgilendiriyor. Baz›lar›na göre, Çin biraz tüketim

yapsa ve ithalat›n› artt›rsa dünya dengeye girecek. Sorun

bu kadar basit mi acaba? Bu önlemler, k›sa vadeli çözüm

sa¤lar. Sorun, Çin’in demokrasiye dayal› üretime

geçmesinde dü¤ümleniyor. Bunu yapacak bir Çin’in ise
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bütünlü¤ünü koruyamayaca¤› iddia ediliyor. Bu noktadan

hareketle; dünyadaki üretim de¤iflikli¤ini ve üretim

merkezlerindeki de¤iflmeyi demokrasi ba¤lam›nda ele

alman›n, dünyan›n gelece¤ini do¤ru de¤erlendirmek

aç›s›ndan önemli oldu¤una inan›yorum.

Türkiye, zengin yeralt› ve yerüstü kaynaklara sahip

olmamakla birlikte demokrasi eflli¤inde geçmiflten bugüne

önemli ekonomik geliflmeler yafl›yor. Demokrasilerde, siyasi

istikrar›n varl›¤›yla ekonomik geliflmenin büyüklü¤ü birbirini

destekler. Avrupa’da birçok ülke ekonomik iflas endiflesi

yaflarken uluslararas› sermayenin, ülkemize olan ilgisi

devam etmekte. Bunu sadece Türkiye’deki faiz oranlar›n›n

göreceli yüksek olmas›yla aç›klamak, haks›zl›k ve kolayc›l›k

olur. Siyasi istikrar ve ülkemizin gelece¤ine olan güven de

bu konuda önemli bir faktör. Kal›c› yat›r›mlar›n son y›llarda

giderek  artmaya bafl lamas›n ›  bu  çerçevede

de¤erlendirmeliyiz.

Küreselleflme ça¤›nda sanayi ve ekonomide yap›sal

dönüflümü tart›fl›rken, bir hususa daha dikkat etmeliyiz.

Dünyadaki yeni ekonomik yap›, yeni bir ahlaki de¤erler

sisteminden mahrum halde flekillenmekte. Geçmifl dönemde,

kol gücünden ve tar›m ekonomisinden sanayi devrimine

geçerken bu sürece Protestan ahlak› efllik etti. Kaynaklar›

verimli kullanmak, sistemli bir yaflam tarz›, tasarruf,

fedakârl›k ve düzenlilik, geçmifl dönemdeki kapitalizme

efllik eden Protestan anlay›fl›n›n temel de¤erlerini

oluflturuyordu.

Son 20 y›lda ise, ekonomik sürece yön veren, “benden

sonra tufan” anlay›fl›n›n toplumlar›n önüne koydu¤u fatura

maalesef çok a¤›r. Küresel ekonomi ça¤›nda, ahlaki

mekanizmadan yoksun bir serbest piyasa anlay›fl›,

önümüzdeki dönemde itibar görmeyecek. ‹nsana ve

toplumun yarar›na odakl› bir ekonomi anlay›fl›, her geçen

gün daha fazla ihtiyaç haline gelmifl durumda.

Dünya genelinde açl›k ve yoksulluk s›n›r›ndaki insanlar›n

say›s› artarken buna paralel olarak afl›r› beslenmeden

kaynaklanan obez insanlar›n say›s› da art›yor. Bu, gelir

da¤›l›m› baflta olmak üzere baflka göstergelerle birlikte,

dünya toplumsal dengelerinde çok vahim bir bozulman›n

iflaretidir. Bu olumsuz iflaretleri, toplumsal bar›fl ve huzur

için devletler kadar, varl›kl› insanlar›n da dikkate almas›

gerekir. “Para iyi bir uflak, kötü bir efendidir” sözü, dünya

mal›n›, varl›k ile zenginli¤i, do¤ru ve adil kullanmaya yönelik

bir ça¤r›d›r.

Dünyada yapmakta oldu¤umuz her fleyin insan›n ve

insanl›¤›n yarar› içerisinde ele al›nmas› gerekti¤ine

inan›yorum. “‹nsanlar›n en iyisi, insanlara en çok yarar›

dokunand›r” sözünü her zaman dikkate almal›y›z. Baki

kalan flu gök kubbede hofl bir seda olarak kalman›n yolu

da buradan geçmekte.

“Baflkalar›na ve kendimize ne getirmekteyiz?”, “‹nsanlara

nas›l yarar sa¤l›yoruz?” sorular›n›, her zaman oldu¤u gibi

sanayi ve ekonomide yap›sal dönüflümü tart›fl›rken de

dikkate almal›y›z.

Dokuzuncu Sanayi Kongremizin baflar›l› geçmesi dile¤iyle

tekrar sayg› ve sevgilerimi sunuyorum.
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Sanayi Kongremiz, ülkemizde ekonominin ve sanayinin

gelece¤ine yönelik meselelerin tart›fl›ld›¤› platformlar›n

bafl›nda gelmektedir. Bu nedenle Kongre’ye her sene

kat›lmaya özellikle önem veriyorum. Ortaya konan

görüfllerden hem ben, hem bütün Türkiye istifade

etmektedir.

Kongre’nin ilk y›llar›nda rekabetin öneminden bahseder,

rekabet gücü için neler yap›lmas› gerekti¤ini tart›fl›rd›k.

Sanayi üzerindeki çeflitli maliyet kalemlerinin azalt›lmas›na,

yeni KOB‹ desteklerinin hayata geçiri lmesine,

kurumsallaflma, markalaflma ve yenilikçilik gibi önemli

konular›n Türkiye’de içsellefltirilmesine bu Kongre çok

büyük katk›lar yapm›flt›r.

Kongremizin bu seneki temas› olan “Sanayide ve Ekonomide

Yap›sal Dönüflüm'', ülke gündeminin flimdi ne olmas›

gerekti¤i konusunda hepimize yol göstermektedir. Bu

vesileyle Sanayi Kongresi’ni geleneksel bir platform olarak

y›llard›r baflar›yla devam ettiren ‹stanbul Sanayi Odam›z›,

üyelerini, Yönetim Kurulu’nu ve Baflkan›’n›, Meclisi’ni ve

Meclis Baflkan›’n›, yürekten kutluyor, kendilerini tebrik

ediyorum.

‹fl hayat›nda hepimiz sorunlarla bo¤ufluyor, ayakta kalma

mücadelesi veriyoruz. Bunu yaparken de dünyada neler

yaflan›yor, neler de¤ifliyor ne yaz›k ki yeterince takip

edemiyoruz. Otomotiv endüstrisinin kurucusu olan Henry

Ford, “E¤er sadece gözümün önündeki piyasay› takip

etseydim, otomobil de¤il h›zl› giden at arabalar› üretip

satmam gerekirdi” demifl. O yüzden de burada Sanayi

Kongremizin amac›na uygun bir ufuk turu yapmakta ben

fayda görüyorum.

Ekonomide yaflad›¤›m›z güncel sorunlar›, yar›n Ankara’da

sadece buna özel kurdu¤umuz bir mekanizma olan Sektörel

ve Ekonomi fiuras›’nda Hükümetimizle, Bakanlar›m›zla,

bürokratlar›m›zla birlikte kapsaml› olarak tart›flaca¤›z.

Geçen ay bunun bir benzerini, Ticaret ve Sanayi fiuras›’n›

gerçeklefltirerek, bölgelerin ve illerin ekonomik sorunlar›n›n

neler oldu¤unu de¤erlendirmifl, baflta Say›n Baflbakan›m›z

olmak üzere ekonomi yönetimine, bölgelerin kanaat liderleri

olan Oda ve Borsa Baflkanlar›m›z vas›tas›yla s›k›nt›lar›m›z›,

önerilerimizi do¤rudan aktarma f›rsat› bulmufltuk. Yar›nki

Sektörel Ekonomik fiura’da da 60 ana sektörün kat›l›m›yla

bu  a landa  Türk iye ’de  en  büyük  bu luflmay›

gerçeklefltirece¤iz. Yine Türkiye’de bir ilk olarak, tüm

sektörlerde yaflanan s›k›nt›lar›, çözüm önerilerimizi kapsaml›

bir rapor haline de getirdik. Bunu yar›nki fiura’da aç›kl›yor

ve ekonomi yönetimimize de iletiyoruz. Tüm bu çal›flmalar›n

kamu-özel sektör iflbirli¤ine yeni bir ivme kazand›rarak

ekonomimize destek verece¤ine inan›yorum.

Di¤er taraftan özel sektör olarak önemli bir sorumluluk da

üstlendik. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›m›z, Milli

E¤itim Bakanl›¤›m›z ve Sanayi-Ticaret Bakanl›¤›m›z ile

birlikte Türkiye’de bir ilki gerçeklefltiriyoruz. Beceri’2010

ad›n› verdi¤imiz projeyle piyasa ihtiyaçlar›na uygun mesleki

e¤itimlerin haz›rlanmas›na bafllad›k. Özel sektörün asli

temsil mekanizmas› olan Ticaret ve Sanayi Odalar›m›z,

illerdeki iflgücü piyasalar›na uygun mesleki e¤itimlerin

belirlenmesinde baflrolde yer alacaklard›r. Bu yap›lanma

çerçevesinde her y›l yaklafl›k 200 bin kifliye, piyasan›n

ihtiyaç duydu¤u nitelikler kazand›r›lacakt›r. Böylece 5 y›lda

2 milyon kifli özel sektörde ifl sahibi olacakt›r.

Ben bugünkü mevcut s›k›nt›lar içinden ç›k›p esas

önümüzdeki döneme bakmam›z gerekti¤ine inan›yorum.

Dünyaya bakt›¤›m›zda manfletlerde devamla olarak küresel

finans krizinin ikincil etkilerini görüyoruz. Ama arka planda

ekonomik yap› h›zla de¤iflmektedir. Bak›n, küresel krizden

s›yr›labilen ülkelerle derinden sars›lan ülkeler aras›ndaki

fark nedir: S›rt›n› sadece hizmet sektörüne yaslayan ülkeler

alabora olurken, üretim gücünü diri tutan Almanya,

Hindistan, Çin gibi ülkeler ayakta kald›lar.

Üretim demek, sanayi demektir; sanayi olmadan istihdam›,

geliri ,  zenginleflmeyi arzu etti¤imiz seviyelere

yükseltebilmemiz de mümkün de¤ildir. Biz ülke olarak,

tar›m ve sanayi devrimlerini zaman›nda gerçeklefltiremedik.

Bunun sonucunda geriden gelmenin s›k›nt›lar›n› hep yaflad›k.

Neredeyse bir yüzy›l boyunca kifli bafl› gelirimiz Amerika

Birleflik Devletleri’nin ancak dörtte biri düzeyinde kald›.

‹flte daha birkaç y›l öncesine kadar Avrupa’n›n en büyük

televizyon üreticisiydik. Ama sanayicilerimizin tüplü

televizyondan LCD ve plazma teknolojisine geçiflini

destekleyemedik. Bu yüzden yan›m›zdaki Avrupa pazar›n›

sadece Uzakdo¤u’ya de¤il Do¤u Avrupa’ya kapt›rd›k.

fiimdi dünya yeniden flekilleniyor, yeni sektörler ortaya

ç›k›yor: Alternatif enerji kaynaklar›, biyoteknoloji, geri

dönüflüm, nanoteknoloji, su ar›tma, savunma ve güvenlik

teknolojileri, biliflim destekli medikal uygulamalar 21. yüzy›la

damgas›n› vuracak sektörler olacak. Bu sektörler ülke

ekonomilerinin kaderlerini belirleyecektir. Di¤er taraftan

geçen yüzy›lda ekonomik büyüme emek ve sermaye

birikimine dayal›yd›. Oysa flimdi hem ülkelerin hem de

flirketlerin kalk›nmas›nda çok daha önemli bir faktör ortaya

ç›kmaktad›r: Yeni Fikirler. Zira iyi bir ifl fikri paradan daha

k›t. Bu yüzden paradan daha k›ymetli ve daha önemli.

Öte yandan bugün sanayileflme deyince, zenginleflme

deyince bizim akl›m›za hep para gelmektedir. Yat›r›m,

M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan›
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sermaye para ile beraber olabilir diye düflünüyoruz. Ama

bugünkü devirde zengin olabilmenin yolu bilgisayara sahip

olmakt›r Bir bilgisayar›n varsa zengin olabilmek için önün

aç›k. Bu durum dünyaya müthifl f›rsat sunmaktad›r. Bize

de müthifl f›rsat sunmaktad›r. Geçmifl yüzy›lda geriden

bafllam›flt›k, flimdi teknolojinin gelmifl oldu¤u bu noktada,

herkes bu yar›fla ayn› noktadan bafll›yor. Ne olur bu f›rsat›

kaç›rmayal›m. Buradaki en önemli avantajlar›m›zdan biri

de ülkemiz yafl ortalamas›n›n 28 yafl olmas›d›r. E¤er bunu

iyi de¤erlendirebilirsek, 21. yüzy›l bizim asr›m›z olur.

‹nsanlar›n harcama al›flkanl›klar› da de¤ifliyor. Pek çok

üründe, ya daha düflük fiyatl›, ya da daha yüksek fiyatl›

ürünlere kay›fl vard›r. Orta seviyelerdeki talepse

gerilemektedir. Fiyat düflürerek rekabet etmek yerine,

satt›¤›m›z ürünü rakiplerimizden farkl› konuma getirmek,

bu dönemde önem kazanmaktad›r. Burada kilit soru fludur:

Müflteri niye sizden veya bizden als›n? Müflteri gözünde

farkl› olmak ayr›cal›kt›r.

Artan nüfus ve gelir seviyesi, g›daya talebi h›zla

büyütmektedir. Biraz önce Meclis Baflkan›m›z da bu konunun

alt›n› çizerek anlatt›. G›da ürünlerindeki talebin arz› geçmesi,

tar›m sektörünü yeniden cazip bir sektör olarak ortaya

ç›kartmaktad›r. Enerji pahal›lafl›yor, pahal›laflmaya da

devam edecek. Fosil yak›tlar›n yar›m as›rl›k bir ömrü kald›,

dolay›s›yla dünya alternatif enerji kaynaklar› ar›yor. Öte

yandan Çin, büyük ölçekli imalat konusunda ABD, AB ve

Japonya merkezli firmalar›n üretim merkezi haline geldi.

Hindistan ise özellikle hizmet alan›nda, bat›l› flirketlerin

hizmet üreticisi ülke konumuna geldi.

Do¤u Asya Ülkeleri fason ifl yapmay›, küresel ölçe¤e tafl›d›.

Öyle ki fason ürün üretimi son on y›lda iki kat›na ç›kt›.

Gelinen noktada dünya milli gelirinin beflte biri fason

üretimden kaynaklanmaktad›r. Yani markalaflmak önemli

ama marka olmasan›z da ayakta kalabilirsiniz. Eski deyimle

fasonculuk, yeni deyimle outsourcing göz ard› edilmemelidir.

Önümüzdeki dönemde iletiflim ve lojistikteki geliflmeler

sayesinde, uluslararas› çapta üretim yapan flirketler, üretim

süreçlerini küresel olarak organize edecek ve üretim

süreçleri parçalan›p farkl› ülkelerde yap›lacak. Yani KOB‹’ler

için daha fazla fason ifl imkân› do¤acak.

Peki, biz nereye do¤ru dönüflece¤iz? Nas›l dönüflece¤iz?

Dönüflümü hangi politikalarla destekleyece¤iz? Türkiye’nin

temel meselesi, daha yüksek katma de¤erli, daha yüksek

teknolojili bir yap›ya do¤ru dönüflmektir. Gündemimizde

olmas› gereken esas sorular bence bunlar olmal›d›r. Türkiye

son on y›l içinde, düflük teknoloji kullanan bir ülkeden, orta

teknolojili ürünlerin a¤›rl›k kazand›¤› bir yap›ya dönüfltü.

Ancak geliflmifl ülkelerin gelir düzeyine yaklaflmak istiyorsak

ifl burada bitmemektedir. Bugün ihracat›m›z›n

kompozisyonunda ileri teknolojili ürünlerin pay› %5’i

geçmemektedir. Bu oran› art›rmak, örne¤in Kore’de oldu¤u

gibi %25’ler düzeyine ç›karmak, önümüzdeki 20 y›l›n en

temel meselesidir. Ama bu da kolay de¤ildir. Ancak etkili

bir sanayi politikas›n›n, ak›ll›ca tasarlanm›fl bir teflvik

sisteminin alt›ndan kalkabilece¤i bir ifltir. Biz bunlar›

yapamay›z demeyin. Bak›n Tayvan’a. Daha 20 y›l önce

teknoloji alan›nda piyasas› s›f›rd›, sadece oyuncak benzeri

ürünler üretirdi. Ama bugün yüksek teknolojinin çok önemli

bir üretim merkezi haline geldi. Bunu kamu ile özel sektörün

birlikte tasarlay›p uygulad›klar› koordineli destek sayesinde

elde ettiler.

‹flte biz de, bu nedenle, Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z Say›n

Nihat Ergün’ün yak›nda 2011-2014 dönemini kapsayan

Sanayi Strateji Belgesi’ni aç›klamas›n› heyecan ve umutla

bekliyoruz. Vizyonu ve hedefleri iyi tan›mlam›fl bir sanayi

stratejisi, raflarda duran bir doküman olmaktan ç›k›p,

uzman›ndan daire baflkan›na, genel müdüründen

müsteflar›na devletin tüm kurumlar› ve katmanlar›

taraf›ndan benimsenmifl bir yol haritas›na dönüflmelidir.

Bir kurumun yapmaya çal›flt›¤›n›, di¤er bir kurumun ertesi

gün de¤ifltirmeye çal›flmad›¤› bir yap›ya kavuflman›n yolu,

nereye ve nas›l dönüflece¤imiz konusunda ortak bir akl›n

olmas›d›r. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›z, Hazinesi, Maliyesi,

YÖK’ü, TÜB‹TAK’›, SPK’s›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, D›fl ‹flleri

Bakanl›¤›, hepsi, bu ortak akl›n, yani yeni sanayi stratejisinin

bir parças› olmal›d›r.

Nereye, nas›l dönüflülebilece¤ini bilmeyenin, sanayi stratejisi

olmayan›n ne etkin bir e¤itim politikas›, ne enerji politikas›

ne de d›fl politikas› olabilir. Bugün bu politika alanlar›nda

olumlu ad›mlar at›lmaktad›r. fiimdi el yordam›yla

gerçeklefltirdi¤imiz bu ad›mlar›, sistemli bir at›l›ma

dönüfltürmek zorunday›z. Bunun yolu da sanayi

stratejisinden geçmektedir. Hükümetimizden sanayi

stratejisinin, yine ülke gündeminde ön plana ç›kmas›n›,

yap›sal dönüflüm ve reform sürecinin ana unsuru olmas›n›

talep ediyoruz.

Ekonomi için de yenilikçi yöntemlerle yüksek katma de¤er

üreten ileri teknoloji kullanan, kay›t içinde çal›flan, kaliteli

üretim yapan firmalar›n pay›n› art›rmak gerekmektedir.

Finansal sistemimizin bu tarz firmalar›, giriflimcileri, tabiri

yerindeyse ceplerinden de¤il gözlerinden anlay›p, onlardaki

büyüme potansiyellerini görüp desteklemesi gerekmektedir.

Önümüzdeki reformlarda ana hedef olarak belki tam da

bunu koymak gerekmektedir. Vergi reformunu, e¤itim
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reformunu, yarg› reformunu, kamu yönetim reformunu

firmalar›n sa¤l›kl› büyümelerini elveriflli hale getirecek

flekilde tasarlamak gerekmektedir.

Ekonominin büyüme kapasitesini %7’lere ç›kartacak böyle

bir yap›sal reform hamlesini gündemde görmek, hepimizin

arzusudur. Bunun bir parças› olan yeni Ticaret Kanunu,

Borçlar Kanunu gibi yap›sal reformlar›n toplumsal

mutabakat sa¤land›¤› zaman gerçekleflebilece¤ini son

günlerde net bir flekilde gördük. TOBB olarak MÜS‹AD’›n,

TÜS‹AD’›n ve T‹SK’in Baflkanlar›n› da yan›ma alarak üç

büyük siyasi partimizi ziyaret ettik ve ifl dünyas› aç›s›ndan

bu kanunlar›n aciliyetini vurgulad›k. Sanayicinin, tüccar›n,

esnaf›n anayasas› olan bu kanunlar› bir an önce ç›karmak

noktas›nda gösterdi¤i hassasiyetlerden dolay›, baflta Say›n

Baflbakan›m›z olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakan›m›za

ve bu mutabakat›n oluflmas›na büyük önem veren

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin

de¤erli liderlerine, Türk özel sektörünün teflekkürlerini

sunuyoruz. 2011’e girerken gördü¤ümüz bu reform

mutabakat›, ifl dünyam›za büyük moral vermifltir. Haz›rlanan

torba yasa içinde mutabakat sa¤lanan bu iki önemli kanunun

yasallaflmas›na öncelik verilmesini bekliyoruz.

Seçimler dolay›s›yla siyasi konular›n ülke gündemini meflgul

edece¤i bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki 4-5 ay, seçim

takviminden dolay› manfletlere siyasi konular›n tafl›nd›¤›

bir dönem olacak gibi gözükmektedir. Öte yandan, dünya

ekonomisinde yeni normalin tan›mlanaca¤›, yeni rekabet

haritas›n›n belirlenece¤i bu dönemde Türkiye’nin küresel

yar›flta yeniden h›zlanmas› gerekmektedir.

Evet, Türkiye küresel kriz öncesinde milli gelir seviyesini

yakalad›, Avrupa ülkelerinden çok daha h›zl› büyüdük ve

onlara biraz daha yaklaflt›k. Ama arkam›zdan gelenler de

büyüdü. Hatta daha h›zl› büyüyenler de oldu. Küresel krizi

geride b›rakan, dünyadaki 14 ülkeden birisiyiz ve 12. s›raday›z

ama biz ifladamlar› olarak hiçbir zaman arkam›za bakmay›z.

“Benim önümde 11 ülke var, niye ben bunlar› geçemedim?”

diye bakmak laz›m. “Onlar benden nas›l daha iyi performans

gösterdiler, niye ben göstermedim?” diye bakmak

durumunday›z.

Dünya küresel bir yar›flta ve bizim bir iddiam›z da var:

2023’te dünyan›n on büyük ekonomisi içinde olmak. On

büyük ekonomi içinde olmak istiyorsak, ben gerimde

kalanlara de¤il, önümdekilere bakar›m. Onlar› nas›l

geçece¤ime bakar›m. Bunun da yolu, reformlar›

h›zland›rmak, rakiplerimizden daha iddial› dönüflüm

projelerini haz›rlamakt›r. Geçti¤imiz 30 sene zarf›nda

baflarm›fl oldu¤umuz dönüflüm hikâyesi, bunun daha iyisini

yapabilece¤imiz noktas›nda bize umut ve güven

vermektedir.

Türkiye’nin ‹malat Sanayiinin net üretimi, sadece 10 y›lda

56 milyar dolardan 120 milyar dolara ulaflm›flt›r. Üstelik

sanayimizi de tüm Anadolu’ya yayd›k. 1980’de Türkiye’de

sadece 12 OSB varken, bugün Anadolu’nun her taraf›nda

150 tane OSB faaliyettedir. Komisyonculara mal satmakla

ihracat yapmay› ö¤renen sanayicimiz, art›k uluslararas›

pazarlarda yerleflik hale gelmektedir. Türk özel sektörünün

bugün yurtd›fl›nda 20 milyar dolardan fazla yat›r›m› vard›r.

Bu dediklerimi sadece ‹stanbul’daki büyük flirketlerimiz

de¤il  Anadolu’daki binlerce KOB‹ i le beraber

gerçeklefltirmekteyiz.

Bugün ‹slam dünyas›ndaki en büyük 100 flirketin 24 tanesi

Türk flirketleridir. Bu listede petrol ve do¤algaz flirketlerini

d›flar›da b›rakt›¤›m›zda 57 ‹slam ülkesi flirketi içerisinde en

büyük 10 flirketin 8 tanesi Türk flirketleridir. Tekstil,

otomobil, beyaz eflyada Avrupa’n›n en önemli tedarikçileri

haline geldik. Bugün geldi¤imiz noktada önümüzdeki mesele,

sanayimizin ve ihracat›m›z›n yap›s›n› daha yüksek teknolojili

ve katma de¤erli bir yap›ya dönüfltürmek, hizmetler

sektörümüzü daha modern ve verimli hale getirmektir.

E¤er, bunu baflar›rsak, çok daha büyük bir ödül bizi

beklemektedir.

‹ddial› bir reform gündemiyle ve etkin bir sanayi stratejisiyle

ülkemizdeki ifl yapma ortam›n›n kalitesini, örne¤in

Almanya’daki ifl ortam›n›n kalitesine getirirsek, iflgücündeki

verimlili¤i Almanya’dakine benzer bir düzeye ç›kartabilirsek,

Türkiye’nin milli geliri tam üç kat›na ç›kar. Bugünkü

kazanc›m›z›n tam üç misli daha fazla kazanabilmek,

zenginleflebilmek için elimizde f›rsat var. E¤er bunu

baflarabilirsek, Almanya’n›n verimlili¤ini yakalayabilirsek,

bugün 16. büyük ekonomiyken bir anda 8. büyük ekonomi

haline gelebiliriz. Hayalimiz avucumuzun içinde. Bunu bir

tek Almanya’daki verimlili¤in ayn›s›n› sa¤layabilmekle

mümkün k›labilece¤iz. Özel sektör olarak bu noktada bize

düflen görev, ifl süreçlerimizi verimli hale getirebilmektir.

Zira verimli çal›flan flirket de kazan›yor, çal›flan› da

kazan›yor, ülke de kazan›yor. Bundan herkes kazançl›

ç›k›yor.

Türk ifl dünyas› olarak verimlilik konusunda asl›nda biraz

geç kald›k. Ama verimlili¤in ifl yapma sürecindeki ve katma

de¤er üretimindeki önemini de fark ettik. Çal›flma

sürelerimize bakt›¤›m›zda Avrupal›lara göre daha uzun

süre çal›flt›¤›m›z›, ama daha az üretip kazand›¤›m›z› da

görüyoruz. Türkiye’de bir çal›flan ortalama bir saat çal›flma
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ile 12 dolarl›k katma de¤er üretmektedir. Bu rakam

Avrupa’da 40 dolard›r. Bu fark›n anlam›, ekonomide reform

gündemimizin henüz tamamlanmam›fl olmas›d›r. Bu fark›n

kapanmas›ysa ancak, Avrupa standartlar›nda kurumsal

altyap›y›, e¤itim sistemini, hukuk sistemini, idari yap›y›

Türkiye’de infla etmekle mümkündür. De¤erlenen riyan›n

yol açt›¤› rekabet dezavantaj›na karfl› durabilmenin yolu

da, girdi maliyetlerini düflürerek verimlili¤i art›rmaktan

geçmektedir.

K›saca büyümenin anahtar› verimliliktir. Bu topraklardan

Almanya’ya giden kardefllerimiz orada baflar›yor, iflini

kuruyor, Avrupa devi haline geliyor. ‹kinci kuflak Türk

kardefllerimiz futbolda dünya y›ld›z› olabiliyor, dünya

tak›mlar›nda kendilerine yer buluyorlar. ‹flte oradaki ortam›

buraya tafl›may› misyon edinen bir reform gündemimiz

olursa, Türkiye de dünyan›n en büyük on ekonomisinden

biri haline gelir. Dünyan›n en büyük 100 flirketi içinde Türk

flirketlerini de iflte o zaman görebiliriz. Daha önemlisi

dünyan›n kulland›¤› teknolojileri gelifltiren, daha 20’li

yafllar›nda milyon dolar kazanabilen iyi e¤itimli gençlerimize

h›zla istihdam sa¤layan bir giriflimciler ordusuna da sahip

olabiliriz.

Yaln›z burada biraz i¤neyi de kendimize bat›rmak istiyorum.

Ben Türkiye’nin her taraf›n› geziyorum. Devaml› rastlad›¤›m

bir konu beni çok üzüyor.. Y›llard›r bu ülkede kurumsallaflman›n

önemi anlat›l›r. Ben kurumsallaflman›n yolunun ortakl›k

kültüründen geçti¤ine inan›yorum. Bugün özel sektör olarak,

ifladamlar› olarak, siz de¤erli dostlar›mla özellikle bunu

paylaflmak istiyorum. Bu ortakl›k kültürünü bir türlü

baflaramad›k. Burada i¤neyi kendimize bat›rmam›z laz›m.

Sadece “kamu flunu yaps›n” demek yerine, biz de üzerimize

düfleni yapmal›y›z. E¤er bunu yapabilirsek, “birlikte rahmet

ve bereket, ayr›l›kta azap var” sözünün en somut göstergesini

görebiliriz. Ortakl›k kültürü içerisinde kurumsallaflarak ancak

iflimizi büyütebiliriz. Bireysel olarak bir yere gidebilme flans›m›z

fazla yok. Devlet her türlü düzenlemeyi yapsa bile biz bu

kültürü kendimizde oluflturamazsak, flikâyet etmeye devam

ederiz. Kad›n giriflimcilerimizde, genç giriflimcilerimizde ve

sizlerde, “biz bunu yapabiliriz” heyecan›n› her zaman

görüyorum. Türkiye’nin pek çok baflar›lara imza atm›fl

sanayicileri olarak, 2023 y›l›nda dünyan›n on büyük ekonomisi

aras›na girmek istiyoruz. ‹nflallah siyaset kurumunun yap›sal

reformlar›n gündemini sahiplenmesiyle birlikte, içimizdeki

mevcut müteflebbis ruhumuzla bunu gerçeklefltirece¤imize

inan›yorum. Bu düflüncelerle sözlerime son verirken Sanayi

Kongremizin verimli geçmesini diliyor, hepinizi sayg›yla

selaml›yorum.
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9. Sanayi Kongresi ve ‹novasyon Sergisi’nin aç›l›fl›nda

sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, hepinizi

sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

‹stanbul Sanayi Odas›’n›n 2002 y›l›ndan bu yana sürmüfl

oldu¤u bu Kongre’nin art›k bir gelenek haline gelmesi de

bizi son derece mutlu ediyor. Zira bilgileri tazelemek,

heyecan› diri tutmak ve gelece¤e en iyi flekilde haz›rlanmak

için, bu etkinliklere gerçekten ihtiyac›m›z var. Eskiler,

‘Barika-y› hakikat, müsademe-yi efkârdan do¤ar’ demifller,

yani hakikatin ayd›nl›¤›na fikirlerin çarp›flmas›ndan

ulafl›l›rm›fl. Çok de¤iflik aç›lardan fikirlerin tart›fl›laca¤› bu

Kongre’nin de sanayimizin gelece¤ine ›fl›k tutaca¤›n› ümit

ediyorum.

‹novasyon Sergisi de, kamu kurumlar›, özel sektör,

üniversiteler ve giriflimciler için önemli bir buluflma adresi

olacakt›r. Bu sergide, sanayimizin geldi¤i noktay› ve akmakta

oldu¤u mecray› daha net bir flekilde görebilece¤iz.

Kongre’nin her y›l de¤iflik bafll›klar alt›nda sürdürülebilir

rekabet gücüne odaklanmas›n› da son derece anlaml›

buluyorum. Zira k›sa dönemli baflar›lar elde edilebilir, birkaç

y›l süren bolluk dönemleri olabilir; ancak önemli olan,

ilerlemeyi sürekli k›lmakt›r. Ekonomik geliflmeyi, kendi

d›fl›m›zdaki parametrelere en az ba¤›ml› hale getirdi¤imiz

zaman daha fazla baflar›l› olabiliriz. Baflar›, ya¤mur sadece

iyi ya¤d›¤›nda, çok ürün elde etmek de¤ildir; gerçek baflar›,

ya¤murlar az oldu¤unda da ürün elde etmek, iyi hasat

toplamakt›r. Bu ülke, eskiden ya¤murun çok ya¤d›¤›

zamanlarda dahi iyi hasat toplayamayan bir görüntü

çiziyordu; flimdi ise ya¤murun k›t oldu¤u dönemlerde bile,

her yönüyle baflar› elde edebilen bir ülkeyiz. Önceden kendi

ç›kard›¤›m›z krizlerle malul olurken, bugün tarihin en a¤›r

krizlerinden birini, dünyada en iyi yöneten ülkelerden birisi

olarak tan›n›yoruz.

Bu büyük dönüflümün s›rr›, asl›nda bu y›lki Kongrenin de

ana temas› olan “Sanayi ve Ekonomide Yap›sal Dönüflüm”de

sakl›d›r. Türkiye ekonomisi, son y›llarda, çok önemli bir

yap›sal dönüflüm geçirmifl, bir güven ve istikrar ekonomisi

haline gelmifltir. Özellikle kamu maliyesi ve bankac›l›k

sektöründe att›¤›m›z ad›mlar, ekonominin görünümünü

bafltan afla¤› de¤ifltirmifltir. Kamunun borçlanma ihtiyac›n›n

azalmas›, faiz ve enflasyon oranlar›n›n düflmesi, gelece¤in

önündeki sislerin da¤›lmas›n› büyük çapta sa¤lam›flt›r. Bu

dönemde, hem iç talepte hem de ihracatta önemli art›fllar

meydana gelmifl, kifli bafl›na düflen milli gelir 10 bin dolar›n

üzerine ç›km›flt›r.

Yap›sal dönüflüm süreçleri, baz› eski al›flkanl›klar› ve basit

düflünen zihinleri elbette zorlayacakt›r. Zira hangi alanda

yap›l›rsa yap›ls›n, bütün yap›sal reformlar, günü kurtarmaya

de¤il, gelece¤i kurmaya yönelik ad›mlar olarak yap›l›rlar.

Bir insan›n dahi hayat›nda köklü bir de¤iflikli¤e imza atmas›

son derece zor iken, bir organizasyonun veya bir devletin

böyle bir de¤iflikli¤i hayata geçirmesi elbette daha zordur.

Mesela y›llarca belli bir üretim biçimine sahip olan bir

iflletmenin, rekabet bask›s›yla yeni bir üretim biçimine geçifl

yapmas› kolay olmaz. Y›llarca sadece Avrupa pazar›na

girmifl olan bir ihracatç›n›n, Afrika ve Güney Amerika gibi

ülkelere aç›lmaya ikna olmas› da kolay bir fley de¤il. Y›llarca

yüksek faiz geliriyle zengin olmufl bir kitleyi, üretim ve

yat›r›m üzerinden zenginlefltirmeye ça¤›rmak da kolay bir

fley de¤il. Mali disiplin uygulamas›n›n bir risk tafl›d›¤›n› biz

biliyoruz, ancak ülkenin gelece¤i için, bu riski üstlenmenin

ne kadar gerekli oldu¤unu da biliyoruz. Hükümetler için,

siyasiler için mali disiplin önemli siyasi riskler tafl›r ama

ülke için en hayati konulardan bir tanesidir. Bugün birçok

Avrupa ülkesinin, krizin ç›kard›¤› yang›n› hâlâ söndürememifl

olmas›n›n nedeni budur, mali disiplin konusunda

gösterdikleri zafiyet de nedenlerden biridir. Üretime

dayanmayan, kamu harcamalar›yla ayakta duran ve

spekülatif kazanç malzemesine dönüflen ekonomilerin,

uzun vadede ayakta kalmalar› da son derece müflküldür.

Bizlere düflen görev, öncelikle dünya ekonomisinin küresel

kriz sonras›nda uygun bir yap›sal dönüflüm yaflamas›n›

sa¤lamakt›r. Türkiye, bu konu ile ilgili görüfllerini, baflta G-

20 olmak üzere ilgili tüm platformlarda dile getiriyor. Bir

di¤er önemli husus da, ülke ekonomilerinin yap›sal

dönüflümünün sa¤lanmas›d›r; zira ülke ekonomilerindeki

riskler, tüm dünyay› tehdit eden bir nitelik tafl›yabilmektedir.

Bu konuda, bizim son y›llarda att›¤›m›z ad›mlar, dünyaya

örnek olarak gösterilmektedir. Zira Türkiye, küresel krize

en son giren, krizden ilk ç›kan, krizi en az zararla atlatan

ve krizi baz› aç›lardan f›rsata dönüfltüren ülkelerden biri

olmufltur. Kriz döneminde, Türkiye’nin bütçe aç›¤› ve borç

durumunda kal›c› bir hasar meydana gelmemifltir.

Bu y›l›n ilk yar›s›nda yüzde 11 oran›nda büyüyen Türkiye,

dünyan›n en h›zl› büyüyen ekonomilerinden birisi olma

baflar›s›n› göstermifltir. Bundan birkaç ay öncesine kadar,

çok daha düflük olaca¤› yorumlar› yap›lan 3. çeyrek büyüme

oran›na iliflkin tahminler, flimdiden yüzde 6 ile 9 aras›nda

de¤iflmektedir. Bu büyüme oran›, baflta sanayi olmak

Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü dinamiklere sahip

oldu¤unu da bir kere daha gösterecektir. Türkiye,

uluslararas› yat›r›mc›lar nezdindeki itibar›n› sürdürmekte

ve yeni yat›r›mlar çekmeye devam etmektedir.

fiimdi hedefimiz, bu güçlü makroekonomik yap›n›n üstünde

Nihat Ergün
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daha rekabetçi bir özel sektör oluflturmakt›r. Zira makro

baflar›lar, ancak özel sektör baflar›lar›na zemin haz›rlad›¤›

takdirde gerçek bir anlam kazanacakt›r. Türkiye, 2023

y›l›nda 500 milyar dolar ihracat yaparak dünyan›n en büyük

10 ekonomisinden birisi olmay› hedeflemektedir. Bu hedefe

ulaflmak için, dinamik, rekabetçi ve esnek bir sanayi yap›s›

oluflturmak mecburiyetindeyiz. Sanayinin mevcut

sorunlar›n› en iyi flekilde analiz etmeli, bu sorunlar› çözecek,

güçlü yanlar›m›z› gerçek bir avantaja dönüfltürecek ad›mlar›

atmal›y›z. Giriflimcilik kapasitesinin varl›¤›, geliflmifl sanayi

altyap›s›, sanayi üretiminin çeflitlili¤i, KOB‹ say›s›, nüfus

yap›s›, co¤rafi ve stratejik konum gibi özelliklerimiz,

sanayimiz aç›s›ndan güçlü yönlerimiz olarak görülmelidir.

Bugün Türkiye, ‹talya ile Çin aras›nda kalan büyük

co¤rafyan›n en rekabetçi ülkelerinden birisidir. Ancak

Türkiye sadece iyi bir ekonomi olmay› de¤il, dünyan›n ilk

10 büyük ekonomisi aras›na girmeyi hedeflemektedir. Bu

nedenle, sanayinin dönüflümü anlam›nda yapmam›z gereken

daha çok ifl oldu¤unun fark›nday›z.

Ülkemizdeki iflletmelerin küçük ve da¤›n›k olmas›, özellikle

aile flirketlerinde yaflanan kurumsallaflma s›k›nt›s› ve

teknoloji kullan›m›n›n yetersizli¤i gibi s›k›nt›lar›m›z oldu¤u

da bir gerçektir. Az önce Rifat Baflkan da ortaklar aras›ndaki

geçimsizlikten bahsetti. Bizim toplumumuzda flöyle s›k›nt›

var: Paras›zl›¤a dayan›yoruz; paraya dayanam›yoruz…

Paras›zl›¤a dayan›p da paraya dayanamama olur mu? Böyle

bir gerçekle karfl› karfl›yay›z. Aile flirketlerinde de, di¤er

ortakl›klarda da maalesef böyle sorunlar› yafl›yoruz ayr›ca

ortak olmaya çok da yatk›n görünmüyoruz. Halbuki

büyümek için, kurumsallaflmak için, ortakl›k hepimizi motive

edecek önemli bir unsur.

Ortaya koymufl oldu¤umuz bu ana çerçeveyi en iyi flekilde

yönetmek için, stratejik bir yaklafl›ma ihtiyac›m›z var. Bu

noktada, özel sektörümüze yol gösterecek, baflar›l› bir özel

sektör için gereken altyap›y› oluflturacak ad›mlar› da

at›yoruz. Bakanl›k olarak, bütün bu süreçlerin ve reel

sektörün dönüflümünün sa¤lam bir temel üzerine

yükseltilmesi için, Türkiye’nin y›llard›r ihtiyaç duydu¤u

‘Sanayi Strateji Belgesi’ni haz›rlad›k. Dün Bakanlar

Kurulu’nda sunuflunu yapt›k, Yüksek Planlama Kurulu

karar›yla da kamuoyuna aç›klanacak hale geldi. Bütün

Bakan arkadafllar›m›z imzalad›lar, Baflbakan›m›z›n imzas›yla

Yüksek Planlama Kurulu karar› halinde ç›kacak ve kamuoyu,

Türkiye’nin Sanayi Stratejisi Belgesi’ni ayr›nt›lar›yla görme

imkân›na sahip olacakt›r.

Do¤rusunu söylemek gerekirse, birçok ülkenin bilgi

toplumuna geçifl yapt›¤› bir süreçte, bizim sanayi stratejisi

konusunu tart›fl›yor olmam›z, bizim aç›m›zdan önemli bir

eksiklik ve kay›pt›r diye düflünüyorum. Ancak bu tip

belgelerin, makro istikrar›n tam anlam›yla olufltu¤u bir

ortamda haz›rlanabildi¤i de bir gerçektir. Yoksa baflka bir

dönemde bu tür belgeler haz›rlasan›z, k›sa zamanda hiçbir

uygulama kabiliyeti olmayan belgelere dönüflebilirler, büyük

riskler tafl›rlar. Bu da, bu tür belgelere olan güvensizli¤i

ciddi manada art›r›r. Bakanlar Kurulu’na sunmufl oldu¤umuz

bu belgeyi çok k›sa zaman içerisinde bütün sanayi

sektörümüzle de paylaflaca¤›z.

72 eylemin yer ald›¤› Strateji Belgemiz, Yüksek Planlama

Kurulu’nda imzaland›ktan sonra, bir hükümet belgesi haline

gelip, derhal uygulama alan› bulacakt›r. Bunlar, 2011-2014

y›llar›n› kapsayan eylemlerdir. Strateji belgemiz özellikle,

rekabet gücünü ve verimlili¤i art›rmay›, çevreye duyarl›

ve sosyal sorumluluk sahibi bir sanayi sektörü yap›s›

oluflturmay› amaçl›yor.

Sanayi stratejisindeki uzun dönemli vizyonumuz, orta ve

yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’n›n üretim merkezi

olmakt›r. Bu vizyona ulaflmak için; orta ve yüksek teknolojili

sektörlerin üretim ve ihracat içindeki pay›n›n artt›r›lmas›,

düflük teknolojili sektörlerde katma de¤eri yüksek ürünlere

geçiflin sa¤lanmas›, becerilerini sürekli gelifltirebilen

flirketlerin ekonomi içindeki pay›n›n artt›r›lmas› bafll›klar›n›

kendimize stratejik hedef olarak belirledik. Bu belgeyle

birlikte, önümüzdeki 4 y›l için ortaya koyaca¤›m›z eylemler

ve kararl›l›¤›m›z›n özel sektörümüz taraf›ndan da

paylafl›laca¤›na inan›yorum. Zira biz bu belgeyi kat›l›mc›

bir yaklafl›mla, özel sektörümüzle birlikte haz›rlad›k;

paydafllar› son derece genifl olan bir belge.

Sanayi strateji belgesi ile, ülkemizin teknoloji, Ar-Ge,

markalaflma ve tasar›m gibi alanlarda yaflad›¤› s›k›nt›lar›

çözmeye yönelik tedbirleri daha net bir biçimde uygulamaya

koyabilece¤iz. ‹flletmelerimizi kümelenme, birleflme ve

ortakl›k gibi alanlara yönlendirerek onlar› bu alanlarda

destekleyecek araçlar gelifltirece¤iz. KOB‹ desteklerini

veya teflvik programlar›n›, bu strateji belgesinin esaslar›na

uygun bir flekilde revize edebilece¤iz. Böylece farkl›

kurumlar›n özel sektöre yönelik çal›flmalar›n› da ortak bir

ak›l etraf›nda örgütleme flans› bulaca¤›z.

Burada Sanayi Strateji Belgesi’nde yer alan 72 eylemden

baz›lar›n› ancak sizlerle paylaflabilirim. Yat›r›m ve ifl ortam›n›

iyilefltirmek için, flirket kuruluflu ve iflyeri açma mevzuat›n›

kolaylaflt›raca¤›z. Gelir vergisi sistemi, bu stratejik hedeflere

uygun bir flekilde düzenlenecek. Özel sektörün mesleki ve

teknik e¤itim okul ve kurumlar› açmas›na imkân verecek
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bir düzenleme hayata geçirilecek. Mesleki e¤itimde iflgücü

ihtiyaç planlamas› yapacak, hangi meslek dal›nda eleman

aç›¤› ve fazlas› oldu¤u somut bir flekilde tespit edilecek.

‹flsizlik sigortas›ndan yararlanan iflsizlere; meslek gelifltirme,

edindirme ve yetifltirme e¤itimlerine yo¤unluk

kazand›r›lacak. De¤iflen piyasa koflullar›n› makro bak›fl

aç›s›yla de¤erlendiren ulusal bir istihdam stratejisi ve eylem

plan› da bu strateji belgesinin bir parças›n› oluflturacak.

KOB‹’lerin finansman kaynaklar›na ulafl›m› kolaylaflt›r›larak,

böylece KOB‹’lerin en önemli sorunlar›ndan birisi, bu strateji

belgesiyle çözüme kavuflturulmufl olacak. Kredi garanti ve

giriflim sermaye sistemleri de bu strateji belgesiyle

gelifltirilecek. D›fla ba¤›ml›l›¤›n yüksek oldu¤u sektörlerde,

yerli ürün gelifltirilmesine yönelik araflt›rmalar özel olarak

desteklenecek. Bütün bu eylemlerin hayata geçmesiyle

birlikte, çok daha rekabetçi bir ifl ortam› da oluflturmufl

olaca¤›z.

De¤erli konuklar, sanayi stratejisinde oldu¤u gibi, ülkemiz

için kritik oldu¤unu veya olaca¤›n› belirledi¤imiz alt

sektörlerle ilgili çal›flmalar da yapt›k, yapmaya da devam

ediyoruz.

Tekstil, haz›r giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerine yönelik

strateji belgesi uygulamaya koyulmufltu, bunun

revizyonuyla ilgili çal›flmalar da bafllat›ld›. Demir-çelik,

kimya, makine ve otomotiv sektörlerine ait strateji

belgelerini haz›rlad›k ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na

sunduk. Elektrik-elektronik ve seramik sektörlerine yönelik

strateji belgeleri ise tamamlanma aflamas›na geldi.

Alt sektörle ilgili strateji belgelerimizde de Türkiye’nin

görünümünü de¤ifltirecek noktalara iflaret ediyoruz.

Örne¤in otomotiv strateji belgesinde, elektrikli araçlara

geçifli nas›l sa¤layaca¤›m›z›, kendi tasar›m ve modellerimizi

nas›l oluflturaca¤›m›z› ayr›ca masaya yat›rd›k ve ayr› bir

bafll›k alt›nda inceledik. Yine makine sektöründe, d›fl ticaret

aç›¤›n› azaltmak için özellikle kamu ihalelerinde yerli al›m›n›

özendirici tedbirlere yer verdik. Seramik, elektrik ve

elektronik gibi sektörlerde, bir Türk tasar›m anlay›fl›n›n

yayg›nlaflmas›n›n gereklili¤ine vurgu yapt›k. Yine bu

belgelere ilave olarak, KOB‹ stratejisi ve tasar›m stratejisi

gibi farkl› belgelerle ilgili çal›flmalar›m›z›n devam etti¤ini

de hat›rlatmak istiyorum. Bu strateji belgeleri, hem

sanayimizin hem de sektörlerimizin genel sorunlar›n› tespit

ederek, bu sorunlar› çözmeye yönelik programlar

gelifltirmektedir.

Küresel ekonomiden kaynaklanan belirsizlikler, yerli ve

yabanc› yat›r›mc›lar›n, daha öngörülebilir bir yat›r›m ortam›

için duyduklar› ihtiyac› art›rmaktad›r. Türkiye’nin rekabet

gücünü artt›rmaya yönelik vizyonunu, plan›n› ve detayl›

tedbirlerini içeren Strateji Belgeleri, yat›r›mc›lara güven

telkin etme noktas›nda da kritik bir iflleve sahip olacakt›r.

Küresel kriz sonras›nda oluflan bu yeni ortamda, yat›r›mc›lar

yeni alanlara yönelme ihtiyac›ndad›rlar. Strateji belgelerinin

hayata geçmesiyle birlikte, ülkemizde hem mevcut

yat›r›mlar›n çok daha iyi yönetilece¤ine hem de yeni

yat›r›mlar›n say›s›nda önemli bir art›fl olaca¤›na inan›yorum.

Özel sektörümüzün de, strateji belgelerinin uygulanmas›nda

bize yard›mc› olaca¤›n› ve ülkemizi birlikte daha iyi, daha

yüksek seviyelere tafl›yaca¤›m›z› düflünüyorum.

Bu belgeler ile kamu-özel sektör iflbirli¤i kolektif bir etki

yapacak ve sanayimizin yap›sal dönüflümüne yön verecektir.

Bundan sonra ekonomideki kay›t d›fl›l›k, enerji maliyetleri,

lojistik altyap›, idari kapasite gibi sorunlara daha köklü

çözümler üretmemiz mümkün olacak, ülkemizin her geçen

gün artan rekabet gücü gerçek bir s›çrama yapma imkân›

bulacakt›r.

De¤erli konuklar, ülke olarak daha fazla katma de¤er

üretmemiz ve ihracat gelirlerini art›rmam›z için özellikle

teknoloji, Ar-Ge, tasar›m ve markalaflma gibi alanlara a¤›rl›k

vermemiz gerekiyor. Bu noktada özellikle nano-teknoloji,

biyomedikal, genetik ve biliflim gibi alanlara özel bir önem

vermek durumunday›z. Bakanl›k olarak, Ar-Ge merkezleri,

teknoparklar, teknogiriflim sermayesi deste¤i ve San-Tez

gibi programlarla, sanayimizin teknoloji kapasitesini

art›rmaya çal›fl›yoruz. Bu programlar›n meyvelerini yavafl

yavafl toplamaya bafllaman›n da sevincini yafl›yoruz. Bugün

inovasyon sergisinde sergilenen ürünler de, Türkiye’nin

nas›l bir dönüflüm yaflad›¤›n› da gösterecektir. Teknoloji

yo¤un bir üretim yap›s›na do¤ru yönelimin etkileri

Türkiye’nin ihracat yap›s›nda da kendisini hissettiriyor.

Do¤al kaynaklar›n ve tar›m ürünlerinin toplam ihracat

içindeki pay› azal›rken, orta teknoloji ürünlerinin toplam

ihracat içerisindeki pay› sürekli art›fl e¤ilimdedir. Ancak

geldi¤imiz noktan›n, geliflmifl ülke standartlar›n›n bir hayli

gerisinde oldu¤unu da ifade etmeliyim. Üretim ve

ihracat›m›z içinde, ileri teknolojili ürünlerin sadece yüzde

5’ler seviyesinde olan pay›n›, geliflmifl ülke standard› olarak

bilinen en az yüzde 20’lere do¤ru ç›karmam›z gerekti¤inin

fark›nday›z.

Bugün bir ülkenin önünde yürüyebilece¤i birkaç tane

alternatif yol olabilir; ancak bu alternatif yollar›n hepsinin

ortak özelli¤i teknolojidir. Geçen y›l yapt›¤›m›z toplant›n›n

ana temas› inovasyonla ilgiliydi; ancak bu önemli konuyu

bir kere daha hat›rlamakta fayda var. Küresel rekabet yar›fl›

öyle bir yar›flt›r ki, ne kadar öne geçerseniz geçin,
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konumunuzu tehdit eden birileri muhakkak bulunacakt›r.

Bu tehditlere sürekli bir biçimde cevap vermek için, hem

ürünlerimizin hem de üretim biçiminizin teknoloji

yo¤unlu¤unu art›rman›z gerekiyor. Ben bu vesileyle, baflta

KOB‹’lerimiz olmak üzere bütün sanayicilerimizi,

hükümetimizin bu konuda sa¤lad›¤› desteklerden daha

fazla yararlanmaya davet ediyorum. Sanayi strateji

belgesinde yer alan 72 eylemin 20 tanesini de firmalar›n

teknolojik geliflimine ay›rd›¤›m›z da hat›rlatmak istiyorum.

De¤erli konuklar, baflta makine sektörü olmak üzere, birçok

sektörümüzde can›m›z› yakan bir hususu da burada ifade

etmek istiyorum. Birçok sektörde, dünya kalitesinde üretim

yapmam›za ve geliflmifl pazarlara ihracat yapmam›za

ra¤men, d›fl ticaret aç›¤› verdi¤imizi görüyoruz. Ülkemizin

ihracat›n›n büyük bölümünü sanayi ürünleri oluflturuyor

ve bu ihracat›n yar›s›ndan fazlas›n› Avrupa Birli¤i ülkelerine

ve ABD’ye yap›yoruz. Demek ki Avrupa ve Amerika

pazarlar›na girecek kalite ve standartlarda mal üretiyoruz,

bu bir gerçek. D›flar›dan ithal edilen birçok ürünü burada

daha kaliteli ve daha ucuza almak mümkünken, ithal mal›

kullanmay› tercih etme e¤iliminin yüksek oldu¤unu

görüyoruz. Mesela ‹talya’n›n 50 milyar dolar fazla verdi¤i

makine sektöründe, Türkiye’nin 10 milyar dolar aç›k

vermesini kabul etmek mümkün de¤ildir. Türkiye, 22 milyar

dolar civar›nda makine ithalat› yaparken, 10-12 milyar dolar

makine ihracat› yap›yor. ‹thal etti¤imiz makinelere

bakt›¤›m›z zaman, bunlar›n en az %70’ini kendimiz

yapabiliyoruz. ‹çeride yapabildi¤imiz ve baflkalar›na

satt›¤›m›z makinelerin benzerlerini ithal ediyoruz.

Dolay›s›yla bu konudaki eksikli¤i gidermemiz gerekiyor.

Yerli sanayiyi korumak ve güçlendirmek için, uluslararas›

ticaret kurallar›n› zedelemeyecek bir çözüm üretmemiz

gerekiyor. Zira bizden çok daha ileri ekonomilere sahip ve

ayn› zamanda küreselleflmenin öncülü¤ünü yapan Bat›

ülkeleri, “Amerikan mallar› sat›n al›n, ‹ngiliz mal› sat›n al›n,

Frans›z mal› sat›n al›n” gibi özel kampanyalar düzenliyorlar.

Elbette kimse yerli diye kalitesiz ürün kullanmas›n, biz de

bunu istemeyiz; ancak ayn› kalitedeki ürünlerin Türkiye’de

üretilen ürünlerden olan›n› tercih etmek de ciddi manada

bir vatanseverlik göstergesidir.

Bu konuda öncülük etmek ve topluma örnek olmak, elbette

öncelikle kamuya düflmektedir. Ülkemizde uygulanmakta

olan 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunun 63. maddesi “kamu

al›mlar›nda bütün yerli istekliler lehine yüzde 15 oran›na

kadar fiyat avantaj› sa¤lanmas›na” imkân vermektedir.

Kamu al›m› yapan idarelerimizin yapt›klar› al›mlarda bu

hususu göz önüne almalar›, sanayimizin geliflmesi için

büyük önem arz etmektedir. Benzer flekilde, Say›n

Baflbakan›m›z›n imzas›yla yay›nlanan ‘Yerli Ürünlerin

Kullan›lmas›na’ yönelik Baflbakanl›k Genelgesinde de bu

hususa özel yer verildi¤ini görüyoruz. Say›n Baflbakan›m›z,

o genelgede, özellikle kamu al›mlar›nda Türkiye’de üretilen

mal ve hizmetlerin tercih edilmesinin, temel tüketim

maddelerinin yerli ürünlerden karfl›lanmas›n›n önemine

iflaret etmektedir. Bakanl›¤›m›z da bu konuya büyük önem

vermekte, konuyla ilgili özel bir çal›flma yürütmektedir.

Mesela May›s ay›nda, Gaziantep’te bir toplant› tertip ettik,

makine sektörünün temsilcileriyle kamu al›c›lar›n› bir araya

getirmeye çal›flt›k.

Öyle kötü örnekler görüyoruz ki. En güzel ifl makineleri

kendi belediyesinin s›n›rlar› içinde üretildi¤i halde o ifl

makinelerinden sat›n almayan belediyelerimiz var. En güzel

otobüsler, dünyan›n baflka ülkelerine ihraç edilen otobüsler

kendi Büyükflehir s›n›rlar› içinde üretildi¤i halde o

otobüslerden toplu tafl›mada sat›n almayan belediyelerimiz

var. Yak›fl›yor mu? Baflkas›na kabahat bulmam›za gerek

var m›? Elbette bizim kendi durumumuzu da gözden

geçirmemizde fayda var.

Yine Temmuz ay›nda, konuyla ilgili kamu kurumlar›n› bir

araya getiren bir toplant› yapt›k ve sorunu tüm de¤iflik

aç›lardan tart›flma imkân› bulduk. Son olarak, Kas›m ay›nda

bu konuyla ilgili bir rapor haz›rlad›k ve konuyla ilgili

yap›labilecek 15 tedbir belirledik. Buradaki temel

hassasiyetimiz, Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih

edilmesidir. Yerli mal› tabirinden her fleyden önce bunu

anlamal›y›z. Bu sadece Türk vatandafl› kimli¤ine sahip olan

kiflileri kast etti¤imiz bir fley de¤ildir, ürünün menfleinin

Türkiye s›n›rlar› olmas›d›r, burada üretiliyor olmas›d›r. Art›k

dünyada kavramlar de¤iflti. Türkiye’de üretilen ürünleri

tercih etmek, apayr› bir meziyet olmal›.

Kamu al›mlar›nda yerli üretimin tercih edilmesinde,

gerekirse yeni yasal düzenlemeler yapmak için Kamu ‹hale

Kanunu’nda da de¤ifliklikler yapaca¤›z, Kamu ‹hale Kurumu

ile bunu görüflüyoruz. Çünkü kanundaki fiyat avantaj›n›n

yerli istekli lehine kullan›lmas›, Türkiye’de üretilen ürünlerin

kullan›lmas› anlam›na gelmiyor her zaman. Kamu ‹hale

Kanunu gere¤i, bir yerli istekliye yüzde 15 pahal› fiyat

verdi¤i halde ifli verebiliyoruz. Ancak o yerli istekli, kamu

iflini yaparken kulland›¤› ürünlerden Türkiye’de üretilen

ürünlerden kullanm›yorsa bizim ifli yerli istekliye vermemizin

bir manas› olmuyor. Halbuki biz ifli yerli istekliye vermekle,

ona fiyat avantaj› sa¤lamakla kifliyi de¤il üretimi

güçlendirmek istiyoruz. Bu amaca hizmet etmeli yasal

düzenleme. Yasal düzenlemenin bu amaca tam olarak

hizmet etmedi¤ini, eksiklikler tafl›d›¤›n› da burada
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görüyoruz.

Belirledi¤imiz bu 15 tedbirin baz›lar›n› da burada sizlerle

paylaflmak istiyorum. Öncelikle konu ile ilgili yasa, genelge

ve yönetmeliklerin içeri¤ini ve uygulama esaslar›n› bu

amaca hizmet edecek flekilde gelifltirece¤iz ve

de¤ifltirece¤iz. Mesela, baz› ihalelerde ithal ürün veya belirli

bir ülkenin ürününün istenmesi gibi uygulamalara son

vermifl olaca¤›z. Çünkü baz›lar›nda flartnameye yaz›yorlar,

görüyoruz.  Adeta adrese tesl im flartnameler

oluflturulabiliyor, ithal ürün daveti yap›yorlar. Bu tür

uygulamalara son verilmesi gerekiyor. Kamu ihalelerinde

yerli üreticileri zor durumda b›rakan zorunlu olmayan

belgelerin istenmesini önleyece¤iz. Baz› kamu al›mlar›nda

zorunlu olmayan, “filan ülkeden” al›nm›fl bir belgenin de

al›nmas› isteniyor, flartnameye koyuluyor. “Filan ülkeden”

al›nm›fl bir belgeyi ihale dosyas›nda istemek, ne demek?

O ülkenin ürünlerini buraya getirin anlam›na geliyor veya

o belgeye sahip bir firman›n ürünlerini bize satmas›na

imkân vermek demek. Zorunlu olan belgeler elbette istensin

ama zorunlu olmayan belgelerin istenmesi gibi aksaklar›

gidermek istiyoruz.

Avans yöntemi ve teslim flartlar›nda kolayl›klar gibi

uygulamalarla, Türkiye’de üretim yapan firmalara mutlaka

avantajlar sa¤lanabilir. Daha do¤rusu dezavantajl›

konumdaki yerli firmalar›m›z› eflit hale getiren bir düzenleme

imkân›m›z olabilecektir. Bu konuyla ilgili kamudaki ve

kamuoyundaki bilincin artt›r›lmas›na yönelik etkin

kampanyalar düzenlemeliyiz, kamu al›c›lar›yla firmalar›m›z›

ortak platformda buluflturan etkinliklerin say›s›n› da

artt›rmal›y›z. Baz› firmalar›m›z ihtiyac› olan›n Türkiye’de

üretildi¤ini bilmiyorlar. Buluflmad›klar› için, buluflma

platformlar›n›n yetersizli¤i nedeniyle bilmeyen firmalar›m›z

var.

Kamu al›mlar›nda, KOB‹’lerin pay›n› art›rmay› da

gündemimize ald›k. Hatta Türkiye’de üretilen ürünleri alma

ve kullanma konusunda özen gösteren kamu kurumlar›na

yönelik özel bir ödüllendirme sistemi de gelifltirebiliriz.

KOB‹’lerin finansman ihtiyaçlar›ndaki en önemli unsurlardan

birisinin, satt›klar› mal›n paras›n› zaman›nda kamudan veya

büyük iflletmelerden alabilmesi oldu¤unu biliyoruz.

KOB‹’lerin en önemli finansman kayna¤› budur. E¤er büyük

iflletmeler veya kamu, KOB‹’leri kendi finansman araçlar›na

dönüfltürürlerse, ekonomiye de, gelecekte kendilerine de

büyük kötülük yapm›fl olurlar. KOB‹’ler kamunun veya

büyük iflletmelerin finansman arac› de¤ildir. Hiç kimsenin

KOB‹’nin alaca¤›n› erteleyerek, kendisine finansman arac›

temin etme hakk› yoktur. KOB‹’ler niçin kamuyu, büyük

iflletmeyi finanse etsinler? Sonra köfle bucak kendilerine

finansman ar›yorlar. Asl›nda finansmanlar› var, alacaklar›n›

zaman›nda ödeyebilsek, ifl bitecek. Ama zaman zaman bizi

AB yolunda reformlar› yavafllatmakla itham eden büyük

iflletmelerin bile, büyük organizasyonlar›n bile, Avrupa’n›n

en önemli flartlar›ndan biri olan küçük iflletmeleri koruma

flart›n› Türkiye’de uygulama konusunda aksakl›k

göstermelerini kabul etmek mümkün de¤il. “Avrupa’da bu

kurallar› s›k› s›k›ya uygularken Türkiye’de s›k› s›k›ya

uygulamayal›m, KOB‹’leri kendimize finansman arac› haline

getirelim,” demenin anlaml› olmad›¤›n› bir kez daha ifade

etmek isterim. Bu konu, bütün kurumlar›m›zca

sahiplenilmesi ve tedbirlerin hayata geçmesi için, Ekonomi

Koordinasyon Kurulu’nda ele alaca¤›m›z konulardan biri

olacak.

Bu önerilerin zaman içinde hayata geçece¤ine ve önemli

bir sorunumuzu daha aflaca¤›m›za inan›yorum. Türkiye’de

üretilen ürünlerin kullan›lmas›n›n, ülkemizin rekabet gücünü

ve ihracat potansiyelimizi de art›raca¤›n› flahsen

düflünüyorum.

De¤erli arkadafllar, bugün Türkiye, her alanda dünyan›n

lider ülkelerinden biri olmaya aday bir ülkedir. Bunu

baflarmam›z için, üretime, ihracata, teknolojiye, sanayiye

odaklanmam›z ve güçlü bir reel sektör oluflturmam›z

gerekiyor. Hükümet olarak, reel sektörün önündeki engelleri

kald›rmak ve yat›r›mc›lara daha güvenli bir ortam

haz›rlamak için çal›flmalar›m›z› canla baflla sürdürüyoruz.

‹fl dünyam›z›n da bizim açt›¤›m›z yollardan bugünkünden

daha h›zl› ilerleyece¤ine ve bu ülkeyi hak etti¤i seviyelere

tafl›yaca¤›m›za yürekten inan›yorum. Ben bütün

sanayicilerimizi ve giriflimcilerimizi, bugüne kadar ülkemize

verdikleri hizmetlerden, ülkemizin kalk›nmas›na ve

büyümesine sa¤lad›klar› katk›lardan dolay› yürekten

kutluyorum. Konuflmam›n sonunda, 9. Sanayi Kongresi’nin

baflar›l› bir flekilde tamamlanmas›n› diliyor, bu Kongre’yi

düzenleyen baflta ‹stanbul Sanayi Odas› olmak üzere eme¤i

geçen herkese teflekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, sayg›yla

selaml›yorum.

Aç›l›fl Konuflmalar›
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Ekonomik Kalk›nma alan›nda profesör olan Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Uluslararas› Kalk›nma Merkezi

Direktörü’dür.

Doktoras›n› Cornell Üniversitesi’nde ekonomi dal›nda tamamlayan Prof. Hausmann, 1994-2000 y›llar› aras›nda

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde sürdürülebilir kalk›nman›n finansman› için faaliyet gösteren “Inter-Amerikan

Kalk›nma Bankas›”n›n bafl-ekonomisti olarak görev alm›fl ve bankan›n Araflt›rma Departman›’n› kurmufltur.

Prof. Hausmann 1992-1993 y›llar› aras›nda da Venezuela Planlama Bakan› ve Venezuela Merkez Bankas› Yönetim

Kurulu üyesi olarak çal›flm›flt›r. Uluslararas› Para Fonu (IMF)- Dünya Bankas› Kalk›nma Komitesi’nde baflkanl›k

yapm›flt›r.

Prof. Hausmann son araflt›rmas›nda, ülkelerin büyüme süreçlerinde üretim modellerindeki de¤iflime ve bunun

politik yans›malar›na odaklanm›flt›r. Ayr›ca, ülkelerin kalk›nma sorunlar›n› tespit etmeye yönelik bir metodolojinin

gelifltirilmesine katk› sa¤lam›flt›r. Prof. Hausmann’›n, küresel ekonomik dengesizlikler, büyüyen pazarlarda görülen

mali krizler, makroekonomik istikrars›zl›k, mali disiplin için ihtiyaç duyulan kurumlar ve adaletsiz kalk›nma ile

cinsiyet ayr›m› konular›nda da çal›flmalar› bulunmaktad›r.

Prof. Hausmann; Dünya Bankas›, IMF, Inter-Amerikan Kalk›nma Bankas›, Asya Kalk›nma Bankas›, Avrupa ‹mar ve

Kalk›nma Bankas› gibi birçok uluslararas› finansal kuruma ve otuzdan fazla ülke hükümetine dan›flman olarak

hizmet vermifltir.

Latin Amerika ve Karayip Ekonomik Birli¤i Baflkan› ve geliflmekte olan ülkelere yönelik mikrofinansman konusunda

faaliyetleri bulunan “Acción International” isimli giriflimin Yönetim Kurulu Üyesidir.

PROF. RICARDO HAUSMANN

Harvard Üniversitesi Uluslararas› Kalk›nma Merkezi Direktörü
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Öncelikle bana konuflma f›rsat› verdi¤iniz için teflekkür

etmek istiyorum. Sizlere haz›rlad›¤›m sunumda, dünyada

büyümenin nas›l artt›¤›n› ve Türkiye’nin bu büyüme flekli

içine nas›l yerlefltirilebilece¤ini düflündüm.

fiimdi neler üzerinde duraca¤›m›za k›saca de¤inelim:

Öncelikle ayr›flmadan birleflmeye nas›l geçti¤imizi ve bunun

Türkiye aç›s›nda ne anlama geldi¤ini inceleyelim. Özellikle

de Türkiye’ye neler oldu¤undan ve Türkiye’nin neler

yaflad›¤›ndan bahsetmek istiyorum.

Adam Smith meflhur kitab›n› yazd›¤›nda dünyada kifli bafl›na

düflen gelir, fakir ülkelerde zengin ülkelerdekinin dörtte

biri kadard›; bunu hat›rlayal›m. En zengin ülke, en fakir

ülkeden dört kat daha zengindi. Dünya kalk›nma

göstergelerine göre, bugün dünyadaki en fakir ülkeler bu

ülkelerdir (Resim1).

Bu tabloda kifli bafl›na düflen milli geliri ve sat›n alma gücü

parite fiyatlar›n› görmekteyiz. Bunlar› dörtle çarpt›¤›n›zda

yine Bangladefl, Kenya ç›k›yor karfl›n›za. Bunu da dörtle

çarpt›¤›n›zda Türkmenistan, Ekvator, Fas ç›k›yor. Bunu da

dörtle çarpt›¤›n›zda Türkiye, fiili, Meksika, H›rvatistan ve

Çek Cumhuriyeti geliyor. Bunu dörtle çarp›yorsunuz ve

karfl›n›za Avustralya, Belçika, Almanya ve Kanada ç›k›yor.

En zengin ülkelere geldi¤inizde de ‹sviçre, Amerika, Norveç

ve Hong Kong’u görüyoruz. (Resim 2).

Bu durumda Amerika, Kongo’dan 387 kat daha zengin.

Gördü¤ümüz gibi, fakir ve zengin ülkeler aras›nda gelirlerin

farkl›laflmas› çok artt›. fiimdi bunu grafik olarak görelim

(Resim 3).

Adam Smith “Ülkelerin Zenginli¤i” kitab›n› yazarken aradaki

fark dört katt›, flimdi 400 kat oldu. Peki, bu arada ne oldu

ki ülkeler aras›ndaki eflitsizlik bu kadar artt›? En zengin

ülkeler, fakir ülkelerden çok daha h›zl› büyüdü, büyümenin

bafl›n› zengin ülkeler çekti.

Tipik bir Alman ailesine bakal›m (Resim 4).

Haftada 375 avro harc›yorlar ve bunlar› al›yorlar. Bu

resimleri internetten ald›m; bir gazeteci yapm›fl bu

araflt›rmay›. Baflka bir aileye bakal›m  (Resim 5).

Bu, Meksikal› bir aile; farkl› bir tüketim, farkl› fleyler yiyorlar

ve içiyorlar (Resim 6).

fiimdi M›s›rl› bir aileye bakal›m (Resim 7).

Bu aileler haftada 68 dolar harc›yorlar. fiimdi de Ekvatordan

bir aileye göz atal›m (Resim 8).

Gördü¤ünüz gibi çok az protein var, süt ürünleri çok az.

Son olarak da en fakir aileye bakal›m (Resim 9).  Haftada 1

dolar harcayan bir aile.

Rrof. Ricardo Hausmann
Harvard Üniversitesi Uluslararas› Kalk›nma Merkezi Direktörü

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4
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‹flte gelirler aras›ndaki bu farkl›l›k, insanlar›n çok farkl›

ihtiyaçlar› ve çok farkl› tüketim flekilleri oldu¤unu gösteriyor.

Ülkeler aras› eflitsizlikteki bu art›fl›n art›k bir durma

noktas›na geldi¤ini ve dünyada en h›zl› büyüyen ülkelerin

zengin ülkelerden asl›nda daha fakir oldu¤unu görüyoruz.

Aradaki uçurum art›k bu kadar h›zl› artmayacak, ülkeler

yavafl yavafl birbirlerine yaklaflacaklar ve bu da çok önemli

bir geliflme.

Ülkelerin son k›rk y›ldaki büyümelerine bakal›m (Resim 10).

Burada, ülkelerin 1968’de ve 2008’de nerede olduklar›

görüyoruz. Mesela Çin, 1968’de çok fakir bir ülke ve Gayri

Safi Yurtiçi Has›las› %8. Burada Kore, Singapur, Hong

Kong var. ‹rlanda, Tayland, Endonezya var. Hindistan biraz

daha yavafl büyüyor. Türkiye, son k›rk y›l boyunca kifli

bafl›na %2,5 büyüyor ama çok az say›da ülke, Amerika ve

Almanya kadar h›zl› büyüyor. Dolay›s›yla son k›rk y›l

içerisinde bu aç›k pek fazla kapanmad›. Bu %8, %4, %2’lik

büyüme h›z›, k›rk y›lda büyük anlam ifade ediyor. O nesil

o zaman 25 yafl›nda olsa -ebeveynlerle çocuklar aras›ndaki

yafl farkl› genelde bu kadard›r- %8 h›zla büyümek demek,

çocuklar›n anne-babalar›ndan 585 kat, torunlar›nsa 47 kat

daha zengin olacaklar› anlam›na geliyor. %8’lik bir ekonomik

Resim 5

Resim 7

Resim 6

Resim 8

Resim 10

Resim 9
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büyüme, 50 y›lda bu noktaya erifliyor. %2-3 büyüdü¤ünüz

zaman, torunlar büyükanne ve büyükbabalar›n›n 2-4 kat›

zengin olacaklar demek. Türkiye, son k›rk y›lda %2,5

büyüdü¤ü için durum buna benziyor. Burada da Çin’in son

k›rk y›ldaki büyümesini görüyoruz.

