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BAŞKAN’DAN

İsmail GÜLLE
TİM Başkanı

Ülke ekonomisinin büyümesinde
başrol, ihracatçının oldu
İyi bir başlangıç yaptığımız 2021 yılını,
belirlenen hedeflerle kapatacağımıza inanıyorum.
Değerli dostlar,
Yılın en kısa ayı olmasına rağmen
şubat ayına çok sayıda etkinlik
sığdırmanın yanı sıra ihracat açısından
da başarılı bir performans sergiledik.
Bu performansımızın gelecek aylarda
da artarak devam edeceğine inancımız
tam. Ülkemiz başta olmak üzere dünya
genelindeki aşı çalışmaları hızlı bir şekilde
devam ederken, uluslararası kuruluşların
Türkiye ekonomisine dair tahminlerini
yukarı yönlü revize etmeleri bu inancımızı
güçlendiriyor.
Zira Türkiye ekonomisi 2020
yılında, uluslararası tüm kuruluşların
tahminlerinin üstünde bir performans
sergileyerek yüzde 1,8 büyüdü. Böylelikle
2020 yılında büyüyen iki ülkeden biri
oldu. Bu büyümede en büyük pay hiç
şüphesiz sanayici ve ihracatçınındır.

Salgının dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında, Türkiye’nin
dünyada büyümeyi başarabilen iki ekonomiden biri olmasında
en büyük pay sanayici ve ihracatçımızındır.
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2020 yılının tamamında GSYH bileşenleri
açısından en hızlı artışın, yüzde 6,5 ile
yatırımlar tarafında yaşanması da bunu
gösteriyor. Sanayicimiz, ihracatçımız
salgın yılında da yatırıma ve üretmeye
devam etti. Bunu ihracatımızdaki artışta
da görüyoruz.
Bizim kayıtlarımız dışında Türkiye
İstatistik Kurumu’nun da ocak ayına dair
açıkladığı veriler bunu doğruluyor. TÜİK,
bizim yayımladığımız ihracat verilerine
benzer bir açıklama yaparak, ihracatın
Ocak’ta yüzde 2,3, ithalatın da yüzde 5,9
artış kaydettiğini bildirdi. TÜİK’e göre
ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 33 geriledi.
Böylelikle ihracatın ithalatı karşılama
oranı 2020 Ocak ayında yüzde 76,5 iken,
2021 Ocak ayında yüzde 83,2’ye yükseldi.
Bunu sürdürülebilir kılmamız ve ‘Dış
Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine
ulaşabilmemiz için fiyat ve finansal
istikrarın oluşturulması gerekiyor. Çünkü
bir ülkenin makro ekonomik dengeleri
açısından vazgeçilmez iki kavram, fiyat
istikrarı ve finansal istikrardır.
Fiyat istikrarı ve finansal istikrar için de
ana faktör daha fazla üretim ve daha fazla
ihracattır.

Üretim ve ihracatı artırmanın yanı
sıra ekonominin ithalata bağımlılığının
azaltılması ve toplam tasarrufların
artırılması gerekiyor. Bu üç temel alanda
ortaya konacak mücadele ve başarının,
aynı zamanda hem enflasyonla mücadele
hem de cari işlemler açığıyla mücadele ve
başarı anlamına geldiğinin bilincindeyiz.
Mal ve hizmet ihracatında kırmaya
devam edeceğimiz rekorlarla
sürdürülebilir cari denge ve finansal
istikrar için de, mal ve hizmet ihracatına
finansal desteklerin yine yönetilebilir
düzeyde olması, ticaret diplomasisinin
100 bini aşan neferi açısından elzemdir.
Gerçekleştirdiğimiz her birim yatırımın,
her birim üretimin arz-talep dengesi
adına, her birim ihracat döviz gelirinin
ise cari denge adına fiyat istikrarına ve
finansal istikrara büyük katkı sağladığının
bilincindeyiz.
“REFORM PAKETINI HEYECANLA
BEKLIYORUZ”
Bu açıdan iş dünyası olarak
Cumhurbaşkanımızın mart ayı içinde
açıklayacağı yeni reform paketini çok
önemsiyoruz. İlgili paketin hazırlığı
sürecinde Hazine ve Maliye Bakanımız ve
Merkez Bankası Başkanımızın TİM başta
olmak üzere iş dünyasının örgütleriyle
yaptığı görüşmeleri çok değerli
buluyorum. Bu görüşmelerde ifade edilen
beklentilerin, reform paketinde karşılık
bulacağına inanıyorum.
Zira Merkez Bankası Başkanımız Naci
Ağbal’ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi
ziyareti sonrasında, bir talebimiz
hızlıca sonuca bağlandı. Bir yönetmelik
değişikliği ile kredisi 15 milyon dolar ve
üstündeki firmaların döviz işlemlerine
ilişkin bağımsız denetim yaptırma
zorunluluğu kaldırıldı. Yeni düzenleme
ile firmalar için döviz pozisyonu
bildirimlerini TCMB sistemine elektronik
ortamda Vergi Usul Kanunu’na (VUK)
uygun olarak kendi oluşturdukları
tablolar ile yapma kolaylığı getirildi.
Atılan bu adım, açıklanacak reform
paketine dair umudumuzu biraz daha
artırdı.
İhracatçılar olarak bizim reform
paketinden beklentimiz, maddi bir
teşvik değildir. Bizim isteğimiz, yerli

üretimi teşvik edecek, ihracatçımızın
rekabetçiliğini artıracak alt yapımızın
daha da güçlendirilmesi yönündedir.
AŞI, TICARETI DE IYILEŞTIRIYOR
En büyük ihracat pazarlarımız başta
olmak üzere dünya genelinde ikinci dalga
ile birlikte başlayan kısıtlamalar, mart ayı
itibarıyla kademeli olarak kaldırılmaya
başlanıyor. Hatırlanacağı gibi geçen
yıl mart ayı herkesin eve kapandığı ve
sınırların kapatıldığı bir ay olmuştu. Bu
yıl ise tersi bir durum söz konusu. En
fazla ihracat yaptığımız Almanya’nın yanı
sıra İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa
ülkeleri de kademeli olarak kısıtlamaları
kaldıracaklarını açıkladı. Bir diğer güzel
haber ise 2020 yılında ihracatımızı
yüzde 12,2 artırdığımız ABD’den geldi.
ABD’de koronavirüs nedeniyle hastaneye
kaldırılanların sayısının ocak ortasından
şubat sonuna kadar yüzde 56 düştüğü
açıklandı. Bu durum aşıların salgına karşı
etkili olduğunu gösteriyor. Bir diğer güzel
haber ise nüfusunun yüzde 50’sinden
fazlasının aşılandığı İsrail’den geldi. İsrail
Sağlık Bakanlığı, aşının ikinci dozunu
da alan kişilerin, ağır bir Covid-19
hastalığına karşı yüzde 99 oranında
korunduğunu bildirdi.
Dalgalı ve sisle kaplı bir denizde
gemimizi rotamızdaki limana
götürebilmemiz için bu açıklamaları çok
önemli buluyorum. Yılın ikinci çeyreği
ve ikinci yarısına yönelik yapılacak
planlamalar için yardımcı olabilir.
Belirttiğim gibi bu açıklanan verileri,
belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir
dünyada umut ışığı olarak görüyorum.
Diğer yandan Avrupa Birliği’nin
tartıştığı aşı pasaportu konusunun da
yakın takip etmemiz gereken bir gündem
olduğuna inanıyorum.
Zor bir yeni yıla, iyi bir başlangıç
yaptık. Bunun sürdürülebilir olması için
her bilgi çok değerli. Bu açıdan online
buluşmalarımıza bu yıl da tüm hızıyla
devam edeceğiz.
Hedefimiz net; ‘Dış Ticaret Fazlası veren
Türkiye’. Bunun için sektörler olarak
güçlü bir altyapıya sahibiz. Belirsizlikleri
ortadan kaldırıp, rekabetçi koşullarının
oluşması halinde hedeflerimizin çok daha
ötesine gidebiliriz.

Dünya genelindeki
aşı çalışmaları
ve uluslararası
kuruluşların Türkiye
ekonomisine dair
tahminlerini yukarı
yönlü revize etmeleri,
2021 ihracat
hedefimize inancımızı
artırıyor.

%1,8

Türkiye ekonomisinin
2020 büyüme oranı
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Türkiye’de geçen yıl kişi başına yapılan e-ticaret tutarı,
‘2021 Dünya Dijital Raporu’na göre bir senede
yüzde 92 oranında artarak 304 dolar oldu.

152

n Türkiye’deki Ar-Ge
Merkezi’ne 10 yıl içinde
520 milyon TL yatırım
yapan Huawei'nin Çin
dışındaki en büyük ikinci
Ar-Ge Merkezi Türkiye
oldu.

n Türkiye ile Avrupa
arasındaki uçuş ağına
23 yeni rota ekleyen
SunExpress, Antalya ve
İzmir’den ilk kez Orta
Doğu’nun üç önemli
merkezine uçmaya
başlayacak. Böylece
şirket, Türkiye'nin
turizmine sunduğu
katkıyı artıracak.

n TÜİK, aralık ayına
ilişkin sanayi üretimi
verilerini açıkladı. Sanayi
üretimi 2020 yılının son
ayında yüzde 9 arttı.
Aralıkta imalat sanayi
sektörü endeksi yıllık
yüzde 9,5 artış gösterdi.

MILYON TL

n Kastamonu Şeker
Fabrikası, son 18 yılda
en fazla pancarın işlendiği
2020'de, şeker üretimini
bir önceki yıla göre yüzde
20 artırarak, toplam 152
milyon TL katma değer
oluşturdu.
n 2020 yılında HES’lerde
üretilen 78 milyar
kilovatsaat elektrik enerjisi
ile ekonomiye 31,2 milyar
TL katkı sağlandı.

KOOP-DES kapsamında, kadın kooperatiflerine
150 bin liraya kadar verilen hibe desteğinin 2021
yılında da süreceği açıklandı.

n Trendyol’da,
2020 yılında büyük
çoğunluğu KOBİ olan
98 bin işletme ve 1,1
milyon bireysel satıcı,
platform üzerinden 347
milyon adet ürün satışı
gerçekleştirdi.

n Vestel, Chicago
Athenaeum Mimarlık
ve Tasarım Müzesi
tarafından düzenlenen
Good Design 2020
organizasyonunda,
Vestel Elektronik ve
Vestel Beyaz Eşya
kategorilerindeki
tasarımlarıyla toplamda
11 ödül aldı.

n Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk,
COVID-19 sürecinde
ʻSosyal Koruma Kalkanıʼ
ile ihtiyaç sahiplerine
aktarılan kaynağın,
toplamda 49 milyar
TL'ye ulaştığını açıkladı.

Hava yolu uçak, yolcu ve yük
istatistiklerine göre Ocak
2021’de Türkiye genelindeki
havalimanlarında 5 milyon 227 bin
452 yolcuya hizmet verildi.
6
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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2020’de 6,5 tonluk satış
yaptıkları yeşil çay pudrasının (maça çayı) bu yıl
ABD’ye de ihraç edileceğini bildirdi.
n Türkiye ile Rusya
arasındaki ilk ihracat blok
treni, Bakü-Tiflis-Kars
(BTK) rotası üzerinden
Moskova yakınlarında yer
alan Kaluga Bölgesi’ndeki
varış noktasına ulaştı.

n İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Türkiye İmalat
Sektörü İhracat İklimi
Endeksi, ocak ayında
49,9 olarak kaydedildi.
Endeks, eşik değer 50,0’a
yakın gerçekleşerek
ihracat talep koşullarının
yıl başında genel olarak
yatay seyrettiğini
gösterdi.

n Türk Şeker Sanayi’nin
15’inci şeker fabrikası
olan Türkşeker Malatya
Şeker Fabrikası,
2020-2021 döneminde
gerçekleştirdiği 68 bin
ton şeker üretimiyle son
40 yılın rekorunu kırdı.

n Türkiye beyaz et
sektörünün önde gelen
markalarından Lezita,
100 milyon TL’lik yeni
hat yatırımının ardından
bu yıl dış pazarlarına Çin
ve Birleşik Krallık’ı da
eklemeyi hedefliyor.

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil;
“Geçici yönetim üzerinde uzlaşı sağlanması nedeniyle 2021’den oldukça umutluyuz.
Libya’ya olan ihracatımızın artacağını ve 2021’i çok daha iyi rakamlarla
kapatacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

1

MILYON LITRE
n Tariş İncir Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği,
kolonya ihracatını geçen yıl,
2019’a göre iki kat artış ile
500 bin litreden 1 milyon
litreye çıkarttı.
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n Bankacılık sektörünün
kârı, 2020’de bir önceki
yıla kıyasla yüzde 22,3
artarak 59 milyar 973
milyon TLʼye yükseldi.
Bu rakam sektör için tüm
zamanların en yüksek
kârı olarak kayıtlara
geçti.

n Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank,
Türkiye’nin 2020 yılı
Aralık ayında G20 ülkeleri
arasında sanayi üretimini
en çok artıran ülke olduğunu
bildirdi.

n Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan;
“Özel sektörümüze ve
yabancı yatırımcılara
seslenerek, kendilerini
yeni nesil ihtisas serbest
bölgelerimizde yatırıma
davet ediyorum.” dedi.

Otomotiv ihracatında ocak ayında en dikkat çeken veriler
tedarik endüstrisi ihracatında gerçekleşti. Ocakta yüzde
4 artarak 890 milyon dolara ulaşan tedarik endüstrisi
ihracatı, binek otomobil ihracatını geride bıraktı.

Mart Ayına
Özel
Avantajlı
Fiyatlar
WOME’DA YAZI ERKEN
REZERVASYON İLE KEŞFET
Ailenle unutamayacağın bir tatil deneyimi yaşa!
Geniş aile odaları, kadınlara ve erkeklere özel alanlar,
çocuklar için Womy Club ve çok daha fazlası...

+90 542 452 95 95

TIM'DEN HABERLER

“Fiyat istikrarının özü üretim ve ihracat”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, fiyat istikrarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede
bir ülkenin makro ekonomik dengeleri açısından vazgeçilmez iki kavramın fiyat istikrarı ve finansal
istikrar olduğuna vurgu yaptı.
Fiyat istikrarıyla ilgili değerlendirmede
bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle; “Fiyat
istikrarı ve finansal istikrarı birlikte sağlayacak
olan adımlar üretim ve ihracatın arttırılması,
ekonominin ithalata bağımlılığının azaltılması
ve toplam tasarrufların arttırılmasıdır. Bu üç
temel alanda ortaya konacak mücadele ve
başarı, aynı zamanda hem enflasyon hem
de cari işlemler açığıyla mücadele ve başarı
anlamına gelecektir.” dedi.

TİM, Türkiye’nin hedeflerine hızla ulaşması için
her zaman olduğu gibi desteklerine devam edecek.

DESTEĞE DEVAM
Gülle, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı başta
olmak üzere Merkez Bankası’nın ve ilgili kamu
kurumlarının çabalarıyla çalışmalar sürüyor.
Pandemi sonrası küresel toparlanma döneminde
Türkiye’nin hedeflerine hızla ulaşması için her
zaman olduğu gibi desteğe devam edeceğiz.”

TİM ve THY iş birliğinin kapsamı genişletildi

İhracatçının lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk Hava Yolları ile Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin (TİM) yaptığı indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliğinin kapsamı genişletildi.
Kampanyaya 15 Şubat tarihi itibarıyla balık, yaş meyve ve sebze ile yumurta dahil edildi.
değişen oranlarda indirim uyguladı.
Türkiye’nin ihracat seferberliğine önemli
katkılar sağlayan anlaşmanın kapsamı da
şubat ayında genişletildi ve kampanyaya
yeni ürünler eklendi.

Küresel ticarette Türk ihracatçısına
avantaj sağlaması için TİM ve THY, 4
Aralık 2020’de bir iş birliğine imza attı. İş
birliği sonucu Turkish Cargo 50 bin tonluk
ek kapasite ve 22 ülkedeki, 28 farklı
destinasyon için yüzde 10-30 arasında
10

KAMPANYA İHRACATI ARTIRDI
TİM-THY iş birliğiyle, 28 destinasyona
Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile
taşınmasında, yüzde 30’a varan oranda
indirim uyguluyor. Kargo indirim
kampanyasının aralık ayı verilerine
göre ihracat pazarının ilgili hatlarında
taşınan kargo miktarında yüzde 47
oranında planlananın üzerinde önemli
bir büyüme yaşandı. 400 milyon dolara
yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı
gerçekleştirildi. Kampanya mart ayı
sonuna kadar devam edecek.

TIM'DEN HABERLER

Birleşik Krallık’tan Türk
müteahhitlere büyük fırsat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), büyükelçilerle düzenlediği ‘TİM Export Talks’ online
panellerine devam ediyor. 2021 yılı panellerinin ilki ‘Brexit Sonrası Birleşik Krallık’ta Hangi
Fırsatlar Var?’ başlığı ile gerçekleşti. Panele Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve
TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı.
vurgulayarak; “Birleşik Krallık’ın toplam
ithalatı 359 milyar dolardan 632 milyar
dolara yükseldi. Bu durumun bizler için
farklı bir kıymeti var. Çünkü ülkenin
ithalatındaki artış oranından daha yüksek
ihracat artışı, pazar payımızda da artış
anlamına geliyor. Öyle ki, 2001 yılında
binde 7,7 olan pazar payımız, 2020
yılında yüzde 1,8’e yükseldi.ˮ dedi.

T

İM Export Talks bu yıl, Avrupa
Birliği’nden Brexit süreci ile
ayrılan Birleşik Krallık ve Serbest
Ticaret Antlaşması ile ihraç potansiyelinin
mercek altına alındığı panel ile devam
etti. Panel, TİM’in sosyal medya
hesaplarından canlı olarak gerçekleşti.
Covid-19 sürecinde Birleşik Krallık’ta
alınan tedbirler ve ekonomisinin salgın
sonrasındaki durumu, iki ülkenin dış
ticaretindeki gelişmeler ve önümüzdeki
döneme dair fırsatların değerlendirildiği
panelde firmalar, güncel gelişmelere dair
bilgilendirildi.
“İKİLİ TİCARETİMİZ 16,8 MİLYAR
DOLARA ULAŞTI”
Birleşik Krallık’a, 2020 yılında 10
bine yakın Türk firmasının ihracat
gerçekleştirdiğine dikkat çeken
TİM Başkanı İsmail Gülle, Birleşik
Krallık’ın ikinci büyük pazar olduğunu
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“ANLAŞMA İLE İHRACATIMIZ ARTACAK”
Türkiye’nin gerek seri üretim kabiliyeti
gerekse coğrafi konumu ve lojistik
altyapısıyla bölgesinde güçlü bir tedarik
merkezi olduğunu söyleyen Gülle;
“Birleşik Krallık ile daha ileri düzeyde
yapılacak ticaret görüşmelerinde ‘Dijital
Ticaret’ konusunun daha kapsamlı şekilde
ele alınacağına; rekabet, fikri mülkiyet
hakları, devlet yardımları gibi konularda
ileriye dönük kapsamlı düzenlemelerin
getirileceğine, dolayısıyla daha kapsamlı
bir ticaret anlaşması tesis edileceğine
yürekten inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
“MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ BURADA
ÇOK İŞ YAPABİLİR”
Türk ihracatçısına hangi fırsatların
olduğuyla ilgili açıklama yapan
Büyükelçi; “Sağlık sektörü, yeşil
teknolojiler, ulaşım altyapısı, dijital
altyapı, e-ticaret, inovasyon bunlarda
yerine gibi alanlarda bize birçok yer
açıldı. Johnson Hükümeti’nin yeni
hastaneler yapılması gibi planları var.
Müteahhitlik sektörü burada çok iş
yapabilir. İddialı bir konut ve hastene
yapım projesi var. O yüzden bu sahalarda
gözükmemiz gerekiyor. İhracatı
geniş düşünelim. TİM, ihracatçımızı
güçlendiriyor.” şeklinde konuştu. Açılış
programının ardından, Londra Ticaret
Başmüşaviri Tarık Sönmez tarafından bir
bilgilendirme sunumu yapıldı.

KARGO SEKTÖRÜNÜN EN TEKNOLOJİK MARKASI

YURTİÇİ KARGO

Tech Brands Türkiye tarafından verilen kargo sektörünün
en teknolojik markası ödülü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu yıl da Yurtiçi Kargo’nun oldu.
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İhracatçılar için kurun riskleri
değerlendirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliği ile
“İhracat Yapan Şirketler için Kur Riski Yönetimi” konulu webinar düzenlendi.

T

Webinar serisi
ihracatçıların sorun
ve ihtiyaçlarına
uygun çözümler
üretilebilecek
temalarla devam
edecek.
14

İM, 2021 yılına rekorla giren ihracat
ailesinin finansmana erişimini
kolaylaştırma ve maliyetleri azaltma
kapsamında çok yönlü çalışmalar yapıyor. 2019
yılından itibaren TİM ve TSPB iş birliğiyle
düzenlenen ‘İhracat Yapan Şirketler için Kur
Riski Yönetimiʼ paneli, koronavirüs pandemisi
nedeniyle bu yıl online gerçekleştirildi. Webinar
aracılığıyla üç oturumlu düzenlenen çevrim içi
panelin açılış konuşmaları TİM Başkanı İsmail
Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik
Eraslan tarafından yapıldı.
TİM Başkanı İsmail Gülle konuşmasında;
“Türkiye, küresel salgının getirdiği ekonomik
kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla
sınaî ve ticarî potansiyelinin ne kadar güçlü
olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bu
sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri
hedeflere el birliğiyle ulaşacağız. İhracatımızdaki
artışı sürdürülebilir hale getirmemiz için yüksek
katma değerli üretim, doğru sektör seçimi,
hedef pazarlarda çeşitliliğin artmasının yanı sıra
stratejik finansal yönetim olmazsa olmaz bir
başlık olarak öne çıkıyor.” dedi.

“İSTİKRAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÖNEMLİ”
TİM Başkanı, küresel salgının getirdiği tüm
olumsuzluklara rağmen ihracat ailesinin
2020’deki başarı dolu performansına vurgu

yaptı. Yılın son çeyreğinde 51,2 milyar dolar
değerindeki ihracata dikkat çeken İsmail
Gülle; “Yılı belirlenen hedefin üzerinde 169,5
milyar dolar ihracatla kapatmayı hep beraber
başardık. 2021’de de ihracatta yükseliş ivmemiz
devam edecek. Yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48
milyon dolar ihracata imza atarak, Cumhuriyet
tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına
eriştik.” dedi.
Gülle, küresel ekonomideki belirsizliğin
zirveye çıktığı bir dönemde ihracatta
kaydedilen rekorların devamı için ‘İstikrar’
ve ‘Sürdürülebilirlik’ başlıklarının önemine
dikkat çekti. İhracattaki istikrarlı artışın
sürmesi için finansal ve sektörel sorunlar,
para birimlerindeki oynaklıklar gibi olumsuz
faktörlere karşı dayanıklı olunması gerektiğini
dile getirdi: “Ticaret Bakanlığımız liderliğinde,
TİM olarak bu konuların tamamında yoğun
şekilde çalışıyoruz. 2018 ve 2020’de yaşanan
iki kur dalgalanması, firmalarımızın finansal
yönetime hassasiyetle eğilmesi gerektiğini bir
kez daha ortaya koymuştur. İthal girdisi yüksek,
üretim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar
başta olmak üzere tüm ihracatçılarımızın
opsiyon piyasaları, future-forward işlemleri
gibi finansal araçlara hakim olmaları elzemdir.
Ancak bu sayede döviz kurunda meydana
gelebilecek dalgalanmalardaki kur zararını
minimize edebiliriz.”
“FARKINDALIK OLUŞTURMAYI
AMAÇLIYORUZ”
TİM Başkanı Gülle, sözlerine şu şekilde
devam etti: “Şirketler, finansal yönetimde kriz
durumlarına karşı bilgi ve bilinçlerini artırmalı.
Döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalar
karşısında Hedge yöntemlerini kullanabilmek,
şirketlerin özellikle üretimlerinde aksama
yaşamamaları ve güvenilir tedarikçi
imajına zarar vermemeleri açısından çok
mühim. 2021 yılında ‘Kur Riski Yönetimi’
paneliyle başladığımız webinar serimize,
ihracatçılarımızın sorun ve ihtiyaçlarına
çözümler üretebilecek temalarla devam
edeceğiz.”
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Türk ürünleri, Sanal Ticaret
Heyetleri ile dünyaya ulaşıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Covid-19’un ihracattaki etkilerini
azaltmak hedefiyle oluşturulan Sanal Ticaret Heyeti programlarına katılımın son dönemde
hız kazandığına dikkat çekti.
olan Türkiye, küresel doğal taş ihracatından
yüzde 3,8 pay almıştı. Bu payın yüzde 4’ün
üzerine çıkacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.
İsmail Gülle, 2020’de en çok işlenmiş doğal taş
ihracatı yapılan üç ülkenin sırasıyla ABD, Suudi
Arabistan ve İsrail olduğunu söyledi. Gülle,
geçtiğimiz yıl işlenmiş doğal taş ihracatının
ABD’ye yüzde 14, Suudi Arabistan’a ise yüzde
11 arttığına dikkat çekti.

10,7

MİLYON DOLAR
Ocak ayında Pakistan’a
yapılan ‘Çelik’ ihracatı

3,4

MİLYON DOLAR
Ocak ayında
Pakistan’a yapılan
‘Elektrik-Elektronik’
sektörü ihracatı
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ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu
yıl da farklı coğrafyalardaki birçok
ülkeyle yeni nesil ticaret faaliyetlerine
devam ediyor. Geçtiğimiz sene 43 ülkeyle
toplantılar sayesinde temasa geçildiğini
belirten TİM Başkanı İsmail Gülle; “Geçtiğimiz
yıl Birliklerimizle beraber 43 ülkede, 45
Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. Bu
heyetlerimizde toplam 874 firmamız, 2 bin 196
alıcı firmayla 7 binin üzerinde B2B görüşme
gerçekleştirdi; milyonlarca dolarlık anlaşmalar
yapıldı. Son olarak Orta Doğu ülkeleri ve
Pakistan’a düzenlenen iki programla beraber
49 ülkede 50’nci ticaret heyetimiz gerçekleşti.
‘Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi’ faaliyetlerimize
aralıksız şekilde devam edeceğiz.” dedi.
“İŞLENMİŞ DOĞAL TAŞ İHRACATIMIZ
1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ”
Türk doğal taş sektörünün 2020’de pandeminin
tüm olumsuz etkilerine rağmen sınırlı bir
düşüş yaşadığını dile getiren Gülle; “İşlenmiş
doğal taş ihracatımızın yüzde 7’lik artışla 1
milyar doların üzerinde gerçekleşmesi takdiri
hak ediyor. Doğal taş ihracatının lideri Ege
Maden İhracatçıları Birliğimizin, işlenmiş doğal
taş ihracatı 2020’de, yüzde 12’lik artışla 426
milyon dolara ulaştı. 2019’da dünyada en çok
doğal taş ihracatı gerçekleştiren dördüncü ülke

“PAKİSTAN’A İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI
KISA SÜREDE AŞACAĞIZ”
‘Tekstil Makineleri Sektörü Pakistan Sanal
Ticaret Heyeti’ programında da konuşan
TİM Başkanı Gülle; “Bölgelerinde yükselen
en önemli ekonomik güçler olan Türkiye
ve Pakistan arasında makine sektörünün
de aralarında bulunduğu birçok sektörde
önemli fırsatlar bulunuyor. Pakistan’a yönelik
düzenlenen sanal ticaret heyetimiz yeni ticari
fırsatları doğuracaktır. Pakistan’a ihracatımız
2020 yılında yüzde 13 artışla 620,1 milyon
dolara ulaştı. Ocak ayında ise yüzde 62,4
artarak 57,8 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.
Bu artış trendiyle kısa zamanda Pakistan’a
ihracatta, 1 milyar dolar eşiğini aşacağımıza
inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
TEKSTİL VE KONFEKSİYON
MAKİNELERİNDE İHRACAT, 750 MİLYON
DOLARI AŞTI
Ocak 2021’de Pakistan’a yapılan ihracat ‘Çelik’
sektöründe yüzde 394 artarak 10,7 milyon
dolara; ‘Elektrik-Elektronik’ sektöründe yüzde
233 artarak 3,4 milyon dolara; ‘Tekstil ve Ham
Maddeleri’ sektöründe yüzde 197 artarak
14 milyon dolara; ‘Makine ve Aksamları’
sektöründe ise yüzde 40 artışla 5,8 milyon
dolara ulaştı. Ayrıca ‘Tekstil ve Konfeksiyon
Makineleri Aksam ve Parçaları’ alt mal
grubunda ihracat 2020’de 750 milyon doları
aştı. Bu alt mal grubunda geçtiğimiz ay 81,5
milyon dolar ihracat yapıldı.

İhracatçının yeni yol arkadaşı
Maximiles TİM İhracatçı Kart
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile işbirliği kapsamında ihracatçılara sunulan ilk ve tek kredi kartı olan
Maximiles TİM İhracatçı Kart, hem alışverişlerde hem de Türkiye İş Bankası aracılığı ile gerçekleşen
ihracatlar üzerinden mil kazandırıyor. Üstelik rezervasyon ve yurtdışı çıkış harcı gibi
konularda da birçok avantaj sağlıyor.

Kredi kartı talepleri için son karar Banka tarafından verilecektir. Banka, kart talebini reddetme veya kefil ve teminat talep etme hakkına sahiptir.
Ayrıntılı bilgi: isbank.com.tr | Şubelerimiz
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Körfez ülkelerine
yeni ihracat rekorları yolda

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), ihracatta Covid-19’un etkilerini azaltmak
hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programları, 1-4 Şubat tarihleri arasında
Katar ve Umman ile devam etti.

Y

eni nesil ticaret faaliyetleri
kapsamında TİM’in devam ettiği
Sanal Ticaret Heyeti programı, 1-4
Şubat tarihleri arasında Katar ve Umman’a
yönelik gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı
koordinasyonunda TİM organizasyonuyla
iki ülkeye düzenlenen Sanal Ticaret Heyeti
programına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca
Yılmaz Batur, Türkiye Muskat Büyükelçisi
Ayşe Sözen Usluer, Türkiye Doha Büyükelçisi
Mehmet Mustafa Göksu ve TİM Başkanı
İsmail Gülle katıldı.
“DIŞ TİCARETİMİZ YÜKSEK
HACİMLERE ULAŞTI”
Katar ve Umman’la dış ticaretimizin,
yüksek hacimlere ulaştığına dikkat çeken
TİM Başkanı İsmail Gülle; “Ülkemizin
Umman’a ihracatı 2001 yılında 30 milyon

“FİZİKİ HEYETLERİMİZE TEKRAR BAŞLAYACAĞIZ”
Programın açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, 2020
yılında olduğu gibi bu yıl da ihracat ailesinin sanal ticaret heyetlerine
yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Gülle; “Heyetlerimizle dünyanın dört
bir köşesindeki alıcılarla firmalarımızı, tek tıkla buluşturabiliyoruz.
Pandeminin geleceği ne olursa olsun, sanal heyetlerimize devam
edeceğiz. Bunun yanında, fiziki heyetlerimize de, inşallah yıl ortasında
tekrar başlamayı planlıyoruz. İhracat ailesinin sahadaki neferleri
olarak hem dijital hem de yüz yüze tüm platformlarda ihracatla
yükselen Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
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dolar seviyesindeyken, bugün 20 katı
aşarak 525 milyon dolara ulaştı. Katar’a ise
ihracatımız 2001 yılında 8 milyon doların
biraz üzerindeyken, bugün 1 milyar doları
geçerek 1 milyar 36 milyon dolar seviyesine
geldi.” dedi. Gülle konuşmasına şöyle devam
etti: “2000’li yılların başında Katar’ın Gayri
Safi Yurtiçi Hasılası 20 milyar dolarken 2019
itibarıyla 175 milyar dolara ulaştı. Aynı
şekilde Umman’ın 2001 yılında Gayri Safi
Yurtiçi Hasılası 19 milyar dolarken, 2019’da
76 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2020
yılı ikili ticaret hacmimiz Katar’la 1 milyar
312 milyon dolar, Umman’la ise 854 milyon
dolar oldu. 2020 yılında Katar’a 760 milyon
dolar, Umman’a ise 295 milyon dolar dış
ticaret fazlası verdik. İki ülkeyle toplam
ticaret hacmimiz de 2 milyar doların üzerinde
gerçekleşti.”
“YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ”
Bu hacmi çok daha yukarılara taşıma
noktasında ‘Çelik, Demir ve Demir Dışı
Metaller’, ‘İnşaat Malzemeleri’, ‘Mobilya’,
‘Makine ve Aksamları’, ‘Kimyevi Maddeler’ ve
‘İklimlendirme Sanayii’ sektörlerine büyük iş
düştüğünü ifade eden Gülle; “Bu pazarlara
yönelik sektörel ihracatı incelediğimizde
2020 yılında Katar’a tekstil ihracatımızın
yüzde 51 artışla 9,7 milyon dolar, hazır giyim
ihracatımızın yüzde 31 artışla 76,1 milyon
dolar ve iklimlendirme sanayii ihracatımızın
ise yüzde 24 artışla 35,6 milyon dolara
yükseldiği görülüyor. Umman’a ise 2020’de
gemi ve yat ihracatımızın 16 katına çıkarak
29,7 milyon dolara yükseldiği ortaya çıkıyor.
Yaş meyve ihracatımız yüzde 80 artışla 5,3
milyon dolar, çelik ihracatımız yüzde 72 artışla
44,9 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal
mamuller sektörü ihracatımız yüzde 64 artışla
34 milyon dolara ulaştı. İnanıyorum ki bu yıl
heyetimizin ve dış ticarette normalleşmenin
de etkisiyle her iki ülkeye ihracatımızda yeni
rekorlara imza atacağız.”

Vodafone
Veri Merkezi varsa
işlerde aksama yok

Güvenli veri yedekleme ve
replikasyon çözümleri, 7/24 size özel
müşteri danışmanı hizmeti ile
Vodafone Veri Merkezi’nde!

Detaylı bilgi:
vodafone.com.tr/vodafonebusiness

Hazır mısın?
Vodafone Veri Merkezi çözümlerinden kurumsal müşteriler faydalanabilir.
Vodafone Veri Merkezi çözümleri kapsamında, Fiziksel ve Sanal Kaynak
Bulundurma Çözümleri, Veri Yedekleme ve Replikasyon Çözümleri ve Yönetilen
IT Hizmetleri sunulmaktadır. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr/VodafoneBusiness
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TİM’den Amasya için
KOBİ ihracat seferberliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ihracata
özendirilmesi amacıyla düzenlediği KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı’nın
sonuncusunu Amasya’ya online gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören programın kapanışına
Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı.
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MİLYON DOLAR
Amasya’nın ABD ihracatı
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MİLYON DOLAR
Amasya’nın
Almanya ihracatı
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MİLYON DOLAR
Amasya’nın Rusya ihracatı
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OBİ İhracat Seferberliği Eğitim
Programları kapsamda bu yıl
eğitimlerin sonuncusu Amasya’ya
online gerçekleştirildi. Katılımcılar nasıl
ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin
desteklerden nasıl yararlanılabileceği
ve ihracatın finansmanına kadar birçok
konuda bilgilendirildi. Yoğun ilgi gören
programın kapanışına Amasya Valisi
Mustafa Masatlı ve TİM Başkanı İsmail
Gülle katıldı. Etkinlikte TİM KOBİ İhracat
Seferberliği Programı hakkında bilgiler
veren TİM Başkanı İsmail Gülle; “Son iki
yılda 10’u ülkemizde, biri Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde dijital platformda olmak
üzere 11 ‘KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi’
düzenledik; fiziki ve online olarak toplamda
bin 120 kişiye eğitim verdik.” dedi.
PANDEMİYE RAĞMEN AMASYA
İHRACATTA YÜKSELİŞTE
Amasya’nın yükselişteki ihracat
performansına da değinen Gülle;
“Geçtiğimiz yıl Amasyalı firmalarımız

ABD’ye 12,3 milyon dolar, Almanya’ya 6
milyon dolar, Rusya’ya 3,4 milyon dolar
ihracat gerçekleştirdi. Yine Amasyalı
ihracatçılarımızın Fas, Tunus, Cezayir
gibi Kuzey Afrika ülkelerine de 2020’de,
pandemiye rağmen ilk kez önemli
tutarlarda ihracat gerçekleştirdiğini
görüyoruz. İlimiz 2020 yılında en çok
ihracatı 17,9 milyon dolarla ʻHazır
Giyimʼ sektöründe yaparken, bu sektörü
5,8 milyon dolarla ʻİklimlendirmeʼ ve
5,2 milyon dolarla ʻElektrik-Elektronikʼ
sektörleri takip etti. Bu üç sektörün ilimiz
ihracatındaki payı, yüzde 60’ın üzerinde.
Amasya’nın ürün bazında ihracatını analiz
ettiğimizde, 187 farklı 6’lı GTİP kodlu
üründe ihracata imza attığını görüyoruz.
Bu ürünlerin 125’inde ülkemiz rekabet
üstünlüğüne sahip. Buğday unu, mermer
ve traverten, demir-çelikten yemek
pişirme cihazları, elektrikli fırın ve ocaklar,
davlumbazlar ve cam eşyalar olarak
sıralanan bu ürün gruplarında Amasya
2020 yılında 1 milyon dolardan fazla
ihracata imza attı. Amasyalı firmalarımızın
ihracatlarının ülkemiz ihracatındaki
payı; şeker pancarı tohumunda yüzde
42, tek fazlı AC motorlarında yüzde
10, döşeme taşları ve karolarda yüzde
4,2, aspiratörlü davlumbazlarda yüzde
3,5 şeklinde gerçekleşti.” diye konuştu.
Gülle, Amasya’nın 2020’de en çok ihracat
gerçekleştirdiği üç ürünün ise hazır dokuma
eşyalar, demir-çelikten yemek pişirme
cihazları ve davlumbazlar olduğunu
aktardı. Son olarak Amasya’da ihracatçı
firma sayılarına dikkat çeken Gülle;
“2010’lu yılların başında, ortalama 25-30
firma her ay ihracat yaparken, 2020’de
firma sayısı 63’e ulaştı. Bu firmaların 16’sı
da pandemiye rağmen 2020’de ilk kez
ihracat yaptı.” ifadelerini kullandı.

TIM'DEN HABERLER

Türk halısına ilgi artıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2020 yılında halı sektöründe yüzde 2,8
artışla 2 milyar 605 milyon dolar ihracat yapıldığını belirterek; “Bu rekorun ardından yılbaşından bu
yana halı sektörümüzde artış yüzde 10’un üzerinde. Artan talebi karşılayarak, ölçek büyüterek; yıllık
5 milyar dolara ulaşmamız gerekiyor.” dedi.

Y

Halı sektöründe 2000
yılında bin 223 farklı
Türk ihracatçı firma,
toplamda 300 milyon
dolar ve firma başına
ortalama 245,4 bin
dolarlık ihracat yaptı.
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ıllık bazda rekor kıran altı sektörden biri
olan halı sektörü 2 milyar 605 milyon
dolar ihracat yaptı. Tanzanya’dan
Kolombiya’ya, Brezilya’dan Avustralya’ya kadar
172 ülke ve bölgeye ürün sattı.
Çevrimiçi düzenlenen Halı Sektör Kurulu
Toplantısı’nda sektörün başarısına işaret eden
TİM Başkanı İsmail Gülle; “2020’de halıda
toplam ihracat yüzde 2,8 artışla 2 milyar 605
milyon dolar oldu. Bu rakam aynı zamanda
sektörümüzün yıllık rekoru. Yine aralık ayında
290 milyon dolarla aylık ihracat rekoru da
kırıldı. Yeni yılda ise sektörümüzdeki ihracat
artışı yüzde 10’un üzerinde. Halı, dünyada
öncü olduğumuz bir sektör. Artan talebi
karşılayarak, ölçek büyüterek yıllık 5 milyar
dolara ulaşmamız gerekiyor. Bu anlamda
2020’deki başarılı performansımız, 2021’de
hep beraber güzel işler başaracağımızı ortaya
koyuyor.” dedi.
“BU YIL ABD’DE 1 MİLYAR
DOLARI AŞACAK”
2020 yılında en fazla halı ihracatı 932,3 milyon
dolar ile ABD’ye gerçekleşti. Türkiye’den en

fazla ihracat gerçekleştiren şehir ise 1 milyar
848 milyon dolar ile Gaziantep odu. En çok halı
ihracatına imza atan ülkeler arasından ABD’den
sonra Suudi Arabistan ve Almanya olduğunu
vurgulayan Gülle; “ABD’ye ihracat, yüzde 40’lık
bir yükselişle 1 milyar dolara yaklaştı.” dedi.
İHRACATÇI FİRMA SAYISI ARTIŞTA
Halı sektöründe 2000 yılında bin 223 farklı
Türk ihracatçı firma, toplamda 300 milyon
dolar ve firma başına ortalama 245,4 bin
dolarlık ihracat yaptı. İhracatçı firma sayısı
2018 yılında 4 bin 94’e, yaptıkları değer
ise 2,26 milyar dolar seviyesine yükseldi.
İhracatçı firma başına ortalama ihracat
553,2 bin dolar olarak gerçekleşti. 2019
yılında ihracatçı firma sayısı ise 4 bin 514
ve yaptıkları ihracat 2,53 milyar dolardı.
İhracatçı firma başına ortalama ihracat
ise 561,5 bin dolara çıkmıştı. 2019-2020
verilerine göre 19 bin 588 farklı firma
ihracat yaparken ortalama her yıl 1,34
milyar dolar ihracat gerçekleşti. İhracatçı
firma başına düşen ihracat rakamı ise 537,2
bin dolar oldu.

rakamlarını açıkladı. İhracat, ağustosta

da buradan kaynaklandı. İthalat, altın
karşılama oranı da yüzde 82.9’a çıktı.

büyük kısmı da buradan kaynaklandı.

kağıt-orman, hububat ve meyvesebze

salgının

damga

vurduğu
karşıladık. Sektörün erken
davranmasına
rağmen

daha kanıtlayan Türk hazır
de salgınla mücadele eden

tam bu süreçte artan maske
karşılayarak
mücadeleye

hem
katkı

salgınının uluslararası alanda yaratmış

*Bu içerik 2021 Lima Lojistik mottosundan ilham alınarak oluşturulmuştur.

salgınla
sunmak

başlandığını aktaran Gültepe,
“Eğer daha hızlı hareket

MAKALE

Türk lirasında aynı hataya düşmeyelim

İ

hracatçılar açısından Türk lirasının
seviyesinden çok istikrarlı ve
öngörülebilir olması önceliklidir.
İhracatçılar için yaşanan temel sıkıntı, Türk
lirasında yaşanan yüksek dalgalanmalardır.
Türk lirası son yıllarda dalgalanma
göstermektedir ve bunun nedeni de daha
çok uygulanan para politikalarıdır.
Para politikası 2015 yılından bu
yana fiyat istikrarı ile beraber ekonomik
büyümenin de hızlandırıcı bir aracı olarak
kullanılmaya çalışılmaktadır. 2015 yılından
bu yana sürdürülebilir büyüme yerine
yüksek ekonomik büyüme hedeflenmiş ve
para politikası bu amaçla da kullanılmaya
başlanmıştır.
Daha yüksek ekonomik büyüme için
faiz oranları reel olarak sıfıra yakın ve çoğu
zaman negatif uygulanmıştır. T.C. Merkez
Bankası uzun süre politika faizini kullanmayı
bırakarak piyasalardaki faiz belirleme işlevini
zayıflatmıştır. Kamu bankaları ve düzenleyici
kurumlar vasıtasıyla da piyasa faizleri
üzerinde aşağı yönlü baskı uygulanmıştır.
Ancak piyasa koşullarından uzaklaşan bu
faiz uygulamaları bir dönem sonra finansal
kırılganlıkları artırmış ve Türk lirasında
hızlı değer kayıplarına yol açmıştır. Türk
lirasının hızlı değer kayıpları karşısında
müdahalelerde de geç kalınmış ve Türk
lirasındaki hızlı değer kayıpları çok yüksek
faiz artışları ile durdurulabilmiştir. Çok
yüksek faiz artışları ile bu kez Türk lirası
hızla değer kazanarak yüksek bir dalgalanma
oluşturmuştur. 2015 yılından sonra Türk
lirasında bu aşırı dalgalanma üç kez
yaşanmıştır ve buna yol açan politikalarda
ısrar edilmiştir.
TÜRK LİRASI DEĞER KAZANMAYA
BAŞLADI
Türk lirasında benzer yüksek dalgalanma
içinde bulunduğumuz yakın dönemde
yeniden yaşanmaktadır. 2019 yılı Temmuz
ayından itibaren uygulanan para politikası
finansal kırılganlıkları artırmış, Türk
lirasında yüksek değer kaybı yaşanmış ve
2020 Kasım ayında finansal krizin eşiğine
gelinince yine sert faiz artışları ile gecikmeli
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yüksek oranda nemalandıracaktır. Orta
vadede ise finansal kırılganlıkları yine
artıracaktır.

de olsa müdahale edilmiştir. Müdahale
sonrası uygulanmaya başlanan sıkı para
politikası ile Türk lirası bu kez hızla değer
kazanmaya başlamıştır. Türk lirası dolar
karşısında kasım ayı başında 8,55 seviyesini
gördükten sonra şubat ayı ortasında 6,93
seviyesine kadar gerilemiştir.
Ancak böylesine hızlı geri çekilmeye
izin verilmesi bir sonraki kur sıçramasına
zemin oluşturacaktır. Sıcak para girişi
ile değerlenen Türk lirası ile dış ticaret
açığı yine yükselecek ve muhtemelen
sonbahar aylarında Türk lirasında yine
kaçış başlayacaktır. 2015 yılından sonra
üç kez düştüğümüz hataya dördüncü kez
izin verilmemelidir. Türk lirası dış ticaret
dengesini sağlayabilecek bir seviyede
desteklenmelidir. Bunu da yapacak olan
T.C. Merkez Bankası’dır.
ORTA VADEDE KIRILGANLIKLAR
OLABİLİR
T.C. Merkez Bankası sıkı para politikası
üzerindeki vurgusunu kuvvetlendirerek Türk
lirasındaki değerlenmeyi hızlandırmaktadır.
Enflasyonla mücadelede Türk lirasının
değerlenmesi önemli bir katkı sağlayacaktır.
Ancak ekonomide yapısal iyileşmeler
olmadan, sadece küresel risk iştahından
yararlanarak ve sıcak para girişi sağlayarak
ne Türk lirasında değerlenme kalıcı olacak
ne de kalıcı fiyat istikrarı sağlanabilecektir.
Türk lirasının hızla değer kazanması, kısa
vadede sadece sıcak para girişini daha

DALGALANMALARDAN EN ÇOK
İHRACATÇILAR ETKİLENİYOR
Türk lirasındaki yüksek dalgalanmanın
ihracat ve ihracatçılar için sağlıklı olduğunu
söylemek elbette mümkün değildir. Bu
yüksek dalgalanmadan en çok Türkiye’ye
kalıcı döviz sağlayan ihracat sektörü olumsuz
etkilenmektedir. İhracatçılar genellikle
önlerindeki üç-altı aylık yüklemeler
için siparişler almaktadır. Bazı sektörler
için bu süre daha uzun olabilmektedir.
İhracatçılar mevcut maliyet yapıları
çerçevesinde ve yine mevcut döviz kurları
seviyelerini hesaba katarak fiyat tekliflerinde
bulunmaktadırlar. İhracatçıların maliyetleri
her koşulda artarken Türk lirasındaki yüksek
dalgalanmalar gelirlerde büyük sapmalara
yol açmaktadır. Özellikle Türk lirasının hızla
değerlendiği dönemlerde ihracat yapmak
kârlı olmaktan çıkmaktadır. Türk lirasının
hızla değerlendiği dönemlerde artan
maliyetlerden hiçbiri geri gelmemektedir.
REKABETÇİ KUR SEVİYESİ ÖNEMLİ
Covid-19 sonrası küresel ticarette başta
tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma
olmak üzere yeni koşullar oluşmaktadır ve
Türkiye bu koşulların büyük bölümünde
avantajlar elde etmektedir. Bu yeni dönemde
ihracatçılar için istikrarlı ve öngörülebilir
Türk lirası çok daha kritik olacaktır. Ancak
rekabetçi bir kur seviyesi de önemlidir. 2020
yılından sarkan yüksek maliyet artışları ve
2021 yılında devam eden emtia ve girdi
fiyat artışları ile yükselen navlun fiyatları
da dikkate alındığında ihracatçıları göz ardı
ederek Türk lirasında hızlı değerlenmeye
izin vermek rekabetçi kur seviyesinden
uzaklaşmak anlamına gelecek ve dördüncü
kez aynı hataya düşülecektir. Görev T.C.
Merkez Bankası’ndadır ve başta döviz alım
ihaleleri olmak üzere gerekli araçlar geç
kalınmadan kullanılmalı ve ihracatçılar için
rekabetçi, öngörülebilir ve istikrarlı bir TL
sağlanmalıdır.

HEM YOLLARDAYIZ
HEM EVLERDEYiZ

Türkiye’nin lider hassas boru üreticisi BANTBORU olarak otomotiv devlerinin
ürettiği araçlarda ileri teknoloji ürünü hassas çelik borularımız dünyayı dolaşıyor,
kondenser ve evaporatör borularımız beyaz eşya sektöründe kalite çıtasını yükseltiyor.
Rekabetçi Performans kültürümüz ve dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma
programı TURQUALITY®’nin katkısıyla; dünya devleri ile başa baş rekabet etmenin,
49 yıldır istihdam sağlamanın ve 23 ülkeye ihracat yapmanın gururunu yaşıyoruz.
Türkiye ile birlikte büyüyen başarılar için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

BANTBORU, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)
katılımcısı ve dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi
Birleşmiş Milletler Global Compact imzacısıdır.

MAKALE

“Bu sefer gençler için yazdım...”

H

emen konuya gireyim: Pandemi
kişisel, kurumsal, ulusal, küresel
hem de evrensel anlamda bugüne
kadar ortaya koyduğumuz iş yapma
şekillerini tekrar gözden geçirmemize sebep
oldu desem yanlış olmaz.
Bir tarafta “her şeyden iyi bilmek
yerine bir şeyi çok iyi bilmek lazım” diyen
boomer kuşağı, diğer yanda bu konseptin
başarılı olmayacağını sezip birçok konuda
kabiliyet geliştirmeye çalışan X ve Y kuşağı
ve nihayetinde bu çabaların hiçbirinin hızla
devam eden değişim karşısında başarılı
olamayacağını düşünen Z kuşağı. Açıkçası
görev aldığım birçok kurumda birden fazla
kuşak ile çalışmak hatta onları yönetmek
mecburiyetinde olan bir kişi olarak, zorlamak
yerine uzlaştırmak, emretmek yerine ikna
etmeyi prensip olarak edindim.
Aslına bakarsanız içinde bulunduğumuz
bağlamsal kırılganlık, yetersizlik, ya da daha
sert bir ifadeyle iflas olarak tarif edeceğimiz
süreç çok uzun süre önce başlamıştı ancak
Pandemi bunu oldukça belirgin hale getirdi
diyebilirim.
Çok basit bir örnek vereyim: Spor
karşılaşmalarının sadece televizyon gibi
kısıtlayıcı bir mecradan sonradan akıllı
telefonlarımıza kadar ulaşması, tasarımın
mükemmelliğinden çok ulaşılabilir olmasının
daha önemli olduğunu ortaya koymuştu.
Ancak geride bıraktığımız 20-30 yılın baş
döndüren gelişmeleri bizi körleştirdiği için
bunun farkına varamadık. Diğer taraftan
fabrikasyon faaliyetinden çok bunun
öncesindeki ve sonrasındaki faaliyetlerin
değer kattığını anlamamız da çok uzun sürdü
diyebilirim.
Çok ilginç bulacaksınız belki ama
neredeyse 19-20 yaşımdan beri sadece bir
konuda aşırı derinleşmekten her zaman
uzak durdum. Çünkü aşırı derinleştiğimiz
meselelerde hataları görmek veya söz konusu
kabiliyetin gelecekte geçerli olmayacağını
kabul etmek kolay olmuyor. Dolayısıyla
müzik, sanat, ekonomi, yöneticilik ve diğer
sosyal bilimlerde tecrübe kazanmayı ve
bunları icra etmeyi biraz da aç kalmamak
adına geliştirmiş olduğum bir hayatta
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eksikliği çekildiği apaçık ortada. Liderlik
edenler çoğunluğun gücü, matematik hesabı,
kıskançlık, kibir, menfaat gibi kriterlerle
ilerlerken, aslında hepimiz liderliğin temel
prensiplerle ilerlemek olduğunu biliyoruz.

kalma refleksi olarak adlandırabilirim.
Size bu tecrübeden aktarabileceğim bazı
saptamalarım var:
Her şeyden önce bireylerin, sosyal
grupların ve ülkelerin hayatta kalmaları için
rahatlarını bozmaları gerekiyor. Çünkü aşırı
rahatlık ve büyüklük hissi gafil avlayabiliyor.
İlham gücünün sürekli ayakta kalabilmesi
gerekiyor, çünkü her ilham kusursuz bir
tasarım çıkarmıyor. Dolayısıyla bu nadir
anların sayısını artırmak gerekiyor. Bundan
da önemlisi herhangi bir atılım için zamanı
siz seçemiyorsunuz. Zaman geliyor sizi
seçiyor, bu sebeple o zaman geldiğinde
hazırlıklı olmak için disiplinler arası
kabiliyetlere sahip olunması gerekiyor.
Bugün yaşadığımız bağlamsal çöküş,
kendimizi tekrar anlamlandırmaya mecbur
kalmamızın sebebi maalesef kibir ve ego.
Ezilmiş olanların başkalarını ezmeye hak
gördüğü, topluma hizmet yerine şahsi
menfaatlerin önceliklendirdiği dünyada,
bağlamsal kabiliyete ve yeterliliğe ulaşmak
ancak kendimizle alakalı doğru tarifi
yapabilmekle olur.
Bugün kuruluş felsefelerini unutmuş
ülkeler, siyasal organizasyonlar ve
uluslararası kurumlarla kuşatılmış
durumdayız. Maalesef kendi tariflerini
bilmeyen ya da unutmuş olanların
başkalarının beklenti dalgalarına kapılmış
halleri ile karşı karşıyayız. Bir “doğru liderlik”

“BIZIM HATALARIMIZI TEKRAR
ETMEYIN!..”
Dolayısıyla gençler en önemli tavsiyem şu:
Nutuk attığınız ne varsa bunları yapıyor
olmanız lazım. Aksi takdirde inandırıcı
olamazsınız. Ayrıca bağlamsal güce ulaşmak
ve çarpıcı, sıra dışı, marifetli işler yapabilmek
için demokratik olmak önemlidir. Liderlik
ederken şunu çok iyi bilmeniz gerekir ki,
demokrasi solo bir performans değil, bir koro
görevidir.
Şunu da unutmayın: Pandemi ile beraber
ortaya çıkan sorunlara üzülen veya çare
arayan sadece siz değilsiniz, büyük bir
çoğunluk bunun farkında. Demokrasilerde
büyük değişimler çoğunlukla sağlanır, bazı
işlerin yanlış gittiğine dair kimseyi ikna
etmenize artık gerek yoktur. Maalesef bugün
yöneticilerin çoğu bir şeyin karşıtlığıyla
prim yapmaya çalışmakta ve farklı fikirlerin
zenginlik oluşturmadığına dair bir kanaati
topluma empoze etmeye çalışmaktadır.
Dolayısıyla mücadelemizin tabiatı kadercilik
değil, yaradanın en önemli armağanı olan
aklı kullanmak olmalıdır. Aksi takdirde bu
dalgaya hep beraber kapılıp karanlıklara
düşeriz.
Özetle çok farklı kabiliyetlere sahip
olmadan kendi kendimize yetmek mümkün
olmadığı gibi bağlamsal gücü de ortaya
koyamayız. O zaman en önemli dersi şöyle
çıkaralım. Bundan sonra “ne yapmalıyız”
değil, “ne yapmamalıyız” dersek çok
daha isabetli davranmış oluruz. Bugüne
kadar sayısız kitap yazarak sizlere bilgi
vermeye çalışan bir bilim insanı olarak,
bizim yaptığımız hataları siz yapmayın diye
uğraşıyorum. Yine de benzer hataları, hele
ki bu kadar örneği ortaya koyduktan sonra
tekrar etmenizin, insan tabiatı ile alakalı
olmadığını, aksine bugün bu hale düşmemizin
sorumlusu olarak gördüğünüz bizim nesilden
farklı olmadığınızı ortaya koyacaktır.

GÜNCEL

İhracat ailesi,
2021’e rekorla devam ediyor

Türkiye’nin ihracatı, koronavirüs pandemisine rağmen yükselişini sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin açıkladığı rakamlara göre ihracat hacmi, ocak ayında 15 milyar dolar ve şubat ayında
16 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorları kırdı.