Son on y›la bakt›¤›m›zda h›zla büyüyen birçok ülke oldu¤unu

görüyoruz (Resim 11).

Çin, en tepede, art›k fakir de¤il, ekonomisini çok büyütmüfl

ve büyüme h›z› yaklafl›k %10. Rusya, 1990’larda çok kötü

bir dönem geçirdi, flimdi daha h›zl› büyüyor. Hindistan’›n

büyüme h›z›, kifli bafl›na %6. Kore, Hong Kong, ‹rlanda ve

Singapur da flimdi çok zengin olmas›na ra¤men %4,5-5

gibi bir h›zla büyüyor. Türkiye’nin kifli bafl›na düflen milli

geliriyse %4 civar›nda büyüyor. fiimdi art›k çok daha fazla

say›da ülke; Hindistan, Çin gibi büyük ülkeler, Amerika gibi

ülkelerden daha h›zl› büyüyorlar. Bunun da tabii ki dünya

büyümesine bir yans›mas› olacak.

Türkiye, baz› y›llarda h›zl› büyüdü ama bunun için de

bedeller ödedi (Resim 12).

Bu kriz dönemlerine bakt›¤›m›zda gerçekten de reel döviz

kurunun artt›¤› ve devalüasyonun yafland›¤› dönemleri

görmekteyiz (Resim 13).

Bunun paralelinde ödemeler dengesindeki krizleri, cari aç›klar›

ve arkas›ndan gelen devalüasyonlar› görüyoruz (Resim 14).

Bütün bunlar Türkiye’de bu büyüme dengesinin bir parças›

olmufl.

Bu sistemati¤i de ö¤rendikten sonra, dünyadaki ekonomik

büyümede ne tür de¤ifliklikler olaca¤›na bakal›m (Resim 15).

X ekseninde ekonominin büyüklü¤ü, Y ekseninde de kifli

bafl›na düflen milli gelir yer al›yor. Amerika yine oldukça

yukar›da, arkas›ndan Avro bölgesi geliyor. Avro bölgesinde

kifli bafl›na gelir oldukça düflük. Avustralya, ‹ngiltere ve

Kanada yine çok yukar›larda. Bunlar hem büyük ekonomiler

Resim 11

Resim 12

Resim 13

Resim 15

Resim 14
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hem de zenginler. Japonya asl›nda Çin kadar büyük bir

ekonomi ama Çin’in kifli bafl›na geliri 4.000 dolar civar›nda

ve bu rakam yukar›da yer alan ülkelerin onda biri kadar.

Kanada, Brezilya ile ayn› büyüklükte ama Kanada’da kifli

bafl›na düflen gelir 40 küsur bin dolar, Brezilya’da bu rakam

8.000 dolar. Dolay›s›yla kifli bafl›na düflen milli gelirde

eskiden dünya devi olan ülkelerle flimdi geliflenler aras›nda

böyle bir fark var. Art›k bu ülkelerde tüketiciler çok farkl›.

Bu ülkeler büyür ve insanlar daha çok fley talep ederlerse,

bu talepler farkl› oluyor, çünkü bu insanlar y›lda 40.000

dolar de¤i l ,  4.000-8.000 dolar kazan›yorlar.

Son on y›lda bu ekonomilerin büyümesinin dünya

ekonomisine ne kadar katk›da bulundu¤unu görüyoruz

(Resim 16).

Dünyadaki en büyük ekonomi Amerikan ekonomisidir ve

ayn› zamanda dünyan›n büyümesine de en çok katk›da

bulunan ekonomidir. ‹kinci en büyük ekonomi Japonya

ama dünyan›n büyümesine en büyük ikinci katk›

Japonya’dan gelmiyor, Çin’den geliyor. Çin, Japonya’dan

çok h›zl› büyüyor ve dünya ekonomisine çok daha büyük

katk›da bulunuyor ve bulunmaya da devam edecek. ‹ngiltere,

ekonomisi daha büyük olmas›na ra¤men dünyan›n

büyümesine Hindistan ile hemen hemen eflit katk›da

bulunuyor. Fransa’n›n ekonomisi Kore ile eflit katk›da

bulunuyor ve burada da Türkiye var.

fiimdi de önümüzdeki on y›la bakal›m (Resim 17).

Çin, Amerikan ekonomisinin boyutlar›na ulaflacak ama

dünyan›n büyümesine daha büyük katk›da bulunacak, yani

Çin Amerikan ekonomisi kadar büyüdü¤ünde Çinliler

Amerikal›lar›n dörtte biri ya da beflte biri zenginli¤inde

olacaklar. Nüfuslar› Amerika’n›n befl kat› oldu¤u için

Amerikal›lar kadar zengin olmayacaklar. Hindistan, dünyan›n

büyümesinin çok önemli bir k›sm›n›n oluflturacak. Brezilya,

Endonezya, Meksika, Kore yine dünya büyümesine çok

katk›da bulunacak. Türkiye de burada.

Dünya büyümesine ortalama katk›da bulunan ülkelerin kifli

bafl›na gelirleri art›k daha düflük. H›zl› büyüyen ülkeler,

eskiden h›zl› büyüyenlerden daha fakir yani büyümeye çok

katk› verenler art›k eskisi kadar zengin de¤il. Türkiye, bütün

bu geliflmeden, bu olaylardan nas›l yararlanabilir? Türkiye

için bir hesap yapt›m ve Türkiye’nin ihracat yapt›¤› ülkelerin

ne kadar zengin oldu¤una bakt›m. Eskiden dünyada ithalat

yapan ülkeler her zaman Türkiye’den daha zengindi ama

dünya flimdi daha fakirleflti¤i için Türkiye’nin ihracat

sepetinde bu denge de¤ifliyor ve Türkiye’nin ürünlerini ihraç

etmesi art›k daha kolaylafl›yor. En çok ihracat yap›lan on

ülkeye bakt›¤›m›zda zaten bunu görmekteyiz (Resim 18).

Buradaki on ülke Türkiye’nin toplam ihracat›n›n %60’tan

fazlas›n› oluflturmaktayd›, flimdi %50’sini oluflturuyorlar.

Bu on temel pazar, art›k Türkiye’nin ihracat güzergâh›n›n

ancak yar›s›n› oluflturuyor.

Türkiye’den ithalat›n› art›ran ülkelere bakal›m. Öncelikle 1995-

2009 aras›nda yukar›lara ç›kan ülkeleri saymak istiyorum.

‹lk ülke Irak, 37. s›radan 5. s›raya yükselmifl; y›lda 5 milyar

dolarl›k ithalat yap›yor. Hindistan 56. s›radan 22. s›raya ç›km›fl,

bu çok önemli. Üçüncü ülke Güney Afrika ve Endonezya. Çin’i

özellikle göstermek istiyorum; 40. s›radan 20. s›raya ç›km›fl.

Dolay›s›yla Türkiye bu yeni büyümeden yararlan›yor, ihracat

yapmay› hedefledi¤i ülkelerin flekli de¤ifliyor.

Resim 16

Resim 17

Resim 18
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Türkiye’nin tek tek bu ülkelere neler ihraç etti¤ine bakt›m

ve ortaya ç›kan kompozisyon bu flekilde (Resim 19).

Kimyasal maddeler, makineler, sermaye yo¤un ürünler,

emek yo¤un ürünler, hububatlar, hayvansal ürünler, tropik

tar›m ürünleri ve orman ürünleri, hammaddeler ve petrol.

Çin’e genellikle hammadde ihraç ediliyor. Türkiye’nin asl›nda

ihraç edecek çok fazla hammaddesi yok ama Çin,

Türkiye’den çok fazla hammadde sat›n al›yor. Fransa,

makine al›yor, arabalar sat›n al›yor.

Türkiye’nin ihracat› bu ülkelerin ithalat› ile ne kadar uyum

içinde? Ben bir benzerlik hesaplamas› yapt›m ve bunlar›

bir grafikte birlefltirdim (Resim 20).

Türkiye’nin bu ülkelerin her birine ne kadar ihracat yapt›¤›na

bakt›¤›m›zda, Almanya tabii ki bafl› çekiyor; ben bu ülkenin

toplam ithalat› ile Türkiye’nin ihracat›n›n ne kadar

benzeflti¤ini bu grafi¤e koydum, sizin satt›klar›n›z ile onlar›n

sat›n ald›klar› aras›ndaki örtüflmeyi göstermek istedim.

Birinci gözlem: Almanya sizin en çok ihracat yapt›¤›n›z ülke

ama onlar asl›nda sizin satt›klar›n›z› de¤il baflka fleyleri en

çok al›yorlar. Çin’de bu fark daha fazla. Sizin halihaz›rda

satt›¤›n›z kalemleri en fazla ithal eden ülke Hindistan.

2020’de Hindistan, dünyan›n büyümesine Amerika kadar

katk›da bulunacak demifltim ve gerçekten de sizin flu anda

ihraç etti¤iniz ürünlere uygun bir ülke. Herkes Çin’den

bahsediyor ama siz Hindistan’›n üzerine yo¤unlafl›n.

Biraz önce bahsetti¤imiz yak›nlaflma, yani gelirlerin yavafl

yavafl birbirine yak›nlaflmas›, Türkiye’ye çok büyük bir

senaryo getiriyor. Dünya, genelde daha da zenginlefliyor

ve ortak bir noktaya yavafl yavafl yaklafl›l›yor. Bu da tabii

ki baz› de¤iflimleri de beraberinde getiriyor. Büyümekte

olan ülkeler, eski zengin ülkelerden farkl› tüketim flekillerine

sahipler. Almanya’ya BMW satabilirsiniz ama Hindistan’a

baflka fley satacaks›n›z, Hindistan’a satt›¤›n›z makineler

daha da farkl› olacak. Bunun için de farkl› ürün tasar›m›

gerekiyor. Avrupa, Türkiye’nin büyümesi için flimdiye dek

oldu¤u kadar önemli bir kaynak olmayacak, di¤er ülkeler

çok daha büyük pazar olacaklar. Bunu zaten AB ülkelerine

yap›lan ihracat›n sizin sepetinizdeki pay›n›n azalmas›ndan

biliyoruz. fiu anda siz zaten Çin’in sat›n almak istedi¤i

ürünleri onlar›n ülkelerine satm›yorsunuz ama Hindistan

için bu geçerli. Hindistan’a yo¤unlaflman›z› iflte bu yüzden

söylüyorum.

fiimdiye kadar zengin ülkelerde kifli bafl›na düflen gelirin

daha yüksek oldu¤undan bahsedildi ama zengin ülkeler

farkl› fleyler üretiyorlar. Zengin ülke sadece fazla üretmez,

ayn› zamanda farkl› fleyler üretir. Bu foto¤raf› nerede

çekti¤imizi söylememe gerek yok san›r›m (Resim 21).

Afla¤›daki foto¤raf› ise birincisinden farkl› bir yerde çekti¤im

de çok aç›k. ‹htiyaçlar farkl›, ilgiler farkl›. Ülkelerin yetkinlikleri

farkl›; zengin ülkeler daha karmafl›k ürünler üretiyor ve

bunlar daha çok yetkinlik gerektiriyor, fakir ülkeler basit

ürünler üretiyorlar ve daha az yetkinlik kullan›yorlar. Burada

büyümenin yolu, daha karmafl›k ürün yapabilmek için

yetkinliklerin art›r›lmas›ndan geçiyor. Burada gördü¤ünüz

tablo, bize zengin ülkelerin rakiplerinden ne kadar zengin

oldu¤unu gösteriyor (Resim 22).

Resim 19

Resim 20

Resim 21
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Ürün ürün hesaplad›k. Sizin ihracat yapt›¤›n›z ülkeler acaba

ne kadar zengin? Burada sizin ne kadar zengin oldu¤unuz

ve ihracat yapt›¤›n›z ülkelerin ne kadar zengin oldu¤u

görülüyor. Zengin ülkeler zengin ülkelerin alacaklar› ürünleri

üretirken fakir ülkeler de yine fakir ülkelerin sat›n alacaklar›

ürünleri üretiyorlar. “Bunu bilmek için Harvard’a gitmek

mi laz›m” diyebilirsiniz tabii. Ama gerçekten bu, çok önemli

bir nokta. Fakir ülkeler daha çok üreterek zengin olamaz,

ürettikleri ürünün türünü de¤ifltirerek zengin olurlar. Bu

toplant›n›n bafll›¤›n›n Yap›sal Dönüflüm oldu¤unu duymak

beni çok mutlu etti, çünkü bu çok önemli bir konu.

Bu birinci dersimizdi. Harvard’da çok yetenekli ve zeki Türk

ö¤rencilerim var, izleyicilerimiz aras›nda da birkaç tanesi

var. Danny Rodrigue ile bu araflt›rmay› yapt›¤›m›zda, Türk

ö¤rencilerimiz de bize destek oldular. Burada Türkiye’yi

görüyorsunuz (Resim 23).

Sizin zengin ülkelerle ya da fakir ülkelerde rekabet etmeniz

önemli mi? Benim ülkem Venezuella gibi afla¤›larda ya da

Türkiye gibi yukar›larda olmak sizin için önemli mi? Çok

enteresan ama gerçekten önemli. Burada sizin ürününüzün

1985’teki sofistikasyon oran›n› ve 20 y›lda ne kadar

büyüdü¤ünüzü görüyorsunuz (Resim24).

Ürünlerinizin 1985’teki sofistikasyonuna bakarak 20 y›l

sonraki büyümenizi tahmin edebilirdim ve Türkiye için

tahminim bu olurdu. Gerçekten de do¤ru. Sizin flu anda

ürettikleriniz, sizin gelece¤inizi belirliyor. Mesela Çin’seniz,

‹talya ile rekabet içindeyseniz, gelirinizin ne oldu¤unu

görüyorsunuz;  ‹talya’n›n aleyhine bir durum.

Türkiye’nin ihracat kalemlerinin gittikçe daha sofistike hale

geldi¤ini görüyoruz; bu aç›dan Yunanistan ve Meksika ile

yar›fl›r durumda. Y›llar içerisinde ürün portföyü daha

sofistike hale geldi ve burada Türkiye’nin sofistike ürünlerini

görmektesiniz (Resim 25).

163 milyar dolarl›k kord bezi sat›yorsunuz; alafl›ms›z çelikten

yap›lm›fl ürünlerin pay› da çok büyük. Bu tür komplike

ürünleri art›rd›¤›n›zda birçok rakibinizi devre d›fl›

b›rakabilirsiniz.

Daha fakir ülkelerle rekabet etti¤iniz ürünlere bakal›m.

Onlar sizin verimlili¤inize ulafl›rlarsa, iflgücü onlarda daha

ucuz oldu¤u için sizi dümdüz ederler. Burada görüldü¤ü

gibi bunlar çok basit ürünler: naylon çorap, çarflaf, havlu,

meyve vs. Bunlarla ilgili üzerinizde çok bask› olacak,

Türkiye’nin bu kalemlerdeki ihracat› zorlanacak çünkü bu

fakir ülkeler sizi kolayl›kla taklit edebilirler.

Sonuçta flu noktaya geliyoruz: Ürünlerinizi daha geliflmifl

ve daha sofistike yapman›z gerekiyor. Bunu nas›l

yapaca¤›n›z› sorabilirsiniz.

Resim 22 Resim 24

Resim 23

Resim 25
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Burada gördü¤ünüz Burberry’nin yeni tasar›m deseni de¤il.

Bu, dünya ticaretinin bir tablosudur. (Resim 26).

Her çizgi bir ülke, her ürün de bir sütundur. Renklerle her

ülkenin her üründen ne kadar ihracat yapt›¤›n› buraya

koydum. Dünyadaki 129 ülkeden 772 ürün var. ‹sterseniz

bu grafi¤in matrisini biraz de¤ifltirelim ve alfabetik s›raya

sokmayal›m (Resim 27).

O zaman bu üçgenimsi flekil oraya ç›k›yor ve hangi veri

setini koyarsam koyay›m ayn› üçgenimsi flekil ç›k›yor. Bu

flekil çok önemli çünkü flu anlama geliyor: Baz› ülkeler her

fleyi üretiyor, afla¤›daki koyu renkli ülkelerse çok az fleyi

üretiyor. Bunu dikey olarak okuyal›m: Baz› ürünleri herkes

yap›yor, baz› ürünleri çok az ülke yap›yor.

Buradaki flekil neden hep üçgen oluyor? Çok say›da fley

üreten ülkeler, her fleyi yap›yor, di¤er taraftan zengin

ülkeler ürünlerinde farkl›lafl›yor. Bazen uzmanlar, ülkelerin

x, y ve z’de uzmanlaflmas› gerekti¤ini söylüyor ama burada

as›l kelime “farkl›laflma”d›r. ‹nsanlar uzmanlafl›r, flirketler

uzmanlafl›r ama ülkeler farkl›lafl›r, ayr›fl›r.

K›rsal kesimdeki bir sa¤l›k oca¤›n› düflünün. Bir doktor ve

o doktor her fleyi yapar... Büyük bir hastaneyle karfl›laflt›r›n.

300 doktor vard›r, bir tanesi dirsek cerrahisi uzman›d›r,

biri onkoloji ameliyat› yapar, di¤eri kardiyoloji ameliyat›

yapar; her doktor uzmanlafl›r ama hastane kendini ayr›flt›r›r.

‹flte bir ülkede de bunun olmas› gerekir. ‹nsanlar, flirketler

uzmanlafl›r, ülkeler ayr›fl›r.

Peki bütün bunlar› nas›l aç›klayabiliriz? Bu sistemin neden

ortaya ç›kt›¤› üzerinde durmak istiyorum. Bu sistem, ülkeler

ve ürettikleri ürünlerle ilgili. Baz› ülkeler, buradaki ülke gibi

her fleyi yap›yor, baz›lar› da buradaki ülke gibi çok az say›da

fley üretiyor. fiimdi birkaç tan›m yapaca¤›m (Resim 28).

Çeflitlilik, çok basit bir flekilde aç›klayacak olursak, ülkenizin

üretti¤i ürün say›s› demektir. “Ubiquity” dedi¤imiz kavram

ise, belirli bir ürünü üreten ülke say›s›d›r. Neden baz› ülkeler

her fley üretirken, baz›lar› az fleyi üretiyor. Ülkelerin sahip

oldu¤u yetkinlikler farkl›. Burada ülkelerin kaç parça

üretebildikleri önemlidir. Burada söz konusu olan kiflilerin

yetkinli¤i olabilir, organizasyonel bir yetkinlik olabilir.

Diyelim ki yeni bir flirket kurmak ve internetten ürün satmak

istiyorsunuz. Potansiyel müflterilerinizin elektri¤i olacak,

internet eriflimi olacak, sofistike araçlar› olacak, banka

hesaplar› olacak. Kaç müflterinin banka hesab› var ki kredi

kart›yla sat›n alabilsinler. Ayr›ca DHL gibi ürünü evlerine

götürecek sistemler laz›m. Bunun yan›nda sizin sitenize

girdikleri internet kart› bilgilerinin çal›nmayaca¤›n› bilmeleri

gerekiyor. ‹flte bir giriflimci olarak, bütün bunlar sayesinde

yeni bir flirket kurabiliyorsunuz.

Ayn› fley taze meyve-sebze için de geçerli. Diyelim meyve-

sebze ihracat› yapacaks›n›z, so¤uk depolamaya, g›da ve

sa¤l›k izinlerine, güvenlik belgelerine ihtiyac›n›z var. K›sa

sürede gümrükten geçmeniz laz›m, bunun için yeflil hatta

ihtiyac›n›z var. E¤er bu imkanlar›n›z, yetkinlikleriniz varsa

meyve-sebze ihracat› yapabilirsiniz, aksi takdirde

yapamazs›n›z. Bu, baz› ülkelerin sahip oldu¤u bir yaklafl›m.

Burada tabii ülkeler bu yetkinliklerin say›s› yani çeflitlili¤i

aç›s›ndan birbirinde farkl›lafl›yorlar. Ürünler de ihtiyaç

duyulan yetkinlikler bak›m›ndan farkl›l›k tafl›yorlar. Ülkelerin

bir ürünle ilgili bütün yetkinliklere sahip olmas› gerekiyor.

Ne kadar fazla yetkinli¤e sahip olursan›z o kadar fazla ürün

üretebilirsiniz, o kadar çeflitlilik sahibi olursunuz. E¤er ürün,

çok fazla yetkinli¤e ihtiyaç duyuyorsa o zaman daha az

Resim 26

Resim 27

Resim 28
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ülke taraf›ndan üretilecektir, çünkü çok daha az say›da

ülke bütün bu yetkinliklere sahiptir. Bu durumda o ürünün

çok say›da ülke taraf›ndan üretilmesi mümkün olmaz. E¤er

bir ülkenin yetkinlikleri fazlaysa, o zaman daha fazla

yetkinli¤e ihtiyaç duyan ürünleri üretebilir, daha az ülke

taraf›ndan üretilen ürünleri üretebilir.

Bu kavram› bütün dünyadan ald›¤›m verilerle size göstermek

istiyorum (Resim 29).

Burada ülkelerin ürettikleri ürünlerin say›s›n›, burada da

kaç tane ülkenin sizin üretti¤iniz ürünleri üretti¤ini

görüyorsunuz. Yoksul ülkeler az say›da ve herkes taraf›ndan

üretilen ürünleri üretiyorlar. Bu tarafta da örne¤in Amerika

yer al›yor. Amerika’da hem çok fazla ürün üretiyor hem

de di¤er ülkelerin üretmedi¤i ürünleri üretiyor. Gördü¤ünüz

gibi ülkeler büyüdükçe ürün çeflitliliklerini art›r›yorlar ve

çok ülkenin üretemedi¤i ürünleri üretiyorlar. Türkiye de

burada yer al›yor ve örne¤in Tayland’dan ve Hong Kong’dan

daha az uzmanlaflm›fl bir ülke ama Endonezya, fiili veya

Pakistan’›n nüfusu çok daha fazla.

Buradaki rakamlara bakt›¤›m zaman bir ülkenin ne kadar

yetkinli¤e sahip oldu¤unu hesaplayabiliyorum. Bir ülkenin sahip

oldu¤unu yetkinlikler sadece ihracat ürünlerine bak›larak

görülebiliyor ve bu flekilde bir ülkenin gelecekte ne kadar zengin

olaca¤›n› tahmin edebiliyoruz. Bu kuram bir ülkenin ne kadar

zengin oldu¤unu sadece üretti¤i ürünler baz›nda tespit

etmemize yard›mc› oluyor. “Evet, bu çok güzel ama mükemmel

bir ba¤lant› de¤il,” diyebilirsiniz. Evet, bu kuramda bir hata var.

fiöyle yan›t vermek istiyorum: “Bu kuram m› hata yapt›, yoksa

dünya m› hata yapt›?” Belki ben hakl›y›m, dünya hatal›. Olamaz

m›? E¤er ben hakl›ysam ve dünya hatal›ysa, bu flu anlama

gelebilir: Burada Çin veya Hindistan gibi bir ülkeye bakt›¤›mda,

bu ülkenin flu andaki halinden daha zengin olmas› laz›m. Bu da

demektir ki gelecekte bu ülke daha h›zl› büyüyecek, zaten

bunun olaca¤›n› da biliyoruz. Bu hata pay› gelecekteki büyümeye

iflaret ediyor (Resim 30).

Bir ülke birtak›m yetkinliklere sahipse ama geliri o düzeyde

de¤ilse, geliri o düzeye ulaflacak kadar büyüyecektir, yani

yetkinlikleriniz düzeyinde büyümeye devam edeceksiniz.

Türkiye burada yer al›yor. 1985’te Türkiye’nin ne kadar

büyüyece¤ini tahmin edebilirdim.

Size bu üçgen yap›daki matrisleri gösterdim. Bu, yine bu

üçgen yap›da sahip bir baflka matris ve TOBB’dan ald›¤›m›z

verilerle haz›rlad›k. Bu matris, Türkiye’nin flehirleriyle ve

ürünleriyle ilgilidir (Resim 31-32).

Resim 29
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Size dünya için gösterdi¤im tablo flehirler için de geçerli;

baz› flehirler her fleyi üretirken baz›lar› da birkaç fleyi

üretiyor ama bunlar herkesin üretti¤i fleyler. Bu çal›flmay›

ö¤rencim Ozan Acar ile birlikte yapt›m. Harvard’dan mezun

oluyor, ak›ll› bir Türk ekonomisti ar›yorsan›z kendisi emrinize

amade. Ayn› hesaplamay› flehirler için de yapabiliyoruz.

Tabii ‹stanbul, en fazla çeflitlili¤e sahip flehir ve az flehir

taraf›ndan üretilen ürünler üretiyor. Bütün flehirleri burada

saymam mümkün de¤il ama burada gördü¤ünüz gibi baz›

flehirler farkl› ürünler üretiyor. Ne kadar çeflitlilik varsa,

flehir o kadar zengin oluyor.

Burada kifli bafl›na gelir düzeyini ve çeflitlilikle yine ayn›

paralelde oldu¤unu görüyorsunuz (Resim 33).

Gördü¤ünüz gibi Türk flehirleri aras›nda da çok ilginç bir

yay›l›m var ve bunun ilginç bir gözlem oldu¤unu

düflünüyorum. Tabii bu yay›l›m› siz benden çok daha iyi

biliyorsunuz.

Büyümeyi zorlaflt›ran nedir? Neden hep zengin ülkeler

büyümeye devam etti, yoksul ülkeler onlara ayak

uyduramad›? Bu asl›nda tavuk-yumurta meselesi gibi.

Ürünlere sahip olmak için ürünlerin gerektirdi¤i bütün

yetkinliklere sahip olman›z laz›m. Diyelim ki ben daha fazla

ürün üretmek istiyorum, daha fazla ürün üretmek için daha

fazla yetkinli¤e sahip olmam laz›m. Ürün üretemiyorum

çünkü o alanlarda yetkinli¤im yok fakat çok say›da yetkinlik

oluflturup da var olmayan bir sanayi için ürün üretmek de

istemiyorum. Böyle bir sektör yok, bu nedenle de kimse o

yetkinlikler üzerinde çal›flm›yor. Belki bu sektörün ya da

sanayinin olmamas›n›n sebebi, bu yetkinliklerin olmamas›

olabilir. Dolay›s›yla size bilimsel olarak bunu kan›tlam›fl

bulunuyorum. Büyüme mümkün de¤il, çeflitlendirme

mümkün de¤il diye kan›tl›yorum asl›nda ama gerçekte

bunun var oldu¤unu da biliyoruz.

Peki, bu nas›l oluyor? Ülkeler halihaz›rda ürettikleri ürünlere

yak›n ürünlere geçtikleri zaman oluyor. Afla¤› yukar› ayn›

yetkinlikleri ve belki birkaç tane de ilave yetkinlik gerektiren

birtak›m ürünlere geçtikleri zaman ülkeler bu sorunlar›

çözmeye bafll›yor.

Yak›n ürünleri anlatmak için bir benzetme yapaca¤›m.

Ürünleri ormandaki a¤açlar gibi düflünelim. Baz› a¤açlar

birbirine yak›n baz›lar›ysa onlardan çok daha uzakta. E¤er

ürünler birbirine yak›n yetkinlikler gerektiriyorlarsa,

birbirlerine yak›n durduklar›, ihtiyaçlar› çok farkl›ysa

birbirlerinden çok uzak durduklar› bir alan düflünelim.

Birbirine yak›n ve uzak ürünleri düflünelim. Buradaki gömle¤i

ele alal›m. fiimdi de bu bluza bakal›m. Belki çok benzer

olduklar›n› düflünebilirsiniz ama bence hiç benzer de¤iller;

rengi, malzemesi, kesimi farkl›, da¤›t›m kanallar› ve müflteri

kesimi farkl›. Diyelim ki bu iki ürün aras›ndaki mesafe bir

olsun. Bu düz ekran bir televizyon, bu da bilgisayar monitörü.

Burada çok basit bir fley yapt›k. E¤er iki ürünün gerektirdi¤i

yetkinlikler birbirine çok yak›nsa bunlardan bir tanesini

üreten ülke di¤erini de üretebilir. Bunlar›n birbiriyle

ba¤lant›l› oldu¤unu görebiliyoruz çünkü birini ihraç eden

ülke, genellikle di¤erini de ihraç ediyor. Bunu hesaplad›k

ve flematik olarak gösterdik (Resim 34).

Her yuvarlak bir ürüne iflaret ediyor ve bu orman içerisinde

belli bir yap› var. Gördü¤ünüz gibi öncelikle birbiriyle çok

iliflkili ürünlerde oluflan bir merkezi var. Bunlar makineler,

sermaye yo¤un ürünler ve kimyasallar. Hepsi bu ortada

yer al›yor. Burada elektronikler kümesini görüyorsunuz.

Burada bir giysi öbe¤i var. Burada tekstil grubunu

görüyorsunuz. Tekstil ve giysiler birbirine benziyor

diyebilirsiniz ama hay›r. Tekstil ürününü yap›p, konteyn›ra

yükleyip baflka bir yere gönderebilirsiniz. Tekstil ürünü için

kullanaca¤›n›z yetkinlikler giyim eflyas› üretmek için

kullanacaklar›n›zdan çok farkl›d›r. Benziyor gibi görünse

de üretim prosesi tamamen farkl›d›r. Gördü¤ünüz gibi di¤er

Resim 33

Resim 34
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ürünler kenarlara çok yak›n ve birbiriyle ba¤lant›s›z ürünler.

fiimdi kendi organizasyonunuzu maymunlar olarak düflünün,

bir a¤açta ve a¤ac›n d›fl›nda da yafl›yorsunuz ve bu

ürünlerden birkaç tanesini kullan›yorsunuz. Kalk›nma süreci,

gelifltirme süreci dedi¤imiz zaman, bu maymunlar içinde

olduklar› a¤açlardan baflka a¤açlara atlayacaklar,

yay›lacaklar. Bu da ancak maymunlar›n yak›ndaki a¤açlara

atlamas›yla olabilir, çünkü yak›n a¤aç demek benzer

yetkinl ik ler in gerekl i  o ldu¤u ürünler demek.

Türkiye’de bu yap›sal dönüflümün nas›l yafland›¤›na bakal›m.

Ama ona geçmeden önce Çin’e bakal›m (Resim 35).

Burada maymunlar›n bulundu¤u a¤açlar› yani Çin’in flimdiye

kadar üretmekte oldu¤u ürünleri kare ile gösterdim. 1975’te

bu giyim eflyas› kümesi tamamen boflken 1985’te tamamen

doluyor, yani bu a¤ac› bir tarafa b›rakmam›fllar. Tekstil

kümesi tamamen bofl, bunu yo¤unlaflt›r›yorlar; elektronik

kümesi tamamen boflken 2000’e gelindi¤inde tamamen

doluyor. Bu demektir ki bir küme içine giriyorlar ve daha

sonra orada yay›lmaya bafll›yorlar. Maymunlar

yak›nlar›ndaki a¤açlara atlamaya bay›l ›yorlar.

fiimdi Türkiye’ye bakal›m (Resim 36).

Bu, 1975’te Türkiye’nin durumu. Çok az say›da maymunu

var, biraz tar›mda, biraz d›fl kenarlardaki ürünlerde, bir

miktar pamuk ve tekstil, bir miktar giyim eflyas›. 1990 ve

2000’e bak›yoruz. Gördü¤üz gibi bu maymunlar yay›lmaya

bafllam›fllar; tekstil kümesine, metal endüstrisine, çimento

endüstrisine vs. Bu maymunlar, rastgele bir flekilde

yay›lm›yorlar, belli bir mant›¤a göre yay›l›yorlar. Bu da

2008 (Resim 37).

En bafla gidelim ve grafiklere yeniden flöyle bir göz atal›m.

Evet, çok etkileyici bir geliflme görüyoruz. ‹hracat ürünleriyle

ilgili bir dönüflüm yaflan›yor.

Ülkelerin imalat yap›lar›n› ne flekilde dönüfltürdüklerini

buradaki imalat rakamlar›na göre de¤erlendirdim. Siz

Hindistan, Çin ve Polonya’n›n arkas›ndan dördüncüsünüz.

Siz, her yere s›çrayan maymunlars›n›z, tebrik ediyorum

bunun için (Resim 38).

Acaba üzerine atlayabilece¤iniz kaç tane a¤ac›n›z var?

Ürün orman› içerisinde yak›nda ne kadar a¤ac›n›z var?

A¤aç dünyas›nda çok iyi bir durumdas›n›z çünkü bulundu¤uz

yerin yak›n›nda üzerine atlayabilece¤iniz birçok a¤aç var

ve di¤er a¤açlara, di¤er ürünlere atlamak bak›m›ndan

Yunanistan’dan, Meksika’dan, Brezilya’dan çok çok önemli

Resim 35

Resim 36

Resim 37

Resim 38
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avantajlar› olan bir ülkesiniz. Bir a¤aca ne kadar yak›nsan›z

o a¤aca atlama ihtimaliniz o kadar art›yor ve dedi¤im gibi

yak›nda birçok a¤ac›n›z var. Yak›ndaki a¤açlar ne kadar

fazlaysa gelecekteki büyümeniz de o kadar h›zl› oluyor

(Resim 39-40).

Ülkeler hakk›nda biraz stratejik düflünmemiz laz›m. Acaba

yak›nda atlayabilece¤imiz a¤açlar›m›z var m›? (Resim 41)

Baz› ülkelerin iyi ürünleri var, daha sofistike ürünleri var,

onun ötesinde yak›nlarda birçok a¤ac› da var. Baz› ülkeler,

iyi ürünlere sahip ama yak›nlarda pek fazla a¤açlar› yok.

Baz› ülkelerin de ürünleri iyi de¤il ama yak›nlarda baz›

a¤açlar› var. Baz› ülkelerdeyse ne iyi ürün var ne de

atlayabilecekleri baflka a¤açlar var. O maymunlar› belki

helikoptere doldurup baflka yerlere tafl›mak laz›m, aksi

takdirde bu ülkeler için baflka bir ümit yok. Türkiye’nin daha

yüksek rekabetle karfl›laflaca¤› sofistikasyonu düflük baz›

ürünleri var ama yine de atlayabilece¤i birçok a¤aç var.

Ben Türkiye’de bir maymun olsayd›m, nas›l hareket ederdim,

nerelere giderdim? Öncelikle, yak›nda hangi ürünler var,

hangi ürünlere atlard›m? ‹kinci olarak o ürünün içerisindeki

küresel pazar ne büyüklükte? Yani potansiyel büyüme

oran› ne? Üçüncü olarak, o ürünün sofistikasyonu ne? Yani

mesela ücret ödeyece¤im personelin maafllar› ne kadar

yüksek? Dördüncüsü, o ürün benim için ne kadar stratejik?

Diyelim ki size eflit mesafede iki tane a¤ac›n›z var. Bu

a¤ac›n arkas›nda hiçbir fley yok ama di¤er a¤ac›n arkas›nda

on a¤aç daha var. ‹kinci a¤aca atlarsam di¤er a¤açlara da

yak›n olurum ama ilk a¤aca atlarsam daha sonra hiçbir

yere gidemem. Dolay›s›yla bu stratejik de¤eri

hesaplamal›y›m.

Etkili oldu¤unuz ürün alanlar›na bak›n. Bunlar hep zaten

bulundu¤unuz alanlara yak›n ürünler. X ekseni ürünlerin

ne kadar stratejik oldu¤unu, Y ekseni de o ürünlerin ne

kadar sofistike oldu¤unu gösteriyor. Büyük balonlar

Türkiye’nin gelece¤i için önemli ürün alanlar› gösteriyor.

Balon ne kadar büyükse, küresel pazar o kadar büyük

demektir. Mesela ilaç alan› (Resim 42).

Bu da TOBB’dan ald›¤›m›z verilerle yapt›¤›m›z bir baflka

çal›flma. Bu bilgiyi kullanarak Türkiye’nin hangi flehrine

hangi ürünlerin ne kadar yak›n oldu¤unu hesaplayabiliriz.

Bunlar asl›nda o flehirde olmas›n› bekledi¤imiz ama olmayan

sanayiler. Buna Türkiye genelinde de, flehir baz›nda da

bakabilir ve her bir flehrin ne flekilde geliflebilece¤ini

hesaplayabilirsiniz.  (Resim 43).

Sonuç olarak, Türkiye’nin ürün alan›nda çok güzel bir

konumu var ve büyük bir h›zla da gelifliyor fakat büyüme

oran› flimdiye kadar istikrarl› olmam›fl. Dolay›s›yla ekonomi

Resim 39-40

Resim 41

Resim 42
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gerçek mükemmel durumuna ulaflmak için imkana sahip.

Birçok flehrinde çok büyük farkl›l›klar var, yani maymunlar

hem ulusal hem de bölgesel düzeyde farkl› yerlere

atlayabilirler. Çeflitlendirme hem ulusal düzeyde, hem flehir

düzeyinde oldukça önemli. Biz bu maymunlar›n her yere

s›çramas›n›, her yere yay›lmas›n› istiyoruz ama farkl›

flehirler, ekonomik karmafl›kl›k bak›m›ndan farkl› geliflmifllik

düzeyindeler. Bunu yapmak için tavuk-yumurta problemini

çözmeniz laz›m. Her yeni sanayi bununla karfl›laflacakt›r

ve bunu çözme yöntemi özel sektörle kamu sektörü

aras›ndaki iflbirli¤ine dayan›r. Kamu ve özel sektör

aras›ndaki iletiflim düzeyi, karfl›l›kl› güven düzeyi, birtak›m

f›rsatlar› de¤erlendirmek bak›m›ndan çok önemlidir. Bu,

yasalar yoluyla, altyap› yoluyla, e¤itim yoluyla olur. Var

olan fleyler için de¤il ama var olmayan fleyler için ve var

olabilecek fleyler için bu çok önemlidir. Bu alanlarda iflbirli¤i

düzeyinin son derece önemli bir temel oldu¤unu

düflünüyoruz. Ancak bu flekilde sürdürülebilir bir rekabet

düzeyi yarat›labilir.

Resim 43
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ALAN BEATTIE

The Financial Times Gazetesi Uluslararas› Ekonomi Editörü

The Financial Times Gazetesi’nin Uluslararas› Ekonomi Editörü olan Alan Beattie, Gazetenin dünya ticaret politikas›

ve iktisadi küreselleflme bölümlerinin de içerik yöneticili¤i görevini yürütmektedir.

Çal›flmalar›nda ve makalelerinde günümüzün karmafl›k ekonomi gündemini meflgul eden birçok konuyu ele alan

Beattie; ABD ve uluslararas› ekonomi, Amerika Merkez Bankas› (FED), Uluslararas› Para Fonu (IMF) ve Dünya

Bankas› üzerinde uzmanlaflm›flt›r.

Beattie çal›flmalar› kapsam›nda; baz› ülke, ekonomi ve toplumlar baflar›y› yakalarken, baz›lar›n›n neden baflar›s›z

olduklar›n› araflt›rm›fl ve toplumlar›n tercihleri ile bu tercihlerin ekonomik sonuçlar›n›, “Yanl›fl Ekonomi” (False

Economy) isimli kitab›nda etkileyici bir anlay›flla ele alm›flt›r. Çal›flmas› ile Beattie, baz› ülke ve bölgelerin zengin

ya da fakir olmas›n› onlar›n bir “yazg›s›” olarak tan›mlayan genel inan›fl› sorgulamakta ve konuyu farkl› bir aç›dan

de¤erlendirmektedir.

Dünya Bankas› (Washington, DC), Asya-Pasifik Ekonomik ‹flbirli¤i (APEC) CEO Zirvesi (Hanoi, Vietnam), Pasifik

Ekonomik ‹flbirli¤i Konseyi (Sidney, Avustralya), Denizafl›r› Kalk›nma Enstitüsü (Londra, ‹ngiltere) gibi etkili forumlara

kat›l›m sa¤lam›flt›r.

MSNBC,  Bloomberg Televis ion ve C-Span gib i  b irçok kanalda programlara kat › lm›flt ›r .

Makalelerinde ve konuflmalar›nda farkl›, ayd›nlat›c› ve genellikle ezber bozan söylemleri olan Beattie, güncel

ekonomik olaylar› siyaset, küresel ekonomi ve tarihle harmanlayarak özel bir bak›fl aç›s› ile sunmaktad›r.
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Birkaç hafta önce bir arkadafl›ma ‹stanbul Sanayi Odas› için

bir konuflma yapaca¤›m› söylemifltim. Arkadafl›m ne

söyleyece¤imi sordu ve ben de “Büyük olas›l›kla ben onlardan

daha çok fley ö¤renece¤im” dedim. Türk ifl dünyas›n›n ve

Türk üreticilerinin son on y›ld›r gösterdi¤i performans

inan›lmaz. Dünyan›n farkl› bölgelerinde, geliflmekte olan

farkl› piyasalar› inceliyorum. Financial Times’a ilk girdi¤im

1990’larda geliflmekte olan birçok ülke vard›, Türkiye de

onlardan biriydi. Genelde bu ekonomiler s›k›nt› içindeydi,

IMF ile çal›flmak durumundayd› ve Bat› Avrupa kendi aras›nda

avroyu kurup kurmayaca¤›n› düflünüyordu. Türkiye, IMF’nin

çok önem verdi¤i geliflmekte olan piyasalardand› ve birçok

yat›r›mc› Türkiye’ye ilgi duymaktayd›. Ben bugün buraya

gelip sizlere iflinizi nas›l yapaca¤›n›z› söylemeyece¤im, çünkü

zaten Türkiye’de yanl›fl bir fley yap›lm›yor. ‹kincisi ben bir

gazeteciyim, ifl adam› de¤ilim. Kendi iflimi hiç yapmad›m.

Ekonomi e¤itimim var ve dünyada birçok ülkeye gidip

gözlemler yap›yorum, ifladamlar›yla konufluyorum,

politikac›larla görüflüyorum ve bir mesafeden biraz da

objektif olarak konuya bakabiliyorum. Farkl› bir perspektifi

ortaya koymaya çal›flaca¤›m.

Bir flirketin iyi yönetilmesi o flirkete çok büyük getiri sa¤lar

ama en önemlisi her zaman ö¤renmeye ve de¤iflme aç›k

olmakt›r. Bunun bir örne¤i olarak, size bir foto¤raf

göstermek istiyorum (Resim 1).

Lastik çizme. Bir bankaya gitseniz ve bir lastik çizme

üretece¤inizi söyleseniz, size kredi verirler belki ama pek

de heyecanlanmazlar. Ben bu çizme üzerinde biraz de¤ifliklik

yapt›m ve flirketin isminin üzerini kapatt›m. ‹smine yak›ndan

bakt›¤›m›zda Nokia oldu¤unu görüyoruz (Resim 2).

Bir süre önce dünya cep telefonu piyasas›n›n üçte birini

elinde tutan Nokia, eskiden lastik çizme üretiyordu ve

ortalama 100 dolara sat›yordu. Ancak daha sonra baflka

bir flirket bunlar›n iflini elinden alm›fl. Nokia kendisini hep

lastik çizme üreticisi olarak düflünseydi, flu anda Nokia’y›

bulamazd›k. Nokia çal›flanlar› kendilerini sadece lastik çizme

üreticisi olarak görmediler, bir mükemmeliyet flirketi olarak

gördüler ve cep telefonunu seçtiler. Cep telefonunda da

en iyi olduklar›n› düflündüler ve onun üzerine odakland›lar,

di¤er bütün ürünleri b›rakt›lar.

Öncelikle geliflmekte olan piyasalarda, ülkelerde flirketlerin

geçmiflte nas›l kararlar verdi¤ine bakaca¤›m, daha sonra

da flirketlerin düfltü¤ü baz› tuzaklardan, düflünmeden

yap›lan baz› davran›fllar›n bedellerinden bahsedece¤im.

Ard›ndan karar vermek konusunu uluslararas› ba¤lama

oturtaca¤›m.

Sizler gibi üretici flirketler eminim ki dünyada birçok rakiple

karfl› karfl›yad›r. Yurtiçine üretim yapsan›z bile her zaman

uluslararas› bir stratejiniz olmas› laz›m ki rekabetle

mücadele edebilesiniz. Birazdan bunun sebeplerine

gelece¤im ama küreselleflmenin asl›nda bitti¤ine

inanm›yorum. Gerçekten küresel mali kriz ve ekonomik

gerileme küreselleflmeyi hiçbir flekilde durdurmaz, asl›nda

küresel ekonomi sayesinde bence korkulan felaket bafl›m›za

gelmedi. fiimdi küresel kriz sonucunda flirketlerin daha

fazla düflünmesi ve daha fazla esnek olmas› gerekiyor ama

bu de¤iflimler, bu zorluklar mutlaka bizi daha ileriye

götürecek, bizleri daha esnek yapacak ve eski durumumuza

düflmemizi önleyecektir. fiirketlerin mutlaka talepteki ani

kaymalara haz›rl›kl› olmalar› gerekiyor. Bu, hem tehditlerle

hem de çok büyük f›rsatlarla dolu bir dönem. Bunu görmek

gerekiyor.

Mali krizden önce bile bence büyük bir de¤iflim bafllam›flt›,

geliflmekte olan piyasalardaki flirketler zenginleflip de¤iflim

geçirmiflti ve bunun büyük bir sebebi de Çin’di. Dünyadaki

hiçbir üreticiyle Çin’den bahsetmeden konuflman›z mümkün

de¤il. Dünyadaki ticaret sisteminin daha etkin ve daha

fleffaf olmas› ve bürokrasinin daha azalmas› gerekiyor. Bu

mesle¤e ilk girdi¤imde bürokratlarla çok fazla

görüflüyordum, onlara ve ticaret anlaflmalar›na çok önem

veriyordum ama daha sonra ifladamlar›na yönelmeye karar

verdim.

Alan Beattie:
The Financial Times Gazetesi Uluslararas› Ekonomi Editörü

Resim 1

Resim 2
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Geliflmekte olan ülkede faaliyet gösteren bir flirket eskiden

daha kolay durumdayd› ve en az›ndan birçok kiflinin izledi¤i

yolu izliyordunuz bu flekilde onlardan bir fleyler

ö¤reniyordunuz. Zenginleflen Japonya, Hong Kong,

Singapur, Güney Kore ve Malezya gibi ülkelere bak›p

onlardan örnek alabiliyordunuz, daha sonra Çin ve Vietnam

da bu örneklere kat›ld›. Bu ülkeler önce tar›mla bafllad›lar,

daha sonra üretime geçtiler, mesela giysi üretmeye

bafllad›lar, elektroni¤e geçtiler, ard›ndan hizmetler ve mali

hizmetler konusuna odakland›lar. Oyuncaklar, kamyonlar,

televizyonlar ve daha sonra tahvillere kadar ilerlediler. Çin

için giysi yapma aflamas›na geçmek bile çok zor oldu çünkü

yüz milyonlarca Çinli duruma uymak zorundayd›. Çin’in

deniz kenar›ndaki ihracat bölgeleri daha önce geliflti ve

geliflen di¤er ülkeleri de tehdit etmeye bafllad›. Bildi¤iniz

gibi Çin’in bu bölgelerinde bir dizi grevle karfl›laflt›k; bu

grevler daha yeni ortaya ç›kmaya bafllad› ve düflük maliyetli

üretim yavafl yavafl deniz k›y›s›ndan iç bölgelere do¤ru

kayma trendine girdi. Japonya, Hong Kong, Singapur,

Güney Kore, Tayvan’da da benzer geliflmeler oldu ama

Çin’de bu de¤iflim çok daha h›zl› oldu. Çin çok daha büyük

bir ülke oldu¤u için ortaya ç›kan etki de tabii çok daha

büyük oldu.

Türkiye’de, Bat› Avrupa’da, Amerika’da, Japonya’da, her

yerde benzer fleyler oluyor ama bunun lokal olarak nerede

yafland›¤›n› görmek için orta gelirli ülkelere, Orta Asya’daki

ülkelere bakmak gerekir. Bu ülkeler, Japonya’n›n, Hong

Kong’un, Singapur’un, Güney Kore’nin seviyesine ulaflmay›

hedefliyorlar ancak zorlan›yorlar.

Asya üzerinde durmak istiyorum biraz çünkü Asya’da

olanlar bence dünyaya erken uyar› olmal›d›r, di¤er geliflen

ülkelere uyar› olmal›d›r. Asya ülkeleri co¤rafi olarak Çin’e

yak›n olduklar› için Çin’in rekabetçi etkisini herkesten önce

hissetmektedir, bu yüzden onlara bakarak, onlar›n

yaflad›klar›ndan ders ç›karmak, Türkiye ya da Bat› Avrupa

ülkelerinin nas›l etkilenebilece¤ini öngörmek uygun olur.

Do¤u Asya’da flöyle bir dolaflacak olursak, çok kolayl›kla

birçok flirketin art›k parlak zamanlar›n› geride b›rakt›¤›n›

görüyoruz. Bunun yerine baz› ülkeler Dünya Bankas›’n›n

orta gelir tuza¤›na düflmüfl durumda. Mesela Filipinler,

Endonezya gibi ülkeler bu kategoride yer al›yor.

Sanayileflmeyi bir miktar baflard›lar, kamyonlar,

televizyonlar ürettiler ama bunun ötesine giderek Çinliler

ile rekabet etmekten uzaklar.

Ben asl›nda çok teori insan› de¤ilim ama rekabet konusunda

çal›flmalar yapm›fl olan Michael Porter’›n yönetim teorisini

okuyacak olursan›z, Filipinler, Endonezya ve Türkiye gibi

ülkelerdeki flirketlerin, maliyet rekabetine de¤il ürün

farkl›laflmas›na gitmesi gerekti¤ini görürsünüz. Mesela

Filipinler, bunun çok iyi bir örne¤idir. 50 y›l önce dünyan›n

ve Asya’n›n en zengin ülkelerinden biriyken son 50 y›l

içerisinde en fakirlerinden bir oldu. Asl›nda Asya mali

krizinden sonra 1990’larda durumu çok kötü de¤ildi, büyüme

e¤ilimi artt› ama flu anda b›rak›n Singapur ve Tayvan’›,

Malezya ve Tayland’› yakalamaktan bile çok uzak.

Filipinler’deki ifladamlar› bunlar› bilmiyor de¤il asl›nda,

onlar da sizin gibi konular›n bilincinde ve global ekonomide

bir nifl bulmalar› gerekti¤ini biliyorlar ancak Filipinler’deki

flirketlerin, göreceli avantajlar› olan ve Çin gibi ülkeleri

tamamlay›c› nitelikteki ürünleri bulmalar› gerekiyor.

Global mali kriz, 2007’de bafllad› ama asl›nda her fley daha

öncesinde bafllam›flt›. Ben Asya’y› dolaflt›m, Filipinler’de ifl

çevreleriyle görüfltüm. Özellikle de Filipinler’deki Unilever’in

baflkan›yla konuflmam›z çok ilginçti. “Yapt›¤›m›z her fleyi

Çin ve onlarla rekabetimiz belirliyor,” dedi. Filipinler’in

avantajlar› öncelikle iflgücü kalitesidir. E¤itim kalitesi de

gayet iyi ama di¤er taraftan enerji, elektrik çok pahal›,

asgari ücretler oldukça yüksek. Bütün bunlara ra¤men

Unilever, ço¤u üretim faaliyetlerini Filipinler’de sürdürmeye

devam ediyordu.

Bunu nas›l baflard›klar›n› sordum. “Biz neyi baflkalar›ndan

daha iyi yapabilece¤imizi bulduk” dedi. Özellikle deodorant,

Do¤u Asya’daki, Filipinler’deki fabrikalar›nda üretiliyor.

Deodorant yapmak, deterjan gibi çok enerji tüketmiyor

fakat yüksek kaliteli iflgücü gerektiriyor, kalite yönetimini

iyi yapabilmek gerekiyor ve kalitenin tüm çal›flanlar

taraf›ndan paylafl›lmas› gerekiyor. Filipinler’de herkesin

cep telefonundan son h›zla mesaj gönderdi¤ini ve

parmaklar›n›n uçarak hareket etti¤ini görürsünüz.

Birbirleriyle her an temas halinde olan bir ülke. Eminim bir

aflamada evrim gerçekleflirse, Filipinliler’in dört tane gözü

olacak; ikisi karfl›lar›ndakini görmek için, ikisi de SMS

yazmak için. Ben bunu çok rahats›z edici buldum;

çal›flanlar›n›z devaml› mesaj yazmak istiyor. Fakat bunun

bir avantaj› varm›fl: Çal›flanlar aras›nda bilgi hemen

yay›l›yormufl. Diyelim siz onlara zor bir üretim tekni¤i

ö¤rettiniz, herkes di¤erlerinin yapt›¤›n› an›nda bildi¤i için

ö¤retti¤iniz fley de çabuk yay›l›yor. “Bu sistem çal›flm›yor,

nas›l çal›fl›r?” diye yazd›¤›n›z zaman, hemen herkes birbirine
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bir çözüm yaz›yor ve haber hemen yay›l›yor. Yani üst

yönetim bir fley yapmadan, yar›m saat ya da en geç bir

saat içinde çal›flanlar kendi aras›nda bir bilgi de¤iflimi ve

paylafl›m› yapm›fl oluyor.

Filipinliler’in e¤itim sistemi daha iyi ve belki de bu yüzden

‹ngilizceleri çok iyi bir seviyede. Amerikal›lar genelde

iflveren. Ama Çin için bu geçerli de¤il, Çin iflgücü, Çinli

iflçiler genelde flöyle yetiflmifl: “Birisi sana bir fley söyler

ve yapars›n. Kendinden bir fley icat etmezsin, gerekmedi¤i

sürece de kimseyle konuflmazs›n.” Filipinliler ile bu konuda

rekabet etme güçleri yok.

Bu evrensel olarak geçerli olmayabilir ama Filipin bütün

eksikliklerine ra¤men demokratik bir ülkedir ve bas›n›

özgürdür. Örne¤in benim gazetem Financial Times,

Filipinler’de çok büyük bir ofise sahip. Biz orada birçok

ifllemimizi yap›yoruz ve redaksiyonumuzun, web sitemizin

bütün ifllerini Manila’da gerçeklefltiriyoruz. Benim

yazd›klar›m, Manila’daki merkezde redakte edilip ondan

sonra yay›nlan›yor. Ama Çin ile bir konuda çal›flt›¤›n›zda

bilgi, önce girerken sansürleniyor, sonra ç›karken

sansürleniyor. Web siteleri ve medya farkl› bir konu belki

ama flu bana çok söylendi: Bir toplumda fikirlerin dolaflmas›,

insanlar›n ve fikirlerin hareketlili¤i medyan›n çok ötesinde

etkiler yarat›yor; ekonomiler sofistike oldukça, bilgi ve

zekaya ba¤land›kça maliyetin ötesine geçtikçe bu çok

önemli bir avantaj oluyor. Bence bu Türkiye gibi bir ülke

için çok büyük bir avantaj olabilir. Türkiye bir demokrasidir.

Türkiye’nin güneydo¤usuna bakt›¤›n›zda baz› s›k›nt›lar

yaflansa da, Türkiye’de de hareket özgürlü¤ü var, bas›n

özgürlü¤ü var.

Yat›r›mc›lar genellikle yat›r›m yapt›klar› yerde stabilite

oldu¤u sürece baflka bir fleyi umursamazlar. Vergiler stabil

mi, fabrikan›n bafl›na bir fley gelecek mi, ani bir devrim

olacak m›? Bu konularda stabilite sa¤land›¤› sürece baflka

bir fleyi pek umursamazlard›. Ama art›k baflka fleyler de

önem kazand›: bilgi, bilgilendirme, bilgi toplumu, bilginin

özgürce akmas›, özgürlükler. Bunlar çok önemli hale geldi.

Tabii Çin ile mücadele etmek çok kolay de¤il ama

gördü¤ünüz gibi bunun üstesinden gelecek yöntemler de

var.

Biraz da tedarik zincirlerinden bahsetmek istiyorum.

1990’lardan ve 2000’lerden beri tedarik zincirleri çok

de¤iflti. Japonya, Hong Kong ve Singapur zenginleflti. Bu

ülkeler uçan kazlar yöntemini kulland›lar. Bildi¤iniz gibi

uçan kazlar “V” fleklinde uçarlar ve en öndeki kaz – diyelim

ki Japonya- bir hareket yapar, mesela otomobil üretiminde

lider olur, o zaman arkas›ndan gelen di¤er kazlar onun

yerine geçer. Bu sefer Japonya’n›n baflka bir fley yapmas›

gerekir. Bu kazlar›n “V” fleklinde uçmas›, en öndeki kazlar›n

di¤er kazlar› arkas›nda sürüklemesidir, çünkü bu flekilde

uçmak daha kolayd›r. Bu ülkeler böyle bir “V” uçuflu yap›yor

ve bir ülkeden di¤er ülkeye s›çramalar yaflan›yor. Tekstilde,

elektronikte, otomobilde, birçok fleyde bunu gördük.

1990’larda, 2000’lerde ortaya ç›kan dijitalizasyon çok

önemlidir. Tedarik zincirleri küçük küçük gruplara bölündü

ve Çin bu tedarik zincirinde nihai montaj halkas› oldu. Bir

i-pad’in parçalar›n›n hangi ülkelerde üretildi¤ine

bakt›¤›n›zda, hepsinin baflka bir yerden geldi¤ini görürsünüz.

Bilgisayar son haline gelip Avrupa ya da Amerika’daki

müflteriye gidene kadar ülkeler aras›nda, yani kazlar

aras›nda oradan oraya gider gelir. Bir ekonomiyi yönetmek,

bir flirketi yönetmek art›k eskisi kadar basit de¤il. “Bizim

ülkelerimizin otomobil yapma, elektroni¤e geçme s›ras›

geldi, bu konuda yo¤unlaflaca¤›z,” diyebilmek için baz›

kriterler gerekir. Eskiden flirketler, Nokia gibi her fleyi yapan

büyük flirketlerdi, bunu yapabiliyorlard› çünkü bütün sanayi

onlar›n içindeydi. Örne¤in Güney Kore’de büyük Kore

flirketleri bütün tedarik zincirini kendi içinde halledebiliyordu.

fiimdi bu, tedarik zincirlerini kendi içinizde yapman›z

gerekti¤i anlam›na gelmiyor. Özellikle elektronik alan›nda

evrimleflen ülkelerde bir ayr›flma oldu¤unu görüyoruz.

Dolay›s›yla hiçbir ülkenin, hiçbir flirketin “Ben sadece i-pad

yapar›m ve sadece ben yapar›m,” demesi mümkün de¤ildir.

Bunun sebeplerinden biri fludur: Geçmiflte hükümetlerin

sanayiye teflvikler verdi¤ini gördük. Özellikle otomobil

sanayiinin Asya’da desteklendi¤ini gördük, ithalat

tarifeleriyle kendi sektörlerini ve üreticilerini koruduklar›n›

gördük. Ama art›k bunu yapmak eskisi gibi kolay de¤il.

Herhangi bir hükümetin bunu yapmaya çal›flt›¤›n› düflünün.

Onun yerine bu ülkenin, i-pad’lerin sadece ekran›n›

yapaca¤›n› ya da DVD oynat›c›lardaki bir dü¤meyi

üretece¤ini söyledi¤ini ve bu ülkenin üreticilerinin ithalat

vergileriyle korundu¤unu düflünün. Bu mümkün de¤ildir.

Bunun belli kurallar› var ama hiçbir flekilde üreticiler

korunmayacak ya da üretim yap›lmayacak de¤il. Mesela

Almanya’da üretim yap›l›yor, Güney Kore büyük miktarda

üretim yap›yor. Ancak art›k devaml› olarak üretimin ne

anlama geldi¤ini düflünmek gerek. Bir flirket olarak “Ben

tedarik zincirinin bir parças›y›m” diye düflünmek gerekir.

Tüm tedarik zinciri ülkenin içinde olsa bile – bu art›k pek
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rastlanan bir fley de¤il – küresel tedarik zincirleriyle

rekabette oldu¤unuzu unutmaman›z gerekir .

Ben büyürken babam, mühendis olarak ICI ad›nda bir kimya

flirketinde çal›fl›yordu, annem de Unilever’de insan

kaynaklar›nda çal›flmaktayd›. Evimizde kullan›lmayan iki

kelime vard›: ICI’›n rakibi olan Dupont ve Unilever’in rakibi

Procter and Gamble. Procter and Gamble’›n ürünlerini

evimizde hiç kullanamazd›k. O zamanlar ICI, Dupont ile

Unilever de Procter and Gamble ile rakipti ama ifller basitti,

ürün di¤er ürünle rekabet ediyordu fakat bu markalar daha

karmafl›k ve daha zor pazarlara girmeye çal›flt›¤› zaman

da¤›t›ma önem vermeleri gerekti¤ini fark ettiler. Unilever

Afrika’ya girmek istedi ve çok yayg›n bir marka haline geldi

ama burada önemli olan tedarik zinciri ve da¤›t›md›r ve en

az sat›fl kadar önemlidir.

Bu, Procter and Gamble için de, Coca Cola ve Pepsi Cola

için de geçerlidir. Coca Cola ve Pepsi bence çok iyi bir

örnektir. Birbirleriyle devaml› rekabet ederler ve özünde

ayn› fley olan o gazl› içece¤in, asl›nda çok farkl› fleyler

oldu¤una insanlar› ikna etmeye çal›fl›rlar. Tedarik zinciri

art›k bu flirketler için çok daha önemli. Pepsi, 1990’lardan

beri gerçekten evrim geçiriyor ve 2000’lerin en bafl›nda

gerçekten çok farkl› fleyler yapmaya bafllad›. Pepsi, Coca

Cola’y› yak›ndan inceledi. Coca Cola ba¤›ms›z flifleleyicilerle

iliflki kurmufltu, ürünlerini kendileri fliflelemiyordu. Pepsi

de bunu yapmaya karar verdi, çünkü fabrikalar›nda s›k›flm›fl

kalm›fl büyük miktarda sermaye vard›, tüm dünyada

çal›flanlar› vard›. Yapmalar› gerekenin flifle üreten ve da¤›tan

bir flirket olmak de¤il, sadece bu s›v›y› flifleleyicilere satan

bir flirket olmak oldu¤una karar verdiler. Bu onlar için kolay

olmad›, baya¤› vakit ald› ama bu süreci bitirdiklerinde

tedarik zincirleriyle Coca Cola ile bafla bafl mücadele edebilir

hale geldiler. Unilever örne¤ine geri dönecek olursak, Afrika

ormanlar›n›n derinliklerinde bile Coca Cola’n›n da¤›t›ld›¤›n›

görürsünüz. Pepsi’den daha iyi oldu¤u için de¤il, tedarik

zinciri daha etkin oldu¤u için. Bu arada Coca Cola’y› daha

iyi bulanlar olabilir tabii. Bütün flirketler bu süreçleri

yafl›yorlar. Ço¤unuz bu konuyu benden çok daha iyi

biliyorsunuz ama Türkiye’de Koç örne¤ini verecek olursak,

onlar da benzer bir süreci yaflad›lar.

Burada flöyle bir paradigma var: Sadece tedarik zincirini

daha az maliyetli yapmak, mümkün oldu¤unca ucuz hale

getirmek yeterli de¤ildir. Geçmiflte bu yap›ld› ama tabii ki

s›k›nt›lar yaratt›, küresel mali krize de katk›da bulundu.

Art›k herkes gördü ki yal›n tedarik zincirinden çevik tedarik

zincirine geçmek, daha esnek ve hareketli olmak

gerekiyordu. Zaman zaman verilen kararlar, tedarik zincirini

kesmek için art›k verilmiyordu.

Bir örnek vermek istiyorum, bu Türkiye aç›s›ndan çok iyi

bir örnek olabilir. Avrupa’da giyim sektörünün içindeki

rekabete Zara direndi ve flu anada dünyan›n en büyük

giyim flirketi, H&M ve GAP’ten bile büyük ve giysilerinin

büyük bir bölümünü kendisi üretiyor. Hatta kumafllar›n›n

da %50’sini üretiyor. Tedarikçisinden boyalar al›yor ve

giysilerini Çin’de de¤il ‹spanya’da üretiyor. Zara, zevklerde

birtak›m de¤ifliklikler oldu¤unu ve buna yan›t vermenin

mümkün oldu¤unu fark ediyor. Y›llar önce ucuz ya da

modaya uygun giysiler almak aras›nda bir seçim

yapabilirdiniz. Ucuz giysiler, Lewis gibi ya modas› geçmeyen

klasik giysiler olurdu ve onlar›n üretildi¤i dönem çok önemli

olmazd› ya da t-shirt ve iç çamafl›rlar› gibi çok temel giyim

ürünleri olurdu. Modaya uygun giysiler istedi¤inizdeyse

bunun bedelini ödemek zorunda kal›rd›n›z. Asl›nda bu para

tasar›m için verilmezdi, giyim için verilirdi ve bu sebeple

üretilen giysiler daha sonra modaya uygun olmad›klar› için

ya çok büyük indirimlerle sat›l›rd› ya da at›lmak zorunda

kal›rd›. Bir sonraki sezon için yeni giysiler yapmaya

bafllad›¤›n›zda daha çok hata yapard›n›z.

Bir sezona ne kadar yak›n noktada giysi üretebildi¤inize

ve ne kadar çok k›yafeti çöpe atman›z gerekti¤ine iliflkin

insanlar›n yapt›¤› tahminler var. Bir sezonun hemen önünde

giysi üretirseniz, yanl›fl üretimden ve fazla üretmekten

dolay› afla¤› yukar› giysilerin %10’unu kaybediyorsunuz.

Sezonun bafllang›c›ndan 16 hafta önce üretim yaparsan›z

%20’lik bir kayb›n›z oluyor, 26 hafta önce  giysi üretmeye

bafllarsan›z %40 oran›nda hata yap›yorsunuz. Mesela

tüketici elektroni¤inde bu rakamlar daha da belirgin.

Dolay›s›yla giysileri ne kadar h›zl› piyasaya verebilirseniz

o kadar az kayb›n›z ve zarar›n›z oluyor. Çin gibi bir yerde

üretim yapmakla, ‹spanya gibi bir tedarikçiden almak,

Türkiye’de üretim yapt›rmak aras›nda %100 fark var.

Zara’n›n modeli, çok h›zl› dönüflüme dayal› bir sistem.

Öncelikle piyasaya çok yak›n yerde üretim yap›yorlar. Zara

flu anda evrensel bir modeli ilk uygulamaya koyan

firmalardan bir tanesi. Giysiyi üretiyor ve sanki fabrikada

raflara koyarm›flças›na h›zl› bir flekilde mallar› ma¤azalara

aktar›yorlar. “Zara tabii ki bunu yapabilir, çünkü ‹spanya’da

Avrupa’n›n hemen yan› bafl›nda üretim yap›yor,”

diyebilirsiniz. Siyasi müdahalelerden de uzak bir firma.

‹fl bu kadar kolay olsayd›, Avrupa’daki her imalatç›, herkes
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bunu yapabilirdi. Mesela H&M de bu sonucu elde edebilirdi

fakat Zara’n›n yapt›¤› bundan biraz daha karmafl›k. Zara’n›n

sonuçta rekabet etti¤i fley sadece co¤rafi hususlar de¤il,

bilgiyle de rekabet ediyor. En bafltan itibaren ma¤azalardan

gelen bilgiyi hemen fabrikalara iletebildi. Sat›fl oldu¤u anda

fabrikaya bilgi gönderiliyordu. Bunu yapabilmek için tabii

belli bir teknolojiye sahip olman›z laz›m. Dijital devrim

olmadan, internet olmadan bunu yapamazd›n›z ama Zara

bunun bir ad›m ötesine geçti, giderek daha sofistike bir

flekilde bu bilgileri derlemeye bafllad›. Zara ma¤azalar›nda

müdürler ellerinde bir bilgisayar tutuyor ve müflterileri

takip ediyorlar. Sadece neler sat›n ald›klar›n› de¤il, bakt›klar›

ürünleri de yaz›yorlar. Ben Amerika’da yafl›yorum ve Zara

çok baflar›l› bir flekilde Amerikan piyasas›na da girmeye

bafllad›. Ma¤azaya girdi¤inizde genellikle size birisi

yaklafl›yor ve “Hoflunuza gitti mi?” diye soruyor. “Evet,

olabilir,” dedi¤inizde “Alacak m›s›n›z?” diye soruyor. “Hay›r,”

dedi¤inizde “Siyah olsayd› al›r m›yd›n›z? Yakas› farkl›

olsayd› al›r m›yd›n›z? Pamuklu yerine yünlü olsayd› al›r

m›yd›n›z?” gibi sorular soruyor ve bu bilgileri bilgisayara

giriyor. Böylece bu bilgi çok h›zl› bir flekilde fabrikalara

gönderiliyor. Birkaç sene önce Madonna Avrupa’da bir tur

yapt›, rivayete göre turunun son gününde ‹spanya’ya

geliyor ve turun son gecesinde dinleyiciler aras›nda

Madonna’n›n ilk gece giydi¤i k›yafetin Zara kopyalar›n›n

giyen k›zlar varm›fl. ‹flte Zara’n›n yap›s›nda, o denli h›zl›

üretim yapmak ve ma¤azaya ulaflt›rmak mümkün oluyor.

Finansal krizden önce bile bu kavramlar de¤iflmeye

bafllam›flt›. Sadece maliyetle rekabet art›k geçmifle ait bir

kavram. Tabii ki firmalar Zara’n›n yapt›¤›n› yapabilirler

ama rekabet için bu hususlar›n hepsini düflünmek laz›m.

Ülkelerin rekabetini düflünecek olursak çok baflar›l› olan

baz› ülkeler var. Mesela giysi üretimi konusunda Türkiye,

Çin ile çok iyi rekabet edebiliyor. Sri Lanka, Çin kadar ucuz

de¤il ve co¤rafi olarak da büyük piyasalara Türkiye ya da

‹spanya kadar yak›n de¤il fakat Sri Lanka’n›n çok iyi oldu¤u

bir alan var: Çok ince dikiflleri büyük beceriyle dikebiliyor.

San›yorum Victoria Secret’›n iç çamafl›rlar›n›n yaklafl›k

üçte biri Sri Lanka’da üretiliyor. Sri Lanka’n›n iflgücü

standartlar›, çevresel standartlar› da bu arada gayet iyi.

Tabii Bat›’daki tüketiciler bu konulara da önem veriyorlar.

Bangladefl ise tamamen maliyet baz›nda bir rekabete girdi.

T-shirt ve iç çamafl›r› gibi ürünlerde Çin ile maliyet baz›nda

rekabete giren bir ülke.

Zara maliyetle rekabet etseydi, Bangladefl becerilere dayal›

bir rekabet bafllatsayd›, Sri Lanka yak›nl›kla rekabet etseydi,

piyasadan tamamen silinip giderlerdi. Bu sabah buraya

gelmeden önce kendi k›yafetlerimin nerede yap›ld›¤›na

bakt›m. Gömle¤im Çin’de üretilmifl, beyaz düz bir gömlek,

çok modaya uygun oldu¤u söylenemez, her yerde yap›labilir.

Tak›m elbisem Macaristan’da üretilmifl, yine çok modaya

uygun say›lmaz. Kravat›m da ‹talya’da üretilmifl, oradaki

becerilerin bu konuya daha yatk›n oldu¤unu biliyoruz.

Firmalar birtak›m kararlar veriyorlar. Finansal krizden önce

bile, birtak›m fleyleri ucuza yapt›rma yaklafl›m›, de¤erini

yavafl yavafl kaybetmeye bafllam›flt›. Mesela Filipinler’de

bir miktar araflt›rma yapt›m, Unilever’in oradaki baflkan›n›n

söyledi¤i çok güzel bir fley var: “Unilever ümitsiz bir flekilde

yerel olan bir firmayd› ama biz düflüncesiz bir flekilde global

olmak istemedik.” Küreselleflmenin çok önem kazand›¤›

bir dünyada, dünyan›n tekrar düz oldu¤una inanmaya

bafllad›k. Asl›nda hiç sevmedi¤im cümlelerden bir tanesi.

Firmalar tedarik zincirlerini hiç düflünmeden global olarak

yaymaya, gelifltirmeye bafllad›lar ve bafl› ilk derde giren

firmalar da bunlar oldu. Mesela giyim sektöründe çal›flanlar

bunu hat›rlayabilir: Sutyen savafllar›. Çin’den ürün ithalat›yla

ilgili bir konu. O dönemde birtak›m kotalar kald›r›lm›flt› ve

Avrupa’daki giyim üreticilerinin büyük bir ço¤unlu¤u

‹spanya’daki kuzenlerinin ald›¤› dersi henüz almam›flt› ve

bu rekabetin de çok fark›nda de¤illerdi. AB, Çin’den gelen

tekstil ürünlerine birtak›m engeller oluflturmaya bafllad›.