16

MILYAR DOLAR
Şubat ayı ihracatı

2,53

MILYAR DOLAR
Otomotiv

1,67

MILYAR DOLAR
Kimyevi Maddeler

1,51

MILYAR DOLAR
Hazır Giyim
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hracat ailesi, son üç ayı üst üste rekorla
kapatıyor. Ocak ayında Türkiye’nin
ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına
göre yüzde 2,5ʼlik artışla 15 milyar 48
milyon dolara ulaştı. Bu rakam şubat
ayında ise geçen seneye göre yüzde 9,6’lık
artışla 16 milyon 12 milyar dolara yükseldi.
Ocak ayında ihracatçıların en çok
ihracat gerçekleştirdiği ilk beş ülke 1
milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933
milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla
İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık,
737 milyon dolarla Fransa oldu. Ocak
ayında en çok ihracat gerçekleştirilen 10
ülkenin altısında ihracat arttı. Liderlik
koltuğunu kaptırmayan Almanya’ya
ihracat, şubat ayında yine zirvede yerini
korurken en çok ihracat gerçekleştirilen
diğer ülkeler Birleşik Krallık ve ABD
oldu. Ülke gruplarına göre şubat ayında
en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne
(AB-27) ihracat yüzde 11,8 artışla 6,87
milyar dolarlık bir hacme ulaştı ve yüzde
42,9 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa
ülkeleri de dahil, Avrupa kıtasının şubat
ayı ihracatındaki payı ise yüzde 55,8 oldu.
Diğer ülke gruplarında Yakın ve Orta
Doğu ülkelerine 2,75 milyar dolar, Afrika
kıtasının tamamına 1,57 milyar dolar, Uzak
Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar, Kuzey
Amerika’ya ise 989 milyon dolar ihracat
gerçekleştirildi.
İHRACATA KATILIM ARTIYOR
İhracat ailesine katılan firmaların sayısı
da her gün artış gösteriyor. Ocak ayında
bin 457 firma ilk kez ihracat yaparken
bu rakam şubatta bin 538’e yükseldi.
İhracatını 17 sektör geçen ay arttırırken
şubat ayında bu rakam 22’ye ulaştı.
Ocak ayında toplam 39 bin 184 firma
ihracat gerçekleştirdi. Sektörel anlamda
2 milyar 267 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştiren ‘Otomotiv’ liderliğini

korurken; 1 milyar 648 milyon dolara
ulaşan ‘Kimyevi Maddeler’ ikinci, 1 milyar
523 milyon dolara ulaşan ‘Hazır Giyim’
sektörü üçüncü oldu. Şubat ayında ise
toplam 40 bin 616 firma ihracata imza attı.
Sektör liderleri sıralaması değişemezken
şubat ayında 2 milyar 536 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştiren ‘Otomotiv’ sektörü
birinci; 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan
‘Kimyevi Maddeler’ sektörü ikinci; 1 milyar
517 milyon dolara ulaşan ‘Hazır Giyim’
sektörü ise üçüncü oldu.
İL BAZINDA DA YÜSELİŞLER SÜRÜYOR
Ocak ayında 52, şubat ayında ise 58 ilin
ihracatı arttı. En çok ihracat gerçekleştiren
ilk beş il sıralamasında İstanbul liderliği
korudu. Ocak ayında 5 milyar 740 milyon
dolar ihracat gerçekleştiren İstanbul
firmaları, şubat ayını ise 6 milyar 125
milyon dolarla kapattı. Ocak ayının
ikincisi Bursa (1 milyar 142 milyon dolar),
üçüncüsü ise Kocaeli (1 milyar 104 milyon
dolar) oldu. En dikkat çekici artışlar ise
Kastamonu (yüzde 268) ve Adıyaman’da
(yüzde 170) yaşandı. Şubat ayında ikincilik
koltuğuna ise bu sefer Kocaeli oturdu.
Kocaeli yüzde21 artışla 1 milyar 274
milyon dolar seviyesini yakaladı. Üçüncü
ise yüzde 5 düşüşle Bursa oldu. Şubatın
en dikkat çekici artışları ise yüzde 224 ile
31,4 milyon dolara ulaşan Elazığ ve yüzde
174 artışla 33,5 milyon dolar ihracat yapan
Zonguldak.
OCAK AYINDA EN DİKKAT ÇEKEN
SEKTÖR ‘MÜCEVHER’ OLDU
Ocak ayının en güçlü performansına imza
atan sektör yüzde 13 artışla ‘Mücevher’
alanında yaşandı. Söz konusu sektör
temsilcileri ocak ayında 331 milyon dolar
seviyesine ulaştı. Bunu yüzde 11 artışla
401 milyon dolara ulaşan ‘İklimlendirme’
ve yüzde 9 artışla 279 milyon dolara

ulaşan ‘Yaş Meyve Sebze’ sektörleri izledi.
‘Mücevher’ sektörünün İsviçreʼye ihracatı
yüzde 282 artışla 71 milyon dolar; ABD’ye
ihracatı ise yüzde 78 artışla 34 milyon
dolar oldu. ‘Kimyevi Maddeler’ sektörü
ocak ayında, Lübnan’a ihracatını yüzde 101
artışla 92 milyon dolara; ABDʼye ihracatını
ise yüzde 78 artışla 34 milyon dolara
yükseltti. ‘Elektrik-Elektronik’ sektörü
ihracatı Çin’e yüzde 187 artışla 14 milyon
dolara, Belçika’ya yüzde 96 artışla 11
milyon dolara çıkarttı.

İhracat hacmi, ocak ayında 15 milyar dolar ve şubat
ayında 16 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin
en yüksek ihracat rekorları kırdı.

ŞUBAT AYININ GÖZDESİ İSE
‘MADENCİLİK’
Şubat ayında en güçlü performansa imza
atan sektörler arasında ‘Madencilik’ sektörü
dikkat çekti. Yüzde 47 artışla 415,6 milyon
dolara ulaşan ‘Madencilik’ birinci, yüzde
34 artışla 233,2 milyon dolara ulaşan
‘Savunma ve Havacılık’ sektörü ikinci
oldu. Söz konusu listede yüzde 25 artışla
16,3 milyon dolara ulaşan ‘Süs Bitkileri’
sektörleri üçüncü sırada yer aldı.
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GÜNCEL
“FİZİKSEL HEYETLERİMİZE DEVAM
ETMEYİ PLANLIYORUZ”
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ocak ve
şubat değerlendirmelerinde konuşma
yapan TİM Başkanı İsmail Gülle’nin
açıklamalarında en dikkat çeken konu,
fiziksel heyetlerin başlayacağına yönelik
müjde oldu. TİM ve İhracatçı Birlikleri’nin
geçen yıl mayıs ayından bu yana 50
ülkede, 55 sanal ticaret heyeti, 10
sanal fuar gerçekleştirdiklerine vurgu
yapan Gülle; “İnşallah yaz aylarında
fiziksel heyetlerimize de devam etmeyi
planlıyoruz. Bu heyetlerle ihracatımızın
geleceğini inşa ediyoruz. Ortaya
koyduğu başarılı ihracat performansıyla
ülkemiz, tüm dünyada örnek alınmaya
başlandı. Rehavete kapılmadan, ihracatın
ekonomimiz için ne denli önemli bir
faaliyet olduğunun bilinciyle her gün
daha güçlü bir inanç ve azimle çalışmaya
devam edeceğiz. İhracat sevdamız hiç
bitmeyecek.” dedi.

Şubat ayında ihracat
ailesine katılan firma sayısı

BİN 538

İhracat işlemlerinde Türk
Lirası kullanan firma sayısı

6 BİN 159
Şubat ayında ihracat
yapılan ülke sayısı

172
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“TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ, GÜVENİLİR
BİR TEDARİKÇİ”
İsmail Gülle’nin konuşmasındaki
satırbaşları arasında, Türkiye’nin güvenilir
bir tedarikçi olduğuna yönelik de vurgu
vardı: “Dünya ticaretindeki güncel duruma
baktığımızda özelikle ihracatımızda ciddi
pay alan Avrupa ülkelerinde, 2020 yılında
yaşanan talep daralması dikkat çekiyor.
Pandeminin Avrupa Birliği’nin ithalatına
olumsuz etkisi daha net gözüküyor.
Avrupa Birliği ülkelerinin 2019 yılında
ithalatı 2,3 trilyon dolar seviyesindeyken,
2020 yılında 1,8 trilyon dolar seviyesine
geriledi. Bu veriler, yüzde 22’lik bir düşüşe
tekabül ediyor. Ancak ülkemizin bölgeye
ihracatındaki düşüşün ise yüzde 8,7 ile
sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu rakamlar
yakın coğrafyamız için Türkiye’nin ne
denli vazgeçilmez, güvenilir bir tedarikçi
olduğunu ortaya koyuyor. Küresel
ticarette bölgeselleşmenin önem kazandığı
bu dönemde, komşu coğrafyalarla
ticaretimizde istikrarı korumamız
gerekiyor. Dünya ekonomisinin içerisine
girdiği bu toparlanma sürecinde ülkemiz
ihracatçısının, doğacak yeni fırsatları
değerlendirmesi adına, çalışmaya devam
edeceğiz. Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok
büyük.”

ABD’NİN ÜÇ KENTİNE LOJİSTİK MERKEZİ
İhracat için önem taşıyan bir başka konunun
pazara erişim olduğuna dikkat çeken
İsmail Gülle; “İhracatçılarımızın dünyanın
dört bir köşesindeki pazarlara erişimini
kolaylaştırmak adına, Türkiye Lojistik
Merkezleri’nin kurulması çalışmalarımızda
son aşamaya geldik. Bu lojistik merkezlerini
ABD’de Los Angeles, New Orleans ve
Georgia şehirlerinde ve Afrika’da Gana’da
kurmayı planlıyoruz. Bu konumları,
ihracatçımızın azami fayda sağlayacağı
şekilde, tüm İhracatçı Birliklerimiz ve Genel
Sekreterliklerimizle istişare ederek, sektörel
kümelenmeleri de dikkate alarak belirledik.
Kurulan bu lojistik merkezleri, söz
konusu bölgelere ihracatımızı katlayacak.
İhracatçımıza uzak pazarlarda destek
olacaktır.” ifadelerini kullandı.
“TİM KADIN KONSEYİ İLE BİRÇOK
ÖNEMLİ PROJEYE İMZA ATTIK”
Rekor ihracat rakamı açıklamasında,
ihracatçı kadın sayısının artması için
önemli çalışmalara imza atan ihracatçı
kadınların üyesi olduğu TİM Kadın
Konseyi de yer aldı. TİM Kadın Konseyi’ne
ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne
konuşmasında dikkat çeken İsmail Gülle
şöyle konuştu: “TİM olarak ekonomimizde
kadınların katılımıyla doğan kaldıraç
etkisinin farkındayız. Son 15 yılda iş
gücüne dahil olan kadın sayısı yüzde
60 arttı. Kadınların iş gücüne katılma
oranı yüzde 23,6’dan yüzde 30,6’ya
çıktı. Kadın profesör sayısı neredeyse üç
katına yükseldi. Yönetici pozisyonundaki
kadınların oranı yüzde 20 arttı. Hedefimiz
kadınlarla erkeklerin üretime, ihracata,
katma değere eşit oranda katıldığı bir
Türkiye ekonomisi. Konseyimiz, her
geçen gün daha da büyüyerek, dijital
iletişimden, uluslararası ilişkilere, eğitim
ve mentörlükten, toplumsal farkındalık
ve iklim çalışmalarına kadar geniş
bir yelpazede, 9 ayrı komite altında
çalışmalarını sürdürüyor. ‘Güçlü Kadın,
Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye’ diyerek
Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı’nı
düzenleyeceğiz. Bunun yanında ‘İhracatın
Güçlü Kadınları Filmi’ projemizin de, kadın
ihracatçılarımızın elde ettiği başarıların
tanıtımı noktasında, önemli bir katkı
sağlayacağına inanıyoruz.”
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İhracatçı kadınlar

Türkiye’nin ekonomisine katma değer sağlayan tüm alanlarda çalışan ve ülkenin kalkınmasına
fayda sağlayan kadın sayısı günden güne artıyor. TÜİK verilerinde de ülkemizdeki kadın çalışan
sayısının artışı her sene gözler önüne seriliyor. Bu kapsamda son hamle de Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden (TİM) geldi. TİM üyeleri arasında 2018 yılı itibarıyla 5 bin 200 kadın ihracatçının kayıtlı

CINSIYETE GÖRE SEÇILMIŞ GÖSTERGELER (%)
Okuryazar olmayan nüfus oranı (25+ yaş)

TOPLAM

KADIN

ERKEK

4,5

1,3

7,6

Yüksekokul veya fakülteden mezun nüfus oranı (25+ yaş)

19,9

22,4

17,5

İstihdam oranı (15+ yaş)

47,4

65,7

29,4

İş gücüne katılım oranı (15+ yaş)

53,2

72,2

34,2

İşsizlik oranı (15+ yaş)

11,0

9,5

13,9

Kadın ihracatçı sayısını artırmak, iş dünyasında kadın istihdamı ve girişimciliğini geliştirmek amacıyla
çalışmalarını sürdüren TİM Kadın Konseyi Üyeleri ile görüştük. Bugüne kadar birbirinden başarılı işlere imza atan
‘Ekonominin Güçlü Kadınları’na Türk iş kadınlarının artılarını eksilerini sorduk.
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fark yaratıyor

olduğu görünüyor. Bu rakam 71 bin ihracatçı firmanın yüzde 7,3’üne tekabül ediyor. İhracatçı
Birlikleri’nin Yönetim Kurulları’nda önceden 39 olan kadın üye sayısı bu dönem 55’e yükseldi.
TİM’in yeni yönetiminde ilk defa bir kadın üye yer aldı. TİM Kadın Konseyi yine 2018 yılında, yeni
bir döneme adım atmak için faaliyetlerine başladı.

“İş yerlerinde kota uygulaması ile sürdürülebilirlik denetlenmeli”
TİM KADIN KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI
ADALET İNANÇ-ETSUN DIŞ TİCARET
İş dünyasında kadınların en önemli beklentisi,
iş kadını veya iş adamı kimliğinden sıyrılarak iş
insanı kavramı içerisinde değerlendirilmektir.
Aynı eğitim seviyesi ile işe başlamış olsalar
dahi ücret eşitsizliği ile karşı karşıya
kalabiliyorlar. Üniversite mezunları arasında
kız öğrencilerimizin başarı ortalaması oldukça
yüksek iken bunun iş hayatına yansıma oranı
maalesef çok düşük. Kariyer planlamasında
fırsat eşitsizliği, kadınlarımızın en önemli
sorunu. Velev ki işe başladılar, bu sefer de
doğum nedeni ile sorun yaşıyorlar... Dolayısı
ile kadınlarımız öncelikle fırsat eşitliği istiyor.
Ücret ve kariyer imkanları eşit şartlarda

olmalı ve bütün haklar iş insanı düşüncesi ile
sağlanabilmelidir. Ülkemizde çalışan kadın
sayısının arttırılabilmesi ve bunun sürdürülebilir
olması için öncelikle çalışan sayısına kota
konmalı, bu zorunlu hale gelmeli ve de takibi
mutlaka yapılmalıdır. Kadınlarımızın çocuk
yetiştirme süresinde yaşadığı sorunlar nedeni
ile kreş-ev iş takibi gibi sosyal haklara öncelik
verilmelidir. Günümüz dijital dünya ile tanışıyor.
Bu durum kadınlarımız için çok önemli
fırsatları getirebiliyor. O nedenle kızlarımızın
üniversitelerde mühendislik eğitimleri alması
teşvik edilmeli, iş yerlerinde kota uygulaması ile
önleri açılmalıdır.
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“Kadınımızın teşvik edilmeye ihtiyacı var”
TİM KADIN KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI
AYSUN ARAS-SAVOLA GIDA
Ben, bir dönem İsviçre’de yaşadım.
Türkiye’deki sistem ile oradaki birbirinden
oldukça farklı… En basit örnekle İsviçre’de
kişilerin özgeçmişinde ayrımcılık olmaması için
fotoğraf kullanılmıyor. Çok uluslu şirketlerden,
özellikle çalışan oranının dengelenmesi
adına pozitif ayrımcılık yapılması isteniyor.
İsviçre’deki firmaların yönetici kadrolarında
daha sık kadınlara rastlamak mümkün.
Bununla beraber kesinlikle ‘cinsel taciz’
sayılabileceği için imalar, şakalar hatta iltifat
dahi kabul edilebilecek söylemler konusunda
son derece hassaslar. Yurt dışında kadınlar
ise özellikle anne olduktan sonra büyük
kurumsal şirketler dahi esnek çalışma
modellerinden faydalanabiliyor. İsviçre’de iş,
aile kurmanın önüne geçmiyor. Mesai saatleri
aşılmıyor, hafta sonları ve izin dönemlerinde
çalışanlar kesinlikle aranmıyor. Oysa ki
Türkiye’de maalesef bu konuda hassasiyet
şehirler arasında bile farklılık gösterebiliyor.
Büyük şehirler ve Anadolu bölgelerinde dahi
ciddi fark olduğunu düşünüyorum. Maalesef

kadınımız hak ettiği şekilde çalışma hayatında
yer alamıyor… Kendi sektörümdeki tek üst
düzey kadın yöneticiyim, yönetim kurullarında
yine kadınlar yok. Kadınımızın teşvik edilmeye
ihtiyacı var, iş yerlerinde kadın-erkek
oranlarının gözetilmesi önemli. Haftanın beş
günü yerine esnek gün ve saat modellerinin
kadınları iş hayatında motive edeceğini
düşünüyorum. Çok emek veren, son derece
başarılı rol model kadınlarımız var. Yeni nesil
için mentorluk programlarının geliştirilmesi
de önemli katkı ve motivasyon sağlayabilir.
Aslında kadınlarımız çalışkan, özenli ve
özverili; hangi iş kolunda olursa olsun büyük
kariyerlere erişmesinde potansiyel olarak bir
engel yok. Sadece kadının kadına desteği değil
erkeklerin de kadınların hak ettikleri kariyerler
için destek olmaları çok önemlidir. Daha çok
kadın istihdamına önem verildiği, çalışanüreten kadınımızın hak ettiği yerlere çok daha
kolay gelebildiği, genç neslin desteklendiği
bir Türkiye’nin mimarları olabilmek için TİM
bünyesinde yoğun şekilde çalışıyoruz.

“Güçlü kadın, her daim mihenk taşıdır”
TİM KADIN KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI
BELMA YILMAZYİĞİT-PREFİ PREFABRİK
TİM Kadın Konseyi olarak “Güçlü Kadın, Güçlü
İhracat, Daha Güçlü Türkiye” vizyonumuzla
yaptığımız çalışmalarımızda; ülkemizin
kadın görünürlüğünü artırmak için karar
verici kademelerde hedefini bilen, küresel
gelişmeleri yerelde inovatif ve hızla uygulayan
cesur kadınlara ihtiyacımız var. Hayatta fark
yaratmak için yenilikçi fikirler üretmek şart.
Ülkemizde ekonominin gelişimi için girişimci
kadınlarımızın üretime daha çok sarılması,
istihdama ve ihracata önemli katkılar
sağlayacaktır. İşimizde teknoloji elbette bir
araç ancak insan mutluluğu ve refahının
öncelikli amacımız olduğu bir dünya için
çalışıyoruz. Kadınlar sevdiği işi yapmalı, çok
çalışmalı, stratejilerini iyi kurmalı; dünyayı,
bilgi ve teknolojiyi çok iyi takip etmeli. Kendini
sürekli yenilemeli, geliştirmeli, yeniliklere
cesaretle açık olmalı. Hayallerine ulaşmak
için sabır ve tutkuyla çalışmalı. Marka olmak
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için sürdürülebilir vizyonlarıyla işlerinde
kendilerine güven duyulmasını sağlamalı.
Başarılı iş kadınlarını örnek almalı.
TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı
sayısının artması, daha etkin olması, destek
ve finansmana erişim konusunda bilincin
artırılması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Toplumlar için "Güçlü kadın" her daim mihenk
taşıdır. Sürdürülebilir kalkınma ancak kadının
ekonomik hayata aktif katılımı ile mümkündür.
Özellikle Y ve Z kuşağının çalışma hayatına
katılması ile yöneticilik ve liderlik anlayışının
yeniden tanımlandığı bu günlerde, kadının iş
hayatında güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği
çalışmaları konusunda kamuyla beraber pek
çok STK çalışmalar yapıyor. İnanıyorum ki,
kadınlar kendi değerlerini bilerek çok daha
iyi konumlara gelecek. Tüm kadınların 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

“Direnç, zamanla etkisiz hale geliyor”
TİM KADIN KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI
HURİYE YAMANYILMAZ-MAYSU SU TARIM
İŞKAD Anadolu’nun ilk iş kadınları derneğidir
ve ben bu dernekte başkan yardımcısı
olarak da görev alıyorum. Verilen bayrağı
olması gerektiği gibi taşımak gerekir ancak
bu Anadolu toprakları için biraz daha zor.
Metropollerde kadınlarımız iş hayatına -1 ile
başlarken maalesef bizler -2 ile başlıyoruz.
Aradaki mesafeyi kapatmak için ekstra
efor sarf etmek gerekiyor. Ancak bu fark,
kadınları yıldırmamalı; aksine motive etmeli.
Atalarımızdan gelen zaten mücadeleci bir
yapımız var. Buna kadın olmanın verdiği
gücü de eklersek aslında işimiz çok da
zor değil diye düşünüyorum. Önemli olan
bu gücün önce farkına varmak ve sonra
da en efektif şekilde hayatın her alanında
ve tabi ki iş hayatında kullanabilmek.
Kadınlarımızın içlerindeki gücün farkına
varmalarını sağlamanın en etkin ve sağlıklı
yolu tabi ki eğitim. Ve daha sonra da cesaret

geliyor. Yapılanları her platformda anlatarak
kadınlarımızı cesaretlendirmemiz gerekiyor.
Başarı eminim ki bu şekilde kendiliğinden
gelecektir. Ben inşaat yüksek mühendisiyim.
İş hayatım inşaat ve daha sonra gıda
sektöründe devam etti. Hep erkek ağırlıklı
yapılarda çalıştım. Tabi ki zor yanları oldu.
Her şeyden önce kendinizi çok net ifade
edebilmeli ve çerçevenizi keskin hatlarla
çizebilmelisiniz. İlk başlarda bir direnç ile
karşılaşıyorsunuz ancak zamanla ve sizi
tanıdıkça bu direnç etkisiz hale gelmeye
başlıyor. Erkeklerle ve kadınlarla çalışmanın
farklı artı ve eksileri var. İşin pozitif tarafına
bakacak olursak kadınlarımız her zaman
daha garantici ve düzenli. Erkeler ise sonuç
odaklı oluyor ve hızlı karar alabiliyorlar.
Hayatın her alanında olduğu gibi işte bu
pozitif yanları görmek ve konuları bu açıdan
değerlendirmek gerekiyor.

“Gişirimci kadınların potansiyeli artacak”
TİM KADIN KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI
JALE TUNÇEL-BİLKONT DIŞ TİCARET
Kadınların yönetim kademesinde daha etkin
olmaları şirketlerin sürdürülebilirliğine ve
sürdürülebilirlik hedeflerine büyük fayda
sağlıyor. Hay Group’un yaptığı bir araştırma,
kadınların erkeklere oranla daha çeşitli liderlik
yetkinliklerini kullanabildiklerini, dolayısıyla
daha kapsayıcı bir tarzı benimsemede güçlü
olduklarını ortaya koyuyor. Diğer yandan
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2019
araştırması ise kadınların iş dünyasına
katkılarının hiç de azımsanamayacak olduğuna
dikkat çekiyor. 70 ülkeden 13 bin işletme
üzerinde yapılan regresyon analizine göre
yönetim kurullarında kadın üye sayısı arttıkça
şirketlerin iş akışları yüzde 20 iyileşiyor.
Kadın istihdamının yanı sıra özlük haklarında
ve şirket politikalarında da cinsiyet eşitliği
sağlayan firmalarda karlılık ve verimliliğin
artma olasılığı yüzde 62,6, yetenekli
çalışanların elde tutulması yüzde 59,7, şirket
itibarının yükselmesi yüzde 57,9, tüketici
talebini daha doğru takip etme yeteneği yüzde
37,9 oranında artıyor. Yönetim kurullarında

cinsiyet dağılımı konusunda yapılan birçok
akademik çalışma da kadınların şirketin
değerini ve imajını doğrudan pozitif yönde
etkilediğini ispatlıyor. Yönetim danışmanlığı
firması McKinsey&Company, iş dünyasında
kadınların her geçen gün daha fazla eşitlik
fırsatı yakaladığını ve dijital teknolojiler ile
birlikte bu koşulların daha da güçlenmesinin
mümkün olduğunu vurguluyor. Bu noktada
kadınlar ve erkekler için şartların biraz daha
dengelendiği, herkesin her koşulda yeni
yetkinlikler kazanarak iş hayatında başarılı
olabileceği, oyunun kurallarının yeniden
belirleneceği bir iş dünyası öngörülüyor.
Kadınlar özellikle güçlü oldukları sosyal
ve iletişim yetkinliklerini, teknolojiyi etkin
kullanabilme yetkinlikleri ile bileştirmeli.
Kadınlar yaratıcılıklarını dijitalleşmeyi
kullanarak güçlendirirse bugünden çok daha
fazla ve çeşitte iş alanında çalışabilme ve
başarılı olabilme şansını yakalayabilir. Bu da
kadınların girişimci olarak iş dünyasında çok
daha etkin olabileceği bir alanın önünü açıyor.
35

KAPAK KONUSU

“Kadın girişimciler için projeler geliştiriyoruz”
TİM KADIN KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI
MELİSA TOKGÖZ MUTLU-CHERRY VALLEY GIDA
Kadınların iş hayatında son yıllarda aktif
bir şekilde yer almaları konusunda her ne
kadar girişimler ve çalışmalar yapılıyor olsa
da maalesef pandeminin etkileri, ekonomik
anlamda pek çok noktada yaşanmaktadır.
Bu süreç içerisinde birçok ülkede dahi ilk
başta ekonomik hayatta kadınların geri
adım attığı görülmektedir. Bunun önüne
geçmek elzemdir! Özellikle sivil toplum
kuruluşlarında görev alan biz kadınlara
şimdi çok daha fazla görev düşmektedir. Bu
anlamda TİM Yönetim Kurulu’nun tek kadın
üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Ataerkil
toplumlarda, kadınların ekonomik hayatta
özgüvenini kazanması zordur. Oysa ki kendine

ve ürettiğine inanan, güvenen herkesin sonuca
ve başarıya ulaşacağına eminim. Kadınların
asla vazgeçmemesi gerektiği kanaatindeyim.
TİM Kadın Konseyi olarak, Başkanımız İsmail
Gülle’nin önderliğinde kadın girişimcilerimize
ve ihracatçılarımıza destek olmaya çalışıyoruz.
Kadın girişimcilerin ihracat konusunda yanında
olmak ve onların önünü açmak için projeler
üretiyoruz. Hem ekonomik kaynak bulmalarını
sağlayarak hem de dünya çapında sadece
kadınlarımıza yönelik fuarlar düzenleyerek
ihracatçılarımıza destek olmak gayesindeyiz.
Üretken, girişimci kadınlarımızın ihracat
ekosisteminin içine girmeleri için TİM Kadın
Konseyi olarak durmaksızın ilerleyeceğiz.

“Annelik, iş kadınlarının dayanıklılığını artıran bir unsurdur”
TİM KADIN KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI
NİLGÜN ÖZDEMİR-SELÖZ TEKSTİL
İş hayatında sorumluluk alarak başarıya
ulaşmak için duygusal zekayı kullanıp içgüdü
ile hareket edebilmek gerekmektedir. Her iki
kavramın da kadınlarda bilahare annelerde
doğası gereği var olduğu ise yadsınamaz bir
gerçektir. Türkiye’de ve dünyada her ne kadar
kadın-erkek eşitliği esas alınsa da başka bir
bakış açısıyla kadınların bu konuda çok daha
imtiyazlı olduğu söylenebilir. İş hayatımın
yanı sıra benim de bir anne kimliğim var.
Profesyonel hayatımda bir kadın olarak
ekonomiye katma değer sağlamak için faaliyet
gösterirken özel hayatımda bu zamana kadar
iki evlat yetiştirdim. Bu süreç içerisinde çocuğu
olan iş kadınlarının, çalışma hayatlarında
geri kalmadığını ve gayet güçlü birer iş insanı
kimliğine sahip olduğunu gözlemledim.
Gelişen dünyada dijitalleşmenin ön plana
çıkmasıyla kadınların bu avantajı, daha fazla
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kullanacağını düşünüyorum. Kadınların iş
hayatına katılımlarının artacağına, üstelik
anne olduktan sonra da sistemin içerisinde
yer almaya devam edeceğine inanıyorum.
İş yaşamının birçok alanında sabır isteyen,
uzun soluklu çalışmalara imza atılır. Hedefine
ilerlemeye çalışan kişilerin arkasında
vazgeçilemez bir isteğin olduğu görülür.
Önsezileri açısından üstün olduğu düşünülen
kadınların, iş hayatında mutlak avantajları
olduğu bir gerçektir. Kaldı ki sabırlı olmak,
yine kadınların göreceli üstünlüklerinden
biridir. Anne korumacılığından yola çıkarak;
sektörden bağımsız sürdürülebilir bir dünya
için daha dikkatli ve titiz çalışmalarda kadınları
daha fazla göreceğimize inanıyorum. Bu
kapsamda özellikle günümüz dünyasında ve
gelecekte, kadınların başarılı olması tesadüfi
olmayacaktır.