Avrupal› perakendeciler etraflar›na bakmaya ve en ucuz

nereden alacaklar›n› aramaya bafllad›lar. Çin’den

alabileceklerine karar verdiler fakat birdenbire raflar› bofl

kald›, mallar› bütün dünyada gümrüklerde, limanlarda

y›¤›lmaya bafllad›. O dönemde hakikaten üretimden

kaynaklanan bu tür siyasi risklerin de çok fark›nda de¤illerdi.

Bir baflka ilginç ve oldukça karmafl›k bir örnek de iflgücü

tedarikinden kaynaklanabilecek sorunlara iliflkin: 2006’da

yaflanan British Airways’deki g›da savafl›. Brtish Airways

catering hizmetlerini d›flar›ya yapt›r›yordu ve “Biz bir

havayolu flirketiyiz, g›da flirketi de¤iliz, uçaklar›m›zda

yiyecek-içecek servisi yapt›rmam›z laz›m ama bu konuda

çok iyi de¤iliz,” dediler ve san›yorum merkezi Amerika’da

bulunan Gate Gourmet diye bir firmaya bu ifli verdiler.

Bildi¤iniz gibi bu, birçok havayoluna yiyecek-içecek hizmeti

sa¤layan bir firma. British Airways tedarik zincirini burada

durdurmak için birtak›m fleyler yap›yordu. Gate Gourmet’nin

onlara hizmet vermeyi kesmesi halinde ne yapacaklar›n›

düflünüyorlard› ve bu konuda baz› acil durum planlar› vard›.
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S›cak yemek veremezlerse, alternatif olarak so¤uk yemek

verebileceklerini, uzun süreli uçufllarda g›da servisini bu

flekilde yapabileceklerini düflünüyorlard›. Daha sonra

yolculara kuponlar vermeye bafllad›lar, bu flekilde yolcular

yiyeceklerini  d›flar›dan al ›p yanlar›nda uça¤a

getirebiliyorlard›. O derece plan yapm›fllard›. Fakat iflgücünü

hiç hesaba katmam›fllard› çünkü bu ifli Gate Gourmet’ye

verdikleri zaman, Londra Heathraw’da üretim yapanlar

ayn› kiflilerdi fakat sadece gömleklerinde yazan isim

de¤iflmiflti, yani art›k British Airways için de¤il Gate Gourmet

için çal›fl›yorlard›. Heathraw çevresindeki iflgücü uzun

zamand›r oradan çal›flan, köklü bir iflgücüydü. Bunlar›n

ço¤u 1950’lerde ‹ngiltere’ye gelen, Heathraw civar›nda

yaflayan ve orada çal›flan Hint kökenli kiflilerdi. Gate

Gourmet daha sonra greve girdi O dönemde British

Airways’de çal›flan uçufl görevlileri, Gate Gourmet’de

çal›flanlar›n akrabalar›yd› yani bir anlamda hepsi ayn› flirket

için çal›fl›yorlard› ve ayn› ücreti alarak ayn› ifli yap›yorlard›.

Gömleklerinde ne yazd›¤› önemli de¤ildi. Gate Gourmet

greve girdi¤inde British Airways birdenbire çok yayg›n bir

grev sorunuyla karfl› karfl›ya kald›. Kendi personelinin

asl›nda flirketle bir sorunu yoktu ama Gate Gourmet’de

çal›flan akrabalar› greve girdi¤i için onlar da greve girmeye

karar verdiler. Bunun üzerine, British Airways yiyecek-

içecek iflini baflkas›na vererek bu yükten kurtuldu¤unu

düflünürken tamamen iflgücüyle ilgili bir sorunla

karfl›laflt›¤›n› gördü. Bu ayn› zamanda British Airways’in

de bir sorunu oldu ve iflgücünü tamamen anlamam›fl oldu¤u

da ortaya ç›kt›.

Biraz da flimdi bulundu¤umuz noktaya ve finansal krizin

bizi nerelere sürükleyece¤ine bakal›m. Herkes bu krizin,

küreselleflmenin sonu olaca¤›n› düflünmeye bafllad›. Bununla

ilgili tart›flmalar›m›z oldu, birtak›m yaz›lar okuduk. Bizim

haber servisimiz küreselleflmenin bitifli üzerine bir haber

yazmam› istediler. Bunun nedeni, salg›n hastal›k sorununun

ortaya ç›kaca¤›n›, 11 Eylül sonras› güvenlik önlemleri veya

Irak savafl› ya da petrol fiyatlar› ve g›da fiyatlar› krizi

olaca¤›n› ve bunlardan bir tanesinin küreselleflmen sonunu

getirece¤ini düflünüyorlard›. Sonuçta bunlar›n hiçbiri olmad›.

Tedarik taraf› belki biraz etkilendi ve belli birtak›m engellerle

karfl›laflt›lar ama küresel tedarik sisteminin dijitalleflmesi,

oluflturulan baz› sistemler ve küresel nakliyat sistemi

sayesinde o kadar da etkilenmedi. Bunu yapan tabii ki

sadece tedarik taraf› de¤ildi. Ekonomik durgunlu¤un kendisi

ve talebin düflmesi en olumsuz etkiyi yaratt›. 2008-2009

aras›nda yaflananlara bakarak ben bile acaba

küreselleflmenin sonu mu geldi diye yaz›lar yazmaya

bafllad›m. Özellikle Amerika’dan ve Avrupa’dan gelen talep

neredeyse tabana vurmufltu.

Buras› Singapur ve 2009’da çekilmifl bir resim (Resim 3).

Bu gemiler her biri, bir konteyn›r gemisi ve hepsi bofl.

Singapur aç›klar›nda aylarca bekliyorlar. Bunlara hayalet

filosu ad› tak›ld›. Bu gemiler bir y›l öncesine kadar bütün

dünyay› v›z›r v›z›r dolafl›rken böyle kald›lar. Bu resme

bakt›¤›m›z zaman galiba küreselleflmenin sonu geldi, küresel

ticaret sistemi bir daha hiç toparlanmayacak diye

düflünmedim de de¤il. Spesifik yap›sal ve tedarik taraf›yla

ilgili sorunlar da yaflad›k. Özellikle ticaret finansman›yla

ilgili olanlar bunu bilecektir. Bu da bir sorundu fakat burada

en büyük sorun talebin azalmas›yd›. Ancak küresel ortamlar

toparlanmaya bafllad›¤› zaman küresel ticarette de uyanma

bafllad›. Bu, bütün mallara dair bir ticaret çizgisi (Resim 4).

2009’un sonuna kadar devam ediyor fakat daha sonra bir

inifl oluyor ve ard›ndan toparlanma bafll›yor. Kaybetti¤imiz

dengeyi henüz kazanmad›k fakat görüyoruz ki firmalar›n

karfl› karfl›ya oldu¤u en büyük sorun, talep sorunu. Talep

Resim 3

Resim 4
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düfltü¤ü zaman tedarik zinciri etkileniyor ama talep

toparlan›r toparlanmaz tedarik zinciri de ifllemeye bafll›yor.

Bu sistem hala bu flekilde iflliyor. Kimse internetin

bulunuflunu iptal edemez, yani bizi flu ana getiren unsurlar›

birdenbire yok edemeyiz.

Konuflmam›n son bölümünde firmalar›n finansal krize yan›t

vermek için neler yapt›klar›ndan bahsetmek istiyorum.

Asl›nda firmalar›n büyük bir ço¤unlu¤u bekledi¤imiz fleyleri

yapt›lar. Maliyetleri azaltt›lar, iç piyasalar›na yo¤unlaflt›lar

– daha önceki durgunluklardaki gibi. Geniflleme planlar›n›

durdurdular ki özellikle otomotiv endüstrisinde bunu gördük.

Fakat bunun ötesine bakabilen yani ifllerin iyileflece¤ini

düflünen firmalar çok da kötü bir duruma düflmediler.

Özellikle de geliflmekte olan piyasalarda faaliyet gösterenler,

mesela Hindistan ve Çin’deki firmalar, krizden çok da fazla

etkilenmediler, çünkü kald›raç finansman›na ba¤l› de¤illerdi,

daha sa¤lam bir finansmanlar› vard›. Mesela Tata Motors,

Jaguar› ve Land Rover’›  Ford’dan sat›n ald›. O dönemde

bu oldukça büyük bir risk gibi görünüyordu. Küresel

durgunlu¤un ortas›nda bir lüks markay› sat›n almalar› çok

da anlaml› görünmüyordu ama daha sonra bunun çok

baflar›l› bir hareket oldu¤u ortaya ç›kt›. Bu al›m, büyümeye

ve karl› olmaya devam etmesini sa¤lad› ve finansal krizden

de daha baflar›l› bir flekilde ç›kabildiler.

Finansman, insan kaynaklar›, rekabet ve talep konular›nda

yeni dünya nas›l bir dünya olacak? Finansman iki sene

önce, dünyan›n sonunun geldi¤ini düflündü¤ümüz bir aland›.

Belki birtak›m sorunlar yaflayaca¤›z ama dünyan›n sonu

da gelmemifl diye düflünüyoruz flimdi. Brezilya, Hindistan,

Çin ve Türkiye gibi ülkelerdeki firmalar›n durumu farkl›çünkü

daha geleneksel davranan bankalar›n oldu¤u ülkeler bunlar.

Tabii ki bankac›l›k alan›ndaki düzenlemeler de burada çok

büyük fayda sa¤lad›. Sonuç itibariyle, geriye do¤ru

bakt›¤›m›zda al›nan önlemlerin etkili oldu¤unu görüyoruz.

Firmalar›n eskisine nazaran daha fazla nakit bulundurmas›

gerekecek, daha fazla belirsizlikle mücadele etmeleri

gerekecek ama herkes nakitle çal›flacak, kimse kredi alamaz

vs gibi korkular bir yere kadar do¤ru belki ama gerçe¤i

çok da yans›tm›yor. Bu, son durumu gösteren bir tablo,

burada Amerikan firmalar›n› görüyoruz (Resim 5).

Di¤er finansal varl›klar›na k›yasla ellerinde ne kadar nakit

oldu¤unu görüyoruz. Son dönemde nakit bulundurmada

bir art›fl var. Daha uzun vadeli bakt›¤›m›zda, eski trende

dönüyor gibi görünüyor. Art›k riske çok daha duyarl› bir

hale geliyoruz. Bankalar ve firmalar sermaye bulundurmal›

ve herkesin tamponu daha fazla olmal› diye düflünüyorduk

belki ama flu anda normal düzeyler, 2000 öncesindeki

de¤erlere daha yak›n duruyor.

‹nsan kaynaklar› alan›na bakt›¤›m›zda, buradaki ilginç

noktalardan bir tanesi, iflgücü çok daha esnek bir hale

geliyor. Türkiye için çok geçerli mi bilmiyorum ama özellikle

Amerika ve ‹ngiltere için bunu söylemek mümkün. ‹flsizlik

oranlar› artt› belki ama Amerika ve ‹ngiltere’de di¤er Bat›

Avrupa ülkelerinden daha düflük oranda artt›, çünkü

çal›flanlar art›k çal›flma saatlerinde ve ücretlerindeki

kesintilere daha ›l›ml› bak›yorlar. ‹flgücüne, “%10’unuzu

iflten mi ç›karal›m yoksa maafl›n›z› %10 oran›nda azaltal›m

m›?” diye sordu¤unuz zaman eskiden “%10 iflten ç›kar›ls›n,

di¤erlerin ücreti ayn› kals›n” diyorlard›, sendikalar hep

bunu iflliyordu. Art›k bu kesinlikle olmuyor.

Daha önce de söyledi¤im gibi rekabet yok olmad›, tabii ki

var. Geliflmekte olan ülkeler, özellikle durgunluk s›ras›nda

durumu iyi olan ülkeler aras›ndaki rekabet çok kuvvetli.

Sadece ürün piyasas› de¤il, mesela Tata Motors Jaguar’›

ve Land Rover’› sat›n almas› - ondan daha önce Lanova

gibi Çin firmalar› IBM’in bilgisayar taraf›n› sat›n ald›lar –

böyle markalar için büyük bir rekabet oldu¤u anlam›na

geliyor, geliflmekte olan firmalar bu tür markalara

bak›yorlar. Bir piyasaya girmenin yolu bir markay› almak

fleklinde olabilir. Küresel durgunluk s›ras›nda böyle bir

f›rsat penceresi aç›ld› ama bunun yavafl yavafl ortadan

kalkt›¤›n› görüyorum. Fakat bu piyasadaki tüketiciler, art›k

yeni markalara daha s›cak bak›yorlar. Geçmiflte, yeni bir

markan›n oluflturulmas›n›n, özellikle de geliflmekte olan

bir  p iyasadan gelen b ir  markan›n  ka l i tey le

özdefllefltirilmesinin çok zor oldu¤u söylenirdi ama bunun

yavafl yavafl de¤iflti¤ini görüyoruz. Tata, Land Rover ve

Resim 5

Rekabetçi Firma için Stratejiler



48

Jaguar’› alman›n yan› s›ra kendi markalar› alt›nda da ürün

sat›yorlar. Mesela Tata’n›n elektrikli otomobili Indica biraz

gecikmeyle de olsa geçen sene piyasaya ç›kt›. Herkes

Tata’n›n Hintli bir firma oldu¤unu biliyor, bunu saklam›yorlar

ve bunu bir Hindistan markas› olarak üretiyorlar, piyasaya

sürüyorlar ve Bat› Avrupa’da satmaktan hiçbir flekilde

kaç›nm›yorlar. Mesela Türkiye’den Beko markas› Bat›

piyasalar›nda inan›lmaz bir yer tuttu; biraz zaman ald› belki

ama çok baflar›l› bir marka oldu.

Son olarak, talepteki de¤iflikliklere de¤inmek istiyorum.

Y›ldan y›la büyük düflüfller ve farkl›l›klar var. Do¤u Asya

ülkeleri, tabii Çin’in etkisini çok çabuk hissediyorlar. Emtia

üreticileri ve ihracatç›lar›, talepte bir kayma oldu¤u zaman

bunu en çabuk fark edenler oluyor. Son birkaç sene

içerisinde talepte yaflanan bu dalgalanmalar hakikaten

inan›lmaz. Mesela geçen sene Brezilya’n›n Çin’e toplam

ihracat› %23 oran›nda artt›. Ayn› dönemde Amerika’ya

ihracat› da %49 oran›nda düfltü. Bu ticaret iliflkileri ve bu

belirsizlikler tabii ki dünyay› etkiliyor. Amerika eskiden 80

y›l boyunca Brezilya’n›n en büyük ticaret orta¤›yd› ama

talepteki bu farkl›l›klar sebebiyle onun yerini Çin ald›.

Brezilya’n›n Çin’e ithalat› genel olarak demir cevheri, soya

fasulyesi vs ama Brezilya’n›n Amerika’ya satt›¤› ürünlerse

daha çok imalat ürünleri ve bunda bir düflüfl yafland›¤›n›

söylemifltik. Biraz önce söylemeyi unuttum, ayakkab›lar›m

da Brezilya’da üretilmifl; Amerika’da oturuyor ve Brezilya’da

üretilmifl bir ayakkab› giyiyorum.

Durgunlu¤un en belirgin sonucu talepteki bu farkl›l›k.

Türkiye’nin önemli pazarlar›ndan biri Bat› Avrupa iken

flimdi Ortado¤u’ya, Do¤u Avrupa’ya hatta do¤u Asya’ya

do¤ru da kay›yor. San›yorum Türkiye’nin flu anda Suriye

ve ‹ran’a yapt›¤› ihracat, Amerika’ya yapt›¤› ihracattan

daha fazla. Afla¤› yukar› 1,5 milyar tüketici, Türkiye’nin

ihracat yapabilece¤i bölge içerisinde yer al›yor. Bu kaymalar

elbette son derece önemli. Ortado¤u’dan kaynaklanan

talep muhtemelen petrol fiyatlar›na ba¤l› olarak, siyasi

istikrara göre de¤iflecek. Dubai gibi ülkelerin ekonomisinde

de dalgalanma oldu¤unu biliyoruz. Dolay›s›yla talebin

nereden gelece¤ini bilemiyoruz ama her zaman buna

haz›rl›kl› olmam›z gerekiyor.

Krizde bile, tedarik zincirinin sadelefltirilmesi yaklafl›m›m›z

yavafl yavafl de¤ifliyor. Büyük bir trend kaymas› var ama

geliflmekte olan bir ülkenin firmas› olmak için do¤ru bir

zaman diyebilirim. Hakikaten duygularda de¤ifliklik var.

Bugün toplant›lara gitti¤iniz zaman, insanlar hakikaten

ekonomik geliflmeden bahsediyor, geliflmekte olan

piyasalarda neler oldu¤unu soruyorlar. Bu flartlar, bu

ülkelerde belki çok kolay de¤il ama gerçekten de flu an,

geliflmekte olan bir ülkenin firmas› olmak için en do¤ru

zaman. Do¤ru bir stratejiyle ve esnek olma isteklili¤iyle,

Türkiye gibi ülkelerden gelen firmalar, kaç›n›lmaz olarak

baflar›l› olmaya devam edecekler. Mesela Finlandiya’da

lastik çizme üreten bir firman›n en büyük cep telefonu

üreticisi olmas› flafl›rt›c› de¤il. Bu flekilde odaklanarak ve

de¤iflime haz›rlanarak bunu mümkün k› ld› lar.

Soru ve Katk›lar

Soru:

Bizim avantajlar›m›z ne kadar süre daha Çin’e karfl›

dayanmam›za destek olacak? Çin’in zay›f noktalar› nelerdir?

Alan Beattie:

Çin ile mücadele etmek gerçekten karmafl›k bir konu, çünkü

ülkeler kendi içlerinde yavafl yavafl her halükarda daha

demokratikleflmeye bafll›yorlar, her fleyi kendi aralar›nda

tart›fl›yorlar, konufluyorlar. Çin’in içerisinde de çok büyük

bir tart›flma ortam› var. Çin para birimiyle ilgili çok s›cak

tart›flmalar var. Çin, dünya ekonomisine verdi¤i zarar›n

fark›nda ve sonuçta döviz kuruyla oynayarak kendi

ekonomisinin de dengesinin bozdu¤unu biliyor. Bunu

Çin’deki baz› gruplar desteklerken baz›s› desteklemiyor.

Çin Merkez Bankas› buna inan›yor, Çin para biriminin

de¤erini her art›rd›klar›nda kendi ekonomilerinin dengesini

kurduklar›n› iddia ediyorlar. Bence bunun farkl› aç›lardan

ele al›nmas› gerekiyor. Döviz kuru flu anda Amerika’da ve

Çin’de gerilim yarat›yor. Ben iyimser oldu¤umu, her fleyin

yoluna girece¤ine inand›¤›m› söylemifltim ama Amerika ve

Çin aras›ndaki korumac›l›k konusunda çok iyimser

olam›yorum. Tam ticaret sistemi toparlanm›flken, tam daha

az devlet müdahalesi varken bunlar›n tekrar geri gelmeye

bafllad›¤›n› görüyoruz. Amerika ve Çin aras›ndaki bu ihtilaf›n

giderilmesi gerekiyor.

Çin Merkez Bankas›, asl›nda bunlar› biliyor ve genellikle de

bir çözüm bulmaya çal›fl›yorlar; kendi ihracatç›lar›n› çok

fazla sübvanse etmemeleri gerekti¤inin de fark›ndalar ama

Çin hükümetindeki di¤er yetkililerle, mesela Ticaret

Bakanl›¤› ile konufltu¤unuz zaman, ihracatç›larla çok yak›n

olduklar›n› ve konuya bu aç›dan bakmad›klar›n›

görüyorsunuz. Çin ihracat›n› art›rmakta ›srarl›lar. Çin’de

bu kurumlar›n hangisinin görüflünün a¤›r basaca¤›n›

bilemiyoruz çünkü gerçekten de fleffaf de¤iller. Bir tarafta
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Ticaret Bakanl›¤›, Merkez Bankas› var, bir tarafta da

Komünist Parti var. Bu da çok gizli asl›nda. Uluslararas›

ekonomik diplomasisini izliyor musunuz bilmiyorum ve

izlemenizi de çok tavsiye etmiyorum ama burada flöyle bir

fley görüyorsunuz: Güney Kore’de G-20’de bu konular

konufluldu, para birimlerinin durumu, döviz kurlar›n›n

durumu konufluldu ve son ana kadar herkes nefesini tutup

Çin’in her konuda ne diyece¤ini, son dakikada karar›n›n ne

olaca¤›n› bekliyor. Çin’in zay›f noktalar›n› gidermesi ne

kadar zaman alacak, ne zaman toparlanacak? Çin’in kendini

toparlamas› tabii ki çok önemli. Bu, Çin’in kendi sistemi

içerisinde devam eden bir ihtilaf ve bu ihtilaf›n ne kadar

zamanda çözülece¤ini kimse bilemiyor. Ben flahsen flöyle

bir tahminde bulunabilirim: Çin, bu yavafl reforma devam

edecek ve yavafl yavafl ucuz üretilmifl ihracat ürünleriyle

devam edemeyece¤ini anlayacak ama bu çok h›zl›

olmayacak ve Amerika dahil herkesin istedi¤inin daha

alt›nda, global ekonominin iyileflmesini de yavafllatacak bir

h›zda olacak.

‹yi bir benzetme olur mu bilemiyorum ama bir zamanlar

birisi bana flöyle bir fley demiflti: “Çin sistemi, Bush

yönetimine ve George Bush zaman›ndaki Beyaz Saray’a

benzetilebilir. Hiçbir kavga gürültü görmezdiniz, birdenbire

bir istifa görürdünüz ya da pencereden birisi atlard›.” Böyle

bir karfl›laflt›rma yap›ld› .  Bu durumu Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun Topkap› Saray›’na da benzeten oldu.

D›flar›dan hiçbir fley görmezdiniz, birdenbire büyük bir

geliflme olurdu, büyük bir ad›m at›l›rd› ama bundan önce

büyük bir sessizlik olurdu. Çin’de de benzer bir durum var.

Memnun de¤iller, asl›nda bir sorun oldu¤unu biliyorlar ama

çok yavafl ilerliyorlar.

Soru:

Almanya’n›n avrodan vazgeçebilme olas›l›¤› konusunda ne

düflünüyorsunuz?

Alan Beattie:

Böyle bir fley olsa, tabii kabus gibi olur. Burada en öneli

dinamik bence flu: Alman hükümeti ve Alman seçmenleri

aras›nda bir sorun var. Avro ilk lanse edildi¤inde Alman

seçmenlere bu dan›fl›lmad›, dan›fl›lsayd› bence avro kabul

edilmezdi, Almanya’n›n böyle bir fleye ihtiyac› olmad›¤› gibi

böyle bir istek de yoktu. Alman seçmenler, Avrupa Birli¤i’ne

çok inan›rlar ve Almanya ile Fransa’n›n ittifak› AB’nin temel

tafl›d›r ama böyle bir durum olduktan sonra seçmenler

buna çok içerlediler ve ortaya ç›kan durum da bu. fiimdi

Almanya Baflbakan› Merkel, avro projesinin gelece¤inin

tehdit alt›nda oldu¤unu söylüyor ama bence ciddi de¤il.

Avrodan vazgeçmek, bence hem ekonomik aç›dan hem de

siyasi aç›dan bir felaket olur. Yapacaklar›n› sanm›yorum.

En kötü ihtimal ki ben pek olas›l›k tan›m›yorum, ‹rlanda ve

Yunanistan gibi ülkeler kendi para birimlerine dönerler.

S›f›rdan bir para birimine bafllamak, çok zor bir fley. Para

biriminizi bir baflkas›n›nkiyle efllefltirmeye çal›flmak, Türk

Liras›n›n dolarla eflleflmesi ve daha sonra ondan ayr›lmaya

çal›fl›lmas› çok sanc›l› olacakt›r. Tamamen s›f›rdan, hele

hele yeni bir ‹rlanda ya da Yunan paras› yaratmaksa daha

da zordur. Örne¤in eski Yugoslavya’dan ç›kan ülkeler,

ekonomik olarak öyle kötü durumdalar ki bunlar›n bir tanesi

kendi para birimini yaratmaya çal›flsa, bütün borçlar› halen

avro olaca¤› için s›k›nt› çeker. Borçlar› avro olarak kal›r

ama ellerinde yeni paralar› olur. Böyle bir durumda ne

yapacaklar? Burada ilk önce avronun karfl›s›nda çok de¤er

kaybederler, borçlar› katlan›r ve o borcun alt›ndan

kalkamazlar. Bu zay›f para birimiyle hiçbir flekilde rekabet

edemezsiniz, çok büyük bir felaket olur. Bence bütün ülkeler

bundan kaç›nmak için çok çal›flacakt›r. Avronun bir flekilde

kald›r›laca¤›n› düflünmüyorum ama büyük bir çekiflme

olabilir. Merkel gibi liderler, tek bir para birimi istiyorsan›z

ortak bir mali merkezin, bir vergi merkezinin olmas›

gerekti¤ini fark edecekler. Bir de Almanya’daki vergi

mükelleflerinin tereddütlerini anlamak gerek. Son 11 y›ld›r

bu sürece kat›lmaman›n ac›s›n› yafl›yorlar. Almanya’da ve

Avrupa’da ifller böyle yürüyor. Bence bu flekilde devam

eder, bir fley de yap›lmaz. Avrupa’da genel e¤ilim hep

budur. Konuflulur konuflulur, pek bir fley olmaz.

Türkiye ile ilgili olarak – Avrupal›lar ben bunu söyleyince

k›z›yorlar – IMF, AB gibi d›fl etkenler son 5-10 y›ld›r, kendi

derdine düflmüfl durumda. Türkiye AB’ye girmeye çal›fl›yor

ama asl›nda ben Türkiye’nin AB’ye girmek istemesi için bir

sebep bulam›yorum. Bence Yunanistan, AB Türkiye’ye

kat›ls›n. ‹stanbul’daki popülaritem aç›s›ndan biraz reklam

yapm›fl gibi oldum ama genelde buna çok inan›yorum. AB,

bildi¤iniz gibi ticaret ve ekonomi birli¤i olarak bafllam›flt›,

bunun hat›rlanmas› laz›m. Ben bu konuda iyimserim. ‹fller

ne kadar kötüleflirse kötüleflsin, AB, Türkiye gibi co¤rafi,

ekonomik ve siyasi aç›dan önemli bir ülkeyi harcayamaz,

hiçbir flekilde Türkiye’den vazgeçemez. Çin olsa, neyse.

Sizin yapabilece¤iniz en iyi fley, AB’ye bakmak, oradaki

taleplerin ne olabilece¤ini ekonomik aç›dan tahmin etmeye

çal›flmak, ondan sonra da kendi hallerine b›rakmakt›r.

Rekabetçi Firma için Stratejiler
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Bütün kat›l›mc›lara hofl geldiniz diyoruz. Çok önemli

tart›flmalar›n ortas›nday›z. Bugünkü konumuz “Küresel

yönelimler ve Türk sanayinin konumlanmas›”. Bu, çok önemli

b i r  konu .  Türk  sanay in i  gerçekten  do¤ru

konumland›ramazsak, 21. yüzy›lda varmak istedi¤imiz yere

varamay›z. Konu o kadar önemli ki çal›fltaylar gerektiriyor,

arama konferanslar› gerektiriyor. Çünkü konumland›rma

için bizim dünya üzerinde de¤iflim yaratan faktörleri – buna

strateji dilinde ‹ngilizce olarak drivers of changes deniliyor

–, de¤iflen fleylerin arkas›ndaki nedenleri çok iyi yakalamam›z

gerek. Ancak o zaman do¤ru bir strateji gelifltirebiliyoruz

ama bugün çok flansl› bir günümüzdeyiz; aram›zda dört tane

profesyonel arkadafl var ve bizlerle deneyimlerini

paylaflacaklar. Bu arkadafllar›m›z profesyonel yönetici olarak

bugüne kadar elde ettikleri baflar›lar› anlatacaklar. Bu

baflar›lar› elde ederken de¤iflim yaratan bu faktörleri do¤ru

koklam›fllar ve kurumlar›n› do¤ru yerlere tafl›m›fllar. Onlar›n

deneyimlerini ö¤renece¤iz.

Ben f›rsat›n› yakalam›flken kendi bir iki düflüncemi de sizlerle

paylaflmak istiyorum. Söyledi¤im gibi yönelimler çok de¤iflik

sahalarda meydana geliyor. Ben burada dört tanesini sayd›m:

politik, ekonomik, sosyal, çevresel yönelimler. Bunlar yeni

bir dünya yarat›yor. Çok kritik bir dönemdeyiz. Yeni bir

dünya do¤uyor, bir dönüm noktas›nday›z ve belki de bu,

tarihteki üç-befl dönüm noktas›ndan biri. Bu dönüm noktas›

oluflurken, biz, de¤iflimi yaratan faktörleri çok iyi anlamal›y›z.

Bu yeni dünyada yerimizi alabilmemiz için, bu yönelimleri

iyi tan›mlamam›z ve anlamam›z gerekiyor. Ancak bu sayede

Türk sanayini konumland›rabilece¤imize inan›yorum.

Bana öyle geliyor ki ça¤›m›z›n en önemli yönelimlerinden

biri iflsizlik ve toplu iflten ç›karmalar. Bu sabah aç›l›fl

konuflmas›nda da buna de¤inildi hatta “‹stihdam, istihdam,

istihdam” diye bir slogan da ortaya kondu. Bu çok önemli

ve yanl›fl anlamaya müsait bir konu. Mesela milli gelir art›fllar›,

kriz ve iflsizlik aras›nda baz› ba¤lant›lar kuruluyor. Esas›nda

konu bundan çok daha derin. (Resim 1)

Bu tabloda çok önemli bir fley var, Rakamlar› lütfen yanl›fl

kullanmayal›m. Türkiye krizden çok az hasarla kurtuldu

diyoruz. Bak›n dünya kriz y›l›nda, milli gelirinden %0,7

kaybetti. Ancak kriz y›l›nda çok baflar›l› olan ülkeler de, kötü

performans gösteren ülkeler de var. ABD, krizin ç›kt›¤› ve

krizin temeli olan ülke olarak milli gelirinden %2,4 kaybetti.

Almanya çok kaybetti. Bütün bunlar›n arkas›ndaki nedenleri

çok iyi anlamam›z laz›m. Çin, etkilenmedi; zaten y›ll›k %9

büyüme h›z› yakalam›fl ama ihracat ba¤›ml› bir ekonomi

olmas›na ra¤men, Amerika’ya ihracat›ndan kay›plar›na

ra¤men Çin, ayn› performans›n› devam ettirdi. Hindistan da

performans›n› devam ettirdi. Türkiye, %6 kaybetti.

‹flsizli¤e bakarsak, tüm ülkelerde artt›¤›n› görüyoruz. Dünyada

%1,5 artt›. Milli gelirde %0,7 kay›p var ama iflsizlikte %1,5

art›fl oldu. Çok fazla vaktinizi almayay›m. ‹flsizlik; milli gelir

art›fl› veya krizle do¤rudan do¤ruya ilgili de¤il. Neyle ilgili?

‹nsan art›k ifl hayat›nda makineyle, robotlarla ve bilgisayarla

yar›flmak mecburiyetinde. Bak›yoruz dünya üzerinde robotlar

daha yetenekli, makineler daha verimli ve bilgisayarlar daha

h›zl› oluyor ancak insan faktöründe ayn› geliflmeleri yaratacak

yat›r›mlar› yapm›yoruz. ‹nsan sermayesine yeterli yani ça¤›n

gerektirdi¤i yat›r›mlar› yapm›yoruz. Milli gelirden çok büyük

pay harcamak çok önemli bir konu de¤il. Do¤ru harcamak

önemli. Bu de¤iflim faktörlerini do¤ru yakalay›p, onlar›n

gerektirdi¤i e¤itimi vermek durumunday›z ancak bunu

yaparsak yani ça¤›m›zdaki de¤ifliklikleri anlarsak, bunlar›n

gerektirdi¤i stratejileri oluflturabilirsek iflsizli¤i ortadan

kald›r›p, gelir da¤›l›m›n› daha denk hale getirebiliriz ve o

zaman sürdürülebilir kalk›nma elde edebiliriz.

Sürdürülebilirlik kavram› – art›k herkes ‹ngilizcesini söylüyor,

sustainability – çok önemli bir kavram. Bunu yakalayabilmek

için de bizim insan kaynaklar› ve insan sermayesi denilen

konulara çok önem vermemiz laz›m. Ne yap›lmas› gerekti¤ini

ben bilmiyorum ama arkadafllar›m anlatacak.

fiimdi Mehmet Ali Bey’den bafllayarak arkadafllar›m sizi,

de¤iflim faktörleri nelerdir ve neler yapmal›y›z konular›nda

ayd›nlatacaklar.

Küresel Yönelimler ve Türk Sanayiinin Konumlanmas›

Resim 1
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De¤erli konuklar, benim sunumum dört ana k›s›mdan

müteflekkil. Birinci k›s›mda dünyadaki trendleri analiz ederek

bafllayaca¤›m. Ondan sonra uzun ve k›sa vadede öngörülere

de¤inece¤iz, arkas›ndan son k›rk y›ldaki sanayi gelifliminin

baz› ana göstergelerine de¤indikten sonra rekabet gücümüzü

art›rmak için neler yapmam›z gerekti¤i konusuna gelece¤im

ve birkaç tane öneri getirece¤im.

De¤iflen dünya düzeninde de¤iflimin boyutlar›na, siyasal,

ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel, ekolojik, demografik

ve organizasyonel aç›dan bakmak laz›m. Siyasal bakt›¤›m›zda,

önümüzdeki dönemde Amerika’n›n hegemonyas›nda azalma

ve çok kutuplu bir dünyaya do¤ru bir de¤iflim bekliyoruz.

Baflta Çin ve Uzakdo¤u ülkeleri olmak üzere Avrupa kutuplu,

Rusya Avrupa kutuplu, Amerika ve Güney Amerika olacak

flekilde çok kutuplu bir siyasal düzen bekliyoruz. Bu tabii bir

miktar istikrars›zl›k getirecek.

Ekonomiye bakt›¤›m›z zaman, bolluk döneminde k›tl›k

dönemine bir geçifl var: 1,4 milyar insan bugün dünyada

temiz su bulam›yor; g›da s›k›nt›s› ve açl›k çeken birçok ülke

ve milyonlarca insan var. Öbür taraftan küreselleflme,

serbestleflme, özellefltirme, zenginleflme, bir taraftan

yoksullaflma ve sermayenin h›zl› hareket etmesini görüyoruz.

Teknolojik geliflmelere bakt›¤›m›z zaman, yüksek teknolojili

ürün ve hizmetlerdeki art›fl› görüyoruz. Buna bütün

konuflmac›lar, bilhassa sunumuyla Profesör Hausmann çok

güzel örnekler verdi. Bunlara ek olarak inovatif ürün ve

süreçlerin geliflmesi, bilgi ve iletim teknolojilerindeki h›zl›

geliflime ek olarak biyoteknolojide, genetikte ve

nanoteknolojideki geliflmeler de dünyay› yönlendiren

geliflmeler olacak.

Sosyo-kültürel bakt›¤›m›z zaman, kentselleflme ve

bireyselleflmede h›zlanma oldu¤unu görüyoruz. Kent nüfusu

toplam k›rsal nüfusun üstüne ç›km›fl durumda ve bu çok

h›zl› bir flekilde gittikçe artacak.

Ekolojik alanda bir taraftan küresel ›s›nma, bir tarafta

so¤uma, çevre kirlili¤i, karbon emisyonu, çölleflme gibi

problemlerde art›fl oldu¤unu görüyoruz.

Demografik alanda, 2050’ye kadar, bugünkü 6,4 milyar dünya

nüfusunun 9 milyarlar seviyesine ç›kaca¤›n› görüyoruz. Yafll›

nüfus artacak ve de¤iflen bir demografik yap› var.

Organizasyonel bakt›¤›m›zda, h›zlanan bir global rekabet, yeni

oluflan pazarlar, çok daha bilinçli bir müflteri kitlesi, inovasyon

ve düflük maliyetli hammadde yar›fl› bafllam›fl durumda.

De¤iflen dünyada uzun vadede, dünya nüfusunun biraz önce

söyledi¤im gibi %40 oran›nda artmas› bekleniyor. Artan

nüfusun zenginli¤inin, Bat›’daki beslenme al›flkanl›klar›

de¤ifliminin dünya talebini 2030’a kadar %50 art›raca¤›

öngörülüyor. Altyap›, enerji, tar›m, sa¤l›k ve e¤itim için büyük

yat›r›mlara ihtiyaç var. Teknolojinin problemlere çözüm

olmas› ve büyümenin önünü açmas› bekleniyor. Tabii teknoloji

üretmede de üretimin yaratm›fl oldu¤u bir çevre kirlili¤i var

ama yaratt›¤› tasarruf; inflaat, tekstil, kimya ve silah sanayinde

nanoteknolojinin kullan›lmas›; biyoteknolojinin tar›m ve ilaç

sanayinde kullan›lmas›; bilgi teknolojilerini ve bilgi paylafl›m›n›

art›r›c› ve h›zland›r›c› geliflmeler, yarat›lacak olan bu üretim

kirlili¤ini 5 kat› oran›nda azaltma yönünde hareket edecek.

K›sa ve uzun vadede krizden sonraki geliflmelere bakt›¤›m›z

zaman, biraz önce de söyledi¤im gibi, Amerika’n›n küresel

liderlik rolü de¤iflecek. 1930 krizinde ABD’nin toplam borcu

gayri safi milli has›las›n›n 2,5 kat›ym›fl. Bugün 4,5 kat›. Bugün

Amerika’n›n 13 trilyon dolar bir borç yükü var ve bu h›zla

artmakta. Sorunu çözmek bak›m›ndan para basmaya devam

ediyorlar. Mortgage sisteminde, evlerin mevcut de¤eri,

ipoteklerinin alt›nda ve Amerika’n›n ekonomik bak›mdan bu

durumu, bütün dünyadaki ekonomik dengeleri sars›yor; her

an yeni baz› olumsuz olaylara gebe gözüküyor.

Asya ve Çin ile ilgili olarak, Amerika ve Çin’in birbirlerine

ba¤›ml›l›klar›n›n sürmesi bekleniyor. Amerika’n›n finansman

için Çin’e, Çin’in ise sürdürülebilir büyüme için Amerika’ya

ihtiyac› var ve yeni düzende de a¤›rl›¤›n›n artaca¤›n› yine

Hausmann’›n göstermifl oldu¤u tablolardan da gördük.

AB’yi hepimiz takip ediyoruz, bu bölgede son bir ay ve

öncesinde son bir y›l içinde patlayan krizler var.

Yunanistan’dan sonra ‹rlanda, ‹talya ve ‹spanya, Portekiz

hakk›nda konuflmalar var ve hepsi borçlar›n› azaltmaya

yönelik politikalar›n› belirliyorlar ve iflçi ç›karmalara devam

ediyorlar. E¤er bu politikalar baflar›l› olmazsa avronun

ortadan kalkma riskinin oldu¤u bile konufluluyor. Bu arada

AB’nin tahvil ihrac›yla finansman kayna¤› yaratma olana¤›

da bulunuyor.

Küresel rekabetçilik endeksi çok konufluldu. Biliyorsunuz

Rekabet Forumu, her sene dünyadaki 130 ülkenin küresel

rekabetteki s›ralamas›n› yay›nl›yor. (Resim 1)

12 ana grupta çeflitli faktörlerin de¤erlendirmesinden ortaya

ç›kan rekabetçilik endeksine göre 2010 y›l›nda ‹sviçre 7

üzerinden 5,63 puanla 1 numarada; onu ‹sveç, Singapur,

ABD izliyor. Türkiye, s›ralamada 4,25 puanla 61. s›rada yer

al›yor. 2006 y›l›nda Türkiye toplamda 59. s›radayd›, iki

basamak afla¤› düflmüfl durumda. Buradaki tabloda da

gördü¤ünüz gibi, emek piyasas›n›n etkinli¤i alan›nda 127.

s›rada yer al›yor. Bu çok enteresan bir veri çünkü biraz önce
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Profesör Ertuna’da bahsetti. Bir Çek bilim adam›n›n yapm›fl

oldu¤u bir araflt›rmada flöyle bir formül var: Kâr = Gelir –

‹flçilik maliyeti – Di¤er maliyetler. E¤er gelirle di¤er maliyetleri

sabit tutarsak bütün kârl›l›¤›n iflçilik maliyetine ba¤l› oldu¤unu

ve kâr›n artmas› için iflçilik maliyetinin düflmesi gerekti¤ine

dair bir formül gelifltirmifl. Tabii bu, refah›n eflit da¤›lmas›n›

ve insanlar›n mutlulu¤unu önleyen bir faktör. Bununla

beraber böyle bir formül konuflulabilir, bu matematiksel

olarak do¤rudur ancak nitelikli iflgücünün bu kapana

girmedi¤ini, bu zinciri k›rabildi¤ini görüyoruz. Dolay›s›yla

burada en önemli faktörlerden biri iflgücünün niteli¤inin

art›r›lmas› olmal›, tabii bunun arkas›nda yatan da tamamen

e¤itimdir.

Ar-Ge harcamalar›, bu sunumda üstünde duraca¤›m en

önemli konu bence. ‹novasyon, katma de¤er art›racak ve

ihracat a¤›rl›kl› bir büyümenin motoru olacakt›r. Arçelik’in

eski Genel Müdürü olarak ben, yeni Genel Müdürü olarak

Levent Bey, flirketlerimizde inovasyonun en büyük

destekçileri olarak çal›flt›k. Ar-Ge ve inovasyon, süreç

gerektiren bir çal›flma ve meyvelerini 10 y›l içerisinde vermeye

bafll›yor, s›f›rdan bafllad›¤›n›zda sab›rl› olman›z gerekiyor

ama baflka çaresi yok. E¤er yüksek teknolojili ürünlere

geçmek istiyorsak ki bugün Stratejik Belge’den bahsederken

Say›n Bakan da söyledi, inovasyona çok önem vermemiz ve

KOB‹’lere kadar bunu yaymam›z laz›m.

Türkiye, 2004’ten beri ciddi teflvik veriyor. Hatta öyle ki,

son bir teflvik var: Yan›lm›yorsam her flehrimize on milyon

liral›k teflvik tahsis edilmiflti, bunu 30 milyona ç›kartt›lar.

Zannediyorum 81 vilayetimiz var, çarpt›¤›n›z vakit, TÜB‹TAK

ve TTGV’nin teflviklerinin d›fl›nda 2,4 milyar TL yap›yor.

Parasal teflvik tek bafl›na yeterli de¤il tabii ki. Laboratuarlar,

bilim çal›flmalar›, temel araflt›rmalar ve üniversiteler dahil

ürüne kadar dönüflen bilginin zinciri çok önemli. Türkiye’de

Ar-Ge harcamalar›n›n GSY‹H’daki pay›, 2005’te %0,67 iken

2009’da %0,85 seviyesinde. Kore’yi örnek olarak alaca¤›m

çünkü 1965 senesinde bizim gayri safi milli has›lam›z

Kore’ninkinin 3,5 kat›yd›. fiimdi Kore, 2007-2008 y›l›nda

bizden 2,5 kat daha fazla kifli bafl›na gayri safi milli has›laya

sahipti. OECD ülkelerinde de bu oran %2,25. Parasal teflvikler

2004 y›l›ndan beri artmakla beraber hâlâ çok önemli katk›ya

ihtiyaç var. Burada en önemli faktör araflt›rma yapan insan

kalitesi ve insan gücü ile az önce söyledi¤im zincirin

kurulmas›d›r. Kore’de toplam Ar-Ge harcamalar›n›n %75’i

özel sektör taraf›ndan yap›l›yor. Türkiye’de ise yeni yeni

%40’l› seviyelere ç›km›fl vaziyette. Bundan 20 sene öncesine

kadar toplam Ar-Ge harcamalar›n›n sadece %20’si özel

sektör taraf›ndan yap›labiliyordu. G. Kore’de ise 1970’lerde

özel sektörün Ar-Ge içerisindeki pay› %30 iken 1980’lerde

kamu ve özel sektör Ar-Ge’den yar› yar›ya pay alm›fl, 2008

y›l›nda özel sektörün Ar-Ge pay› %75’e ulaflm›flt›r. Bizim

bugünkü durumumuza bakt›¤›m›zda, Türkiye’nin Kore’yi 20

y›l geriden takip etti¤ini görüyoruz.

Tar›m ve hizmetlerin da¤›l›m›na bakt›¤›m›z zaman sanayiyi

vurgulamak istiyorum. Ar-Ge ve inovasyon, nitelikli insan

gücü ve onun arkas›ndaki e¤itimle beraber Ar-Ge zincirinin

kurulmas›n› da dikkate al›rsak, kaynaklar›n da¤›l›m›nda,

stratejinin kurulmas›nda sanayinin rolünü inkâr etmemek

laz›m. Sanayileflme ‹ngiltere’de 1855’te bafllad› ve o tarihte

‹ngiliz çal›flanlar›n›n %22’si tar›mda istihdam edilmekteydi.

1970’te Güney Kore’de sanayinin GSY‹H’daki pay› %25

seviyesindeyken bugün %40’a ulaflm›fl durumda. Biz, 2009

itibariyle %32’deyiz. Dolay›s›yla, Türkiye gibi yaklafl›k 800

bin kilometrekare yüzölçümü, 75 milyon nüfusu olan bir

ülke; sanayisiz bir flekilde, tar›m, turizm, hizmetler veya

baflka sektörlerle bu fark› kapatamaz.(Resim 2)

Nüfus ve istihdam art›fl›na bakt›¤›m›z zaman, Türkiye’de

iflgücüne kat›l›m oran›, 1970’te %68 iken 2009’da %48’e

gerilemifltir. En önemli faktörlerden biri budur. Türkiye’de

kad›n nüfusun iflgücüne kat›l›m oran› %27 seviyesindedir.

Resim 1

Resim 2
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Düflüflün nedeni, 18 yafl›n üstündeki çal›flabilir nüfusun

çal›flmamas›d›r. 3,5 milyon iflsizimiz var ama onun d›fl›nda

çal›flabilir nüfus oran›m›z düflmüfl, dolay›s›yla GSY‹H’daki

art›fl h›z› istihdama ayn› oranda yans›mam›flt›r. 3,5 milyon

iflsizimizin tabii dünya kriziyle çok yak›n iliflkisi var; büyük

iflten ç›kartmalar bu krizle beraber ortaya ç›kt› ve bizim iflsiz

oran›m›z y›llar itibariyle ortalama olarak %2,7 oran›nda

artm›fl gözüküyor. (Resim 3,4)

Afla¤›daki tabloda, toplu iflten ç›karmalar›n ABD’de önemli

olaylar›n hemen peflinden oldu¤unu görüyoruz. Ocak 2002’de

11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra 2,5 milyona yak›n insan iflten

ç›kart›lm›fl. Daha sonra Ocak 2006’da Katrina Kas›rgas›’ndan

sonra 2,25 milyon civar›nda, 2008-2009 krizinde en yüksek

seviyeye ulaflm›fl ve neredeyse 3 milyona yak›n insan iflten

ç›kart›lm›flt›r. (Resim 5)

Türkiye ekonomisinin son 40 y›l›na bakt›¤›m›z zaman, önce

tar›m toplumundan sanayi, ticaret ve hizmetlere dönüflüm

oldu¤unu, 1980’den itibaren piyasa ekonomisiyle yani kur

serbestleflmesiyle beraber, Türkiye’nin d›fla aç›k bir ekonomik

yap›ya geçti¤ini ve sermayenin art›k uluslararas› bir yap›ya

girdi¤ini görüyoruz. Ucuz emek gücüyle düflük teknoloji

ürünlerine bafll›yoruz. 1990’dan itibaren küreselleflmenin

h›zlanmas›yla birlikte, dünya ekonomisinde giderek artan

bir entegrasyon e¤ilimi var ve Asya ülkelerinden kaynaklanan

rekabet bask›s›, Türk sanayinin olumsuz etkiliyor.

Türk sanayi orta gelir sendromuna yakalanm›fl durumda.

Bu, düflük teknolojili ürünlerde geliri düflük ülkelere göre

Türkiye, rekabette dezavantajl› durumda demektir. Bunlar

Asya ülkeleri; bize nazaran daha düflük gelir seviyesinde

olmalar›na ra¤men, iflgücünün ucuzlu¤u ve di¤er

maliyetlerdeki ucuzluktan dolay› örne¤in tekstil sektöründe

s›k›nt› çekiyoruz. Di¤er taraftan, yüksek teknolojili ürünlere

de yak›nsayam›yoruz, çünkü oradaki Ar-Ge faaliyetleri bizden

çok önce bafllam›fl ve inovasyon var. Mesela yeni bulufllar›n

%80’ini ABD yap›yor.

Bizim yüksek teknolojili ürünlere geçmemiz laz›m. Bunlarla

ilgili ufak bir tablo göstermek istiyorum. (Resim 6)

ABD’ye bakt›¤›m›z zaman, ileri teknoloji grubu 1995’te katma

de¤erin %12’si iken 2005’te %54’üne ulaflm›fl vaziyette.

Sabahleyin bu ileri teknoloji ürünlerinin neler oldu¤u say›ld›.

Türkiye ise %3-5 seviyesinde yüksek teknolojili ürün yap›yor.

Türkiye’nin üretimi daha çok orta teknoloji grubunda, katma

de¤eri düflük ürünlerde yo¤unlafl›yor. (Resim7)

Küresel Yönelimler ve Türk Sanayiinin Konumlanmas›

Resim 5

Resim 6

Resim 3

Resim 4
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Türk sanayinin güçlü ve zay›f yönlerini afla¤› yukar› sayd›k

ama hâlâ e¤itimli iflgücümüze, co¤rafi avantaj›m›za, do¤al

kaynaklar›m›za, altyap›daki yat›r›mlar›n ilerlemifl olmas›na,

genç nüfusumuza ve bireysel müteflebbis gücümüze ve kriz

yap›m›za güvenerek bu aflamalar› yapabilecek kapasitedeyiz.

Dolay›s›yla Türkiye’nin katma de¤er kapasitesini art›racak

önlemler için, az önce söyledi¤im Ar-Ge de¤er zincirini

kurmam›z laz›m. ‹flte, üniversite-sanayi iflbirli¤i dedi¤imiz

fley de bu.

Mukayese etmek gerekirse, mesela Kore’de toplam Ar-Ge

harcamalar›n›n %75’ini uyarlamaya yani ürüne

yans›tm›fllard›r. Bizim temel araflt›rmalarda, üniversite

araflt›rmalar›nda onlardan geri kal›r taraf›m›z yok ama baflka

bir fleye dönüflmemifl, ticari bir mal haline dönüflmemifl.

Bunun sebebi de bu zincirin tamamlanmam›fl olmas›d›r.

Dolay›s›yla kay›t d›fl› üretimle mücadele etmemiz, de¤iflen

müflteri ihtiyaçlar›na cevap verebilecek kalite anlay›fl›n›

gelifltirmemiz – tabii bu, nitelik iflgücü ve e¤itim demek –

bilimsel yay›nlar› ve patent baflvurular›n› da teflvik etmemiz

gerekiyor. Uzun vadede nitelikli iflgücünün oluflturulmas›

için gerekli teknoloji ve e¤itim yat›r›mlar› sa¤lanmal›,

endüstriyel tasar›m ve marka yat›r›mlar› gelifltirilmelidir.

Eskiden çok azd›, flimdi 150’ye yak›n OSB’miz var ama

inovasyon yapacak kapasiteye eriflebilmeleri için onlara

yard›mc› olmak laz›m. Yine bölgesel eflitsizlikler, Profesör

Hausmann’›n gösterdi¤i gibi, niteliklerle ilgili bir durum.

Bunlar› ilgili bölgenin ihtiyac›na göre art›rmak laz›m.

Bu tabloda yüksek teknolojili ürünlerin neler oldu¤unu

görüyoruz (Resim 8).

Esas›nda bu bir örnek, tabii hepsi burada yok ama hava ve

uzay tafl›tlar›; eczac›l›kta kullan›lan kimyasal ve bitkisel

kaynakl› ürünler; büro, muhasebe ve bilgi ifllem makineleri;

radyo, televizyon ve haberleflme teçhizat›; t›bbi aletler,

hassas ve optik aletler ile saat grubu mallar katma de¤eri

yüksek ürünleri yans›t›yor. Dikkat ederseniz, en düflük

teknolojili mallar da mobilya, a¤aç ve mantar ürünleri, ka¤›t

ve ka¤›t ürünleri, bas›m yay›n, g›da, tütün, tekstil, giyim, deri

ve ayakkab› ve yeniden de¤erlendirme gibi alanlard›r. Bizim

bu alt gruptan üst gruba do¤ru ç›kmam›z gerekiyor.

Prof. Dr. Özer Ertuna

Benim edinebildi¤im bilgi flu: Dünyada denge de¤ifliyor; bu

de¤iflme göre kazananlar ve kaybedenler olacak. Kazananlar

taraf›nda olacaksak e¤itime ve inovasyona çok önem

vermemiz laz›m. Do¤ru e¤itimi verirsek, inovasyon da

kendili¤inden ortaya ç›kmaya bafllayacak ya da e¤itimin

içine inovasyonu da koymam›z laz›m. ‹leri teknoloji ürünlerine

böyle geçebilece¤iz. Konuflmac›m›z Say›n Hausmann’›n da

dedi¤i gibi e¤itimle yetenekleri gelifltirerek yüksek teknolojili

ürünlere geçerek kendimizi iyi konumland›rabiliriz.

Küresel Yönelimler ve Türk Sanayiinin Konumlanmas›

Resim 7 Resim 8



59

Habip Afl›
Hyundai Assan Genel Müdür Yard›mc›s›

Sizlere “Sanayi sektöründe küresel yönelimler” konusunu

üç bafll›k alt›nda sunaca¤›m:

1.Sanayi sektörüne küresel bak›fl

2.Otomotiv sektörüne küresel bak›fl

3.Küresel yönelimler ve otomotiv sektörünün gelece¤i için

yaklafl›mlar

1. Sanayi sektörüne küresel bak›fl:

Küreselleflme; üretim, pazarlama, Ar-Ge, teknoloji, finans

ve insan kaynaklar›n›n ulusal ve uluslararas› boyutlar›n

ötesinde, dünya yönelimli olarak planlanmas› olarak

tan›mlanabilir. Küreselleflmenin do¤al bir sonucu olarak

1950 ve 1960’lar›n ulusal karakterli “klasik” sanayileflme

politikalar› gün geçtikçe etkisiz hale gelmektedir.

Dünya düzeyindeki verimlili¤i ve büyümeyi teflvik eden

küreselleflme e¤ilimi, mal ve faktör piyasalar›ndaki rekabeti

artt›rm›fl ve ulusal flirketlerin ve mallar›n korunmas›na ve

desteklenmesine yönelik politikalar›n yürütülmesini daha

da zorlaflt›rm›flt›r. Önceleri sadece ulusal politikalar

kapsam›nda ele al›nan sanayileflme, vergilendirme, istihdam

ve çevre gibi konular, küreselleflmenin sonucu olarak

uluslararas› boyutta da önem kazanmaya bafllam›flt›r.

Küreselleflme, stratejik planlar›n da küresel boyutta yeniden

ele al›nmas›n› gerektirmektedir. Kapsaml› ifl planlamas›na

iliflkin ilke ve süreçlerin, küresel ölçekte uygulanmas› olarak

tan›mlanabilecek küresel planlama, uluslararas› ortam›n

de¤erlendirilmesini, gelecekte dünya düzeyinde ortaya

ç›kabilecek f›rsat ve tehditlerin tahmin edilmesini ve çevresel

geliflmeler ›fl›¤›nda iflletmenin küresel amaç ve stratejilerinin

saptanarak iflletmenin zay›f ve güçlü yönlerinin ortaya

ç›kart›lmas›n› kapsamaktad›r.

Tan›k olunan yo¤un rekabet, küreselleflme ve entegrasyon

için itici bir güç özelli¤i tafl›maktad›r. Rekabet bask›s› alt›ndaki

flirketler, ölçek ekonomilerine ulaflarak maliyetleri düflürmeye

ya da ortakl›klar, iflbirlikleri ve birleflmeler yoluyla stratejik

dünya pazarlar ›na girmeye çal ›flmaktad›r lar .

2. Türk Otomotiv Sektörüne Küresel Bak›fl:

Otomotiv sektörümüz, son on y›ldaki at›l›mlar› ile dünya

standartlar›nda üretim yapabilen ve rekabet yetene¤ini

gelifltirerek uluslararas› ortak pazarlama stratejisini

uygulayabilen bir yap›ya ulaflm›flt›r. Türk otomotiv sektörü,

bugünkü konumu ile üretim sanayi içinde önemli bir yere

sahiptir. Ülkemizde otomotiv sektörünün rolü, genel ekonomi

içinde artan bir grafik çizmektedir. Otomotiv sektörü,

ekonomide yaratt›¤› katma de¤er, istihdama olan katk›s› ve

iliflkide bulundu¤u di¤er sektörlerdeki teknolojik geliflmenin

sürükleyicisi olarak stratejik önemi bulunan bir sektördür.

Bugün geldi¤imiz noktada, 2003 y›l›ndan itibaren Türkiye’nin

dünya tafl›t üretimi pastas›ndaki üretim pay›n› yaklafl›k olarak

%3 oran›nda art›rd›¤›n› söyleyebiliriz. Ülkemizin 2008 y›l›

toplam ihracat tutar› 132 milyar dolar olup, bunun 24.8 dolar›

sadece otomotiv sanayi taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu

yüzden yaklafl›k olarak Türkiye ihracat›n›n %20’sine tekabül

eden bu sektörün detayl› olarak incelenmesi ve sorunlar›n›n

incelenerek çözümlenmesi ve ihracat› teflvik edici tedbirlerin

al›nmas› gerekmektedir.

Dünya tafl›t üretimi, AB ve Amerika ülkelerinden, baflta Asya

ülkeleri olmak üzere di¤er ülkelere kaymaktad›r. Örne¤in,

Asya ülkelerinin pazar pay› 2001-2006 döneminde 8.4

puanl›k art›fl göstermifltir. Asya ülkeleri içerisinde Japonya’n›n

tafl›t üretiminden ald›¤› pay azal›rken, Güney Kore, Çin,

Hindistan ve hatta Tayland’›n paylar›nda belirgin art›fllar

yaflanmaktad›r. Asya ülkeleri d›fl›nda, bölgemizdeki ülkelerden

Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve ‹ran’›n tafl›t

üretiminde çok belirgin bir flekilde pazar paylar›n›n artt›¤›

görülmektedir.

Global ölçekteki bu geliflmeler, Türkiye’nin nihai ürün olarak

tafl›t üretim ve d›fl ticaretinde, çevre ülkelerde ve Asya

ülkelerinde yaflanan pazar art›fllar›na ra¤men, önemli bir

performans gösterdi¤ine iflaret etmektedir. Nitekim söz

konusu performans›n d›fl ticaret dengesi üzerindeki etkileri

de olumlu yönde seyretmektedir. 1996- 2000 tarihleri

aras›nda d›fl ticaret aç›¤› veren sektör, 2007 y›l› itibari ile

d›fl ticaret fazlas› vermeye bafllam›flt›r.

Dünden bugüne sektörün geldi¤i noktaya bak›ld›¤›nda,

rekabetçi bir yap›n›n olmas›, yeni teknolojilerle kaliteli ve

düzenli üretim yapabilme gücü, maliyet-fiyat avantaj› olmas›,

Türkiye’yi bugün dünya otomotiv sektörü aç›s›ndan hem

önemli bir üretim üssü hem de önemli bir pazar konumuna

yerlefltirmektedir. Türkiye otomotiv ana ve yan sanayi, çok

önemli bir geliflim potansiyeline ve ihracat kapasitesine

sahiptir.

Küresel araç üreticilerinin Türkiye’yi üretim üssü olarak

seçmelerine paralel olarak, Türkiye’deki otomotiv sektörünün

yap›s›, dünya pazarlar› için teknolojik düzeyi yüksek ve

üretim miktarlar› ekonomik ölçeklerde araç ve parçalar›n

üretildi¤i bir konuma dönüflmüfltür. Daha önceleri sadece

iç pazara yönelik araç üretilirken flimdi ihracata yönelik araç

üretilmektedir. Bu yap›sal de¤iflimin sonucu olarak, hem ana

hem de yan sanayimizde yerli imalatla s›n›rl› rekabet gücünün

yerini global piyasada rekabet gücü alm›fl, ekonomik krizlerle

gelen imalat dalgalanmalar› yerini istikrarl› imalat
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programlar›na b›rakm›fl, iç piyasa talebiyle s›n›rl› müflteri

kalite memnuniyet standard›, global standartlarda müflteri

kalite memnuniyetine dönüflmüfltür.

Müflteri, pazar, ürün ve rekabetin yerel yerine küresel niteli¤e

dönüflmesi sonucu, ana ve yan sanayi de yerel olmaktan

ç›karak küresel konuma ulaflm›flt›r. De¤iflen pazar koflullar›na

ba¤l› olarak ülkemizin üretim yap›s› da de¤iflmektedir.

Günümüz koflullar›nda, düflük maliyet/fiyat yöntemiyle

sürdürülebilir ihracat art›fl› sa¤lamak mümkün

görünmemektedir. Nitekim, do¤al kaynaklar, enerji ve iflgücü

gibi üretim faktörlerinin rekabet gücünü belirledi¤i ekonomik

yap›dan, ‘Yeni Ekonomi’ olarak adland›r›lan, bilginin ana

üretim faktörü olarak ortaya ç›kt›¤› yap›ya geçifl söz

konusudur. Kaydedilen geliflmeler ›fl›¤›nda inovasyonun

öneminin artt›¤› görülmektedir.

Türkiye otomotiv sektörü, Avrupa için ciddi üretim merkezi

olup, Ar-Ge Merkezi olmay› hedeflemektedir. Türkiye

otomotiv sanayi üretim alan›nda gerek yüksek verimlili¤e

dayal› uygun maliyet ve gerek üstün kalite yönetim

uygulamas› ile kendini küresel pazarlarda kan›tlam›flt›r.

Bundan sonra sanayimiz, di¤er ifllevlere a¤›rl›k vererek daha

yüksek katma de¤er hedeflerine ulaflabilir.

Otomotiv endüstrimiz, özellikle 2008 y›l›n›n son çeyre¤inden

itibaren etkilerini hissetmeye bafllad›¤›m›z küresel ekonomik

krizden en çok etkilenen sektörlerin bafl›nda gelmektedir.

Ülkemizin ihracat flampiyonu otomotiv endüstrisi, 2009

y›l›nda özellikle bafll›ca pazar› konumundaki AB ülkelerinde

sat›fllar›n düflmesi ve pazarda yaflanan daralma nedeniyle

ciddi ihracat düflüflleri yaflamaktad›r.

Yine global ekonomik kriz de uygulanan teflviklerin ortadan

kalkmas›yla 2010 y›l›nda, AB ülkelerine yap›lan ihracat

istenilen seviyede olmay›p beklentilerin alt›nda

gerçekleflmektedir.

3. Küresel Yönelimler ve Otomotiv Sektörünün Gelece¤i ‹çin

Yaklafl›mlar:

Gelecek 5 y›lda, otomotiv üreticileri, küresel krizi, yeni

teknolojilere yat›r›m yapmaya odaklanarak aflacaklard›r.

Tüketicilerin sat›n alma karar›nda en önemli etken “yak›t

verimlili¤i” olacakt›r. Tercih s›ralamas›nda 2’nci s›rada ise

alternatif yak›tlar gelecek. Yeni model ve ürün gelifltirerek

az yak›t tüketen, maliyeti düflük araç karfl›lamaya yönelecek

olan sektörde, önümüzdeki 5 y›lda kâr oranlar› artmayacak.

Dünya çap›nda araç sat›fl›n›n çok yavafl büyüyece¤i

öngörülürken Çin, Hindistan ve Ortado¤u pazar›n›n daha

h›zl› büyüyenler aras›nda olaca¤›n› vurgulanabilir.

Türk Otomotiv sanayimiz ise, 1960’lardan bugüne kadar

geçirdi¤i süreçte, montaja dayal› üretim ve daha sonra

1990’larda bafllayan ihracat çal›flmalar›n›n ard›ndan 1990’lar›n

ikinci yar›s›ndan itibaren gerçekleflen Gümrük Birli¤i’ne ba¤l›

olarak, tam rekabet koflullar› alt›nda küresel entegre üretim

merkezi olma yönünde önemli geliflmeler gösterdi. Bu süreç

ile birlikte, sanayimizde özellikle son 10 y›ld›r Ar-Ge, Tasar›m

ve Teknoloji Yönetimi ile sürdürülebilir küresel rekabet

koflullar›nda çal›flmalar sürdürülüyor. Son 15 y›lda otomotiv

sanayimizde üretim ve ihracat adetlerindeki önemli art›fllara

paralel olarak sanayimizin hedefleri aç›s›ndan da önemli

geliflmeler sa¤land›. Otomotiv sanayimizin vizyonu “Daha

fazla katma de¤er üreterek Avrupa Birli¤i içinde en rekabetçi

üretim ve geliflmifl bir Ar-Ge merkezi olmak” fleklinde

belirlenmifltir. Dünya üretim s›ralamas›nda on beflinci olan

ülkemiz, halen AB s›ralamas›nda toplam üretimde beflinci

s›radad›r.

Otomotiv sanayimiz 2015 y›l› hedefini ise dünyada  toplam

üretimde ilk 10, AB’de toplam üretimde ilk 3, AB’de Ar-Ge’de

ilk 5 aras›na girmek ve 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet

ihracat, 50 milyar dolar ihracat geliri ve 600 bin istihdam

olarak belirlemifl durumdad›r. Bu aflamada otomotiv sanayi

flirketlerimizin Ar-Ge konusunda küresel baflar› elde

edebilmelerinde, “Rekabet Öncesi ‹flbirli¤i” konusuna önem

vermeleri ve bu flekilde ortaya ç›kacak sinerjiyi efektif olarak

de¤erlendirebilmeleri çok önemli olacakt›r.

Otomotiv sektöründe önümüzdeki 15 y›l, düflük tüketim ve

enerji verimlili¤i kapsam›nda elektrik motorlar› ve

bataryalar›n, teknolojinin geliflim odaklar› aras›nda yer

alaca¤› y›llar olarak tan›mlanabilir. Otomotiv teknolojisinin,

gelece¤e yönelik vizyon ve stratejik araflt›rma

programlar›nda, elektronik ve enformatik uygulamalar›na

do¤ru yönelimlerin etkili oldu¤u görülmeye bafllam›flt›r.

Küresel ›s›nmaya karfl› al›nmaya çal›fl›lan uluslararas›

önlemlerin de uygulamaya konulabilmesindeki anahtar,

enerji teknolojileri, büyük ölçüde mekatronik ve enformatik

ile birlikte kimya ve malzeme konular›na dayal›d›r. Dolay›s›yla

otomotiv ve di¤er sektörlerde de teknoloji üretimi ve Ar-

Ge’nin önemi bilinciyle, yat›r›mlar›n› ve gelecek planlar›n›

bu yönde belirleyen sanayi flirketlerinin önemi ve de¤erinin

artaca¤› beklenmektedir. Önümüzdeki 15 y›ll›k dönemde

özellikle sera gazlar› sal›n›m›nda gereken k›s›tlamalara

uyabilmek için düflük tüketim ve verimli enerji kullan›m›

teknolojileri, yenilenebilir enerji, alternatif yak›tlar, tam

elektrikli tafl›tlar, hafif yap› teknolojileri gibi konular sektör

için daha fazla önem kazanacakt›r. Bu kapsamda hafif yap›

yan›nda, yeni tahrik organ› olarak elektrik motorlar›n›n ve
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enerji deposu olarak bataryalar›n gelece¤in teknoloji geliflim

odaklar› olmas› beklenmektedir.

Sonuç olarak, ülkemizin genç bir nüfusa sahip olmas›, yat›r›m

için teknik altyap› ve donan›m›n mevcut olmas›, siyasi ve

ekonomik istikrar›n mevcut olmas›, kaliteli, e¤itimli ve ucuz

iflgücü avantajlar›n›n olmas›, Asya ve Avrupa pazar›na yak›n

olmas› sebebiyle yak›n gelecekte ülkemize küresel

yönelimlerin olaca¤› beklenmektedir. Hükümetimizin geçen

y›l aç›klad›¤› yat›r›m teflvikleriyle son iki y›lda ç›kar›lan ve

gelifltirilen Ar-Ge mevzuat› ve avantajlar›yla, Sanayi

Bakanl›¤›m›z›n SANTEZ projeleri, KOB‹’lere sunulan

avantajlar, TÜB‹TAK projeleriyle yat›r›m ajans›n›n kurulmas›,

bürokrasinin azalt›lma çal›flmalar›, Türkiye’ye gelen yabanc›

yat›r›mc› say›s›nda h›zl› bir art›fl yaflanmas›na sebep olmufltur.

Dünya ekonomik krizinden en h›zl› ç›kan ülke olmam›z ve

Avrupa’da en yüksek büyümeyi gerçeklefltiren ülke olmam›z

nedeniyle prestijimiz ön plana ç›kmaktad›r. Bununla birlikte

hükümetimizin yabanc› yat›r›mc›lara sunaca¤› yat›r›m teflvik

ve avantajlar›yla otomotiv sektöründe oldu¤u gibi, di¤er

sektörlerde de küresel yat›r›mc›lar›n da ülkemize yat›r›mlar›n›

artt›raca¤›n› ve ülkemizin yak›n gelecekte özellikle

otomotivde ve bunun d›fl›nda di¤er sektörlerde de küresel

yat›r›mc›mlar için çekim merkezi olaca¤› beklentisi

içerisindeyiz.

Prof. Dr. Özer Ertuna

Evet, dünya de¤ifliyor, kazanan ve kaybedenler olacak ama

çok büyük bir yar›fl olacak burada. Habip Bey, rekabet

üzerinde durdu. Rekabet üstünlü¤ü yaratmak ve rekabet

gücümüzü art›rmam›z laz›m. Bu makineyle olmuyor, insanla

oluyor. ‹nsan›m›za yapaca¤›m›z yat›r›mlarla oluyor; yenilik

aratacak insanlar yaratmam›z laz›m. Yenilik dedi¤imiz zaman,

bir örnek olarak otomotiv sektörünü al›rsak, daha az yak›t

harcayan ve teknolojik bak›mdan daha üstün araçlar

gelifltirmek mecburiyetindeyiz. Ben yine ayn› sonuca vard›m:

‹nsana yat›r›m yapmam›z gerekiyor. fiimdi Levent Bey’den

Arçelik deneyimlerini ve bugüne kadar edindi¤i birikimleri

bizle paylaflmas›n› isteyelim.

Levent Çak›ro¤lu
Arçelik A.fi. Genel Müdürü ve

Koç Holding Dayan›kl› Tüketim Grubu Baflkan›

Bu önemli Kongre’de sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um

mutlulu¤u ifade ederek hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Oturumumuzun konusu oldukça genifl. Hem aç›l›fl

konuflmalar›nda ö¤leden önceki k›s›mda,  hem de benden

önceki konuflmac›lar taraf›ndan konu asl›nda çok genifl

boyutlu olarak ele al›nd›. Ben, Türk sanayinin geliflimini,

dününü, bugününü, Arçelik tecrübesinden hareketle  ele

alarak dünyadaki önemli gördü¤üm trendleri ve de¤iflimleri

de¤erlendirip Türk sanayisi aç›s›ndan yine önemli gördü¤üm

konulara de¤inerek konuflmam› tamamlamay› planl›yorum.

Bildi¤iniz gibi dünyada sanayileflme 1800’lü y›llar›n

bafllar›nda bafllad›. Maalesef sanayinin Türkiye’deki geliflimi

epeyce geç oldu. Sanayinin özel sektör eliyle geliflimini,

flirketimizin geliflimiyle paralel olarak ele alabiliriz. Bu

noktada kurucumuz merhum Vehbi Koç’un sanayimizin

vizyoner ve giriflimci katk›lar›n› sayg›yla an›yorum.

1955 y›l›nda çelik mobilya üretimiyle geliflimine bafllayan

Arçelik, 1959 y›l›nda Türkiye’nin ilk çamafl›r makinesini

üreterek asl›nda Türk sanayine önemli bir katk› yapt›.

fiirketimiz 1990’larda lisansl› üretimi terk ederek kendi

gelifltirdi¤i teknolojisiyle üretim yapmaya bafllad›. 1996

y›l›ndaki Gümrük Birli¤i Anlaflmas›, hem Türk sanayi hem

de flirketimiz aç›s›ndan önemli bir kilometre tafl›d›r. Bu

süreçten gerek Arçelik gerekse Türk sanayi baflar›yla ve

güçlenerek ç›km›flt›r.

2001 kriziyse uluslararas› pazarlara odakland›¤›m›z bir

dönemin bafllang›c› olmufltur. Biraz önce ifade etti¤im,

kendi teknolojimizle üretim yapabilme imkân›m›z

uluslararas› aç›l›m›n anahtarlar›ndan biridir. Bu sayede

pazar k›s›t›na maruz kalmaks›z›n yurtd›fl› pazarlarda

ürünlerimizi satabilme imkân› elde ettik. Geldi¤imiz noktada,

sat›fl gelirimizin yar›s›ndan biraz fazlas›n› uluslararas›

faaliyetlerimizden elde ediyoruz. Bu faaliyetlerimizin %85’i

de markal› ürün sat›fllar›m›z yoluyla gerçeklefliyor.