“Kadınların oldukça başarılı olduğunu görüyoruz”
TİM KADIN KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI
PINAR TAŞDELEN ENGİN-POLYTEKS
Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın İhracatçı Birliği
Başkanı olma gibi bir sorumluluğum var.
Bu kimlik; iş yaşamında bir kadın olarak
başarının cinsiyetten bağımsız kişinin
yeteneğine, öğrenme, çalışma azmine ve en
mühimi pes etmeden mücadele etmesine
bağlı olduğunu kanıtlamak için çok güzel bir
fırsattır. Göreve başladığım günden bugüne
kadar ben ve ekibim, son üç senedir bu
fırsatı en iyi şekilde değerlendirme gayesiyle
çalışıyoruz. Başkanlığı layıkıyla yapabilmem
hemcinslerimin iş hayatının her alanında, her
pozisyonda yer alması gerekliliğinin altını
çizdiği için benim adıma oldukça önemli.
Emsal teşkil etmesi anlamında da büyük bir
sorumluluk. İş dünyasında erkek egemen
yapının kadınları zorlayan tüm faktörlerin
başında geldiğini ama bunun da adım adım
değişmeye başladığını sıkça dile getirdim.
İşinin gerekliliklerini tam olarak yerine
getiren bir kadının, bir erkek kadar başarılı
olması kaçınılmaz. Keza beden değil, beyin
gücüyle yapılan işlerde cinsiyetin hiçbir önemi
artık yok. Beden gücüne dayanan işlerde

de kadınların oldukça başarılı olduğunu
görüyoruz. Kadınların yaşadığı zorluklar
aslında tamamen cinsiyetçi yaklaşımla ilgili...
Bu zorlukları madde madde sıralamaktansa
zorlukların kaynağını vurgulamak daha
doğru. O da nedir derseniz, ‘Elinin
hamuruyla erkek işine karışmak’ deyimini
baz alanlar derim. Onlar değişirse her şey
kolaylaşacak. Tabi bunun için kadınların iş
hayatındaki başarısı konusundaki ön yargının
kalkması gerekiyor. İşte bu noktada önemli
görevlerdeki kadınlara büyük sorumluluk
düşüyor. Yani değişim için iyi rol modellere
ihtiyaç olduğunu biliyorum ve adımlarımı hep
bu mantalitede atıyorum. Geçmişte üretim az
olduğu için üretmek yeterliydi. Ancak şimdi
üretmek tek başına bir anlam ifade etmiyor.
Esas önemli olan şey farklı ürün ve hizmetler
ortaya koyabilmek. Bunu başarabilmek için
sürekli inovasyon yapmak gerekiyor. İşte
biz kadınlar bence en çok burada devreye
giriyoruz. Detaylara önem veren, kadınsal
içgüdümüzle, çok yönlü bakış açımızla
erkeklere nazaran daha avantajlıyız.

"Rol model kadınların görünür kılınması başarıyı tetikliyor"
TİM KADIN KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI
SULTAN TEPE-TEPAR TEKSTİL
Dünyada özellikle son yüz yılda yaşanan
ekonomik ve sosyal değişimlerle beraber
tarımdan sanayiye geçiş; kadınların da çalışma
hayatına girmesini sağladı. Kadınlar, toplumsal
yaşamda ev işleri, çocuk bakımı gibi kendisine
atfedilmiş sorumlulukları tarihin her döneminde
üstlenmekle birlikte artık çalışma yaşamına
girerek yeni statü ve rollerde de yer almaktalar.
Toplumsal değişim, eğitim seviyesinin
yükselmesi, yasal düzenlemeler ve yeni çalışma
biçimleri bize yarınlarda daha çok kadının iş
gücü piyasasında yer alacağını da gösteriyor. Bu,
tüm toplumlar için olumlu bir gelişmedir.
Ülkemizde hem girişimci sayısının hem de
kadın istihdamının artması için devletimizin
başta eğitim olmak üzere iş hayatı ve finansa
ulaşım gibi konularda, kadınlara yönelik
politikalar geliştirmesi gerekmektedir.
Girişimcilik, bu saydığım ekosistemin oluştuğu

ortamlarda gelişebilir.
Kadının eğitim düzeyi ile sosyal statü arasında
çok önemli bir ilişki bulunmaktadır. Kadınlara
beceri kazandırılması, ürettikleri ürünlerden
gelir elde etmeleri; onların girişimci olmalarını
cesaretlendirecek ve ekonomik yaşama daha
fazla katılmaların, kalkınma ve büyümeden
daha fazla pay almalarına ve aile içindeki
konumlarının da iyileşmesini sağlamakta.
Kadın girişimci sayısının artması için pek
çok unsur gerekli. Özellikle son beş yılda
çeşitli mecralarda kadın girişimcilerin daha
fazla yer alması, sürdürülebilirlik faktörünü
desteklemektedir. Bu kapsamda iki sene
evvel kurulan TİM Kadın Konseyi olarak kadın
ihracatçılarımızın iş dünyasında karşılaştıkları
sorunları hızlı bir çözüme kavuşturmayı ve
ortaya koydukları projelerini daha etkin şekilde
yürütmeyi hedefliyoruz.
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Dünya ekonomisine
yön veren kadınlar
Kadınlar, iş dünyasının önemli yöneticileri olarak günden güne pastadaki payını artırıyor.
Hal böyleyken global çapta büyük ekonomilere ve ekonomi örgütlerine yön veren kadın
yöneticilerin sayısı aynı oranda artış gösteriyor.
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ünya çapında yalnızca 21 ülkenin hükümet veya
devlet başkanlığında kadınlar söz sahibi. Bunlarda
11’i Avrupa ülkesindeyken Asya kıtasında 4 ülkenin
yöneticisi kadın. Ancak dünyada ABD, Çin ve Japonya’dan
sonra gelen en büyük dördüncü ekonomiyi yöneten kişi
Almanya Başkanı Angela Merkel’den başkası değil.
Böylesine yüksek mevkilerde olan kadınlarla kol kola
yürüyen ekonomik örgüt temsilcileri gibi projesşyona sahip
kurumlar bünyesinde, dünyaya katkı sağlayan kadınların
sayısı günden güne artıyor. Bunları pek tabii ki devlet
kurumları ve özel sektör temsilcileri takip ediyor.

İş gücüne katılımda giderek artan paya sahip kadınlar,
pek çok alanda daha fazla söz sahibi olmalarının yanı sıra
ekonomiye de yön veriyor. Dünya çapında çok önemli
pozisyonlara gelen bu isimlerin, ülkelerin sürdürülebilir
kalkınmasında da imzası var. Son dönemde bu isimler
arasında kuşkusuz en çok dikkat çeken ise Fransız
Lagarde’dan başkası değil! Avrupa Merkez Bankası’nı
yöneten ilk kadın olmasıyla da Christine Lagarde,
gündemde çokça konuşulan isimlerin başında geliyor. Peki
dünya çapında öne çıkan bu kadınlar, aslen kim ve neler
yapıyor?

ALMANYA BAŞBAKANI
ANGELA MERKEL

DÜNYA BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI
ANNA BJERDE

Almanya tarihinin ilk kadın
başbakanı oldu. Batı Alman
erkeklerinin yönettiği Hıristiyan
Demokratlar’ın da ilk doğu
Almanya kökenli protestan
lideri olarak görev aldı. 1973-78
arası Leipzig Üniversitesi’nde
fizik okudu. 1978 ile 1990 yılları
arasında ise Berlin-Adlershof
Bilimler Akademisi Fizik
Kimya Merkez Enstitüsü’nü bitirdi ve Kuantum Kimyası
üzerine doktora yaptı. 1989 yılında politikaya atılan Angela
Merkel, Kasım 2005’te Almanya tarihinin en genç, ilk Doğu
Almanyalı ve aynı zamanda ilk kadın başbakanı oldu.

İsveç vatandaşı olan Anna
Bjerde, Dünya Bankası’nın
Avrupa ve Orta Asya
Bölgesi’nden Sorumlu Başkan
Yardımcısı olarak görev yapıyor.
Dünya Bankası’nın bölgedeki
stratejik, analitik, operasyonel
ve bilgi çalışmalarına liderlik
edecek Bjerde; Dünya
Bankası’nın Orta Doğu ve Kuzey
Afrika Bölgesi’nde Strateji ve Operasyonlar Direktörü
olarak görev yaptı. Daha öncesinde ise bankanın altı
bölgesinin tümünde sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin
stratejilerini, kredilerini ve analitik çalışmalarını yönetti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI
CHRISTINE LAGARDE
Fransız avukat ve politikacı olan
Christine Lagarde, Kasım 2019
tarihinden itibaren Avrupa Merkez
Bankası Başkanı olarak görevini
sürdürüyor. Özellikle Bitcoin ve
Dijital Euro konularında dövize,
paraya ve ekonomiye yönelik yaptığı
yorumlarıyla sık sık gündeme gelen

Christine Lagarde; 2005-2007
yıllarında Villepin Hükümeti’nde
Dış Ticaret Bakan Yardımcısı oldu.
2007’de Fillon Hükümeti’nin Tarım
ve Balıkçılık Bakanı oldu. 2007’den
2011’e kadar Ekonomi ve Maliye
Bakanlığı yaptı. 2011 tarihinde
IMF’nin ilk kadın başkanı seçildi.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI
URSULA VON DER LEYEN
Ursula Gertrud von der Leyen, CDU
üyesi Alman siyasetçi ve Avrupa
Komisyonu Başkanı olarak tanınıyor.
2005 ile 2019 yılları arasında federal
hükumete hizmet vererek Angela
Merkel’in kabinesinin en uzun süreli
üyesi oldu. Almanya’nın ilk kadın

Savunma Bakanı olarak hizmet
verdi. Savunma Bakanlığı’ndan
önce2005-2009 arası Aile, Yaşlı
İnsanlar, Kadınlar ve Gençlik
Bakanlığı; 2009-2013 arası arasında
da Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanlığı yaptı.
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RUSYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI
ELVIRA NABIULLINA

ABD HAZİNE BAKANI
JANET YELLEN

Rusya Devlet Başkanı Vladamir
Putin’in Eski Ekonomi
Danışmanı Elvira Nabiullina,
uzun yıllar gündemden düşmedi.
Elvira Nabiullina, 2013 yılında
bir G8 ülkesinin merkez
bankasını yöneten ilk kadın
oldu. Nabiullina aynı zamanda
Rusya Merkez Bankası Başkanı
olarak görev yapıyor ve Rusya’da enflasyona karşı verdiği
mücadele ile tanınıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Louise
Yellen aynı zamanda akademisyen,
ekonomist ve siyasetçidir. Yellen,
2010-2014 yılları arasında FED
Başkan Yardımcısı, 2014-2018 yılları
arasında ise FED Başkanı olarak
görev yaptı. Yellen’in dönemin
Başkanı Bill Clinton zamanında
Beyaz Saray Ekonomik Danışma
Konseyi Başkanlığı ve Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nde
İşletme Profesörlüğü görevlerini de yürüttüğü biliniyor.

ULUSLARARASI PARA FONU (İMF) BAŞKANI
KRISTALINA GEORGIEVA

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) GENEL DİREKTÖRÜ
NGOZI OKONJO-IWELA

Daha önce AB Komisyonu Üyeliği
yapan Kristalina Georgieva,
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Başkanlığı’nı yürütüyor. Aslen
ekonomist olan yönetici, aynı
zamanda Dünya Bankası Grubu'nun
İcra Kurulu Başkanı. Georgieva,
1993-2010 yılları arasında aynı
yerde çeşitli pozisyonlarda görev
yaptı. Mart 2008’de Başkan
Yardımcısı ve Kurumsal Sekreteri oldu. 2017-2019 yıllarında
da Dünya Bankası Grubu’nun CEO’su olarak görev yaptı.

Eski Nijerya Maliye Bakanı
Ngozi Okonjo Iweala, Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel
Direktörü görevinde bulunuyor.
Uzun yıllar Dünya Bankası’nda
Başkan Yardımcılığı dahil pek
çok görevde bulundu. Iweala,
aynı zamanda ülkesinde ilk Kadın
Maliye Bakanı olarak görev yaptı.
GAVI Aşı İttifakı adlı uluslararası
kuruluşun ve Afrika Risk Kapasitesi adı verilen doğal afet
sigorta havuzunun Başkanlık görevini de yürüttü.

EKONOMİNİN GÜÇLÜ KADINLARI
Devlet ve örgütsel bazda büyük ekonomileri yöneten kadınlarla birlikte firma bazındaki kadınların iş hayatına katılımı da yadsınamaz derecede
önemli bir paya sahip. Henüz erkeklerle her ne kadar eşit seviyeye gelememiş olsa da Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) hazırladığı ‘İş
Dünyasında ve Yönetimde Kadın’ Raporu’na göre kadın CEO’lar ve yönetim kurullarındaki kadın üye oranları, tablolara şu şekilde yansıyor:
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RÖPORTAJ

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir

Eşitlik mührü elinde

Dünya Ekonomi Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre fırsat eşitliği ivmesi
bu hızla devam ederse, küresel fırsat eşitsizliğinin kapanması 99,5 yıl alacak. Eşitlik için
bir asır beklemeye niyeti olmayan Ebru Özdemir; kadınların bir an önce ekonomiye,
kalkınmaya dahil olması için çalışıyor. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Limak Yatırım
bünyesinde UNDP Türkiye ile birlikte ‘Eşitlik Mührü Programı’ başlattı. Proje ile Limak’ın
politika ve stratejilerinde cinsiyet eşitliğini temel alınırken herkesin eşit olanaklardan
faydalanabildiği bir kurum kültürü yaratılacak.
Röportaj
Songül Hatısaru
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bru Özdemir, inşaat-taahhüt ve
müteahhitlik hizmetleri kategorisinde
Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından
2019 ve 2020 yıllarında ödüle layık görülen
Limak Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu
Başkanı. 8 sektör ve 15 farklı coğrafyada
faaliyetlerini sürdüren Limak Şirketler
Grubu sadece dev projeleri ve yatırımlarıyla
değil, fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarıyla
da Türkiye’de isminden söz ettiriyor. Limak
Vakfı çatısı altında sosyal yatırımlarını

yöneten grup, Türkiye’nin Mühendis
Kızları’yla (TMK) kadınların mühendislik
alanında temsiliyetini artırmaya çalışıyor.
EŞİTLİK KOMİTESİ
Ebru Özdemir, şimdi de Limak Yatırım
bünyesinde UNDP Türkiye ile birlikte ‘Eşitlik
Mührü Programı’ başlattı. Bunun Türkiye’de
ilk defa uygulanan bir proje olduğunu
söyleyen Özdemir; “Amaç cinsiyetlere
duyarlı kurumsal iş modeli oluşturmak.

Aslında bu program ile Limak Yatırım
bünyesinde ve şirketin iş ilişkilerinde kadınerkek fırsat eşitliği ve dengesinin sürekli
olarak izlendiği ve iyileştirici tedbirlerin
alındığı bir ‘İç Denetim’ sistemi kuruyoruz.
Bunun için bir ‘Eşitlik Komitesi’ oluşturduk.
Her departmandan temsilcilerin olduğu
komitede tüm aksiyonları ortak akıl ile
alıyoruz. Programı tamamladığımızda Limak
Yatırım, ülkemizde bu mührü almaya hak
kazanan ilk şirket olacak.”
YÜZDE 40 KADIN İSTİHDAMI
Limak artık kendi iş süreçlerinden
başlayarak toplumsal ve ekonomik hayatta
fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalışacak.
Şirket politika ve stratejilerinde cinsiyet
eşitliği temel alınırken herkesin eşit
olanaklardan faydalanabildiği bir kurum
kültürü yaratılacak. Kadın istihdamını
artırmak amacıyla kadın odaklı stajyer
programlarına ağırlık verilecek. İnşaattaahhüt ve müteahhitlik hizmetleri gibi
erkek egemen bir sektörde, kadın çalışan
oranı, önümüzdeki 5 yılda 40’a çıkarılacak.
Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Ebru Özdemir ile Türkiye’de hizmet
ihracatını, kadın istihdamını, iş dünyasında
fırsat eşitliğini ve Limak’ın sürdürdüğü
sosyal yatırımları konuştuk.
HİZMET İHRACATINDA ŞAMPİYON
Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli
rol oynayan hizmet ihracatı konusunda
değerlendirmenizi alabilir miyim?
Hiç şüphesiz Türkiye’nin geleceği
hizmet ihracatında. Ülkemizdeki
hizmet ihracatçılarının 2019 yılında
gerçekleştirdikleri 64 milyar dolar hizmet
ihracatı, cari açığın kapanmasına doğrudan
36 milyar dolar katkıda bulundu. Bu büyük
ve anlamlı bir katkı. Aşılamanın başlamış
olması ve pandemiden çıkış sinyallerinin
gelmesiyle beraber ülkemizde de hizmet
ihracatının yakalamış olduğu artış
ivmesinin kaldığı yerden devam edeceğine
inanıyorum.
Bu çerçevede Ticaret Bakanımız Ruhsar
Pekcan tarafından açıklanan ve hizmet
sektörünün daha fazla kurumsallaşması
amacıyla bakanlık bünyesinde hizmet
ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir
genel sekreterlik kurulması kararını önemli
buluyorum. Hizmet ihracatı ülkemizin

"Artık ‘çelik liderlik’ dönemi sonra erdi, ‘çevik
liderlik’ dönemi başladı. Bunun için özellikle kadınların
ister çalışan ister yönetici, ister patron olsun daha
cesaretli, daha cesur olması gerekiyor.”
büyümesine yaptığı katkı, sağladığı döviz
getirisi ve toplam ihracattaki payı ile önemli
sektörlerden biri haline geliyor.
Son iki yıldır Limak inşaat, inşaat-taahhüt
ve müteahhitlik hizmetleri kategorisinde
art arda ihracat şampiyonu oluyor.
Faaliyet gösterdiğiniz diğer sektörleri de
göz önüne aldığınızda bu başarıyı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Limak olarak bizler, ülkemiz ve dünyanın
farklı coğrafyalarında, 50 binin üzerinde
çalışanımızla faaliyet gösterdiğimiz tüm
sektörlerde ülke ekonomimize artı değer
yaratma gayreti içindeyiz. İnşaat sektöründe
10’dan fazla ülkede yürüttüğümüz inşaat,
taahhüt ve müteahhitlik hizmetlerimizle
ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlerde
bulunuyoruz. Bu projelerde Türk
personelimizle istihdama katkı sağlıyoruz.
Kullandığımız malzemeleri Türk
tedarikçilerden temin ediyoruz. Hem kendi
sektörümüzün hem diğer sektörlerin güçlü,
dayanıklı ve rekabetçi küresel bir oyuncu
olması için çalışıyoruz.
2019 ve 2020 yıllarında Limak İnşaat,
‘İnşaat, Taahhüt ve Müteahhitlik Hizmetleri’
kategorisinde ihracat şampiyonu oldu ve
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından
ödüle layık görüldü. Bu hiç şüphesiz daha
iyisini gerçekleştirmek için bizleri teşvik
ediyor.
PERDE BİLE TÜRKİYE’DEN GİTTİ
Bu motivasyonun yönlendirdiği yeni
projeler var mı?
Bizde proje çok. Örneğin Avrupa
Birliği genişlemesinin yeni hedefi Batı
Balkanların gelecek vaad eden ülkesi
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te,
toplam yatırım değeri 250 milyon Euro
olan Diamond of Skopje projesine hızla
devam ediyoruz. 325 bin metrekare
toplam inşaat alanıyla otel, rezidans, ofis
ve alışveriş merkezinden oluşan karma
gayrimenkul projemiz bünyesinde yer
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TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI
İş hayatında ve toplumda kadının
yeri konusunda geçmişten bugüne
sizin farkındalığınız nasıl gelişti?
Bu konunun savunuculuğunda
kendinizi nerede görüyorsunuz?
Bu alan hem ülkemizde hem
dünyada büyük hızla ilerleyen
bir alan. Artık sadece 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü ile sınırlı
kalmayan ve neredeyse her gün
üzerine kafa yorduğumuz bir
gündem haline geldi. Ne kadar
dillendirirsek, rakamları ne
kadar çok tekrarlarsak, değişim
ve dönüşüme o derece katkı
sunacağımıza inanıyorum.
Kadın bir mühendis ve kadın
bir yönetici olarak bu konuya
ilgim her zaman canlıydı
diyebilirim. Bunu ayrıca kişisel bir
sorumluluk olarak görüyorum.
2015 yılında Limak bünyesinde
başlattığımız ve Limak Vakfı
çatısı altında gerçekleştirdiğiniz
Türkiye’nin Mühendis Kızları
(TMK) projesiyle bu alana katkı
sağlamak beni mutlu ediyor.
TMK tam bir ‘öğrenme süreci’
diyebilirim.

TMK projeniz ile Türkiye’de bu
alanda çok önemli bir boşluğu
dolduruyorsunuz. Proje ne zaman
başladı? Nasıl sonuçlar aldınız?
TMK, Limak’ın ‘Amiral Gemisi’.
Benim göz bebeğim dediğim projeye
2015’de başladık. Projenin 6’ncı
yılındayız ve bu yıl 36 mezun daha
verdik. Toplam mezun sayımız 102
oldu. Mezun öğrencilerimizin 71’i
ilk işlerinde çalışmaya başladılar.
Ülkemizin çok farklı şirketlerde
çalışma hayatlarının ilk adımlarını
attılar. Mezunlarımız ile birlikte
ulaştığımız öğrenci sayımız ise bu
yıl itibarıyla 430. Gönüllü mentör
havuzumuzda aktif rol üstlenen
80’in üzerinde mentorumuz,
toplamda ise 150’ye yakın mentör
ve koçumuz bulunuyor. Yani TMK
ailesi çok hızlı büyüyor. Bu yıl 49
yeni öğrencimizi TMK ailesine kabul
ettik.
TMK ile amacımız, sadece
teknik olarak donanımlı genç kadın
mühendisleri yetiştirmek değil.
TMK ile yarının lider, sorumlu,
duyarlı, girişimci ve iyi insanlarını
yetiştirmeyi hedefliyoruz.

alan Limak Skopje Luxury Hotel’i nisan
ayında hizmete açacağız. Bu turizm
grubumuzun yurt dışında ikinci, toplamda
ise dokuzuncu turizm yatırımı. 285 yatak
kapasiteli Limak Skopje Luxury Hotel ile
ilgili bizleri gururlandıran bir diğer ayrıntı
ise şu: Aydınlatmasından dekorasyonuna,
perdesinden mermerine kadar kullandığımız
tüm malzeme, Türk tedarikçileri tarafından
temin edildi ve işçiliği Türk ekipleri
tarafından tamamlandı. Böylece ülkemizdeki
diğer firmaların da yurtdışına açılmasına,
yurtdışında iş yapmasına vesile olduk.
TÜRK İŞÇİLER KUVEYT’TE
Kuveyt Havalimanı projesi ne aşamada?
Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni
terminali inşaatını 2016’da kazandık. Bu
proje 4,5 milyar dolar ihale bedeliyle Türk
müteahhitlik sektörünün yurt dışında tek
pakette kazandığı en büyük ihale olma
özelliğini taşıyor. Pandeminin hemen
öncesinde Kuveyt Uluslararası Havalimanı
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yeni terminal binası inşaatında çalışan
10 bin kişinin yarısı, Türk çalışanlardan
oluşuyordu. Mühendisler de dahil olmak
üzere projenin her departmanında Türk
çalışanlarımız var. Bu proje hizmet ihracatı
konusunda diğer Türk firmalarına önemli
fırsatlar sağlıyor ve kapı açıyor.
Bununla birlikte 2019 yılında Limak
İskenderun Limanı 45,8 milyon dolar;
Turizm Grubu 63,2 milyon dolar hizmet
ihracatı gerçekleştirdi. Bu sektörlerde
toplam 100 milyon doların üzerinde
gerçekleştirdiğimiz hizmet ihracatı
Limak olarak sadece inşaat, taahhüt
ve müteahhitlik hizmetlerimizle değil;
diğer sektörlerimizle de hizmet ihracatı
yaptığımızı ve ülkemize döviz kazandırıcı
faaliyetlerde bulunduğumuzu gösteriyor.
ÇANAKKALE, İHRACATIN YOLUNU
KISALTACAK
Mal ihracatınız oluyor mu?
2020’de grup şirketlerimiz 100 milyon
dolar civarında mal ihracatı yaptı. Mal
ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu
Projesi de ihracatı destekleyen bir proje.
Çanakkale Boğazı üzerine inşa edilen
1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Güney
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz Bölgeleri,
Avrupa’ya en kısa ve en hızlı karayolu
erişimine sahip olacak. Bu sayede bu
bölgelerimizde özellikle ihracata yönelik
sanayimizin gelişimine katkı sağlayacak.
EŞİTLİK İÇİN BİR ASIR!
Sahada bir mühendis, şirkette ise bir
yönetici olarak çok çeşitli sorumlulukları
üstleniyorsunuz. Çalışma hayatında sizin
ve genel olarak kadınların karşılaştığı
zorluklar neler?
Bence zor olan ön yargılarla mücadele
etmek; “Kadından mühendis olmaz!”,
“İş hayatı zordur, kadınlar yapamaz…”
gibi kalıp yargılar ve algılar ile mücadele
etmek. Bu algıyı kökten değiştirirsek,
kadınların iş dünyasında hak ettikleri
noktaya gelebileceklerine inanıyorum.
O yüzden ben iş dünyası, kalkınma ve
sürdürülebilirliğin kesişim kümesinde, fırsat
eşitliğini görüyorum. Bu alanda Türkiye’de
ve dünyada ciddi bir hareketlilik var. Ama
almamız gereken uzun bir yol var. Dünya
Ekonomi Forumu’nun 2020-Küresel Cinsiyet

Eşitliği Raporu’na göre fırsat eşitliği ivmesi
bu hızla devam ederse küresel fırsat
eşitsizliğinin kapanması 99,5 yıl alacak.
Bir asır… Fırsat eşitliğinin sağlanması için
hiçbirimiz bir asır daha bekleme lüksüne
sahip değiliz. Kadınların bir an önce, her
sektörde cam tavanları kırması gerekiyor.
Ekonomiye, kalkınmaya, değer yaratmaya
dahil edilmesi gerekiyor.
Bu noktada iş dünyasında fırsat
eşitliğinin sağlanması konusunda
atılması gereken adımları sıralayabilir
misiniz?
Hem birey olarak hem de kurum olarak
atmamız gereken adımlar var. Öncelikle
rol model ve örnek olmalıyız. Bu çok
önemli. Burada hem bireylerin rol model
olmasından hem kurumların rol model
olmasından bahsediyorum. UNDP Türkiye
ile birlikte Limak Yatırım bünyesinde Eşitlik

Mührü Programı (Gender Seal Programme)
yürütüyoruz. Bu Türkiye’de ilk defa
uygulanan bir proje ve amaç cinsiyetlere
duyarlı kurumsal iş modeli oluşturmak.
Programı tamamladığımızda Limak Yatırım,
ülkemizde bu mührü almaya hak kazanan
ilk şirket olacak. Bir sonraki adımda, bu
programı grup bünyesindeki diğer şirketlere
yaymayı hedefliyoruz. Elbette Türkiye’de
özel sektöre örnek olmayı, rol model olmayı
istiyoruz.
Bir diğer yapmamız gereken birlik olmak.
Çalışma hayatındaki kadınlar olarak ‘kız
kardeşlik’ ruhu içerisinde hareket etmeliyiz.
Erkekler bu konuda çok başarılılar. İş
dünyasında birbirlerini destekliyorlar ve
yükselmelerine ön ayak oluyorlar. Savunucu
olmamız ve bu konunun savunulmasında
liderlik göstermemiz, rota çizmemiz de
gerekiyor. 8 Mart bunun için bir araç ve
önemli bir araç.

İş hayatında kadınların ‘kız kardeşlik’ bilinciyle birbirini desteklemesinin önemine değinen Ebru Özdemir; “Bu
ihracat yapmak isteyen kadınlar için de geçerli. Krizler, özellikle girişimciler için büyük fırsatlardır. Pandemi
süreci de getirdiği sorunlara çare olabilecek projelerle seslerini duyurmak isteyen girişimci kadınlar için
önemli bir fırsat sunuyor.” dedi.
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Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, CEO Zeynep Bodur Okyay:

“Teknolojinin araç, insan refahının
amaç olduğu bir dünya için çalışıyoruz”
Türk sanayisine katkılarıyla pek çok kişiye ilham olan rahmetli İbrahim Bodur’dan sonra
kızı Zeynep Bodur Okyay da özellikle kadın girişimcilerin rol model aldığı önemli bir üst
düzey yönetici. Bu toprakların Kale’sinin gücünü yöneten başarılı iş kadını Zeynep Bodur
Okyay ile üretim ve sanayi üzerine konuştuk.