Halihaz›rdaki oda¤›m›z markad›r. Markal› büyüme stratejimiz

ile global pazarlardaki yayg›nl›¤›m›z› ve pazar pay›m›z›

art›rma hedefiyle çal›fl›yoruz.

fiirketimiz yaklafl›k 4,5 milyar dolarl›k cirosu, 10 milyon

adetin üzerindeki üretim hacmi ve 19 bin çal›flan›yla,

dünyada sektörünün önde gelen oyuncular›ndan biridir.

Ar-Ge yat›r›mlar›m›z ve sonras›ndaki uluslararas› sat›fllara

odaklanma faaliyetimizle 1990’larda 20 milyon dolar

seviyesinde olan ihracat›m›z, 2.2 milyar dolar› aflm›flt›r.
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Yak›n geçmiflteki geliflimimiz özetleyen bu tablo, ayn›

zamanda Arçelik özelinde Türk sanayinin kat etti¤i yolu

da göstermektedir. (Resim 1)

Beyaz eflya sektöründe Avrupa’n›n 3. büyük flirketiyiz.

Beko markam›z, dünyadaki ilk 10 beyaz eflya markas›ndan

biridir. Beyaz eflya pazar›nda Türkiye gibi Romanya’da da

tart›flmas›z pazar lideriyiz. Beko markam›zla ‹ngiltere’de

buzdolab› ve f›r›nda pazarda liderli¤imizi sürdürüyoruz.

Sabah Say›n Bakan inovasyona vurgu yapt›, biraz önce de

Mehmet Ali Bey inovasyon ve Ar-Ge konusu üzerinde

önemle durdu, hem de Arçelik’deki çal›flmalara de¤indi.

Ben de bu vesileyle Arçelik’in benden önceki çok vizyoner

yöneticilerine teflekkürü bir borç biliyorum. Arçelik’in

baflar›s›n›n arkas›nda Ar-Ge ve teknoloji yat›r›mlar›n›n kilit

rolü var. Bu sayede yenilikçilik, teknoloji, tasar›m ve üretim

tesislerimizin verimlili¤i gibi konularda ald›¤›m›z pek çok

ödülün yan›nda enerji ve su verimlili¤i konular›nda öncü

ürünlerimizle dünya  pazarlar›nda rekabet ediyoruz.

21. yüzy›lda fikri haklar›n rekabet temel unsurlar›ndan birini

oluflturaca¤›n› düflünüyoruz. Bu sebeple Ar-Ge

çal›flmalar›m›z›n sonuçlar›n› patent baflvurular›yla

korumaktay›z. Türkiye’den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne

yap›lan baflvurular›n üçte birinden fazlas› Arçelik taraf›ndan

gerçeklefltirilmifltir. Yine Dünya Fikri Haklar Örgütü’ndeki

uluslararas› patent baflvurular› içinde ilk 500’de ilk ve tek

Türk flirketi 115. s›rada bulunan Arçelik’tir.

De¤erli konuklar, flu ana kadar çizdi¤im tabloda, bu memleketten

ç›kan Arçelik’in dünyada geldi¤i konumu özetlemeye çal›flt›m.

Arçelik’in konumu, asl›nda bir anlamda Türk sanayisinin de

geldi¤i konumu göstermektedir. Konumumuzu güçlendirmek,

gelece¤e iliflkin haz›rl›klar›n do¤ru yap›lmas›yla mümkündür.

Bu aflamada, önümüzdeki dönemde dünyada sanayi ve ticareti

etkileyebilecek baz› konulara de¤inmek istiyorum. Bu hususlara

de¤inildi¤i için biraz h›zl› geçece¤im.

Dünya nüfusunun 2050 y›l›na kadar %40 civar›nda artmas›,

buna karfl›n GSMH’n›n üç kat artmas› bekleniyor. Böylelikle

kifli bafl›na düfle gelirin ikiye katlanaca¤› hesaplan›yor. Bu

tablo asl›nda daha kalabal›k ama daha zengin bir dünyay›

ifade ediyor. Bu olumlu görüntünün yan›nda, yine daha

önce de¤inildi¤i gibi g›daya ve suya olan talebin hem

çevreye hem de di¤er alanlara olan etkilerini dikkate alarak

ihtiyaç duyulan teknolojilerin de h›zla gelifltirilmesi

gerekiyor.

2050’ye giderken dünyay› flekillendirecek önemli dinamikler;

yeni ekonomilerin ortaya ç›k›fl›, yafllanan ve artan nüfus,

h›zlanan kentleflme, ço¤alan nüfusa ve zenginleflmeye

ba¤l› olarak artan enerji ihtiyac› ve bütün bunlar›n çevreye

etkileri olarak belirtilebilir.

Sanayi devrimini gerçeklefltiren ülkeler, h›zla zenginlefltiler

ve dünya ekonomisinden ald›klar› pay› h›zla büyüttüler.

Kuzey Amerika’n›n ve Avrupa’n›n dünya has›las›ndan ald›¤›

pay, 1800’lü y›llarda %32 seviyesindeydi, bu oran 1950’ye

gel indi¤inde %58 seviyesine yükseldi .  2050

projeksiyonlar›nda bu oran›n %30’a gerilemesi bekleniyor.

Böylelikle Kuzey Amerika ve Avrupa’n›n dünya

ekonomisinden ald›klar› pay›n 19. yüzy›l›n bafllar›ndaki

seviyeye geri dönece¤i tahmin ediliyor. Bunun sebebiyse

geliflmekte olan ülkelerin daha h›zl› büyümelerinin

beklenmesidir. Geliflmekte olan ülkeleri farkl› gruplar halinde

ifade ediyorlar. Zaten bildi¤iniz için bunlar›n detay›na

girmeyece¤im ama önemli göstergelerden birisi, aras›nda

BRIC ülkelerine ilave olarak Türkiye’nin ve Meksika ile

Endonezya’n›n oldu¤u yedi ülkenin GSY‹H’lerinin 2015

y›l›nda G7’yi geçmesi beklentisidir. Bu dinamik bizim

aç›m›zdan iki nedenle önemlidir. Birincisi, Türkiye’nin bu

gruplarda yer almas› do¤rudan yat›r›mlar aç›s›ndan cazip

bir ülke oldu¤unu gösteriyor. ‹kincisiyse, bu gruplarda yer

alan ülkeler önümüzdeki dönemlerde hem Türkiye’nin

rekabet edece¤i hem de sanayimiz aç›s›ndan yeni f›rsat

pazarlar›n› gösteriyor.

Demografik yap›da da de¤ifliklikler bekleniyor. Geliflmifl

ülkelerde nüfus art›fl›n›n s›n›rl› olmas›, buna karfl›n

yafllanmas›, dünyadaki nüfus art›fl›n›nsa geliflmekte olan

ya da halihaz›rda daha az geliflmifl ülkelerden kaynaklanmas›

bekleniyor. Kentleflme önemli trendlerden bir tanesi; 2010

itibariyle kent nüfusu ilk defa k›rsal nüfusu geçmifl durumda.

2050 y›l›nda bu oran›n %70’e ulaflmas› bekleniyor.

Dünyan›n artan nüfusu, kentleflme ve zenginleflmeyle

birlikte dünyan›n enerji ihtiyac›n› gün geçtikçe art›r›yor.

Bu ihtiyaca cevap verebilmek için bir taraftan yenilebilir

Küresel Yönelimler ve Türk Sanayiinin Konumlanmas›
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enerji teknolojileri ortaya ç›karken, di¤er taraftan da mevcut

enerji kullan›m›nda tasarruf sa¤layacak teknolojiler, en az

yenilenebilir enerji kaynaklar› kadar önemli hale geliyor.

Bilindi¤i gibi AB; 2020 y›l› için, sera gaz› emisyonunun %20

azalt›lmas›, %20 oran›nda enerji tasarrufu sa¤lanmas› ve

yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan elde edilen enerji

kullan›m›n›n %20 art›r›lmas›n› hedeflemektedir. Biz de bu

geliflmeleri yak›ndan takip ediyoruz ve ifl süreçlerimizde

dikkate al›yoruz. Çevre konusundaki hassasiyetimizi, enerji

ve su verimlili¤i yüksek ürünler gelifltirerek gösteriyoruz.

Bu konudaki bilinç Arçelik’te çok önceden bafllad›. fiirketimiz

“AB enerji+” ödülü alarak 2004 y›l›nda Birleflmifl Milletler

10. ‹klim Konferans›’na davet edilen ilk Türk flirketi oldu.

K›sa bir süre önce de AB’nin çevre konusundaki en prestijli

platformu olan Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri kapsam›nda

sürdürülebilir geliflmeye katk›m›z sebebiyle ilk üç aras›na

girdik. Böylelikle ilk defa AB üyesi olmayan bir ülkenin

flirketi, AB taraf›ndan bu seviyede tan›nm›fl oldu.

Konumumuzu güçlendirmek için teknoloji, marka ve insan

kayna¤›na yap›lacak yat›r›mla kurumsallaflma anlam›nda

kaydedilecek ilerlemenin önemli oldu¤unu düflünüyorum.

Ar-Ge yat›r›mlar› ve bu konuda üniversitelerle yap›lacak

iflbirliklerini önemsiyorum. Önceden de¤inildi¤i için

ayr›nt›lar›na girmeyece¤im. Bu kapsamda Sanayi Bakanl›¤›

ve TÜB‹TAK taraf›ndan sa¤lanan Ar-Ge teflviklerinin çok

önemli oldu¤unu ve Ar-Ge harcamalar›n› art›rd›¤›n›

görüyorum. Buna ra¤men, verileri inceledi¤imizde, 2009

itibariyle %0,85 oran›na ulaflan Ar-Ge harcamalar›n›n

GSY‹H’ye oran›n›n henüz AB’deki %1,8 seviyesinin gerisinde

oldu¤unu görüyoruz. Bu sebeple sanayiciler olarak hepimize

önemli sorumluluklar düfltü¤ünü hat›rlatmak istiyorum.

Markayla ilgili konu da bence çok önemli. Dünya pazarlar›nda

sürdürülebilir büyümenin ve katma de¤erli ürün

satabilmenin anahtar›n›n marka sahibi olmak oldu¤unu

düflünüyorum ve bu konuda da TURQUALITY program›n›

oldukça önemli buluyorum. Tabii bütün bunlar›

gerçeklefltirmek için insan kayna¤› çok önemli bir faktör.

Üniversitelerde gelifltirilecek programlarla ve en önemlisi

sanayimizin ihtiyaç duyaca¤› ara eleman ihtiyac›n›n

karfl›lanmas›n› sa¤layacak meslek lisesi programlar›na

önem verilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Kurumsallaflma, flirketlerin devaml›l›¤› ve sermayeye

eriflebilmek aç›s›ndan önem tafl›makta. Halka aç›lmak bu

konuda önemli bir etken. Bu sayede borsaya aç›lan

flirketlerimizin düflük maliyetli finansman kaynaklar›na

eriflti¤ini görüyoruz.

Ekonomik istikrar sanayileflmenin ön flart›d›r. Yat›r›m

ortam›n›n geldi¤i seviyeyi gösteren en önemli

göstergelerden birisi, ülkelerin risk primidir. Risk priminin

göstergesi olan CDS seviyelerine bakt›¤›m›zda, Türkiye’nin

kredi riskinin birçok ülkeden daha düflük olarak fiyatland›¤›n›

görüyoruz. Türkiye’nin risk priminin ‹talya’dan daha düflük

olmas›, Türkiye’nin istikrar›na ve gelece¤ine iliflkin güvenin

bir göstergesidir. Ülkemiz, ekonomik istikrar›, %60’› 34

yafl›n alt›ndaki genç nüfusu ve co¤rafi konumu itibariyle

sanayi yönünden oldukça avantajl› bir konuma sahiptir.

Ayr›ca sektörümüz özelinde flunu da ifade etmek isterim

ki, beyaz eflya sektörü Türkiye’nin önemli bir üretim

gücüdür. Bugün için ülkemizin ulaflt›¤› üretim kapasitesi,

Avrupa’n›n en büyük beyaz eflya üreticisi olarak bilinen

‹talya’n›n üretim kapasitesine eriflmifltir. Böylelikle Türkiye

önemli bir beyaz eflya üreticisi ülke haline gelmifltir. Daha

önemlisiyse sektörümüzdeki katma de¤erin yüksekli¤idir.

Bugünkü konumumuzun verdi¤i güven ile yar›nlarda küresel

ölçekli üretim ve katma de¤erli ürünlerle sat›fl yapan

flirketler olmay› hedeflemeliyiz. Gelece¤e yön verecek

teknolojilere sahip olmam›z›n gelecekteki baflar› için anahtar

oldu¤unu vurgulayarak sözlerimi tamaml›yorum.

Prof. Dr. Özer Ertuna

Habip Bey bize rekabetin önemini anlatm›flt›. Levent Bey

de bu rekabette bizim baflar›l› olaca¤›m›z›n çok güzel bir

örne¤ini ortaya koydu. Bir markan›n dünya markas› olmas›

ve bunu yaparken de yetenek gelifltirme konusunda bir

marka yaratabilme ve bunun gerekti¤i Ar-Ge yat›r›mlar›n›

yapabilme ve insana yat›r›mdan bahsetti. Ayr›ca bize çok

yap›c› bir fley de önerdi: Üniversite ve ifl çevrelerinin iflbirli¤i.

Bu konuda kendi çabalar›m›z› söylemek istiyorum. Okan

Üniversitesi’nin slogan›, “‹fl hayat›na en yak›n üniversite”dir.

Ama bunu hepimizin idrak edip e¤itimin hepimizin görevi

oldu¤unu ve bu e¤itimi vermemiz gerekti¤ini anlamam›z

laz›m. Bu e¤itimi yapt›ktan sonra bahsedilen di¤er trendlere

çok kolay cevap verebiliriz intibas›n› ald›m ve istikbale

güvenmemiz gerekti¤ini ö¤rendim.

Levent Bey’in ortaya koydu¤u dört ak›m da çok önemli:

Yeni ekonomiler, de¤iflen nüfus dinami¤i, kentleflme ve

enerji. Bütün bu ak›mlar›n içinden pay›m›z› alabilmek için

de, belki e¤itimci oldu¤umdan, insana yat›r›m yapmam›z

gerekti¤ini anlad›m.

fiimdi Esin Han›m’a geldik. Her iflin bir para boyutu var.

Esin Han›m zor bir görev yapacak ve para boyutunda

çözüm önerileri getirecek.
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Dr. Esin Akbulut
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› Baflkan Yard›mc›s›

Para boyutunu ele almadan önce, ben de konu bafll›¤› ile

ilgili genel düflüncelerimi paylaflmak istiyorum.

Önümüzdeki 15-20 y›l içerisinde dünyam›z› neler bekliyor?

2020-2025 y›llar›na dünya nas›l geliflmeler ve sorunlarla

ulaflacak? (Resim 1)

Bu konuda yap›lan çeflitli çal›flmalar belli baz› yönelimler

üzerinde birlefliyorlar.

Bu yönelimlerden en önemlisi ve dikkat çekeni dünyan›n

demografik yap›s›nda hali haz›rda süregiden de¤iflimdir.

Dünya nüfusu, bir yandan h›zla artmakta ve önümüzdeki

20-30 y›l içerisinde 4 kat›na ulaflmas› beklenmekte, öte

yandan Amerika d›fl›ndaki bütün sanayileflmifl, geliflmifl

ülkelerinin nüfus yap›s›nda çok ciddi bir yafllanma sorunu

varl›¤›n› hissettirmekte. ABD’de genç nüfusun yafll› nüfusa

oran› hâlâ makul düzeyde olmakla beraber yafllanan Bat›

Avrupa nüfusu, beraberinde eksik istihdam, sa¤l›k ve sosyal

güvenlik sorunlar›n› da a¤›rlaflt›rarak gündeme getirmekte.

Öte yandan Asya, Afrika ve Ortado¤u ülkelerine

bakt›¤›m›zda, çok genç bir nüfus,  görüyoruz. Gerçi iktisadi

geliflme sonucu bu ülkelerde genç nüfusun toplam nüfusa

oran›nda düflme gözlemlenmekle beraber önümüzdeki 15-

20 y›l içerisinde bu ülkeler yine de genç nüfusun avantaj›n›

tafl›yor olacaklar. Ancak h›zla artan nüfus, sonuç itibariyle

ciddi g›da sorunlar›n› da, özellikle Afrika k›tas› için, ileride

daha fazla gündeme getirecek gibi görünmektedir.

Bir baflka yönelim, artmas› beklenen nüfus hareketlili¤i;

bir yandan az önce belirtti¤imiz nedenlerle Asya ve

Afrikan›n genç nüfusunun iflgücü eksi¤i bulunan bölgelere

kaymas› beklenirken öte yandan özellikle geliflmekte olan

ülkelerde sanayileflmenin de etkisiyle k›rsal kesimden

kentlere göç ve yeni kent alanlar›n›n oluflumu inflaat ve

ulafl›m sektörünün faaliyetlerinde ciddi art›fllar olaca¤›n›

haber vermektedir.

Artan dünya nüfusu ve artan üretimin kaç›n›lmaz sonucu

olarak yeryüzünün kaynaklar›n›n h›zla azalaca¤› bir baflka

yönelim olarak sunulmaktad›r. Su, do¤algaz, petrol ve

maden  kaynaklar›nda bugün de gözlemlenen bu gerileme

kaynaklar›n tasarruflu kullan›m›n›, yeni ve temiz enerji

kaynaklar›n›n gündeme getirilmesini zorunlu k›lmaktad›r.

Gözlemlenen bir baflka yönelimse tüketici odakl› üretimin

öneminin yükselece¤i bunun da beraberinde hizmet

sektörünün ve müflteri tercihlerine odakl› inovatif ürünlerin

üretiminin h›z kazanaca¤›d›r.

Nihayet günümüzün parlak y›ld›z› e-ekonominin öneminin

giderek artaca¤› da bir baflka beklenti olarak ortaya

ç›kmaktad›r.

Bu yönelimler flirketler için ne anlam ifade etmekte, biz

nerelere yat›r›m yapmal›y›z diye bakt›¤›m›zda flöyle bir

tablo ile karfl›lafl›yoruz. (Resim 2)

Demografik yap› için öne sürülen beklentiler ve göçler

sa¤l›k, g›da, hizmetler, parekendecilik, inflaat ve alt yap›

yat›r›mlar›na her zaman ihtiyaç olaca¤›n› göstermekte,

azalan dünya kaynaklar› ise enerji yat›r›mlar›n›, özellikle

temiz ve alternatif enerji kaynaklar›n›n bulunmas›n› zorunlu

k›lmaktad›r. Üretim teknolojilerinin iyilefltirilmesine, ve IT

sektörüne yap›lacak yat›r›mlar önümüzdeki dönemde

ülkelerin ve flirketlerin önünü açacak yat›r›mlar olarak

gözükmektedir.

Bugün ekonomik ve politik alanda gözlemlenen en belirgin

yönelim ise güç merkezinin bat›dan do¤uya kay›yor

olmas›d›r.

Bu yönelimleri iyi de¤erlendirip yat›r›mlar›n› bunlara göre

yönlendirmifl flirketler ve ülkeler güç kazanacakt›r. Bugün

dünyada politik ve ekonomik güç olarak gözüken ülkeler,

ileride de güç olmaya devam edebilecekler midir?  Daha

önce de de¤inildi (Resim 3)
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Özellikle Çin, Hindistan ve Rusya, çok ciddi flekilde birinci

derece öne ç›kan ülkeler olarak gözüküyorlar ve e¤er

demokratikleflme ve liberalleflme hareketleri devam eder

ve h›z kazan›rsa bu güç olma h›z› ciddi bir ivme kazanacakt›r

diye düflünüyorum.

Benim gördü¤üm 2025-2030 projeksiyonu yapan çok

say›da çal›flman›n hemen hemen hepsinde Türkiye’ye önem

verilmesidir. Ülkemizin genç nüfusu, istikrar›, sa¤lam

bankac›l›k sistemi, jeopolitik konumu ve benzeri nedenlerle

parlayan bir y›ld›z oldu¤u ifade edilmekte, Endonezya ve

‹ran ile birlikte büyük önem verilmekte. Yine bu çal›flmalar›n

tamam›na yak›n›, Avrupa’n›n yafll› nüfusuyla güç kaybetti¤ini

ve kaybedece¤ini, AB’nin 20-25 y›l sonra hâlâ en büyük

güç olsa bile mevcut gücünden çok fley kaybedece¤ini

öngörmekteler.

Bu güç kaymalar›n›n alt›nda yatan nedenlerden bahsedildi¤i

için zaman› iyi kullanmak amac›yla çok k›sa geçiyorum. En

büyük nedenlerden biri, petrole olan artan talebin petrol

üreticileri olan Körfez ülkelerine ve Rusya’ya ciddi kârlar

sa¤lamas›. Grafikteki siyah e¤ri, mevcut ve 2020 y›l›na

do¤ru yap›lan projeksiyon çerçevesinde toplam petrol

talebini, mavi e¤ri bugün sanayileflmifl ülkelerin petrol

talebini, yeflil e¤ri de bugünün geliflmekte olan ülkelerinin

petrol talebini gösteriyor. (Resim 4)

Dünya petrol talebini bölgelere göre gösteren bu grafi¤e

göre 2020 y›l›nda dünya petrol talebi günde 120 milyon

varile yükselecek ve bu h›zl› art›flla en büyük pay da

geliflmekte olan ülkelerin petrol talebindeki h›zl› art›fl

olacakt›r.

Güç merkezinin do¤uya kaymas›n›n bir di¤er önemli nedeni de

Çin, Hindistan, Türkiye gibi genç ve çal›flkan nüfusa sahip

ülkelerde görece düflük olan ücretlerin imalat sanayi ve hizmetler

sektöründe üretimi bu ülkelere kayd›r›yor olmas›d›r. (Resim 5)

Çeflitli ülkelerde uygulanmakta olan asgari ücretleri

gösteren bu grafik, üretimin niye do¤uya kayd›¤›n›n en

aç›k kan›t› gibi durmaktad›r. Her ne kadar kriz sonras› Bat›

ülkelerinde asgari ücretler düflüyor ve iktisadi geliflme

neticesinde Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde asgari

ücretler art›yorsa da aradaki fark o kadar büyük ki

önümüzdeki 20-25 y›l için üretimin Do¤u’ya kayma trendi

devam edecek gözükmekte. Büyüme oranlar› da zaten bu

e¤ilimi teyid eder niteliktedir. (Resim 6)

Resim 3
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Rusya ve Türkiye’nin krizden etkilenerek 2009 y›l›nda

küçülmelerine ra¤men 2010’da toparlanarak büyümeye

devam ettikleri, Çin ve Hindistan’›n bu son 3 y›lda dünya

ekonomik büyümesine en büyük katk›y› sa¤lad›klar›

görülmektedir. Grafikte ülkeler aras›nda flu anda en vahim

durumda bulunan ‹rlanda’da krizin derinleflmesi halinde

‹talya ve ‹ngiltere’nin de ciddi bir flekilde etkilenebilece¤i

ileri sürülmektedir.

Bu grafikte mavi çubuklar, 2005 y›l›nda dünya toplam

üretiminden ülkelerin ald›¤› paylar› gösteriyor. (Resim 7)

Bu s›ralamaya göre 2005 y›l›nda dünya toplam üretimine

katk› aç›s›ndan ABD birinci, AB ülkeleri ikinci, Çin üçüncü

s›radayken, 2025 y›l› için yap›lan projeksiyona göre Çin’in

ikinci s›raya yükselmesi, ABD’nin toplam katk›s›nda düflüfl

olmakla beraber halen birinci s›ray› muhafaza etmesi, AB

ülkelerinin bir bütün olarak üçüncü s›raya düflmeleri

beklenmekte. Hatta bir çal›flmaya göre, 2030 y›l›nda Çin’in,

ABD’nin de önünde geçerek birinci s›raya yükselece¤i ileri

sürülmektedir.

Bu küresel arenada dengeler de¤iflirken, ihtiyaçlar belliyken,

h›zla yat›r›m yapmak, flirketlerimizi büyütmek, rekabet

gücümüzü art›rmak gerekir dedik, Say›n Hocam “Peki

nas›l?” diye sordu. Bunun en etkili, en sa¤l›kl› ve en do¤ru

yolu halka aç›lmak. Çünkü her fleyden önce geri ödemesi,

faiz ödemesi, vade zorlamas› olmayan, yapt›¤›n›z yat›r›m

kendisini geri ödedikten sonra bile sizden herhangi bir

kayna¤›n ç›kmas›n› gerektirmeyen ve yaln›zca bir defa

de¤il, halka aç›k ve borsada ifllem gören bir flirket olundu¤u

sürece ne zaman ihtiyaç duyulursa sermaye art›rarak veya

mevcut ortaklar›n hisse senetleri sat›larak elde edilebilecek

bir finansman kayna¤›d›r.  Hisse senetlerinin halka arz›yla

bu senetler likiditeye kavuflmaktad›r. Organize bir piyasada

hisse senetleri için objektif bir fiyat oluflmaktad›r. Yar›n

bir orta¤›n›z ortakl›ktan ayr›lmak ve farkl› bir giriflimde

bulunmak isterse paylar›n› objektif bir fiyattan

satabilecekleri organize bir piyasa onlar› bekliyor olacakt›r.

Fakat ayn› zamanda hisse fiyatlar›n›n objektif olarak bir

de¤erinin olmas›, bu hisselerin teminat gösterilmesi

durumunda da size kolayl›k sa¤layacakt›r. Art›k kredi

baflvurular›nda  hisse senetleriniz çok kolayl›kla teminata

kabul edebileceklerdir.

Halka aç›larak sa¤lanacak bir baflka kazan›mda

kurumsallaflmad›r. Çal›flmalar, aile flirketlerinin %4’ünün

üçüncü jenerasyona kalamad›¤›n› gösteriyor. Yani %96’s›

yok olup gidiyor. Bir toplant›da, halka aç›larak

kurumsallaflmay› banka kredisi alarak ev almaya benzetti

bir konuflmac›. “Y›llarca para biriktirip belki 20 y›l sonra

bir ev alabilirsiniz, belki alamayabilirsiniz, çünkü kirada

oturuyorsunuz ve ayn› zamanda kira ödüyorsunuzdur. Ama

bir bankadan kredi al›p ev al›rsan›z, kiradan kurtulup krediyi

geri ödersiniz ve bir eviniz olur. Borsada ifllem görerek

kurumsallaflma böyledir, derhal ve süratle sa¤layaca¤›z

bir faydad›r. Aksi takdirde kurumsallaflmam›z çok uzun bir

vadeye yay›lacak ya da yok olacaks›n›z” fleklinde güzel bir

benzetme yapm›flt›.

Halka aç›lman›n en büyük faydalar›ndan biri de tan›nmad›r.

Halka aç›lma ve Borsa’da ifllem görme hem flirketinize hem de

ürününüze devasa reklam bütçeleriyle sa¤layamayaca¤›n›z bir

tan›nma ve ak›lda kalma sa¤lar. Borsa flirketi olma, ayn› zamanda

iliflkide oldu¤umuz tüm taraflar gözünde müflteriler, tedarikçiler,

bankalar nezdinde flirket kredibilitesini art›ran bir husustur.

Borsa’da ifllem gören flirketlerimizden birkaç örnek vermek

istiyorum. Örne¤in, Ac›badem 2000 y›l›nda halka aç›lm›fl bir

flirketimizdir, iki hastanesi varken bugün hastane say›s› yediye

ulaflm›flt›r, cirosu %3467, aktifleri %9427 artm›flt›r.

Plastikkart, çok baflka bir alanda faaliyet gösteren bir

flirketimizdir; aktiflerini %140, cirosunu %262 art›rm›flt›r.fieker

Piliç, keza cirosunu %1090, aktiflerini de %2000 art›rm›flt›r.

(Resim 8, 9, 10)

Küresel Yönelimler ve Türk Sanayiinin Konumlanmas›

Resim 8

Resim 7



67

Anadolu Isuzu halka aç›ld›ktan sonra aktifleri %5381,

özsermayesi %5267 artm›fl bir flirketimizdir. Bu kadar

büyük aktif ve ciro art›fl›n›n baflka  herhangi bir yolla elde

edilmesi mümkün de¤ildir. (Resim 11)

Nuh Çimento, rakamlar› tabloda görebiliyorsunuz, baflka

güzel bir örnektir. (Resim 12)

Demisafl’›n cirosu %8584, aktifleri %5355 artm›flt›r.

(Resim 13)

“Burada, borsan›zda hiç halka aç›ld›ktan sonra

büyüyememifl, aksine mali tablo de¤erleri bozulmufl flirket

 yok mu?” diyebilirsiniz. Benim anlatmak istedi¤im, basiretli

bir yöneticinin flirketini, örneklerini verdi¤im boyutlarda

büyütebilmesinin, sa¤l›kl› ve güçlü bir flirket haline

getirebilmesinin ancak  halka aç›lma ile mümkün

olabilece¤idir.

Bir gün bütün flirketlerimiz halka aç›k olacak, bundan emin

olun. Bir an önce flirketlerinizi halka açmak üzere giriflimde

bulunun. Çünkü halka aç›k olunmad›¤›, kurumsallafl›lmad›¤›

sürece, az önce de dedi¤im gibi yaflama flans› yok maalesef.

Hepinizi sermayenizi halka arz edip kaynak toplayarak bu

küresel arenada ülkemizin ve flirketinizin yerini almas› için

giriflimde bulunmaya davet ediyor, teflekkür ediyorum.

Küresel Yönelimler ve Türk Sanayiinin Konumlanmas›

Resim 9

Resim 10

Resim 11

Resim 13

Resim 12
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Prof. Dr. Özer Ertuna

Konuflmam›n bafl›nda bize paradan bahsedecek demifltim,

Esin Han›m’›n beni etkileyen en önemli taraf› da bu. Çok

önemli bir mesaj bu asl›nda. E¤er bizim bir fikrimiz varsa,

hele hele onu gerçeklefltirdiysek para her zaman var, borsa

da bunun çok iyi bir arac›.

Vaktimiz epey geçti ama buradaki konuflmalar› özetlemek

çok kolay bence, çünkü dört konuflmac›m›z› da dinledikten

sonra ben insan› odak noktas›na koyan, üretimin ve tüketimin

iyi bir konumland›rma yapaca¤›na inand›m. Arkadafllar›m›z›n

her biri insana yat›r›m, insan› flevklendirmek ve yat›r›m dedi.

O zaman Türkiye’nin potansiyeli çok büyük. Gençlerimizi

flevklendirebilirsek, onlar› flevkle yönlendirebilirsek,

inovasyonun gelece¤ine ben inan›yorum. Ancak bir

üzüntümüzü de söyleyelim: Bugün Türkiye’de üniversite

mezunlar› aras›ndaki iflsizlik oran› %20’yi aflm›fl vaziyette.

B u  k a y n a ¤ › m › z ›  c a n l a n d › r a m › y o r u z ,  o n l a r ›

flevklendirece¤imize baflka ülkelerde hayatlar›n› idame

ettirmenin yolunu aramaya sevk ediyoruz. Oturumu

kapat›yor, teflekkür ediyorum.

Küresel Yönelimler ve Türk Sanayiinin Konumlanmas›
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Oturum 2

Sanayi için Yap›lanma Modelleri
• Çin Örne¤i
• Almanya Tecrübesi
• Kore Modeli

Oturum Baflkan›
Ege Cansen
Hürriyet Gazetesi Köfle Yazar›

Konuflmac›lar
Jaap Enters
China Consultants Baflkan›

Dr. Walter Terschüren
Cordus GmbH Genel Müdürü

Mahmut Kiper
Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›  Teknoloji Politikalar› ve Yönetimi Uzman›
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Oturum Baflkanı

Jaap Enters

China Consultants Baflkan›

1939 y›l›nda Palembang, Endonezya’da do¤du. Amsterdam Business School’dan mezun olmufltur. 1965 y›l›nda Akzo

Nobel’in sat›fl bölümünde çal›flmaya bafllam›fl ve kurum içerisinde kariyer basamaklar›n› t›rmanarak s›rayla Sat›fl

Müdürü, Ticaret Müdürü, Ürün Müdürü, Petrokimyasal Katalizörler Rafinerisi Genel Müdürü görevlerinde bulunmufltur.

1994-1997 y›llar› aras›nda Akzo Nobel Kore Ülke Baflkanl›¤› ve 1997-2002 y›llar› aras›nda ise Akzo Nobel Çin Ülke

Baflkanl›¤› görevlerini üstlenmifltir. 2003 y›l›nda, Çin’de faaliyet göstermeyi planlayan, yabanc› uyruklu KOB‹’lere

destek olmak amac›yla “China Consultants” firmas›n› kuran Enters bu konudaki faaliyetlerini halen sürdürmektedir.

Hürriyet Gazetesi Köfle Yazar›

1938 y›l›nda Ankara’da do¤du. Ortado¤u Teknik Üniversitesi ‹flletme Bölümünde lisans e¤itimini tamamlayan Cansen,

1966 y›l›nda Pennsylvania U. Wharton School’dan yüksek lisans derecesini alm›flt›r. Arçelik Genel Müdür Yard›mc›l›¤›,

Koç Holding Sanayi ‹flleri Koordinatörlü¤ü, Anadolu Holding Murahhas Aza ve Cansen&Cansen Dan›flmanl›k Ortak

Müdürlü¤ü gibi görevlerde bulunmufltur. 1991 y›l›nda ODTÜ üstün hizmet ödülü alm›flt›r. Medya faaliyetlerine 1983

y›l›nda Hürriyet Gazetesi Köfle Yazar› olarak bafllayan ve günümüze kadar pek çok farkl› mecrada ekonomi programlar›

yapm›fl olan Cansen, 2009 y›l›ndan bu yana CNBC-E’de Burçak Önder ile “fiirket Doktoru” program›n› yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babas›d›r.

Ege Cansen
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Dr. Walter Terschüren

Cordus GmbH Genel Müdürü

General Manager, Cordus GmbH

1949 y›l›nda Moers-Almanya’da do¤du. 1970-1980 y›llar› aras›nda Aachen Teknik Üniversitesi’nde  lisans, yüksek

lisans, doktora ve MBA çal›flmas›n› tamamlam›flt›r. 1980-1989 y›llar› aras›nda Pluss-Stauffer- AG ‹sviçre firmas›nda

fabrika müdürlü¤ü görevini yürütmüfl, 1990-1995 y›llar› aras›nda F+W Technical Yarn GmbH ve Mehler Industrial

Textile GmbH’da Genel Müdür pozisyonunda bulunmufltur. 1995 y›l›nda kurmufl oldu¤u InterCord GmbH  firmas›n›n

hisselerinin büyük ço¤unlu¤unu Sabanc› Grubuna satm›flt›r. 2006 y›l›na kadar,  Interkordsa ad›n› alan firman›n  Genel

Müdürlü¤ünü yürütmüfl, 2006 y›l›ndan itibaren kurdu¤u, kaplanm›fl kumafl üretimi yapan Cordus Suzhou Industrial

Textile ve 2007 y›l›nda kurdu¤u cam lifi üreten Cordus GmbH firmalar›n›n Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n› yürütmektedir.

Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› Teknoloji Politikalar› ve Yönetimi Uzman›

1984’de ODTÜ Metalurji Mühendisli¤i’nden mezun oldu. ET‹BANK ve KOSGEB’de çal›flt›. Ard›ndan 1996-2007 aras›nda

TÜB‹TAK’da Sanayi Ar-Ge Destekleri Program› Alan Koordinatörü ve Üniversite Sanayi Ortak Araflt›rma Merkezleri

Program› (ÜSAMP) Koordinatörü, ilaveten 2004-2007 y›llar› aras›nda EUREKA Türkiye Ulusal Proje Koordinatörü

olarak görev yapt›. AB Çerçeve Programlar›nda ve di¤er baz› uluslararas› projelerde görev ald›. Metalurji Mühendisleri

Odas› Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Yönetim Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu

üyeliklerinde bulundu. De¤iflik ulusal politika ve strateji çal›flmalar›nda çal›flt›¤› kurumlar ad›na yer ald›. Yay›nlanm›fl

3 kitab› mevcuttur. ODTÜ 2010 Takdir Ödülü’ne lay›k görülmüfltür. 2007’den beri Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›’nda

(TTGV) Teknoloji Politikalar› ve Yönetimi Uzman› olarak çal›flmaktad›r. Evlidir ve 2 çocu¤u vard›r

Mahmut Kiper
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Ege Cansen
Hürriyet Gazetesi Köfle Yazar›

Öncelikle hofl geldiniz. Bu model konusu, benim de üzerinde

hep durdu¤um bir konudur. Analitik birtak›m çözümler

gelifltirilebilir ama birisi “Bu adam bunu böyle yapt›, iflte

modeli burada” derse daha kolay anlafl›l›yor. Elimizde üç

tane model var: Çin, Kore ve Almanya modelleri.

Doktor Terschüren özellikle Do¤u Almanya’n›n Bat›

Almanya’ya kat›lmas›yla birlikte ortaya ç›kan sorunun

çözümünde uygulad›klar› model üzerinde duracak. Zaten

Kore ve Çin hepimizin a¤z›nda. fiu anda burada üç tane çok

k›ymetli insan var. Zahmet ettiler, buraya kadar geldiler.

Önce Jaap Enters ile bafllayaca¤›z. Ben, babas› Endonezya’da

çal›flm›fl ve orada Japon iflgalinden sonra ölmüfl Hollandal›

bir petrol mühendisinin Lahey’de yaflayan ailesinde misafir

kalm›flt›m. Jaap’›n babas› da Endonezya’daym›fl, Kwai

Köprüsü’nün inflas› s›ras›nda ölmüfl, sonra Avustralya’ya

gitmifller, oraya yerleflmifller. Avustralya’da “Bu o¤lan›n ad›

nedir?” diye sormufllar. “Jaap” deyince onlar da “Cep”

demifller. Cep de Japon’un k›saltmas›, adamlar zaten

Japonlardan kaçm›fllar. O da “Benim ad›m “Cep” olmas›n

Jim olsun” demifl. Say›n Enters bize flimdi Çin modelini

anlatacak.

Jaap Enters
China Consultants Baflkan›

Say›n Baflkan, de¤erli kat›l›mc›lar, öncelikle ‹stanbul Sanayi

Odas› taraf›ndan davet edilmek, benim için büyük bir ayr›cal›k.

Bu kadar önemli bir toplulu¤a sanayi için yap›land›rma

modelleri ve özellikle de Çin modelinden konuflmak benim

için büyük bir onur.

1978’de Çin, dünyan›n uluslararas› ticaret listesinde 32.

s›radayd›. 25 y›l sonra, 2003 y›l›nda 4. s›raya yükseldi ve

bugün bakacak olursak 2. s›rada ve Almanya ile Japonya’dan

önde geliyor. Bu inan›lmaz geliflmenin alt›nda yatan model

nedir? Bu soruyu yan›tlarken öncelikle Çin’in nerede oldu¤una

de¤inmek ve flu soruya cevap bulmak istiyorum: Bu dikkat

çekici  kalk›nman›n temelindeki model neydi?

Bu dikkat çekici derecede baflar›l› ekonomik kalk›nma plan›na

bafllad›¤›nda Çin’in nerede durdu¤unu k›saca tarif etmek

istiyorum: Çin’in II. 5 y›ll›k kalk›nma plan›, “‹leri Do¤ru Büyük

S›çray›fl” ad›n› al›yor ve 1958’den 1962’ye kadar olan bölümü

kaps›yor. 1966 ve 1976’ya kadar olan Kültür Devrimi Çin’de

bir kaos yaratt›. Eylül 1976’da Mao Zedung öldü ve arkas›ndan

Çin Komünist Partisi Baflkanl›¤›na Hua Guofeng geldi.

Hua Guofeng, Kültür Devrimi’ni sonland›rd› ama bu devrim

zaman›nda belirlenen Maocu politik çizgiyi sürdürmekte

›srarc› oldu. Temmuz 1977’de Deng Xiaoping eski görevlerini

geri ald› ve bir ay sonra A¤ustos’ta Merkez Komite Baflkan

Yard›mc›s› ve Merkezi Askeri Komisyon’un Baflkan Yard›mc›s›

seçildi. Aral›k 1978’de gerçekleflen Çin Komünist Partisi’nin

11. Merkez Komitesi’nin 3. Genel Oturumu’nda, Hua Guofeng

kovuldu ve ayn› toplant›da Deng Xiaoping’in “Reform ve

D›flar› Aç›lma” politikas› parti yönetimi taraf›ndan onayland›.

Burada etkili güçler flunlard›:

1. Büyük de¤iflim ihtiyac›n›n Çin Komünist Partisi’nin

liderli¤iyle gerçeklefltirilmesi

2. De¤iflimi yönetmek için popüler deste¤e sahip bir

“flampiyon” (Deng Xiao Ping) ve güç ve vizyonla güçlü ve

birleflik liderlik

3. De¤iflime haz›r olma ve de¤iflimin halk taraf›ndan kabul

edilmesi

4. ‹darenin ve halk›n bütün seviyelerinde inisiyatifi, heyecan›

ve yarat›c›l›¤› serbest b›rakmak

5. Çok çal›flma ve tam adanm›fll›k

Parti yönetimi, Mao Zedong’un “‹leri Do¤ru Büyük S›çray›fl”

ve “Kültür Reformu” gibi sosyo-ekonomik programlar›

baflar›s›z olduktan sonra, büyük bir de¤iflime ihtiyaç oldu¤una

karar verdiler.

Sanayi için Yap›lanma Modelleri
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Sanayi için Yap›lanma Modelleri

Deng Xiao Ping’in Merkezi Askeri Komite’nin Baflkan

Yard›mc›s› olarak atanmas›, reformlar› geçirmesi için ona

güç ve destek kazand›rd›. Ancak Deng ayn› zamanda

reformlar›n›n Çin Politbüro içindeki kat› görüfllü kimseler

taraf›ndan kabul edilmesini sa¤layacak büyük politik beceriler

ve sab›r gösterdi. Ne var ki Deng reformlar›n›n her an iptal

edilece¤ine dair her zaman bir belirsizlik vard›.

“Reform ve D›fla Aç›lma” politikas›n›n amaçlar› nelerdi?

Deng Xiaoping’in “Reform ve Aç›k Kap›” politikas›n›n amaçlar›

flöyle özetlenebilir:

- Çin’in durgun ve yoksullaflan planl› ekonomisini piyasa

ekonomisine çevirmek

- Ekonomik büyüme sa¤layabilme becerisi

- Çinli vatandafllar›n refah›n› art›rmak

Burada amaç, Çin’deki ekonomik kaosu de¤ifltirmek ve ülkeyi

durgun ve yoksul bir ekonomiden Çin halk›n›n yarar› ve

refah› için ekonomik büyüme yaratma becerisine sahip

olmas› gereken piyasa ekonomisine dönüfltürmekti.

Bafllang›çta Deng, partinin kat› görüfllü üyelerinden çok fazla

direnç gördü ve reformlar›n› “Yoksulluk sosyalizm de¤ildir”

düflüncesini vurgulayarak savunmak zorunda kald›.

Reformlar›n›n kapitalist olmad›¤›n› ve Çin’in modernleflmeye

do¤ru gidiflinin “sosyalist bir geliflme” oldu¤unu ›srarla

belirtti.

Yeni, pragmatik liderlik, ekonomik kalk›nman›n “Dört

Modernleflme” ile olaca¤›n› vurgulad›:

1. K›rsal geliri, köylülere teflvikler vererek geniflletmek

2. Kurumsal özerklik denemelerini teflvik etmek

3. Merkezi planlamay› azaltmak

4. Do¤rudan yabanc› yat›r›m›n› oluflturmak

O zamanlar Çin’de 800 milyon köylü vard› ve bunlar›n gelirini

art›rmak, sanayi için talep yaratacakt›.

Kurumsal özerklik konusundaki deneyler, ilk olarak deneme

maksad›yla küçük ölçekli yap›ld› ve baflar›l› oldu¤unda di¤er

kurulufllara da geçirildi. Merkezi olarak planlanan ekonomi

Çin’de insanlar›n istedikleri ürünleri üretme konusunda

baflar›s›z oldu, ayr›ca ürünler de düflük kaliteliydi. Bat›l›

yönetim tarz›n› ö¤renmek için do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›

çekmek için flartt›.

Modernleflme için flu öncelikler belirlendi:

1. Tar›m

2. Sanayi

3. Bilim ve Teknoloji

4. Askeriye

“‹leri Do¤ru Büyük S›çray›fl”›n amac›, ülkenin kalabal›k

nüfusunu, tar›msallaflma, sanayileflme ve devletlefltirme

arac›l›¤›yla, ülkeyi h›zla tar›m ekonomisinden modern bir

komünist topluma dönüfltürmek için kullanmakt›. Ancak,

Büyük S›çray›fl, felaketle sonuçlanarak, köylüler aras›nda

muhtemelen 20 milyondan fazla kiflinin ölümüyle sonuçlanan

birçok yere yay›lm›fl bir açl›¤› tetikledi.

Deng, reformlar›n› “sadece geliflme anlaml›d›r” sözüyle

bafllatt›. Deng’in ekonomik reformlar› ilk olarak tar›m

sektörünü hedef ald› çünkü tar›m› Çin’in ulusal ekonomisinin

temeli kabul ediyordu. 800 milyon köylü piyasa ekonomisine

kat›lmaya teflvik edildi.

Tar›msal reformlar aras›nda hükümetin hububat al›m

fiyatlar›n› art›rmak, çiftçilerin karfl›lamas› gereken kotalar›

düflürmek, çiftçilerin kotay› aflan ürünlerini kendilerinin

piyasa fiyatlar›na satmas›na izin vermek yer al›yordu. Çiftçiler

için belirlenen daha düflük hububat kotalar›n› telafi etmek

için hükümet hububat ithalat›n› art›rd›.

Ancak reformlar›n en önemli özelli¤i flüphesiz ortak topra¤›n

en fazla 15 seneli¤ine hane halk›na (çiftçilerin aileleri) verildi¤i

ve yerel idarelerin üretim kararlar›n› ve kârlar› komünlerden

hane halk›na aktarmak için güçlü inisiyatif kulland›¤› “hane

halk› sorumluluk sistemi”ydi. Tar›m reformlar›, bütün

ekonomide mihenk tafl› oldular ve ayn› zamanda endüstriyel

yap› reformunun temelini oluflturdular. Daha yüksek kentsel

hane halk› gelirleri talebi art›rd› ve kentsel bölgelerdeki

piyasalar kentsel sanayinin daha yüksek kârl›l›¤›ndan avantaj

sa¤lad›lar.

Bu de¤ifliklikleri, hükümet kontrollerinin azalmas›na neden

olan politik felsefedeki ve tutumlardaki de¤ifliklikler

destekledi.

1982’de, Komünler ve Topluluklar daha da parçaland›. Bu¤day

üretimi 1978 ile 1985 aras›nda iki kat›na ç›kt›.

Bundan sonra tar›m sektöründen daha fazla

bahsetmeyece¤im ve sanayi sektörünün geliflmesine

odaklanaca¤›m.

Sanayi sektörünün geliflmesinin belirgin özellikleri flunlard›r:

Ademi merkeziyetçilik: Oldukça merkezi planl› ekonomiden

sosyalist piyasa ekonomisine geçifl olarak gerçekleflti. Bu

önlemler, inisiyatifin, heyecan›n ve yarat›c›l›¤›n dört

seviyede tam olarak ortaya ç›kmas›na neden oldu: merkezi

departmanlar, yerel merciler, kurumlar ve iflçiler.

Makro ekonominin merkezi yönetiminin büyük bölümü,

Bat›l› ülkelerdeki ekonomik planlama ve kontrol

mekanizmalar› örnek al›narak modellenmiflti. Deng’in

bafllatt›¤› piyasa yönelimli ekonomik reformlar, “Çin
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Özellikleri Tafl›yan Sosyalizm” olarak tan›mlan›yordu.

Yerel belediyelere ve taflralara, en kârl› oldu¤unu

düflündükleri sanayi faaliyetlere yat›r›m yapma izni verildi.

Bu, hafif üretim sanayilerine yat›r›m› teflvik etti (ondan önce

sadece devletin sahip oldu¤u kurumlar vard›).

Böylece yerel kasabalar ilçe kurumlar›na dahil oldular.

Teknoloji genellikle Devlet Araflt›rma Enstitüleri ve

üniversiteler taraf›ndan gelifltiriliyordu ama bu flekilde

gelifltirilen teknoloji bat›l› teknolojiyle eflit seviyede de¤ildi.

Deng’in reformu, sonunda, hafif sanayiyi ve ihracat güdümlü

büyümeyi art›rd› ancak ortaya koydu¤u ekonomik reformlar›n

çok az› Deng’in kendisi taraf›ndan bafllat›ld›. Onun yerine,

yerel liderler, genellikle merkezi hükümet direktiflerini ihlal

ederek birçok reform getirdiler.

Bu ilk baflta özellikle Çin’in en güneyindeki Guangdong ilçesi

için geçerliydi. (Çin Atasözü: “Da¤lar yüksek ve Pekin uzak)

Bu reformlar baflar›l› ve umut verici olurlarsa, daha büyük

bölgeler ve en sonunda da ulusal olarak benimsenecekti.

Çin Halk Cumhuriyeti, ihracat güdümlü büyümeye kat›larak,

yabanc› sermayelerden, yabanc› piyasalardan, geliflmifl

teknolojilerden ve yönetim deneyiminden yararlanarak Dört

Modernleflme basama¤›n› t›rmanabildi.

“Modeller”in kullan›lmas› Çin’de be¤enilen bir yaklafl›md›r.

Yerel merciler politikalar› belirli ilçelerde, vilayetlerde,

mahallelerde ve hatta flirketlerde denediler. Deneme ifle

yarad›¤›nda, di¤erleri için öykünecek ve kopyalanacak bir

model haline geldiler. Reformlar baflar›s›z oldu¤unda,

baflar›s›zl›¤›n maliyeti denetim alt›na al›nd› ve s›n›rland›.

Hükümet büyümeye hizmet etmedi¤ine ya da istikrar›n

tehlikeye girdi¤ine inand›¤›nda, bazen reformlar› iptal

ediyordu. Reformlara iliflkin bu oldukça ademi merkeziyetçi

yaklafl›m, ‹leri Do¤ru Büyük S›çray›fl ve Kültürel Devrim

dönemlerinde izlenen yaklafl›m›n tam tersiydi ve neredeyse

önceki deneyime bir tepki gibi görünüyordu.

Yerel RenMinBi ya da Yuan baflka para birimlerine

çevrilemiyordu ve bu nedenle ithalat ve ihracat› ve özellikle

de ortaya ç›kan döviz ak›fl›n› kontrol etmek için 12 Kamu

‹thalat/‹hracat fiirketi kuruldu.

1978 ve 1996 aras›nda Çin’in tasarruf oran› çok yüksekti

(GSMH’nin %37’si). Bu oran dünyadaki en yüksek tasarruf

oran›yd› ve Çin bankalar›n›n kasalar› paradan fliflmiflti.

Ne var ki Çin, yabanc› ekipman ve son teknolojisi sat›n almak

için dövize müthifl ihtiyaç duyuyordu ve ortak giriflim flirketleri

kurmak yoluyla do¤rudan yabanc› yat›r›mlara izin

verilmesinin temel nedeni buydu.

1979’da Özsermaye Ortak Giriflim Yasas›’n›n yürürlü¤e

koyulmas›ndan sonra, 1980’de bafllamak üzere deneme

olarak Özel Ekonomik Bölgeler kurulmas›na karar verildi:

1. Shenzhen Ekonomik Kalk›nma Bölgesi: çok amaçl› bölge

2. Zhuhai: Guangdong Bölgesi’nde, çok amaçl› bölge

3. Xiamen City: Fujian Bölgesi’nde; ana sanayi, yard›mc› gelir

kayna¤› olarak ihracat ile turizm için çal›flmak

4. Shantou: guangdong Bölgesi’nde; ana sanayi, yard›mc›

gelir kayna¤› olarak ihracat ile turizm için çal›flmak

Önceden belirtildi¤i gibi, “Deng reformlar›n›n her an iptal

edilece¤ine dair her zaman bir belirsizlik vard›.” Dolay›s›yla

Bat›l› flirketlerin bu yeni kurulan Özel Ekonomik Bölgelere

(SEZ) yat›r›m yapma konusunda tereddüt edecekleri

bekleniyordu. Bu nedenle, ilk SEZ’lerin Hong Kong’dan

Macao’ya kadar olan s›n›rda ve Tayvan’›n karfl›s›nda Fujian

Bölgesi’nde Xiamen flehrinde kurulmas›na karar verildi.

Böylece deniz afl›r› Çinlilerden yat›r›mlar çekilebilecekti. Çin

Halk Cumhuriyeti’ndeki do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n %50’si

Hong Kong kaynakl›d›r.

Kiral›k topraklar›n düflük maliyeti, düflük maliyetli ve çok

say›da iflgücü, di¤er birçok yerde  %33 olan kurumsal kâr

vergisinin burada %15 olmas› gibi nedenlerle deniz afl›r› Çinli

yat›r›mc›lar bu SEZ’lere çekildi.

SEZ’ler, iflgücü maliyetinin sanayinin hafif üretimden daha

yüksek teknolojili üretime geçti¤i Hong Kong ve Tayvan’da

yükseldi¤i zamanda ortaya ç›kt›, bu nedenle iflgücü yo¤un

olan hafif sanayilerini anakara Çin’e transfer etmek çekiciydi.

Daha sonraki bir aflamada, Hong Kong ve Tayvan’da çevreye

iliflkin düzenlemeler daha s›k› hale geldi ve yeni çevre

düzenlemelerini bu flekilde karfl›layamayan fabrikalar, o

s›rada bu tür çevre düzenlemelerinin pek olmad›¤› (ya da

uygulanmad›¤›) anakara Çin’e aktar›ld›.

Böylece Shenzhen, 1980’de küçük bir bal›kç› kasabas›ndan

yaklafl›k 30 y›l içinde 10 milyona yak›n nüfusu olan büyük

bir metropole dönüfltü.

SEZ’ler kurulduktan sonra, 1984’te Aç›k Sahil fiehirleri

(fiangay, Guangzhou, Tanjin) olarak baflka flehirlerde 14 tane

daha SEZ kuruldu. Bunu, 1984’te Wuhan, Shenjiang, Nanjing

ve Dalian flehirleri izledi.

1984 ve 1986 aras›nda, yabanc› kat›l›m›yla geliflmifl sanayiyi

teflvik etmek için 14 tane Ekonomik ve Teknolojik Kalk›nma

Bölgesi kuruldu.

Ne yaz›k ki Reform ve D›fla Aç›lma sürecine artan rüflvetçilik

efllik etti ve bu durum Haziran 1989’da Tiananmen

Meydan›’nda ö¤renci isyan›yla sonuçland›. Deng Xiaoping,

Sanayi için Yap›lanma Modelleri
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komünist partinin kat› görüfllü üyelerinin Reform ve D›fla

Aç›lma sürecinin partinin gücünü zay›flatt›¤› yönündeki ciddi

elefltirilerine maruz kald›. Kat› görüfllü üyeler reformistlere

sinirlendi ve sonuçta bu ö¤renci isyan› bast›r›ld›.

Birçoklar›, ülkenin piyasalarla k›sa deneyiminin sona

geldi¤inden korktu. Do¤rudan yabanc› yat›r›m› duraklad› ve

reform süreci birkaç y›l durdu.

Birkaç y›l sessiz kald›ktan sonra Deng’in yan›t› sert oldu.

1992 bahar›nda, 1980’de reformlar›n bafllad›¤› özel ekonomik

bölge olan Shenzhen’e sürpriz bir ziyarette bulundu. Bu

“Güney turu” ile Deng, merkezi planlamac›lar› kenara çekme

f›rsat›n› yakalad› ve Çin’in neo-liberal kahraman› Zhu Rongii’yi

ekonominin motorlar›n› yeniden atefllemesi için getirdi.

Deng, “zengin olmak harikad›r” dedi. Bu uykucu bal›kç›

köyünü on y›l olmadan zenginleflen bir kente dönüfltüren

“her fley gider” ruhunu övdü.

Deng’in Güney Tur’unu tan›mlayan piyasa güçlerinin

heyecanla kabulü, yenilenen bir reform ve giriflimcilik

patlamas› ve bugün tan›d›¤›m›z Çin’in yarat›lmas› için bir

aflama oldu. “Fareyi yakalayabildi¤i sürece kedinin siyah ya

da beyaz olmas› fark etmez” dedi ve bu, ekonomik

kalk›nman›n daha da kabul edilmesi demekti. Deng, “baz›

bölgeler di¤erlerinden daha h›zl› zenginleflmek zorunda”

dedi¤inde, kalk›nman›n ilk önce Do¤u Çin’de gerçekleflmesi

ve daha sonra Çin’in Bat›s›na yay›lmas› gerekti¤inden

bahsediyordu.

Önceden belirtti¤im gibi “deneme ve yan›lma” süreci

uyguland›. FDI için kurallar ve düzenlemeler deneme

bölgelerinde uyarland›ktan ve mükemmel hale getirildikten

sonra, bu tür ekonomik kalk›nma bölgelerinden daha fazla

ülkenin baflka bölgelerinde kurulacakt›.

Merkezi Hükümet, her takvim y›l›, do¤rudan yabanc›

yat›r›mlar›n›n büyümesi de dahil olmak üzere bütçeleri

belirliyordu. Bütçeler bu noktadan bölgesel idarelere tahsis

ediliyor ve bölgeler de bütçeleri mahalle ve belediye

idarelerine da¤›t›yordu. Bunlar da, belirli miktarda do¤rudan

yabanc› yat›r›m› çekmek, belirli bir ihracat büyümesine

ulaflmak ve sanayi bölgelerinden belirli miktarda gelir elde

etmek için idareleri alt›ndaki ekonomik kalk›nma bölgeleri

için bütçeler belirliyordu. Bu yöntem, memurlar›n

performans›n› ve idari baflar›lar›n› de¤erlendirmek için bir

standart oluflturuyordu.

Kalk›nma bölgeleri aras›nda do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n›

çekmek için büyük rekabet vard›. Birçok yabanc› flirketin

merkez ofislerini kurdu¤u fiangay ve Pekin’de temsilcilikler

kurdular ve Bat›l› flirketleri kendi ekonomik kalk›nma

bölgelerinde yat›r›m yapmaya teflvik etmek için deniz afl›r›

seyahatlere ç›kt›lar. Ekonomik kalk›nma bölgelerinin yönetimi,

hükümetin daha üst kademelerinin kendilerine bast›rd›klar›

bütçe hedeflerini nas›l tutturacaklar› konusunda tavsiyede

bulunmalar› için benim gibi dan›flmanlar› çektiler.

Çin’in önceli¤i, Ekonomik Kalk›nma Bölgeleri’nin kurulmas›

yoluyla bat›l› teknolojilere eriflmek ve ayn› zamanda bat›l›

yönetim becerilerini edinmekti. Bu bölgelerde do¤rudan

yabanc› yat›r›mlar için kurallar ve düzenlemelerle teflvikleri

sürekli iyilefltirdi ve sonra baflka yerde yeni bölgeler kurdu.

‹hracatlar› daha da yukar› ç›karmak için, gümrüklenmifl

bölgelerde yap›lan üretim için hammadde ithalat›ndan hiçbir

Gümrük ve Katma De¤er Vergisi’nin al›nmad›¤›

“Gümrüklenmifl Bölgeler” kuruldu.

Daha sonra, yine ayn› flekilde ihracat için üretim yapma

amac›yla “‹hracat ‹flleme Bölgeleri” kuruldu. Ancak burada

üretilen ürünler, anakara Çin’e de “ihraç” edilebiliyordu.

Son olarak, Çin hükümetinin tan›mlad›¤› flekilde ileri teknoloji

endüstrisine yat›r›m yapmalar› halinde yabanc› yat›r›mlara

teflviklerin verildi¤i “‹leri Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri”

kuruldu.

Y›llar içinde, Bat› Sahili flehirlerinde ifl yapma maliyetinin

adamak›ll› artmas›, yat›r›mlar›n ifl yapma maliyetinin bafll›ca

bat› sahili flehirlerinden daha çekici oldu¤u Çin’in bat›s›na

kaymas›na neden oldu.

Bu arada Çin’in zengin Do¤u ve yoksul Bat› k›sm› aras›ndaki

uçurum artt› ve Çin Merkezi Hükümeti ülkede sosyal

istikrars›zl›¤› ortadan kald›rmas› gerekti¤ini fark etti. Böylece,

2000 y›l›nda bafllayan “Bat›’ya Git” stratejisi gelifltirildi.

“Sosyal istikrar” Merkezi Hükümet’in laf kalabal›¤› içinde

anahtar kelime oldu.

Bat›l› Kalk›nma Stratejisi

• çiftçilerin gelirini art›rmak

• tar›msal ve k›rsal kalk›nmay› art›rmak

• çevreyi korumak, bunu

• tar›m arazilerini orman ve meraya çevirerek yapmak

• altyap› tesislerinin inflaat›n› h›zland›rmak

• endüstriyel yap›lar› yeniden ayarlayarak ve

• kamu sa¤l›¤›, kültür ve e¤itimin geliflmesini h›zland›rmak.

Tar›m› harekete geçirmek, listenin hâlâ tepesinde yer al›yor

ama flimdi çevre, Do¤u Çin’de oldu¤u gibi oldukça dikkat

çekiyor. Çin’in Bat›s›n›n geliflebilmesinden önce altyap›n›n

iyileflmesi gerekiyordu.

Bu bölge, anakara Çin’in yüzölçümünün %71,4’ünü kapsarken

2002 sonu itibariyle nüfusunun sadece %28,8’ini ve 2009
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itibariyle de toplam ekonomik ç›kt›s›n›n %19,9’unu kaps›yor.

(Resim 1)

Strateji, bat›l› bölgelerin geliflmesi için bir dizi tercihe ba¤l›

politikayla desteklendi, bunlardan biri de %10 kurumsal gelir

vergisi indirimi ve esnek politikalar gibi tercihe ba¤l› vergi

oranlar›n› içeriyor.

Bat› sahili limanlar›ndan Do¤u sahili limanlar›na kadar olan

uzun tedarik hatt› düflünüldü¤ünde yat›r›mc›lar Bat› Çin’e

nas›l çekilecekti? Ve bat› bölgelerindeki idareler, endüstrilerini

gelifltirme konusunda nas›l daha giriflimci hale getirilebilirdi?

Çin hükümeti, bat› bölgelerinde altyap›ya (süper havayollar›,

demiryollar›, havaalanlar›n› büyütme, Bat›-Do¤u elektrik

iletim hatlar›, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesindeki Tarim’den

fiangay’a kadar Bat›-Do¤u do¤al gaz boru hatt›) milyarlarca

dolar yat›r›m yapt›. 3.900 kilometre gaz boru hatt› toplam

21,6 milyar Yuan (2,6 milyar dolar) yat›r›m gerektirdi.

Sadece 2003 y›l›nda, Çin, bat› bölgelerindeki altyap›

projelerine yaklafl›k 200 milyar Yuan (24,3 milyar dolar)

yat›r›m yapt›. Ayn› zamanda, deneyimlerini Bat›’ya tafl›malar›

için Do¤u bölgelerinden idareciler ve üst düzey memurlar›

özellikle Chongqing, Sichuan Bölgesi’ne gönderdiler.

Para birimi meseleleri:

• Çin para birimi (RMB=RenMinBi ya da Yuan), ticareti

kapsayan cari hesapta baflka para birimlerine çevrilebilir

• RMB, portföy yat›r›m› ve do¤rudan yabanc› yat›r›m›n›

kapsayan sermaye hesab›nda baflka para birimlerine sadece

k›smen çevrilebilir

• Çin’in para birimini sermaye hesab›nda baflka para

birimlerine tam olarak çevrilebilir yapmak için bir zaman

çizelgesi yok.

Bat›l› ülkeler, Çin’in Yuan’›n de¤erini yapay olarak afla¤›da

tuttu¤unu ve Yuan’›n ederinden afla¤›da de¤erlendi¤ini

bunun da bat›l› ekonomilerin s›k›nt› çekmesine ve sonuçta

bu Bat›l› ülkelerin Çin’e ihracatlar›n› azaltmalar›na neden

oldu¤unu ileri sürüyorlar. Bu, Brezilya gibi baflka ülkelerin,

kendi ihracatlar›n› sürdürme ve Çin ile rekabet edebilme

teflebbüsü içinde para birimlerinin de¤erini düflürmelerine

neden olabilir.

fiimdi, ç›kard›¤›m sonuçlar› sizlerle paylaflmak istiyorum:

Bence Çin Modeli, öncelikle 1978’de benimsenen “D›fla Aç›lma

ve Reform” süreci sayesinde baflar›l› oldu. Bunu 1979’da Çin

Halk Cumhuriyeti’nin Çin-Yabanc› Ortak Giriflimleri Yasas›’n›n

yürürlü¤e girmesi izledi. ‹lk baflta sadece ortak giriflimlere

izin verildi¤ini kaydetmek gerek.

Tamamen Yabanc› Sermayeli Yat›r›mlara, 2000 y›l›nda

de¤ifltirildi¤i haliyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Tamamen

Yabanc› Sermayeli fiirketler Yasas›” taraf›ndan izin verildi.

Özel Ekonomik Bölgeler’de ilk yat›r›m› Deniz afl›r› Çin, özellikle

Hong Kong yapt›. Bu, ayn› zamanda bat›l› geliflmifl teknolojinin

ve yönetim becerilerinin Çin’e transferine neden oldu. Düflük

maliyet ve bol iflgücünün yan›nda mali teflviklerle do¤rudan

yabanc› yat›r›mlar çekildi.

Stratejik olmayan kamu kurumlar› özellefltirilirken bu

kurumlar›n kârl› hale gelmesi gerekti.

Yeni bir faaliyeti ya da politikay› bir bölgede aflamal› olarak

bafllat›rken kurallar› ve düzenlemeleri sürekli olarak

ayarlamak ve ancak baflar›l› olduklar›nda Çin’deki baflka

alanlara yaymak çok önemliydi. Plan, her 5 y›lda bir adapte

ediliyordu.

Düflük teknolojili/emek yo¤un do¤rudan yabanc› yat›r›m›ndan

yüksek teknolojili/daha fazla sermaye yo¤un do¤rudan

yabanc› yat›r›m›na kademeli olarak geçifl ve sonuçta

do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n› yerel Çin Ar-Ge merkezleri

biçiminde teflvik etmek önemliydi.

Bence, Çin’in tek partili yönetimi, Reform ve D›fla Aç›lma

sürecinin baflar›l› olmas› için tutarl› 5 y›ll›k planlarla birlikte,

Çin’in amac›na hizmet etti. Bat›l› demokrasilerde yeni seçilen

politik partilerin seçim öncesi vaatlerini yerine getirmeleri

gerekiyor, bu da uzun vadeli politikalarda zigzaglara neden

oluyor.

Ancak genel olarak, bence merkezi olarak planlanan serbest

piyasa ekonomisi endüstriyi gelifltirmek için en iyi modeldir.

Eski komünist bloktaki gibi planl› ekonomi de¤il. Ama endüstrinin

geliflmesi için bir rehber olarak ekonomi için uzun vadeli yönü

ve plan› belirleyen, güçlü bir Ticaret ve Sanayi Bakanl›¤›’d›r.

Japonya’n›n Ticaret ve Sanayi Bakanl›¤›’n›n Japon ekonomisinin

geliflim döneminde çok iyi çal›flt›¤›n› fark ettim. Aç›k bir flekilde,

bir ara güçleri bitti ve art›k onlar›n ad›n› nadiren duyuyorum.

Sanayi için Yap›lanma Modelleri

Resim 1
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Ayn› derecede önemli olan bir noktaya daha de¤inmem

gerekir: Çinliler çok çal›flkand›r ve para kazanma konusunda

iyidirler!

Premier Wen ve Türkiye Baflbakan› 8 Ekim’de Ankara’da

bulufltu. ‹ki ülke çeflitli anlaflmalara vard›lar ve bunlar›n

aras›nda ticaretlerini bu y›l beklenen 17 milyar dolardan

2015’e kadar 50 milyar dolara ç›karmak da yer al›yor.

(Resim 2)

Çin-Türkiye ‹fl Konseyi Baflkan Yard›mc›s›, daha sonra Global

News Agency AFP’ye Çin ile Türkiye aras›ndaki ticareti befl

y›l içinde üç kat›na ç›karman›n mümkün oldu¤unu

düflündü¤ünü söyledi.

Bu hedefin sürekli olabilece¤i konusunda kendisine tamamen

kat›l›yorum ama bunun iki ülke aras›ndaki tahmini toplam

ticaret içinde Türkiye’nin Çin’e ihracat›n›n flimdiki yüzdesini

de¤ifltirece¤ini beklemiyorum. Bu nedenle, Çin’in ekonomik

kalk›nmas› hâlâ büyük ölçüde ihracata dayan›rken ve stratejik

hammaddeler d›fl›nda ithalat› gerçekte teflvik etmezken, bu

anlaflmalar içinde Türkiye için neler oldu¤unu merak

ediyorum.

Ege Cansen

Bugünlerde gündemde s›cak bir konu var: Döviz fiyatlar› ve

kambiyo rejimiyle ilgili olarak Türkiye’de bir miktar tart›flma

var. Maliye Bakan› fiimflek, benim anlad›¤›m kadar›yla

Baflbakan’› da belli bir miktar ikna etmifl, Babacan ile

aralar›nda bir ayr›l›k ç›km›fl durumda. Enters, Çin’de sermaye

hareketleri aç›s›ndan halen dönüfltürülebilirlik (convertibility)

olmad›¤›n› söyledi. Buna dikkat çekmek istiyorum. Sanayi

amaçl› ticaret için s›n›rlama yok ama Çin’e ve Çin’den para

transferi oldu¤unda s›k› kontrol alt›nda ya da yasak.

Dr. Walter Terschüren
Cordus GmbH Genel Müdürü

Sanayi Kongresi’ne kat›lmak ve sanayinin dönüflümü

konusunda Almanya’n›n deneyimlerini sizlere anlatmak

benim için büyük bir onur ve ayr›cal›k.

K›sa bir giriflten sonra, Almanya Araflt›rma Ortam›’ndan

bahsedece¤im çünkü bu ortam Almanya’n›n yeniden

yap›land›r›lmas› konusunda çok büyük bir rol oynam›flt›r.

Daha sonra bu ortam› eski Alman Demokratik

Cumhuriyeti’ndeki ortam ile karfl›laflt›raca¤›m ve sanayinin

dönüflümünün nas›l gerçekleflti¤inden bahsedece¤im. Daha

sonra, zaman›m›z kal›rsa, Do¤u Almanya’da kurulmufl bir

flirket olan Cordus’u küçük bir örnek olarak vermeye

çal›flaca¤›m.

Ar-Ge altyap›s›, ayn› zamanda teflvik, baflar›l› iflletmelerin

orada aç›lmas› için gösterilen kolayl›klard›r. Sanayinin ve

ekonominin geliflimi, bunun yan› s›ra ortalaman›n üzerinde

bir büyümenin yakalanmas› için kilit noktadad›r. ‹novasyon,

çok dinamik ve rekabetçi bir ortamda meydana geldi¤i için,

insan sermayesinin sürekli geliflimi yani hayat boyu ö¤renme

dedi¤imiz konsept çok büyük rol oynar. Bunun yan› s›ra Ar-

Ge ve insan sermayesi gibi baflka çok önemli faktörler de

vard›r. Burada birçok faktör inovasyonu etkiler. Bunlar

aras›nda bir iflletmenin finansal büyüklü¤ü, ne kadar

uluslararas› oldu¤u ve endüstriyel sektörleri yer al›r. Tabii

çok geliflmifl sanayilerde bunlar, baflar›n›n kilit faktörleridir

ama bunlar ayn› zamanda geliflmekte olan sanayiler için de

geçerli midir? Yani sanayileflmemifl bölgeler için ya da

yeniden yap›land›r›lan bölgeler veya eski ekonomiler için de

geçerli midir?

Do¤u Almanya’daki büyük de¤iflim, Do¤u ve Bat›’n›n

birleflmesinden yirmi y›l sonra, uygun tedbirlerin al›nd›¤›na

ve yine uygun enstrümanlar›n kullan›ld›¤›na dair önemli bir

kan›tt›r. O zamanlarda, Do¤u ve Bat›’n›n birleflmesinden

hemen sonra, Almanya hükümeti, serbest ortak bir piyasan›n

yaln›zca çok fazla geliflmemifl Do¤u Almanya sanayinin daha

modern teknolojiye dönüflümüyle mümkün olabilece¤ine

inanm›flt› ve bu dönüflüm sürecinin yaln›zca Do¤u

Almanya’n›n araflt›rma ortam›n›n gelifltirilmesiyle mümkün

olabilece¤ini ifade etmiflti. Dolay›s›yla burada altyap›ya çok

büyük yat›r›mlar yap›ld›.

Bu nedenden dolay›, hükümet bu dönüflüm sürecinin en bafl›nda

yaln›zca Ar-Ge tedbirlerini ve bunun yan› s›ra sübvansiyonlar›

ve Ar-Ge personelini kulland›. Almanya Araflt›rma Ortam›, bu

operasyonun omurgas›n› oluflturuyordu ve birleflmeden bu

yana harika bir flekilde görevini yerine getirdi.