T

ürkiye’yi hem üretimdeki hem
de ihracattaki başarılarıyla en
iyi şekilde temsil eden Kale
Grubu’nun başında Zeynep Bodur Okyay
var. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su pozisyonunda bulunan Okyay
bugüne kadar bilim, kültür ve sanat
hayatına katkı sağlayan çok sayıda projede
yer almasıyla da tanınıyor. Sayısız sivil
toplum kuruluşu, dernek, vakıf ve odanın
yönetim kurullarında faal olarak çalışan
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başarılı iş kadını; aynı zamanda İstanbul
Sanayi Odası Meclis Başkanı, DEİK
Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Avrupa
İş Konseyi Koordinatör Başkanı ve C20
Dönem Başkanı da olarak da faaliyetlerini
sürdürüyor.
Sanayici olmak size ne hissettiriyor?
Sanayici bir ailenin çocuğu olarak doğdum.
Böyle bir ailede hayata gözlerimi açtığım
için üretimin Türkiye’nin bir numaralı

meselesi olduğunu ve sanayileşmeden
kalkınmanın mümkün olmayacağını
duyarak büyüdüm. Rahmetli babamın en
önem verdiği konu buydu. Sürekli bunu
söyleyerek çocukluğumdan itibaren kafama
nakşetti. Bu nedenle sanayici olmanın çok
büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum
ve bundan gurur duyuyorum.
İş hayatına ne zaman atıldınız?
Benim çocukluğum hep iş dünyasının
içerisinde geçti. Küçüklüğümde
fabrika bahçelerinde oyun oynadığımı
hatırlıyorum. Belki de bu şekilde
harmanlandığım için hep mühendis
olmak istedim, çok şükür bunu da
gerçekleştirdim. İş hayatına 1993 yılında
atıldım. Babamla beraber çalıştığım
dönemlerimiz de oldu ancak 14 sene evvel
grubu devraldım.
Çocukluk demişken, eğitim hayatınızdan
da bahsedelim…
Bizim zamanımızda liseye sınavla
giriliyordu. Birçok okulu kazanmış
olmama rağmen ben İtalyan Lisesi’nden
çok etkilenmiştim. Bizi çok iyi
karşıladılar, çok temiz bir okuldu. Babam
istemedi ama ben direttim, istediğim de
oldu. Sonra üniversite sürecim başladı.
Babam Boğaziçi Üniversitesi’ne girmemi
istiyordu, ben ise üçüncü tercihim olan
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Mühendisliği’ne kaydoldum. Babam bir
hafta küstü, benimle konuşmadı. Ben
de nur içinde yatsın, Üzeyir Garih’e
gittim ve durumu anlattım. O da bana
babamı İTÜ balosuna götürmemi tavsiye
etti, babamla konuşacağını söyledi.
Gittik ve dediği gibi barıştık. Ancak
sonrasında Harvard Üniversite’sinde
lisansüstü yönetici yetiştirme programına
katılmamda da benzer şeyleri yaşadım.
İyi bir şey olduğunu kabul ediyordu ama
vakit kaybı diye bakıyordu. O zaman da
yine orada okuyan, tanıdığımız Hüsnü
Bey’den destek almıştım. Dolayısıyla
benim hayatım hep ispatla geçti… Hiçbir
kazanç kolay yoldan elde edilmiyor.
Hayat, hep bir devinim ve öğrenmekle
geçiyor. Bu yolda fark yaratmak için
yenilikçi fikir üretmek şart. Umudu
yeşertmek ve harekete geçmek, burada
kilit unsur.

“Üretim, Türkiye’nin bir numaralı meselesidir ve
sanayileşmeden kalkınmak mümkün değildir.”
İşleri ilk devraldığınızda ne hissettiniz?
Türkiye’de bazı ilkleri yapmış, belli
konularda da aslında rol model olmuş
bir iş insanının kızısınız. Dolayısıyla
hep bir çıta var ve bunu aşmak zorunda
hissediyorsunuz. Bir yandan da hayat
sizi şekillendiriyor. Bu nedenle hep
kendi hayallerimi gerçekleştirmeye
çalışıp bir yandan da mevcut düzeni
dönüştürme noktasında çaba gösterdiğim
bir hayatım oldu. 2007 yılında bayrağı
devraldığımda da birden omuzlarıma
büyük bir yük bindiğini hissettim. Ama bir
şekilde öğrendiklerimizin ışığında, kendi
yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz.
Grubumuzun bugün belli bir noktaya
gelmesinde tabii ki babamın öğretilerinin,
onun vizyonunun ve her koşulda bize
destek olan annemin büyük emeği var.
Ancak eşimin, iş arkadaşlarımızın ve grup
bünyesinde faaliyet gösteren herkesin
emeğinin olduğu yadsınamaz bir gerçek!
Bir de şöyle bir konu var: Babamla
gençlik yıllarımda hem iyi anlaştığımızı
hem de bazı konularda çatıştığımızı
söylemiştim. Sonuçta gençken istekleriniz
olabiliyor. Aslında bir noktada gençleri
desteklemek de gerekiyor. Ben kendi
kendini geliştirmiş ve kendi imkanlarını
yaratmış birinin evladı olarak büyüdüm.
Bu nedenle babam bana pek çok konuda
‘Git kendin öğren, kendi yolunu bul.’ derdi.
Dolayısıyla çok kolay bir iş hayatım olmadı
ama sorumluluk almayı da erken yaşta
öğrendim.
Türk sanayine ve Türk ekonomisine
önemli hizmetler veren rahmetli İbrahim
Bodur’un size öğrettiği en önemli şey
neydi?
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biz katma değer yaratıyoruz.’ derdi. ‘Kaç
kişi çalıştırdığın, ne ürettiğin, ne yaptığın
önemli ama asıl olan ne kadar katma değer
kazanabildiğindir!’ derdi. Bu çalışmadan
gurur duyardı, ben hep böyle örneklerle
büyüdüm.

Babamdan aldığım birçok miras var… Bu
sadece fabrika, makine ya da şirketten
ibaret değil. Sanayinin, üretimin
gerçekten bir numaralı ülkenin meselesi
olduğunu ve bir ülkenin sanayileşmeden
kalkınamayacağını ondan öğrendim.
Babam İstanbul Sanayi Odası’nın kuruluş
faaliyetlerine katılmış bir isimdir. O
zamanlarda da İSO, her sene sanayinin ilk
500 firmasını yayımlardı. Ben küçükken de
babam bunu takip ederdi ve bana ‘Burada
katma değer sütunu var. Buraya iyi bak,
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Önünüzde çok başarılı bir örneğin
olması aslında sizin için bir zorluk
olmadı mı?
Benim önümde hep rol model olarak
İbrahim Bey oldu. Kendi kendine
Anadolu’nun bir köyünden çıkıp gelmiş,
kendi bildiğini yapmaya çalışmış ve
Türkiye’deki aslında parası yetmediği için
ilk halka açık şirketi de kurmuş bir isim.
Çok fazla yöre insanına hisse satmış ve o
dönemde anonim şirket kurmuş. Yaptığı
ilkler, ülke ekonomisine katkıları gerçekten
saymakla bitmez…
Ben hayatımın her döneminde İbrahim
Bodur Beyefendi’nin kızı kimliğinin ötesine
geçmek için gayret ettim. Bu nedenle
hep kendi sesimi duymak, kendi yolumu
çizmek, hayallerime sadık kalmak için
gayret gösterdim. Benim de zorluğum
bu. Benim hayatım, kendime göre bir
mücadeleyle geçti.
Sanayici olmak size neyi ifade ediyor?
Sanayici olmak emek isteyen, özveri ve
sabır gerektiren çok zor bir iş. Ama çarpan
etkisi yüksek olup ülkeye de çok ciddi
katma değer üreten bir iş alanı. Dolayısıyla
babamdan da bu şekilde görerek
büyüdüğüm için bu kimliğim çok baskın.
Bu işten çok gurur duyuyorum.
Sanayinin içerisinde çok fazla insanın
hayatına dokunuyorsunuz, aslında bir

zincirin parçasısınız. Tedarikçileriniz var,
üretim yapıyorsunuz, iş arkadaşlarınız
var. Bir şeyler üretip kullanıcılara
sunuyorsunuz. Dolayısıyla o zincirde emek
veren, ürününüzü satışa sunan kanallar
var, tüketiciye dokunuyorsunuz. Bu yüzden
360 derece insan hayatına dokunduğunuz
bir alan. Zor bir coğrafyada, zor bil ülkede
sanayicilik yapaya çalışıyoruz. Bu ciddi bir
sorumluluk demek.
Biz işimizde de teknolojinin araç,
insan refahının ve mutluluğunun amaç
olduğu bir dünya için çalışıyoruz. Çok
şükür ki sürdürülebilir bir düzenimiz
var. Fark yaratmak ve katma değerin
yanında farklı alanlarda ilham olabilmek
için uğraşıyoruz. Sürdürülebilir, pozitif
etki yaratan işlerin içinde olup hep öyle
anılmak istiyoruz. Benim en sevdiğim ve
hayatıma hep motto olarak aldığım şey ‘Biz
hiçbir şeyin sahibi değiliz. Sahip olmak
değil de, sahip çıkmak önemli!’ Ben hep
buna inandım.
Girişimcilere ayrı bir özen gösterdiğinizi
biliyoruz…
Sosyal girişimcileri destekliyoruz. Bunu
babamdan sonra özellikle bir program
haline de getirdik. Zira girişimciliğin ne
kadar değerli olduğunu babam yaşayarak
deneyimledi: Babamın aslında yaptığı şey;
alt yapısı olan bir yerden gidip alt yapısı
olmayan bir yerde iş başlatmak. İş kurduğu
yerde elektrik olmadığı için jeneratör aldı,
oradaki halkı da faydalandırdı. Zorluklarla
başa çıktığı için girişimciliğin çok kıymetli
olduğunu, bu ülke için de çok değerli
olduğunu ve aslında kalıcı istihdamın
böyle yaratıldığını gördüm.
Tabii ki girişimcilik her alanda
yapılabilir ama bunu insanlığın yararı için
yapmak ve kullanmak biraz daha farklı…
Onda insanlara dokunmanın ve bir şeyin
dönüşümünün ne kadar kıymetli olduğunu
yaşadım. Hayatım boyunca gözümün
önünde babam vardı. Daha çok tarımda
çalışan insanların sanayide çalışmaya nasıl
evrildiğini, oradaki refah düzeyinin nasıl
arttığını, kadınların iş hayatına nasıl dahil
olduğunu, kadın çalışanların aslında ne
kadar katma değer yaratabildiklerini ve
hatta bazı konularda özellikle kadın çalışan
arandığını bizzat deneyimledim. Bunu
sanayi ile başardı.

“Ülke olarak genlerimizde çok önemli yetkinlikler var,
dünyaya pek çok alanda katma değer sunabiliriz!”

Pandemi süreci sizce hayatı nasıl
etkiliyor?
Pandemide durup nefes aldık, kendi içimize
baktık. Bu süreç bize bir şeyler öğretti. Şu
anda dünyada yaşadığımız problemlerle
hepimiz baş ediyoruz. Einstein’ın meşhur
bir sözü vardır: ‘Problemleri, onlara
sebep olan yaklaşımlarla çözemeyiz.’ Baş
döndürücü değişimler yaşıyoruz; dijital
dönüşüm, küreselleşme; yepyeni meydan
okumalar var: İlkim krizi, negatif faiz,
sürdürebilirlik… Ancak sorunları yeni bir
perspektifle ve yeni kavramlarla aşabiliriz.
Türkiye’de bu yönde bir farkındalık
yaratmak istedik. Ülke olarak bizim
genlerimizde çok önemli yetkinlikler var,
dünyaya pek çok alanda katma değer
sunabiliriz... Onları öne çıkartacak,
insanlığa faydalı işler yapacak işlere imza
atılmalı.

“TİM’İN ÇALIŞMALARINI BAŞARILI BULUYORUM”
İş hayatında çalışan kadınların sayısı her geçen gün artış gösterse
de maalesef henüz istenilen düzeyde değil. Kadın istihdamının az
olduğu alanlardan biri kuşkusuz sanayi… “Yapı sektöründe düşük
sayıda olsa da kadın çalışanlarımız var, keza savunma havacılık da
benzer seviyede… Ancak benim bütün derdim, çalışan kadınların
sayılarını artırabilmek. İnovatif sektörlerde de kadınları görmek
istiyoruz.” diyen Zeynep Bodur Okyay, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
de çalışmalarını desteklediğini söyledi: “Türkiye İhracatçılar
Meclisi, hepimizin gözbebeği bir kuruluş. Başta Türkiye ekonomisi
için gerçekleştirdiği birçok önemli çalışma var. Bunların yanı sıra
kadınların iş dünyasına daha fazla rol almasını sağlamak için
yürüttüğü projelerini, ihracatçı kadınları desteklemek için ortaya
koyduğu özveriyi ve onları rol model yapmak üzerine imza attığı
çalışmaları çok başarılı bulunuyorum.”
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Makine ve aksamları
ihracatçıları
2021’e yeşil ışık yakıyor

Global pazarda ‘Made in Türkiye’ damgasıyla yurt dışına ürünlerini ihraç edenler arasında makine ve
aksamları sektörü gücünü ortaya koyuyor. Pandemiye rağmen Türkiye’nin toplam ihracatına yüzde 10,9 pay
ile katkı sağlayan sektör temsilcileri, dünyadaki rakiplerinden ayrılıyor. Küresel ticarette yaşanan daralmayı
rakiplerine göre minimumla kapatan söz konusu sektör, seneyi 17,1 milyar dolar ihracatla noktaladı.
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T

ürkiye, 2021 yılı ihracatına artışla
başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) rakamlarına göre ocak
ayında genel ihracat, geçtiğimiz yılın aynı
ayına göre yüzde 2,5’lik artışla 15 milyar
48 milyon dolara ulaştı. Yine ocak ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre 17 sektör,
ihracatını artırma başarısı gösterdi. Bunların
içerisinde ‘Makine ve Aksamları’ sektörü de
yüzde 4,6 oranında büyüme göstererek 653
bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.
Dış ticaret açığını azaltması ve pek çok
sektöre girdi sağlaması ile tetikleyici güce
sahip lokomotif bir sektör olan makine
sanayinin 22 alt sektörü bulunuyor.
Heterojen bir yapıya sahip olan bu alanın
içerisinde makine yapan makine olarak
bilinen takım tezgahları da var, bağlantı
elemanları da; otomasyon sistemleri de
var, kaynak makineleri de… Bu büyük
çatı altında kendi ürünlerini üretip ihracat
gerçekleştiren firmalar, Türkiye ekonomisine
de olumlu yönde katkı sağlıyor. Sektörün
hedefi 2030 yılında dünya makine
ticaretinden yaklaşık yüzde 1,5 pay almak
ve Türkiye’nin toplam ihracatı içinde
yaklaşık yüzde 11 olan payını, yüzde 20’ye
çıkarmak.
İHRACATTA LİDER ÜLKE ALMANYA
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın
(OECD) teknoloji yoğunluğuna göre imalat
sektörleri sınıflandırmasında orta-yüksek
teknoloji gurubunda yer alan Türk makine
sektörü, günden güne gelişimini sürdürüyor.
En çok Almanya’ya ihracat gerçekleştiren
ülkemizdeki sektör oyuncuları, 2020 yılında
2,08 milyar dolar rakamına ulaştı. Makine
ve aksamları sektörünün en fazla ihracat
yaptığı ikinci ülke ise ABD pazarı oldu. 1,18
milyar doların tabloya yansıdığı listede 869

milyon dolarlık ihracat değeri ile İngiltere
yer aldı. En fazla ihracatın yapıldığı ülkeler
arasında 775 milyon dolarla İtalya, 688
milyon dolarla Fransa sıralamada yer aldı.
İlk 10 ülke içerisinde ihracatın en fazla
arttığı ülke ise Rusya oldu. Rusya’ya yönelik
gerçekleşen makine ve aksamları ihracatı
yüzde 21,6 artış gösterdi.
GÜÇLÜ ALT SEKTÖRLERİ VAR
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2020
yılı verilerine göre 1 milyar 266 milyon
dolar ihracatla geçen seneyi kapatan ‘İnşaat
ve Madencilikte Kullanılan Makine Aksam
ve Parçaları’ en çok ihracat yapan alt sektör
oldu. Listenin ikinci sırasında ise 1 milyar
93 milyon dolar ihracatla ‘Diğer Makineler
Aksam ve Parçaları’ yer aldı. Listede
üçüncü ise 924 milyon dolarla ‘Tarım ve
Ormancılıkta Kullanılan Makine Aksam ve
Parçaları’ var.
EN ÇOK İHRACATI, REAKTÖR VE KAZAN
SEKTÖRÜ GERÇEKLEŞTİRDİ
2020 yılı içerisinde değer bakımından artış
gösteren sektörler arasında yüzde 238,3
oranında artışla ‘Reaktör ve Kazanlar’
dikkat çekti. Bunu yüzde 24,3 yükselişle
‘Diğer Makine ve Aksamları’ ile yüzde 17,3
oranıyla ‘İnşaat ve Madencilikte Kullanılan
Makine ve Aksamları’ sektörleri takip etti.
Bununla beraber kilogram bazında artış
gösteren sektörler arasında ise ‘Reaktör ve
Kazanlar’ (yüzde 100,2), ‘Büro Makineleri’
(yüzde 87,6) ile ‘Endüstriyel Kurutma,
Yıkama ve Ütülüme Makineleri Aksam ve
Parçaları’ bulunuyor.

%10,9

Sektörün genel
ihracattan aldığı pay

17,1

MİLYAR DOLAR
Sektörün 2020 ihracatı

2021 YILI DESTEKLEYİCİ OLABİLİR
Küresel ticaret, her koşulda canlılığını
koruyor. Pastadan en fazla payı alan ülke

1 - 31 ARALIK

Makine ve
Aksamları

2019

2020

Değişim ('20/'19)

Pay (20) (%)

740,427

834,560

12.7

4.7

1 OCAK - 31 ARALIK
2019

2020

Değişim ('20/'19)

Pay (20) (%)

7,833,008

7,542,789

-3.7

4.4

2018 - 2019

2019 - 2020

Değişim ('20/'19)

Pay (20) (%)

7,833,008

7,542,789

-3.7

4.5

SON 12 AYLIK
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MAİB Başkanı
Kutlu Karavelioğlu

ise gücü elinde tutuyor. Bu kapsamda
dünya makine ihracatının arttığı yıllar başta
olmak üzere rakiplerini geride bırakmayı ve
her sene pazar payını büyütmeyi başaran
makine sektörü; küresel ticaretin daraldığı
2020 yılında da ihracat düşüşünü sınırlı
tutmayı başardı. “Yılı sadece
yüzde 4 daralma ile 17,1
milyar dolar değerinde
ihracatla kapattık.” diyen
Makine ve Aksamları
İhracatçılar Birliği Başkanı
Kutlu Karavelioğlu 2020
ihracatı ile ilgili şu bilgileri
verdi: “Geçtiğimiz yıl 200’den
fazla ülkeye 3,1 milyon ton
mal gönderen makinecilerin
en fazla ihracat yaptığı
ülkeler her zamanki gibi
Almanya, ABD ve İngiltere
oldu. Yurt dışından makine alımı yüzde 9
ile 21 arasında düşen Almanya, ABD ve
İngiltere gibi gelişmiş ülkelere ihracatımız
son çeyrekte yüzde 21 arttı ve yılsonundaki
ihracat düşüşümüz bu ülkelerde yüzde 3’ün
de altında kaldı. Sektörümüz, Rusya’ya
olan ihracatını da 2020 yılında yüzde 22
oranında artırdı. En fazla makine ihraç eden
iller İstanbul, Bursa, Manisa, Ankara ve
İzmir oldu.”

MAİB BAŞKANI KUTLU KARAVELİOĞLU:
“İHRACATTA RAKİPLERİMİZDEN AYRIŞACAĞIZ”
‘Küresel makine ve teçhizat
yatırımlarının salgın öncesi
seviyesine, gelecek yıl ortasında
ulaşacağı tahminlerinin henüz netlik
kazanmadığını söyleyen Makine ve
Aksamları İhracatçılar Birliği (MAİB)
Başkanı Kutlu Karavelioğlu; “Ne
olursa olsun, biz belirsizliklerin
hakim olacağı bu süreci de önemli
kazanımlarla geçireceğiz. İhracat
performansımızla rakiplerimizden
ayrışmaya devam edeceğiz.
Küresel likidite bolluğu ve

dünyadaki düşük faiz oranları,
bu yıl başta verimlilik artırıcı
modernizasyon projeleri olmak
üzere yeni makine yatırımlarına
katkı sağlayacak. ABD’de korumacı
politikaların sınırlanması ve
yeşil ekonomiye geçiş yönündeki
beklentiler de mevcut makine
parklarının yenilenmesini
hızlandıracak. Küresel beklentilerin,
sektörümüzün 2021 yılı
performansını destekleyici nitelikte
olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“BÜYÜK EKONOMİLERDE PAZAR
PAYIMIZI ARTIRDIK”
Yaşanan pandemi sürecinde tüm dünyadaki
KOBİ’lerin kendini test ettiğine değinen
Karavelioğlu, 2021’de yeşil ışık yanacağının
sinyallerini verdi: “Tüm dünyada
KOBİ’lerin krizler karşındaki esnekliklerini
ve çevikliklerini test eden bir sürecin
yaşandığı ve AB’deki makine imalatçısı
KOBİ’lerin felç olduğu bu dönemde birçok
büyük ekonomide pazar payımızı artırmış
olmamızın sektörün pandemi sonrası
dönemde ihracatta yapacağı atılımın ilk
adımları olarak ifade edebiliriz.” Gelecek
dönemde makine ihracatında Endüstri
4.0 ve otomasyon ağırlıklı projelerin öne
çıkacağını aktaran Karavelioğlu; “Doğu
ülkeleri ile rekabete hazırlanırken batıdaki
ortaklarımızla özellikle dijitalleşme,
otomasyon ve Endüstri 4.0 uygulamaları
konularında yeni projeler geliştirmeye
devam edeceğiz. Kalite anlayışımız ve iş
yapma kültürümüz örtüşen Almanya ile
pandemi sonrasında çok daha yakın bir ilişki
yürüteceğiz. Almanya’da üyesi olduğumuz
Teknoloji Akademisi ile önceki haftalarda
gerçekleştirdiğimiz son etkinliğimizde,
iki ülke sektörleri ve firmaları arasında
mevcut iş birliğini nasıl artırabileceğimizi
değerlendirdik. Çin’de iki şube birden
kuran Akademi’nin Türkiye şubesini, yerli
imalatımızı önceleyecek şekilde hayata
geçirmenin yollarını arayacağız. Türkiye’nin
Makinecileri markasıyla yürüttüğümüz
sektörel çalışmalarımızı, dijital ve hibrit
etkinlikleri de en verimli şekilde kullanarak
aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.
KAZAN VE BASINÇLI KAP İHRACATI,
YAŞANAN ARTIŞLA DİKKAT ÇEKTİ
2020 yılında ‘Makine ve Aksamları’
sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği
alt sektörler arasında ‘Kazan ve Basınçlı
Kap’ öne çıkıyor. Geçtiğimiz seneyi 2019’a
göre yüzde 4 büyümeyle kapattıklarını ifade
eden Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri
Birliği Derneği (KBSB) Başkanı Cem
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA SEKTÖREL

SEKTÖR

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Makine ve
Aksamları

623,706

633,534

625,452

455,478

430,828

585,171
Kaynak: TİM
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ve Kazakistan var. Sektörümüzü oluşturan
firmalar, tüm yurt sathına yayılmış olmakla
beraber yoğunluk İstanbul ve çevresindedir.
İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, Tekirdağ,
İzmir, Konya, Gaziantep, Adana ve
Malatya'nın sıralamada önde gelen şehirler
arasında olduğunu söyleyebilirim.”
KBSB Başkanı
Cem Özyıldırım
Özyıldırım, 2021’de bu rakamı aşacaklarını
belirtti. Pandemi nedeniyle sektörün zor
günler geçirmesine rağmen yılı olumlu
kapattıklarını ifade eden Özyıldırım; “Yılı
zaman zaman çalışamadığımız günler
olunmasına ve hatta uzaktan çalışmak
zorunda kalınmasına rağmen artı
değerde bitirdik. Bu da sektörümüzdeki
üreticilerimizi memnun ediyor.” dedi.
Kazan ve basınçlı kap üreticilerinin geniş
bir dış pazar ağına sahip olduğuna vurgu
yapan Özyıldırım, sektörün en fazla ihracat
yaptığı ülkelerle ilgili olarak şu bilgileri
verdi: “Tüm dünyada 60’ın üzerinde
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2020’de
sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı
ülkeler arasında Güney Amerika’da Şili,
Peru ve Meksika; Orta Doğu’da Irak, İsrail
ve Ürdün; Avrupa’da İngiltere, Almanya ve
İspanya; Türki Cumhuriyetler’de Özbekistan

“HAM MADDEYİ TEDARİK ETMEK
ÖNEMLİ”
İhracat atakları yıl boyunca makine ve
aksamları sektörünün tüm alt bileşenlerinde
kendini gösterdi. Ancak zaman zaman
üretimde kısa duraklamalar da yaşandı.
Bu duruşları yaşayan fabrikalardan biri

KBSB BAŞKANI CEM ÖZYILDIRIM:

"2021 itibarıyla otomasyon ağırlık kazanacak"
Ülkemizde etkisini yeni yeni
gösteren Endüstri 4.0, yaşanan
pandemiyle birlikte sanayide
daha çok ihtiyaç duyulan bir
sistem haline geldi. 2021 itibarıyla
dijitalisyon ve otomasyonun ağırlık
kazanacağına vurgu yapan Kazan
ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği
Derneği (KBSB) Başkanı Cem
Özyıldırım; “Sektörümüz domestik
ısıtma cihazlarıyla iklimlendirme
sektörüne, buhar makineleriyle

endüstrinin hemen hemen tüm
alanlarına ve buharla elektrik
üreten santrallerde de enerji
sektörüne hizmet veriyor. 2021’de
ısıtma alanında yoğuşmalı cihaz
üretiminde, endüstriyel kazanlarda
uzaktan erişim gibi Endüstri 4.0
uygulamalarında, enerji alanında
da yakıt olarak çöp, biokütle gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanan cihazların üretiminde bir
artış olmasını bekliyoruz.” dedi.

BAZDA AYLIK İHRACAT KAYIT RAKAMLARI (1000 $)
TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

665,883

570,519

687,740

735,863

694,056

834,560

7,542,789
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MAKİNA VE AKSAMLARI ALT SEKTÖRLER OCAK-ARALIK İHRACAT DEĞERLERİ
OCAK-ARALIK ($)
2019

2020

Değer

190,953,883.99

199,654,908.55

%4.6

ISITMA SİSTEM VE ELEMANLARI

5,568,449.67

5,655,091.77

%1.6

BÜRO MAKİNELERİ

11,918,937.27

11,601,763.18

-%2.7

DERİ İŞLEME VE İMALAT MAKİNELER AKSAM VE PARÇALARI

11,205,444.67

5,649,586.45

-%49.6

DİĞER MAKİNELER, AKSAM VE PARÇALARI

879,490,849.22

1,093,258,111.34

%24.3

ENDÜSTRİYEL ISITICILAR VE FIRINLAR

226,720,282.33

215,805,311.29

-%4.8

AMBALAJ MAKİNELERİ

ENDÜSTRİYEL KURUTMA, YIKAMA VE ÜTÜLEME MAKİNELERİ AKS. PAR.

25,558,051.08

28,243,719.10

%10.5

GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ AKS. VE PARÇ.

508,318,403.24

503,383,930.95

-%1.0

HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ, KALIPLAR AKS. VE PAR.

380,136,537.61

363,666,451.09

-%4.3

1,079,580,605.82

1,266,887,318.74

%17.3

KAĞIT İMALİNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKİNELER

İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER AKS. VE PAR.

104,698,113.19

80,658,120.55

-%23.0

KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME VE İMALATINA AİT MAKİNELER

196,938,189.28

183,271,829.22

-%6.9

2,736,162.34

2,830,153.64

%3.4

359,095,996.02

388,553,238.95

%8.2

MOTORLAR AKSAM VE PARÇALARI
POMPALAR VE KOMPRESÖRLER

5,831,386.52

19,729,106.50

%238.3

RULMANLAR

REAKTÖRLER VE KAZANLAR

115,264,293.97

107,825,792.28

-%6.5

TAKIM TEZGAHLARI

794,329,788.79

744,290,438.91

-%6.3

TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAK. AKS. VE PAR.

946,710,065.65

924,453,087.66

-%2.4

TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ AKS. VE PAR.

797,260,232.77

750,533,477.94

-%5.9

TÜRBİNLER VE TURBOJETLERİN AKSAM VE PARÇALARI

123,329,693.54

129,903,977.73

%5.3

VANALAR

99,369,651.16

97,723,786.96

-%1.7

YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEMEYE MAHSUS MAK. AKS. VE PAR.

453,549,433.25

419,209,466.46

-%7.6

Kaynak: TİM

Erensan Genel
Müdürü
Efkan Çeviker

de Erensan oldu. Eylül ayında imalatını 4
hafta durdurmak zorunda kalan firmanın
Genel Müdürü Efkan Çeviker; yaşanan
tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılına
çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, özellikle
ilk çeyreğinde aldıkları iç ve dış piyasa
siparişleri ile yılın ikinci çeyreğinde oluşan
ani bozulmalardan çok etkilenmediklerini
söyledi. “2020 yılı ciro anlamında imalatın
duraklaması sebebi ile yaklaşık yüzde
6’lık bir hedef sapması yaşadık. Irak ve
Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere
sonrasında en büyük sıçramayı Avrupa
pazarında yaptık. Erensan her zaman
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olduğu gibi piyasanın ileride oluşabilecek
ürün ihtiyacını önceden gören ve bu
ürünleri geliştiren bir firma. Geçen sene
ofis çalışmalarımızın beş ayını home ofis
yapmamıza rağmen sistem, alt yapımızın
kuvvetli olması sebebi ile hiçbir zaman
kaybı yaşamadan ilerdi. Ar-Ge grubumuz
çalışmalarını aksatmadan yürüttü.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasamızda
değişecek ürünler için bugünden hazırız.”
2021’nin ikinci çeyreğiyle beraber hem iç
hem de dış pazarda endüstri yatırımlarının
artacağını öngören Çeviker; “Sektörümüzde
hiçbir firmanın müşteri bulma konusunda
sıkıntı yaşamayacağını ama ham maddeye
ulaşamama ve ani fiyat dalgalanmaları
sebebi ile yılın ilk yarısında problemler
yaşayacağı kanaatindeyim. Firmamız
2020 yılı sonunda tüm bu olumsuzlukları
düşünerek aksiyon aldı ve gerekli ham
madde bağlantılarını yaptı.” dedi.
METAL TOZU PAZARINA ODAKLANACAK
Makine sektörünün önemli markaları

arasında yer alan Ermaksan da dünyanın
sayılı üreticileri arasında yer alma hedefiyle
çalışmalarına devam ediyor. Bursa’da
üretim yapan firmanın aynı zamanda ABD
ve Almanya’da da iki lokasyonu bulunuyor.
Mevcut cirosunun yüzde 85’ini ihracatın
oluşturduğu firma hali hazırda Amerika
Ermaksan YKB Vekili
ve Genel Müdürü
Ahmet Özkayan

Birleşik Devletleri’nden Yeni Zelanda’ya
kadar 110’dan fazla ülkeye ürün ihraç
ediyor. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan;
“Şirket olarak, tamamen ileri teknoloji
geliştirmeye odaklandık. Bugün itibarıyla
ürettiğimiz katma değerli ürünlerin yüzde
85’i yurt dışına, yüzde 15’i ise yurt içi
piyasalarına sunuyoruz. Şirketimizin en
yüksek katma değerli ürünü ise kg değeri 2
milyon doları bulunan lazer çiplerdir.” dedi.
Hedef pazarları arasında Almanya ve
Kuzey Amerika başta olmak üzere AB ve
Güney Amerika pazarlarının olduğuna
vurgu yapan Özkayan; “2018 yılının
başından bu yana Ar-Ge faaliyetleri için
5 milyon Euro’nun üzerinde bir harcama
gerçekleştirdik. Dünyada üç boyutlu
yazıcılarda kullanılan metal tozlarının
üretimine yönelik önemli adımlarımız
bulunuyor. Geliştirilecek metal tozları ile
ithalatın önüne geçerken, aynı zamanda
bu tozları ihraç ederek, dünyadaki 1 milyar
dolara yakın metal tozu pazarından pay elde
etmeyi hedefliyoruz. Titanyumun ardından
nikel alaşım tozları, krom kobalt, paslanmaz
çelik tozu gibi diğer metallerin tozlarını
üretimine bu sene geçeceğiz.” dedi.
“FİRMALARIN DİJİTALLEŞME ALANINDA
GİDECEĞİ ÇOK YOL VAR”
Hindistan ve Avustralya’ya anahtar teslim
projeleriyle dikkat çeken Akyapak Makine
bugün faaliyetlerini 32 bin metrekarelik
kapalı alanda sürdürüyor. Bursa’da üç
lokasyonda üretimini sürdüren firma, bu

Makine ve aksamları sektörü 2030 yılına kadar
dünya makine ticaretinden yüzde 1,5, Türkiye toplam
ihracatından ise yüzde 20 pay almayı hedefliyor.
yıl devreye aldığı 8 bin 100 metrekarelik
ilave tesis yatırımı ile üretim kapasitesinde
artışa geçti. Salgın nedeniyle yaşanan tüm
olumsuz gelişmelere rağmen iş dünyasının
Ar-Ge ve inovasyonla bu sürece ayak
uydurabileceğine inandığını söyleyen
Akyapak Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Akyapak; “Hızlı adapte olan, dijitale yatırım
yapan şirketler var olmaya devam edecek.
Bu salgın gösterdi ki, Türk sanayisinin ve
firmaların dijitalleşme alanında gideceği
Akyapak Yönetim
Kurulu Başkanı
çok yol var.” şeklinde konuştu. Müşteri ve
bayilerine uzaktan görüntülü destek ile satış Levent Akyapak
ve satış sonrası hizmetlerini aksatmadan
vermeye devam ettiklerini ifade eden
Akyapak; teknik servis ekipleri tarafından
tespit edilen mekanik ya da yazılımsal
bildirimlerin özel bir video erişimle yapılan
yönlendirmelerle çözüldüğünü söyledi.
Levent Akyapak kurulum hizmetlerini de
uzaktan erişimle sağladıklarını sözlerine
ekledi. Akyapak Makine, Amerika ve
Rusya’da satış ve servis hizmetlerini yerinde
sunabilmek amacıyla açtığı AkyapakUSA
ve AkyapakRussia yapılanmalarıyla bayi ve
müşterilerine hızlı çözüm sağlıyor.

YERLİ SERAMİK MAKİNELERİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
‘Makine ve Aksamları’ sektörü,
büyümesini hızlandırmak için
geniş çapta iş birliklerine imza
atıyor. Bunların son örneklerinden
birisi de seramik ve cam sektörü
ile gerçekleşti. Türkiye Makine
Federasyonu (MAKFED) tarafından
organize edilen Sektörü Makineleri
Toplantısı’na Makina İmalatçıları
Birliği (MİB), Türkiye Seramik
Federasyonu (TSF), Çimento,
Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri
İhracatçıları Birliği (ÇCSİB)
katıldı. Her iki sektörün çatı
kuruluşlarının yöneticilerinin yanı
sıra Ticaret Bakanı Yardımcısı
Rıza Tuna Turagay ile Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan

Büyükdede’nin de katıldığı online
toplantıda iş birliğinin detayları
masaya yatırıldı.
Seramik Federasyonu temsilcisi
Eczacıbaşı Yatırımlar Direktörü
Mehmet Mercan’ın hazırladığı
rapor doğrultusunda gündem
konuşuldu. Toplantıda, özellikle
İtalya ve Çin ağırlıklı olan sektör
makinalarının yerlileştirilmesi
konusunda çalışabilecek makine
firmaları tanıtıldı. Özellikle redüktör,
dozajlama, pres, paketleme, istif
ve depo sistemleri konularında
faaliyet gösteren, yardımcı ekipman
konusunda ise vinç, kompresör, kapı
ve giriş sistemleri gibi alanlarda
çalışan firmalar hakkında bilgi verildi.
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Evrenol Architects Kurucu Ortağı Mehpare Evrenol:

“Kadınlar işi fethetmek için kriz
yönetimi yeteneklerini kullanmalı”

Kentsel tasarım, konut, ofis, eğitim, kamu ve kültür yapıları yelpazesinde 1990 yılından bu
yana mimarlık ve danışmanlık hizmeti veren Evrenol Architects Kurucu Ortağı Mehpare
Evrenol ile başarıları ve inşaat sektörü üzerine sohbet ettik.

E

vrenol Architects, 1990 yılından bu
yana gelen tecrübeyle kent kültürünün
yaşam döngüsüne katkı sağlıyor. Her
projesinde yatırımcılar, mühendislik grupları,
peyzaj tasarım ekipleri ve danışmanlarla
dolu büyük bir ekiple yüksek nitelikte yaşam
çevreleri tasarlıyor. İstanbul’dan Ankara’ya
hatta Suudi Arabistan’dan Ukrayna’ya
yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren
Mehpare Evrenol’un başarı yolculuğunu
konuştuk.

Mehpare Hanım, mimar olmaya nasıl
karar verdiniz?
Aslına bakarsanız küçük yaşlarımdan itibaren
mimar olmak istedim. Mimar bir beyefendinin
çalışmalarına şahit oldum; 2 boyutun 3 boyuta
nasıl çıktığı ve insan hayatına nasıl dokunduğu
bana müthiş ilginç geldi. İnanılmaz yaratıcı
buldum ve bu bende bir tutkuya dönüştü.
İzmir’de doğup büyüdüm. Mimari eğitim
için Mimar Sinan Üniversitesi hedefi on ikiden
vurmaktı. O fırsatı yakalayınca da hiç tereddüt
etmeden ailemden ayrıldım. Ve sonrasında
hayat İstanbul’da aktı.
Çalışma hayatına nasıl atıldınız?
Bizim üniversite dönemlerimizde, çoğu kişi
mezun olmadan evvel çalışmaya başlardı. O
süreçte sonradan eşim olan Alp Evrenol’un
mimari bürosunda işe başladım. Sonra sevgili
okulumda şehircilik kürsüsünde asistanlık

“Kadınlar kriz yönetimlerinde erkeklerden daha
başarılıdır. Bu yeteneklerini ön plana çıkarttıkları
zaman, işi fethedebileceklerini görecekler. Ama dikenli
yollardan gidilmek zorunda!”
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yıllarımla çalışma hayatım devam etti.
Kariyerime müellif mimar olarak devam etme
kararımla birlikte asistanlıktan ayrıldım. Ve
eşimle ortak mimari büromuzu yıllar içinde
geliştirdik.
Hem özel hayatı hem de işi, beraber
götürmenizdeki başarı unsuru sizce neydi?
Eşim benden yaşça biraz büyüktü. Dolayısıyla
benim ve tüm büronun hocasıydı. Dizayn
konusunda hırslı ve iddialıydım. O da hiçbir
zaman önümü kesmedi ve destek oldu.
Aramızda iş yüzünden bir sorun yaşandığını
pek hatırlamam. Karşılıklı birbirimize saygı
duyduk ve takdir ettik. Bence anahtar nokta
bu!
Hem iş hem ev birlikteliği çok zordur
ama biz buna iyi bir örnek olduk. Ofisimizde
mimar bir çift daha var, onlar da birlikte
çalışmaya örnektir. Ortağım Tamer Tunbiş ve
eşi Lale Hanım ile 20 yılı aşkın süredir birlikte
çalışıyoruz.
Çocuklarınızın bu işlere merakı var mı?
1990’lı yıllarda, çok ağır şartlarda
çalışıyorduk. Ofiste mesaim bittikten sonra
çizimlerimi alıp evde devam ettiğim, muazzam
yoğun çalıştığımız bir dönemdi. Çocuklar da
o ağır çalışma temposunu gördü ve bu alanda
çalışmak istemediklerini söylediler. Öyle de
oldu… Küçük oğlum bilgisayar mühendisi,
büyük oğlum ise film yönetmeni. Yani bizim
gibi ağır çalışıp çalışmadıklarını bilemem ama
her ikisi de mimarlık alanını seçmediler.
Fakat mimari alanda çalışmak, kişide geniş
bakış yelpazesi gerektiriyor. Restorasyon
yapmak başkadır, devasa yaşam siteleri
tasarlamak başka bir şey…
Benim eğitim aldığım yıllarda İstanbul’da
kalan az sayıdaki tarihi eserleri restore etme
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imkanına kavuşmak, çok güzel bir rüyaydı.
Şükrediyorum ki benim bu yönde çalışmalarım
oldu. Burada sanat ve mimarlık tarihi hatta
tarihin ta kendisini iyi bilmek gerekir. Restore
ettiğim eserlerden bir tanesi, Halide Edip
Adıvar’ın Üsküdar sırtlarındaki büyük arazi
içerisindeki köşküdür. Şantiye ziyaretlerimde
adeta tarihin içinde gezdiğimi hissederim.
İş hayatım boyunca restorasyonların
yanı sıra pek çok projeye imza attım.
Büyük yerleşim projelerinin konutlarını
tasarlarken, insan psikolojisine yaklaşımım
önümü çok açmıştır. Bu yerleşimleri
dizayn ederken önceliğim binalar değil,
aralarındaki kentsel mekanlardır. Yani
öncelikle insanların meydanlarda sosyal,
ticari, rekreasyon alanlarında, vakitlerini nasıl
değerlendirecekleri çok önemlidir. Bu nedenle
önce kentsel mekanları sonra konutları
tasarlamak proje önceliğimdir.
Pandemi süreci, tasarımlara nasıl yansıyor?
İnsanlar özellikle evde uzun saatler yaşamak
durumunda kaldığında, çıkıp bir nefes
almanın ne kadar önemli olduğunu anladı.
Evlerde teras-balkon gibi açık alanlara ve
kolay erişilebilir rekreatif yeşil alanlara
büyük oranda ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı.
Sürdürülebilir mimari ‘yeşil bina’ kavramı
geleceğin en önemli konusu olacak.
Giderek inşaat maliyetleri artıyor.
Dolayısıyla insanların daha küçük
metrekarelerde yaşamaya razı
olması gerekiyor. Minimum şartlarda
yaşanabilecek evlere ihtiyaç var. Şimdilik
evin metrekarelerini değiştirmeden, oda
metrekarelerini küçültüp çok adetli oda ya
da yaşam alanı üretmek gerekiyor. Pandemi
bana, 12 metrekarelik bir yatak odası
yapmak yerine aynı metrekareyi kapsayan
alanda yatak odası ve çalışma odası gibi ayrı
mekanların tasarlanması gerektiğini gösterdi.
İleride daha çok adet fonksiyonla donatılmış
küçük metrekareli evlerin tasarlanacağına
inanıyorum.
İnşaat sektörünü değerlendirir misiniz?
İnşaat sektörünü pandemi etkiledi ama
asıl büyük sorun on yıllardır ülkemizde
süregelen kentsel plansızlık. 1985’lerde
İstanbul’un yüzde 80’i gece kondu idi. Yani
imarsız, iskansız ve alt yapısız. Bu durum,
bütün şehirlerimizde aşağı yukarı böyleydi.
Söz konusu yapılar zaman içerisinde

ruhsatlandırıldı ama altyapı sorunları
değişmeden sorun süre geldi. Kentsel
dönüşüm dediğimiz son 15-20 yıldaki
atılımda, genelde bina dönüşümü yaptık,
kentsel dönüşüm değil. Ve problemli yapı
stoğunun büyük bir kısmı hala duruyor. Emlak
Konut başarılı çalışmalar yürütüyor. Ancak
herkesin taşın altına elini koyması gerek. Akıl
ve mantıkla yürüyen yapı stoğunu yenileme
düzenine geçmeliyiz.

“Emlak Konut başarılı
çalışmalar yürütüyor.
Ama herkesin taşın
altına elini koyması
gerek.”

Yurt dışındaki projeler için mimarlarımız
çok başarılı işlere imza atıyor. Bunun için
neler söylemek istersiniz?
Ülkemizde tekil güzel çalışmalarımız tabii ki
oluyor. Son 20, 30 yılda hizmet sektöründe
kaliteli, yüksek evsaflı mühendis, mimar
ve yapı inşaat grubu yetişti. Ülkemizde bu
sektörde know-how birikti. Bizim gerçekten
yetişmiş ve gayrimenkul projelendirmesinde
tüm disiplinleri içeren, inşaat konusunda çok
yetkin bir gücümüz var.
Evrenol Architects olarak çokça ödül
kazandınız. Sizi en çok mutlu eden
hangisiydi?
Profilimizdeki önemli konu; tekil binalardan
çok yaşam organizasyonu olan büyük ölçekli
projeleri hayata geçirmek. Projelerimde
etrafı duvarlarla çevrili binalar grubu yerine
insanların birbiri ile etkileşime geçebileceği
kent mekanlarını kurguluyoruz. En çok ödül
aldığımız projeler, hep bu yerleşim projelerini
kapsadı. Ancak bunlardan biri benim için çok
özel… 2013 yılında Cannes’ta düzenlenen
MIPIM 2013 Ödül Töreni benim için çok
farklı bir anı. Türkiye’den gelen ve erkek
egemen dünyada, bir kadın mimar olarak iki
ödül kucağımda, kırmızı halıda yürümek; iş
hayatımda yıldızın parladığı bir andır.
Erkek egemen olan bu sektörde güçlü bir
kadın olarak başarınızı neye borçlusunuz?
Gayrimenkul sektörü, kapital varsa var.
Genelde de parayı erkekler kontrol ediyor.
Parayla yatırım yapan erkek, kontrol eden
erkek; karşısında normal olarak yatırımı
yönlendirmek için bir erkek görmek istiyor.
İşte bu zorlu bir süreç! Zaten kadınların evden
çıkışı da 150 yıl öncesinde başlıyor. Londra
sokaklarında kadın hakkı diye atların ayakları
altında ezilmiş kadınların kanları üzerinde
bu kavram yükseldi. Ancak hala Hollywood
filmlerinde elinde çocuk, evde kek yapan ev

649.500
M2

İnşaat alanı
en yüksek proje

hanımı imajı hakim ve dünya kültürlerini
etkilemeye devam ediyor. Kadınlar yine de
gümbür gümbür geliyor ancak savaşa savaşa
geliyor. Ben son 10 yıldır işimi iki genç
ortağımla birlikte yürütüyorum; öncesinde
eşimle beraberdik. Kendisinin üzerimde çok
emeği var. Aynı zamanda projelerime ve bana
inanıp büyük ölçekli projelerini bana teslim
eden işverenlere de müteşekkirim doğrusu…
Kadınlar kriz yönetimlerinde erkeklerden
daha başarılıdır. Bu yeteneklerini ön plana
çıkarttıkları zaman, işi fethedebileceklerini
görecekler. Ama dikenli yollardan gidilmek
zorunda, başka yolu yok.
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MİLYON M2
31 yılda inşa edilmiş
yüzlerce proje

50 BİN

İnsana ev sahipliği yapan
yerleşim ve konut projeleri

“MİMARLIK BİR YAŞAM BİÇİMİ GİBİDİR”
İzmir Amerikan Koleji’nde lise eğitimini tamamlayan Mehpare
Evrenol, 1977 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek
Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu ve 1982’ye kadar aynı kurumda
şehircilik kürsüsünde asistan olarak görev yaptı. Mimarlığın bir
yaşam biçimi olduğunu ifade eden Mehpare Evrenol; “İnsanı etik ve
estetik olarak biçimleyen bir eğitimden geçersiniz. Bir iş sahibiyseniz
ofisin yürümesi gerek. Maliyetler, insan ilişkileri, işverenle olan
konuşmalar, iknalar, oldu-olmadı derken ofis yürüten kişilerin
beşeri ilişkilerden tutun da İK’ya kadar kendini çok fazla geliştirmesi
gerekir. Dolayısıyla mimar olmak yalnızca eğitim değil, bünyesinde
pek çok disiplini barındırır.” dedi.
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Pandeminin
yükselen
yıldızları

E-Ticaret
ve
E-İhracat
Dünyanın her yerinde etkisini
gösteren pandemi sürecinde,
kişisel alışverişlerle firmaların
operasyon departmanlarını
dahi kapsayan alım
süreçlerinde artık e-ticaret
var. En küçük girişimciyle
büyük küresel şirketlerin
aynı pazarda rekabet ettiği bu
ortamda ise e-ihracata imza
atanlar kazanıyor.
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T

ürkiye pazarının en trend ticaret
şekillerinden biri haline gelen
elektronik ticaret yani e-ticaret,
dijital dünyanın hayatımıza girmesiyle hız
kazandı. Alışverişlerde alıcılara zaman,
maliyet ve hız gibi avantajlar sunduğu
için günden güne pastadaki payı artan söz
konusu platformların kullanımı da oldukça
yaygınlaştı. Türkiye’deki geçmişi ortalama
10 yılı bulan e-ticaret alanında firmaların
2020 yılında patlama yaşamasının ana
nedeni ise kuşkusuz pandemi. Kısıtlamaların
yaşandığı günümüz koşullarında ticarete
yeni bir soluk getiren e-ticaret sitelerinden
alışveriş yapan kişi sayısı katlanarak artıyor.
Hal böyleyken Türkiye’nin ihracat menzilini
genişleten ticaretin yolu, e-ihracatı da
kapsıyor.
E-TİCARET HACMİ, 136 MİLYAR
LİRAYI GEÇTİ
Ülkemizde henüz çok yeni olmasına rağmen
pandeminin de etkisiyle e-ticaretteki
ataklar, hız kazanmaya başladı. 2019 yılı
Ocak-Aralık döneminde toplam e-ticaretin
hacmi, 136 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu
rakamın yüzde 85ʼini yurt içi harcamaları,
yüzde 9ʼunu diğer ülkelerin ülkemiz
e-ticaret sitelerinden yaptığı alışverişler ve
yüzde 6ʼsını ise kişilerin bireysel yurt dışı
sitelerinden yaptığı harcamaları oluşturdu.
Sektörel bazda sıralamada ise ‘Hava Yolları’
sektörü 15,3 milyar TL ile ilk sırada yer aldı.
Bunu ‘Giyim, Ayakkabı ve Aksesuar’ sektörü
13,8 milyar TL, ‘Beyaz Eşya ve Küçük Ev
Aletleri’ sektörü 13,3 milyar TL ve ‘Seyahat’
sektörü 9,3 milyar TL ile takip etti.
Türkiye’de toplam 68 bin 457 işletme
e-ticarette faaliyet gösteriyor. İşletme
sayısının en fazla olduğu il ise yüzde 46
ile İstanbul. Ancak rakamlar her dakika
artış eğiliminde… Pandemi sürecinde artan
taleplerle rekora koşan e-ticaret, 2020
yılında da büyümesini sürdürdü. 2020
yılının ilk altı ayı 2019’un aynı dönemi
kıyaslandığında yüzde 64 gibi dikkat çekici
bir artışın yaşandığı görülüyor. Pandeminin
e-ticareti ayağa kaldırdığı 2020’nin ilk altı
ayında toplam 91,7 milyar TL değerinde
e-ticaret hacmi yakalandı. Diğer ülkelerin
Türkiye’den yaptığı alımlardaki pay ise 3,7
milyar TL olarak gerçekleşti.

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi: “2020’de
yüzde 85 büyüme ivmesi gösteren e-ticaretin 2021
hedefi 400 milyar TL.”
“E-TİCARETİN 2021 HEDEFİ
400 MİLYAR TL”
Günümüz itibarıyla dünya
genelinde 2 trilyon ABD
dolarının üzerinde olan
e-ticaret hacminin sadece
iki yıl içerisinde yüzde
50’ye yakın artış göstermesi
bekleniyor. Elektronik Ticaret
İşletmecileri Derneği (ETİD)
Yönetim Kurulu Başkanı Emre
Ekmekçi, henüz 2020’ye dair net sonuçlar
açıklanmamış olsa da 2021 hedeflerinin
önemli derecede artış göstereceğine dikkat
çekiyor. Ekmekçi, 2019’u 136 milyar TL ile
kapatan e-ticaret hacminin 2020 yılında
yüzde 85 artış yaşadığını ve bu nedenle
seneyi 250 milyar TL hacimle kapatacağını
tahmin ettiklerini söyledi. E-ticaretin 2021
hedefinin ise 400 milyar TL olduğunu
belirtti. Ekmekçi 2020 yılı içerisinde
dikkat çeken artışla ilgili olarak şu şekilde
devam etti: “Pandeminin başladığı 2020
Mart ayından bugüne kadar geçen bir
yıllık süreçte süpermarket sektörü tam beş
kat büyüme yaşadı. Böylelikle e-ticaretin

E-TICARET FAALIYETINDE BULUNAN IŞLETME SAYILARI

ETBİS'e kayıtlı
işletme sayısı

Pazar yerlerinde faaliyet
gösteren işletme sayısı

ETBİS'e kayıtlı
site sayısı

Hem kendi sitesinde
hem de Pazar yerlerinde
satış yapan işletme sayısı

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Ülkemizse
toplam 68 bin
457 işletmemiz
e-ticaret faaliyeti
yürütmektedir
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liderlik koltuğuna oturdu. E-ticarette
kullanılan banka ve kredi kartlarının
sayısı ise pandeminin ilk üç ayında (mart,
nisan, mayıs) 8 milyon arttı. Yalnızca
süpermarkette e-ticaret hacmi 2020 yılı için
30 milyar TL civarında olduğu görülüyor.”
“5 YILDA BEKLENEN BÜYÜME, 2020
YILINDA TAMAMLADI”
Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama
şirketi Dopigo, Türkiye genelinde binden
fazla e-ticaret girişimcisi ile gerçekleştirdiği
beşinci E- Ticaret Görünüm Araştırması’nı
yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre
ankete katılanların yüzde 46’sı e-ticarete
2020 yılında başladıklarını belirtiyor.
Pazar yerlerinden beklentilerinin ise 2021
yılında artarak devam ettiği görülüyor.
Katılımcıların yüzde 67’si 2021’de en çok
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satışı pazar yerlerinden yapmayı beklerken,
sadece yüzde 17’si web sitelerinden
daha fazla gelir elde edeceğini
düşünüyor. Yaptıkları
araştırmanın sonuçlarına
ilişkin değerlendirmede
bulunan Dopigo Kurucu
Ortağı M. Engin Şatana;
“Özellikle tek satış kanalı
fiziksel mağazalar olanlar,
pandeminin etkisiyle hızlı bir
şekilde e-ticarete yönelmek zorunda
kaldı. Pandemi sebebiyle sokak mağazacılığı
yapan butikler, kırtasiyeler, mobilyacılar,
hobi malzemeleri satan dükkanlar ve
benzerleri geçtiğimiz yıllara oranla çok
daha hızlı bir şekilde e-ticarete geçme kararı
aldı. Bu firmaların piyasaya girmesi, mevcut
pazarlardaki rekabeti de oldukça artırdı

çünkü çok daha uygun fiyata alternatif
sunabiliyorlar. Bu rekabet, düşen fiyatlarla
beraber e-ticarette artan tüketimi tetikledi.
E-ticarete yönelimin ise devam edeceği
aşikar.” dedi.
“E-İHRACATTA DENİZLİ ÖN PLANDA”
Dünya genelinde e-ticaret hızla yayılıyor.
Bu veriler elbette e-ticaretin geldiği
noktayı gözler önüne seriyor. Sektör fark
etmeksizin hem B2B (firma-firma) hem de
B2C (firma-müşteri) kapsamında ticaretin
artmasına olanak tanıyor. Her
zaman olduğu gibi ihracat,
yüksek getiri elde edebilme
imkanına sahip olduğu
için dijital platformda
da e-ihracat kaldıraç
etkisi yaratıyor. E-İhracat
Türkiye Başkanı Mert
Tanciğer’e göre e-ihracat
kavramı, Türkiye’de de
firmaların gün geçtikçe daha
fazla ilgi duyduğu bir alan haline geliyor.
Türkiye’de 500 civarında firmanın kendi
markasıyla yurt dışına e-ihracat yaptığını,
ortalama bin kadar da bireysel satıcının
var olduğunu ifade eden Tanciğer, listede
ortalama 30 bin dolayında Türkiye’den
göndericinin olduğunu söyledi. Pandemiden
önceki bir yıllık süreçte Türkiye’deki
önemli değerli maden ve kuyumculuk
firmaları ile bizzat çalıştığını ifade eden
Tanciğer; “Onlarla sosyal medyanın
gücünü kullanarak çok büyük ivmeler
kazandık. Firmalar, cirolarındaki artışı
duyunca e-ihracatta bir farkındalık oluştu.
Türkiye şu anda ortalama 180 milyar
dolar ihracat gerçekleştiriyor. Devlet
kayıtlarında Türkiye’den çıkış olarak
görünen yalnızca ortalama 1 milyar dolar
seviyesinde bir hacim var. Maalesef bu
noktada şirketlerimiz, istenilen düzeyde
değil. Çünkü yanı başımızdaki Yunanistan’ın
ihracatında e-ihracatın oranı yüzde 5.
Yunanistan’ın sanayisi olmamasına rağmen
Türkiye’den 10 kat daha fazla e-ihracat
yapıyor. İsrail’in aşağı yukarı 8 milyar
dolara yakın e-ihracatı var. Bu konuda
en başta olmamız gerekirken maalesef şu
an en sondayız.” dedi. Devletin verdiği
teşviklerin oldukça iyi olduğunu söyleyen
Mert Tanciğer; “Devletimizin bu anlamdaki
destekleri çok yerinde. Aynı zamanda

Dopigo Kurucu Ortağı M. Engin Şatana: “Rekabet,
e-ticarette artan tüketimi tetikledi. E-ticarete
yönelimin ise devam edeceği aşikar.”
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde de (TİM)
e-ihracatla ilgili ciddi çalışmaların olduğunu
biliyorum.” dedi.
E-ihracat konusunda Denizli bölgesinde
inanılmaz bir ivmelenme olduğuna da
vurgu yapan Tanciğer son olarak ülkeler ve
rakamlarla ilgili olarak şu ilgileri paylaştı:
“Türkiye’nin e-ihracat konusunda en fazla
ihracat yapılan ülke sıralamasında Amerika
ilk sırada geliyor. Almanya ve İngiltere’nin
ardından Arap bölgeleri ve Rusya var.
Altıncı sırada Japonya ve yedinci sırada
da Avusturalya yer alıyor. Ülkemizde
e-ihracat yapan şehirler arasında da Denizli
dikkat çekiyor. Şu anda Denizli bölgesinde
e-ihracat ciddi bir furya. Burada öyle
firmalar var ki Amerika satışında aylık
ortalama 4 milyon ciroya ulaşabiliyorlar.
Ancak her halükarda hiçbiri aylık ortalama
2 milyon dolardan aşağıya ürün satmıyor.
2 milyon dolarlık malı 400-500 bin dolar
bandında ihraç ediyorlar, orada perakende
olarak müşterilerine satıyorlar. Bunun
yanı sıra deri sektöründe çok iyiyiz, tekstil
alanında havlu gibi ev tekstili ağırlıkta;
diğer yandan Gaziantep’te halı satışı
revaçta. Şehir sıralamasına dönecek
olursam üçüncü sırada ise İstanbul geliyor.”