Resim 2



78

K›saca Almanya Araflt›rma Ortam›’na bir göz atal›m. Federal

Hükümet, Ar-Ge’ye finansman sa¤lamak için birtak›m

enstrümanlar kullan›r. Bunlardan en önemlisi, proje

finansman›d›r ve bu ba¤lamda bir projede uluslararas›

standartlara ulaflmak için do¤rudan finansman sa¤lan›r.

‹kinci yol da dolayl› finansmand›r, burada kurumsal

araflt›rmalar dolayl› olarak finanse edilir ve dolayl›

finansman›n amac› da araflt›rma enstitülerini, flirketleri,

özellikle de küçük ve orta büyüklükteki iflletmeleri

desteklemektir.

Almanya, projelerin finansman› için baz› vak›flar da kullan›r.

Burada faydaland›¤› en büyük vak›f, Alman Araflt›rmac›

Vakf›’d›r. Bu Vak›f 2008 y›l›nda 20 binden fazla projeyi

finanse etmifltir ve 1,6 milyar Avro kadar bir bütçesi vard›r.

Bu finansman›n neredeyse %90’› üniversitelere gitmektedir.

Alman Endüstriyel Araflt›rma Dernekleri Federasyonu da

yine bir baflka finansman kayna¤›d›r. Bu Federasyon da yine

iflletmelerin, flirketlerin finanse edildi¤i bir baflka yoldur.

Burada da genellikle KOB‹’ler desteklenir. Bunun yan› s›ra

uygulamal› bilimler üniversitelerinin de finansman› sa¤lan›yor.

Federasyonun bütçesi nispeten daha k›s›tl›d›r ve y›ll›k 300

milyon Avrodur.

Alman üniversiteleri araflt›rma sisteminin omurgas›n›

oluflturur. Almanya’da 358 tane üniversite vard›r ve

üniversite, Ar-Ge alan›nda sanayiden sonra ikinci en büyük

sektör olarak karfl›m›za ç›kar. 1970’lerde yeni tür üniversiteler

yarat›ld› ve uygulamal› bilimler üniversiteleri aç›ld› ve flu

anda bu üniversiteler, uygulama odakl› Ar-Ge konusunda

gittikçe daha fazla rol oynamaya bafllad›lar. Uygulama odakl›

olduklar› için de bilim ve ifl dünyas› aras›nda ve KOB‹’lerin

ortaklar› aras›nda çok güçlü bir ba¤ kurarlar.

2006 y›l›nda, hükümet Mükemmeliyet Giriflimi’ni bafllatt› ve

üniversiteler aras›nda en iyi üniversite seçimine bafllad›.

Uluslararas› bir jüri oluflturularak üniversiteler aras›ndan

en iyi üniversite seçilip 9 üniversiteye 1 milyon Avro’dan

fazla bütçe verilmektedir. Genç bilim adamlar›n›n

desteklenmesi ve iflbirli¤i bu alanda önemli bir rol oynar.

Avrupa’daki en önemli araflt›rma enstitüsü, Max Planck

Derne¤i’dir.  Bu derne¤in içinde 80 tane araflt›rma enstitüsü,

araflt›rma ajans›, laboratuar ve çal›flma grubu bulunur. En

son temel teknoloji, biyomedikal araflt›rma, kimyasal, fiziksel

ve teknik araflt›rma ve yaflam bilimleri alanlar›nda faaliyet

gösterirler. Dünya s›ralamas›na bakacak olursak, Max Planck

Derne¤i, dünyada kimya, fizik, uzay bilimleri ve madde

bilimleri aç›s›ndan 1. s›rada yer al›yor. Biyoloji moleküler

biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, biyokimya alanlar›nda da

üçüncü, dördüncü ve alt›nc› s›ralarda yer al›yor. Max Planck

Derne¤i, temel araflt›rmalar için 1 milyar Avroluk bir bütçeye

sahiptir.

Fraunhofer Derne¤i, kendisini uygulamal› araflt›rmalara

adam›flt›r. Son zamanlarda ortaya koyduklar› en büyük fikir,

MP3 format›d›r. 58 tane araflt›rma enstitüsü, 3.500 çal›flan,

1 milyar Avroluk y›ll›k bütçeye sahiptir. Y›ll›k araflt›rmalar›n

%90’› sözleflmeye dayal› olarak yani ço¤unlukla sektör ve

flirketler taraf›ndan finanse edilir, kamu sektörünün pay›

daha azd›r ve burada da araflt›rma bulgular› yeni ve yenilikçi

ürünlere, süreçlere ve hizmetlere aktar›l›r. Burada kamuyu

ilgilendiren, kamu yarar›n›n yan› s›ra baz› stratejik araflt›rma

taraflar› da vard›r.

Helmholtz Birli¤i, dev bir Alman araflt›rma merkezidir. 25.000

çal›flan› vard›r ve 2,3 milyar avroluk bir bütçeye sahiptir. 50

tane ulusal merkez, tabiat bilimleri, teknoloji ve biyomedikal

araflt›rmalardan sorumludur ve büyük ölçekli ekipmanlar›n

çal›flt›r›lmas› da alanlar›ndan bir tanesidir. Ayn› zamanda

di¤er kurumlar›n ba¤lam›na girmeyen konular üzerinde de

u¤rafl›rlar.

Leibniz Birli¤i, 84 tane araflt›rma enstitüsünün flemsiye

kurumudur. 1,1 milyar avroluk bir bütçesi vard›r. %75’i

hükümet taraf›ndan finanse edilir. Leibniz Enstitüleri

disiplinleraras›d›r ve temel araflt›rma ile uygulamalar› birbirine

ba¤lar. Çok çeflitli alanlarda araflt›rma yaparlar ve özellikle

üniversitelerle sanayide faaliyet gösteren flirketlerle iflbirli¤i

içinde çal›fl›rlar. Bunun yan› s›ra üst düzey bilim adamlar›,

komflu üniversitelerde de profesör olarak ders verirler.

Di¤er araflt›rma kurumlar flunlard›r:

• 7 Bilim Akademisi,

• Hükümet taraf›ndan yerine getirilen araflt›rmalarla ilgilenen

50’den fazla kurum,

• Federal devletin yürüttü¤ü Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu

200 ayr› kurum,

• Do¤u Almanya’ya özel olarak, burada sanayinin

dönüflümünden sonra ortaya ç›kan temel olarak sanayi

içinde sözleflmeyle finanse edilen çok say›da Ar-Ge flirketi.

Ar-Ge’nin en büyük finansörü sanayidir. Almanya’da genel

olarak Ar-Ge’nin hacmi 60 milyar dolard›r, bunun %92’si

sanayi taraf›ndan finanse edilir ve devlet yaln›zca 3,3 milyar

dolar kadarl›k bir k›sm›n› finanse etmektedir. Bunun yan›

s›ra, Ar-Ge’nin %40’› otomotiv sektöründe, %19’u ofis

makineleri, IT ekipman› ve elektrik ekipman› alan›ndad›r.

Bütün sanayi araflt›rmalar›n›n %17’si de kimyasal sanayide,

%9’u da mühendislik alan›nda gerçeklefltirilmektedir.

(Resim 1)
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Y›llar içerisinde sanayide Ar-Ge konusunda oldukça istikrarl›

bir büyüme ve bütçeye sahip oldu¤umuzu görüyorsunuz.

Ar-Ge için hükümetin bütçesi istikrarl› bir flekilde büyümüfltür

(Resim 2).

fiimdi Do¤u Almanya’daki Ar-Ge alan›ndan ve Do¤u ve

Bat›’n›n bilefliminden sonraki dönüflüm sürecinden

bahsedece¤im. 1999 y›l›nda bir çevrim yasas› yürürlü¤e

girdi, bütün holdingler küçük flirketlere ayr›ld› ve Bat›

Almanya’ya yabanc› yat›r›mlar girdi. Bu holdinglerde bütün

araflt›rmalar, önce de ifade etti¤im gibi, d›fl araflt›rma

tesislerinde devam ettiriliyordu ama burada 1991-1993 y›llar›

aras›nda çok büyük bir sanayisizlefltirme dönemi geçirdik.

‹malat sanayinde çal›flanlar›n say›s› üçte iki oran›nda azald›,

akademiler tasfiye edildi ve 3.500 Ar-Ge çal›flan› iflsiz kald›.

Ar-Ge’de çok büyük bir azalma meydana geldi. Sanayideki

Ar-Ge çal›flan› say›s› da 1993’te 86 binden 32 bine düfltü.

Ayn› dönemde üniversite araflt›rmalar› da tamamen tasfiye

edildi ama burada yap› de¤iflmedi. Bunlardan baz›lar›

uygulamal› bilimler üniversitelerine dönüfltürüldü ve bilimle

sanayi aras›ndaki ba¤ koptu. Bu sürece, daha öncede ifade

etti¤im üzere, yaln›zca Ar-Ge maliyetinin finansman› fleklinde

baflland›. Baz› programlar bafllat›ld›: Ar-Ge’nin geliflimi,

Do¤u’nun teflvik edilmesi yani Ar-Ge personeline do¤rudan

maafl verilmesi. Daha sonra sözleflme esasl› Ar-Ge uygulamas›

bafllad›. Bu daha sonra Bat› Alman flirketleri aras›ndaki

sözleflmelere de dönüfltürüldü. Bunun yan› s›ra çok küçük

ölçekli teknoloji bazl› flirketlerin finansman›na baflland› ve

burada bölgesel teknoloji ve ifl inkübatörleri oluflturuldu.

Onlar da Ar-Ge projelerini finanse etmeye bafllad›lar.

Elefltiriler art›nca hükümet endüstriyel kümeleri benimsedi

ve yat›r›m› teflvik için baz› uygulamalar gerçeklefltirdi.

KOB‹’ler %50 teflvik almaya bafllad›lar. Büyük flirketlerse

%30 teflvik alabiliyorlard› ve bunun %50’sini 1 y›l içinde

ödemeleri gerekiyordu. Bu programlar, Do¤u Almanya’daki

sanayisizlefltirme dönemini sona erdirdi.

1990’lar›n sonunda, çok güçlü bir Ar-Ge ortam› oluflturuldu.

fiirketler aras›ndaki iflbirli¤inin bölgesel düzeyde çok zay›f

olmas›ndan dolay› hükümet, iflbirli¤inin gelifltirilmesi için

baz› finansman projeleri uygulamaya bafllad›. Bunlardan bir

tanesi de PRO INNO. Bu proje, araflt›rma sanayi ve kamu

araflt›rma enstitüleri aras›ndaki iflbirli¤ini gelifltirmeyi

amaçl›yordu. “Innoegio” ve “Innovative Core of Growth”,

tüm bölgelerdeki (küme) inovasyon potansiyelini teflvik

etmek için bölgeye yönelik inovasyon programlar›yd› ama

daha sonra bütün ülkeye yay›ld› ve proje finansman› gittikçe

daha fazla önem arz etmeye bafllad›.

Bir sonraki ad›m yani network finansman›na 2003 y›l›nda

start verildi. Bu, gittikçe daha önemli hale gelmeye bafllad›

ve ortak proje finansman› art›k yat›r›m ortam›n›n ayr›lmaz

bir parças› haline geldi. Burada, kümelerin oluflturulmas› ve

network faaliyetlerinin finansman› var. Network kurma, iliflki,

yenilikçi özellikler ya da h›zl› büyüyen genç sanayi

kümelerinde uygulanan faaliyetler bu kapsamda yer al›yor.

Özellikle de h›zl› büyüyen sanayilerin kümelere dönüflmesi

söz konusudur. Mesela rüzgâr enerjisi ve fotovoltaik sanayi

buna örnektir. fiu anda halihaz›rda 40 bin çal›flan› var.

Küme oluflturma, asl›nda son zamanlarda baflar›ya ulaflan

önemli bir alan ve Alman ekonomisinin yeniden istikrara

kavuflturmufl, ülkeye kârl›l›k getirmifltir ve büyüme düzeylerini

de art›rm›flt›r.

Bu slaytta gördü¤ümüz gibi iki tane küme faz› var. ‹lk faz,

lokalizasyon faz›. Bu faz, Do¤u Almanya’da 1992’den 2001

y›l›na kadar sürmüfltür. (Resim 3)
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O zamanlarda küme oluflumuna baz› jenerik vektörlerle

baflland›. Jenerik vektörlere bakacak olursak, mesela

silikonlar›n eski zamanlarda Alman Demokratik

Cumhuriyeti’nde mikro elektronik merkezlerde elle ifllendi¤ini

bildi¤imiz için, bölgede becerikli ve bu ifli bilen insanlar vard›.

Dolay›s›yla fotovoltaik endüstrisinde bu alanda özellikle

uzman olan küçük flirketler faaliyet göstermeye bafllad›,

yani normal jenerik vektörler bu flekilde bafllad›. Hükümet

de flirketler üzerinde bask› kurdu ve sanayi için hibe ve o

küme alanlarda flirket açmalar› konusunda destek verdi.

Bunun yan› s›ra, hükümet programlar› kümenin bu faz›n›

teflvik etti. Ayr›ca 100 çat› program›, daha sonra da 100 bin

çat› program›, uygulanan di¤er programlar aras›nda yer

al›yor. Daha sonra yenilenebilir enerji kanunu devreye girdi.

Bütün bunlar fotovoltaik endüstrisinin geliflimi için çok

önemli uygulamalard›r.

Kümelerin lokalizasyon faz›ndan sonra kümelerin oluflumu

faz› geliyor. ‹kinci dalgada, pazar büyüdükçe yeni flirketler

de pazara girmeye bafllad›. Burada ince film teknolojilerinin

geliflimiyle birlikte yabanc› yat›r›mc›lar da buraya çekildi.

Daha sonra buralarda ortak giriflimler ve dikey bir

entegrasyon bafllad›. fiu anda Do¤u Almanya’da üç tane

fotovoltaik endüstrisi kümesi var ve bunlar tamamen dikey

olarak piyasayla entegre durumdalar.

Afla¤›da size farkl› enstrümanlar›n, tedbirlerin y›llar içerisinde

nas›l gelifltirildi¤ini göstermek istedim. Özellikle network

yönetimi, inovasyon ve yetkinlik merkezleri k›sm›nda daha

fazla yo¤unluk oldu¤unu görüyoruz. (Resim 4)

Yanda da Do¤u Alman sanayisinin dönüflümünün sonucu

yer al›yor. Öncelikle araflt›rma yo¤un sanayinin yüzdesi

gösteriliyor. Do¤u Almanya, %6’n›n alt›nda, Bat› Almanya

%12 civar›nda, genel olarak Almanya’ya bakacak olursak,

%10-12 civar›nda. Do¤u Almanya’da kamu finansman› iste¤i

hâlâ daha fazla, %60’dan fazla oldu¤unu görüyorsunuz.

Bat› Almanya’daysa kamu finansman› %30’u alt›nda.

(Resim 5, 6)

S›radaki grafikte, Ar-Ge’ye ayr›lan fonu GSY‹H’nin yüzdesi

olarak görüyoruz. Bat› Almanya e¤er bir ülke olsayd›, kendi

bafl›na AB’nin 27 üye ülkesini geçecekti, bunun yan› s›ra Çek

Cumhuriyeti, Macaristan ya da Polonya’dan çok daha yüksek

bir Ar-Ge yüzdesine sahip. (Resim 7)

Do¤u ve Bat›’n›n birlefliminden 20 y›l sonra, Do¤u Almanya’da

birçok yeni flirket aç›ld›. Bunun yan› s›ra giriflimcilerin oran›

da artt› ki bu çok önemlidir. Ayr›ca orta ölçekli iflletmeler,

sanayinin omurgas› haline geldi. Ayn› zamanda Do¤u

Almanya’daki verimlilik dört kat artt› ve kifli bafl›na düflen

gelir de ikiye katland›. GSY‹H, flu anda Bat› Almanya

seviyesinin %70 üstünde ve kârl›l›k aç›s›ndan da Do¤u Alman

ekonomisi, flu anda Bat› ile rekabette ön s›rada yer al›yor.

‹malat sanayinde geri dönüfl 2007 y›l›nda %5,1 iken Bat›

Almanya’da %3,7 olarak gerçekleflti. Çal›flan bafl›na kiflisel

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Resim 7
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maliyete bakacak olursak, Bat› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda

%62,6’s›n› oluflturuyor ama iflgücü verimlili¤i daha düflük

(%24), bu nedenle, iflgücü birim maliyeti, Bat› Almanya

iflgücü birim maliyetinin %83,2’si. Yine de imalat sanayi flu

anda Do¤u Almanya’ya çok büyük bir katk›da bulunuyor ve

Fransa, ABD gibi di¤er sanayileflmifl ülkelerle

karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok yüksek.

‹novasyon sistemi, buradaki baflar›s›zl›klardan sonra sanayi

ile bir araya gelerek sanayi kaynaklar›n›n yeniden

toparlanmas› vs gibi geliflmeler 20 y›ldan uzun sürmüfltür.

fiu anda Almanya’da inovasyon, Ar-Ge faaliyetleri için yüksek

teflvik uygulamalar› gerçeklefltirilmektedir. Do¤u Almanya’n›n

geliflimi, yabanc› yat›r›mc›lar›n yeni kurulufllar›n›n ille de

inovasyon için etkili olmas› gerekmedi¤ini göstermektedir.

Bunun yan› s›ra Do¤u Almanya imalat sanayinde, küçük ve

orta ölçekli yerel yat›r›mc›lar da art›k daha fazla ilgi çekmeye

bafllam›flt›r. Bölgede eski lokasyon faktörleri art›k çok fazla

rol oynamamaktad›r. ‹nsan sermayesinin kalitesi, belli baz›

ifl becerilerinin olmas› ve bilimsel kurumlar›n bu bölgede

faaliyet göstermesini sa¤lam›flt›r. Burada üç tane unsur

önemlidir: inovasyon oyuncular›, belli teknolojilerde maliyeti

düflük olmas›, inovasyon oyuncular› kümelerinin varl›¤›.

Ege Cansen

Bu modern aray›fl konusu uzun zamand›r benim de zihnimi

meflgul eden önemli bir bafll›k. Son iki üç senedir geliflmifllik

s›ras›n› de¤ifltiren ülke var m›? Her ülke gelifliyor, bir k›sm›

biraz ileri gidiyor, bir k›sm› biraz geri kal›yor, sonra tekrar

ilerliyor ama gerçekten lig atlam›fl bir ülke var m›? Yoksa

bütün bu ülkeler 200-250 senedir ayn› geliflmifllik s›ras›nda

geliflmeye devam m› ediyorlar? Bir zamanlar, 1917 Komünist

‹htilali’nden sonra, Rusya müthifl bir kalk›nma göstermiflti

ve o zaman böyle e¤riler çizilmifl ve Amerika’y› yakalayaca¤›

konuflulur olmufltu. Oysa bu tür devrimlerden sonra ülkelerde

birtak›m çalkant›lar olur. Meflhur bir hikâye vard›r, Kruflçev

kadehini kald›r›r ve Amerikan elçisine “Sizi yakalayaca¤›z

ve geçece¤iz” der. Tabii ne yakalar ne de geçer.

Ancak Kore bu aç›lardan enteresand›r. Gerçekten lig

de¤ifltirmifltir. Biz Kore ile Türkiye’yi k›yaslarken, II. Dünya

Savafl›’ndan ç›km›fl Kore ile Türkiye’yi k›yasl›yoruz. E¤er

do¤ru hat›rl›yorsam, Kore’nin ayr›ca geçmiflinde, 1911’den

1945’e kadar bir Japon idaresinde yaflam›fll›k var. Bu dönem

zarf›nda herhalde Kore’de de bir kültür dalgalanmas› ve

ayn› zamanda bir teknoloji transferi de oluyor ama II. Dünya

Savafl›’ndan sonra Kore’yi kötü vaziyette buluyoruz. O

günden bugüne kadar Kore’de ilginç bir geliflme oluyor. Lig

de¤ifltirdi mi, de¤ifltirmedi mi, flimdi bunu dinleyece¤iz.

Mahmut Kiper
Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›

Teknoloji Politikalar› ve Yönetimi Uzman›

Siz kat›l›mc›lara sayg›lar›m› ve beni davet etti¤i için ‹stanbul

Sanayi Odas›’na da teflekkürlerimi sunuyorum.

Sanayi devrimiyle endüstrileflmesini tamamlam›fl Almanya

ve yenilerde oldukça büyük ataklar yapan ve çok dikkatle

izlenen, gelecekte çok fley beklenen Çin ve asl›nda geliflmifllik

olarak bunlar›n aras›nda, politik olarak da bunlar›n karmas›

bir Kore görüyoruz. Almanya’n›n ilk endüstrileflmesinde

büyük firma odakl›l›¤› görürüz. Krupp, Siemens gibi firmalar›

halen biliyoruz.  Kore’de de büyük firma odakl› bir geliflme

görülür. Kore’nin son derece liderlik odakl› bir disiplinle ve

sonradan yetiflen ülkelerin çok k›salt›lm›fl öykülerini anlatan

“Prohibitation for Innovation” modeliyle karma bir modeli

vard›r.

Benim d›fl›mdaki kat›l›mc›lar yabanc› ülkelerden geldikleri

için, tart›flmalar için yararl› olaca¤›n› düflünerek ve al›nt›

yapt›¤›m görsellerdeki baz› orijinal al›nt›lar› ‹ngilizce yapt›m.

Kore’nin nüfusu yaklafl›k 50 milyon, yüzölçümü 100 bin

metrekare – bizim yaklafl›k sekizde birimiz. Milli has›las› 1

trilyon civar›nda. Kifli bafl›na milli geliri 20 bin dolar civar›nda.

Endekslerine bakarsan›z, fena de¤il; en kötü endeksi bas›n

özgürlü¤ü endeksi. Tahmin edilebildi¤i gibi daha çok lider

odakl› ve otoriter demokrasilerde böyle fleyler görülebiliyor.

En fazla ihracat› daha çok enformasyon, komünikasyon,

display (görüntüleme) dedi¤imiz teknolojilerde, yar›

iletkenlerde, makine ve ekipmanlar›nda yap›yor. (Resim 1)

Tarihçesinde, Say›n Baflkan’›n da dedi¤i gibi, 1910-1945 aras›

bir Japon iflgali var. Daha sonra 1987’ye kadar askeri ve sivil

yönetimler aras›nda gidip geliyor. Çok paradoksal bir flekilde,

geliflme e¤risinin yükselmesi 1960’larda General Park

döneminde bafll›yor. Bu, 1979’lara kadar devam ediyor.

Resim 1
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Bunlar, ayn› zamanda planl› dönemler. Mevcut durumda

1987’den biri Bat› türü bir demokrasi ve güçlü bir baflkanl›k

var. Sistemi ifade etmek gerekirse, biraz önce söyledi¤im

gibi, Bat›’ya liberal demokrasi derseniz buraya biraz daha

otoriter demokrasi demek bence çok yanl›fl olmaz.

Cari ifllemler dengesi olarak genellikle iyi durumda, sadece

kriz döneminde ufak bir aç›k vermifl ama 2010 beklentileri

oldukça iyi. Kur politikas›, pek çok Asya ülkesinin aksine free

float denilen bir flekilde ama yine kriz dönemlerinde özellikle

Amerika ile bu konuda sürtüflmeler var – 1997 krizi. Kore’de

ortalama maafl, yaklafl›k 2.200 dolar. 1.000 Won, 1 dolara

denk geliyor. Oldukça iyi bir tasarruf oran› var, %30’larda.

Ancak burada da yafllanma bafl gösterdi¤i için ufak birkaç

puan düflme bekleniyor ama bizim tasarruf yüzdemiz %12

civar›nda.

Kore’nin gelifliminde Türkiye’nin oldukça etkisi var. Ben

bunu Koreli uzmanlardan da dinledim ve verilerini ald›¤›m

baflka bir hocan›n da bu konuda bir çal›flmas› var. 1930’lardaki

bilim ve sanayi plan›, bizim 1960-1970’lerde gelifltirdi¤imiz

planlardan o kadar etkileniyor ki, Kore, bizim 1970’lerdeki

petrokimya tesislerimiz için haz›rlanan planlar› hem say›

hem de kapasite olarak aynen al›yor. Biz o planlardaki bir

tesisi hayata geçirebilirken, Kore bunlar›n hepsini hayata

geçiriyor ve daha sonra da kapasite art›r›mlar›na giriyor.

Bundan sonra sunaca¤›m tüm görselleri, 2008 ve 2009’un

ilk çeyre¤inde Kore Kalk›nma Ajans› ve Türkiye Teknoloji

Gelifltirme Vakf› (TTGV) ile ortaklafla yapt›¤›m›z bir

çal›flmadan ald›m. Bu çal›flmada Koreli uzmanlar, benim de

içinde yer ald›¤›m TTGV’den uzmanlar yer ald› ve her ülkenin

uzmanlar› belirli konu bafll›klar›nda kendi ülkelerini inceledi.

Bu bafll›klardan biri de ulusal inovasyon sistemiydi. Daha

sonra bu çal›flma bir kitapç›k halinde Kore’de ‹ngilizce

yay›nland›, biz de TTGV olarak Türkçe yay›nlad›k. ‹lgi duyanlar,

d›flar›da bulunan TTGV stand›ndan talep edebilirler. fiimdi

kullanaca¤›m görsellerin bir k›sm›nda, dün gelen çok yeni

bir sunufltan yararland›m.

Türkiye-Kore k›yaslamas› yaparsak ve Amerika’y› da sabit

rakam olarak 1 kabul edersek, 1950’lerde biz Kore’nin hemen

hemen 2 misli bir milli gelire sahibiz. 1980’lere do¤ru bir

çak›flma var. Amerika ile k›yaslad›¤›m›z zaman, biz son 5-6

y›lda pek bir ilerleme kaydedememiflken Kore Amerika’n›n

%60’lar›na gelmifl ve yaklafl›k bizim 3 mislimiz bir atak

sergilemifl. Toplam nüfus içinde çal›flan nüfusa bak›ld›¤›nda,

biz 1960’larda Amerika’dan bile iyi durumday›z. Kore bizden

oldukça afla¤›da, neredeyse yar› yar›ya bir fark var ama daha

sonra bu makas onlar lehine aç›lm›fl. (Resim 2, 3)

Ekonomik yap›ya bakt›¤›m›z zaman, Türkiye’nin yavaflça

tar›mdan hizmet sektörlerine do¤ru ilerledi¤ini görüyoruz.

Kore’nin oldukça h›zl› bir flekilde önce -olmas› gerekti¤i gibi

ve tüm geliflmifl ülkelerde görüldü¤ü gibi- endüstriyel

geliflmeyi tamamlad›ktan sonra hizmet sektörüne kayd›¤›n›

görüyoruz. (Resim 4)

‹malat sektörüne bakt›¤›m›z zaman, biz düflük teknolojili

imalat sanayinden orta teknolojiye yavaflça ilerlerken

Kore’nin oldukça h›zl› bir flekilde yüksek teknolojiye do¤ru

bir yolculu¤u oldu¤unu görüyoruz. Temel olarak bakt›¤›m›z

zaman, biraz önce de belirtti¤im gibi 1960’larda bafllayan

h›zl› bir geliflme yaflad›klar›n› ve bu dönemlerde befler y›ll›k

kalk›nma plan›  anlay›fl›  oldu¤unu görüyoruz.

Resim 2

Resim 3
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Daha sonra 1980’lerde ve 1990’larda  çok büyük bir ivme

var.  1990’lar›n sonunda, hepimizin hat›rlayaca¤› Asya Pasifik

krizinde oldukça sert bir düflüfl sonras› bir toparlanma ve

ard›ndan daha da yukar› ç›k›yorlar. (Resim 5, 6)

Bundan on y›l önce, Kore’nin politikalar›nda çok etkili olmufl,

birkaç y›l önce vefat eden ve Kore’de hâlâ say›lan Profesör

Lin Sukin, Türkiye’deki sunumunu flöyle bitirmiflti: “Kore’nin

gelifliminde Ar-Ge çok önemlidir. O kadar önemlidir ki Kore’ye

kötü bir yönetim gelse ve Ar-Ge’yi yasaklasa, Ar-Ge yeralt›na

iner.”

Bu grafik, 1960’lardan sonra Kore’nin GSMH içinde Ar-Ge

pay›n›n yükseliflini ama ondan daha önemlisi de özel sektör

pay›n› gösteriyor. Bugün özel sektörün pay› 3, kamu

sektörünün pay› 1’dir. (Resim 7)

Bu Ar-Ge sistemine bakt›¤›m›z zaman, belirtti¤im gibi özel

sektör-kamu oran› 3’e 1, Ar-Ge’nin GSMH’ye oran› 3,47.

Yan›lm›yorsam biraz Japonya geçiyor, biraz Kore geçiyor

ama bu oran, ‹srail’den sonraki ikinci en büyük oran. 33,7

milyar ay›rm›fl ama bu yükseldi. Toplam araflt›rmac› say›s›

da 221.000, san›yorum 250.000’e yaklaflm›flt›r. Bizde en

son rakamlara göre Ar-Ge çal›flan› say›s› 70.000, bir önceki

y›l 50.000 civar›ndayd›, belki de 55.000 kabul etmek gerekir.

‹flin ilginç taraf› bu toplam araflt›rmac›lar›n yaklafl›k %20’si

ilk befl büyük flirkette, %35’i ilk 20 flirkette yer al›yor. Gene

ilk befl büyük flirket toplam Ar-Ge harcamalar›n›n üçte birini

yap›yorlar. (Resim 8)

Bunlar toplam Ar-Ge sistemindeki atlamalar› gösteriyor.

Baflta da belirtti¤im gibi, kopyac›l›ktan yenilikçili¤e do¤ru

bir yolculuk gerçeklefltiriyorlar. Kuantum s›çramas›

diyebilece¤imiz önemli s›çramalar var. Literatüre bakt›¤›m›z

zaman, asl›nda oldukça içsellefltirilmifl, yani o kopyalaman›n

içsellefltirildi¤ini, daha sonra asimile edildi¤ini, daha sonra

ileri teknolojiye geçildi¤ini görüyoruz. Birazdan de¤inece¤im

ama Kore’nin temel araflt›rmalarda en önemli eksikliklerinden

biri, üniversite-sanayi iflbirli¤inin -insan kayna¤› yetifltirmek

gibi dolayl› etkisi var tabii ama- yenilikçilikte, yarat›c›l›kta

do¤rudan ekonomik katk›da, di¤er pek çok ülkede oldu¤u

gibi pek katk›s› olmad›¤›n› görüyoruz.

Kore, özellikle 1960’larda bafllayan ivmeyi, 1980-2000 aras›

büyük flirket odakl› endüstrileflmesini tamamlam›fl bir yap›da

götürürken, 2000’lerden sonra, özellikle 1997-1998 krizinden

sonra eksikliklerini görüp yeni bir faz deneyimliyor.

(Resim 9)

Ben bu yeni faz ve geliflmeyle ilgili baz› gözlemlerimi

aktaraca¤›m. Bu ilginç, asl›nda Kore’nin gelifliminde büyük

flirketlerin çok etkisi var ama o flirketlerin gelifliminde de

hükümetlerin o flirketler üzerindeki disiplininin çok etkisi

var. Baflkan, bir bilim teknoloji doküman›n› çok iyi incelemifl

ve kapaktaki notta “fiu projede LG, Samsung ve Hyundai de

Resim 5
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yer alacak,” diyor. Tabii almamas› mümkün de¤il. fiirketler

üzerinde bu flekilde bir disiplini var, tabii bunun karfl›l›¤›nda

da ola¤anüstü destekleri ve uluslararas› piyasalarda

flirketlerin önünü açmak için çabalar› var. Kore, marka imaj›n›

da düzeltti; özellikle görüntüleme teknolojilerinde flu anda

LG ve Samsung’un baflar›s›n› izliyoruz. Hyundai’nin de

otomobilde bir süre sonra imaj›n› düzeltece¤ini düflünüyoruz.

K›yaslamal› olarak bak›ld›¤›nda, Kore, Japonya ve ABD’nin

ilk büyük flirketlerinin Ar-Ge’ye ne kadar büyük kaynak

ay›rd›klar›n› görüyoruz. (Resim 10)

Çok yeni bir çal›flma da s›radaki resimde yer al›yor. Burada

yenilikçi firmalar s›ralamas›nda 7. s›rada LG Electronics yer

al›yor. Bir önceki seneye göre 27.likten 7.li¤e geldi¤ini

görüyoruz. Birkaç s›ra alt›nda Samsung ve Hyundai yer

al›yor, yani ilk 25 flirket aras›na 3 tane flirket sokmufllar.

Sonraki grafik ise, çok özetle, Kore’nin geliflme fazlar›n›

anlat›yor. Ucuz iflçilikten sonra üretim yetene¤i kazand›klar›n›

görüyoruz. Burada çok önemli yat›r›mlar yap›yor ve ard›ndan

2000’lerden sonra inovasyon odakl› bir faz deneyimliyor.

(Resim 11, 12)

Özetlemek gerekirse, bu yeni faza a¤›rl›k vermek istiyorum.

Kore’nin geliflme stratejisinde, d›fla aç›k ve di¤er pek çok

ülkede, daha do¤rusu Asya Pasifik ülkelerinde görüldü¤ü

gibi ihracat odakl› bir geliflme stratejisi var.

Hükümetlerin, özellikle büyük firmalar›n oluflturulmas›nda,

gelifltirilmesinde ve bunlar›n küresel pazarlarda önemli roller

almas›nda çok etkileri var. Bilim teknoloji, endüstrileflmede

çok önemli rol oynuyor. Hükümetin rollerine bakt›¤›m›z

zaman, burada bir politik liderlik oldu¤unu görüyoruz.

fiirketlerle iflbirli¤i deniyor ama flirketlerin üzerinde çok

büyük etkileri ve disiplini var. Stratejik planlar, geliflmelerinde

çok etkili. Catching up stratejileri var; biraz sonra o catching

up stratejisinin dünya lideri olmaya do¤ru nas›l evrildi¤ini

anlatmaya çal›flaca¤›m. Kopyalamadan inovasyona geçiflin

temeli yakalama stratejileri, çünkü fazlar› iyi sindirmek

gerekiyor. Bu flekilde bir büyümeyle, yani büyük firma odakl›

ve hükümet deste¤iyle çok riskli Ar-Ge projeleri alabilmifl

durumdalar. Anlatmaya çok vaktim yok ama Hyundai ilk

otomobilini 1967’de ç›kar›yor ve o aradaki geliflme öyküsü

gerçekten inan›lmaz; kamu ve o flirketin nas›l birlikte

çal›flt›¤›na ve belirli politikalar› Kore’nin nas›l iyi kulland›¤›na

örnek.

Ling Sucin’den aktarmak istiyorum. Kore kendini bir ceviz

k›raca¤›n›n içindeki cevize benzetiyor. Ceviz k›raca¤›n›n bir

kolu Çin, öbür kolu Japonya; bu nedenle bir kriz yönetimi

uygulad›klar›ndan bahsederdi, hâlâ geçerli mi bilmiyorum.

Ama bu politikalar› çok iyi kullan›yorlar: 1980’lerde

otomobilde oldukça geliflmifl olan Japonya da destek

vermiyor – Amerika bu f›rsat› kullanmak istedi¤i için Amerika
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ila bu pazarl›¤› yap›yorlar ve otomotiv sanayinde Amerika’n›n

çok büyük etkisi oluyor.

Zay›f yönlerine bakarsak, yeni faz›n biçimlenmesinde bu

zay›fl›klar›n çok etkili oldu¤unu görüyoruz. Kore kendini

küçük görüyor, küçük bir ülke oldu¤unu düflünüyor ama

esas problem, asl›nda tüm ülkelerin ajandas›nda olan bu

yeni stratejilerin, temel araflt›rma odakl› oldu¤unu ve

kendilerinin uygulamal›, pazara yak›n araflt›rmalarla h›zla

pazara ç›kar›lmas›ndaki avantajlar›n›n sürdürülebilir

olmad›¤›n› düflünüyor. Buna da ba¤l› olarak büyük

firmalar/küçük firmalar oran›n›n küçük firmalar aleyhine bir

dezavantaj oldu¤unu ve birçok ülkede oldu¤u gibi bölgesel

sorunlar yaflad›¤›n› düflünüyor.

Çok özetlemek gerekirse, endüstrileflmesini sa¤lad›¤› birinci

fazda Ar-Ge yo¤un, büyük firmalar odakl› ve odaklanm›fl

alanlar görüyoruz. Bu yeni deneyimlemeye çal›flt›¤›, asl›nda

kendilerine göre bir arpa boyu yol ald›klar› ikinci fazda,

demin bahsetti¤im alanlarda yine güçlü kal›p ama üniversite-

sanayi iflbirli¤ini çok gelifltirip, yüksek teknolojili KOB‹ say›s›n›

çok art›rmaya çal›fl›yor.

Bu, Kore’nin yeni vizyonu –yeni ald›¤›m bir doküman. Dünya

refah›na katk› yapacak ilk hareketi yapacak bir küresel

yenilikçi olmak istiyor. Burada iki fleye dikkatinizi çekmek

istiyorum. Birincisi paradigma de¤iflikli¤inden bahsediyor.

‹kincisi de çok kritik: From a follower of standards to a

creator of standards [Standartlar›n takipçisinden

standartlar›n yarat›c›s›na]. (Resim 13)

Biliyorsunuz, standartlar›n gizli gücü vard›r. Standartlarla

teknolojiler aras›nda çok yak›n ba¤lar vard›r, bunlar›

harmonize standartlar haline getirebilen ülkeler, hem

kendilerini korurlar, hem dünyada çok önemli pazarlar elde

ederler. Birçok ülke için bu gizli bir ajandayken, Kore bunu

çok aç›k olarak söylemifl.

Bir alt detay gibi görünse de çok önemli bir unsur oldu¤u

için sizinle paylaflmak istedim. Krizde Ar-Ge bütçesindeki

yüzdeler azalm›fl ama toplam bütçe oldukça artm›flt›r.

(Resim 14)

Burada, 2000’lerden sonra küçük firmalara dikkatinizi

çekmek istiyorum. Büyük firmalarda toplam Ar-Ge

harcamalar› 2 misli artm›fl ama KOB‹’lerdeki art›fl 3-4 misli.

Bu, uygulanan politikalar›n sonucudur. (Resim 15)

Afla¤›daki grafik de temel araflt›rmalar ve uygulamal›

araflt›rmalarla ilgili. (Resim 16)

Resim 13

Resim 14

Resim 15

Resim 16
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Dikkat ederseniz, Bilgi ve Ekonomi Bakanl›¤›, daha çok

endüstriyel tarafta ve uygulamal› araflt›rmalarda duruyor,

E¤itim Bilim ve Teknoloji Bakanl›¤›, temel araflt›rmalarda ve

üniversite taraf›nda duruyor. Art›k bu temel araflt›rmalar

taraf›n›n bütçesi, uygulamal› araflt›rmalardan fazla.

Burada dikkatinizi çekmek istedi¤im bir husus da kurulufllar›n›

giderek konsolide etmesi ve flemsiye kurulufllarla

senkronizasyon ve koordinasyonu iyilefltirme yönünde çok

ciddi çabalar› var. Bu iki Bakanl›¤›n temel görevlerinden

biraz önce bahsetmifltim. (Resim 17)

Sonraki grafikte de, sektörlere göre Ar-Ge bütçesinin

da¤›l›mlar›n› görüyoruz. Biyo-nano çevre birinci s›rada,

enformasyon ve elektronik 3. s›rada, uzay ve havac›l›k 2.

s›rada yer al›yor. (Resim 18)

S›radaki grafikte ise dört ülkenin k›yaslamas›n› görüyoruz.

Üzerinde çok durmayaca¤›m. Burada, bir ülkenin bilim

teknoloji politikas› var. (Resim 19)

577 giriflimini herkes biliyor. 1999’dan sonra ben pek takip

etmedim, belki de¤iflmifltir. Toplam Ar-Ge harcamalar›n›

2012’de %5’e ç›kararak, 7 odak alan› ve dünyadaki 7 bilim

teknoloji gücünden biri olmas› düflünülüyor. Ar-Ge’nin

verimlili¤ini art›rmak için; Ulusal Bilim ve Teknoloji Komitesi,

kurumsal entegrasyon ve düzenlemelerde entegrasyon

önem tafl›yor. Bir ülkenin sistemlerinde ba¤›ms›z ölçme,

de¤erlendirme sisteminin varl›¤› çok önemli ve ITEP böyle

bir kurulufl. Sonra, birazdan de¤inece¤im, 4-5 kurulufl bir

araya gelmifl, yeni bir kurulufl oluflturmufl. Kurumsal

entegrasyona ve düzenlemelerde entegrasyona çok önem

veriyor. Sonuncusu çok kritik bir konu. Belki sorularda açma

flans›m›z olur ama mesela üniversite-sanayi iflbirli¤inde,

teknoloji transferi için, teknoparklar vs. için her bir kanunla

teker teker düzenleme yapamazs›n›z. O gider döner sermaye

ile çat›fl›r, o gider baflka bir fleyle çat›fl›r. Onun için

olabildi¤ince yarat›c›l›klar› da destekleyecek, önünü açacak

flemsiye kanunlar çok kritiktir, Kore bunu do¤ru yapan

ülkelerden biri bana kal›rsa.

Yedi temel teknoloji alan› flunlard›r:

• Temel teknolojiler (Kaynak yaratanlar)

   –Otomobil, gemi infla, yar› iletken

• Yeni geliflen teknolojiler (Yeflil, okyanus)

  –IT temelli teknolojiler, ilaç ve sa¤l›k teknolojileri

• Bilgi tabanl› hizmet teknolojileri

   –‹çerik, lojistik, yay›n›m

• Kamu güdümlü teknolojiler (Büyük bilim)

   –‹nflaat, tafl›ma, uzay, nükleer

• Ulusal teknolojiler (Risk teknolojileri)

   –Deli dana, kufl gribi, g›da güvenli¤i

• Küresel teknolojiler (Mega e¤ilimler)

   –‹klim de¤iflikli¤i, çevre, g›da

• Temel ve yak›nsayan teknolojiler (Ulusal platform

teknolojileri)

 –Biyoçip, biyosensör, ak›ll› robot teknolojileri

Kaynak yaratan temel teknolojiler, Kore’nin çok güçlü oldu¤u

alanlar. Gemi inflas›nda birinci, yar› iletkenlerde yine dünya

Resim 17

Resim 18

Resim 19
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birincisi, otomotivde 4. ve 5. aras›nda de¤ifliyor. Bunlardan

kaynak yarat›yorlar. Kamu güdümlü teknolojiler yani büyük

bilim alan›nda kamudan baflka büyük yat›r›m yapmak kolay

de¤il. Bunlar teknoloji de¤il alan. Pek çok sektör bu alanlardan

yararlanabilir, pek çok teknolojiler ortaya ç›kabilir ya da

gelifltirilebilir, bu alanlardan binlerce ve onbinlerce de ürün

ç›kar›labilir. (Resim 20)

Bu alanlar› do¤ru kurgulayabilmek için afla¤›daki yedi bilim

ve teknoloji konusunda da oldukça önemli fleyler yapmay›

planl›yorlar:

• Dünya kalitesinde insan kayna¤›

  –Üniversitelerin kalitesinin art›r›lmas›

  –Talebe uygun insan kayna¤›

• Temel araflt›rman›n desteklenmesi

  –Kamu araflt›rmalar›nda temel araflt›rma:

%25 (2008) => %50 (2012)

• KOB‹’lerde inovasyonu desteklemek

  –KOSGEB desteklerini art›rmak

  –Yeni teknoloji Start-up firma kurulmas›n› kolaylaflt›rmak

• Bilim ve Teknolojide küreselleflme

 –Denizafl›r› araflt›rma laboratuvarlar›n› art›rma

   –Stratejik ortakl›klar› art›rma

• Bölgesel inovasyon kapasitesini art›rma

  –Bölgesel inovasyon kümeleri oluflturma (Daedeok)

  –Çevre üniversitelerde araflt›rmac›lar› destekleme

• Bilim ve teknoloji altyap›s›n›n iyilefltirilmesi

  –Ortak kullan›m merkezlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›

  –FMH’n›n üretimi ve kullan›m›n›n sa¤lanmas›

• Bilim ve Teknoloji kültürünün yayg›nlaflt›r›lmas›

    –Kore Bilim ve Yarat›c›l›k Vakf›

    –Bilim müzeleri

    –Araflt›rma eti¤inin geniflletilmesi

Çok detay›na girmeyece¤im ama 12 y›ld›r sürdürdü¤ü

üniversite-sanayi iflbirli¤i yeniden tasar›m›nda kendilerine

göre bir arpa boyu gittiler, do¤ru. Ancak çok önemli psikolojik

ve fizyolojik s›n›rlar› aflmay› becerdiklerini gördük. Temel

araflt›rmay› destekleyecekler, dikkat ederseniz kamu

araflt›rmalar›nda temel araflt›rman›n pay›n› %25’ten %50’ye

ç›kar›yorlar.

1980’lerde tüm dünya Japonya’n›n Amerika’y› yakalayaca¤›

ve geçece¤ini düflünüyordu. Ama Japonlar -hatta bilim

adamlar›ndan birinin bir yaz›s›n› hat›rl›yorum- dedi ki: “Biz

önümüzdeki 50 y›l içerisinde Amerika’y› geçemeyiz. Nedeni,

bizim uygulamalar›m›z kalite ve h›z› gelifltiren belirli sistemler

ve pazara h›zl› ç›kmam›z› sa¤layan uygulamal› araflt›rmalar

ama Amerika, temel araflt›rmaya çok büyük miktarlarda

yat›r›m yap›yor. Esas yeniliklerin ç›k›fl yeri, temel bilimlerdir

ve bizim tahminlerimize göre Amerika bunu sürdürecek,

lider olacak ve önümüzdeki 50 y›l bizim Amerika’y› geçmemiz

mümkün görünmüyor.” 2030’da Çin geçer mi bilmiyorum

ama geçerse de o tahminleri do¤ru ç›km›fl olacak.

Bunlar, oldukça uzun vadeler alan, evrimsel süreçlerde

konular ama Kore bunlarla u¤raflmaya bafllad›, çünkü bilgi

ekonomisi, bilgi toplumu denilen yap›larda ortaya ç›kan

birtak›m araçlar var, biz bu araçlar›n üzerine u¤rafl›yoruz.

Örne¤in, bölgesel inovasyon stratejileri, ulusal inovasyon

sistemi, kümeler, uluslararas›laflma, üniversite-sanayi

iflbirli¤inde üçlü sarmal gibi. Asl›nda bunlar disiplinler üstü

sistemler ve bunlar›n temelinde sistemin non-lineer’den

lineer ya da evrimsel sisteme geçmifl olmas› var. Bunu

Kore’nin çok do¤ru analiz etti¤ini, yap›lar›n› do¤ru

kurgulad›¤›n›, tasarlad›¤›n› ve kurdu¤unu görüyoruz. Peki

kritik bir büyüklük yaratabilmifl mi? Hay›r, henüz

yaratamam›fl. Onlar da bunun fark›ndalar ama ›srarla üzerine

gidiyorlar.

Bizde, ço¤u KOSGEB’in olmak üzere 50 kadar kuluçka

merkezi var. Özel sektör yavafl yavafl kurmaya bafllad› ama

Kore’de 300’den fazla var. Çok fazla say›da küme var ve

çok baflar›l› küme çal›flmalar› gördük. Esas vurgulamak

istedi¤im isimleri de¤il ama hangi taraflar› bir araya

getirdi¤ine dikkatinizi çekmek istiyorum. Ulusal ölçme, yetki

ve de¤erlendirme fonksiyonunu flu anda KIAT görüyor.

KITECH’i, özellikle KOSGEB’in ilk kurulufluna benzettim, onun

için buraya tafl›d›m; KOB‹’lerin gelifliminde çok etkin bir

kurulufl ve orada benim gözlemledi¤im son derece yüksek

motivasyon, baflar›ya olan inanç, disiplin, koordinasyon ve

senkronizasyonda oldukça önemli mesafeler kaydediliyor

ve Kore olabildi¤ince flemsiye yap›lara do¤ru gidiyor. Bu

yeni faz› da öyle tasarlamaya çal›fl›yor.

Resim 20
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Oturum Baflkanı

 P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge

Baflkan Yardımcısı ve P&G Türkiye Genel Müdürü

Darüflflafaka Lisesi’nden sonra ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’ni bitiren Karpat, ‹sviçre Lozan Üniversitesi'nde

yüksek lisans derecesini alm›flt›r. 1983'te Procter&Gamble (P&G) ‹sviçre'de Finansal Analist olarak ifl hayat›na at›lm›fl,

daha sonra P&G Finans Grup Müdürlü¤ü’ne terfi etmifltir. 1987'de P&G'nin Türkiye pazar›na girmesi s›ras›nda finansal

analiz, üretim finans› ve kurumsal finans konular›nda Türkiye Grup Finans Müdürü olarak atanan Karpat, 1990'da

Direktör Yard›mc›s›, 1993'te Finans Direktörü olmufltur. ‹talya,  M›s›r ve Arap Yar›madas›'nda üst düzey yöneticilik

yapmas›n›n ard›ndan, 1996'da Belçika'da Finans ve Muhasebe Bölge Direktörlü¤ü'ne, 1999'da Baflkan Yard›mc›l›¤›'na

atanm›flt›r. Karpat, A¤ustos 2004'den beri P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Baflkan Yard›mc›l›¤› ve Türkiye

Genel Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir.

Saffet Karpat

N. Do¤an Kafl›kç›

T-Box Genel Müdürü

1973 Edirne do¤umlu olan Do¤an Kafl›kç›, orta ö¤renimini Robert Kolej’de tamamlad›ktan sonra Bo¤aziçi Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü’nden Lisans› derecesini alm›flt›r. ‹fl hayat›na 1996 y›l›nda Baylan Ba¤›ms›z Denetim’de Junior Auditor

olarak bafllayan Kafl›kç›, daha sonra s›ras›yla, 1997-1999 y›llar› aras›nda Hatemo¤lu Tekstil’de D›fl Ticaret Müdürü,

2000-2004 y›llar› aras›nda Gilette Turkey’de Zincir Ma¤azalar Müdürü, Temmuz 2004’den sonra Ticari Pazarlama

Müdürlü¤ü görevlerinde bulunmufltur. 2004 y›l› sonunda  Reckitt Benckiser Turkey’e transfer olan Kafl›kç›, Ulusal

Zincir Ma¤azalar Müdürü ve Londra Merkezde Global Müflteriler Pazarlama Müdürü olarak atanm›flt›r. Kas›m 2007

itibariyle T-Box Genel Müdürlü¤ü görevine getiri len Do¤an Kafl›kç› evli  olup bir k›z› vard›r.



91

Mehmet N. Pekarun

Sabancı Holding A.fi. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Baflkan›

Mehmet Pekarun, Robert Lisesi ve Bo¤aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun olup, Purdue

Üniversitesi’nde Finans ve Strateji Uzmanl›¤› konusunda MBA yapt›. ‹fl hayat›na 1993 yılında Amerika’da General

Electric firmasının Transportation Systems bölümünde bafllayan Pekarun, 1996-1999 y›llar› aras›nda General Electric

Healthcare-Avrupa’da, önce Türkiye ve Yunanistan’dan Sorumlu Finans Müdürü ve sonra da Do¤u Avrupa’dan Sorumlu

Finans Müdürü olarak görev yapt›. 1999-2000 y›llar› aras›nda GE Lighting-Avrupa’da Türkiye Genel Müdürü,  2000-

2002 y›llar› aras›nda GE Healthcare-Avrupa, Orta Do¤u ve Afrika Bölgesi’nde Avrupa ‹fl Gelifltirme Birimi Genel Müdürü

ve son olarak 2002 y›l›ndan 2005 sonuna kadar GE Healthcare-Avrupa, Orta Do¤u ve Afrika Bölgesi’nde T›bbi

Aksesuarlar Birimi Genel Müdürlü¤ü görevinde bulundu. 2006-2010 tarihleri aras›nda Kordsa Global CEO’luk görevinde

bulunan Mehmet Pekarun, Eylül 2010’dan beri Sabanc› Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Baflkan›

görevini sürdürmektedir.

Eximbank Genel Müdür V.

1962 y›l›nda Kars’ta do¤du. Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nde lisans e¤itimini tamamlayan Aras,

‹ktisat Teorisi alan›nda yüksek lisans derecesini alm›flt›r. 1997 y›lnda Kalk›nma Bankas› Sanayi Projeleri Yöneticili¤i

görevini yürütmüfl, 1997-2010 y›llar› aras›nda Türk Eximbank Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini üstlenmifltir. Mart

2010 itibaryla Türk Eximbank Genel Müdür Vekili olarak görevini yürütmektedir.

Necati Yeniaras
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Saffet Karpat
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Baflkan Yard›mc›s› ve P&G

Türkiye Genel Müdürü

De¤erli konuklar, de¤erli meslektafllar›m, herhalde Procter

and Gamble küresel bir flirket oldu¤u için –dünyada 200

ülkede mallar›n› sat›yor, 80 ülkede bürolar› var- bu oturumu

yönetmek bana düfltü. Çok de¤erli konuklar›m›z var, ben

genelde sözü onlara b›rakaca¤›m ancak bir çerçeve çizmek

istiyorum. Sanayiciler ve Türkiye’de ifl yapan flirketler burada

oldu¤u için, bugün ne konuflabilece¤imizi düflündük.

Çerçeveyi çizerken “Türk flirketi olarak, inovasyon konusunda

baflar›l›s›n›z ya da buldu¤unuz bir konu (fikir ya da ürün)

var. Bunu uluslararas› pazarlara ç›kart›rken, bölgesel bir

flirket ya da uluslararas› bir flirket haline gelebilirken, nelere

dikkat etmeniz gerekebilir, bu konuda bizim yaflad›¤›m›z

örnekler nelerdir?” dedik.

Burada üç farkl› bak›fl aç›s›ndan konuya yaklaflmak istiyoruz.

Do¤an Bey, T-BOX olarak özellikle markalaflma ve farkl›laflma

konusunda konuflacak. Çok baflar›l› bir flirket olan T-BOX’›

marka yaparken acaba neler yaflanm›fl… Do¤an Bey’den

bize deneyimlerini anlatmas›n› bekliyoruz.

‹kinci olarak da konuyu bir sanayici aç›s›ndan

de¤erlendirece¤iz ve Mehmet Bey ölçekten ve ifl yaparken

uluslararas› rekabetten bahsedecek.

Son olarak da Necati Bey ise bizlere finansman dünyas›n›

anlatacak. Uluslararas› bölgelere girerken finansman konusu

çok önemli bir nokta. Türk sermayesinin çok k›s›tl› olmas›ndan

ve Türk bankalar›n›n uluslararas› çerçevede çok geliflmifl

olmamas›ndan dolay› finansal kaynaklar› çok do¤ru bir

flekilde kullanman›n, uluslararas› bir flirketin geliflmesinde

çok önemli bir faktör oldu¤undan bahsedecek. Necati Bey

ayr ›ca  Ex imbank o larak  bu fl i rket ler i  nas › l

destekleyebileceklerine iliflkin örneklere de yer verecek

konuflmas›nda.

Ben 27 senedir P&G’de çal›fl›yorum ve uluslararas› bir flirket

olman›n önemini biraz gözünüzün önüne getirmek istiyorum.

fiirketimizin flu anda 80 milyar dolar cirosu var, 80 ülkede

operasyonunu baflar›l› bir flekilde yürütüyor. Üretti¤i ürünleri

de 200 ülkede sat›yor.

P&G’de çal›flmaya bafllad›¤›mda flirketin %10’unun alt›

uluslararas› pazard›. Bir Amerikan flirketidir P&G ve tabii

Amerikan flirketlerinin uluslararas› olmas›nda, yerli pazar›n

büyük olmas› çok büyük avantaj yarat›r. Ama ben size bu

olana¤› göstermek istiyorum. Orada %10’uydu, flu anda bu

oran %50’sinden fazla. O zaman cirosu 1,5 milyar dolard›,

bugün uluslararas› pazarlar›n cirosu P&G’nin içinde 45 milyar

dolara yaklafl›yor. Bu tamamen son 25 sene içinde ve hemen

hemen ayn› ürünlerle oldu. Ürün portföyü de geliflti ama

elinde olan ürünleri uluslararas› pazarlara satt›.

Bugün ilerideki 20 y›la bakt›¤›m›z zaman uluslararas› flirketler

için, hem P&G için hem de Coca Cola gibi flirketler için, en

büyük f›rsat uluslararas› pazarlard›r. Pazar büyümesi ve

yeni ürün yaratma da önemli fakat uluslararas› pazarlarda

yer almak ya da bölgesel pazarlarda geliflme sa¤lamak çok

önemlidir.

Küresel F›rsatlar
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Küresel F›rsatlar

Do¤an Kafl›kç›
T-Box Genel Müdürü

Herhalde panelistler aras›ndaki en genç üye benim. Marka

olarak da T-BOX genç bir marka. Genç bir markan›n genç

bir yöneticisi olarak sizlere hitap ediyor olmak, sizlere

birtak›m fleyler anlat›yor olmak benim için çok büyük bir

gurur kayna¤›.

Çok genç bir markay›z ama biliyorsunuz çok köklü bir sanayi

kuruluflunun parças›y›z: Alt›ny›ld›z Mensucat ve Boyner

Holding. Yapaca¤›m sunumda çok k›saca T-BOX neden ortaya

ç›kt›, bu s›rada dünyam›zda neler de¤iflti de bunu yapmak

zorunda kald›k, ne yapt›k da T-BOX bu hale geldi konular›n›

birtak›m görsellerle sizlere anlatmaya çal›flaca¤›m.

Dünya çok de¤iflti, hele hele son zamanlarda çok h›zl› bir

de¤iflim içerisinde. Bununla beraber perakende sektörü de

çok h›zl› bir de¤iflim gösterdi. Bu h›zl› de¤iflimin, bizim

aç›m›zdan, perakende sektöründe ve sektörde neyi

de¤ifltirdi¤ine çok k›sa de¤inmek istiyorum. Eskiden yaz ve

k›fl sezonlar› vard›, sonradan ilkbahar, yaz, sonbahar, k›fl

sezonlar› ortaya ç›kt›. ‹ki gün önce kendi sistem takvimimizin

üstünden geçtik, bir y›l içerisinde 24 tane farkl› sezon giriflimiz

var yani 24 kere ürün de¤iflimi oluyor. Zara, H&M gibi bunun

çok daha h›zl›s›n› yapan firmalar var, bu ifli çok daha süratli

hale getirdiler. Hatta bir tasar›mc›n›n ya da bir sat›n alma

uzman›n›n H&M firmas›nda bir ürünü gördükten sonra, o

ürünün bütün dünyada rafa ç›kma süresi 21 gün, bu inan›lmaz

bir h›z.

Eskiden bölgeler aras›nda ürün farkl›l›¤›, fiyat farkl›l›¤›

olabilirdi. Eskiden çal›flt›¤›m flirketlerde bir ürünü ‹stanbul’da

farkl›, Adana’da farkl› fiyata satabilirdik ama flu anda benim

Adana ma¤azamda bir eleman›n yanl›fl davran›fl› 30 saniye

sonra, tweeter sayesinde, facebook sayesinde, binlerce

insanla paylafl›l›yor hatta o bölgeyle s›n›rl› kalmay›p bütün

dünyaya yay›labiliyor. Türkçe konuflan insanlar biliyor ki T-

BOX’›n o ma¤azas›nda bir fley oldu. Be¤eniyse be¤eniyi,

kötüyse kötüyü paylaflabiliyor. Bilgi inan›lmaz ak›flkan hale

geldi.

Bununla beraber Y nesli türedi. Geçen gün Google’›n

pazarlama direktörü arkadafl›m Mustafa ‹çil ile beraberdim,

flöyle bir bilgi verdi: Bir günde Google’a soru iflaretiyle biten

3 milyar soru soruluyor. Google 2002 y›l›nda kuruldu, 2002

y›l›ndan önce bu 3 milyar soruyu biz nereye soruyorduk?

Biz sormuyorduk, bizim merak›m›z yoktu. Benim zaman›mda,

ki ben kendimi genç say›yorum, sorulara cevap bulmak için

ansiklopediler, kütüphaneler, büyükler vard›, onlar da o

kadar kolay de¤ildi ama flu anda gençler bilgiye an›nda

ulaflabiliyorlar ve bilgiye bu kadar çabuk ulaflmalar› onlarda

bambaflka bir alg› seviyesi gelifltirdi. Bizim de müflterimiz

bu nesil oldu¤u için, bu da çok önem teflkil ediyor, perakende

sektöründe  de¤ifliklik gerektiriyor.

Retailtainment yeni oluflan bir kavram, Türkçesini bulamad›m.

Al›flveriflin e¤lence, e¤lencenin al›flverifl olmas› anlam›na

geliyor. ‹stanbul’da bir akvaryum kuracak olsan›z nereye

kurars›n›z? ‹stanbul üç taraf› denizlerle çevrili iki yar›m

adadan olufluyor, dolay›s›yla deniz kenar›na kurars›n›z. Ama

kalkt›lar Bayrampafla’ya tonlarca su tafl›d›rlar. fiimdi

Torium’da kayak pisti aç›l›yor, kayak bilen insanlara binan›n

içerisinde kar ya¤d›rmaya çal›fl›yorlar. Bunlar›n hepsi insanlar›

al›flverifle teflvik etmek ve o e¤lenceyi yaratmak için. Eskiden

al›flverifl sadece o ürünü alma zevkiyken flu anda evden

ç›kmak, o al›flverifl merkezine ya da sat›fl noktas›na gitmek,

o ürünlere bakmak, bakarken yemek yemek, baflka fleyler

görmek sat›lan ürünün bir parças› haline geldi. Perakende

sektöründe bu yine çok önemli bir de¤ifliklik.

‹ndirim döngüsü üzerinde çok konuflmayaca¤›m. Biz kendi

kendimizi baca¤›m›zdan vurduk. Özellikle kriz dönemlerinde

indirimle rekabet ettik, bu da tüketicimizde bir indirim

beklentisi yaratt›. Eskiden sadece “satam›yoruz, indirim

yapal›m” derken flimdi bütçemize koymaya bafllad›k.

Son olarak da kopyac› modadan biraz bahsetmek istiyorum.

Moda, ulafl›lmaz, zor bir fleyken, tasar›mc› önemli bir

de¤erken, bilginin ak›flkan olmas› sebebiyle öyle bir hal ald›

ki, Paris’te, New York’ta önemli bir defilede bir ürünü

podyumda gördükten 15-20 gün sonra, o ürünün bir benzerini

herhangi bir ma¤azada daha farkl› bir fiyata çok rahatl›kla

görebiliyorsunuz.

Bunlardan dolay›, benim parças› oldu¤um Boyner Holding,

yeni farkl› bir marka yaratma gere¤i duydu. Markan›n alt›n›

özellikle çiziyorum, yeni bir ürün de¤il. Bu marka, 2003

y›l›nda May›s ay›nda, ‘biz nas›l kendi pazar›m›z› yarat›r›z’

düflüncesiyle, Cem Boyner’in liderlik etti¤i bir beyin f›rt›nas›

toplant›s› s›ras›nda, masan›n üstüne konan küçük, s›k›flt›r›lm›fl

bir el havlusuyla bafllad›. O zamanlar s›k›flt›rma ifli sadece

promosyon el havlusu için düflünülmüfltü. Biz bunun içine

daha neler s›k›flt›rabiliriz dedik ve T-BOX do¤du.

Neleri farkl› yapt›¤›m›zdan bahsedece¤im. Öncelikle farkl›y›z.

Paketlerimizle farkl›y›z, tekstilde normal duruflun çok daha

d›fl›nda 80 tonluk pres makinesinde ürünlerimizi s›k›flt›r›yoruz.

Bununla beraber patenti bizde olan 50’ye yak›n paketleme

fleklimiz var: dondurma külah›, lolipop, geyik bafl›, çam a¤ac›,

vs. Bunlar›n hepsi tekstili tüketiciye farkl› bir flekilde sunmak

için bizim Ar-Ge ve yat›r›m yapt›¤›m›z, bizi farkl›laflt›ran unsurlar.
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Kopyalanmamak için paketlemenin yan›na baflka unsurlar

ekledik. Bunlardan bir tanesi, paketin içerisine konan para

üstü. Bütün dünyada ürünümüz, .99 para birimine sat›l›yor:

.99 Lira, .99 Dinar, .99 Avro vs. Bizim ürünlerimiz içerisinde

para üstü olarak Avro Sent veriliyor. Eskiden kurufltu ama

bizim AB’ye geçifl sürecimizle beraber Avro Sente çevirdik.

Bu gerçekten kopyalanmas› zor bir iflti, çünkü biz bu Avro

Senti, özel izinlerle Avrupa Merkez Bankas›’ndan

Almanya’dan getirttiriyoruz. Bunu getirtmek bize 2-3 sente

mal oluyor ama bir baflkas›n›n bunu kopya edememesinin

bize katt›¤› de¤er çok çok daha fazla.

Ürünümüzün içerisine, ‘‹lahi T-BOX’ dedi¤imiz komik unsurlar

ekledik, çünkü bizim hedef kitlemiz gençler. Örne¤in tekstil

ürünlerinin içerisine kullan›m talimatnamesi koyduk. Standart

“flöyle y›kamay›n›z, flöyle ütülemeyiniz, çamafl›r makinesine

koymay›n›z”›n d›fl›nda “bu ürünü flöyleyken giyiniz, böyle

mutlu olunuz, flunu yap›n›z” fleklinde de¤iflik kullan›m

talimatnameleri koyduk. Bu yine bizim ürüne katmaya

çal›flt›¤›m›z katma de¤erlerden bir tanesi.

Ürünlere kiflilik koymaya çal›flt›k. Normalde tekstil ürünleri

ceket, kruvaze ceket, üç dü¤meli kruvaze ceket veya kodlar

– flu anda ak›ll› kodlara geldi – yap›l›yor. Biz ürünü kodlu

halinden ç›kart›p ismi ve hikâyesi olan ürünler haline getirdik.

“Dolai lama”, “Sh›p›r Dhama”, mesela terlik için “fi›pdediks”

gibi isimler verdik. Bu da yine bizi farkl›laflt›ran bir unsur ve

maliyeti olmayan bir fley. Çok ufak bir farkl›l›kla bu ürüne

bir de¤er katabiliyorsunuz.

Biz özellikle ürünlerimizde gençli¤i ve farkl› bir duyguyu

vurgulamaya çal›fl›yoruz. Örne¤in, bu bir fan; yaz günlerinde,

s›cakta yüzümüzü serinletmek için kulland›¤›m›z ufak bir

pervane. (Resim 1).

Bu ürünün normalde foto¤raf çekiminde bir kad›n

kullan›labilirdi ama biz yine bir farkl›l›k yarat›yoruz. Ajansa

ya da foto¤rafç›ya bunun brifini biz vermiyoruz, bu talep

onlardan bize geliyor. Öyle farkl› bir durufl yaratt›k ki beraber

çal›flt›¤›m›z, bize hizmet sunan firmalar da biz böyle bir brif

vermesek de onlardan bize bizim bu farkl›l›¤›m›z› destekleyen

fikirler getiriyor.

Geliflmek çok önemli. Biz T-BOX’a ilk bafllad›¤›m›zda s›n›rl›

say›da ürünümüz ve sadece tekstil ürünlerimiz vard›. Bunu

genele yaymak istedi¤imiz için tek renk ürün kullan›yorduk.

Paketimizi de¤ifltirdik, renkli ürünler haline getirdik. Burada

üreticilerimizin bize çok büyük deste¤i oldu. Biraz önce

bahsetti¤im farkl›laflma duygusunu üreticilerimize anlatt›k,

onlar bizimle beraber bunu yaflamaya bafllad›lar. Bursa’dan

Yeflim Tekstil gibi birçok firma da ürünlerinde bizim için

birçok farkl›l›k yapt›. Bu bizim için çok önemliydi.

Biz bir tek s›k›flt›r›lm›fl t-shirt ile bafllad›k, sonra çok farkl›

ve de¤iflik ürünlere girdik. Hem üretim hem de ürün bulma

anlam›nda Çin’i ve Uzakdo¤u’yu çok etkin olarak kullan›yoruz.

Orada ofislerimiz var, orada bizim için ürün gelifltirmeye

çal›flan insanlar var.

T-BOX’› T-BOX yapan önemli unsurlardan bir tanesi de

iletiflim. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum, çünkü biz

birtak›m sorunlar yaflad›k. Türkiye’deki iletiflim dilimizle

yurtd›fl›nda kulland›¤›m›z iletiflim dili birbirinden farkl›.

Örne¤in, bizim içine koydu¤umuz bozuk para ilk önce para

üstüydü, bunu her ülkeye anlatmakta baya¤› zorland›k. Baz›

ülkeler bunun güzel espri oldu¤unu düflündü ve ald› ama

mesela Almanya veya Fransa’da, “Ben ödemeyi kredi kart›yla

yapt›m, bunu ç›kart›p size geri vereyim,” diyenler, o espriyi

anlamayanlar oldu. ‹ngiltere’de “Avro mu, ne Avrosu, biz

Avroyu sevmiyoruz, kesinlikle Avro koymay›n, koyarsan›z

Peni koyun, yoksa hiç koymay›n,” diyenler oldu. Dolay›s›yla

biz ülkeye göre söylemimizi de¤ifltirmek zorunda kald›k.

Avrupa’n›n birçok ülkesinde bunu u¤ur paras› diye koyuyoruz.

“Bu ürün çok u¤urlu, çok k›sa zamanda büyüdük, çok iyi

yerlere gelece¤iz, çok h›zl› büyüyoruz, bunun bir parças› da

sizin olsun, al›n size 1 Avro Sent veriyoruz, çünkü siz bizi

büyüttünüz,” diyoruz. Mesela Singapur’dan son gelen habere

göre, bizim oradaki distribütörümüz bunu para biriktirme

arac› olarak lanse etmifl. “Y›lbafl›nda bu Avro Sentleri

biriktirin, gelin on kat›n› size geri verelim, indirim yapal›m,”

fleklinde kullanm›fl.

Mesela bizim söylemlerimiz flu flekildeydi: “21 Aral›k günü

kutlu olsun” dedik, 21 Aral›k en uzun gecenin oldu¤u gündür,

biz de prezervatif sat›fl›m›z için bunu kulland›k. Buradaki

espriyi yabanc› bir kifliye anlatmak zor. Akdeniz ülkeleri

insanlar› daha anlay›fll›lar, espriyi anl›yorlar ve kald›r›yorlar

ama di¤er ülkeler o kadar kolay kald›rm›yor, bu nedenle

duruflumuzu de¤ifltirmek zorunda kald›k.

Resim 1
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“Popolara kaçmaya don” ifadesi komik olarak nitelendirilse

bile yurtd›fl›nda kullanamad›k. Bunun için prezervatiflere

“Baban›z› yeni kardefllerle paylaflmak istemiyorsan›z” dedik

ve bunun ‹ngilizcesi’ni yapt›k.

Yapamad›¤›m›z kampanyalar da oldu tabii. Mesela “Yeni

sezonda eski donunuzu getirin yeni T-BOX’› götürün”

kampanyas› vard› ya da “Eski donunuz bahane yeni T-BOX’lar

flahane” dedik. Bunu yapmam›z çok zor oldu, bu nedenle

yerel firmalarla çal›fl›p yerel fleyler yapmaya u¤raflt›k. Mesela

“For Sale” sat›l›k kampanyas› yurtd›fl› için tasarlanm›fl,

yurtd›fl›na özel yap›ml› ve bizim “Sat›l›k” diye de¤ifltirip

Türkiye’ye sonradan getirdi¤imiz bir kampanya (Resim 2).

Bunu yaparken f›rsatlar› da kaç›rmamaya çal›flt›k. Mesela

“I-HOPEDED‹K!” kampanyas› Obama’n›n Türkiye’ye geldi¤i

gün yap›ld›. Türk müflterilerine Obama’n›n geliflinden

yararlan›yoruz gibi görüntü yaratmak de¤il tamamen

Obama’n›n geçti¤i otelden gitti¤i yere kadar giden yola bu

ürünleri koyduk. Obama Türkiye’ye binlerce gazeteci

ordusuyla beraber gelecek ve Hope’un ne anlama geldi¤ini

biliyorlar ama “dedik”in ne demek oldu¤unu bilmedi¤inden

yan›ndaki arkadafl›na soracak, T-BOX’›n ne oldu¤una

bakacakt›. Amac›m›z bu etkiyi yaratmakt›. Bunun karfl›l›¤›n›

da gördük, birçok yabanc› bas›nda Obama Türkiye’ye

gitti¤inde T-BOX flöyle fleyler yapt› diye yer ald›.

Farkl›laflmay› sadece üründe ve reklamda yapmak yeterli

de¤il. Tasar›m zaten tekstilin bir parças›, yarat›c›l›k da

reklam›n bir parças›. Bunu çok yönlü yapmam›z gerekiyordu.