E-TİCARETİN 2020 PERFORMANSI
Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin
altyapı hizmetini sağladığı 10
binden fazla e-ticaret sitesinin
2020 satış ve ciro rakamlarına göre
rapor hazırladı. Bazı kategorilerde
öne çarpan rekor büyüme oranları

dikkat çekti. 2020’nin şampiyonu
beyaz eşya ve küçük ev aletleri
segmenti oldu: Kategoriler
itibarıyla e-ticaretin adet ve değer
bazlı 2020 yılı büyüme oranları
şöyle:

Sektör

Adet

Tutar

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri

% 530

% 1700

Ev tekstili

% 610

% 320

Gıda

% 460

% 530

Hediyelik eşya

% 400

% 390

Sağlık ürünleri

% 450

% 355
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“DÜNYA E-İHRACAT HACMİ,
TÜRKİYE’DEN 21 KAT FAZLA”
Türkiye’deki işletmelerin e-ihracat
konusunda doğru adımlar atabilmesi
noktasında çözüm sunan Propars
Yönetim Kurulu Başkanı Engin
Sezgin ise artan kur farkı, yurt
içi pazarındaki sıkı rekabet
ve birçok etkenin satıcıları
e-ihracata yönlendiğini söyledi.
Türkiye’deki işletmelerin
Amazon, Ebay, Etsy, Allegro başta
olmak üzere dünyanın en büyük
alışveriş sitelerinde yer almasını
sağladıklarını vurgulayan Sezgin; “2020
yılında Avrupa’da ilk kez online alışveriş
yapanların oranı yüzde 13 iken, Türkiye’de
bu oran yüzde 25. Potansiyel e-ihracat
hacmini bütün dünyada gözlemleyecek
olursak bu oran yaklaşık 4 trilyon dolar.
Dünya çapında bu verilerin oluşmasına
en fazla yardımcı olan beş sektör sırasıyla
‘Tekstil ve Giyim’ ile 760 milyar dolar,
‘Oyuncak ve Hobi’ ile 590 milyar dolar,
‘Elektronik’ ile 543 milyar dolar, ‘Kişisel
Bakım Ürünleri’ ile 467 milyar dolar ve ‘Ev
Dekorasyonu’ ile 363 milyar dolar. Türkiye
ve dünya verilerini kıyasladığımızda dünya
e-ihracat hacminin Türkiye’den 21 kat daha
fazla olduğunu görüyoruz.”
“SATICILARIN ARTMASI FİRMALARI
E-İHRACATA YÖNELENDİRDİ”
Türkiye’de e-ihracat odaklı çalışmalarına
2019 yılında başlayan Aliexpress’te
bugün on binlerce Türk markası, üreticisi
ve KOBİ 200’den farklı ülke ve bölgede
150 milyondan fazla müşteriye erişiyor.
Türkiye’deki satıcılar, aynı Çin’deki satıcılar
gibi tüm dünyaya ürün gönderebiliyor, hatta

Çin haricinde bu ayrıcalığa sahip tek ülke
Türkiye. “AliExpress Türkiye’nin en önemli
önceliği e-ihracat süreçlerini geliştirmek
ve Türk KOBİ’lerinin dünyanın
her yerinde iş yapmasını
kolaylaştırmak.” diyen
AliExpress Türkiye
Genel Müdürü Yaman
Alpata, 2020 yılı
verilerine göre küresel
e-ticaretin yüzde
20’sinden fazlasının
sınır ötesi (cross border)
ticaretten oluştuğunu ifade
etti. Alpata; “Bu yüzde, yaklaşık 1 trilyon
dolarlık bir hacme işaret ediyor. Beş sene
öncesine göre bu rakam üç kat arttı.
Bununla birlikte Türkiye’nin e-ihracatının,
toplam e-ticaret hacmi içindeki payı
oldukça küçük. 2020 yılında e-ihracat
hacminin yaklaşık 860 milyon dolar olarak
gerçekleştiği tahmin ediliyor.” dedi.
Pandemi ile e-ticaret gelişiminin 10
senede gelemeyeceği noktaya 10 ayda
geldiğini ifade eden Yaman Alpata; “Bu
dönemde eskisine oranla çok sayıda KOBİ
ve girişimci pazar yerlerine giriş yaptı,
bu da yerel piyasada rekabeti arttırırken
satıcılar açısından bakıldığında karlılığı
düşürdü. Hem nakit dengesini korumaya
çalışan hem de yeni ve karlı müşteriler
bulmayı hedefleyen satıcılar; küresel pazar
yerlerine de giriş yapmaya başladılar ve
e-ihracat odak noktalarından biri haline
geldi.” dedi.
Mevcut durumda teşvik yapısının klasik
ihracata yönelik olduğunu vurgulayan
Alpata; ihracatın potansiyeli göz önünde
bulundurularak ve yurt dışı başarılı
örnekleri Türkiye’ye uyarlanarak, destek

ÜLKEMİZDE İLLERE GÖRE E-TİCARET FAALİYETİ YÜRÜTEN İŞLETME SAYISI
İzmir

İstanbul

Konya

Bursa

Ankara
31.467
4.275

Antalya
1.348

2.731

6.328

E-Ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısınınen fazla olduğu ilimiz İstanbul'dur.
Bu ilimizi Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya illeri takip etmektedir.
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2.473

ve teşviklerin tekrar tasarlanmasının
e-ihracatın gelişimi açısından önemli
olacağını söyledi. Diğer önemli bir konunun
da, e-ihracatın tabana yayılması olduğunu
söyleyen Alpata; “Ancak ve ancak e-ihracat
yapan KOBİ’lerin ve girişimcilerin sayısının
artması ile toplam hacim büyüyecek, bu
sayede birim maliyetler düşecek ve Türk
ürünleri tüm dünyada daha rekabetçi
olacaktır. Bu noktada devletimizin katalizör
(hızlandırıcı) görevi üstlenmesi e-ihracatın
önünü açacaktır.” dedi. Pandemi ile beraber
e-ihracatta da olumlu ivmelenmenin
olduğunu ifade eden Alpata’nın 2021 ön
görüleri ise şu şekilde: “2021’in en önemli
konusu lojistik süreçleri olmaya devam
edecek. AliExpress olarak amacımız,
kuvvetli iş ortaklıklarımız ve küresel
anlaşmalarımız ile satıcılarımıza en iyi
lojistik imkanlarını daha uygun fiyatlar ile
sunmak olacak. Diğer önemli bir konu ise
belli; Rusya, İsrail, Fransa, İspanya, Polonya,
Brezilya gibi ana pazarlarımızda satış ve
pazarlama gücümüzü arttırarak toplam
hacimden daha fazla pay almak. Son olarak
bir yandan yeni projeler ve iş birlikleri ile
e-ihracat yapan satıcı sayısını arttırırken,
diğer yandan satıcıların eğitimine
odaklanmak en önemli önceliklerimizden
olacak. AliExpressuniversity.com bugün
itibarıyla Türkiye’nin en önemli e-ihracat
içerik portalı haline geldi, her hafta
düzenlediğimiz eğitimler ile satıcıların bilgi
ve beceri seviyesini her geçen gün yukarı
çekmeye gayret edeceğiz.”
“TEKSTİL SEKTÖRÜ E-İHRACATTA
ATAĞA GEÇECEK”
Finans, hizmet, enerji ve dijital
sektörlerinde yerli ve yabancı birçok
şirkette 20 seneye yakın
çalıştıktan sonra Me
Consultancy adlı firmasını
kuran Murat Erdör, Faydalı
Sohbetler ve Faydalı
Eğitimler adlı iki markasıyla
hizmet veriyor. Bu anlamda
sayısız e-ticaret ve e-ihracat
yapan firmayla bir araya gelen
Erdör de e-ticaretin son yıllarda
artış gösterdiği konusunda hemfikir. “Beş
yılda ülkemizde e-ticaretin hızlı büyümesi
ve korona döneminde insanların online
alışverişe yönelmesi; bu alanda faaliyet

E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer: “Denizli
bölgesinde e-ihracat ciddi bir furya, diğer yandan Gaziantep
de önemli paya sahip. İstanbul ise üçüncü sırada yer alıyor.”
gösteren firmaların sayısını artırdı. Firmalar
e-ticareti deneyimleyince ve daha fazla
bilgi sahibi olunca özellikle döviz kurlarının
artması sonrasında yurt dışına da mal
satma konusunda istekli olmaya başladı
ve bununla alakalı eğitimler, seminerler
ve çalışmalar yapıldı. Devletin e-ihracat
konusunda firmalara güzel teşvikler
sunması, pazarlama çalışmaları olsun,
yurt dışında ofis kurulumu olsun birçok
konuda maddi destek sağlaması firmaların
hedef pazarlara açılmasını hızlandırdı.
Firmaların bazıları yurt dışındaki pazar
yerleri olan Amazon ve Aliexpress başta
olmak üzere Ebay, Etsy gibi yerlerde satış
yaparken kimisi ise kendi web sayfası
üzerinden yurt dışına açılmayı tercih ediyor.
Firmalar e-ihracat denen kavramı daha
yeni yeni öğreniyor. Zaten global pazarda
büyük bir e-ticaret hacminin olmaması
da bunu destekliyor. Firmaların yurt
dışındaki fırsatları görmesi, bununla alakalı
teşviklerin cazip olması, konuyla alakalı
eğitim programlarının artması ve firmaların
döviz kazanma isteği yakında e-ticarette
olduğu gibi burada da çok güzel gelişmeler
ile karşılaşacağımızın habercisi. Özellikle
tekstil ürünlerinin kalite ve fiyat anlamında
rekabetçi olmasından dolayı burada iş
yapan markaları yurt dışı pazarlarda daha
fazla göreceğiz.”

83,3
Milyar TL

2019 ilk altı ay
2020 ilk altı ay

Toplam

İstanbul, işletme sayısının
en fazla olduğu il

91,7

MİLYAR TL
2020’nin ilk altı ayındaki
toplam e-ticaret rakamı

250

MİLYAR TL
Beklenen 2020 toplam
e-ticaret rakamı

E-TICARET HACMI

2020 yılı ilk 6 ay
91,7
Milyar TL

% 46

Yurtiçi
harcamalar

%64

4,5
Milyar TL

3,7
Milyar TL

Türkiye'nin
diğer ülkelerden
alımları

Diğer ülkelerin
Türkiye'den
alımları
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, rakiplerden
ayrışmak için fark yaratıyor
TÜBİTAK’tan aldıkları fonla şirketleşen ve bugün 50’nin üzerinde kurumsal firmaya çözüm
sunan Uservision; kendi teknolojisini kullanarak markalara pazar araştırmaları, kullanıcı
deneyimi ve strateji geliştirme konusunda hizmet veriyor.
Uservision Genel Müdürü
Batukhan Taluy

P

ek çok sektörden firmanın son
beş senedir tercihi haline gelen
Uservision’ı, markasına entegre
edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra
Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme
Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi MBA ve
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerini
okuduğunu söyleyen Uservision’un
Genel Müdürü Batukhan Taluy, girişimci
bir ailenin oğlu olduğunu belirtiyor.
Üniversite 2’nci sınıftan itibaren çalışma
hayatına atıldığını ve start-up dünyası
ile tanıştıktan sonra Uservision’ı ortaya
çıkarttığını aktaran Taluy ile Uservision’un
doğuşunu ve bugün geldiği noktayı
konuştuk.
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Tüketici araştırmaları hizmeti sunan
platform: Uservision’ı ne zaman
hayata geçirdiniz ve hangi markalarla
çalışıyorsunuz?
Uservision fikrinin, ürün pazar uyumunun
doğrulamasını 2017 yılında yaptık ve
2018’de TÜBİTAK’tan aldığımız fon ile
şirketleştik. 2018 ve 2019 bizim için
hem teknolojilerimizi ve farklılaştığımız
metotları geliştirdiğimiz bir Ar-Ge senesi
oldu hem de pazardaki gerçek ihtiyaçları
ve problemleri nokta atışı öğrendik. Daha
çok kendi teknolojilerimizi kullanarak
markalara pazar araştırmaları, kullanıcı
deneyimleri ve strateji geliştirme
konularında verdiğimiz destekleri
arttırdık. Geçtiğimiz beş sene içinde
Lazzoni, Reckitt Benckister, Ernst&Young,
Akbank, Arçelik, Nike, Allianz, BBVA, Türk
Telekom, Jagermeister gibi farklı farklı
endüstrilerden 50’den fazla kurumsal
marka ile çalışma şansımız oldu.
Hangi sektörlere çözüm sunuyorsunuz?
Her ne kadar B2B pazarda çalışmalarımız
ve müşterilerimiz olsa da daha çok
rekabetçi pazarlarda hizmet sunan
B2C markaları ile de çalışıyoruz.
Müşterilerimizin kendi pazarlarında
farklılıklar oluşturmalarını sağlayacak
derinlemesine içgörüler tedarik ediyoruz.
Bu sebeple bankacılık, sigorta sektörü,
FMCG, perakende sektörü, dijital ve dijital
olmayan servis firmaları gibi pek çok
sektörde faaliyet gösteriyoruz.
Çalıştığımız firmalara özellikle
rekabet avantajı sağlayacak içgörülerin
verilmesi, bu analizlerle strateji geliştirme,
pazar araştırmaları ve dijital ürünlerin
deneyimlerinin ölçümlenmesi ve
geliştirilmesi konusunda yardımcı oluyoruz.

Hem B2B hem B2C pazarlarda
ise servis tasarımı, farklı inovasyon
alanlarının bulunması, kullanıcı
yolculuğu haritalarının çıkarılması ve iç/
dış süreçlerde optimizasyon alanlarının
bulunarak verimliliğin arttırılması
konusunda markalara yardımcı oluyoruz.
İhracat yapan firmalara yönelik
çalışmalarınız, onlara ne yönde fayda
sağlıyor?
Bu noktada birkaç alanda farklılaşıyoruz.
Özellikle yurt dışında büyümek isteyen
markalar için operasyonumuzu ve proje
yönetimini Türkiye’den yönettiğimiz için
kur farkından dolayı oluşan maliyetler
konusunda ciddi bir maliyet avantaj
sağlayabiliyoruz.
Diğer taraftan Türkiye’den yurt
dışına yeni araştırma metodolojileri
tanıtan ve bunları da kendi alanındaki
lider mecralarda yayınlatan çok az
Türk şirketi mevcut. Geliştirdiğimiz
metotları kullanmak ve öğrenmek adına
yurt dışındaki markalar da şu an kendi
ülkelerindeki kimi operasyonlar için
bizden hizmet alıyor. Hatta Peppers and
Rogers’ın ve müşteri deneyimi alanının
kurucularından sayılan Don Peppers, bu
yeni metotları dinledikten sonra 2020’de
advisor olarak şirket bünyemize katıldı.
Geliştirdiğimiz ülke agnostik araştırma
yazılımlarımızı ve arkasında çalışan
algoritmaları kullanarak ciddi bir süreç
optimizasyonu ile araştırma kalitesinde
artış yakalayabiliyoruz. Yaptığımız
araştırmalarda ve geliştirdiğimiz
süreçlerde, yalnızca tek bir disiplini
değil; birçok disiplini (kullanıcı
deneyimi araştırmaları, geleneksel pazar
araştırması, yalın metodolojiler, müşteri
deneyimi, strateji gibi) harmanlayıp,

markaların süreçlerine kısa ve orta vadede
hızlıca entegre edebilecekleri çıktılar
üretebiliyoruz.
Son olarak özellikle aktif olarak
faaliyette olduğumuz bölgelerde (Afrika,
Avrupa, Amerika ve bazı Orta Doğu
bölgeleri) oluşturduğumuz partnerlikler ve
bilgi birikimimizle oradaki yerel markaların
sağlayabileceği avantajları da kendi
bünyemize katabiliyoruz.
TİM TEB Girişim Evi ile ilgili neler
söylemek istersiniz?
TİM TEB Girişim Evi, özellikle büyüme
ve ölçeklenme seviyesindeki girişimlerin
güçlü bir şekilde faydalanabileceği bir
kanal. Teknoloji girişimi denildiğinde,
hep internet üzerinden büyüme ve bu tarz
metriklere odaklanılıyor. Diğer taraftan
TİM gibi kanallar bizim daha önceden
ulaşamadığımız kitlelere çok daha hızlı ve
kolay ulaşmamızı sağlıyor. Aynı zamanda
bu bünyedeki mentorlardan sektör ve
endüstri odaklı ihtiyaçlar konusunda da
destek alınabiliyor.

“TİM TEB Girişim
Evi, özellikle büyüme
ve ölçeklenme
seviyesindeki
girişimlerin
güçlü bir şekilde
faydalanabileceği bir
kanal. Aynı zamanda
TİM sayesinde
ulaşamadığımız
kitlelere çok daha
hızlı ve kolay bir
biçimde ulaştık.”

“YURT DIŞINDA BÜYÜMEK İSTEYEN MARKALAR
İÇİN AVANTAJ SUNUYORUZ”
Hem B2B hem de B2C
kapsamındaki firmalara
çözümler üreten Uservision,
firmalara kendi pazarlarında
farklılaşmasına olanak tanıyor.
Yaptığı analiz ve ürettiği
içgörülerle ihracat yapan
firmalara da çözüm sunan firma,
birçok disiplini harmanlayarak
markaların rekabette
ayrışmasına olanak sunuyor.
Özellikle yurt dışında büyümek

isteyen markalar için maliyet
avantajı sunduklarını ifade
eden UserVision Genel Müdürü
Batukhan Taluy; “Aktif olarak
faaliyette olduğumuz alanlarda
(Afrika, Avrupa, Amerika ve
bazı Orta Doğu bölgeleri)
oluşturduğumuz partnerlikler
ve bilgi birikimimizle oradaki
yerel markaların sağlayabileceği
avantajları da kendi bünyemize
katıyoruz.” dedi.
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İnovaTİM, İnovasyon Yarışması
ile bir ilke daha imza attı
Türkiye’nin en genç ve en inovatif ailesi İnovaTİM, 103 farklı üniversiteden yüzlerce genci,
dijital ortamda bir araya getirerek, pandeminin yol açtığı sorunların çözümüne yönelik
projeler geliştirilmesini sağladı.

İ

novaTİM İnovasyon Yarışması’nda özel bir
algoritma ile Türkiye’de bir ilk gerçekleşti.
Gençleri, verimli çalışabileceği takım
arkadaşları ile bir araya getiren yarışma,
tamamen dijital ortamda düzenlendi.
Oluşturulan ekipler, pandeminin yol açtığı
sorunlara çözümler üretti.
Yarışma başvuruları Y ve Z kuşağının
kolayca erişebildiği Karga Karga (Kariyer
Gelişim Akademisi) uygulaması üzerinden
yapıldı. Ülkemizin 103 farklı üniversitesindeki
86 farklı bölümden, 3 bin 218 adet başvuru
alındı. Söz konusu başvuruların yüzde 40’ı
kadın, yüzde 60’ı erkek olup tüm başvuruların
yüzde 50’sini 20, 21 ve 22 yaşındaki gençler
oluşturdu.
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YARIŞMAYA 3 BİN 218 ÖĞRENCİ KATILDI
Karga Karga uygulamasının geliştirdiği
‘Özgelecek’ isimli algoritma ile yarışmaya
başvuran 3 bin 218 üniversite öğrencisinin
takım içerisinde yer alabileceği ideal roller
çıkarıldı. Öğrenciler koordinatör, takım
çalışanı, araştırmacı, analizci gibi roller ile
takımlara atandı ve toplamda 802 takım
oluşturuldu.
500’DEN FAZLA ONLINE TOPLANTI
GERÇEKLEŞTİ
Yarışmanın en önemli özelliklerinden biri,
eğitici kimlik ile süreçlerin tamamlaması oldu.
13 farklı mentor, mentorluk talep eden ekiplere
destek vererek 500’den fazla online toplantı

gerçekleştirdi. Ekiplerin oluşturduğu PDR ve
CDR raporları tek tek incelendi.
ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ
PDR ve CDR aşamaları sonrası başarılı
30 ekip, final jürisine davet edildi. İlki 10
Eylül’de düzenlenen sanal jüri toplantısının,
ikincisi ise 15 Eylül’de ‘Pandemi Sırası’ ve
‘Pandemi Sonrası’ kategorilerinde ilk 3’leri
olmak üzere şampiyon 6 proje belirlendi.
25-26 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşen
8. Türkiye İnovasyon Haftası’nda yapılan
ödül töreni ile ‘Pandemi Sırası’ ve ‘Pandemi
Sonrası’ kategorilerinin birincisine 25 bin
TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin
TL olmak üzere iki kategorinin ilk üçüne
toplamda 120 bin TL ödül verildi. Ödüller
TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Başkan Vekili
Kutlu Karavelioğlu, T.C. Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ve T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’ın katılımları ile
takdim edildi.
PANDEMİ SIRASI KATEGORİ
ŞAMPİYONLARI
‘Pandemi Sırası’ kategorisinde yarışmaya
katılan ekipler arasında ‘Sirculair Ekip
Üyeleri’ birinciliği göğüsledi. Kategori
şampiyonları, geliştirdiği maske sistemi ile
birincilik ödülünü almaya hak kazandı.
KATEGORI ŞAMPIYONU
Sirculair Ekip Üyeleri:
Proje, sağlık çalışanları ekseninde hazırlandı.
Tıbbi cihaz alanında koruyucu ekipman
kullanımından kaynaklanan problemleri

İnovaTİM İnovasyon Yarışması’na 3 bin 218 üniversite
öğrencisi katıldı. 103 üniversitedeki 86 farklı bölümden
öğrencinin katıldığı yarışmada, 802 takım arasından
kazananlar ödüllendirildi.
ortadan kaldırmayı hedefleyen çalışma,
gelişmiş maske sistemini kapsıyor.
➤ Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği 5. Sınıf
Öğrencisi Mustafa Demirtaş
➤ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İşletme 2. Sınıf Öğrencisi Aybüke Maraş
➤ Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği
4. Sınıf Öğrencisi Damla Uşar
KATEGORI İKINCISI
Toplut Ekip Üyeleri:
Toplut; bir yazılım projesidir. Büyük
şehirlerde pandemi yayılımında büyük
bir etken olan toplu taşıma araçlarının
yoğunluğunu kontrol altına almayı
hedefleyen proje; toplu taşıma kullanan
insanlara daha risksiz bir yolculuk imkanı
sağlayan bir bulut yazılım olarak öne çıkıyor.
➤ İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay
Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Ayşe Aysu
Sarı
➤ İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik
Mühendisliği Hazırlık Öğrencisi Ömer Enen
➤ İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay
Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Recep Ayazit
➤ İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay
Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Sevgi Nur
Şanlı Sarı

İnovaTİM İnovasyon
Yarışması’na yapılan
başvuruların yüzde
40’ı kadın, yüzde
60’ı erkek olup tüm
başvuruların yüzde
50’sini 20, 21 ve 22
yaşındaki gençler
oluşturdu.
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KATEGORI ÜÇÜNCÜSÜ
Violet Ekip Üyeleri:
Ultraviyole teknolojisi kullanan sterilizasyon
cihazıyla alışveriş noktalarında müşterilerin
satın aldıkları ürünleri dezenfekte
edebilmelerini sağlayan proje ise yarışmada
kategori üçüncüsü oldu.
➤ İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Mert Şükrü
Pehlivan
➤ Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya
Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Mehmet Fikri
Özer
➤ İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre
Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Şeyma Karasu
PANDEMİ SONRASI KATEGORİ
ŞAMPİYONLARI
‘Pandemi Sonrası’ kategorisinde yarışmaya
katılan ekipler arasında ‘OnOffOut Ekip
Üyeleri’ birinci oldu. Kategorinin kazananları,
ortalama bir dakikada kıyafetleri sterilize eden
projeleri ile birincilik ödülünü almaya hak
kazandı.

‘Pandemi Sonrası’
kategorisinin
kazananları sırasıyla
OnOffOut, ArtCo.
ve Eczaport isimli
ekipler oldu.
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KATEGORI ŞAMPIYONU
OnOffOut Ekip Üyeleri:
OnOffOut projesi ile ortalama bir dakikada,
ozon gazı kullanarak kıyafetler sterilize
edilebilecek. Kıyafet deneme yoluyla
bulaşıcılığı artan Covid-19 virüsünün, dolap
projesi sayesinde yayılımı engelleniyor
olacak.
➤ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar
Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Umutcan
Ceyhan
➤ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir

ve Bölge Planlama 1. Sınıf Öğrencisi Çağla
Yalçınkaya
➤ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine
Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi Bora Mert Tığlı
KATEGORI İKINCISI
ArtCo. Ekip Üyeleri:
Artco. dijital bir sanat eğitimi platformudur.
Pandemi sonrasında online kurs alışkanlığını
devam ettirerek eğitmen ve kursiyerleri bir
araya getiriyor.
➤ İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf Öğrencisi Nisa
Şahin
➤ İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme 4. Sınıf
Öğrencisi Özlem Melike Turan
➤ İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf Öğrencisi Zeynep
Yıldırım
➤ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi Ali
Yılmaz Gündüz
KATEGORI ÜÇÜNCÜSÜ
Eczaport Ekip Üyeleri:
Eczanelerde kullanılacak olan ‘EczaPort’ ilaç
kontrol ve transfer sistemini kapsıyor. Bu
sayede eczane-eczane arası miadı yaklaşan
veya satılmayan ilaçların hiçbir kar amacı
gütmeden, o ilacı satabilen eczaneye
ulaştırılması ve değiş tokuşun sağlanmasını
amaçlanyor.
➤ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği 4. Sınıf
Öğrencisi Gamze Şimşek
➤ Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi Uğur Bekgeç.

BİRLİK HABERLERİ

AKİB, desteğin rekabet gücünü arttıracağında hemfikir

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 2021 yılında
17 hedef ülkeye yönelik 5 puanlık ilave devlet desteğinin bölgedeki gıda, kimya, elektrikelektronik ve makine aksamları ihracatçılarının rekabet gücünü artıracağını belirtti.
İhracatın sürdürülebilir şekilde artması için
beş sektör ve 17 hedef ülkeye 5 puanlık ilave
devlet desteği verildi. Hedef ülkeler için
AKİB Başkanı Huriye Yamanyılmaz; “Güçlü
olduğumuz sektörler ve etkin olduğumuz
pazarlarda devletin sağladığı ilave destekler
sayesinde ihracat fırsatlarını ülkemiz lehine
değerlendireceğimize inanıyorum.” dedi.
“DÖRT SEKTÖRÜN PAYI YÜZDE 55”
AKİB Başkanı Huriye Yamanyılmaz,
Şubat ayı başında yürürlüğe giren Mal
İhracatına Yönelik Devlet Destekleri’nde
Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde
Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek
Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı
Kararı’nı değerlendirdi. Başkan Yamanyılmaz
şunları söyledi: “AKİB’in geçen yılki toplam
ihracatında ilave destek kapsamına giren
dört sektörün payı yüzde 55 düzeyinde.

Cumhurbaşkanı Kararı’nda bulunan 17 hedef
ülke arasındaki Irak, Rusya, Birleşik Devletler
ve Fas; AKİB’in en fazla ihracat yaptığı
ülkeler arasında bulunuyor. 2020’de bu dört
ülkeye toplam ihracatımız 2,17 milyar dolar
olarak gerçekleşti ve yıllık ihracatımızın
yüzde 19,4’ünü oluşturdu. Ocak ayında en
fazla ihracatı 75,7 milyon dolar ile Irak’a
gerçekleştirdik. 55,5 milyon dolar değer ile
Rusya ikinci, 52,4 milyon dolar değer ile
İsrail üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde
ihracat performansımızı en fazla arttırdığımız
ülkeler arasında yüzde 552 artış ve 21,9
milyon dolar değer ile Umman birinci,
yüzde 88 artış ve 43,8 milyon dolar değer ile
Nijerya ikinci, yüzde 71 artış ve 36,6 milyon
dolar değer ile Suriye üçüncü oldu. Fransa,
Polonya, İsrail, ABD, Almanya ve Birleşik
Krallık ihracatımızı artırdığımız diğer ülkeler
arasındadır.”