De¤iflik kampanyalar tasarlad›k. Y›lbafl›nda Beyo¤lu’nda

camdan afla¤› k›rm›z› donlar att›k. Çok farkl› bir internet

sitemiz var, hem ticaret yap›yoruz hem de farkl› bir durufl

sergiliyoruz. Farkl› sat›fl kanallar› kulland›k; sadece ma¤azada

satmad›k ürünümüzü, insanlar›n sat›n alabilecekleri yerleri

kulland›k. Bir dondurma arabas›nda bikini üstüne giyilen

tunik satt›k.

Bu sene Bodrum, Türkbükü, Gökova koylar›nda charter

teknelerine ve özel yatlara T-BOX teknesi dolaflt›rd›k. Baya¤›

da etkili oldu. Sat›fl› çok s›n›rl›, maliyetini hiç kurtarm›yor,

çünkü bu tekneler günde neredeyse 1 milyar lira civar›nda

harcad› ancak inan›lmaz dönüfller ald›k. Birisi Cem Boyner’e

“Cem, flimdi karfl›dan senin T-BOX teknesi yanafl›yor, çok

gurur duydum, yan›mda yabanc›lar var, bak çekiyorum,”

deyip filmini çekti ve bize gönderdi. Biz de onu kulland›k. Bu

tekne sayesinde Fransa’da bir müflteri bulduk. Frans›z bir

yat›r›mc› teknesiyle Türkiye’de dolafl›rken bu ürünü görmüfl,

bizi arad›. Daha çal›flma aflamas›nday›z ama bir yat›r›mc›n›n

ilgisini çektik. Özellikle Monaco, Saint Tropez’de bunlar›

yapmak istiyorlar.

Üniversitelerde ve okullarda sat›fl kanallar› oluflturduk. Çok

h›zl› aç›l›p kapanabilen küçük ma¤azalar oluflturduk, biz

buna Shop in a Box diyoruz. 10 dakika içerisinde bir

transpaletle getirip an›nda ma¤azay› aç›p sat›fla

bafllayabiliyoruz; 10 dakikada da kapat›p gidebiliyoruz.

Ya¤mur ya¤d›¤›nda da kapan›yor ve suya mukavemetli bir

sistem oldu¤u için hiçbir fley olmuyor ve biz sat›fl›m›z›

sürdürebiliyoruz. Sinemalarda sat›fl yapt›k.

Bu bir tek Türkiye için de¤ildi, yurtd›fl›nda da ayn› duruflu

sergiledik. Yurtd›fl›ndaki distribütörlerimiz de, biz de ayn›

fleyi yapt›k. Mesela sa¤daki dondurma arabas› ve ortadaki

kiosk ‹srail’de (Resim 3).

Kiosk hemen iç içe geçip yar›m saat, bir saat içinde ortadan

kalkabiliyor. Bu da yurtd›fl›nda bir plaja kurulmufl bir T-BOX

ma¤azas› (Resim 4).

Küresel F›rsatlar

Resim 2

Resim 3
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De¤iflim, devaml› inovatif olmak çok önemli. Çok genç bir

ekibimiz var ama sadece içeriden bu deste¤i almak yetmiyor,

d›flar›dan da destek almak gerekiyor. Bizim intranette web

tabanl› bir fikir avc›l›¤› sitemiz var. T-BOX’a herhangi bir

flekilde bulaflm›fl insanlar, yani distribütörlerimiz,

distribütörlerimizde çal›flan insanlar, üçüncü partilerde

bizimle çal›flanlar, bizde iki ay staj yapm›fl üniversite

ö¤rencileri bu sisteme dahil oluyorlar ve sisteme fikir

yükleyebiliyorlar. Akl›na gelen fikri cep telefonuyla

gönderebiliyor, bir peçeteye yaz›yor onu gönderiyor. Bunlar

sisteme yükleniyor, daha sonra biz bunlar› de¤erlendiriyoruz

ve kullan›yoruz. En önemlisi, hiçbir fikri atm›yoruz, bir çöp

kutumuz var ama hiçbir fley silinmiyor. Bir fikri be¤enmesek

de ileri kullan›r›z diye mutlaka sakl›yoruz.

Mehmet N. Pekarun
Sabanc› Holding A.fi. Lastik, Takviye Malzemeleri ve

Otomotiv Grup Baflkan›

Sevgili misafirler, panelin bu k›sm›nda küresel f›rsatlar›n

peflinde giderken ölçek konusunun önemini anlatmaya

çal›flaca¤›m. Bunu anlat›rken de a¤›rl›kl› olarak üretimde,

sat›n almada, tedarik zincirinde, sat›flta, de¤er zincirinde

yani flirketlerin ifl modelinde, inovasyonda ve organizasyonlar›

yap›land›r›rken ölçek avantaj›n› nas›l kullanaca¤›m›z› dünyada

lider olan KORDSAGLOBAL örne¤i üzerinden anlatmaya

çal›flaca¤›m.

K›saca KORDSAGLOBAL hakk›nda bilgi vermek istiyorum.

fiirket 37 y›ld›r lastik üreticilerine hizmet veriyor. Dünyan›n

lider kord bezi üreticisi. Tekstil bazl›, naylon ve polyester,

endüstriyel takviye malzemesinde lider. Burada ciro olarak

bakt›¤›m›zda, 1 milyar dolar ve üzeri hedefleniyor. 80’in

üzerinde ülkeye sat›fl yap›l›yor. Global lastik firmalar›na lokal

hizmet veriliyor; befl k›tada, 9 ülkede, 11 iflletmede üretim

yap›l›yor, 4500 çal›flanla hizmet sa¤lan›yor. Yak›n zamanda

yap›lan teknolojik Ar-Ge yat›r›m›yla da  yenilikçi ürünler

sa¤lamaya çal›fl›yoruz.

Çok k›sa kord bezini anlayal›m; nedir, nas›l üretilir, nerede

kullan›l›r. Hammaddesi petrokimya bazl›d›r: naylon ve

polyester. KORDSA naylon ve polyester iplik üretir, bunu

tekstil bazl› süreçlerden geçirip kord bezine çevirir, bu kord

bezi de araçlar›m›zdaki lastiklerin içini kesti¤inizde

görece¤iniz iki tane ana takviye malzemesinden biridir.

Lastik firmalar› taraf›ndan araç lastiklerinde uygulan›r.

KORDSA global bir firma, befl k›tada tesisleri var. (Resim 1)

1973 y›l›nda kurulan KORDSA’n›n özellikle 80’lerin bafl›ndaki

cirosu günümüze kadar 20 kat civar›nda artm›flt›r.

KORDSA önce Türkiye’de bir kord bezi üreticisi olarak

bafll›yor. Yak›n pazarlara üretim yap›yor. 80’li y›lar›n ortas›na

gelindi¤inde iplik üretimine giriyor ve bölgede de tesisler

kurmaya bafll›yor ve bölgede iplik ve bez üreticisi olarak
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rekabet ediyor. 2000 y›l›na gelindi¤inde öyle bir ölçe¤e

geliniyor ki büyük bir firma olan Dupont firmas›yla bir ortakl›k

yap›l›yor ve uluslararas› bir üretici haline geliyor. 2005

y›l›nda da tamamen Türk sermayeli Sabanc› firmas›,

sektöründe global lider firma oluyor.

Bu evrim gerçekten çarp›c› bir evrim. Neredeyse 20 kat›na

ç›kan bir cirodan bahsediyoruz. Türkiye’de bafllayan bir

üretimin nerelere geldi¤ini görüyoruz. Bunu yaparken de

tabii her zaman için müflterilere bakmak laz›m. Lastik

üreticileri de bu 30 y›ll›k zaman diliminde önce bölgesel

üreticiler olarak çal›fl›rken sektör 80’li y›llar› ortalar›nda

bafllayan konsolidasyonla 3 büyük üreticiye, daha sonra 5

büyük üreticiye dönüflüyor. 90’l› y›llar›n ortalar›nda bafllayan

ciddi bir at›l›mla bu 5 büyük üreticiyi takip eden di¤er 10

üretici de 10 büyük Asyal› firmalar dedi¤imiz flekilde

sektörümüzde yap›lan›yor.

Ölçek konusunu teker teker ifllemeye çal›flaca¤›m. Önce

üretimle bafllayal›m. KORDSA’n›n yapt›¤› iflte iplik üretiliyor

ve bu kord bezi haline getiriliyor. ‹plik standart ürün,

dolay›s›yla ölçek f›rsat› mutlaka önce standardizasyonun

yüksek oldu¤u üründe bafll›yor. KORDSA’n›n özellikle naylon

iplikte sektörde en büyük kapasiteye sahip oldu¤unu

söylemek laz›m. Bu, hem yeni yat›r›mlarla, hem sat›n almalarla

gerçekleflmifl bir avantaj. Naylonda en büyük tesislerimiz

Türkiye’de, Kuzey Amerika’da, Asya’da ve Endonezya’dad›r.

Ölçek avantaj›n› tabii üretim teknolojisiyle de sa¤l›yorsunuz;

polimerizasyon denilen teknoloji daha çok ölçek avantaj›n›

destekliyor. Di¤er taraftan da, hepimizin bildi¤i gibi üretimde

esneklik de sa¤lamak laz›m. KORDSA bunu batch teknoloji

dedi¤imiz esnek teknoloji dengesiyle gerçeklefltirdi.

Ölçek konufltu¤umuzda her zaman girdileri konuflmam›z

laz›m. Girdilerde sa¤lanan avantajlar maliyetleri nas›l

azalt›yor? Az önce petrokimya hammaddeler var dedik,

naylondaki hammaddeyi al›m taraf›na bakt›¤›n›zda sektörde

5 tane firma var. Bu kadar az say›da tedarikçinin oldu¤u bir

pazarda, ölçek pazarl›k için çok önemli oluyor. Ürün

maliyetinin de %60’›n› hammaddenin oluflturdu¤unu

düflünürsek, KORDSA’n›n pazarda naylon polimerde ikinci

büyük al›c› olmas›, ölçek avantaj› sa¤l›yor.

Sat›flta ölçek nas›l oluyor? Tesislerimizden bahsetmifltik. Bu

sanayide önemli olan konu, kord bezi tesisinin mümkün

oldu¤u kadar müflteriye yak›n olmas›, çünkü kord bezi daha

çok müflteriye özel bir ürün, dolay›s›yla KORDSA da tüm

co¤rafyalarda kord bezi tesisi kurmufl bir firma.

Dünya lastik sektöründe befl tane büyük oyuncu oldu¤unu

söyledim. Bunlar, toplam lastik sat›fl›n›n %60’›n›

gerçeklefltiriyorlar. KORDSA’n›n cirosunun yar›s› da bu büyük

beflten kaynaklan›yor. Burada müflterilere odaklanm›fl olmak,

organizasyonu müflterilere göre kurmak ve ona göre hizmet

vermek de sat›fl taraf›nda avantaj sa¤l›yor.

Tedarik zincirinde ölçe¤e bakt›¤›m›z zaman, KORDSA’n›n

üretim tesislerinde standart ürün iplik oldu¤u için, ipli¤in

tesisler aras›nda transferi, pazar flartlar› ve talep de¤iflti¤inde

bu esnekli¤i sa¤lamak aç›s›ndan ürünün standart hale

getirilmesi ve de¤ifltirilebilir olmas› önemli bir avantaj sa¤l›yor.

Bunu yaparken de tabii ki global üretim planlamas› yapacak

bir organizasyon yap›s› oturtman›z gerekiyor ki bu kapasiteyi

tek kapasite gibi yönetebilesiniz. Tabii bütün bu planlama

faaliyetleri sayesinde de sevkiyat maliyetinde ölçek

avantajlar› sa¤lanabiliyor.

De¤er zincirine, yani flirketin ifl modeline, müflteriye sundu¤u

hizmet ve ürünlere – daha çok yatay ve dikey entegrasyon

konusu bu – bakarsak, flirketin müflterileri hem global hem

yerel müflteriler. Önce kord bezi üreterek bafllad›¤›n› söyledik,

fakat sonra üretimde maliyeti daha iyi kontrol edebilmek

için naylonda ipli¤e do¤ru geriye entegrasyon sa¤l›yor. Ürün

gam›n› geniflletiyor ve polyester kord bezi üretmeye bafll›yor.

Yine naylonda oldu¤u gibi zamanla polyester iplik üretmeye

bafll›yor. Ürün gam›n› yine gelifltirmek için de hibrid bezler

ve tek kordu ekleyerek de¤er zincirindeki ölçek avantaj›n›

sa¤lamaya yöneliyor.

‹novasyonda ölçek konusunu da biraz aç›klamak istiyorum.

Oturmufl bir sanayi flirketinden bahsediyoruz. Kord bezi baz›

aç›lardan standart bir ürün gibi görülebilir, çok büyük bir

de¤iflim olmad›¤›n› düflünülebilir fakat burada da Ar-Ge çok

önemli.  KORDSA’n›n 2007 y›l›nda bafllatt›¤› Ar-Ge hamlesi

ve kurdu¤u Ar-Ge merkezi dört teknoloji platformunda

müflteri ihtiyaçlar›na göre odaklanm›fl projelerle hizmet

veriyor. Böyle bir sektörde bu tip yat›r›m› sa¤layan en önemli

faktörlere bakt›¤›mda, öncelikle yayg›n müflteri eriflimi çok

önemli. Müflteri baz› ne kadar geniflse, proje yelpazesinde

çeflitlilik ve odaklanma sa¤lanabiliyor. Ciro avantaj› malum

yani Ar-Ge finanse edebilmek için belli bir büyüklük ve kârl›l›k

çok önemli oluyor. Yenilikçi firmalarla çal›flabilmek de önemli

çünkü müflteriniz ne kadar yenilikçiyse siz de o kadar yenilikçi

olabiliyorsunuz. Burada büyük befl firman›n KORDSA’n›n

ana müflterisi olmas› çok büyük bir avantaj sa¤l›yor. Bunlar

neticesinde de Ar-Ge portföyünde derinlik ve verimlilik

sa¤lan›yor. Tabii ki devletimizin yak›nda zamanda bu konuda

artan teflviklerinin de büyük katk›s› var.

Organizasyon boyutu da çok önemli. KORDSA’n›n önceki

iflletim modelinde dört bölge yani Avrupa-Ortado¤u,-Afrika,
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Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya’da yap›lanm›fl

bölgesel bir organizasyonu vard›. Bu co¤rafyalarda hem

global hem de bölgesel müflteriler var ama yap› olarak

tesislerini ve sat›fl faaliyetlerini daha çok bölge baz›nda

yönetiyordu. Fakat hem müflterinden gelen talep hem de

ölçek avantajlar›n› iyi kullanma amaçl› yeni bir iflletim

modeline geçti. Bütün dünyada tek pazar, tek kapasite

mant›¤›yla matriks bir organizasyona geçildi; müflteri ekipleri

kuruldu, global fonksiyonlar oluflturuldu ve bu yap›n›n

getirdi¤i sinerjiler üzerine gidildi. Örne¤in, Brezilya’da

Goodyear müflterisine sat›fllardan sorumlu bir arkadafl,

Güney Amerika sat›fl ekibinde çal›fl›rken yeni kurulan

Goodyear global müflteri ekibinde çal›flmaya bafllad›,

dolay›s›yla hem global pazardaki faydalar› ve sinerjileri

maksimize etmek için çal›flt› hem de Güney Amerika

bölgesindeki ekibin parças› olarak da çal›flmaya devam etti.

KORDSA aç›s›ndan sa¤lanan avantajlara bakacak olursak

her fleyden önce insan kaynaklar›m›z olsun, kapasitemiz

olsun daha verimli kullan›lmas› sa¤land›. Sabit maliyetlerde

düflüfl sa¤land› ama daha da önemlisi müflteri organizasyonu

sayesinde müflteri sadakatinde önemli ad›mlar at›lm›fl oldu.

Böyle büyük bir organizasyonda yetkinliklerin

yayg›nlaflt›r›lmas›, odaklanmas› çok önemli. Daha çok

merkezin Türkiye’de olmas› ve burada oluflturulan ekiplerle

de oldu ama global üretim ve teknolojide ve mühendislikte

ekipler, network’ler oluflturularak buradaki yetkinliklere

odaklan›l›p flirketin en çok ihtiyac› olan yerlere de

yönlendirilerek flirkete fayda sa¤land›.

fiu ana kadar, bir flirketin Türkiye’de bir fabrikada bafllay›p

dünyan›n dört bir yan›nda global sektör liderli¤ine gelme

hikâyesini size anlatmaya çal›flt›m. Son k›s›mda da, özellikle

önümüzdeki 10 y›la bakt›¤›m›zda küresel rekabette nelerin

önemli oldu¤una de¤inmek istiyorum.

Hepimizin de bildi¤i gibi ilk olarak pazarlar›n de¤iflmesi

geliyor. Özellikle çift kutuplu dünya pazarlar›, dünya düzeni

dedi¤imiz sisteme uygun ölçek ve tedarik sistemi çok önemli

olacak. ‹fl modellerinin esnekli¤inin yan›nda ölçek de önemli.

Çift kutuplu dünya düzeninde, Bat›’dan Do¤u’ya kayan

pazarlar, Do¤u’da büyüyen pazarlardaki ölçe¤e ulaflmak

ama Bat›’daki büyük pazarlardaki hizmeti ve kârl›l›¤› da

korumak çok önemli, dolay›s›yla buna göre ölçek ve tedarik

zinciri kurmak gerekiyor.

Az önce Do¤an Bey anlatt›; ölçek genelde standardizasyon

anlam›na geliyor ama farklaflt›rma olmadan, küresel f›rsatlar›

takip etmek, yerel pazarlara adapte olmak mümkün de¤il.

Ürün ve hizmette farkl›laflma çok önemli. Ne pahas›na olursa

olsun Ar-Ge diyorum. Küresel bazda oynayan, genifl

pazarlarda çal›flan firmalar›n Ar-Ge olmadan, bu anlamda

çabalar olmadan büyümesi, farkl›laflma sa¤lamas› çok zor.

Küresel bazda bakt›¤›m›zda, büyüyen firmalar›n, bölgesel

bazda büyümenin takibinde, hem orada pazar›n büyümesi

sebebiyle hem de global rakiplerin hepsinin dünyan›n fabrikas›

haline gelen Çin’de üretim yapmas›ndan dolay› Asya’da

üretim flart. Bu sayede o rakiplere de yak›n olup pazar›

yak›ndan takip etmek mümkün oluyor.

Sürdürülebilirlik konusu de¤iflik platformlarda sürekli

konufluluyor. Müflterilerimiz ve pazarlar çevreci ürünler

talep ediyor, sanayinin neresinde olursak olal›m buna adapte

olmam›z gerekiyor. Sürdürülebilir ürün ve piyasalardaki h›zl›

de¤iflkenli¤e adapte olacak ifl modelleri yaratmak da çok

önemli.

Son olarak, ölçek konusu genelde standardizasyon anlam›nda

geliyor. Global ölçek, dolay›s›yla maliyet bak›m›ndan çok

önemli ama büyüdü¤ünüz pazarlarda yerel adaptasyon

yapmak için de müflteriye özel ürün sunabilmek önemli.

Biliyorsunuz bunlar z›t ve birbiriyle çat›flan güçler. Burada

da pazar flartlar›na göre bu z›t güçlerde denge sa¤lamak

çok önem kazan›yor.
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Necati Yeniaras
Eximbank Genel Müdür V.

Sanayi Odam›za ve yetkililerine, Türk imalat sanayinin küresel

rekabet yar›fl›nda baflar›l› olma yönündeki çabalar›na sa¤lad›¤›

katk›lardan dolay› teflekkür ederek konuflmama bafllamak

istiyorum.

Hepinizin yak›ndan bildi¤i üzere, bu son küresel finansal

kriz, özellikle dünya ticaret hacminde ciddi bir daralmaya

neden olmufl, bu durum ihracat›m›z› do¤rudan ve dolayl›

olarak etkilemifltir. 2009 y›l›nda ihracat›m›zda azalma

meydana gelirken Türkiye’nin ihracat yap›s›nda da birtak›m

de¤iflimler gözlenmifltir. 2010 y›l›nda, küresel anlamda ve

ülkemizde büyümenin bafllamas› üzerine, ihracattaki bu

düflüfl durmufl ve tekrar art›fl bafllam›flt›r. 2010 y›l›nda

ihracat›n y›ll›k bazda yaklafl›k 112 milyar dolar olarak

gerçekleflmesi beklenmektedir.

Türkiye, 2001 y›l›nda dünyadaki küresel geliflmeden ba¤›ms›z

olarak bir kriz yaflam›flt›, bu finansal bir krizdi. Bu krizden

ç›k›flta, Türkiye’nin büyümesi aç›s›ndan ihracat çok önemli

bir rol oynam›flt› fakat bu son kriz, dünya ticaret hacminde

ciddi bir daralmaya yol açt›¤› için ihracat hacminde çok ciddi

ve olumsuz bir etkisi oldu. Dolay›s›yla bu anlamda son

dönemde, Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rmalar Vakf›’n›n

d›fl ticaretin finansman› konusunda yay›nlad›¤› son bir rapor

var. Bu raporu inceledi¤iniz zaman Türkiye’deki ihracattak

düflüflün, ihracat›n finansman›ndan çok yurtd›fl› talepteki

daralmadan kaynakland›¤› ileri sürülmüfltür. TEPAV’›n bu

anketine kat›lan yöneticilerin %60’› ihracattaki düflüflün

yeni mal siparifllerinin al›nmamas›ndan kaynakland›¤›n›,

%40’a yak›n› da yurtiçi finansmandan ziyade Türkiye’nin

mal ve hizmetine potansiyel yurtd›fl› al›c›lar›n kendi

ülkelerinde finansman sa¤lama konusunda yaflad›klar›

s›k›nt›lardan kaynakland›¤›n› söylemifllerdir. ‹hracatç›lar›n

kendi finansman problemlerinden kaynaklanan s›k›nt›larsa

%10 olarak belirtilmifltir. Dolay›s›yla bu TEPAV araflt›rmas›,

ihracattaki düflüflün veya ihracat art›fl›n›n daha çok d›fl

talepten kaynakland›¤›n› göstermektedir.

Bununla birlikte d›fl ticaretteki de¤iflimlere karfl›, ihracat›m›z›n

tepkisinin oldukça hassas oldu¤u bir dönemdeyiz. Dolay›s›yla

2011 y›l›nda ekonominin tekrar büyümesiyle birlikte 2011 ve

daha sonraki y›llarda ihracat›m›z›n yeniden art›fl trendine

girebilece¤ini söyleyebiliriz. Bu çerçevede, krizden ç›k›flla

birlikte Eximbank’›n da üyesi oldu¤u dünyadaki Eximbank’lar

özellikle bu kriz döneminde yeni programlar ortaya koydular,

yeni çözümler ürettiler. Tabii bunlar daha çok piyasa kaynakl›

yani piyasayla uyumlu çözümler oldu ve dolay›s›yla Eximbank

olarak biz de 2010 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren bankan›n

orta ve uzun vadeli yeni vizyonunu belirledik. Bunu zaman

zaman kamuoyuyla paylaflt›k. Türkiye ihracat›n›n art›r›lmas›

için bu sene gerçekleflmesi beklenen 112 milyar dolarl›k

ihracat›n orta vadeli planda 2011 y›l›nda yaklafl›k 127 milyar

dolara ulaflmas› hedeflenmektedir. Dolay›s›yla Türkiye’nin

ihracat›n› art›rabilmesi, geleneksel pazarlardaki pay›n›n

korunmas›n›n yan› s›ra farkl› bölgelerde ve ülkelerde de yeni

pazarlara girebilmesine ve buralarda ihracat›n›

art›rabilmesine de ba¤l›d›r. Bununla birlikte, di¤er bir önemli

noktaysa, Türkiye’nin komflu ve çevre ülkelerle olan ihracat›

ve Afrika ülkelerine ihracat› son y›llarda artm›flt›r ve bu

önemli bir noktad›r, ancak bu pazar ve bölge çeflitlili¤i önemli

olmakla birlikte uzun y›llar›n birikimine dayanarak kurulan

mevcut pazarlar›n da kaybedilmemesi gerekmektedir. Çünkü

Türkiye uzun y›llar›n birikimiyle kurdu¤u iliflkiler nedeniyle,

kriz döneminde baz› pazarlarda üstün oldu¤u kimi sektörlerde

gitgide baflka oyuncular›n da pazara girmesiyle kay›plar

yaflam›flt›r.

Bu anlamda ihracat pazarlar›n›n korunmas›, yeni ülkelere

aç›lma konusunda ihracatç›lar›m›z›n, sanayicilerimizin iflçilik,

iflçilik maliyeti, kaliteli üretim ve teknolojinin yan› s›ra

finansman anlam›nda da ciddi bir deste¤e ihtiyaçlar› oldu¤unu

düflünüyoruz. Uluslararas› alanda rakipleriyle rekabet

edebilecek finansal koflullara da sahip olmalar› gerekiyor.

Türk sanayicisinin ve ihracatç›s›n›n rekabette baflar›l›

olabilmeleri ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmeleri

için gerek finansmana eriflim, gerek maliyet gerekse vade

koflullar› aç›s›ndan uygun finansman koflullar›na da sahip

olmas› gerekiyor.

Bilindi¤i gibi, Türk ihracat kredi bankas› Türk Eximbank,

ihracat›n finansman›nda uzmanlaflm›fl bir kurumdur. Bizim

bütün programlar›m›z ve çal›flmalar›m›z, Türk ihracat›n›n

ve döviz kazand›r›c› faaliyetlerin, yurtd›fl› müteahhitlik ve

yat›r›mlar›n desteklenmesidir. Banka ihracat sektörüne y›lda

ortalama 9 ila 10 milyar dolar döviz kazand›r›c› destek

sa¤lamaktad›r. Bunun yaklafl›k 4-4,5 milyar dolar› nakdi

kredi fleklinde, 5 milyar dolar› ihracat kredi sigortas›

fleklindedir. Bu y›l, 30 Kas›m itibariyle bankan›n sektöre

sa¤lam›fl oldu¤u destek yaklafl›k 8 milyar dolar, yaklafl›k 12

milyar TL civar›ndad›r. Y›l sonunu yaklafl›k 9 milyar dolarl›k

bir destekle kapataca¤›m›z› tahmin ediyoruz.

Biraz önce konuflmamda belirtti¤im gibi Eximbank 2010

y›l›nda temel vizyonunda ciddi bir de¤iflikli¤e gitti. Bunlar›

genel bafll›klar itibariyle sizlerle  paylaflmak istiyorum.

Y›llardan beri bizim faaliyetlerimizin önemli bir k›sm›n› sat›c›

kredileri dedi¤imiz k›sa vadeli, ihracatç›n›n sevk öncesi

ihtiyaç duydu¤u finansman yani bir anlamda iflletme sermaye
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finansman› ihtiyac› oluflturuyordu. Son y›llarda tabii bu bir

anlamda bir zorunluluktan do¤maktad›r. Dünyadaki

Eximbank’lar, özellikle de k›ta Avrupas›’ndaki geliflmifl

ülkelerdeki Eximbanklar›n daha çok sigorta ve garanti

alan›nda faaliyet göstermektedirler, nakdi kredi faaliyetini

pek yürütmemektedirler. Dünyada US Eximbank,

Avustralya’da EFIC gibi Eximbanklar hem nakdi kredi

vermekte hem de bizim gibi garanti ifllemi yapmaktad›r.

Dolay›s›yla Eximbank her iki fonksiyonu da bir arada

yürütmektedir.

Türk Eximbank olarak bizim y›llar boyunca k›sa vadeli nakdi

kredide yo¤unlaflmam›z›n bir nedeni de Türk bankac›l›k

sisteminden kaynaklanmaktad›r. Hepinizin de bildi¤i gibi

kamu finansman aç›¤›n›n 90’l› y›llardan 2000’li y›llara kadar

devam etmesi sonucu Türk bankac›l›k sektörü a¤›rl›kl› olarak

iç borçlar› finanse etmifltir. Bu alamda reel kesime, flirketler

kesimine bir kaynak aktar›m› olmam›flt›r. Bu tabii bankac›lar›n

günah› de¤ildir, ekonomik politikalar›n gere¤i ve sonucu

fleklinde tezahür etmifltir. Özellikle 2000’li y›llardan sonra

gerek ekonomik ve siyasetteki istikrar, gerek bu büyüme

trendi bankac›l›k kesiminin flirketler kesimine tekrar kredi

vermeye bafllamas›n› sa¤lam›flt›r.

Sadece birkaç oran› sizlerle paylaflmak istiyorum. 2002

y›l›nda krizden hemen ç›k›flta, Türkiye’de bankac›l›k

sektöründe konsolide olarak bankalar›n kredi verme oran›

%2 iken bugün %51 seviyesindedir. Bugün ülkemizde 49

banka faaliyet göstermektedir. Türk bankac›l›k sektörünün

30 Eylül 2010 tarihi itibariyle aktif büyüklü¤ü 927 milyar

TL’dir, bunun 475 milyar TL’si kulland›r›lan kredilerdir. Bunlar

kurumsal krediler, KOB‹ kredileri ve tüketici kredileridir.

Kredilerin aktife oran› %51 gibi yüksek bir noktaya ulaflm›flt›r.

Sonuç olarak bugün Türk bankac›l›k sistemi, flirketler

kesiminin, reel kesimin k›sa vadeli iflletme kredisi ihtiyac›n›

karfl›l›yor. Dolay›s›yla biz banka olarak, bu makroekonomik

noktadan yeni bir vizyon belirledik. Art›k Türk bankac›l›k

sistemi, flirketleri ve sanayiyi destekledi¤i ölçüde, Eximbank’›n

bu alandan yavafl yavafl, tedricen çekilmesi, daha çok orta-

uzun vadeli ifllemlere a¤›rl›k vermesi fleklinde karar ald›k.

Yani Türk Eximbank, dünyadaki Eximbank’lar›n örneklerine

ve uygulamalar›na benzer flekilde faaliyet göstermeyi

vizyonuna dahil etmifltir. Bu genel vizyona uygun olarak

bunun alt aç›l›mlar›n› sizlerle nas›l paylaflaca¤›z? Bizim ana

faaliyetlerimizin birisi de ihracat kredi sigortas› sa¤lamak.

Bu faaliyetlerimize devam edece¤iz, bu anlamda y›lda 5

milyar dolarl›k ifllem yap›yoruz. Di¤er taraftan k›sa vadeli

kredileri Türk bankac›l›k sistemi fonlad›¤› ölçüde Eximbank

daha çok ülkelere al›c› kredileri fleklinde kredi line’lar› açacak.

Buradaki temel vizyonumuz, bu ülkelerde aç›lacak kredi

line’lar›yla bu ülkelerde 10 y›la kadar sermaye mal› proje

finansman›na destek sa¤lamay› hedefl iyoruz.

Türkiye’de ihracat›n yap›s›n›n a¤›rl›kl› olarak k›sa vadeli ve

mal mukabili fleklinde ödemelerde yo¤unlaflt›¤›n› görüyoruz.

Türkiye ihracat›n› art›racaksa ki hükümetimiz bu konuda

son zamanlarda çal›flmalara a¤›rl›k verdi, kamuoyuna bir

k›sm› aç›klanan, belli bir zaman sonra da tüm alt bafll›klar›yla

aç›klanacak olan Cumhuriyet’in 100. kurulufl y›ldönümü

2023’te 500 milyar dolarl›k bir ihracat hedefleniyor. Bu,

rakamsal olarak büyük bir hedef olman›n yan› s›ra ciddi bir

de¤iflimi de sembolize ediyor. Türk ihracat› her sene %12,2

artacak demektir. Dolay›s›yla bunun içinde Eximbank’a çok

önemli görev ve roller düflmektedir. Bunun sektörel alt

konular›na bakt›¤›m›z zaman, örne¤in makine ve makine

aksam› sektörü, 2023’te 100 milyar dolarl›k bir ihracat

hedefliyor. Biz sektörle birkaç kere bir araya gelip ortak

çal›flmalar yürüttük. Hatta önümüzdeki hafta bafl› sektörle

beraber kamuoyuna yeni program› aç›klayaca¤›z. Makine

sektöründeki ihracat›n›z› 100 milyar dolara k›sa vadeli

kredilerle ç›karamazs›n›z. Sektörün burada ihtiyaç duydu¤u

sektörün ürünlerine olan d›fl talebi yani al›c›ya orta-uzun

vadeli bir kredi imkân› sa¤layacaks›n›z. Biz de makine

sektörüyle yapt›¤›m›z toplant›larda sektörün yurtd›fl›na

sataca¤› makine ve aksamlar›n yurtd›fl›ndaki al›c›lar›na befl

y›la kadar ödemesiz dönem de içeren bir kredi imkân›

yaratarak desteklemeyi düflünüyoruz. Program›m›z› bu

flekilde haz›rlad›k ve hafta bafl›nda da kamuoyuna

aç›klayaca¤›z.

Sonuç olarak, makro istikrar bu flekilde devam etti¤i takdirde,

Türk bankac›l›k sektörü sanayi ve reel kesimi fonlad›¤› ölçüde

Eximbank k›sa vadeli finansmandan tedricen çekilecek daha

çok orta-uzun vadeli ifllemlere a¤›rl›k verecektir. Orta-uzun

vadeli ifllemler için al›c› flirketlere al›c› kredileri tahsis edilecek.

Tabii bu ülke kredileri uygulamas› bizim yeni bir uygulamam›z

de¤il, 1990’lardan beri uygulad›¤›m›z bir fley fakat son y›llarda

çok etkin olarak kullan›lmad›. Ülke kredilerinde de OECD risk

s›n›fland›rmas›nda 0. gruptan 5. gruba kadar devlet garantisi

olmaks›z›n bir banka kredisi alt›nda da kredi açabilece¤iz.

1990’l› y›llar›n bafl›nda biz ülkelere devlet garantisi alt›nda

krediler aç›yorduk. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra

Rusya Federasyonu ve oradaki di¤er Türk kökenli

cumhuriyetlere Eximbank devlet garantisi alt›nda krediler

açt›. Bunlar, orta-uzun vadeli kredilerdi. Bu kredilerle Türk

müteahhitler orada ilk etapta oteller, ifl merkezleri,

havaalanlar›, birtak›m altyap› projelerine girdiler. Bugün

Eximbank kredilerinin pazara girifl için çok önemli bir deste¤i

Küresel F›rsatlar



101

oldu¤u aç›kt›r. Türk ifladamlar›, Türk müteahhitleri bugün

o bölgede yaklafl›k 50 milyar dolarl›k ifli kendi bafllar›na

üstlenebilecek bir potansiyele gelmifltir.

Fakat 2000’li y›llara geldi¤imiz zaman bu ülkelerde, devlet

garantilerinde art›k bir s›k›nt›, bir s›n›rlama var. IMF de

bunlara yönelik s›n›rlama politikalar› uyguluyor. Dolay›s›yla

bu ülkelerde art›k devlet garantileri alt›nda ifl yapmak son

derece zor. Bununla birlikte biz bu ülkelerde banka garantisi

alt›nda, riskini alabilece¤imiz bankalara 10 y›l vadeye kadar

gerek Türkiye’deki ihracatç›n›n sataca¤› sanayi ve sermaye

mallar›n›, gerekse proje finansman›n› destekleyecek krediler

açaca¤›z. Di¤er taraftan Ortado¤u ve Afrika ülkeleri gibi

daha riskli ülkelerde devlet garantisi alt›nda bu kredilerin

uygulanmas›na devam edilecek.

Burada vurgulamak istedi¤im en önemli nokta,  flirketlerimizin

içeride oldu¤u kadar küresel ve belgesel anlamda da

büyümesi gerekiyor. Bu anlamda yat›r›mlar›n d›flar›ya

aç›lmalar› son derece önemli. Eximbank’›n da bu yeni vizyonu

çerçevesinde, bu tür çal›flmalar› destekleyecek finansman

ve destek imkânlar› var.

Son olarak sigorta garanti faaliyetlerinden biraz bahsetmek

istiyorum. Biz ihracat kredi sigortas›n› Türkiye’de ilk

uygulamaya getiren, bugün pazar pay›n›n %75’ine sahip bir

bankay›z. Dünyan›n önde gelen ihracat finansman› kurulufllar›

da art›k ‹stanbul’da ofis açt›lar ve ihracatç›lar›m›za kredi

deste¤i veriyorlar. Bununla birlikte ihracat kredi sigortas›,

ihracat›n desteklenmesinde son derece önemli bir enstrüman.

Burada daha çok k›sa vadeli ifllemler kazanmakla beraber

orta vadeli ifllemleri de destekliyoruz. ‹hracat kredi

sigortas›yla, ihracatç›lar›m›z yurtd›fl›na satt›klar› mal bedelinin

al›nmas›nda karfl› karfl›ya kalacaklar› riskleri bir anlamda

minimize ediyorlar. Di¤er taraftan ihracat kredi sigortas›n›n

bir teminat vasf› da var. Ticari bankalarla yapt›¤›m›z iflbirli¤i

anlaflmalar›yla, sigorta poliçesini teminat göstermek suretiyle

ayr›ca finansman sa¤lama imkânlar› da var. Bugün baz›

ticari bankalarla bu anlamda iflbirli¤i yapm›fl durumday›z ve

bu sene bu bankalar›n say›s›n› art›raca¤›z. Dolay›s›yla

Eximbank’a bir ihracat alaca¤›n› sigorta kapsam›na ald›ran

bir ihracatç› ayn› zamanda bu poliçesini finansman ihtiyac›

oldu¤u takdirde bir bankaya teminat göstermek suretiyle

de f inansman imkân›  da sa¤layabi lmektedir .

Eximbank önümüzdeki dönemde, 500 milyar dolarl›k ihracat

hedefine ulaflabilmesi için daha çok orta-uzun vadeli kredi ve

sigorta ifllemlerine a¤›rl›k verecek. ‹hracat›n desteklenmesinin

ihracatç›lar›m›za yurtd›fl›nda vadeli sat›fl ve daha iyi finansal

koflullarla mal satma imkân› getirece¤ini düflünüyorum.

Saffet Karpat

‹zin verirseniz konuflmalar› k›saca toparlamak istiyorum. En

baflta söyledi¤im gibi bugün Türkiye, milli gelir olarak

dünyan›n ilk 17 ekonomisi aras›na girmifltir. Bu, çok önemlidir.

75 milyon insan da bu durumdan olumlu yönde

etkilenmektedir.

KORDSA gibi bir flirketin baflar›s›n› görüyorsunuz. 20 y›l

içinde dünya çap›nda nas›l ‘en büyük’ flirket haline geldi¤ini

paylaflt› bizimle Mehmet Pekarun. Demek ki bölgesel bir

marka olarak dünya flirketi haline dönüflmek de mümkün.

Son 50 y›la bakt›¤›m›z zaman, yani 1950’lerden sonra,

dünyada küresel anlamda baflar›l› olmufl flirketlerin neredeyse

tümü Bat›l›… Yani flirketlerin menflei ya Amerika ya da

Avrupa ülkesidir. Tabii bunlar›n kendi pazarlar›n›n çok

geliflmifl olmas›, kendi ülkelerindeki ifllerinin büyük olmas›,

onlara inan›lmaz avantajlar sunmufltur. Buradaki 2-3

avantajdan bahsetmek istiyorum: Bu flirketler bundan 50

y›l önce yerel flirketlerdi ama zaman içinde uluslararas›

flirketler haline geldiler. 20 y›l önceki Türkiye’ye bakt›¤›m›z

zaman, bugün sanayicimizin inan›lmaz bir baflar› kaydetti¤ini

görüyoruz. Esasen biz burada kongrede bunun temelindeki

üç konuya de¤inmek istedik: Do¤an Kafl›kç›’n›n anlatt›¤›

markalaflma, yani bir fikri veya bir ürünü marka haline

getirmek ve ayn› ismi kullanarak bunu dünya çap›nda bir

referans haline getirmekti.

Son on y›lda Türkiye’de bunun birçok örne¤ini gördük. Belki

KORDSA’n›n reklam›n› televizyonda görmüyoruz ama bugün

KORDSA dünyada kord bezi konusunda önemli bir referanst›r.

“Bir tane naylonla ipli¤i kar›flt›r›yorsunuz, ne olacak?”

diyebilirsiniz ama arkas›nda inan›lmaz bir Ar-Ge yat›r›m› var.

T-BOX konsept ve fikir olarak tamamen Türkiye’den ç›km›flt›r.

Bunu dünya çap›nda bir fikir haline getirmek de büyük

imkânlar sa¤l›yor.

Geriye bakt›¤›m›z zaman, uluslararas› flirket olma ve küresel

alanda rekabet edebilmek aç›s›ndan Bat›l› flirketlerin son 50

y›lda dünya çerçevesinde geliflmesinde, Eximbank’›n,

HSBC’nin veya oradaki bankalar›n büyük önemi oldu¤unu

görüyoruz. Onlar›n yerel bankalar› da dünya çap›nda bölgesel

bankalar haline geldi. 2008’de yaflad›¤›m›z krizden Türk

bankalar›n›n bu kadar sa¤l›kl› ve sa¤lam ç›kmas›… Necati

Yeniaras’›n dedi¤i gibi son 15 senedir iç borçlanmay›

finansmandan ç›kararak sanayicilerin bölgesel anlamda ve

dünya çap›nda oyuncu haline gelmesinde büyük katk›

sa¤lanm›flt›r. Dolay›s›yla Türk flirketlerinin çok baflar›l›

olaca¤›na inan›yorum.
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Bugün Eximbank gibi 5-10 y›ll›k uzun vadeli kredi veren

bankalar bile, Necati Yeniaras’›n dedi¤i gibi Türk flirketlerinin

daha k›sa sürede bölgesel anlamda daha rekabetçi olmas›

için kredi anlay›fllar›nda de¤ifliklik yap›yor. Bunlar, Türk

flirketleri için çok olumlu geliflmelerdir.

P&G bünyesinde 27 y›ld›r bulunuyorum ve do¤al olarak son

15 y›lda ülkeye yeni birçok marka getiren çok say›da flirket

tan›yorum. Bir Türk yat›r›mc› olarak baflka bir ülkeye gitti¤iniz

zaman, insan kaynaklar›n›n ne kadar önemli oldu¤unu

görüyorsunuz. Burada da Türkiye’nin inan›lmaz bir avantaj›

var. Türkiye’de endüstride çal›flan ya da üniversite yetiflen

gençlerimiz çok baflar›l›lar. Biz de flirketimiz içerisindeki

yetenekleri yetifltirmek konusunda önemli çal›flmalar

yapmaktay›z. fiu anda P&G Türkiye çal›flanlar›n›n 10%’u

di¤er ülkelerdeki ofislerimizde çeflitli yönetici pozisyonlar›nda

çal›flmaktad›r.

Bugün flirketimizin pek çok kademesinde Türk yöneticiler

bulunuyor, Türkiye’nin d›fl›nda çal›flan, burada yetiflmifl 80

Türk yöneticimiz var. Türkiye’yi geliflmekte olan di¤er

ülkelerle, mesela Brezilya ile, Rusya ile k›yaslad›¤›m›z zaman,

mühendislik konusunda, Ar-Ge konusunda bile inan›lmaz

derece baflar›l› insanlar›m›z oldu¤unu görüyoruz. Türk

flirketleri için bu çok büyük bir avantajd›r. Bu nedenle bu

avantaj› iyi kullanmal›y›z. Birçok yabanc› flirket, hatta

Avrupa’dakiler bile böyle bir kayna¤a sahip de¤iller…

Markalaflma ve dünya flirketi olma yolunda ikinci önemli

konu da finansmand›r. Finansman konusundaki at›l›mlarla

da Türk sanayicilerimizin hem bu bölgede hem de dünya

çap›nda çok baflar›l ›  olacaklar›na inan›yorum.

Soru ve Katk›lar

Soru:

Farkl› marka imaj›n›n sat›fl ve pazarlama metotlar›n›n getirdi¤i

art› de¤eri ölçülebilir flekilde de¤erlendirmek için farkl› bir

analiz yönetimi kulland›n›z m›? Kulland›ysan›z nas›l?

Do¤an Kafl›kç›:

Sadece “farkl›laflmay› ölçtünüz mü?” diye sorarsan›z, hay›r

ölçmedik ama 2009 bafllar›nda Nielsen’e yapt›rd›¤›m›z bir

araflt›rmada T-BOX’›n 5 senede çok ciddi bilinir bir marka

haline geldi¤ini gördük. Bunu yaparken farkl›laflmay›

kulland›¤›m›z için, gerekli ve baflar›l› oldu¤unu düflünüyoruz

ama biraz önce size bahsetti¤im sebeplerden dolay›, özellikle

de hedef kitle gençlerse farkl›laflma, inovasyon, tasar›m

inan›lmaz önem tafl›yor. Eski yapt›¤›m›z ifli ayn› flekilde

yaparak, sadece standart bir sat›fla ulaflabiliyoruz çünkü

rekabet çok farkl› hale geldi. Kendi bölgenizde bir gücünüz

varsa bambaflka yerlerden bambaflka insanlarla rekabet

eder hale geldiniz. ‹nternetle baya¤› u¤rafl›yoruz flu anda,

Türkiye’deki ciddi parfüm ve kozmetik sat›fllar›n›n içerisinde

hiç ad›n› san›n› duymad›¤›m›z Hong Kong’lu bir internet

sitesi var. O siteye girdi¤iniz zaman, - ben saymad›m ama

flöyle bir bakt›m – 60’a yak›n farkl› dilde hizmet veriyor.

Nerede olursan›z olun, gümrüklü bir flekilde gönderiyor.

Fiyat› o kadar iyi ki ürün size geldi¤inde alabiliyorsunuz.

Böyle rekabetin oldu¤u bir ortamda, böylesine farkl› bir

dünyada farkl›laflmadan, katma de¤eriniz olmadan rekabet

etmek gerçekten çok zor ama bunu nas›l ölçtük, rakam›

fludur diyebilece¤imiz bir fley yok. Ancak T-BOX beflinci

senesinde marka bilinirli¤i aç›s›ndan, ilk söylenen marka.

Soru:

Son zamanlarda girilen pazarlarda - özellikle komflu ülkeler

ve Afrika – bu pazarlara gire ihracatç› için, özellikle garanti

ve sigorta konusunda Eximbank olarak buralara yönelik bir

çal›flman›z var m›? Afrika uzak oldu¤u için istihbarat önemli

bir sorun.

Kredi, sigorta ve garanti LC ile yap›labilir mi yoksa mal

sevkiyat›ndan sonra m› yap›l›yor?

Necati Yeniaras:

Afrika ile ilgili olarak, ülke kredilerinde Türkiye son y›llarda

çevre, komflu ve Afrika ülkeleriyle ilgili yeni bir strateji

gelifltirdi. Bence do¤ru bir stratejiydi. Bizim 90’l› y›llarda

komflu ve çevre ülkelere ihracat›m›z›n pay› %8’di. Asl›nda

dünyan›n geliflmifl ülkelerine bakt›¤›m›z zaman, ço¤u ülke

kendi komflular›yla daha fazla ticari ifl yap›yor. Türkiye’de

bu oran çok düflüktü, son y›llarda yaklafl›k %25-30’lara

kadar ç›kt›. Biz banka olarak, biraz önce de belirtti¤im gibi

ülke kredileri kapsam›nda 10 y›la kadar açt›¤›m›z kredilerde

 - baz› Afrika ülkeleri de var – mesela proje finansman›nda

devlet garantili kredi aç›yoruz. Afrika ülkelerinde aç›lan bu

kredi line’› içerisinde, daha çok kanalizasyon, sulama, köprü

inflaat› ve altyap›ya yönelik projeler var. Bu line içerisinde

bir de sermaye mal›, yar›-sermaye mal› gibi mallar›n sat›fllar›

da kredilendiriliyor. Afrika gibi riskli  ülkelerde

müteahhitlerimiz ya da ihracatç›lar›m›z bir anlamda garantili

ifl yap›yorlar, çünkü biz krediyi ülkeye aç›yoruz,

müteahhidimiz ya da  ihracatç›m›z sat›fl yapt›¤› zaman

paras›n› Eximbank’tan al›yor.

Sigorta konusuna gelince, Afrika ülkelerinin birkaç› hariç

ço¤u OECD risk s›ralamas›nda 6. veya 7. s›rada yer al›yor.

Bugün biz sigorta ifllemlerini nas›l yap›yoruz? Bir ihracatç›

bize geliyor, “fiu ülkeye - Avrupa, Asya ya da Afrika’da bir

ülke olabilir – flu kadar ihracat›m var, sigorta kapsam›na

ald›rmak istiyorum” diyor. Biz o zaman ihracatç›n›n mal›n›

Küresel F›rsatlar
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sataca¤› al›c›yla ilgili bir araflt›rma yapt›r›yoruz. Dünyada

bu istihbarat› sa¤layan çeflitli enformasyon kurulufllar› var.

Bunlara örne¤in M›s›r’daki bir al›c›yla ilgili ne kadarl›k bir

risk al›nabilece¤ini, ne kadarl›k bir ifllem yap›labilece¤ini

soruyoruz. Bu enformasyon kurulufllar›, bir limit veriyor,

mesela “Bu alac›yla ilgili olarak 500 bin liraya kadar risk

alabilirsin,” diyor. Bu al›c› enformasyonu geldi¤i zaman, biz

de bir analiz yap›yoruz, ihracatç›yla konuflup poliçesini

tanzim ediyoruz. “Yurtd›fl›ndaki bu al›c›ya flu limite kadar

mal satarsan, Eximbank olarak bunun %90’›n›n garanti

ederim,” diyoruz. Üstünü sat›p satmamak ihracatç›n›n

takdirine kal›yor. Dünyadaki bütün Eximbank’lardaki sistem

bu flekilde iflliyor. Fakat Afrika’da ço¤u ülke, 7. risk grubuna

giriyor, yani çok riskli ülkeler. Avrupa’daki ihracatç› destek

kurumlar›n›n ço¤u Kuzey Afrika hariç – Sahra’y› daha çok

kastediyorum - Afrika ülkeleriyle ilgili bu tür ifllemlere

girmiyor. Biz burada sigorta kurulufllar›yla ilgili kendimiz bir

analiz yap›yoruz. Yine enformasyon kurulufllar›ndan bir al›c›

analizi al›yoruz, kendi analizimizden sonra risk kategorisine

göre bir de¤erlendirme yap›p ihracatç›yla bunu paylafl›yoruz.

Ama dedi¤im gibi, buradaki bir di¤er konuysa, ihracatç›

bankaya müracaat etti¤i zaman – gerçi bu bizim

ihracatç›lar›m›z›n talebi de – sadece en riskli ülkelere yapt›klar›

ihracat› de¤il, riskli gördükleri veya görmedikleri bütün

sevkiyat› bize bildirmek zorundalar. Biz ona göre genel bir

sigorta poliçesi tanzim ediyoruz.

Di¤er bir soruya cevap vereyim. Konuflmamda da söyledi¤im

gibi, Türkiye ihracat sistemi daha çok k›sa vadeli ve mal

mukabili ödeme fleklindedir. Mal mukabili asl›nda biraz

risklidir, çünkü mal› gönderdi¤iniz zaman paras›n› al›rs›n›z.

Uzun y›llara dayanan bir ticari iliflkiniz varsa, al›c› ve sat›c›

birbirini tan›yorsa iyi fakat günümüzde biz bankac›lar LC

ödeme fleklinde yap›lan ihracat› daha çok benimsiyoruz,

daha çok destekliyoruz, hatta bunlar›n prim oranlar› da

düflük oluyor.

Soru:

Global sektör liderli¤ine giden yolculukta flirket de¤erleriniz

nelerdir?

Dengeyi nas›l kuruyorsunuz? Bu geliflme içinde ölçekten

konufluyorsunuz, maliyet ve standardizasyon konusunda

dengeler nedir?

Motorola ve General Electric’in dünyada öncülü¤ünü yapt›¤›

alt›  sigmay› KORDSA’da kullan›yor musunuz?

Mehmet N. Pekarun:

Ölçek önemli ama di¤er taraftan da farkl›laflma önemli.

Üretimde, rekabette ölçek dedi¤iniz zaman, orada yeni

ortaya ç›kan oyuncular – özellikle de Çin’dekiler – çok daha

büyük ölçeklerle pazara girifl yap›p, ölçek avantaj›n› sonuna

kadar kullan›p farkl›laflma sa¤lamaya çal›fl›yorlar. KORDSA;

80’li y›llar›n sonu, 90’l› y›llar›n bafl›nda Avrupa’n›n Çinlisiydi.

Düflük maliyet avantaj›n›n kullan›p o pazarlarda büyüyüp,

ondan sonra da geniflleyen bir firma. Asya’daki rekabette

KORDSA gibi bir firma nas›l farkl›laflmaya çal›fl›yor? Ölçekte

belli bir seviyeyi koruman›z laz›m, yani ürün maliyetinizin

sektörde kabul edilebilir seviyede olmas› laz›m. Tamamen

maliyet avantaj›yla rekabette en iyi olmad›¤›n›z noktada da

farkl›laflma devreye giriyor. Firmalar›n hepsi maliyeti

düflürücü, yenilikçi, çevreci ürünler ar›yorlar vs ama burada

hem o yenilikçi ürüne destek olacak ara mamuldeki üründe

yenilikçi olmak önemli oluyor hem de o firmayla beraber

çal›flmak – çünkü ürün gelifltirmek çok uzun soluklu bir ifl –

onlar›n toplam üretim maliyetlerinin içinde yer alabilmek

yani çözüm orta¤› olma konusu çok önemli oluyor. KORDSA

dengeyi daha çok o yönde sa¤l›yor. Ölçekte kabul edilebilir

seviyede maliyeti yakalad›ktan sonra farkl›laflt›rmada

maksimumu yaparak, özellikle Asya’dan da ç›kan özellikle

büyük firmalarla rekabet etmeye çal›fl›yor.

Türkiye’de bafllam›fl firma neticede 30 senede global oluyor.

Bu globalli¤e giden yolda da birçok firmayla ortakl›k yap›l›yor.

Ortakl›klardan de¤er yaratma konusuna çok önem veriyoruz.

fiirketimizin flu anki global yap›s›na bakt›¤›n›z zaman da

tak›m çal›flmas›, kültürün o çok renklili¤ini iflin içine

çekebilmek, onun bir zorluk de¤il bir avantaj katmas›n›

sa¤lamak, o tak›m çal›flmas› için çok önemli oluyor. Ara

mamul üründen bahsediyoruz, marka yaklafl›m›n›n bizim

ekibimizde de B2B olmas›na ra¤men o müflteri bilincinin

gerçekten tüketim malzemelerinde oldu¤u kadar belirgin

olmas› ön plana geliyor. Özellikle böyle yayg›n bir flirkette

temel baz› de¤erlerin oluflmas› çok önem kazan›yor. Burada

da ekip çal›flmas›, yasalara uyumlu olmak, çevreci olmak ve

bir flekilde mutlaka müflteri odakl› çal›flmak ön plana ç›k›yor.

Oturmufl sanayi kollar›nda özellikle sürekli iyilefltirme çok

önemli. KORDSA, di¤er Sabanc› flirketlerinde oldu¤u gibi alt›

sigmay› çok uzun zamand›r kullan›yor. 90’l› y›llar›n ikinci

yar›s›nda belli uygulamalar var, ondan sonra daha çok 2000’li

y›llarda bütün tesislerimize yay›lm›fl alt› sigma uygulamalar›

var. Biliyorsunuz alt› sigma bir araç, sürekli iyilefltirme için

daha birçok yaklafl›m söz konusu ama özellikle üretimde

verimlili¤i sürekli iyilefltirmek için çok kullan›l›yor ama sat›flta

ve pazarlamada da bu tip projeleri yap›yoruz.

Küresel F›rsatlar
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Oturum 4

Gelece¤in Yetkinlikleri: Firma ve ‹nsan

• Firma ve ‹nsan Boyutunda Yap›lanma
• Gelece¤in Dünyas›nda ‹K ve Yönetimi
• Baflar› için Yetkinlikler
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Prof. Dr. Handan Kepir Sinangil
Marmara Üniversitesi ‹‹BF ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

Burçak Pak Y›lmaz
Yenibirifl Genel Koordinatörü

M. fierif Kan›k
Özka Lastik ve Kauçuk A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
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Oturum Baflkanı

Ernst&Young Türkiye Genel Müdürü

1961 y›l›nda ‹zmit'te do¤du. 1984 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, profesyonel

ifl yaflam›na Ernst&Young Denetim Bölümü’nde denetim asistan› ve k›demli denetçi olarak bafllam›flt›r. 1988 y›l›nda

Denetim Müdürlü¤ü pozisyonuna, 1992 y›l›nda k›demli Denetim Müdürlü¤ü’ne terfi eden Dinçbafl 1994 y›l›nda da

sorumlu Denetim Orta¤› olmufltur. Ernst&Young’›n Türkiye'ye yönelik stratejileri çerçevesinde, 1998 y›l›nda flirketin

Yönetim Dan›flmanl›¤› Bölümü Baflkanl›¤›na atanan Dinçbafl, 2002–2003 döneminde Ernst&Young Türkiye'nin

operasyonlar›ndan sorumlu Yönetici Orta¤› olmufltur. 1 Aral›k 2003 tarihinden itibaren Ernst&Young Türkiye Genel

Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Osman Dinçbafl

Prof. Dr. Handan Kepir Sinangil, Endüstri ve Örgütsel Psikolo¤u’dur. Halen Marmara Üniversitesi ‹ngilizce ‹flletme

Bölümü ö¤retim üyesi ve Örgütsel Davran›fl Ana Bilim Dal› Baflkan›’d›r. Ayn› zamanda Bogaziçi Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans  Program›nda Yönetim Psikolojisi dersleri vermektedir.

Avrupa ‹s ve Örgüt Psikolojisi Derne¤i (EAWOP) kurucu üyesi; Uluslararas› Uygulamal› Psikoloji Derne¤i (IAAP) ‹s ve

Örgüt Psikolojisi Bölümü Baflkan›d›r. Uluslararas› Personel Seçme ve De¤erlendirme Dergisinin (IJSA) yay›n kurulu

üyesidir. Sage (Londra) Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanan ve Türkçe çevirisi yap›lan “Handbook of Industrial Work and

Organizational Psychology”nin editörlerinden ve yazarlar›ndand›r. E¤itim ve araflt›rma faaliyetlerinin yan› s›ra, çeflitli

sektörlerdeki kurulufllarda yönetim gelifltirme, performans degerlend›rme ve yönetimi, örgüt kültürü, yabanc›

yönetici lerin oryantasyonu, etki l i  i letiflim alanlar›nda uygulamal›  çal ›flmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Handan Kepir Sinangil

Marmara Üniversitesi ‹‹BF ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi
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1971 y›l›nda Ankara’da do¤du. ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i Bölümü lisans e¤itiminin ard›ndan, Koç Üniversitesi’nde

‹ngilizce ‹flletme alan›nda Yüksek Lisans e¤itimini tamamlam›flt›r. 1994 y›l›nda bafllad›¤› ifl hayat›nda Texas Instruments

Software, Ans Prodüksiyon, Expo Channel, Bizz-e Biliflim firmalar›nda Ürün ve Pazarlama Müdürü olarak görev alm›flt›r.

2004 y›l›nda Yenibirifl’de çal›flmaya bafllayarak Hürriyet ‹nternet Grubu’na kat›lm›fl, 2009 -2010 y›llar›nda Grup Ürün

Gelifltirme Direktörü görevini yapm›flt›r. Haziran 2010’dan beri Yenibiris.com Genel Koordinatörlü¤ü’nü yürütmektedir.

Burçak Pak Y›lmaz

Yenibirifl Genel Koordinatörü

Özka Lastik ve Kauçuk A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›

1951 y›l›nda Ahlat’ta do¤du. Ahlat Selçuklu Lisesi mezunu olan Kan›k, Kan›k Grup flirketlerinin kurucu orta¤› ve Yönetim

Kurulu Baflkan›’d›r. Kan›k Grup bünyesinde bulunan ‹LKA Plastik, ÖZKA Lastik ve Kauçuk A.fi., IRC Otomotiv ve Kan›klar

Tar›m Ürünleri flirketleri Kocaeli’de faaliyetlerine devam etmektedir. KOSBAfi Yönetim Kurulu Baflkan› Kan›k, ayn›

zamanda 5 dönemdir Kocaeli Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Üyesidir.

M. fierif Kan›k
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Osman Dinçbafl
Ernst & Young Türkiye Genel Müdürü

Bas›ndan veya baflka yollarla eminim sizler de biliyorsunuz

ki yaflanmakta olan global krizin nerede oldu¤u, bitip

bitmedi¤i, devam edip etmeyece¤i, nas›l edece¤i fleklinde

bir sürü soru var. Alfabenin muhtelif harfleri burada an›l›yor;

U fleklinde olacak, B fleklinde olacak, L oldu deniyor. Bunlar

ülkeye göre de¤ifliyor. Amerika’da U fleklindeydi, bir kavis

çizdi yükseliyor; geliflen ülkelerde V fleklinde oldu, sert bir

düflüflten bir süre sonra ç›kt› vs. deniyor. Dünyada belli

çevrelerde flöyle bir genel kan› da oluflmaya bafllad›: Bu tek

bir kriz de¤il, bir yerde birtak›m dengeler otururken bir baflka

yer çökmeye bafll›yor. Dolay›s›yla en az›ndan önümüzdeki

5 y›l için bir harf ar›yorsak, bu harf göründü¤ü kadar›yla

internet adresleri gibi ‘www’ olacak.

Bu belirsizlik içerisinde finansal anlamda çöküfller yaflan›yor,

inovasyon alm›fl bafl›n› gidiyor, muazzam bir yeniden

yap›lanma mevcut ve bunlar›n hepsinin temelinde insan var.

B›rak›n 10 y›l› önümüzdeki 5 y›l içerisinde gelece¤e

hükmedecek ülkeler, flirketler ve insanlar yeniden belirleniyor.

Sonuçta hepsinin temeli, gelip insana dayan›yor.

Bu ba¤lamda bu oturum flahsen çok ilgimi çekiyor, çünkü

yaflanmakta olanlar ve yaflanacaklar çerçevesinde gelece¤in

hakim flirketinde anahtar rol oynayacak olan orta yöneticiler

ve uzmanlar›n kimler olmas› gerekti¤ini konuflmak gerekiyor.

Finans dünyas›nda, bankalar bat›yor ama global olarak flu

ana kadar pek konuflulmam›fl bir riskin de ortaya ç›kt›¤›n›

görüyoruz: Global finansman dünyas›nda, bankac›lar›n kendi

bankalar›na olan güveni s›f›ra inmek üzere; yani bankac›l›kla

u¤raflanlar, muazzam bir güvensizlik yafl›yorlar ve

önümüzdeki 5 y›l içerisinde global finans piyasalar›nda y›ld›z

bankac›lar›n tekrar kendi iflletmecilerine güven duyarak

çal›flmaya bafllamalar›n›n zaman alaca¤› düflünülüyor.

Ben çok uzatmayay›m. Konuflmac›lar›m›z kendi alanlar›nda

uzmanlar ve eminim çok ilginç fleyler de anlatacaklar.

Prof. Dr. Handan Kepir Sinangil
Marmara Üniversitesi ‹‹BF ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

Bir endüstri ve örgüt psikolo¤u olarak sizlerle birlikte olmak,

bu oturumu paylaflmak benim için çok önemli, bu yüzden

öncelikle geldi¤iniz için teflekkür ederim. ‹fl psikolo¤u olunca

bizim çal›flma alan›m›z insanlar ve örgütler oluyor. Ben bu

çerçevede insan boyutunda yap›lanmada örgüt kültürünün

rolünü sizlerle paylaflmak istiyorum.

En büyük kurulufltan en küçük iflletmeye, belki küçük bir

dükkana kadar her örgütün kendine özgü bir kültürü vard›r.

Bu kültür yaz›l› kay›tlarda olmasa da, o kurumun, kuruluflun,

ya da küçük iflletmenin kendisine özgü de¤erleri, önemleri,

normlar› ve yaklafl›mlar› mevcuttur. Bu konuda uzun y›llardan

beri dünyada bir çok araflt›rma yap›l›yor. Örgüt kültürü

dedi¤imiz zaman, bir örgütün d›fla uyum sa¤lama ve iç

bütünleflme sorunlar›n› çözmek için oluflturdu¤u ve

gelifltirdi¤i belirli düzenlerdeki temel varsay›mlar dedi¤imiz

boyutlar, örgüt kültürünü meydana getirmektedir.

Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin yani genel müdürden mavi

yakal›lara kadar o kuruluflun bütün çal›flanlar›n›n bildi¤i ve

paylaflt›¤› sosyal de¤erler, normlar, inançlar ve anlay›fllar

toplulu¤unu ifade etmektedir.

Örgüt kültürünün çeflitli yararlar› var. Örgüt kültürümüzden

bahsetti¤imiz ve bizi di¤er örgütlerden ay›ran özellikler,

çal›flanlar›n belli standartlar›, normlar›, de¤erleri anlamalar›na,

kendilerinden beklenen baflar›ya ulaflmalar› için daha kararl›

ve tutarl› olmalar›na, yöneticileriyle daha uyumlu

çal›flmalar›na yard›mc› oluyor. Örgüt kültürü, ifl yapma ve

yöntem süreçlerine standart uygulamalar getirerek örgütsel

ver iml i l i¤ i  art ›rmaya katk›da bulunmaktad›r .

Firma içi haberleflme, bireyler aras› iletiflimde örgüt

kültürünün rolüne de¤inecek olursak, ayn› örgüt kültürü

içinde yaflayanlar çerçevesinde kültür, personel aras›nda

birliktelik sa¤lar. Ayn› de¤erler, ayn› anlay›fllar, ‘biz’

duygusunu ve tak›m ruhunu gelifltirir. Örgütsel ba¤l›l›k, ifle

ba¤l›l›k, insan-ifl uyumu çerçevesinde örgütün geliflmesine,

süreçlerinin geliflmesine, verimlili¤in artmas›na katk› sa¤lar.

‘Biz’ duygusu ve tak›m ruhunu gelifltirmek, bir örgüt için çok

önemlidir. Toplam kalite ödüllerine, en baflar›l› 100 flirkete

bakt›¤›m›z zaman, gerçekten her birinin örgüt kültürüne

verdi¤i önem ve o normlar, de¤erler çerçevesinde hareket

etmeleri, örgütü ileriye götürmekte bir köprü fonksiyonu

görmektedir. Tak›m ruhunun geliflti¤i bir ortamda, bireyler

birbirlerine kendi iflletmeleri, kendi örgütleriyle ba¤lan›r,

genifl bir fikir birli¤i sa¤lan›r, gruplaflma ve ikilikler yok olur,

sorunlar çok daha k›sa sürede ve çok daha vahim sonuçlara

varmadan çözümlenir ve ortadan kald›r›l›r.

Gelece¤in Yetkinlikleri: Firma ve ‹nsan
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‹fle yeni giren yönetici adaylar›, ilk kademede olanlar veya

baflka örgütlerde çal›fl›p daha sonra o anda çal›flt›klar›

kurumlara gelen yeni yöneticilerin de bilgi, beceri ve

davran›fllar kazanmalar›na yard›mc› olarak, yetiflme ve

geliflmelerine örgüt kültürü olumlu katk›larda bulunur.

Yöneticiler, organizasyonun temel de¤er ve dinamiklerine

uygun bir flekilde gelifltirilir.

‹lk aflamadan, en üst düzeye kadar yöneticiler, bu de¤erler

ve normlar çerçevesinde örgüt kültüründen ve çal›flma

ortam›ndan hoflnut kal›rlarsa, ilk kademelerden itibaren,

hatta mezun olduktan sonraki ilk ifllerinden itibaren o örgütte

kal›yorlar ve iflten ayr›lma oranlar› o örgütlerde di¤erlerine

k›yasla çok daha düflük oluyor.

Bu çerçevede baz› olumsuz dönemlerde, flirket

küçülmelerinde, birleflme ve sat›n almalarda ortaya ç›kan

sorunlarda istemeyerek de olsa iflten ç›karmalar söz konusu

oluyor, ancak normal düzen içerisinde kendi örgüt kültürünü

benimseyip o örgütte verimli ve mutlu olan çal›flanlar örgütün

verimlili¤ine gerçekten büyük bir katk› sa¤l›yorlar. Sa¤lanan

bu katk›, bu yöneticilerin organizasyonun temel de¤er ve

dinamiklerine uygun bir flekilde gelifltirilmesi ve yetifltirilmesi

sonucu otaya ç›km›fl oluyor.

Örgüt kültürünün flirket içi oluflturulan de¤erler çerçevesinde

tutarl›, çevreye uygun, toplumun sistemi onaylam›fl olmas›

ve sistemle bütünleflmesi ve gerekti¤inde de¤iflime uyum

sa¤layabilmesi gerekmektedir (Resim 1).

Örgüt içi haberleflme ve bireyler aras› iliflkilerde de, sizlerin

de büyük bir olas›l›kla bildi¤iniz gibi, örgüt kültürünün büyük

bir rolü vard›r. Personel aras›nda birliktelik sa¤lar; ‘biz’

duygusunu ve tak›m ruhunu gelifltirir. Örgüt kültürünün

genifl bir fikir birli¤i oluflturmas› durumunda örgüt içi

gruplaflmalar, hizipleflmeler, çat›flmalar önlenebilir. Örgüt

kültürünün gelifltirdi¤i standart uygulamalar ve süreçler

yard›m›yla çat›flmalar azalt›l›r.

Örgüt kültürü tan›t›c› kimlik gibidir. Örgüt hakk›nda, o kurulufl

hakk›nda de¤erlendirmeler, o kurumun kültürü ile yap›l›r,

çünkü o kültürün içinde nelerin de¤erli oldu¤u, nelerin

yap›lmamas› gerekti¤i daha önce sözünü etti¤imiz de¤erler,

normlar, ortak anlay›fl çerçevesinde tan›t›c› bir kimlik gibidir.

Bazen de örgüt kültürünün de¤iflmesinin söz konusu

oldu¤unu zamanlar olabilir. Örgüt kültürü ne zaman

de¤iflmeli? Örgüt kültürü, e¤er örgütün ana hedeflerini

destekler niteli¤ini kaybetmiflse, kay›ts›z flarts›z de¤iflmelidir,

çünkü örgüt kültürü, örgütün baflar›s›n› itici bir güç olarak

harekete geçirememektedir. Bu noktada örgüt kültürünün

de¤iflmesi gerekir. Örgüt kültürü, örgütteki ç›kar gruplar›n›n

iflletme ç›karlar› do¤rultusunda uzlaflt›r›c› ifller sa¤lamad›¤›

ve örgütteki ç›kar gruplar› aras›nda uyum sa¤layamad›¤›

zaman, de¤ifltirilmelidir.

Örgüt kültürünün de¤iflmesi gereken di¤er durumlar, yal›n

örgüt biçimi ve az say›da kurmay personelle çal›flma, ana

iflletme de¤erlerine önem verme, uzmanl›¤a sahip olunan

ifl kollar›nda çal›flmaya önem verme, ayn› zamanda gevflek

ve s›k› kontrol sistemlerini birlikte kullanma durumu söz

konusudur. Örgüt kültürü, örgüt üyelerine örgütün karmafl›k

ve zor sorunlar›n› ele almaya ve çözmeye yönlendirici

kat›l›mc› bir ortam sa¤lamad›¤› hallerde de yine de¤iflmek

durumundad›r.

Resim 1
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Burçak Pak Y›lmaz
Yenibirifl Genel Koordinatörü

Son alt› ayd›r Yenibiris.com’un genel koordinatörüyüm ama

7 senedir Yenibiris.com’da çal›fl›yorum. Endüstri

mühendisiyim, iflletme alan›nda yüksek lisans›m var. Endüstri

mühendisli¤i yüksek lisans›m s›ras›nda da insan kaynaklar›,

ana konular›mdan bir tanesi olmufltu. Sonras›nda da biliflim

ve medya sektöründe a¤›rl›kl› olarak çal›flt›m. Son 7 senedir

de Yenibiris.com’da insan kaynaklar› sektöründeyim ve bu

dünyay› takip etmeye çal›fl›yorum.

‹nsan kaynaklar›n›n internet baca¤›nda çal›flarak asl›nda

fütüristik yaklafl›mlara, gelecek sorgulamalar›na her zaman

çok yak›n durmak gibi bir yükümlülü¤ümüz var, o yüzden

bu konunun yak›n izleyicisiyiz. fiu anda ‹K konusunda çal›flan

birçok bilim adam›n›n dikkat edilmesi gereken, önem verilmesi

gereken bir problem olarak verdi¤i flöyle bir durum var:

‹nsan kaynaklar› konusundaki geliflmeler, vendor dedi¤imiz

sektöre destek veren sat›c›lar taraf›ndan sektöre itiliyor,

onlar taraf›ndan tan›t›l›yor. ‹nsan kaynaklar› kendi iç

dinamikleriyle yenilik yapmak yerine bizim gibi bir fleyler

satmak çabas›nda bu yüzden inovasyon yapmak zorunda

olan firmalar taraf›ndan gelifltiriliyor ve umar›m bu gelecek

günlerde de¤iflir ve sektör bizi yenilikler yapmaya zorlar bir

hale gelir.

‹nsan kaynaklar› zor bir sektör. Geldi¤i yer, ilk tan›mland›¤›,

kelimenin ilk kullan›lmaya baflland›¤› zamanlar 1930’lara

kadar gidiyor. Tabii olay sendikal haklar›n al›nmas›yla,

dünyadaki sol ve liberal ak›mlar›n da artmas›yla birlikte

sosyal güvenlik konusunda iflverenle iflçi aras›nda birisinin

s›k›flmas› gerekti¤i fikriyle insan kaynaklar› do¤uyor. Tabii

o dönemlerde biz bunlara insan kaynaklar› uzman› demiyoruz

ki savafla kadar da böyle gidiyor. Savaflta zaten insan

kaynaklar› genelde çok iyi bir flekilde de¤erlendirilmiyor.

Savafl sonras›nda yavafl yavafl endüstrileflme, bu savafl›n

sonuçlar›n› atlatabilmek, sanayilerini yeniden kurabilmek

için verimlilik, elimizdeki kaynaklar›n iyi kullan›m› gibi

kavramlar ön plana ç›kt›kça, insan kaynaklar›nda daha farkl›

kavramlar ve fonksiyonlar ortaya ç›kmaya bafll›yor. Mesela,

“‹nsan dedi¤imizin say›s› ve ücreti d›fl›nda bir de morali var,

biz bunlar› al›yoruz ama keyifleri yerinde olmay›nca

çal›flm›yorlar, ifli yavafllatabiliyorlar, acaba biz bu noktalarda

bir fley yapabilir miyiz? Ya da birbirleriyle çal›flt›klar› zaman

biraz daha iyi bir fleyler yapabiliyorlar m›? Verimliliklerini

bu flekilde art›rabilir miyiz?” gibi konular› düflünmeye

bafll›yorlar. Bunlar için tabii gerekli araçlar, liderlik, insan

iliflkilerinin düzenlenmesi, iletiflim, gruplar gibi kavramlar

ortaya ç›k›yor. Do¤al olarak dünyan›n her taraf›ndan farkl›

uygulamalarla birlikte, insan kaynaklar› geliflmeye bafll›yor.

Hala personelcili¤in çok ötesinde de¤il ama kavram

anlam›nda konuflulabilir fleyler.

70’ler ile 90’lar aras›ndaysa insan› bir kaynak olarak de¤il

de biraz daha insan olarak görmeye bafll›yoruz. “Bu bir

makine de¤il, bak›m›n› düzenli sürede yap›p amortize etti¤i

zaman belirli bir fiyatla sat›p yerine yenisini alam›yorum.

Benim bundan alabilece¤im de çok fley var, bana

kaybettirebilece¤i de çok fley var” duygusuyla art›k insan

faktörlerini biraz daha de¤erlendirmeye bafll›yoruz. “Bu

kiflinin ifl yaparken oturma aç›s›n› 90 dereceden 110 dereceye

ç›kar›rsam bacaklar› daha az a¤r›d›¤› için üç c›vata fazla

s›kar” dan, “Bu karfl›mdaki insan, bu c›vatay› s›kmak yerine

bana baflka bir fley gelifltirebilir” fikrine do¤ru bir geçifl var.

80’lerde ölçüme verilen önemin artmas›, “ölçmeden

yönetilemeyece¤i” fikrinin geliflmesi ve kalite sistemlerinin

geliflmesi de yavafl yavafl e¤itim, de¤iflimin izlenmesi,

performans de¤erlendirme gibi konular› gündeme getirmifltir.

90’lara geldi¤imizde, insan› bir de¤er olarak alg›lay›p art›k

biraz önce hocam›n bahsetti¤i kurum kültürü, de¤iflimin

yönetimi, motivasyon, elde tutma, performans yönetimiyle

çal›flan memnuniyeti önem kazan›yor. Bak›n, nereden nereye

geliyoruz, daha az paraya daha çok iflçi çal›flt›rmaktan, iflçinin

memnun olup olmamas›n›n önemsendi¤i noktaya kadar

ilerliyoruz.

Bugüne geldi¤imizde geçerli kavramlar bunlar. Ka¤›t üzerinde

süperler ama uygulanm›yorlar. Daha çok yolumuz var, o

yüzden ‹K’n›n gelece¤i dedi¤imiz zaman, önümüzdeki 10 y›l

sadece bu yans›da yazanlar› hakk›yla yerine getirebiliyor

olursak, Türkiye aç›s›ndan çok büyük bir geliflme kaydediyor

olaca¤›z zaten. (Resim 1)

Türkiye’nin bu konularda çok ama çok geri oldu¤unu

sanmay›n. Yurtd›fl›nda da ayn› fleyler, ayn› uygulama

zorluklar› tekrar tekrar tart›fl›l›yor, bir sürü fikir tekrar tekrar

Gelece¤in Yetkinlikleri: Firma ve ‹nsan

Resim 1
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sorgulan›yor ama en az›ndan tespit edilen, bu sektörün

duayenlerinin, pazarlama duayenlerinin, akil adamlar›n bir

araya gelerek oluflturdu¤u, insan kaynaklar›n›n fonksiyonlar›

aras›nda olmas› gerekenler konusunda bu ana bafll›klar›

toplayabiliyoruz.

Kurum kültürünün oluflturulmas› konusuna detayl›

girmeyece¤im. Kalite çal›flmalar› yapm›fls›n›zd›r san›r›m.

Burada bir sanayi toplulu¤u var ve herhalde geçmifl on

senesi kalite yapmak için süreç tan›mlamak, yazmak-çizmek,

ölçmekle geçti. Bunun insan kaynaklar›ndaki yans›mas›, ifl

tan›mlar›, görev tan›mlar›, sorumluluk alanlar›, bunlar›n

belirlenmesi, sonras›nda bunlar›n ölçüm birimlerinin

bulunmas›, performansa yans›t›lmas› fleklinde gidiyor. Bütün

bunlar› yap›yoruz ama günün sonunda geribildirim

vermedi¤imiz zaman, o kifliyi o süreç içinde yönetmedi¤imiz

zaman, asl›nda fazladan pek çok ifl yapmakla birlikte

istedi¤imiz kadar iyi sonuç elde edemiyoruz. Performans›

düflük kifliye “Senin performans›n düflük” diyebilmek için

biraz daha objektif bir ka¤›d›m›z oluyor ama günün sonunda

o kiflinin verimlili¤ini art›rm›fl olmuyoruz. Kültür, tu¤lalar›n

aras›nda gizli bir harç gibi; organizasyonun yanl›fl yerlere

gitmesini engelliyor ve siz onlar› kontrol alt›nda tutmadan,

ceza veya ödül vermeden kiflilerin, organizasyonun yönü

do¤rultusunda do¤ru oda¤a yönlenmelerini ve bu yolda

ilerlemelerini sa¤l›yor, kolay karar almalar›n› sa¤l›yor. Örgüt

kültüründe, o örgütte hangi durumda ne yap›l›r biliniyorsa,

çok yukar›ya ç›kmadan, çok alt seviyede h›zl› kararlar

al›nabiliyor ve h›zl› karar almak bugün dünyada flirket

hisselerini %5 oran›nda art›rabilecek kadar önemli bir fley.

De¤iflim yönetimi yine çok önemli. Bu konu 90’lardan beri

hayat›m›zda, art›k olmazsa olmaz. Her bir on y›ll›k periyot,

kendisinin en az 2 ila 10 kat› h›z›nda gerçeklefliyor. Bu on

y›l› çok h›zl› yaflad›k, 2010 ile 2020 aras›nda bu on y›ll›k

h›zdan en az iki kat daha h›zl› bir yaflam›m›z olacak. Dünyam›z

bu h›zda de¤ifliyor olacak, dolay›s›yla ifllerimizi ona göre

yönetmemiz gerekecek. Burada kültürle de¤iflimi yine çok

iyi ayarlamak gerekiyor. Kültür süperdir, herkesi bir arada

tutar, odaklar fakat kültürün kendi içinde de¤iflim olmad›¤›

zaman, statükocu yaklafl›mlarla en büyük ayak ba¤› haline

de gelebilir. “Hay›r, biz burada bu iflleri böyle yapar›z, bu

noktaya da böyle geldik.” Süper kültür sahibi bir bireyi, bir

zaman sonra flirketinizi ileriye götürmek için bir engel olarak

görebilirsiniz. Dolay›s›yla asl›nda önemli olan de¤iflimi bir

kültür haline getirebilmek, ki herkes o yüzden inovasyon

için imkânlar sa¤lamaktan bahsediyor.

Yetkinlik kavram› yavafl yavafl gelmeye bafllad›. Yetkinlik

de¤erlendirme, yetkinlik ölçme, bunlar yeni kavramlar.

Yetkinlik 3-5 senedir sektörümüzde söylenmeye bafllad›

ama çok önemli. Bu, insan› insan olarak görmeye

bafllamam›z›n bir kan›t›. Bizim anlay›fl›m›z flöyleydi: Bir insan›

al›yorum, gerekli e¤itime sahip, ald›¤› ücretten de memnun,

arkadafllar›yla uyum içinde, bu kifli iyi elemand›r. Emin miyiz?

Yapt›¤› ifl için yeterince yetkin mi? Kiflilik olarak uygun mu?

Biz bu yetkinlikleri, becerileri, davran›fl kal›plar›n› ölçmeden,

ka¤›t üstündeki basit hesaplarla ald›¤›m›z personelden

maalesef istedi¤imiz sonuçlar› alam›yoruz, çünkü o kiflinin

yetkinlikleri o ifle uygun olmuyor. Dolay›s›yla bu yetkinliklerin

ölçümlenmesi ve bu do¤rultuda yetkinliklerin gelifltirilmesi,

ölçülebilmesi ve ileri götürebilmesi, yine bu on y›l›n en önemli

ifllerinden bir tanesi olarak karfl›m›za ç›kacak.

Motivasyon her zaman geçerli, motive edemedi¤iniz bir

kifliyi çal›flt›ramayacaks›n›z. Motivasyonda da yine babadan

kalma yöntemlerle de¤il, yani flirkette ayda bir erik-rak›

partisi düzenlemek, yaza gelirken bir piknik yapmak, arada

bir ücretine ekstra bir katk›yla bu ifl olmuyor. Gerçek anlamda

motivasyon çok farkl› sa¤lan›yor. Gerçek anlamda

yapaca¤›n›z bir motivasyon, personelinizin gerçek anlamda

kendisini adamas›n› ve olumlu düflünmesini sa¤l›yor. Bunu

yapabilmek, dedi¤im gibi bu basit fleylerin çok ötesinde. O

kifliyi motive etmek için gerekli itici güçleri çok net belirlemek

gerekiyor ve nesil de¤ifliyor, 80’liler 30 yafl›nda oldular. 30

yafl›ndalar ve kendi 30 yafl›mdaki halimi hat›rl›yorum, çok

büyüktüm ve 80’liler de bugün çok büyükler, kendilerini

öyle görüyorlar, kariyerlerinde kendilerini ispat etmifl

olduklar›n› düflünüyorlar. Yak›nda 2000 do¤umlular gelecek.

Bizim bu çocuklar›, bu elemanlar› çok iyi tan›mam›z gerekiyor

çünkü devrimiz yavafl yavafl geçiyor, flirketlerinizi onlar

kendi bildikleri gibi, kendi motivasyonlar› çerçevesinde kendi

adanm›fll›klar›yla yönetecekler. O yüzden motivasyon, yine

baflka flapkayla bakmam›z gereken önemli bir faktör.

‹nsan kaynaklar› sektöründe yay›nlar›yla ünlü Mehmet Cemil

Özden vard›r. Onun bir laf› vard›r, tam kelimeyi

hat›rlam›yorum ama iskelelerde vapurla iskele aras›nda

i¤renç lastikler vard›r, gemi ona çarpar durur, hem iskeleyi

hem de vapuru asl›nda koruyan ama arada ezilen dirençli

birimlerdir, Özden de “insan kaynaklar›, organizasyonlar

için böyle bir birimdir. ‹kisi aras›nda düzenli olarak s›k›fl›r,

iki tarafa da zarar gelmemesi için u¤rafl›r” der. Evet, çat›flma

yönetimi insan kaynaklar›n›n her zaman bir fonksiyonu

olarak kalacak gibi görünüyor.

Art›k bilgi ça¤›nday›z, dolay›s›yla bilgi yönetimini çok da

uzun konuflmaya gerek yok ama çal›flanlar›n sahip oldu¤u

bilgi ve becerilerin – standart bilgi yönetiminden

bahsetmiyoruz – tafl›nabilir olmas›, içeride kalmas›, yap›lan
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e¤itim yat›r›mlar›n›n genellefltirilebilmesi ve kuruma

kazand›r›labilmesi gibi konular da bugün konufltu¤umuz

konular; umar›m on y›l içinde de baflarabilece¤imiz,

gerçeklefltirebilece¤imiz konular olarak karfl›m›za ç›kacak.

Daha da gelece¤e bakmaya kalkarsak, 2020’lere gidersek,

öncelikle ifl nas›l de¤ifliyor diye düflünmek laz›m.

Küreselleflmeden bafllamayaca¤›m, tabii ki küresellefliyoruz.

Fütüristlerin flirketlerle ilgili varsay›mlar› flu yönde: Çok

büyük yap›lar, daha da büyüyüp, küreselleflip kocaman

örgütler haline gelirken bunlarla rekabet edebilecek çok

küçük, çok yal›n, network tipi organizasyonlar büyüyecek.

Yani büyükler çok büyüyecek, küçükler tekil, sibernetik a¤lar

halinde büyüyecekler. Bu ekonomiyi iki yandan çekecek;

muhtemelen bir taraftan biri, büyüklük ve sermayenin

avantajlar›n› bize getirirken, di¤eri de esneklik, yenilikçilik,

giriflimcilik gibi yanlarda ekonomiyi etkileyecek.

Bütün bunlar, uzmanlaflmaya do¤ru gidiyor. Biliyorsunuz,

1990’lar›n bafl›ndan itibaren bakarsan›z, kol eme¤iyle çal›flan

personelden kafa eme¤iyle çal›flan personele nas›l bir ak›fl

oldu¤unu görürsünüz. fiu anda yavafl yavafl beyaz yakaya

do¤ru bir ak›fl var; mavi yakal› dedi¤imiz insanlar da ciddi

makinelerin operatörleri yani yetkinlik gelifltirmifl,

uzmanlaflma sahibi, meslek sahibi insanlar. Art›k bizde

uzmanl›k alan› olmayana maalesef ifl yok. Uzmanl›k, bu ça¤›n

en önemli getirilerinden bir tanesi olacak. De¤iflimi art›k bir

sabit olarak kabul edece¤iz, de¤iflim sabittir, kalan› bir hiçtir

diyece¤iz ve her zaman o de¤iflimle birlikte yaflayaca¤›z. Üç

senelik plan yapt›¤›m›zda, ilk önce nelerin de¤iflece¤ine

bakmam›z gerekecek.

Müflteri odakl›l›k her zaman ve her sektörde özelli¤ini

sürdürmeye çal›fl›yor. Art›k biz, müflterilerimize kitleler

olarak bakm›yoruz, bir kitleye ihtiyac› oldu¤unu

düflündü¤ümüz bir fleyleri sunma lüksüne sahip de¤iliz. Art›k

o kitleleri, gittikçe tek kifliye kadar inebilecek küçük mozaikler

halinde görüp, buna göre ihtiyaçlar›n› hissedip, ona göre

ürünler gelifltirmeye bafll›yoruz. “Kiflisellefltirme” dedi¤imiz

olay, iyice art›yor. Biz internet dünyas›nda yafl›yoruz, uzun

dönemli de¤il k›sa dönemli hedefimiz, kifliye özel sayfa

ç›karabilmek. Bunlar yap›lmayan fleyler de de¤il, gayet

yap›lan fleyler. Sizin de belki kifliye özgü bir sanayi ürünü

üretebilir duruma gelmeniz laz›m. Bu her yandan ortaya

ç›k›yor ve çal›flanlar›m›za da etkisi var. Müflteri oda¤›

dedi¤imizde, çal›flanlar›m›z›n d›flar› ç›kt›klar›nda birer müflteri

oldu¤unu ve bizim d›fl›m›zdaki flirketlerden bu ihtimam›

gördüklerini unutmamam›z gerekiyor. Dolay›s›yla insan

kaynaklar›nda da yine bunun etkisini görece¤iz.

Bilginin öneminden konufltuk. Art›k para sermayesinden

ziyade entelektüel sermayeyle çok daha ciddi etkiler

yarat›labilir dünyada. Wikileaks demek bunu anlatmak için

yeterli san›r›m. Adamca¤›z›n ‹sviçre hesab›na el koymufllar,

30.000 Avrosu varm›fl. Bu ça¤da, bu miktarda bir sermayeyle

dünyay› yerinden oynatman›z mümkün, dolay›s›yla bilgi en

büyük sermaye.

Teknolojiyi iyi yönetmemiz gerekecek, teknolojiyi yönetebilen

flirketler yaflayacak. Herkes sürekli geliflmek ve büyümek

zorunda kalacak, hiç kimse oldu¤u flekilde kalarak kazanmaya

devam edemeyecek. Bunlar›n tabii çal›flma ortam›na getirisi

olacak; flirketlerin yap›s› ve ifl yapma tarzlar› de¤ifltikçe,

çal›flma ortam› da de¤iflecek. Dünyan›n belki çok farkl›

noktalar›ndan farkl› insanlarla, ayn› anda, belki hiç

görüflmeden çal›fl›yor olaca¤›z. En yak›n ifl arkadafllar›m›z

Malezya’daki bilmem kimle Londra’daki bilmem kim olacak.

Onlarla adeta yan masadaki arkadafl›m›z gibi çok konufluyor

olaca¤›z, belki hiç görüflmeyece¤iz ama beraber çok fazla

de¤er yaratabilece¤iz.

Mobilite ile birlikte bireysellik ortaya ç›kacak. Zaten bir taraf›

Malezya’da, bir taraf› Londra’da olan bir flirkette çal›flt›¤›n›zda,

flirkete gelmenize gerek kalmad›¤›n›, evden çal›flman›z›n

daha iyi olaca¤›n› düflüneceksiniz ve yavafl yavafl özel

hayat›n›zla ifl hayat›n›z› entegre etmeye bafllayacaks›n›z.

Büyük kurumlar›n globalleflmesi, esnek a¤larla çal›flma

biçimlerinde farkl›l›k olacak. Belki tek bir yerde çal›flmayaca¤›z

ve bir fleyin uzman› olaca¤›z ve evimizden birçok farkl›

kurumda, farkl› insana o hizmeti verebiliyor hale gelece¤iz.

Tabii bütün bunlar insan kayna¤›n› yönetmek için. Dünyada

bitmekte tükenmekte olan çok büyük bir kaynak var ki o da

do¤al kaynaklar. Dolay›s›yla do¤ay› korumam›z ve enerjinin

sürdürülebilirli¤ini sa¤lamam›z gerekecek. Yeflil flirketler

dedi¤imiz, bu paradigmay› önceden gören, enerjiye yat›r›m

yapan, bu anlay›fl içinde kendi kültürlerini gelifltirmifl ve

rekabet avantaj› yaratm›fl› flirketler ortaya ç›kacak. Onlar›

yaflad›kça görece¤iz ama onlar gerçekten çok heyecan verici

görüyor bugün.

Mobilite zaten bugün hayat›m›za girdi. Bulundu¤umuz her

yerden internete, bilgi a¤›na, her fleye ulaflabilir durumday›z.

Bu iyice artacak ve nerede oldu¤unuz sizin için sorun haline

gelmemeye bafllayacak. Bu tabii çal›flma ortam›n› ciddi

biçimde etkiliyor. Yeni gelen arkadafllar›m›z, bu yeni

jenerasyon bizim çal›flma biçimimizi de¤ifltiriyor olacak. Bu

kifliler gerçekten iflverenle ifl arayan aras›ndaki psikolojik

sözleflmeyi de¤ifltirecekler. Psikolojik sözleflmeyi daha önce

duyan oldu mu? Ben yak›n zamanda ö¤rendim, çok hofluma
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gitti. Biz, ifl verenle ifl arayan aras›nda biz sözleflme yap›yoruz

ama bir de iflverenle ifl arayan aras›nda bir psikolojik sözleflme

oldu¤unu söylüyorlar. Toprak a¤al›¤› dönemine, feodal

döneme geri gidin, iflverenle ifl arayan aras›ndaki sözleflme

flöyle: Benim topra¤›m üzerinde ekti¤imden, biçti¤imden,

benim karn›m› doyuracak yeme¤i veren feodal bey, benim

için iyi bir beydir, beni mutlu eder, çocuklar›ma bakar, çok

teflekkür ederim, mutluyum. Aralar›ndaki psikolojik

sözleflmede iflverenin bunlar› vermesi onun için yeterli,

baflka bir yere tafl›nm›yor, hizmetlerini iflverenine sunmaya

devam ediyor. Yavafl yavafl bunu para karfl›l›¤› sunmaya

bafll›yoruz. Yeterli miktarda para al›nd›ktan sonra yan haklar

ve sa¤l›k geliyor. Bizim ifl arayan›n psikolojik olarak

iflvereninden bekledikleri de¤ifliyor ve karfl› taraf da bunu

kabul ettikçe aram›zda farkl› psikolojik sözleflmeler oluyor.

Bizim jenerasyonumuzun, X jenerasyonunun beklentileri

içinde kendisine yat›r›m yap›lmas› ve kariyer plan› vard›;

hepimiz yükselmek isteriz ama çok sad›¤›zd›r, karfl›l›¤›n›

vermeye ve yaratt›¤›m›z kadar›n karfl›l›¤›n› almaya haz›r bir

jenerasyonuz. Y jenerasyonu öyle söylemiyor, “Niye sad›k

olay›m, ben zaten gerekti¤i miktarda de¤er kat›yorum, bugün

size katar›m, yar›n öbürüne katar›m” diyor. Dolay›s›yla

sözleflme de¤ifliyor. Sad›k olmak gibi bir yükümlülükleri yok.

Biz iflverenler olarak, “Ben ona o kadar yat›r›m yapt›m,

e¤itim verdim, paras›n› verdim, ekme¤ini, suyunu eksik

etmedim, nas›l gider?” diyoruz. Gider. Sözleflmesi farkl›.

Sizinle aras›ndaki iliflki farkl›, o öyle düflünmüyor. Dolay›s›yla

çal›flma ortam› bambaflka bir noktaya geliyor. Bizim bu

kiflileri e¤itebiliyor olmam›z laz›m. Z jenerasyonunda ne

ç›kaca¤›n› gerçekten bilmiyoruz.

Kritik baflar› faktörleri gelecek on y›lda flöyle oluyor:

1. Art› de¤eri art›rmak: Kifli baz›nda yarat›lan art› de¤eri

art›rabilmek bizim için çok önemli olacak.

2. Kültür

3. Organizasyon yetenekleri: Organizasyonun bu kadar fleyi

ayn› anda yönetebiliyor olmas›

4. Liderlik

5. Do¤ru yeteneklere ulaflabilmek ve elde tutmak

6. Stratejik ifle al›m

7. De¤iflim yönetimi

8. Çeflitlilik, zenginlik

Bütün bunlar iyi bir insan kaynaklar›n›n 2020’lere do¤ru

kritik baflar› faktörleri haline gelecek.

‹K organizasyonu olarak nas›l bir yere gidilece¤inden

bahsetmek gerekirse, ‹K yöneticilerinin öncelikle stratejik

iflbirlikçi olmalar› gerekiyor. Maalesef s›rf Türkiye’de de¤il

dünyada da ‹K yöneticileri bir stratejik iflbirlikçi olarak

görülmüyor, olam›yor. ‹nsan kaynaklar›ndan yetiflmifl CEO

görüyor musunuz hiç? Neredeyse yok. Bunlar›n olaca¤›

söyleniyor, çünkü insan kaynaklar› bugüne kadar ifl

stratejileriyle ‹K stratejileri aras›ndaki ba¤› kuramad›, bu

program› oluflturamad›. Kültür vs. gibi biraz önce söyledi¤imiz

fleylerle bu ortam birleflti¤i anda ‹K stratejik bir iflbirlikçi

olarak yönetim kurullar›nda, ard›ndan da CEO olarak gerekli

yerlerde yer alabilecek. ‹fl anlay›fl›n› tabii de¤ifltiriyoruz.

Hiyerarflik model çok gerilerde kald›. Hiyerarflik modellerden

de¤iflik organizasyon tasar›mlar›na, organizasyon mimar›

insan kaynaklar› yöneticilerine gidece¤iz. En iyi mimariyi

yapanlar, belki en baflar›l› insan kaynaklar› yöneticisi

olacaklar. Biliflim alan›nda biz buna yaz›l›m mimar› diyoruz,

aynen bu flekilde kod parçac›klar› örgütlenme yapanlar›n,

bu mimariyi iyi tasarlayanlar›n flirkete neler getirebildi¤ini

çok iyi biliyoruz. ‹nsan kaynaklar›n›n aynen bu flekilde her

yönüyle organizasyon mimarlar› olarak yetiflebiliyor olmalar›

laz›m. Stratejiyle de tabii ki uyum içinde olmalar› laz›m.

Sorumluluk alanlar›n› çok daha genifl görmeleri gerekiyor.

Her sürecin içinde olup her sürecin performans›ndan sorumlu

olabiliyor olmalar› laz›m. Biraz önce yetenek yönetiminden

bahsettim; yetenek havuzlar›n› yönetebiliyor olmalar›

gerekiyor çünkü o mimarinin içini dolduranlar da bu

yetenekler oluyor. Bilgi transferini düzenli hale getirip

teknoloji kullan›m›n› art›rmak ve esnekli¤i destekleyebilir

hale getirmeleri laz›m. Gelecekteki insan kaynaklar›

organizasyonu hakk›ndaki öngörülerim bu flekilde.
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Baflar› için yetkinlikler konusunda da¤arc›¤›mda olan birkaç

fleyi ve flirketimin yaflad›¤› evreleri sizinle birebir paylaflmak

için buraday›m.

“Baflar› için Yetkinlikler” konusuna girmeden önce “Yetkinlik”

kavram› ve bu kavram›n tan›m› üzerinde baz› aç›klamalar

yapmakta yarar görmekteyim.

Yetkinlik, mükemmel performans›n elde edilmesinde ay›rt

edici olan bilgi, beceri ve tutumlar› kapsayan gözlemlenebilir

davran›fllar olarak tan›mlanmaktad›r. Yetkinliklerin bir k›sm›

do¤ufltan gelen nitelikleri ya da aileden ve yak›n yetiflme

çevresinden edinilen bilgi, beceri ve tutumu yans›t›rken,

önemli bir k›sm› sonradan kazan›labilen bir özellik

tafl›maktad›r.

Firma için yetkinliklere bakacak olursak, bir iflletmenin

kurumsal yap›s›, kurum kültürü ve sahip oldu¤u her türlü

kaynaklar› aras›ndaki uyum, iflletmenin geliflmesini

sa¤layacak baflar›l› bir strateji ve politika oluflturabilmek

zorunludur. Bu nedenle iflletmenin baflar›s›, iflletme

çal›flanlar›n›n (insan kaynaklar›n›n) asgari ve gerekli

yetkinliklere sahip olmalar› yan›nda, iflletmeye özgü

yetkinliklere sahip olmalar›n› da zorunlu k›lmaktad›r. Bu

nedenle iflletmeler, çal›flanlar›n›n yetkinliklerini ortaya

ç›kard›klar› ve kiflilerin yetkinliklerinden yararland›klar›

ölçüde  baflar›l› olabileceklerdir. Bir iflletmeyi baflar›ya

ulaflt›ran en önemli araçlardan birisi çal›flanlar›n›n

yetkinliklerinden kaynaklanan üstün performanst›r.

Biraz da Kan›k fiirketler Grubu’nda baflar› için yetkinlikler

baz›nda yap›lan çal›flmalardan bahsetmek istiyorum. Baflar›

için yetkinlikler konusunda sizlere genel-geçer ilkeler ve

konular üzerinde sunmufl oldu¤um bu özet bilgilerden sonra,

k›s›tl› zaman›m›z›n s›n›rlar› içerisinde ve izninizle kendi aile

flirketimizde yap›lanlar› somut bir örnek olmak üzere ve

özet olarak sunmak istiyorum.

Kan›k fiirketler Grubu; Özka Lastik ve Kauçuk A.fi, ‹lka Plastik

Ltd, IRC Otomotiv, Kan›klar Tar›m A.fi ve Kocaeli Koleji

E¤itim Kurumlar› A.fi. olmak üzere 5 flirketten oluflan bir

aile flirketi olup, ailenin kurumsallaflmas› ve yetkinliklerinin

artt›r›lmas› yolunda da çal›flmalar yap›lm›flt›r. Ailemizin ifl

yaflam›ndaki etkinli¤ini artt›rmak ve aile ile ifl iliflkilerini

düzenlemek üzere “Kan›k Ailesi Konseyi” meydana getirilmifl

ve haz›rlanan “Anayasa” tüm Konsey üyeleri taraf›ndan

imzalanm›flt›r.

Aile Anayasas›’nda yerini bulan “Kan›k Ailesi Temel Kurallar›”

ve Aile Konseyi’nde kararlaflt›r›lan ilkeler ve de¤erler, aileye

yeni kat›lan üyeler için de geçerli ve ba¤lay›c› olmaktad›r.

 Aile Konseyi’nin faaliyet alan›na giren konulara örnek olarak;

• Aile’nin  temel kurallar›n›n ve politikalar›n saptanmas›,

• Aile üyelerinin sorumluluk alanlar›n›n belirlenmesi,

• Hisse ve Hissedarl›k sözleflmesinin düzenlenmesi,

• Mülkiyet iliflkileri ve mülkiyet devri,

• Gelecekteki yöneticilerin seçilmesi ve yetifltirilmesi,

• Nesiller aras› geçisin sa¤lanmas›,

• Aile vakf› ve hay›r ifllerinin düzenlenmesi,

konular›n› sayabiliriz.

Kan›k fiirketler Grubu olarak kurumsallaflman›n önemi

yan›nda kalite kontrolünün de çok önemli oldu¤u firman›n

kuruluflu ile birlikte temel ilke olarak kabul edilmifl; Toplam

Kalite Yönetimi (TKY) çal›flmalar› öncelikle bafllat›lm›flt›r.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlay›fl›n›n benimsenmesi ve

uygulanmas› amac›yla 2000 y›l›nda e¤itimlere bafllanm›flt›r.

Kuruluflumuzda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerini kurmak

ve belgelendirmek amac›yla çal›flanlar›m›za 2001 y›l›nda

Kalite Yönetim Sistemlerini e¤itimleri verilmifltir. E¤itimler

sonucu sistem kurulmufl ve 2002 y›l›nda süreç tamamlanarak

belgelendirme gerçeklefltirilmifltir.

Özellikle 2005 y›l›nda yeni tesisimize tafl›nd›ktan sonra

stratejik planlama dahil olmak üzere tüm süreçlerimizi

yeniden yap›land›rd›k. Hedeflerimize ulaflabilmek amac›yla

gerekli olan aksiyon planlar›m›z› haz›rlad›k. Bu aksiyonlar

aras›nda, planlanan büyümeye ba¤l› olarak çal›flan

yetkinliklerinin gelifltirilmesi ve iyilefltirilmesi de yer alm›flt›r.

2006 y›l›nda yönetim sistemleri konusundaki kurulufl ve

çal›flan yetkinli¤imizin gelifltirilmesi amac›yla daha önce

y›ll›k yapmakta oldu¤umuz strateji planlama çal›flmalar›m›z›

+3 y›ll›k olarak yapmaya bafllad›k. Süreçlerimizi gözden

geçirerek gerekli revizyonlar›m›z› yapt›k. Bir çal›flan›m›z›

ISO 9001 konusunda bafl denetçi olarak yetifltirmek amac›yla

e¤itimlere gönderdik ve belgelendirdik. Bununla birlikte

kuruluflumuz bünyesinde yönetim sistemlerinin etkin

denetlenmesi ve iyilefltirmeye aç›k alanlar›n tespit edilmesi

amac›yla 30 çal›flan›m›za iç denetçi e¤itimleri ald›rd›k.

2007 y›l›nda kurumsallaflma ve kariyer planlama konular›nda

dan›flmanl›k hizmeti ald›k. Al›nan hizmet do¤rultusunda

kurumsallaflma çal›flmalar›na bafllad›k ve çal›flmalar›m›z

devam ediyor.

2008 y›l›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ve çevre yönetim

sistemleri konular›nda çal›flanlar›m›za e¤itimler verilmeye
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bafllanm›flt›r. ISO 14001 ÇYS ve OHSAS 18001 sistemleri

kurulmufl ve çal›flanlar›m›z›n bu konudaki yetkinlikleri de

gelifltirilmifltir. 2009 y›l›nda belgelendirme süreci

tamamlanm›flt›r.

Ayn› y›l çal›flan›m›za ISO 14001 ve OHSAS 18001 konular›nda

iç denetçi e¤itimleri verilerek yönetim sistemleri konusunda

yetkinlikleri art›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

2009 ve 2010 y›llar›nda özellikle teknik konularda ve kiflisel

geliflimlerine yönelik konularda e¤itimler verilerek

yetkinliklerinin artt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. Bununla birlikte

ilgili y›llarda çal›flanlar›m›z›n mesleki e¤itim yeterlilikleri

konusunda gerekli e¤itimler sa¤lanm›flt›r.

Kan›k fiirketler Grubu’nda yetkinlik kavram› üç ana bafll›k

alt›nda toplanm›flt›r:

1. Temel Yetkinlikler: Planlama, kurumsal ba¤l›l›k, bilgi

paylafl›m›, iletiflim, ifl disiplini, ifl verimi, geliflme e¤ilimi,

de¤iflime uyum, problem çözme ve süreç bilgisi.

2. Fonksiyonel Yetkinlikler: Ürün bilgisi, bilgisayar kullan›m›,

yabanc› dil bilgisi, raporlama, mevzuat ve standartlara uyum,

say›sal yetenek, analitik düflünme, tak›m çal›flmas›na uyum

ve üretkenlik.

3. Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon, liderlik, karar alma,

iliflki gelifltirme, inisiyatif alma, yetki devri, temsil, yetifltirme,

objektif davranma ve do¤ru talimat verme.

Kan›k fiirketler Grubu olarak on y›l gibi k›sa bir sürede

ola¤anüstü bir geliflme ve büyüme sa¤layabildiysek, bu

baflar›n›n gönülden inand›¤›m›z formülü belli: Bir fleyi

herkesten daha iyi yap, geri kalanlar› yeterince iyi yap, ama

hiç birini kötü yapma.

Baflar›n›n ön koflulu, her fleyden önce bir plan yapmak

demektir. Bu, yola ç›karken bir pusula almak, bir harita

edinmek, bindi¤iniz arac›n direksiyonuna geçerek nereye

gidece¤inize kendi kendinize karar vermeniz demektir. Plan

bize, ulaflaca¤›m›z hedefi ve hedefin neresinde oldu¤umuzu

gösterecek; yapt›¤›m›z yanl›fllar›, yapamad›klar›m›z›, telafi

yollar›n› anlamam›z için yard›mc› olacakt›r. Bafllamak için

hiçbir zaman çok geç olmad›¤›n› anlay›p, kendimiz için

"baflar›"n›n ne oldu¤unu tan›mlamak ilk ad›m olmal›d›r.

Hayat›n her alan›nda sorulmas› gereken soru “ne elde ettik”

de¤il  “ne yapt›k” olmal›d›r. 80’li y›llarda, bunun fark›nda ve

bilincinde olarak yola ç›kt›k. Ad›m ad›m hem kuruluflumuzun,

hem yönetimimizin hem de çal›flanlar›m›z›n yetkinliklerini

gelifltirmemizin gereklili¤ini bilerek ve isteyerek çal›flt›k.

“Ç›rakl›¤›n› yapmad›¤›n iflin patronu olamazs›n” düflüncesiyle

hareket ederek iflin çekirde¤inde yer ald›k. Düne kadar orta

ölçekli bir iflletmeyken bugün ulusal ve uluslararas› rakipleri

ile bafla ç›kabilen büyük ölçekli bir kurulufl haline geldik.

Bugün Özka Lastik, Türkiye’nin konvansiyonel lastik

üretiminde en büyük kapasiteye sahip lastik fabrikas› oldu.

Bu, kendili¤inden oluflan bir baflar› de¤il tabii ki. Biraz önce

de belirtti¤im gibi, kuruluflumuzun amaçlar›n› çal›flanlar›m›z›n

yetkinlikleri ile özdefllefltirerek ve üstün performans›

yaratarak bunu baflard›k. Bunun için önce organizasyonel

pozisyonlar› ve bu pozisyonlar›n yetkinliklerini belirledik.

Sektör deneyimli yetkin arkadafllar›m›z› kadromuza dahil

ettik. Mevcut çal›flanlar›m›z›n yetkinliklerini de¤erlendirdik

ve yetkinliklerine uygun pozisyonlarda görev yapmalar›n›

sa¤lad›k. Yeni istihdam edece¤imiz personelleri bu yetkinlikler

do¤rultusunda seçtik ve seçmeye devam ediyoruz.

Sonuç olarak; baflar›l› olabilmek için çal›flanlar›n yetkinlikleri

belirlenmeli, de¤erlendirilmeli ve kurulufllar›n stratejileri

do¤rultusunda gelifltirilmelidir.

Bir yetkinli¤in kabul edilebilir olmas› için yap›lan iflle ve

kuruluflun baflar›s› ile ba¤lant›l› ve ilgili, dikkate de¤er ve

ölçülebilir olmas› gerekmektedir. Böyle oldu¤unda yetkinlik,

kurulufla katma de¤er katacakt›r.

Bu, katmade¤er paydafllar›m›z›n, yani çal›flanlar›m›z›n,

müflterilerimizin, tedarikçilerimizin, toplum/çevrenin ve

hissedarlar›n memnuniyetini art›rarak mükemmellik yolunda

ilerleyen kurulufl olmam›z› sa¤layacakt›r.

Baflar› bir görevin üstesinden gelmeyi, zorluklar› yenmek

için gayret göstermeyi, mevcut olan› gelifltirmeyi ifade eder.

Beynimize emirler ya¤ar: “Düflün ve baflar.” “Çal›fl ve baflar.”

“Azmet ve baflar.” ‹radeli ol ve baflar.” “Sab›rl› ol ve baflar.”

“Israrl› ol ve baflar.”

Büyük baflar›lar›n sahipleri, küçük iflleri titizlikle yapabilme

sabr›n› gösteren kiflilerdir.

Yaflamak, zorluklar› yenmek, baflar› yolunda mesafe

kazanabilmek için insanlar›n birbirlerinin güçlerine, fikir ve

düflüncelerine ihtiyaçlar› vard›r

Birinin düflünce ve görüfllerinin tükendi¤i yerde, di¤erinin

zekâs› ve bulufllar› sonuca ulaflmada yararl› olabilir  Birlik

olunan yerde, ele al›nan ifllerin baflar› yollar› daha do¤ru ve

sa¤lam olarak bulunabilir; çal›flma düzeni daha sa¤lam bir

flekilde kurulabilir. Fikir ve görüfl çat›flmalar› dahi, gerçe¤in

ortaya ç›kmas›na yard›m eder.

Bütün giriflim ve at›l›mlar›m›zda, daima bizden daha tecrübeli

olanlar›n fikir ve görüfllerine, yard›mlar›na baflvural›m. Birli¤in

güçlü ahenginden ayr›lmayal›m.
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Osman Dinçbafl

Öncelikle Say›n Prof. Dr. Sinangil bize firma ve insan

boyutunda yap›lanma ad›yla özellikle örgüt kültürünün

önemini vurgulad›. Buradan yola ç›karak firma içi

haberleflmenin önemini ve bu haberleflmenin tak›m ruhunun

yarat›lmas›nda ne kadar temel bir unsur oldu¤unu anlatt›.

Burçak Han›m, bize enteresan bir 20 y›l çizdi. Özellikle ‹K’n›n

1930’lardan günümüze nas›l geldi¤ini ve bu y›llarda önemli

de¤erler olan kurum kültürü, performans yönetimi ve çal›flan

memnuniyeti gibi kavramlar›n art›k nas›l içimize iflledi¤ini

vurgulad›. ‹skeleler güzel bir tan›mlamayd›. Ben de az buçuk

bu ifllere bakm›fl bir insan olarak kat›l›yorum; insan kaynaklar›

yönetimi firmalar içinde hak etti¤i yerde de¤il. Bence bunda

biraz insan kaynaklar›n›n da pay› var, patronlara ve

yöneticilere kendilerini yeterince anlatam›yorlar. Bunun

sadece tek tarafl› olmad›¤›n› düflünüyorum.

Yeflil ekonomi ve sürdürülebilirlik, gerçekten önümüzdeki

ekonomik büyümenin ve geliflmenin de çok önemli bir parças›

olacak. Eriflimden bahsetti; art›k fiziksel olarak yerimizin

önemli olmayaca¤› çok do¤ru. Globalleflmenin

bireyselleflmeden bahsetti. Bu noktada bir katk› yapmak

istiyorum. Zannediyorum 1920’li y›llarda, önce ülkeler

globalleflti ve emperyalizm bence bunun bir parças›d›r.

‹ngiltere ve di¤er ülkeler, muhtelif yerlerde flirketler kurarak

ülkeleri kendi sömürgesi alt›na ald›. 1950’li y›llarda flirketlerin

globalleflmeye bafllad›¤›n› görüyoruz; çokuluslu flirket kavram›

ortaya ç›k›yor. Günümüzde halen devam eden teknolojik

devrimin bir sonucu olan internet, insanlar› globallefltirdi.

Sizin de bahsetti¤iniz gibi, flu anda herhangi birimiz, herhangi

bir ülkedeki herhangi bir insanla ticaret yapabilir, iletiflime

geçebilir, her fleyi yapabilir. Bu, gerçekten muazzam bir

de¤iflim; bunu ne derecede anl›yoruz, flüpheliyim ama

muazzam bir de¤iflimin yafland›¤› kesin.

fierif Bey de kendisinin yaflad›¤› bir baflar› öyküsünü çok

güzel bir flekilde anlatt›. Kendisinin deneyimleri ›fl›¤›nda

baflar›l› bir aile flirketinin hangi ad›mlardan geçmesi

gerekti¤ini gördük. Aile Anayasas›’n› kurmuflsunuz, çok

güzel. Kaliteyi vurguluyorlar ve çal›flanlar›n› e¤itiyorlar.

Yeniden yap›lanmay› bilerek yafl›yorlar, iletiflimin önemini

de vurguluyor ve çal›flanlar›na benimsetiyorlar. Bir aile

flirketi sahibi olarak kurumsallaflman›n önemini vurguluyor,

bu çok güzel bir ad›m çünkü ikisini bir arada çok s›k

görmüyoruz. Bu noktada sizi tebrik ediyorum fierif Bey.

Sonuç olarak, bu yolda baflar›l› ad›mlar›n nas›l at›laca¤›n›

ö¤retti fierif Bey.

Benim iki sorum var. Önce Say›n Y›lmaz ve Say›n Sinangil’e

ortak bir sorum olacak. Önümüzdeki on y›l›n flu anki on

y›ldan iki misli daha h›zl› olaca¤›na kat›l›yorum. Ondan

sonras›n› tahmin etmemiz bence mümkün de¤il. Kim

oldu¤unu hat›rlam›yorum, birisi “II. Dünya Savafl› oldu, III.

Dünya Savafl› nükleer olacak, dördüncüsü oklarla büyük bir

ihtimalle” demiflti. Yani ne olaca¤›n› bilemeyiz, durum oraya

gidebilir.

Say›n Prof. Dr. Sinangil, siz üniversite ö¤retim üyesi olarak,

emek piyasas›na ürün süren bir kurumun içindesiniz,

yöneticisisiniz. Burçak Han›m siz, bu ifli fasilite eden bir

konumdas›n›z, biz de al›c›s›y›z. Günümüzdeki Z neslinden

yani flu anda gelmekte olan yeni insanlardan, de¤er

yarg›lar›ndan vs bahsettiniz. Sizce flu anda mezun olan

çocuklar› biz ifle ald›¤›m›z zaman bu çocuklar on y›l sonra

flirketlerimizde yavafl yavafl orta derece yönetici adaylar›

konumuna gelecekler. Biz, flu anki yöneticiler olarak, onlar›

yönetmeye haz›r m›y›z?

Bu sorumu ikinize soruyorum. fiu anda, Burçak Han›m’›n

dedi¤i gibi globalleflmenin getirdi¤i ciddi bir bireyselleflme

var. Bilmiyorum siz kat›l›r m›s›n›z ama ben kat›l›yorum; bu

çocuklarla yafl›yoruz. Bu bireyselleflmifl insanlar, önümüzdeki

on y›lda kurum kültürünü, tak›m ruhunu ne derece alacaklar?

Burada birtak›m çal›flmalar olacak m›? Biz bunlar› nas›l

yönetece¤iz? ‹kinizden de bu konudaki fikirlerini almak

isterim.

Handan Kepir Sinangil

Asl›nda dinleyicilerimiz aras›nda da bu konuda söyleyecek

sözü olan birçok kifli oldu¤unu düflünüyorum. On y›l içinde

yönetim tarzlar›nda ve örgüt yap›lar›nda çok büyük

de¤ifliklikler olmayacak. Olsa bile belli bir yüzdede kalacak

ama ondan sonraki on y›l› tahmin etmek çok zor, çünkü bu

Y ve Z jenerasyonu, art› belki örgütlerden çok ifllerinden

insanlar ifllerini yap›yor olacaklar. Dolay›s›yla böyle hiyerarflik

kademede belli mesai saatleri çerçevesinde olan çal›flma

ortamlar›n›n say›s› ve niteli¤i daha azalacak. Say›s› azalacak

çünkü baz› sektörler, mutlaka ve mutlaka bulunduklar›

yerlerden çal›flacak ama mimarl›k, hocal›k veya dekoratörlük

gibi baz› bireysel ifller de¤il ama pek çok sektörde büyük

flirketler, ifllerini bütün bu yeni teknoloji çerçevesinde

dünyan›n her taraf›ndan yönetebilecek konumdalar. Ben bir

akademisyen olarak, Amerika’da çal›flan bir Türk

meslektafl›mla haberlefliyorum. Kendisi, NASA’ya

gönderilecek olan uzmanlar› seçiyor. Önce robotlar›

gönderdiler, bir endüstri ve ifl psikolo¤u olarak robotlar›n

seçimini yapt›, flimdi de Neptün ve Satürn’e iki astronot

gönderecekler, çünkü bu gezegenlere sadece iki astronot

Gelece¤in Yetkinlikleri: Firma ve ‹nsan
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gidebiliyormufl. Öyle olunca NASA’dan bir teklif gelmifl: “Biz

üçüncü kifliyi astronot olarak gönderemiyoruz, çünkü iki

kiflilik yer var, üçüncü kifli bir robot olacak. Siz bir psikolog

olarak robotun kiflili¤ini bize yapar m›s›n›z?” Meslektafl›m

oldu¤u için bu çok gurur veren bir fley oldu, çünkü NASA’da

Satürn’e gidecek olan astronotu Minnesota Üniversitesi’nde

kendi çal›flmalar›yla yönetebiliyor. Üstelik bu onun birinci

ifli olmayacak, çok genç olmas›na ra¤men uzun y›llard›r

çal›flma içinde ve ilk aflamada NASA’ya gidenleri o seçti ve

gönderdi zaten. Bu çok çarp›c› ve çok önemli bir geliflme.

Burçak Pak Y›lmaz

Biz, gençlerle çok iç içe olmak zorunday›z, çünkü her sene

asl›nda iflgücüne kat›l›mlar›yla bizim bir flekilde iflverenlere

sundu¤umuz ve sundu¤umuz fleyin içine sürekli bakmak

zorunda hissetti¤imiz bireyler onlar. Çok da yak›n çal›fl›yoruz,

i k i  y › l d a  b i r  d ü z e n l i  a n k e t l e r  y a p › y o r u z .

PriceWaterhouseCoopers için yap›yoruz ve sonuçlar›n›

beraber aç›kl›yoruz. Biz o ankette, hem iflverenlere Y

jenerasyonu için ne düflündüklerini ve onlardan neler

beklediklerini sorduk hem de Y jenerasyonuna

iflverenlerinden ve ifl hayat›ndan ne beklediklerini sorduk.

Çok k›saca özetleyim. Sorusuna geri dönersek, on sene

sonra Y jenerasyonu, bizi yönetmeye haz›r hatta daha önce

yönetmeye haz›r ama biz onlar› yönetmeye haz›r de¤iliz

maalesef. Aram›zda böyle bir sorun var. Y jenerasyonunu

anlamakta zorlan›yoruz, kültür olarak bizden çok farkl›lar

ama iflverenler de Y jenerasyonunun bize getirdi¤i, teknolojik

bilgi, de¤iflime aç›kl›k gibi çok önemli de¤erler oldu¤unu

hiçbir zaman reddedemiyorlar. Bunlar maalesef bizim gibi

X jenerasyonu çal›flanlar taraf›ndan pek kolay benimsenebilen

ve yeri doldurulabilen fleyler de¤il. Dolay›s›yla Y jenerasyonu,

evet bize birtak›m de¤erler sa¤layacak ve biz de bunlar›

yönetmeyi ö¤renece¤iz. Umar›m kans›z olur, çünkü acele

edelim, geldi çocuklar. fiu an için onlara yat›r›mlar yap›p

onlar› kaç›rmaktan muzdaribiz. Memnun olmad›klar› için flu

anda gençlerin ifle girifl ç›k›fl h›zlar› çok yüksek.

Handan Kepir Sinangil

‹ki özellik çok önemli olacak gibi gözüküyor. Birisi, de¤iflime

aç›kl›k; geliflmeyi sa¤layabilecek çok önemli bir faktör. ‹kincisi,

esneklik. Her ikisi de 80’lerin, 90’lar›n, 2000’lerin bafllar›nda

ve 2010’lardan itibaren de günlük performans ve ifl yapma

düzeninin çok içinde olacak. Çok daha esnek olabilecek, çok

daha yenileflimci olabilecekler ve de¤iflime aç›kl›k da pek

çok kap› açan anahtar olarak yine gündemde olacak.

Osman Dinçbafl

Say›n Kan›k, size iki sorum var. Aile Anayasas›’n› nas›l

empoze ediyorsunuz, yani aile bireylerinin buna uymas›n›

nas›l sa¤l›yorsunuz? Bunu baflarm›fl bir sanayici olarak, sizce

önümüzdeki on y›lda, bütün bu anlat›lanlar çerçevesinde,

aile flirketlerini bekleyen, yap›sal anlamda en büyük tehlike

nedir?

M. fierif Kan›k

Bir defa Aile Anayasas›’n› yazarken ailenin 18 yafl›na gelen

tüm üyelerini, bireylerini, kurdu¤unuz Aile Konseyi’nin

içerisine al›yorsunuz, onlar›n düflüncelerini de alarak, onlarla

her fleyi paylaflarak Anayasan›z› oluflturmaya çal›fl›yorsunuz.

Her 18 yafl›na gelen aile bireyleri Konsey üyesi oluyor, Konsey

üyesi olana sorumluluklar› veriliyor. Böyle olunca kararlar

çok demokratik bir flekilde oy ço¤unlu¤uyla veriliyor. Mal

sahibi olman›n, flirket sahibi olman›n, her fley olma anlam›na

gelmedi¤ini çeflitli vesilelerle onlara empoze etmeye

çal›fl›yorsunuz. Çal›flanlar›na konumuna gelebilmeleri için,

onlar›n da birer çal›flan gibi olmalar› gerekti¤ini, öncelikle

ve özellikle, okulu bitirdikten sonra kendi ifllerinin d›fl›nda

bir yerlerde çal›flma zorunlulu¤u oldu¤unu anlatmaya

çal›fl›yoruz. Böyle olunca, Anayasa’y› belirledikten sonra,

Aile Konseyi’ni de standart olarak belirtilen sürelerde sürekli

toplay›p bilgilendirirseniz, ifl kendili¤inden ray›na giriyor.

Ben afla¤› yukar› 35 y›ld›r yurtd›fl›na gidip geliyorum.

Yurtd›fl›nda 150 y›ll›k flirketler vard›r, fakat bizde maalesef

bu böyle de¤il, paylafl›m› bilmiyoruz. Bir defa aile flirketlerinin

karfl›s›ndaki en büyük tehlike kurumsallaflma olmamas›d›r.

Mutlak suretle kurumsallaflmalar› gerekiyor. fiirketin

geliflmesi kadar önemlidir. Buna önem verilirse, ümit

ediyorum bizim flirketimiz Avrupa’daki 150 y›l devam eden

flirketler gibi bir flirket olacak.
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Soru ve Katk›lar

Soru:

Burçak Han›m’a insan kaynaklar› yönetimiyle ilgili bir sorum

olacak. Üniversite ö¤rencileri dört y›l› bitirdikten sonra ifl

hayat›na at›lmaya çal›flacaklar ama bu dört y›l› bitirdikten

sonra ifl bulamama endiflesine kap›l›yorlar. Bir ifl görüflmesine

gittikleri zaman önlerindeki engelleri de¤erlendirmeye

çal›fl›yorlar. Örne¤in, bir holdinge gidip görüflmeye girdikleri

zaman, önlerine ç›kan ilk engel, yabanc› dil. Bu, çok önemli,

çünkü Türkiye’de yabac› dil a¤›rl›kl› bir sistem yok. Sizce,

flirketlerin gelecek ö¤rencilere yönelik dil e¤itimi verilmesi

konusunda deste¤i olur mu?

Burçak Pak Y›lmaz:

fiu anda pek çok flirket, bu hizmeti veriyor zaten. Bizim kendi

holdingimiz içinde, ‹ngilizce bilmeyen elemanlara düzenli

olarak e¤itim veriyoruz ama yeterli de¤il. Her zaman

söylüyoruz, çok al›c›y›z. Zannediyoruz ki ilkokul gibi gittiniz,

ö¤retmeniniz anlatt›, ö¤rendiniz, ç›kt›n›z, adam oldunuz.

Yok öyle bir fley. Üniversite öyle bir fley de¤il. Bir mesle¤e,

ifl hayat›na haz›rlan›yorsunuz. Ö¤renci dedi¤inizin ç›k›p

üniversite 1. s›n›fta iflini aramas›, deneyimini edinmesi, staj›n›

yapmas›, dilini ö¤renmesi, eksi¤ini gedi¤ini halletmesi laz›m.

Bu kadar rekabetçi bir yerde yafl›yoruz. Biz iflletmeler olarak,

gerçekten can›m›z yanm›fl vaziyette, neremizden nas›l bir

fark yaratabiliriz, oras›ndan bunu nas›l ayr›flt›rabiliriz derken,

kendine bir tek fark yaratmay› dahi hedeflememifl, tafl üstüne

bir tafl koymam›fl ö¤renciyi yetifltirmek, özür diliyorum ama

yersiz bir maliyet olarak görünüyor bize.

Osman Dinçbafl:

Bu soruyu Say›n Sinangil’e yöneltmifller. Örgüt kültürü neye

göre belirlenir ve nas›l çerçevelenir? Örnek verebilir misiniz?

Prof. Dr. Handan Kepir Sinangil:

Örgüt kültürünün temeli, o örgütü kuran kiflinin ya da grubun

de¤erlerinden oluflur. Bu, tamamen ayn› de¤erleri

benimseyen, ayn› amaçlar peflinde olan, birlikte çal›flabilecek

kiflinin de¤erleridir ve kiflinin de¤erleri kurumun de¤erleri

olarak ortaya ç›k›yor. Bunlar sadece de¤erler de¤il, de¤erler

baz›nda oluflumu sa¤lanacak, bir araya getirilecek bir yap›dan

sonra normlar› ortaya ç›kar›yorlar. Bizim için, bu grup için,

do¤ru olan nedir, do¤ru olmayan nelerdir, bizim iyimiz

nelerdir, kötümüz nelerdir gibi birçok normlar oluflturuluyor.

Kimleri istihdam edebiliriz? Kimleri istihdam etmeyebilir?

D›fla aç›labilir miyiz, aç›lamaz m›y›z, gibi pek çok konu

gündeme geliyor ama bir örgütün var olmas›nda ortaya

ç›kan ilk önemli fley o kurucunun de¤erlerinden ortaya ç›kar.

Mesela bir Koç Holding kültürü vard›r. Koç Holding kültürü,

Vehbi Bey’in de¤erlerinden esinlenerek yola ç›km›flt›r. Ayn›

flekilde, Amerika’ya bakt›¤›n›z zaman, Jacques Welch diye

birisi kendi kurumunun kültürünü oluflturmada görev alm›flt›r,

hatta kültürün de¤iflmesinde bazen bu konuda çal›flanlar da

rol alm›flt›r. Bunlar dan›flmanlar olabilir, bu konudaki uzmanlar

olabilir. Bu bir aile flirketiyse, aile içindeki fertlerin birlikte

oluflturdu¤u de¤erlerin daha sonra normlar ve kurallar haline

gelmesi ve iflletmenin yap›s›, yönetimi, iflleyifli de yine bu

de¤erler çerçevesinde oluflmakta, geliflmektedir.

Uzun süreli istihdamda da, Türkiye’de çok fazla görmeyebiliriz

ama d›flar›ya bakt›¤›m›z zaman, önce baba s›f›rdan

Motorola’da bafll›yor, daha sonra Motorola’n›n Genel Müdür

Yard›mc› olarak 30. y›l›ndan sonra emeklili¤ini al›yor, o

emeklili¤ini almadan bir iki sene önce o¤lu o kuruluflta

çal›flmaya bafll›yor. Bütün bunlar, o örgütün kültürünün

önemli oldu¤u, öyle bir kültürde yer almak istedi¤i için

insanlar›n o flirketlere müracaat etmesi ve kendilerini oralarda

yetifltirmesi, çal›flma hayat› içinde o kiflinin de kendi flirketini

kuraca¤› zaman kendi al›flt›¤›, içinde yaflad›¤›, önemli gördü¤ü

de¤erler üzerinden kendi flirketini kurma biçimi fleklinde

tamamlan›yor. Tamamen de¤erlerden.

Soru:

Benim sorum fierif Bey’e olacak. Aile flirketlerinde muhakkak

kurumsallaflma olmal› dedik, buna bir aile flirketi üyesi olarak

ben de kat›l›yorum. fiimdiye kadar kat›ld›¤›m bu konuyla

ilgili tüm seminerlerde, e¤itimlerde hep kalabal›k ailelerden

bahsediliyor. Biz mesela iki kardefliz. Sizce aile flirketinde

çok kardefl, çok kifli olmak m› daha büyük avantajd›r yoksa

az kifli olmak m›? Veya dezavantajsa avantaja nas›l

çevirebiliriz?

M. fierif Kan›k:

Çok daha rahat olur, çok daha düzenli yürür. Önce siz aile

konseyini oluflturuyorsunuz, o zaman baba, hala, teyze de

o konseyde olur ve orada hangi kararlar› kimlerin

verebilece¤ine, hangi kararlar›n ne kadar oy çoklu¤uyla

verilece¤ine dair al›nan karar ba¤lay›c›d›r. Onun için siz

sistemi oluflturuyorsunuz, çok ya da az kardefl olman›n hiçbir

önemi yok.

Soru:

Genelde çok kifli olunca ifl bölümü daha rahat yap›l›r, daha

rahat takip edil ir vs. Kurumsallaflma genelde

profesyonellerden de yard›m ve destek almak olsa da burada

otomatikman “daha az kifli oldu¤umuzdan acaba nas›l olur?”

diye bir handikap olufluyor.

Gelece¤in Yetkinlikleri: Firma ve ‹nsan
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Gelece¤in Yetkinlikleri: Firma ve ‹nsan

M. fierif Kan›k:

Siz, sistemi oluflturduktan sonra genel müdür olma flartlar›n›

aile konseyi belirliyor. Genel müdür olma flartlar›nda mesela

iki dil b›rak›l›r, iki y›l çal›flma süreci b›rak›l›r. De¤iflmeli olabilir.

Bu, tamamen sizin kriterlerinize ba¤l› ve siz bu kriterleri

anayasan›za yaz›yorsunuz. Türkiye Anayasas› neyse, onun

gibi minik bir anayasa oluflturuyorsunuz. ‹flin bütün inceli¤i

orada.

Osman Dinçbafl:

Bu iki soru da Burçak Han›m’a gelmifl. Uzun bir yorum oldu¤u

için özetlemek istiyorum: Geçmiflte uzmanl›k ve birikim

önemliydi ama bundan sonra görünen o ki h›zl› de¤iflebilen,

çabuk ö¤renebilen kifliler tercih ediliyor. Bu do¤ru mu? Art›k

eski uzmanl›k ve eski tecrübe önemini yitiriyor mu?

Di¤er soru da flu flekilde: Personel müdürlü¤ü ifadesi art›k

‹K yönetimine dönüfltü. Bu ifade yeterli ve geçerli mi?

Burçak Pak Y›lmaz:

Bu bilgi patlamas›n›, bilgi ça¤›n› yaflamaya bafllamadan önce

bir ifli baflka bir insan›n bilgilerinden ö¤reniyorduk, o anlamda

deneyim çok önemliydi. Yaflayarak kendi deneyimlerimizle

de bir ifli daha iyi yapmaya bafll›yorduk. Biz, nesil olarak,

bilgi üreticisiydik hatta okullar›m›zda birbirimizden kitap

saklard›k çünkü bilgiye sahip olmak bile, di¤erlerinin önüne

geçebilmek için bizim aç›m›zdan bir rekabet unsuruydu. Y

jenerasyonuyla bilgi tüketicisi baflka bir topluma geçifl yapt›k.

Her fleyi internette bulabiliyorlar, üstüne üstlük hiçbir flekilde

do¤rulu¤unu da kontrol etmiyorlar. O yüzden bizim, y›llar

y›l› deneyimlerle, ustam›zdan – usta ç›rak iliflkisi de daha

yo¤undu, yönetim kademelerinde bile herkesin el ald›¤› bir

yöneticisi vard›r – ö¤renirdik. Dün ben buraya gelirken

araflt›rmam› internetten yapt›m. Abur-cubur, birbirinin

kopyas› ve reklamasyonun haricinde do¤ru kaynaklara

gitti¤iniz zaman her türlü akademik tezi vs bulabiliyorsunuz.

Böyle olunca deneyimin önemi tabii ki azal›yor. O bilgi

kayna¤›na ulaflmaktaki h›z ve onu kullanabilmekteki yetenek

ön plana ç›k›yor, çünkü bir insan›n on y›lda oluflturdu¤u

deneyime befl dakikada sahip olabiliyorsunuz yeter ki o

bilgiyi almay›, o bilgiye sayg› duymay› bilin. Bu anlamda

maalesef söyledi¤iniz do¤ru, deneyimin önemi o aç›dan

azal›yor. Ancak uzmanlaflma deneyimden ayr› bir fleydir ve

ayr›m›n› iyi yapmak laz›m. Uzmanlaflma bir konuda pek çok

yetkinli¤in derinlemesine gelifltirilmesidir ki onu öyle bilgiyi

alarak sa¤layamazs›n›z. Orada çok fazla faktör bir arada ve

internetten de uzmanl›¤›n getirisini yapamazs›n›z. Söz gelimi

ben internetten ö¤rendi¤im bilgiyle cerrahl›k yapamam.

Ameliyat›n nas›l yap›laca¤›, nas›l kesilece¤i, hepsi internette

var ama ben gidip bugün cerrahl›k yapamam, yani

uzmanlaflmay› deneyimden ay›rmak laz›m. Uzmanlaflma

öyle olmayacak ve önemli olmaya devam edecek.

Personel müdürlü¤ü ve ‹K gibi unvanlar gerçekten kanayan

bir yara. Sekreterlere de “Yönetici Asistan›” diyoruz. ‹nsan

Kaynaklar› demeye devam etmekte fayda var, çünkü en

az›ndan bir bak›fl aç›s› farkl›l›¤› getiriyor. Her ne kadar birebir

belki personel yeteneklerini yap›yor olsa da en az›ndan

personelin gözünde ve ifli yapan kiflinin gözünde belli bir

birime belirli sorumluluklar yükleniyor. Bence personel

yöneticisine insan kaynaklar› yöneticisi demenin hiçbir zarar›

yok. Tabii gelecekte bu unvanla ilgili de birtak›m hususlar

olacak. Daha çok görmeye bafllamad›k, nadir bir iki kuruluflta

de¤iflik unvanlar kullan›l›yor ama insan› art›k bir de¤er olarak

görmeye bafllayaca¤›m›z için kaynak da asl›nda geride kalm›fl

bir kavram. Art›k de¤er yönetimi yap›yoruz, insan de¤erlerine,

insan faktörlerine do¤ru gidifl var. Biz zaman sonra insan

kaynaklar› yöneticili¤i yapt›klar› zaman da onlara insan

de¤erleri yöneticisi diyece¤iz. Bu, de¤iflimin, bir fikri ve bir

duyguyu yayman›n bir parças› bence.
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Moderatör

‹ndeks ‹çerik ‹letiflim Kurucusu ve CEO

1963 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi ‹letiflim Bölümünde lisans e¤itimini tamamlayan Özer, Bo¤aziçi

Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler ve Siyaset Bilimi alan›nda yüksek lisans derecesini alm›flt›r. Günefl ve Cumhuriyet

gibi günlük gazetelerde d›fl politika ve serbest muhabirlik yapan Özer, Hürriyet Dergi Grubu bünyesindeki Ekonomist

ve Capital dergilerinin yöneticili¤inde bulunmufltur. 2001’de içerik flirketi “‹ndeks ‹çerik-‹letiflim Dan›flmanl›k”›

kurmufltur. Halen, uzman gazeteci ve araflt›rmac›lardan oluflan ekibiyle görsel, yaz›l›, elektronik, dijital medyaya içerik

çözümleri sunmaktad›r.

Yaprak Özer

Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi M.Y. ve Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesinden mezun

olan Emiro¤lu, Virginia O.D. Üniversitesinde Ekonomi Yüksek Lisans e¤itimini tamamlam›flt›r. Halen PA Güvenlik

Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri – Kamu Yönetimi Bölümünde doktora çal›flmas›na devam etmektedir. Çal›flma

hayat›na, 1993 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›’nda bafllam›fl olan Emiro¤lu 1997-2000 y›llar› aras›nda Müfettifl Yard›mc›s›,

2000-2007 y›llar› aras›nda Müfettifl, 2006 y›l›nda Teftifl Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ve 2007-2009 y›llar› aras›nda

Baflmüfettifl olarak Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nda görev yapm›flt›r. 2009- 2010 aras›nda Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›

Sanayi Genel Müdür Yard›mc›l›¤› ve Genel Müdürlü¤ü görevlerini Vekaleten yürütmüfl olan Emiro¤lu 2 fiubat 2010

tarihinden itibaren Sanayi Ticaret Bakanl›¤› Sanayi Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Emiro¤lu, iyi

derecede ‹ngilizce ve bafllang›ç düzeyinde Korece bilmektedir.

Sanayi Ticaret Bakanl›¤› Sanayi Genel Müdürü

Süfyan Emiro¤lu

1952 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Northwestern Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünde lisans e¤itimini tamamlayan

Durak, ayn› üniversiteden 1976 y›l›nda Yüksek Lisans derecesini alm›flt›r. ‹fl yaflam›na 1976 y›l›nda Otosan’da Uygulama

Mühendisi olarak bafllam›fl ve firman›n mühendislik, pazarlama, sat›nalma ve üretim departmanlar› gibi farkl›

fonksiyonlar›nda yönetici pozisyonlar›nda yer alm›flt›r. 2000 y›l›nda Ford Otosan Genel Müdür Bafl Yard›mc›s› olan

Durak, 2002 y›l›nda Genel Müdür olarak atan›m›fl ve flirket Yönetim Kurulu’nda görev almaya bafllam›flt›r. 2007 y›l›

May›s ay›nda Koç Holding Otomotiv Grup Baflkanl›¤›’na getirilen Durak, 2009 y›l› Nisan ay›nda CEO vekilli¤ine atanm›flt›r.

2004-2010 aras›nda 6 y›l süreyle Otomotiv Sanayicileri Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini yürütmüfltür.

21 Nisan 2010 tarihi itibar›yla Koç Holding CEO’sudur.

Koç Holding CEO

Turgay Durak
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2023’e Do¤ru Türk Sanayii

Yaprak Özer
‹ndeks ‹çerik ‹letiflim Kurucusu ve CEO

‹ki günün sonunda kapan›fl oturumunday›z. Art›k yorgun

oldu¤unuzun, sab›rlar›n bir miktar sona do¤ru geldi¤inin

fark›nday›m, bu yüzden tempolu bir seans yapmak istiyoruz.

Bize düflen görev hayli büyük çünkü “2023’e Do¤ru Türkiye”

çok büyük bir konu bafll›¤›. Bu panelde asl›nda iki gün içinde

tart›fl›lan pek çok önemli konuyu hem özetleyece¤iz hem

de yeni konulara ›fl›k tutmaya gayret edece¤iz.

Konu bafll›klar›m›z genel itibariyle hayli önemli ve da¤›n›k.

Yasalar tam ve eksiksiz uygulansa, vergi uygulamalar›

sadelefltirilebilse, öngörülebilirlik artsa, vergi taban›

geniflleyebilse, kay›td›fl› ekonomiyle istedi¤imiz gibi mücadele

edebilsek, fikri mülkiyet haklar› etkin kullan›labilse, mal ve

hizmet kalitesi artsa, teknoloji uluslararas› geliflmelere ayak

uydurabilse, istihdam sorunumuz da ortadan kalksa, zaten

bu panele de hiç ihtiyaç olmayacak. Ayr›ca özel sektör Ar-

Ge çal›flmalar›n› yapsa, marka bilinirli¤i de istedi¤imiz flekilde

Türkiye’yi ön plana ç›kartsa. Konuflaca¤›m›z ana bafll›klar

bunlar olacak.

Hükümetin temsilcisi olarak Süfyan Emiro¤lu ile bafllayay›m.

Biz son on y›lda kifli bafl›na düflen milli geliri h›zla artan,

bununla da gururlanan bir ülkeyiz. Ekonomik krizden dünya

ölçe¤inde de görece iyi ç›kt›k. Te¤et geçti tart›flmalar›na hiç

girmeyece¤im ama iyi durumday›z, ›fl›ld›yoruz. Fakat Türk

sanayinin milli gelirdeki art›fla paralel bir ç›k›fl seyri izledi¤ini

acaba söyleyebilir miyiz? Söyleyemiyorsak neden? Say›n

Emiro¤lu önce sizinle bir bafllang›ç yapal›m.

Süfyan Emiro¤lu
Sanayi Ticaret Bakanl›¤› Sanayi Genel Müdürü

Türkiye ekonomisi, krizden önceki 27 çeyrekte çok h›zl› bir

büyüme trendi yakalad›. Kriz süresince “te¤et geçti”

tart›flmalar›n› hep beraber yaflad›k ama geçen y›l bu

zamandan günümüze do¤ru gelindi¤inde “te¤et geçti”

sözünü do¤rular bir geliflme içerisinde oldu¤umuz

gözlemlendi. ‹lk çeyrekte %11,7 ikinci çeyrekte yine o civarda

bir büyüme trendi yakalad›k. Cuma günü üçüncü çeyrek

aç›klanacak. Yine yüksek bir büyüme yakalayarak Çin’in

arkas›ndan dünyada en h›zl› büyüyen ikinci ülke olaca¤›z.

OECD’de de birinciyiz.

Makroekonomik göstergelerin kan›tlad›¤› gibi, gerçekten

Türk ekonomisi çok dinamik bir yap›ya sahiptir ve yabanc›lar

da bunu teyit ediyorlar. Tabii krizden çok yeni ç›kt›k, gelecek

için tam net konuflam›yoruz fakat göstergeler bize gelecek

y›l›n da bu noktada çok verimli geçece¤ini gösteriyor. Belki

cari aç›kta biraz problem olabilir. Türk Liras›’n›n biraz

de¤erlenmesi belki ihracat art›fl›n› frenliyor ya da ithalat›

biraz art›r›yor denilebilir ama Türk ekonomisinin çok iyi bir

yolda oldu¤unu görüyoruz. Bugün gazetelerde yine vard›;

otomotiv sektörü rekora do¤ru kofluyor.

Sanayi üretim endeksi rakamlar› bugün aç›kland›, geçen

Ekim ay› ile bu Ekim ay› aras›nda %9,8’lik bir art›fl var ve

sanayi üretim endeksinde 2005 y›l›ndan sonraki en yüksek

rakamlar› yakalad›k. Ümit ediyoruz ki bu de¤iflimi ve

dönüflümü iyi bir flekilde yönetebilirsek, Türk sanayisi iyi bir

flekilde devam edecektir.

Yaprak Özer

Turgay Bey, Ankara’dan bakt›¤›m›z zaman, asl›nda rakamlar›n

özellikle 1, 2 ve 3. çeyrekte bekledi¤imiz büyümeyi gösterdi¤i

ifade ediliyor. Siz, ‹stanbul’dan ya da reel sektörden

bakt›¤›n›zda, biraz önceki sorumu tekrar edecek olursam,

genel anlamda ekonomide yakalad›¤›m›z ivmeyi sanayide

yakalad›¤›m›z› söyleyebilir miyiz?
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Turgay Durak
Koç Holding CEO

2008’in ilk 6 ay›, afla¤› yukar› her sektörde imalat› rekor

düzeyde gördü¤ümüz bir dönemdi. Tüm dünya gibi biz de

belli bir flekilde bu krizden etkilendik. 2009’un yaz aylar›ndan

itibaren düzelme bafllad› ve Say›n Genel Müdürümüzün de

bahsetti¤i gibi 2010 y›l›nda her ay, kötü günleri artan bir

flekilde geride b›rakt›¤›m›za ikna olduk.

fiimdi tabii bu panelin konusu belki 5 sene, belki 10 sene

belki de 2023’e kadar bakt›¤›m›zda 13 sene sonras› için neler

öngörebiliriz, ne yöne do¤ru gitmeliyiz fleklinde oldu¤u için,

bana söz s›ras› verdi¤inizde o yönde bir fikir beyan etmek

istiyorum.

Dünyada sanayi iflleri Bat›’dan Do¤u’ya do¤ru gidiyor, bu

bir gerçek. Amerika’da, Kuzey Amerika’da, Bat› Avrupa’da,

refah toplumu oluflu nedeniyle, kendi yöneticilerinin de

ifadesiyle sendikal haklar›n sonsuz derecede fazla oldu¤u

ve sonuç olarak da insanlar›n haftada 35 saat çal›fl›p y›ll›k

30-40 bin dolar mertebesinde gelire sahip oldu¤u ve bunu

giderek art›ran ve de sosyal devletten de her türlü sosyal

harcamay› almaya çal›flan bir düzen var. Do¤ru’ya do¤ru

gittikçe, bizim ülkemizin de daha do¤usunda, buna imrenen,

buna ulaflmaya çal›flan ama gelir seviyesi daha düflük olan

ülkeler var. Do¤al olarak da ne kadar Bat› Avrupa’daki

meslektafllar›m›z, dostlar›m›z üzülse de sanayi Do¤u’ya

do¤ru gidiyor.

Biz Türkiye olarak, belki çok banal gelebilecek bir deyimle,

köprü bafl›y›z, geçifl noktas›nday›z; bu geçiflten biz ülke

olarak hakk›m›z› almal›y›z ve ayn› zamanda da buraya gelen

iflin burada kök sal›p belki 100 sene bizden gitmeyecek

flekilde, bizden önce Bat› Avrupal›lar›n yapt›¤› hatalar›

yapmayacak flekilde iflimizi yönetmeliyiz. Yönetirken de

maliyetleri düflürmek ve verimlili¤i art›rmak laz›m. Bir sanayici

olarak, bunu yapmak konusunda afla¤› yukar› her sektörde

önemli bir baflar› sa¤lad›¤›m›za inan›yorum. Esas önümüzde

yapmam›z gereken, yeni ürünleri gelifltirmek için Ar-Ge ve

ürün gelifltirme; bunlar› pazarlarda katma de¤eri yüksek bir

flekilde satabilmek için de marka de¤erini yaratmakt›r. Bizim

ülke olarak önümüzdeki 10-15 y›l, bunlara konsantre olmam›z

laz›m.

‹ki sene önce hükümetimiz, çok önemli bir Ar-Ge teflvik

kanunu geçirdi. TÜB‹TAK destekleri, vergi destekleri var,

çal›flanlar için vergi destekleri var. Biz sanayicilerin bunlardan

azami oranda yararlan›p yeni ürünü yaratmam›z ve o yeni

ürünü de Bat›l› marka firmalar›n fiyatlar›yla satabilmek için

marka yaratmaya da yat›r›m yapmam›z gerekiyor. Bu tabii,

hem sab›r, hem zaman, hem emek isteyen hem de

sermayedarlar›n uzun vadede sermayeye getiri gelmesini

kabullenmesi gereken, dolay›s›yla toplumdaki bütün sosyal

katmanlar›n mutabakat›yla olmas› gereken zor bir süreç.

Yaprak Özer

Prof. Hausmann, bu noktada hemen size soru yöneltmek

istiyorum. Turgay Bey, üretimin Bat›’dan Do¤u’ya kayd›¤›n›,

Bat› üzülse de gerçe¤in bu oldu¤unu ifade etti. Herhalde

büyüyen ekonomilerin yakalad›klar› yükselifl trendinin asl›nda

arkas›na da bakmak gerekiyor. Yap›sal dönüflümü

tamamlamadan büyümediklerini biliyoruz, yani teknoloji

yo¤un ve katma de¤eri yüksek ürünlere yöneldiler. Ar-Ge

gibi bir sorunlar› art›k konuflulmaz oldu¤unda yükseldiler,

insan kaynaklar›na önem verdiler. Bu taraftan bakt›¤›n›zda,

Türkiye’de yap›sal dönüflüm kolay olabilecek mi? Bir yandan

bir eksen kaymas›ndan söz ediliyorsa, siz Türkiye’nin bu

geçiflteki rolünü nas›l buluyorsunuz?

2023’e Do¤ru Türk Sanayii
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2023’e Do¤ru Türk Sanayii

Prof. Ricardo Hausmann
Harvard Üniversitesi, Uluslararas› Kalk›nma Merkezi Direktörü

Türk ekonomisi, dünyada en dramatik yap›sal dönüflümlerden

bir tanesini gerçeklefltirmifltir. 1975’te ihracat ürünlerinizin

%80’i tar›m ürünleriydi ama ihraç ürünlerinizin %80’i mamul

ürünlerdi. ‹hracat›n›z›n %30’u sermaye yo¤un ürünlerdi

dolay›s›yla inan›lmaz bir dönüflümü zaten geçirdiniz. Bu

dönüflüme devam etmemeniz için hiçbir sebep yok. fiu anda

siz, öyle bir durumdas›n›z ki bir merdivenin üzerindesiniz,

zaten önünüzdeki basamaklar, bence arkada b›rakt›klar›n›z

kadar dik de¤il. Bence Türkiye’de yap›sal bir dönüflüm olacak.

Tabii bunun önündeki tek engel, birçok ülkenin gelecekte

yapaca¤› hatalar› yapmak olur.

Sonunda dünya, dengesini biraz kaybetmifl durumda, bu

dengesizlik Amerika’daki, ‹ngiltere’deki, Avro bölgesindeki,

Japonya’daki yavafl büyümeyi beraberinde getiriyor. Merkez

bankalar› da faiz oranlar›n› düflürüyor. Geliflmekte olan

piyasalarda, Çin’de, Brezilya’da, Türkiye’de çok daha h›zl›

büyüme görüyoruz ve merkez bankalar› da bu h›zl› büyüme

karfl›s›nda faizi art›r›yor. Bu da faiz oranlar› aras›ndaki fark›

büyütüyor. Bunun sonucunda k›sa vadeli sermaye ak›fl›n›

zengin ülkelerden geliflmekte olan piyasalara çekiyor.

Potansiyel tuzaklar, çok h›zl› kredi art›fl›, bütçe aç›klar›n›n

artmas› ve para birimlerinin h›zla de¤er kaybetmesi olabilir.

Brezilya’da buna benzer durumlarla karfl›laflt›k, yine

Türkiye’de para biriminin de¤er kazand›¤›n› gördük. Faiz

oranlar›nda çeflitli durumlarla karfl›laflt›k. Uluslararas›

piyasalarda afl›r› likiditeyle ilgili konular yaflad›k. O yüzden

çok bilimsel bir makro ekonomik stratejiyle trenin raydan

ç›kmas›n› önlemek gerekiyor.

Bu ba¤lamda, birkaç fley söylemek gerek. Bunlardan bir

tanesi, makro stratejiniz, makro ekonomik politika dolay›s›yla

mali ve siyasi boyutta düflünülürse, mali politikay› s›kacaks›n›z

ki faizi çok art›rmayas›n›z ve sermaye gelsin. Yine mevzuat›n

yerinde olmas› laz›m. K›sa dönemli sermayenin ülkeye

gelmesini önlemek gerekli. Yurtd›fl›nda k›sa dönemli kredi

çok al›n›yor, yurtiçinde de kredi veriliyor. fiu anda Türkiye’de

bankac›l›k sistemi sayesinde kredi kullan›m oran› çok fazla,

çok uzun süre bu flekilde devam ederseniz, bu s›k›nt›

yaratabilir.

Bir di¤er konu da, enflasyon hedefleme rejiminizi adapte

etmeniz gerekiyor. Türk Liras›’n›n önemli oldu¤una

inand›¤›n›z› belirtmeniz ve afl›r› sermaye ak›fllar›n› engellemek

gerekiyor. Afl›r› sermaye ak›fllar›n› ve ekonominin k›sa

dönemli hareketlerle afl›r› ›s›nmas›n› önlemek gerekir. Uzun

dönemli büyüme için bu önemlidir.

Yaprak Özer

‹lk turu Alan Beattie ile tamamlayal›m. Daha makro ve genel

sorularla ilerliyorum. Ondan sonra detaylara girece¤iz. Siz,

flu anda Amerika’da çal›flmakla birlikte, Avrupa k›tas›ndan

geliyorsunuz. Avrupa’dan buraya bak›fl ya da bizim oraya

nas›l bakmam›z gerekti¤i konusunda yorumunuzu rica

edece¤im. AB’ye üye olmak, tam üyelik, y›llar boyunca bizim

için bir milli mesele oldu, bununla büyüdük. AB’ye girmifl bir

Türkiye’nin sanayisi bugün daha rekabetçi olabilir miydi?
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Özetleyecek olursam, Türkiye, Avrupa Birli¤i’ne biraz ac›ma,

biraz merhamet hisleriyle yaklaflmal›. AB’de öncelikle bir

ticaret grubu oluflturulmak istenmiflti. Roma Antlaflmas›

1957’de imzaland›¤›nda ilk hedef buydu. O zamandan beri

de siyasi bir birlik olmak fikri, siyasi koordinasyon fikri önem

kazanmaya bafllad›. Lizbon, Nice gibi yeni antlaflmalardan

bahsedilirken, hep ayn› konu gündeme geldi. Asl›nda bunlar›n

Roma Antlaflmas› imzaland›ktan sonra yap›lmas› gerekirdi.

1990’larda Do¤u ve Bat› Almanya birlefltikten sonra her fley

de¤iflmiflti. Do¤u ve Orta Avrupa’da kur mekanizmalar› bask›

alt›ndayd› ve bu ‹ngiltere’nin – ben aslen ‹ngilizim – yarar›na

oldu. AB, bu aflamada bence d›fla dönmeli ve mümkün

oldu¤unca geçifl döneminde olan ülkeleri bu ticari blo¤a

almal›yd› ve dikkatini Balkanlar’a, eski Yugoslavya’ya

döndürmeli, Birli¤i geniflletmeliydi ve tabii ki Türkiye’nin

üyeli¤ini de daha ciddi bir flekilde ele almal›yd›. Onun yerine

Avrupal›lar içlerine kapand›lar ve tek bir para birimi fikrini

devreye soktular. Bu asl›nda, Avrupa’da seçmenlerin, vergi

mükelleflerinin istedi¤i bir fley de¤ildi. Mesela Almanya’da

seçmenler, vergi mükellefleri bu durumda hiç söz sahibi

olamad›lar.

Ben de dahil olmak üzere birçok ekonomist, Avrupa Birli¤i’ni,

‹rlanda ve Portekiz gibi ülkeleri uyard›k. Faiz oranlar›n›n çok

düfltü¤ünü, sonunda s›k›nt› yaflayacaklar›n›, dengesizliklerin

ortaya ç›kt›¤›n› anlatmaya çal›flt›k. Sonuçta AB, daha da içeri

kapand› ve ‹ngiltere – ‹ngiltere 30 küsur y›ld›r AB üyesidir

– Avroyu kullanmad›¤› için kendisini d›flar›da kalm›fl gibi

hissetti çünkü genellikle AB tart›flmalar›n›n göbe¤inde o

zamandan beri bu para birimi ve para birimiyle ilgili konular

konuflulmaktayd›. Bence AB, önümüzdeki 5-10 y›l boyunca

Türkiye gibi ülkelerin kat›l›m›na enerji ay›ramayacak. Buna

ek olarak, bu ekonomik s›k›nt›lardan dolay›, Do¤u ve Orta

Avrupa’dan gelen göçmenler hep suçlan›yor. Mesela Nicolas

Sarkozy’nin bu ba¤lamda meflhur bir söylemi var. “Türkiye

önümüzdeki 5-10 y›lda AB’ye kat›lmak için çok çaba harcarsa

bu çaba bofla gidecektir.” Gerçekten de AB üyesi olmay›

isteyip istemedi¤inizi düflünmeniz gerekebil ir .

AB Türkiye için niçin gerekli olabilir? Çünkü genifl bir pazard›r.

Bu ba¤lamda, AB üyesi olmak önemlidir. AB birdenbire

Türkiye ile imzalad›¤› ticaret antlaflmas›n› y›rt›p atacak

de¤ildir. Hiçbir biçimde Türkiye’yi bu flekilde d›fllamaya gücü

yetmez ve bunu yapmak da istemez.

Bütün bunlar› söyledikten sonra, ben bir Türk ifladam› ya da

Türk siyasetçi olsayd›m, bu ticari iliflkiden yararlan›rd›m

ama siyasi olarak çok çaba harcamazd›m. Bunun yak›n

dönemde çözülebilecek bir sorun olmad›¤›n› görüyorum.

Türkiye, zaten o aflamaya gelince belki Türkiye’ye de çok

çok yarar› olmayabilir.

Yaprak Özer

Say›n Emiro¤lu, Türkiye’de ilk kez sanayi stratejisi haz›rland›.

Hatta 2010 y›l› sonuna kadar Türkiye’deki sanayi envanterinin

de ç›kart›ld›¤› bir çal›flmadan söz ediyoruz. Her ne kadar bizi

almayacaklarsa da, bunu Avrupa Komisyonu’yla da

paylaflt›¤›n›z› biliyorum. fiimdi biraz bunun detaylar›n›

anlatman›z› isteyece¤im. Asl›nda belli bafll› sektörler var,

bu sektörlerdeki stratejiler de belirlenmifl ama fluna da cevap

vermenizi isterim: Neden bugün? Neden dün yap›lmad›, niye

bu kadar geç kald›k?

Süfyan Emiro¤lu

Asl›nda Türkiye daha önce kalk›nmaya iliflkin bu tür planlar

yap›yordu, bu kapsamda Kalk›nma Planlar› yap›l›yordu ama

gerçekten bu manada bir sanayi stratejisi ilk kez haz›rland›.

Geçmiflte haz›rlanan planlardan fark› flu: Birincisi, bu sanayi

stratejisi çok genifl bir kat›l›mla haz›rland›. Sanayinin tüm

aktörleri, özel sektör olarak, bu haz›rl›¤›n içindeydi. Yaklafl›k

3 y›l sürdü ve kamudan ilgili taraflar›n tamam› da bu iflin

içindeydi. Dolay›s›yla bu iflle ilgilenen herkesin stratejik plan›

oldu. Di¤er önemli taraf›, daha önce haz›rlanan bu tür belgeler

sadece tavsiye niteli¤inde haz›rlan›yordu ama bu belge

Yüksek Planlama Kurulu’na sunularak, imzalar› Pazartesi

tamamland›. Bakanlar Kurulu’nda Say›n Bakan›m›z sunufl

yapt› ve Bakanlar›  bilgilendirildi ve Strateji Belgesi bir

hükümet belgesi haline geldi. Aç›kças› bu çok önemli bir

husus.

Di¤er yasal düzenlemeler gibi, Türkiye’nin strateji belgesi

ve eylem plan› da uygulanmas› zorunlu bir kurallar ve

eylemler bütünü haline geldi. Nas›l uygulanacak? Aç›kças›

bunun bir zorunluluk gibi alg›lanmas› gerekiyor. Çok ciddi

bir izleme ve de¤erlendirme  komitesi taraf›ndan izlenerek

uygulanacak. Kamu ve özel sektörün temsilcilerinden oluflan,

üç ayda bir toplan›p ilgili taraflara neler yap›l›p neler

yap›lmad›¤›n›n, yap›lmayan fleylerin önündeki engellerin ne

oldu¤unun ve bu engellerin nas›l ortadan kald›r›laca¤›n›n,

bu sorunlar›n nas›l çözülece¤inin tart›fl›laca¤› ve bu kapsamda

gerekli düzeltmelerin yap›laca¤› bir komisyon var. Sanayi

stratejisinde, 8 yatay alan, sektörel politikalar ve 72 tane

eylem var. Bu eylemlerin hepsi, somut eylemlerdir  yani

sanayiyle ilgili tüm problemler tespit edilmifl ya da projeksiyon

tutarak gelecekte yap›lmas› gereken faaliyetler, ifllemler bir

eylem biçiminde somut olarak belirlenmifltir. Bu eylemlerin

2023’e Do¤ru Türk Sanayii
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sorumlular› belirlenmifltir, örne¤in mesleki e¤itimi Milli E¤itim

yapacakt›r. Kimlerle yapacak? Örne¤in, Sanayi ve Ticaret

Bakanl›¤› ile veya sivil toplum örgütleri, (TOBB ya da TESK

ile) yapacak. Kimle ve hangi süre içerisinde yapaca¤› da

belirlenmifltir. Yani somut eylemleri, kimin kimlerle ne zaman

yapaca¤› belli. Çok ciddi bir de¤erlendirme ve izleme komitesi

taraf›ndan da bu eylemlerin yap›l›p yap›lmad›¤› takip

edilecektir.

Kamunun bunu uygulama, sevk ve idare etme yetene¤i ne

olabilir? Aç›kças›, benim flöyle bir tespitim var: 2000-2001

krizinden sonra özel sektördeki ücret düflüklü¤ü ve özel

sektördeki ifl güvencesinin durumu, üniversiteden yeni

mezun olan gerçekten kaliteli ve kapasiteli gençlerin

tamamen kamuya yönelmelerine neden oldu. Kamu, 10 y›ld›r,

gerçekten çok nitelikli personel al›yor. Bu flah›slar flu anda

müdür ya da daire baflkan› seviyesine ulaflt›lar. Art›k

önümüzde çok daha farkl› bir kamu var; yurtd›fl›nda e¤itim

görmüfl, master yapm›fl, doktora yapm›fl, en iyi

üniversitelerden mezun olmufl, bir veya birkaç tane yabanc›

dili olan nitelikli insanlar› on y›ld›r al›yor. Bu bize, önümüzdeki

5 y›l içerisinde daha nitelikli bir kamu görece¤imizi gösteriyor.

Kamu özel sektörün gerisinde kald› tart›flmalar›, art›k geride

kalm›fl olacak.

Bununla ilgili bir fley daha söylemek istiyorum. Bunu neden

AB’ye gönderdik? 2008 y›l›nda ilk kez gönderildi¤inde,

Avrupa Komisyonu, çeflitli revizyonlar istedi. Bu revizyonlar›

yapt›k, 2009 y›l›nda yeniden gönderdik. Göndermemizin

sebebi, bu belgenin haz›rlanmas›n›n asl›nda sanayiler ve

iflletmeler fasl›n›n kapan›fl kriteriydi. Bu belgeyi haz›rlay›p

bitirerek bu fasl› da kapatm›fl oluyoruz. AB’nin

de¤erlendirmesi, bu belgenin tüm beklentileri karfl›lad›¤›

yönünde oldu. Ayn› zamanda iddial› bir belge olarak da gördü

ve bu kadar sürede bunlar› yap›p yapamayaca¤›m›z› sordular,

biz de yapabilece¤imizi söyledik. Bunun alt aya¤› olarak da,

belgenin sac aya¤› olacak flekilde sektörel stratejiler de

haz›rland›. Onlar da peyderpey yürürlü¤e girmifl olacak.

72 tane eylem var ve bunlar büyük-küçük bütün sanayiye

makro aç›dan bakan eylemler. Bunlar› belirlerken, hem özel

sektör, hem kamunun ilgili taraflar›, bu eylemlerin somut

olmas›na dikkat etti. Yani ne yapaca¤›m›z› net olarak ortaya

koyduk. Ayr›ca bunlar yap›labilir olmal›. Bizim 2023 vizyonu

dedi¤imiz yani Türkiye’nin dünyan›n ilk on ekonomisi içinde

olmas›, 500 milyar dolar ihracat yapmas› gibi s›ralanan

hedeflere uyumlu olacak flekilde haz›rland›, hedefler bunu

net olarak ortaya koyarak belirlendi. Ölçülebilirli¤ine gelince

tabii ki ölçülebilir fleyler var. Bunlardan bir tanesi yeni Türk

Ticaret Kanunu’nun ç›kar›lmas›; Hukuki ve idari tedbirler

bafll›¤› alt›nda yeni Borçlar Kanunu’nun hayata geçirilmesi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu yasalaflt›¤› takdirde bu hedef

gerçekleflmifl olacak. Mesela Türkiye’deki Ar-Ge merkezi

say›s›n›n diyelim ki y›lda 20 tane artmas› gibi. E¤er bir y›l

içinde 20 tane art›yorsa, bu ölçülebilir bir hedef ya da unsur

olarak orada yerini alm›fl olacak. Artm›yorsa ya da

art›r›lam›yorsa, bunun nedenlerini araflt›raca¤›z ve oradaki

sorunu gidermeye çal›flaca¤›z.

Yaprak Özer

Say›n Durak, buradan hemen size geçmek istiyorum. Türkiye

kendi sanayi stratejisini haz›rlarken - detaylar›n› önümüzdeki

günlerde daha net görece¤iz - belli ki kendimizi de buna

göre konumland›raca¤›z. Türkiye’nin önde gelen

kurumlar›ndan birisiniz, Cumhuriyet’in kuruluflundan bu

yana, oyuncular›n say›s› artm›fl olsa da hâlâ daha temel

oyunculardan birisiniz. Siz, sanayi ve hizmet alan›ndaki

sektörlerinizin da¤›l›m›yla, sanayideki stratejinizde, belki biz

s›radan bir gazete okuru olarak bakt›¤›m›zda, asl›nda son

y›llarda enteresan de¤ifliklikler de yapt›n›z. Bize kendinizden

ve bundan sonraki hayata iliflkin de¤erlendirmenizden

bahseder misiniz.

Bir de, siz Koç Toplulu¤u olarak meslek liseleri yani istihdam

aç›s›ndan enteresan bir fley yapt›n›z. Say›n Süfyan Bey, bize

kamuya art›k çok daha kaliteli elemanlar›n gitti¤ini ifade

etti. Oradan da hemen size atlamak istiyorum, çünkü biliyoruz

ki özel sektörün çok ciddi nitelikli eleman sorunu var.

Turgay Durak

Biz Koç Grubu olarak çok çeflitli dallarda, sanayide, ticarette,

bankac›l›k ve finans dal›nda, enerjinin her türünde, turizmde,

g›da sektöründe var›z. Bu arada unutmufl oldu¤um dallar

da olabilir. Tabii otomotiv dedi¤im zaman, savunma sanayini

de unutmamak laz›m. Ço¤u flirketimiz ve baflta da çat› flirket

olarak Koç Holding, Sermaye Piyasas› Kurulu kanunlar›na,

yönetmeliklerine ba¤l› ve ‹stanbul Menkul K›ymetler

Borsas›’nda ifllem görüyor. Bu yüzden, böyle büyük

topluluklar›n oldu¤u ortamlarda, istikbale dair, ifl planlar›m›z›n

ne oldu¤unu anlat›rken, ben hep yedi defa düflünüp ancak

bir defa belki bir cümle söylemek durumunda oluyorum.

Özellikle son on y›lda Koç Holding gerçekten çok önemli

stratejik kararlar verdi, bunun neticesinde de ifl hacmini üçe,

dörde katlad›. Odakland›¤›m›z sektörlerdeki büyümemiz,

oralara yapaca¤›m›z yat›r›mlar artarak devam edecek, yeni

sektörleri de de¤erlendiriyoruz. Bunlardan en son kamuoyuna

aç›klanan elektrik enerjisi üretiminde Amerikal› AES firmas›yla

ortakl›k kurarak, mevcut elektrik enerjisi üretim iflimizi epey

büyütmek için kararl›l›¤›m›z› ortaya koyduk.
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Biz y›llardan beri, Arçelik’te, Ford Otosan’da, Tofafl’ta, Türk

Traktör’de, Otokar’da, Rahmi Koç Tersanesi’nde bir ekosistem

diyebilece¤iniz yan sanayisiyle beraber geliflen ve yan

sanayisine de ifl imkânlar› yaratarak toplam maliyeti azaltan,

beraber büyüyen, kriz geldi¤i anda da hep beraber onun

tedbirini al›p maliyetleri azaltan bir yap› içinde büyüdük. Bu

yan sanayi flirketlerinin ço¤unu bizim büyüklerimiz sanayi

olsun diye kurmufllar ama 2000’li y›llarda art›k yan sanayi

bizim iflimiz olmad›¤› için o ifllerden ç›kt›k, do¤ru dürüst

ortaklara devrettik ama ana sanayi olarak da onlarla olan

iliflkilerimizi devam ettirdik. ‹stikbalde, bizim giderek daha

çok artan bir seviyede yan sanayiye sadece parça yapt›rmak

de¤il, dizayn›, gelifltirilmesi, testi hatta ürünün piyasadaki

servis, garanti ve hukuki sorumlulu¤u da dahil olmak üzere

üstlenebilecek yan sanayileri oluflturmak ve bu ekosistem

sayesinde de ilk baflta söyledi¤im gibi, toplam maliyeti

indirmek hedefimiz var. Zaten sabahki otomotiv kongresinde,

Sanayi  Bakan›m›z da konuflmas›nda söyledi .

Ar-Ge Kanunu’na göre belli vergi avantajlar›ndan

yararlanabilmek için tam zamanl› çal›flan en az 50 tane pure

Research and Development [tam Ar-Ge] yapan ve product

development’a [ürün gelifltirme] da katk›s› olan mühendis

olmas› gerekiyor. Böyle 70’in üzerinde Ar-Ge merkezi var

ve bunlar›n da yaklafl›k 30 tanesiyle Koç Grubu olarak

otomotiv, savuma sanayi ve beyaz eflya, hatta TÜPRAfi yani

enerji alan›nda ifltigal ediyoruz. Bu, sermayedarlar›n bu ifle

ne kadar önem verdi¤ini ve ayn› zamanda da bizim yaratan

beyin gücünü ne kadar kendimize çekebilip onlar› düzenli

bir flekilde bir ekonomik neticeye var›p çal›flt›rmak için

irademizi ortaya koydu¤umuzu gösteriyor. ‹nsan kalitemizin

gayet yüksek oldu¤unu söyleyebilirim ama ikinci aflama,

demin söyledi¤im hem verimli çal›flma hem de s›f›r imalat

hatas›yla üretim yapabilecek ve o çal›flmay› yaparken de

hem tezgah›n ayar›n› yapabilecek, hem üretim yapabilecek,

hem preventive maintenance dedikleri koruyucu ve önleyici

bak›m› da yapabilecek teknolog diye izah edilen tarzdan

saat ücretli, mavi yakal› çal›flan› yaratmak için

moderatörümüzün söyledi¤i gibi “meslek lisesi memleket

meselesi” konusunu Koç Holding ortaya koyuflunun ana

nedenidir. Bizim fabrikalar›m›zda makine operatörü olarak

çal›flan arkadafllar›m›z›n art›k istatistiki proses kontrolden,

lastik sektöründeyse kimyevi tabirlerden anlamas›, talafll›

imalat tezgah› kullan›yorsa kesme aç›s›, kesme h›z› vs teknik

tabirleri anlay›p bunlar› kafas›ndan hesap edip tezgahta

uygulayabilen kifliler olmas› gerekiyor. Bunun yolu da nitelikli

e¤itim verebilen meslek liselerinin yarat›lmas› ve o okullara

giden ö¤rencilerin de sembolik rakamlarla da olsa okulda

okurken burslarla teflvik edilmesi, staj imkân›n›n sa¤lanmas›

ve ekonomik koflullar iyi oldukça da bu tip gençlere öncelik

verilmesi laz›m. Bizim bu “meslek lisesi memleket meselesi”

projemizin de anas› bu düflüncelerle yarat›ld› ve devam

ettiriliyor.

Yaprak Özer

Say›n Hausmann, biraz önce sizinle konuflurken bunun

Türkiye’ye dördüncü ziyaretiniz oldu¤unu, en son ziyaretinizin

de 2005’te oldu¤unu söylediniz. Ben de Türkiye’yi nas›l

buldu¤unuzu sordum, siz de “ka¤›t üstünde çok güzel

görünüyor” dediniz. Bu sözünüzü biraz açman›z› istiyorum.

Son dönemde inceledi¤im kümeleflmeyle ilgili raporlarda,

sadece 2023 de¤il, 2040, 2050’ler de var. O ka¤›t üstündeki

durumumuza ra¤men, kümeleflmede dünya üzerinde farkl›

sektörler hangi ülkelere da¤›lacak ve hangi ülkeler ne tür

uzmanl›klar üstlenecek diye bakt›¤›m›zda üzülerek Türkiye’yi

oralarda pek göremiyoruz. Belki bu iki konuyu birlefltirerek

bize görüfllerinizi ifade edebilirsiniz.

Prof. Ricardo Hausmann

Türkiye’nin rakamlar›, istatistikleri iyi görünüyor dedi¤im

zaman flunu kastetmifltim: ‹stanbul’a geldi¤im zaman tabii

‹stanbul’un tarihini ziyaret ediyorum, bugünü de¤il çünkü

görülecek birçok tarihi fley var. Bunlar›n görünümü de çok

fazla de¤iflmiyor tabii. Ancak gelecekte ne olacak diye

bakt›¤›m›zda, Avrupa ile ba¤lant›s› Türkiye’ye çok hizmet

etti. Son 35 sene içerisindeki dönüflüm hakikaten inan›lmaz

düzeyde gerçekleflti. Gelecekte, Avrupa tabii ki flimdiye

kadar oynad›¤› gibi önemli bir rol oyamaya devam edecek.

Avrupa’daki büyüme dinamikleri o kadar etkili olmayacak,

orada birbiriyle rekabet eden çok ülke var. Mesela Polonya

sizin için bir rakip, do¤unuzdaki baz› ülkeler sizin rakibiniz.

Dolay›s›yla bir anlamda siz Avrupa ile iliflkilerinizden çok

fley kazand›n›z ve Türklerin neden Avrupa’ya bu kadar yak›n

olmak istediklerini düflünecek olursak, asl›nda bunun sebebi

belki ticaret eriflimine sahip olmak de¤il, daha çok bir politika

yönelimine sahip olmakt›. Do¤u Avrupa’daki ülkeler bir

politika çapas›na ihtiyaç duyuyorlard›, çünkü bu olmaks›z›n

politika çok beklenmedik yerlere kayabiliyordu. San›yorum

Türkiye’nin de Avrupa yöneliminin amaçlar›ndan biri buydu.

Avrupa’n›n Türkiye için yine önemli oldu¤unu düflünüyorum

fakat dünyan›n geliflimine bakt›¤›m›z zaman farkl› bölgelerde

büyüme var. Büyüme her taraf›n kazand›¤› bir oyundur, Çin

büyürken di¤er ülkelerin kaybetmesi demek de¤ildir. Çin’in

büyümesi, Hindistan’›n büyümesi asl›nda dünya için iyi bir

fley. Burada birtak›m yeni f›rsatlar›n baflka yerlerde ortaya

ç›kt›¤›n› görüyoruz. E¤er Çin ve Hindistan ihracatlar›n›
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art›racaklarsa, bu demektir ki ithalat› da art›racaklar. Buradaki

ilk stratejilerine bakt›¤›m›z zaman, asl›nda bunu önce

Avrupa’ya ne satabiliriz diye bafllat›yorlar sonra baflka

yerlere ne satabileceklerine bak›yorlar. Çin ve Hindistan’daki

tüketiciler Avrupal›lardan o kadar farkl›lar ki Almanlar için

gelifltirilmifl ürünler Hindistanl›lar için çok anlaml› olmayabilir,

orada satmayabilir. Dolay›s›yla bu, ifl dünyas› için bir zorluk

yarat›yor.

Dünyan›n büyümesi nereye do¤ru gelifliyor ve burada nas›l

rol oynayabilirsiniz? Burada bir örnek vermek istiyorum:

Yoksul kifliler gelirlerinin çok büyük bir k›sm›n› g›daya

harc›yorlar. Göreli olarak bakt›¤›m›zda demek ki tar›m sektörü

di¤er sektörlerden daha h›zl› büyüyecek. Yoksul kifliler yavafl

yavafl zenginleflmeye bafllad›klar› zaman, g›da için

harcad›klar› paran›n büyük bir ço¤unlu¤unu daha çok

proteine harcamaya bafll›yorlar, daha fazla süt ve hayvansal

ürünler almaya bafll›yorlar. Hayvansal ürün demek,

hayvanlar›n beslenmesi gerekiyor demek, bu da tabii ki her

bir kalori birimi için daha fazla kalori gerektiriyor. Bütün bu

sektörler geliflmeye bafllayacak. Yoksul kiflilerin daha fazla

enerjiye, altyap›ya vs ihtiyac› olacak, son otuz sene ihtiyaç

duyulan endüstrilerden baflka endüstrilere ihtiyaç duyacaklar,

dolay›s›yla baflka endüstrilere kayma olacak. Demek ki bu

ürünleri bu piyasalar için nas›l gelifltirece¤inizi düflünmeniz

laz›m.

Dünkü konuflmamda da söyledi¤im gibi, sizin ihracat

sepetiniz, en az›ndan toplam olarak bak›ld›¤›nda Hindistan’›n

ithalat paketiyle örtüflüyor. Dolay›s›yla ürünler ve ifl

stratejilerinin buna yönelik olmas› anlaml› olacakt›r. Di¤er

taraftan sizin çok çeflitlilik tafl›yan bir ülkeniz var ve Do¤u

ile Bat› aras›nda da büyük eflitsizlikler var. Dolay›s›yla

sektörler, ücretlerin yüksek olmas›ndan dolay› daha yoksul

ülkelere kayabiliyorlar. O zaman yurtd›fl›na kaymadan önce

öncelikle Türkiye’nin do¤usuna kaymalar› gerekiyor.

Dolay›s›yla Türkiye’nin do¤usunu da dünyaya ba¤layan bir

strateji olmas› laz›m, çünkü bu hakikaten karmafl›k bir konu.

Ermenistan ile kapal› bir s›n›r›n›z var, Ermenistan’›n

Azerbaycan ile s›n›r› kapal›, Irak’›n ve ‹ran’›n kuzeyleri çok

karmafl›k bölgeler. Bu bölge Türkiye’nin do¤usunun piyasalara

aç›lmas›na izin vermiyor ama Türkiye e¤er bir liderlik rolü

üstlenecekse ve dünyan›n o bölümünün jeopolitik özelliklerini

de¤ifltirecekse, öncelikle Türkiye’nin do¤usundaki Türkler

için f›rsatlar yaratmak gerekiyor. fiu anda siz mesela Rusya’ya

tar›m ürünleri ihraç ediyorsunuz, bu Türkiye’nin do¤usu için

bir büyüme motoru olmal›. Ermenistan ve Azerbaycan ile

ticaret yapabilmeniz laz›m. Bunlar asl›nda siyasi sorunlar›n

da çözülmesine yol açabilir.

Bu flekilde Türkiye’nin di¤er bölgeleri de geliflmeye,

kalk›nmaya devam edebilir. Dolay›s›yla gelecekte ülke içinde

uyumlaflt›rma sa¤laman›n yollar›n› bulmak da gerekiyor. Bu

bütün dünyayla bütünleflme, Türkiye’nin sadece modern

taraflar›n› peflinden götürmemeli, ayn› zamanda di¤er

bölümlerini de gelifltirmeli.

Yaprak Özer

Konsantrasyonunuzu toparlaman›z gerek diyorsunuz.

S›radan bir Türk olarak bizim hep hoflumuza giden fleyler,

otomotivin cenneti olmak, elektroni¤in yeni hub’› olmak ya

da e¤lence dünyas›n›n yeni merkezi olmak gibi fleyler. Belki

bu klifleleri çok sevdi¤imiz için böyle sorular yöneltiyoruz

ama anlad›¤›m kadar›yla konsantrasyonumuzu toparlamam›z

icap ediyor.

Alan Beattie, siz de bu konuda yorum yapmak isterseniz,

lütfen buyurun ancak ben bu sabahki konuflman›z› da

referans vererek bir soru sormak istiyorum. Birkaç tane

enteresan örnek gösterdiniz, bunlardan bir tanesi de

Türkiye’de de de¤iflik semtlerde bulunan Zara örne¤i. Asl›nda

Zara’y› övdünüz, övgünüzün de as›l sebebi Zara’n›n k›yafetleri

bilgiye dayanarak yapmas›yd›. Baflka hiçbir fleyi

kullanmad›n›z, bilgiye dayand›rd›n›z. Burada tabii ki katma

de¤erli ürünü ifade ediyorsunuz. Buradan yola ç›karak asl›nda

sanayi üretiminin ekonomimizi tafl›rken katma de¤er,

teknoloji ve biraz önce Turgay Bey’in ifade etti¤i ana sanayi

yan sanayi konsepti, tasar›m› konusunda yorum getirebilir

misiniz? Sanayimizin daha etkin ve rekabetçi olmas› ad›na.

Alan Beattie

Kümelerden bahsettiniz, ben de bu çok ilginç konudan biraz

bahsetmek istiyorum. Asl›nda insanlar buradan iki önemli

ders ç›karm›fllar. Bunlar çerçevesinde hükümetler bazen bir

yöne çok fazla a¤›rl›k veriyor. Bir süre önce gözlemlenen

bir fley bu. Mesela Paul Crugman’› NewYork Times’da

okuyacak olursan›z, Bush idaresini elefltirmesiyle meflhur

olmadan önce tamamen bu konuyla meflhur olmufltu:

Co¤rafya ve kümeler nas›l uzmanl›klar› bir araya getirebilir

ve özellikle bilgiye dayal› sektörlerdeki firmalar nas›l

ilerleyebilir, fikri mülkiyet ve tasar›m nas›l önem tafl›r? Bunlar

üzerinde yo¤unlaflan firmalar nas›l büyüyebilir. Burada akla

Amerika’da California’daki Silikon Vadisi geliyor ya da

Japonya’da Toyota ve Nagoya bölgesindeki otomotiv

imalatç›lar› geliyor. Bu flekilde bir sanayi oluflturuldu¤unda

maafllar ve ücretler de çok yüksek oluyor fakat baflka

ülkelerin gelip de o rekabete girmesi kolay olmuyor, çünkü

bir kümenin parças›ysan›z di¤er bölgelerdeki e¤ilimden,
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Hindistan’›n bunu yapmas› çok vakit ald›. Birisinin ç›k›p da

Silikon Vadisi’nden uzakta, alakas›z bir yerde yaz›l›m flirketi

kuraca¤›n› ve baflar›l› olaca¤›n› söylemesi çok kolay de¤il.

Hükümetler san›yorum bunu düflünüyor. Kendi kümelerimizin

olmas›, hükümet politikalar›n› buna göre yönlendirmemiz

ve ekonomilerimizde buna yer vermemiz gerekiyor. Mant›kl›

asl›nda ama bunun da birtak›m sorunlar› var. Öncelikle

genellikle hükümetler kazanan bölgeleri ve kazanan firmalar›

belirlemekte, ekonominin ne üzerinde yo¤unlaflmas›

gerekti¤ini söylemekte çok baflar›l› de¤iller. Mesela, Brezilya

buna bir örnektir. Brezilya di¤er ülkelere bak›yor, mesela

farkl› ülkelerde bir bilgisayar endüstrisi var, o da bu ifle

girmek istiyor. Daha sonra kendi bilgisayar endüstrilerini

oluflturmak için yat›r›m yap›yorlar, e¤itim harcamalar›

yap›yorlar, ithalat tarifeleriyle oynuyorlar ve bu y›llarca

devam ediyor. Brezilya’dan bilgisayar alm›fl olan kimse var

m› burada? Evet, bu çok da baflar›l› bir strateji olmad›. Fakat

Brezilya ekonomisinin di¤er alanlar›, ithal ürünler pahal›

oldu¤u için uzun bir süre Brezilya’da üretilen bilgisayarlar›

kulland›lar. Hükümet burada ille de bilgisayar endüstrisiyle

ilgili bir küme oluflturmak istediyse de baflar›l› olamad›.

Dolay›s›yla kümeler ve bu tür sanayi geliflimleri etkileyici

olsa bile hükümetler bunlar› belirlemekte çok da etkili

olmuyor.

Zara örne¤ine dönecek olursak, Zara büyüdü çünkü hakikaten

çok ak›ll›ca yönetildi. ‹spanya’n›n geçmiflinde tabii ki bir

giyim kültürü var ama bu konuda çok da iyi olduklar›

söylenemez. Güney Avrupa’da giyim alan›nda en iyi ülke

hangisi diye düflündü¤ümüzde ‹spanya de¤il ‹talya gelir

akl›m›za. Dolay›s›yla Zara’n›n baflar›l› olmas› hükümetle ilgili

de¤il, orada hükümet giysi sektörüne girelim gibi bir karar

almad›. Burada hakikaten bir fikirle ortaya ç›kan ifl insanlar›

bunu sa¤layabildiler.

Tabii hükümetin burada hiçbir rolü olamaz demek

istemiyorum, hükümetin bir sanayi politikas› olabilir ama bu

tür fleylerin baflar›l› oldu¤u yerlere bakt›¤›m›z zaman,

hükümetlerin genelde ekonominin gitti¤i yönleri

gözlemledi¤ini, ondan sonra seçici olarak o sektörü teflvik

etmeye bafllad›¤›n› görüyoruz. Yabanc› rekabeti ille de

tamamen kesmiyor, çünkü tabii ki küresel ekonomiye ayak

uydurmak çok kolay de¤il çünkü çeflitlilik art›yor, o tedarik

zincirleri parçaland›kça tek bir sektörü teflvik etmek de kolay

de¤il ama hükümetler çok basit flekilde destekler verebilirler.

Bu sektörün neye, nas›l bir altyap›ya, ne gibi Telekom

hizmetlerine, Ar-Ge’ye ihtiyac› oldu¤unu belirledikten sonra

oldukça genel düzeyde bu deste¤ini uygulayabilir. Bu, asl›nda

daha çok yoksul ülkeler için geçerli olabilir ama bir gün birisi

flöyle demiflti: “Yoksul ülkelerde, Afrika ülkelerinde

hükümetlerin görevi demiryollar›n›, limanlar›, s›n›rlar› iflletmek

ve daha sonra yoldan çekilmektir, çünkü zenginli¤i bulanlar

asl›nda hükümetler de¤il giriflimcilerdir.”

Türkiye’nin yap›s›na bakt›¤›m›z zaman otomotiv sektörü ve

tekstil sektörü çok baflar›l› oldu. Hükümet deste¤i muhakkak

burada rol oynad› ama burada önemli olan daha çok bu

giriflimci ruhuydu ve mükemmeliyete duyulan inançt›. Bunlar,

bu iki sektörün büyümesine yol açt›. Türkiye’nin gelece¤ine

bakt›¤›m›zda, ben Türkiye’deki sektörlerin, sanayinin nereye

gidece¤ini çok kolayl›kla söyleyemem, asl›nda kimse

söyleyemez. Belki yirmi sene hatta on sene sonras›n› bile

görmek mümkün de¤il çünkü Türkiye’nin bundan sonra ne

yapaca¤›n› tahmin etmek çok kolay de¤il. Burada önemli

olan, hükümetlerin önce iflletmeleri takip etmesi, baflar›l›

iflletmeleri izlemesi, daha sonra d›fl flartlar de¤iflti¤inde bu

flartlara ayak uydurmaya çal›flmas›d›r çünkü ticaret yoluyla,

co¤rafi sebeplerle veya teknoloji yoluyla her zaman yeni

f›rsatlar do¤abilir.

Soru ve Katk›lar

Soru:

Say›n Emiro¤lu, esnek, bölgesel asgari ücret konusunda ne

düflünüyorsunuz?

‹kinci olarak; AB meselesinde bir fley söylemek istiyorum.

Sadece ekonomiden bahsediyor olsayd›k, ekonomik birlik

bizim için yeterli olabilirdi. Biz sadece ekonomik insanlar

de¤iliz, ayn› zamanda siyasi de insanlar›z ve demokrasiyi

de özlüyoruz, o yüzden de Avrupa hedefinin bu anlamda

çok önemli oldu¤u düflünüyoruz.

Üçüncü olarak, Prof. Hausmann’a soruyorum. Geçenlerde

bir Çin Baflkan› eline I-Pad’i ald›, kald›rd› ve “Bunun fiyat›

300 dolar ve biz Çin olarak bundan sadece 10 dolar al›yoruz”

dedi. Çin’in bundan sonra ne yapmas› gerekir?

Yaprak Özer:

Say›n Emiro¤lu, sizinle bafllayal›m. Esnek, bölgesel asgari

ücret konusunda görüfllerinizi alal›m.

Süfyan Emiro¤lu:

Burada amaç, sektörel ya da bölgesel geliflmeyse, bu konu

ilgili taraflarla tart›fl›l›r. Bölgesel ücret farklar› bu amac›m›za

hizmet edecek politika ya da araç olarak görülüyorsa, tabii

ki kullan›labilecek bir argüman oldu¤unu düflünüyorum.
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Yaprak Özer:

AB konusundaki sözünüz asl›nda bir soru de¤il, daha çok

bir yorum gibiydi ama buna herhangi bir cevap vermek

isterseniz memnuniyetle al›r›m.

Alan Beattie:

Bunun tabii ki siyasi bir boyutu var ama AB gibi bir kurumun

siyasi bir davran›fl biçimini bir ülkeye empoze etmesi,

ekonomik davran›fl biçimlerini empoze etmesinden çok daha

zor. fiimdi biraz provokatif olal›m, AB’nin aç›k demokrasiye

ve bas›n özgürlü¤üne destek verdi¤ini duyuyoruz ama buna

karfl›l›k Silvio Berlusconi, ülkesini istedi¤i gibi yönetmeye

devam ediyor. Medyan›n ço¤u kendi mülkiyetinde ve ‹talya’y›

demokrasi aç›s›ndan bir yerde ileriye de¤il geriye götüren

bir Baflbakan. Dolay›s›yla AB bu konuda ne yapacak bunu

bilemiyorum. ‹talya’y› iflgal edebilirler tabii ama neyse ki

bunun olmayaca¤›n› ümit ediyoruz.

Prof. Hausmann’›n söyledi¤i çok do¤ru, AB ilham verici bir

bölge olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu ekonomi

alan›nda oldu¤u gibi tabii demokrasi için de geçerli ama ülke

o flekilde davranmak istemiyorsa, ülkede çok fazla kuvvet

varsa ve onu ülkeden uzaklaflt›r›yorsa, o zaman AB ne yaz›k

ki yeterli olmayacakt›r.

Prof. Ricardo Hausmann:

Türkiye gibi çok farkl› bölgeleri olan bir ülkede tek bir asgari

ücret tabii ki sorundur, bir tarafta çok düflük, bir tarafta çok

yüksek kalabilir. Bunun önemli olabilece¤ini düflünüyorum.

E¤er sanayi Bat›’dan Do¤u’ya da kayarsa bence bu yararl›

olabilir.

Çin ile ilgili bir soru sormufltunuz. Ben Güney Amerika’dan

geliyorum. O bölge, bildi¤iniz gibi iki gruba bölünmüfltür.

Kuzey taraf›, Çin’den ithalat yapmaktad›r, güneyiyse Çin’e

ihracat yapmaktad›r. Çin’e g›da, enerji ithal ediyorlar; Brezilya,

fiili, o bölgedeki ülkelerin hepsi Çin sayesinde refaha kavufltu.

Çin, bence büyümesine çok büyüyor ama daha da büyümek

istiyorsa o zaman halk›n›n daha iyi yaflamas›na izin vermek

durumunda. fiu anda Çin’deki tüketim, GSY‹H’nin %35’i.

Dünyan›n 1930’lardaki durumuna benziyor. Çin’deki ücretler

verimlili¤e k›yasla çok çok düflük. Bunun sebebi k›smen,

k›rsal kesimi terk edecek olanlara ifl verme konusunu

abartm›fl olmas›d›r. Özellikle I-Pad üretim tesislerinde

ücretlerin artmas› için bir bask› olufltu¤unu görüyoruz. Çin’in

do¤usunda asgari ücretler artmaya bafllarsa, o zaman Çin

baz› sektörlerde rekabetçili¤ini kaybedecek. Al›c›lar

Bangladefl’e, Vietnam’a gidecek. Ücretler artt›kça, tüketim

artt›kça, ithal edilen ürünler de¤iflecek. Çin büyüdükçe baflka

ürünleri de ithal eder olacak çünkü insanlar bunlar› talep

edecekler. fiimdi Çin’in üretimden çok fazla kazanmamas›,

bizim iflimize yar›yor. Sa¤ olsun Çin sayesinde bir I-Pad’im

var, Blackberry’m var, yine Çinlilere teflekkür ederiz çünkü

ucuz iflgücü sayesinde daha ucuza al›yorum, bu do¤ru ama

Çin dünyan›n di¤er bölgelerinden daha h›zl› büyüdü¤ü için

daha fazla ihracat yap›yor ve ithalat› da daha h›zl› yap›yor.

Bu yüzden de ihraç etti¤i ürünün fiyat›n› bast›r›yor, ithal

etti¤i mallar›n fiyat›n› art›r›yor ve biz bundan yarar sa¤l›yoruz.

Bir anlamda ticaret bizim lehimize iflliyor, Çin’deki büyüme

bize bu flekilde yans›yor.

Ancak bütün bu faktörler ›fl›¤›nda, “Bizler ne yapabiliriz?”

diye soracak olursan›z, Çin’den fakir ülkeler için çok f›rsatlar

do¤acak, Çin’in ç›kt›¤› alanlar› bunlar dolduracak ama Çin’in

ithal etmek istedi¤i ürünlerle ilgili olarak Türkiye’nin ve

dünyan›n Çin’e ne satabilece¤ini uzun uzun düflünmesi

gerekiyor.

Alan Beattie:

I-Pad ile ilgili olarak ben bir fley söylemek istiyorum. I-Pad’un

de¤erinin yar›s› asl›nda fikri mülkiyet hakk›n›n California’daki

mucitlere ödenmesinden dolay›, lojistik, da¤›t›m, pazarlama

ve perakende masraflar›ndan dolay› Amerika’dan

kaynaklan›yor. Bunlar perakende ürünlerdir ve katma de¤eri

yüksektir. Çin bunu yapabilmek istiyorsa, Ar-Ge’ye fikri

mülkiyet haklar›na önem vermeli. fiu anda fikri mülkiyet

haklar›n› çi¤niyorlar, insanlar›n fikirlerini çal›yorlar. Bir de

yurtiçindeki talebi art›r›rlarsa, bu Bat›’da hepimizin ifline

gelir; hizmet sektörleri geliflecektir ve Çin’de daha çok

istihdam yarat›lacakt›r. E¤er Çin, I-Pad’dan daha çok para

kazanmak istiyorsa biraz Bat›’ya bakmal› ve kendilerini

sadece I-Pad üreticisi de¤il ayn› zamanda kullan›c›s› bir millet

olarak da görmelidir.

Yaprak Özer:

Bu panelin ana fikir döngüsünü tamamlayabilmek için bir

önemli konu daha var. Bu da asl›nda finansmana eriflim

konusu. Burada özellikle Say›n Durak ve Say›n Emiro¤lu’na

sormak istiyorum. Yak›n dönemde Basel-II süreciyle birlikte

bankalar›n finans musluklar›n› keseceklerini ve bunun da en

çok küçük ve orta boy iflletmeler etkileyece¤i ifade ediliyor,

böyle bir beklenti yarat›l›yor. Bakanl›k olarak bu konuda

herhangi bir stratejinin içerisinde gördü¤ünüz ya da ald›¤›n›z

önlemler ya da uyar›lar›n›z veya yönlendirmeleriniz olacak

m›?

Say›n Durak’a da flunu sormak isterim: Finansta önemli bir

oyuncu ve ayn› zamanda ekosistemin içerisinde bir sürü

KOB‹ ve küçük flirketin oldu¤u büyük bir oyuncu olarak,
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onlar›n etkilenmesi sizi de etkileyecektir. Bu noktada sizin

de görüfllerinizi almak isterim.

Süfyan Emiro¤lu:

KOB‹’lerin finansmana eriflimi, bir bafll›k alt›nda sanayi strateji

belgesinde yer al›yor. Gerçekten de özellikle küçük ölçekli

flirketlerin finansmana eriflmesi çok ciddi bir problem. Bunun

için de strateji belgemizde özel bir bafll›k açt›k ve bunun

alt›nda KOB‹’lerin finansmana eriflimini kolaylaflt›racak

eylemler haz›rlad›k. Tabii kriz sürecinde bankalar, 2000

krizinde elde ettikleri olumsuz deneyimler nedeniyle kredi

musluklar›n› çok ciddi s›kt›lar ama flu an kredi imkânlar›na,

finansmana ulaflmak oldukça kolay, özellikle de otomotiv

sektöründe. Sat›fllar›n artmas›ndaki bir neden de insanlar›n

da krediye kolay ulaflmas›. Tabii KOB‹’lerin de krediye

ulaflmas› normal flartlardaki insanlar kadar kolay olmuyor.

Bankalar çok ciddi teminatlar istiyor. Bunu engellemek ya

da bunu kolaylaflt›rmak, önünü açabilmek için ciddi

eylemlerimiz var. Önümüzdeki günlerde bunlar› aç›klayaca¤›z

hatta flu an söyleyebilirim.

Bu bafll›k alt›nda iki tane eylemimiz var. Birincisi, KOB‹’lerin

finansman kaynaklar›na eriflimini kolaylaflt›rmak. Bu,

Eximbank ile de olabilir. ‹kincisi de kredi garanti ve giriflim

sermayesi deste¤i sistemlerini gelifltirecek ve

yayg›nlaflt›racak önlemlerin al›nmas›d›r.

Turgay Durak:

Tabii Basel-II oturmufl addedilip Basel-III dedikleri Avrupa’daki

bankac›l›k sistemini daha da sermaye ay›rmak, karfl›l›¤›n›

koymak bak›m›ndan zorlayacak yönetmelikler, yapt›r›mlar

flu anda görüflülüyor ve gayri resmi olarak da bunlar k›smen

de olsa devreye girdi. Bizle karfl›laflt›r›ld›¤› zaman Avrupa

kendini, sermaye yeterlilik oran› olarak %6’ya göre ölçüyor,

Türkiye’de kanunda zannediyorum %8 ama bizim regülasyon

ve düzenleyici kurulumuz olan BDDK bankalar›m›z› 12’ye

göre ölçüyor fakat büyük bankalar›m›za, en büyük oyuncu

özel bankalar›m›za bakt›¤›m›zda, onlar›n sermaye yeterlilik

oranlar› 16 ile 20 aras›nda dolay›s›yla Avrupa’da taban 6,

Basel-III’e geldi¤inde taban› 11-12’ye ç›karmak için u¤rafl›yorlar,

bizim bankalar›m›zsa flu anda 16 ile 20 aras›nda. Do¤al olarak

bizde kredilendirme hacmi, bu nedenle Avrupa’ya nazaran,

hele hele Amerika’ya nazaran göreceli olarak daha düflüktür.

Bu uygulama bizim o 2008’deki derivatif denen türevlerin

yaratt›¤› iflaslar, bankalar›n batmas›, sigorta flirketlerinin

batmas› gibi hadiselere karfl› bundan dolay› korunmufl olduk.

Do¤al olarak büyük müflteri daima en iyi hizmeti, en ucuz

bedele almaya çal›fl›yor. Bu nedenle en büyük kurumsal

müflteriler, bankalar›n o kadar fazla para kazanmad›¤›

müflterilerdir, bu bir gerçek. Bankalar›n en çok istedi¤i

müflteri, perakende müflteri yani hepimiz ve küçük ve orta

boy iflletmelerdir, ticarethanelerdir, sanayicilerdir. Zaten

Türkiye’deki bütün bankalarda KOB‹ tabiri alt›na koydu¤umuz

küçük iflletmeler ve onlar›n biraz daha büyü¤ü olan orta boy

ticari bankac›l›k müflterilerine zaten konsantre oluyorlar.

Ancak 2008’de mali yap›lar› kuvvetli olmayan bu tarz

flirketlerin ve kiflilerin ödeyememesi nedeniyle, karfl›l›ks›z

borçlar›n, ödenemeyen borçlar›n oran› bankalarda %4’ten

%10’lara do¤ru yürüdü¤ü zaman Say›n Genel Müdürün de

söyledi¤i gibi do¤al olarak kredileri k›sma söz konusu oldu

ama hükümet belli kanunlar ç›kard›, belli yeniden

yap›land›rmalar sa¤land›. Bir miktar vatandafl s›k›flt›, bir

miktar bankalar faiz oranlar›ndan indirimi kabullenmifl oldu

ve 2009’un son çeyre¤inden itibaren kredi hacmi de her

s›n›ftaki büyüklük itibariyle art›r›ld›. Merak etmeyin, banka

yöneticilerinin performans karnesinde perakende müflteri,

KOB‹ müflteri, orta boy sanayici ve iflletmeci müflteri ve

kurumsal müflteriler için yap›lanlar yer al›yor ve her yönetici

kendi sorumlulu¤una göre bu alanlardaki faaliyetleri

bak›m›ndan ölçülüyor.

Prof. Ricardo Hausmann:

Dünya, bankac›l›k krizinden yeni ç›kt›, birçok bedeller ödedi

ve do¤al olarak da bankalar ödeme sistemlerini daha güvenli

hale getirmeye çal›fl›yorlar. Burada genellikle Türkiye dahil

geliflmekte olan birçok ülkede, bankac›l›k sistemi, finans

sisteminin ortas›nda yer al›yor. Bankalar risk almazsa, kim

alacak? Küçük ve orta ölçekli iflletmelerin bankalara ihtiyac›

var. Siz risk almazsan›z bunlara kim para verecek? Burada

yap›lmas› gereken KOB‹’leri banka d›fl› enstrümanla

desteklemektir. Geliflmekte olan pazarlarda, tahvil piyasalar›

genellikle büyük flirketlere yöneliktir, çünkü genel yap›, genel

standartlar, aranan özellikler sadece büyük flirketseniz sizin

için anlaml›d›r. Borsada sadece bunlar kote edilir. Yeni mali

kaynaklar yaratmak, yeni mali destek sistemlerini bankac›l›k

sisteminin d›fl›nda da oluflturmak önemlidir. Bunlar, farkl›

türlerde krediler olabilir, farkl› sistemler olabilir ama bence

burada çaba harcamak gerekiyor. Burada bakalar ve KOB‹’ler

aras›nda bir mücadele olursa, KOB‹’ler kaybeder. KOB‹’ler

mevduat d›fl› tasarruflar›n› farkl› mali kurum ve kurulufllarla

gerçeklefltirebilmeli.

Soru:

Dünyaya bakt›¤›m›zda Çin’in h›zl› bir flekilde yükseldi¤ini

görüyoruz. Türkiye ise 2023 y›l›nda 500 milyar dolarl›k bir

ihracat düflünüyor. Say›n Durak ve Say›n Emiro¤lu’na sormak

istiyorum: 2023 de¤il de bunu daha erken bir zamanda

2023’e Do¤ru Türk Sanayii
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gerçeklefltirme imkân›m›z olur mu? Çünkü Türkiye’de

sanayinin ileri bir geliflmede oldu¤unu görüyoruz. Bu konuda

düflünceniz nedir?

Süfyan Emiro¤lu:

KOB‹’lerle ilgili birkaç fley söylemek istiyorum. Devletin

KOB‹’leri desteklemedeki en önemli araçlar›ndan birisi

KOSGEB’tir. Son dönemde KOSGEB arac›l›¤›yla KOB‹’lere

hem Ar-Ge deste¤i hem de iflletme sermayesi olarak çok

önemli destekler veriliyor. En son yap›lan de¤ifliklikle esnaf

iflletmeleri de KOSGEB’in etki alan›na al›nd› ve onlara da

çok ciddi destekler veriliyor. Son olarak KOB‹’lerin finansmana

daha rahat ulaflabilmelerini sa¤lamak için KOB‹ borsas›

oluflturma konusunda yap›lan çal›flmalar var. Bu konuda da

SPK ve ilgili kurumlarla görüflmeler devam ediyor.

Soruya gelecek olursak, 2023 y›l›nda 500 milyar dolar

ihracat hedefleniyor ama aç›kças› ben bunun daha önce de

olabilece¤ini düflünüyorum, çünkü 2002 y›l›ndaki ihracat›m›z

34 milyar dolard› ve 6 y›l sonra 132 milyar dolara ç›kt›k. Çok

ciddi bir art›fl kaydedildi ve art›fl bu oranda devam ederse

zaten bunun olmas› mümkün diye düflünüyoruz. Daha k›sa

sürede de olabilir ama bu tabii ki dünyadaki flartlar, bizim

performans›m›z, devletin ya da özel sektörün bu konuda

alaca¤› kararlar, sosyal olaylar gibi çok say›da sebebe ba¤l›

olarak neticeler ortaya ç›k›yor. Bu iflte de böyle. E¤er tercihler

do¤ru yap›labilirse, kararlar do¤ru al›nabilirse ve bizim

d›fl›m›zda geliflen – bugün Avrupa’da birtak›m s›k›nt›lar var,

Portekiz’de, Almanya’da ya da di¤er ülkelerde – floklardan

ciddi bir etkilenme olmazsa, bunun daha erken bir tarihte

olabilece¤ini düflünüyorum.

Turgay Durak:

Tabii uzun bir istikbale dönük hedef koymay›, bir iflletmede,

bir sanayi sektöründe ya da bir ülkedeki oyuncular›n ayn›

noktaya odaklanmas›n› sa¤layan bir silah olarak ya da havuç

olarak düflünmek laz›m. Bu hedef öyle bir hedef olmal›d›r ki

yaklaflt›¤›m›z zaman ilgili yüksek makam›n – bulundu¤unuz

ortama göre Genel Müdür olur, Baflbakan olur, holdingin

Yönetim Kurulu Baflkan› olur – “Konmufl olan hedef ç›tas›na

çok yaklaflt›m, art›k bu oluyor gibi” deyip ç›tay› bir üste

ç›kartmas› gerekir. 500 milyar dolara bu ba¤lamda bakmak

laz›m. Buna benzer flekilde 2005-2006’da otomotiv için

2015’e 50 milyar dolar ihracat hedefi koymufltuk. 2010

y›l›nda 1,5 milyon araç üretimi görüyorduk. 2 milyona ç›ks›n

diye Volkswagen’i ve bir tane de Uzakdo¤u markas›na isim

vererek Türkiye’de iki tane otomotiv fabrikas› kursunlar

diye rakipleri davet diyorduk ama yolda bir kaza oldu, tüm

dünya geri bast›. Ama bugün dahi Sanayi Bakan›m›z gene

ayn› hedefi, en fazla 2015 y›l›nda ulaflmam›z laz›m diye

tekrarlad›. Böyle davranmak laz›m ama benim görüflüm 500

milyar dolara varmak için demin söyledi¤im gibi bizim

tekstilde markal›, çok yüksek katma de¤erli mallar üretmemiz

laz›m. Say›n Beattie’nin demin söyledi¤i ‹talyan markal›

kravatlar›n büyük k›sm› Türkiye’de üretilip ithal ediliyor ama

‹talyan markas›n› ald›¤› için o katma de¤erin ço¤unu ‹talyan

markas› al›yor. Onu bizim Türk markam›z alabilirse; pek

bulunmad›¤›m›z katma de¤eri yüksek ifllenmifl mermer

bölümünde katlama sa¤layabilirsek; pek ihracat

yapmad›¤›m›z ama yarat›c› hekimlikle eczac›l›kta, ilaç

sanayinde ç›karabilece¤imiz özgün ürünler – orada da katma

de¤er hammaddenin belki yüz misli – gibi ürünlere

gidebilirsek, o zaman 500 milyar dolar› sa¤layaca¤›z ama

gidemezsek sa¤layamay›z ve o hedef hep orada kal›r.

Soru:

Sanayicili¤e, ifl adaml›¤›na baflka bir boyuttan bakmal›y›z

diye düflünüyorum. Tabii ki para olmal›, ifllerimizi en güzel

flekilde gelifltirmeliyiz ancak bunun yan›nda iflin insani

boyutunu da unutmamal›y›z diye düflünüyorum çünkü

sanayicilik ve ifladaml›¤› sadece para kazanmaya indirgenirse,

herhalde burada bir eksiklik olur. Tüm dünyan›n iç de¤erlere

döndü¤ü bir dönemde para d›fl› ifllerin de ülkemizin itibar›n›

çok çok art›raca¤›na ve çok güzel ç›kt›lar kazand›raca¤›na

inan›yorum. ‹fladamlar› olarak, kültürün, sanat›n ve dünya

bar›fl›n›n tesisinde de rol alabiliriz, çünkü geçmiflte de

ifladamlar› ve sanayiciler birçok güzelliklerin tüm dünyada

yay›lmas›na vesile olmufllard›r. Sanayiciler olarak hepimiz

bir karar alarak, bir ça¤r› yaparak yeni y›lda tüm dünyaya

güzelli¤i, kardeflli¤i, karfl›l›ks›z yard›mlaflmay› tafl›yabiliriz

kanaatindeyim, çünkü bunlar›n hepsi bizim genlerimizde

var. Aram›z›n aç›k oldu¤u bir ‹srail’e bile Baflbakan›m›z›n

küçük bir jest yapmas›, ne kadar güzelliklere vesile oldu.

Demek ki biz para kazanman›n yan›nda baflka fleyleri de

kazanman›n hesaplar›n› yapmal›y›z. Bizler müflterilerimizden

tabii ki para kazanaca¤›z ama bir taraftan da dualar›n› da

almay›, kalplerini de kazanmay› düflünüyoruz. Ayn› zamanda

ifladamlar› olarak da tüm dünyaya gönüllerimizi açarsak,

gönlümüzün içindeki sevgi bahçemizi onlara açarsak, bu

kokular ve güzellikler tüm dünya insan›na haslet oldu¤umuz

bar›fl›, sevgiyi, yard›mlaflmay› getirecek, yoksulluk bitecektir

diye düflünüyorum.
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Soru:

Stratejik eylem plan›ndaki 500 milyar dolar temennisine

yürekten kat›l›yorum ama 2008 y›l›nda dünya ticareti 16

trilyon dolard›, 2009 y›l›nda 12 trilyon dolara düfltü, bu y›l

13 trilyon dolar bekleniyor. Bizim tekstil ve haz›r giyim

ihracat›m›zda tekstil %17,  haz›r giyim %10 geliflme gösterdi.

2023 y›l›nda biz, bugün 110 milyar dolar olan ihracat›m›z›

500 milyar dolara ç›kar›rsak, 2023 y›l›nda genel ticaretin

32 trilyon dolara ç›kt›¤›n› düflünürsek, iki misli artm›fl olacak,

Türkiye ihracat›n› befl misli art›rm›fl olacak. O temenniye

kat›l›yorum ama ekonomik modelleri zorlamamak laz›m.

Haz›r giyimde bizim 60 milyar dolar ihracat hedefimiz var,

30 milyar dolar› yurtiçinde, 30 milyar dolar› organizasyon

olarak di¤er ülkelerden al›p bir da¤›t›m merkezi olarak

flirketlerimiz, perakendecilerimiz ve tedarikçilerimizle beraber

yapabilece¤iz. Tekstilde 40 milyar dolar› öngörüyoruz. Bu

rakamlara eriflmek son derece tatminkard›r .

Yaprak Özer:

Bu rakamlara ulaflmay› hepimiz istiyoruz.

Süfyan Emiro¤lu:

Hayal edilirse, yap›lmas› çok zor de¤il. Örne¤in Çin’in makine

ihracat›na bak›yoruz, 2002 y›l›nda 5-6 milyar dolar, 2008’de

275 milyar dolara ç›k›yor yani o katlamal› olarak art›yor.

Ben ümitliyim, bizim de bunu yapabilece¤imizi düflünüyorum.

2023’e Do¤ru Türk Sanayii
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KAPANIfi KONUfiMASI



Kapan›fl Konuflmas›

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

“Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayide ve Ekonomide

Yap›sal Dönüflüm” bafll›kl› Dokuzuncu Sanayi Kongremiz ve

‹novasyon Sergimizin 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 imkân›

bulduk ve görüfllerinden oldukça faydaland›k. Bilgi ve

deneyimlerini, görüfllerini, bizlerle paylaflan tüm

konuflmac›lar›m›za teflekkür ediyoruz.

Dokuzuncu Kongremizde, önümüzdeki süreçte, bizleri nas›l

bir dünyan›n bekledi¤ini anlamaya, ekonomide ve sanayide

dönüflümün yönünü öngörmeye çal›flt›k. Bunu yaparken de,

öncelikle, dünyadaki büyük resmin ana hatlar›n› ortaya

koymaya sonra da Türkiye ve Türk Sanayiini bu resim içinde

konumland›rmaya gayret ettik. Ülkemizin ve sanayimizin

mevcut durumunu, küresel resim içindeki yerimizi, bu yerdeki

hareket imkânlar›m›z›  ve hedefleyebilece¤imiz  ufuklar›

tespit etmeye çal›flt›k.

Bu hedeflere ulaflabilmek için kullanabilece¤imiz araçlar›n

neler olabilece¤ini sorgulad›k. Bu araçlar içinde, halihaz›rda

sahip olduklar›m›z›, olmad›klar›m›z› ve eksiklerimizi gözden

geçirdik. Güçlü yönlerimizi, zay›f yönlerimizi, gelifltirmemiz

gereken taraflar› ortaya koymaya çal›flt›k ve gördük ki, evet,

eksiklerimiz var ama, asl›nda hiç de fena bir noktada de¤iliz.

Son 20-30 y›lda, asl›nda sanayi ve ekonomide önemli ifller

baflarm›fl ve daha da iyi yerleri hedeflemeye imkân tan›yan

bir zemin yaratabilmifliz. Ne mutlu ki, mevcut konjonktürde

Türkiye, güçlü büyüme potansiyeli ile, krizden  ç›k›flta ortaya

koydu¤u baflar› ile dünyan›n parlayan y›ld›zlar›ndan biri

olarak öne ç›k›yor.

Görüyoruz ki, önümüzdeki dönüflüm süreci, ülkemize f›rsatlar

getiriyor, yeni kap›lar aral›yor. fiimdi, önümüzdeki mesele,

bu f›rsatlar› iyi de¤erlendirebilmek, bu tarihsel dönüm

noktas›nda, karfl›m›za ç›kan avantajlar› iyi kullanabilmek.

Burada, elbette, hükümet ve ekonomi yönetimlerine önemli

görev düflüyor. Ama biliyoruz ki, 21. yüzy›lda, özel sektöre,

sivil toplum kurulufllar›na da önemli sorumluluklar  düflüyor.

Siyasi ve ekonomik güç el ele yürüyor ve öyle yürümeli.

Yine biliyoruz ki, 21. yüzy›lda, ancak güçlü ve verimli çal›flan

flirketleri olan ekonomiler güçlü ekonomi olabiliyor.

Türkiye, geçmifli 1950’lere dayanan, nispeten k›sa

say›labilecek özel imalat sanayi tarihinde, güçlü flirketler

yaratmay› baflard›. Küresel birer oyuncuya dönüflen bu

sanayi kurulufllar›m›zla gurur duyuyoruz. Ama, böyle daha

çok say›da flirkete ihtiyaç duydu¤umuzu biliyoruz ve bunlar›

yaratabilecek potansiyelde oldu¤umuzu da görüyoruz.

Kongremizde gördük ki, daha güçlü flirketler için, ölçek

ekonomisini yakalamam›z, kurumsallaflmay› gelifltirmemiz,

h›z faktörüne önem vermemiz, Ar-Ge ve inovasyon

kapasitemizi yükseltmemiz, ürünlerimizi çeflitlendirmemiz

önem tafl›yor.

Di¤er taraftan, e¤itime, insan gücümüzün yetkinliklerini

daha da art›rmaya, üniversite - sanayi iflbirli¤ine önem

vermemiz gerekiyor. Ürün yap›m›z ve hedeflerimizle uyumlu

bir d›fl ticaret politikas› ayr›ca önem tafl›yor. fiunu ifade

etmeliyiz ki, eksikler ve yap›lmas› gerekenler konusunda

sanayimizde büyük bir fark›ndal›k var ve at›lan önemli ad›mlar

var. Önümüzdeki y›llarda bunlar›n daha da kuvvetlenece¤ine

inan›yoruz.

Ne mutlu ki, Dokuzuncu Kongremizi, hem ülkemiz hem

sanayimiz ad›na, umudumuz yüksek bir flekilde ve iyimser

beklentilerle kapat›yoruz. Eminiz ki, kongremizde

konuflulanlar, her bir kat›l›mc›m›z›n zihninde, farkl› pencereler

açm›fl, farkl› ça¤r›fl›mlar yapm›flt›r. Ümit ediyoruz ki, bu

pencereler, sanayimiz ve ülkemiz için ilave katma de¤ere

dönüflecek, ülkemizi ve sanayimizi arzu etti¤imiz hedeflere

tafl›mam›za, daha mutlu ve daha zengin bir Türkiye

yaratmam›za katk›da bulunacakt›r.

Bu duygu ve düflüncelerle ‹stanbul Sanayi Odas› Yönetim

Kurulu ad›na sizleri bir kez daha sayg›yla selaml›yor,

kat›l›mlar›n›z için tekrar teflekkür ediyorum.
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