Doğu Karadeniz, ihracata
artışla başladı
İl Adı
Trabzon
Ri ze
Gümüşhane
Artvin
TOPLAM

Ocak 2020 ($)
109.596.218
8.568.261
2.065.841
4.625.077
124.855.397

Ocak 2021 ($)
120.051.970
14.791.520
7.032.021
3.543.911
145.419.423

Değişim (%)
10
73
240
-23
16

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Saffet Kalyoncu Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’de
2021 ocak ayında toplam 145 milyon 419 bin dolar
tutarında ihracat gerçekleştiğini söyledi. Bu rakam geçen
senenin aynı döneminde 124 milyon 855 bin dolar oldu.
Doğu Karadeniz bölgesinde en fazla ihracat artışı
yüzde 360 ile metal madencilik ürünleri (14 milyon 787
bin dolar), yüzde 50 ile su ürünleri (10 milyon 583 bin
dolar), yüzde 14 ile yaş meyve ve sebze (20 milyon 873
bin dolar) ve yüzde 5 ile fındık ve mamulleri (84 milyon
849 bin dolar) sektörlerinde yaşandı. Bölgeden 84 farklı
ülkeye ihracat yapıldı. Sıralamadaki ilk beş ülke ise İtalya,
Rusya Federasyonu, Polonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve
Bulgaristan oldu.
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Otomotivde ihracat
şampiyonları belli oldu
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)
verilerine göre Ford, Toyota ve Oyak-Renault’u sırasıyla
Tofaş, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi
ve Ticaret, TGS Dış Ticaret, Man Truck & Bus takip etti.
Binek otomobillerde yüzde 20, otobüs-midibüs-minibüs
ürün grubunda yüzde 66 gerileme yaşanırken, eşya
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 28,5
oranında arttı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik;
“Pandeminin etkisinin sürmesi nedeniyle 2021 yılının
özellikle ilk çeyreği de zorlu geçecek gözüküyor dedi.

Sektör, medikal tekstille ihracatını katlıyor

Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin (EGSD) pandemide tedarik sektörünü ele aldığı panele
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş katıldı. Toplantının moderatörlüğünü
ise EGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Okay Şimşek yaptı.
Toplantının açılışında konuşma yapan
EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati
Ertuğrul; tedarik sektörüyle bir araya
gelmek istediklerini, korona virüs nedeniyle
etkinliklerin sanal ortama taşındığı söyledi.
Ticaret heyetlerinin, sanal ortamda
gerçekleştirilecek ticari faaliyetler ve
fuarların yeni fırsatlar doğurduğuna işaret
etti. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör
Başkanı Jak Eskinazi ise Türkiye geneli
teknik tekstil ihracatının 2020 yılı OcakAralık döneminde yüzde 76 artarak 3 milyar
dolara ulaştığını, Ege Bölgesi’nde ise teknik
tekstil ihracatının yüzde 98 artarak 194
milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Tekstil
ve konfeksiyon sektörlerinde pandeminin
de etkisiyle teknik tekstil dışında yükselen
diğer iki önemli trendin sürdürülebilirlik
ve dijitalleşme olduğuna değindi. Ege

Hazırgiyim ve
Konfeksiyon
İhracatçıları
Birliği Başkanı
Burak Sertbaş
pandemiyle
birlikte küresel
hazır giyim
perakende
devlerinin tedarik zincirlerini yeniden
gözden geçirmeye başladığını söyledi. Uzak
Doğu ülkelerinin domine ettiği tekstil ve
hazır giyim üretiminin Türkiye’ye kayması
beklentisi de oluştuğunu sözlerine ekledi.
Panelde İZTO Meclis Başkan Yardımcısı
İrfan Erol, EBSO Meclis Üyesi Fatih Güven
ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği
(KYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Özpehlivan da görüşlerini dile getirdi.

MAİB, yılın ilk sanal heyet
organizasyonunu tekstil
makinecileri ile yaptı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), 15-18 Şubat 2021 tarihleri
arasında Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Pakistan’a yönelik
‘Tekstil Makineleri Sanal Sektörel Ticaret Heyeti’ gerçekleştirdi.
İslambad Büyükelçisi İhsan Murat Yurdakul, TİM Başkanı
İsmail Gülle ve MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun da
katılımıyla 15 Şubat’ta gerçekleşen açılış programında
katılımcılar Pakistan’ın ticaret kültürü ve ekonomik yapısı
hakkında İslamabad Ticaret Müşaviri Demir Ahmet Şahin ve
Karaçi Ticaret Ataşesi Eyyup Yıldırım tarafından bilgilendirildi.

21 milyar dolar yerli katma
değer sağladı
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları
Birliği tarafından 2020 yılına dair ihracat verilerinin ve
ihracatta yaratılan yerli katma değerin açıklandığı online
basın toplantısı 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlendi.
Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’in ihracat
verilerini sunduğu toplantıya Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Feyyaz Ünal ve Tansu Kumru katıldı.
Toplantıda Erdem Çenesiz, birlik bünyesindeki sektörlerin
pandeminin zorlu koşullarına rağmen ihracatta istikrarlı
büyüme grafiğini sürdürdüğü belirtti: “2020 yılında 1,3
milyar dolar ihracat gerçekleştiren seramik sektörü yüzde
6,6 büyürken, 1,1 milyar dolarlık ihracatla yüzde 27,3
büyüme kaydeden çimento sektörü çok önemli bir başarı
elde etti. Cam sektörü ise önceliğini iç pazara vermiş
olmasına rağmen 865 milyon dolarlık ihracatla bir önceki
yıla çok yakın rakamlara ulaştı. Tüm bunların neticesinde,
bünyemizdeki tüm sektörlerin toplam ihracatı yüzde 7,7
artarak 4 milyar dolara yaklaştı.” dedi.
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Türkiye, küresel mobilya ihracatında
sekizinci sıraya yükseldi

Ege Bölgesi ‘Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri’ ihracatı 2020 yılında pandemiye rağmen 695
milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak geçen senenin ihracat rakamının üzerinde kalmayı başardı.
Türkiye ortalamasının
yüzde 40 üzerinde
katma değer sağlayan
sektör; başarısını
markalaşma, tasarım
odaklı üretim ve
e-ticarete odaklanarak
artırmayı hedefliyor.
Ege Mobilya, Kağıt
ve Orman Ürünleri
İhracatçıları Birliği
Başkanı Cahit
Doğan Yağcı, Türkiye geneli üç sektörün
ihracatının 2020 yılı itibarıyla 5,5 milyar
dolar seviyesini geçerek 2019 yılı ihracat
rakamını yakaladığını söyledi: “2020 yılı
başında her ne kadar yüzde 10’luk bir
ihracat artışı hedeflemiş olsak da Covid-19

salgının dünya ticaretine negatif etkileri
göz önüne alındığında iyi bir performans
ortaya koyduk. Türkiye genelinden 220,
Ege Bölgesi’nden ise 180 ülkeye ihracat
yapıyoruz. Türkiye olarak en çok ihracat
yaptığımız ülkeler olan Irak, İsrail, Almanya,
ABD, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan.
Halihazırda ihracat gerçekleştirdiğimiz ABD,
Çin Halk Cumhuriyeti gibi ithalat potansiyeli
yüksek ülkeler hedef pazarlarımız arasında
yer alıyor. Sektörlerimizin yarattığı katma
değere bakacak olursak Türkiye genelinde
ortalama kilogram başına birim fiyatımız
1,51 USD olarak gerçekleşirken Ege Bölgesi
olarak kilogram başı 2,12 USD rakamı
yakalandı. Ege olarak Türkiye ortalamasının
yüzde 40 üzerinde bir katma değer
sağlıyoruz.”

UHKİB: 2021 para kazanma değil,
pazar kazanma yılı olacak

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir pandemi sonrası için öngörülerini açıkladı. MartNisan aylarında piyasaların açılmasının beklendiğini belirten UHKİB Başkanı Gündemir, düşük
döviz kuru ve yüksek ham madde fiyatlarının Türk firmalarının rekabet şansını azalttığını söyledi.
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir,
pandemi sürecinde hazır giyim ve
konfeksiyon sektörünün önemli bir
sınav verdiğini belirterek; “Sıkıntılara
rağmen firmalarımız ayakta kalmayı
başardı. Ancak döviz kurlarındaki
hızlı dalgalanma ve yüksek ham
madde maliyetleri gelecek hesaplarını
olumsuz etkileyebilir.” dedi.
“PAZAR KAZANMAK DAHA ÖNEMLİ”
İhracatçılar için rekabetçi kurun
7,40-7,70 bandı olduğunu belirten
Nüvit Gündemir, “Birçok sektör
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gibi bizim sektörümüz için de
2021 direncimizin test edileceği
bir yıl olacak. Tabii ki firmaların
yaşayabilmesi için kar etmesi
gerekiyor. Bu yıl belki kısa
vadede doğacak fırsatlardan para
kazanılabilir ancak o da kısa süreli
olur. Bana göre kısa vadeli çok
kazanmak yerine uzun vadede
kazanmayı amaçlamak daha doğru.
Çünkü bu işler artık ilişki yönetimi
oldu. İlişki yönetimi ve hizmet
kalitesi ile pazar kazanmak ve
bunun sonucunda da uzun dönemde
para kazanmak en kalıcı başarı
faktörümüz olabilir.” dedi.

BAİB, kredi ve sigorta programlarını
masaya yatırdı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 17 Şubat’ta Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü
Gülom Timurhan, Ege Bölge Sigorta Pazarlama ve Koordinasyon Müdür Yardımcısı Selma
Altundiş, Antalya Şube Müdür Yardımcısı Recep Alemdar ve Antalya Şube Uzmanı Neylan
Mıh ile ‘Kredi ve Sigorta Programları’ konulu online bir seminer gerçekleştirdi.
İhracat Koçluğu Projesi kapsamında BAİB, online
seminer düzenledi. Katılımcılara Türk Eximbank
tarafından sağlanan sigorta kredileri hakkında
bilgiler verildi. Türk Eximbank’ın 2021’i ‘Sigorta Yılı’
ilan ettiğinin vurgulandığı görüşmede, Ege Bölge
Müdürü Gülom Timurhan ve Ege Bölge Müdürlüğü
Sigorta Pazarlama ve Koordinasyon Müdür
Yardımcısı Selma Altundiş konuşma yaptı. Eximbank
tarafından sağlanan krediler ve kredilere başvuru
sırasında talep edilen belgelerde gerçekleştirilen
sadeleştirme hakkında ise Türk Eximbank Antalya
Şube Müdür Yardımcısı Recep Alemdar ve Antalya
Şubesi Uzmanı Neylan Mıh bilgi verdi. Firmaların
da ilgi gösterdiği online seminerde, Türk Eximbank
yetkililerinin, ihracatçı firmalara yazılı ve sözlü
olarak yöneltilen soruları yanıtlandı.

Trabzonlu ihracatçılar, Rusya’daki
payını 20 yılda 6 kat artırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan; Trabzon iş insanları ve
ihracatçıların son 20 yılda Rusya Federasyonu’na ihracatını 6 kat
artırma başarısı gösterdiğini söyledi. 2000 yılında 30 milyon dolar
düzeyinde olan ihracat, bugün 181 milyon dolara ulaştı.
Karadeniz Bölgesi’nden Rusya Federasyonu’na
en fazla ihracatı, Trabzon gerçekleştiriyor.
Rusya’ya ihracatta Trabzon’un bölgede birinci
sırada olduğuna vurgu yapan Ahmet Hamdi
Gürdoğan; “Trabzon’dan Rusya’ya 20 yılda
yüzde 510 oranında artış yaşandı. Trabzonlu
iş insanları sadece ihracatta değil, lojistik
başta olmak üzere Rusya Federasyonu’ndaki
yatırımları ile de ön planda. Daha önce
Trabzon Limanı ile Sochi Limanı arasında
tarifeli sefer düzenleyen Trabzonlu
ihracatçılara ait gemiler, bu limanın turizm
nedeniyle kapatılması sonrasında yönlerini
değiştirdi. Buradaki firmalar kapasitelerini
düşürmeden Samsun Limanı’ndan Rusya’nın
Tuapse, Novorossisk, Kavkaz, Taman ve

Temruk gibi limanlarına son derece modern
gemilerle çalışmalarını sürdürdü. Şu anda
Ülkemizden en modern taşıma sistemleri
ile gerek konteyner ve gerekse soğutuculu
konteynerlerle bu limanlara Türk ihraç
ürünlerini başarılı bir şekilde ulaştırıyorlar.”
dedi.
Rusya Federasyonu’na yaş meyve
sebze ihracatında öncü olan Trabzon
ilinin ve ihracatçılarının son yıllarda
Rusya Federasyonu’na Karadeniz somonu
ihracatında da önemli konuma geldiklerini
belirten Gürdoğan; diğer ürünlerde ve
özellikle inşaat ve yapı malzemeleri
ihracatında da bölge ihracatçılarının öncü
olması gerektiğini ifade etti.

TRABZON’UN RUSYA
FEDERASYONU’NA İHRACATI
YIL

DEĞER (DOLAR)

2000

29.745.262

2001

44.910.284

2002

69.355.560

2003

67.855.060

2004

100.543.448

2005

106.556.638

2006

161.974.543

2007

235.305.361

2008

297.912.843

2009

314.510.036

2010

385.795.051

2011

373.365.401

2012

347.943.727

2013

312.265.419

2014

361.292.283

2015

304.019.959

2016

105.983.377

2017

203.892.767

2018

159.432.467

2019

145.563.601

2020

181.409.875
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Systemair HSK, ihracat pastasındaki hedefini büyüttü
İklimlendirme sektörüne öncülük eden Systemair HSK, hem global arenada Türkiye’yi en iyi şekilde
temsil etmek hem de ekonomiye katkı sağlamak için ihracat odaklı çalışmalarını hızlandırdı.
Systemair HSK,
Dilovası’ndaki yeni
nesil fabrikasında
iç tedarikle beraber
ihracata da
odaklandı. Türkiye
klima santralleri
sektöründe yaklaşık
10 yıldır pazar lideri
olduklarını belirten
Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu,
ürünlerini 25 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.
2020 yılından itibaren ihracat faaliyetlerini
Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlere
yoğunlaştırdıklarını söyleyen Eroğlu;
“Hedeflerimiz doğrultusunda Avrupa
pazarındaki payımızı da artırmaya başladık.
Bu yıl, ihracatımızın toplam ciromuz
içindeki payı yüzde 30’un üzerine çıktı.
Gelecek sene bu oranı yüzde 35’e taşımayı
amaçlıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde

ise ihracatın toplam ciromuz içindeki payını
yüze 50’ye çıkarmayı planlıyoruz.”
DEV PROJELERİN İKLİMLENDİRMESİNİ
SAĞLIYOR
Türkiye’de başta İstanbul Havalimanı olmak
üzere şehir hastaneleri gibi dev projelerin
yanı sıra yurt içi ve yurt dışında maden
sahaları, fabrikalar, hastaneler, AVM’ler,
büyük çaplı konut ve ofis binalarının
iklimlendirmesini sağladıklarını vurgulayan
Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “2020
yılı itibarıyla ağır sanayi, gıda, petrokimya,
endüstriyel mutfak, veri merkezleri ve
ilaç sektörlerine odaklandık. Özellikle
endüstriyel mutfak uygulamaları için
ürettiğimiz mutfak filtrasyon cihazı
VOClean’e olan talep, gün geçtikçe artıyor.
Bu yıldız ürünü hem Türkiye hem de ihracat
pazarlarında birçok projede görmek bize
gurur veriyor.”

200 milyon TL’lik yatırımla Astor, gücünü artıracak

Astor, transformatör mekanik konstrüksiyon ihtiyaçlarının tamamını kendi imkanları ile
karşılamak için 200 milyon TL değerinde planlanan yatırımı hayata geçiriyor.
Türkiye’nin
ve Avrupa’nın
en büyük
transformatör
üretim
fabrikasının
sahibi Astor,
pandemi
etkilerine
rağmen
yatırımlarına
hız kesmeden
devam ediyor.
Firma, 2021 yılı
ilk çeyreğinde
100 bin
metrekare yerleşkesine ek fabrika binası için
düğmeye bastı. Yerleşkenin hemen yanında
bulunan arazi üzerine konumlanması
planlanan yeni fabrika, 40 bin metrekareyi
kapsıyor. 200 milyon TL’lik yatırımın
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gerçekleşeceği arazideki çalışmaların bu
sene tamamlanması bekleniyor. Böylelikle
Astor, transformatör mekanik konstrüksiyon
ihtiyaçlarının tamamını kendi imkanları ile
karşılayacak. Ayrıca yeni yatırımı sırasında
firma, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi
amacıyla son teknoloji sistemleri imalat
süreçlerine dahil ederek yeni hatları devreye
alacak.
PASTADAKİ PAYINI ARTIRACAK
Pandemi sürecinde dahi 72 ülkede
ihracatına devam eden Astor, 2020’yi de
başarılarla kapattı. 2020 yılı kesin olmayan
ciro rakamlarına göre firma 2019 yılına göre
çok önemli bir artış kaydederek Türkiye’nin
ilk 500 sanayi kuruluşları içinde yerini
yukarıya doğru revize edeceğini gösterdi.
Yeni fabrika ve üretim hatlarının açılmasıyla
da Astor, yurt içi ve yurt dışı pazarındaki
büyüklüğünü arttırmayı hedefliyor.

BantBoru, 2021'de ihracattaki pazar
payını katlamaya hazırlanıyor

Çelik boru sistemleri alanında dünya çapında faaliyet gösteren BantBoru hedef büyüttü.
Firmanın CEO’su Sinan Gider, yaptığı açıklamada TURQUALITY®’ye vurgu yaparak
cirolarının yarısını ihracatın oluşturduğunu ve bunu artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Türk sanayi ve ihracat gücünün bel kemiği
otomotiv ve beyaz eşya endüstrilerinde,
küresel markaların iş ortağı olarak yer
alan BantBoru, dünya devleriyle başa baş
rekabet ediyor. Dünyada üretilen her 100
araçtan 4’ünde, BantBoru ürünlerinin
kullanıldığını ifade eden Sinan Gider;
“Ar-Ge merkezimizin teknoloji gücüyle
geliştirilen ürünlerimiz dünya çapında
tercih ediliyor. Beyaz eşya sektöründe
de pazar payımızı sürekli artırıyoruz.
Rekabetçi Performans kurum kültürümüz
ve dünyanın devlet destekli ilk ve tek
markalaşma programı TURQUALITY®’nin
katkısıyla Arjantin’den Çin’e 23 ülkeye
ihracat gerçekleştiriyoruz. Ciromuzun
yarısını oluşturan ihracatımızda, kilogram

başına yaklaşık 6,5 Euro seviyesinde olan
ürün değerimiz, ülkemiz ekonomisine
sağladığımız katma değerin bir
göstergesidir.” dedi.
Pandemi sürecinde ciro ve büyüme
hedeflerini revize ettiklerini ifade eden
Gider; “Küresel otomotiv sektöründe,
yüzde 4 olan pazar payımızı ikiye
katlamaya hazırlanıyoruz. Yenilenebilir
enerji kullanımı ve enerji verimliliği
yatırımlarımız da sürüyor.” dedi.
Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi
Prensipleri (WEPs) katılımcısı BantBoru,
bu yıl itibarı ile dünyanın en büyük
kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi
Birleşmiş Milletler Global Compact’ın da
imzacısı oldu.

Destek Patent, doğru marka isminin önemini vurguladı
Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında 38 yıldır hizmet veren Destek Patent,
marka bulma sürecinde izlenmesi gereken yollar hakkında önemli bilgiler verdi.

Pandemi dönemi, tüm insanlığın
öncelikleri ile birlikte ekonomik
dengeleri de değiştirirken, bu
süreçte dahi marka başvurularının
devam etmesi ürünlerin
markalaşmasının ne kadar
önemli ve kritik olduğunu bir
kez daha gözler önüne serdi.
Destek Patent Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Yamankaradeniz
doğru ve bağlayıcı marka
isimleri bulunması için
yapılması gerekenler hakkında
önemli değerlendirmelerde
bulundu: “İnsanların gördükleri,
kullandıkları her şeye bir isim
vermesiyle başlayan bu serüven
bugün tartışmasız çok farklı
bir boyutta. Çünkü var olan
kelimeleri tükettik. Hal böyle

olunca marka ismi bulurken,
güçlü bir strateji ve ciddi bir
metodolojiye ihtiyaç var. Deyim
yerindeyse ‘kutunun dışına
çıkarak düşünmek’ gerekiyor.
Bizden marka ismi bulma hizmeti
alan müşterilerimize özellikle
belirtiyoruz, hem strateji hem de
fark oluşturacak bir marka bulmak
için hizmet verilecek sektör,
hedef kitlenin bakış açısı, algısı
anlamında doğru bir araştırma
yapmak önemli. Onun dışında
harf seçimlerinden, morfolojisine,
ürünün çıkacağı coğrafyaya
kadar değerlendirdiğimiz bir
metodolojiyi takip ediyoruz,
bunların hepsinin doğru markayı
bulmak için önemli kriterler
olduğuna inanıyoruz.”
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Sektörünün en teknolojik markası Yurtiçi Kargo oldu

Türkiye’nin teknoloji alanında en gelişmiş şirketlerini değerlendiren Tech Brands Türkiye,
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Kargo Sektörünün En Teknolojik Markası’ kategorisinde
birincilik ödülünü Yurtiçi Kargo’ya verdi.
Türkiye’deki markaların
teknoloji alanındaki,
tüketici marka algısını
araştıran ödül programı
Tech Brands Turkey
kapsamında, 26 farklı
sektör değerlendirildi.
Pandemi nedeniyle
online gerçekleştirilen
ödül töreninde, kazanan
markalar ödüllerine
kavuştu. Yurtiçi Kargo,
2020 yılında olduğu gibi
bu yıl da kargo sektörünün
en teknolojik markası
seçildi.
Ayrıca e-ticaret kullanımında büyük bir
artışın yaşandığı 2020 yılında sergilediği
performansla müşterilerinin güvenini
kazanan Yurtiçi Kargo, Areda Survey

araştırma şirketinin anketinde de en
güvenilir kargo şirketi oldu. Kasım ayında
2 bin 400 kişi ile yapılan araştırmada,
katılımcıların yüzde 56,2’si kargo şirketi
tercihinde güvenilir hizmet vermesinin
belirleyici olduğunu söylerken, yüzde 21,8’i
en çok Yurtiçi Kargo’ya güven duyduklarını
ifade etti.
TÜM YAZILIMLAR, ŞİRKET İÇİNDE
ÜRETİLİYOR
Yurtiçi Kargo’da tüm operasyon
aşamalarında ve müşterilere sunulan
hizmetlerde şirket bünyesinde geliştirilen
yazılım sistemlerinden yararlanılıyor.
Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği YK Plus
projesiyle sektöre yeni teslimat modelleri
ve uygulamalar kazandıran Yurtiçi Kargo,
mobil uygulama ile kargo sürecini güvenli
bir şekilde yönetiyor.

Port Akdeniz Antalya,
‘İklim Dostu Kuruluş’ sertifikası aldı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından testlerine tabii tutulan Port Akdeniz Antalya,
emisyonu yönetimi ve azaltımı çalışmalarından başarıyla geçti. Böylelikle Türkiye’nin ‘İklim
Dostu Kuruluş’ sertifikalı ilk limanı oldu.
Çevre dostu
çalışmaları
ve aldığı
TSE onaylı
belgeleriyle
adından
sıkça söz
ettiren Port
Akdeniz
Antalya
Limanı,
iklim
değişikliği
ile
mücadele
kapsamında yaptığı karbon emisyonu
yönetimi ve azaltımı çalışmalarından
başarılı sonuç aldı. Gösterdiği olumlu
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performansa bağlı olarak TSE’den ‘İklim
Dostu Kuruluş’ sertifikasını almaya hak
kazanan Türkiye’deki ilk liman işletmesi
oldu. Yeşil Liman ve ISO 14064-1 Sera Gazı
Emisyonu Hesaplanması ve Doğrulanması
Standardı çalışmalarını başarılı bir şekilde
tamamlayan işletme, bu çalışmalar
kapsamında 2 bin 988 ton karbon emisyonu
atmosferden uzaklaştırdı. İklimin ve
geleceğin korunmasına katkı sağlayan
işletme, çevreye duyarlılıklarının üst
seviyede olduğunu gösterdi.
Port Akdeniz Antalya Limanı, Türkiye’nin
gelişme potansiyeli en yüksek limanları
arasında yer alıyor. İzmir-Mersin arasında
yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridi üzerinde
en büyük organize liman olma özelliğini
taşıyor.
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DETAY

Pandemide ödülü
Dünyanın en zorlu meslekleri arasında yer alan sağlık sektörü,
çalışanların gerçek bir özveri ve disiplinle emek verdikleri bir
alan... Üstelik gece gündüz demeden pandemiyle savaştıkları bu
zorlu dönem, onların ne kadar büyük birer kahraman olduklarını
ortaya koyan tartışmasız bir gerçek!

L

ise eğitimini bitirdikten sonra üniversite için
bölüm seçmek, gerçekten çok zordur. Kişinin
hayatını, geleceğini hatta hayata bakış
açışındaki farklılıkları işte bu seçim ortaya koyar.
Hangi bölümü seçerseniz seçin üniversite dört
seneliktir ancak konu tıpsa bu mümkün olmaz.
Gençlik çağında yeşeren sıkı çalışma hayatı, altı
sene süren üniversiteden mezun olmakla başlar
aslında… Tabii bazı üniversitelerdeki hazırlık
sınıfıyla bu süreç, yedi seneye uzar. Arkasından
uzmanlık sınavı, konferanslar, hastanede nöbet
tutmak derken zorlu bir hayata adım atarlar.
İnsanların hayatını kurtarmak için canla başla
çalışan doktorlar böylelikle çok çalışmaya, gece
gündüz demeden sürekli kendini geliştirmeye ve
her koşulda insan hayatının öncelikli olduğunun
bilinciyle genç yaşlarında tanışır. Zira fakülteden
mezun olup diplomasını aldığında Hipokrat yemini
eder. Neydi bu yemin? “Tıp fakültesinden aldığım
bu diplomanın bana kazandırdığı statü, hak ve
yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı
insanlık hizmetlerine adayacağıma, hastalarımı
memnun edeceğime, insan hayatına mutlak
surette saygı göstereceğime, mesleğim dolayısıyla
öğrendiğim küçük sırları saklayacağıma,
hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı ve sevgi
göstereceğime dil, din, milliyet, cinsiyet, takım,

Bu zorlu günlerde
yaptıkları işin önemi
daha çok ortaya çıkan
sağlık çalışanlarının,
TİM ailesi olarak Tıp
Bayramı’nı en içten
dileklerimizle kutlarız.
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14 MART
TIP BAYRAMI
KUTLU OLSUN

sağlık sektörü kazandı
ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım
arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi
dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve
şerefim üzerine yemin ederim.”
FEDAKARLIK DENİNCE İLK ONLAR AKLA GELİYOR
2020 yılının mart ayı itibarıyla tüm dünyayı
etkileyen, milyarlarca kişinin ölümüne neden olan
Covid-19 virüsü ile en ön safta çalışanlar doktorlar
oldu. Gerek hastane içinde gerekse filyasyon
ekipleri oluşturup hastane dışında hastaları
iyileştirmek için uğraş verdiler. Bu süreçte maalesef
hayatlarını kaybeden doktorlar, hemşireler ve
sağlık görevlileri de var. Ancak onlar yas tutmaya
bile vakit bulamadan insan hayatını hatta insanlığı
kurtarmaya koyuldular. Aşı çalışmaları bir yandan
devam ederken, diğer yandan alternatif yöntemler
geliştirdiler. Ve bu süreci yönetirken de, Türkiye’nin
adını ve Türk hekimlerinin başarısını bir kez daha
yurt dışına duyurdular.
ARTAN BİR COŞKUYLA KUTLANIYOR
İşte böyle bir bağlılığa sahip doktorların ve tüm
sağlık çalışanlarının her ülkede farklı tarihlerde Tıp
Bayramı kutlansa da, Türkiye’de bu özel gün her yıl
14 Mart’ta hatırlanıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde
İstanbul’da işgale boyun eğmek istemeyen tıp
öğrencileri ve doktorların savunma mücadelesiyle
başlayan bu bayram, yüz yılı aşkın bir süredir
bütün bir hafta boyunca artan bir coşkuyla her yıl
kutlanıyor.
Her ne kadar bu sene kutlamalar esnasında
pandemi nedeniyle herkes bir araya gelemeseler
de Türkiye’deki her evde, minnet ve şükranla
yaşatılmaya devam edeceği kesin!
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KAHVE

MOLASI

HOBİ

BIR CANLI ILE YAPILAN
TEK SPOR:
BINICILIK
SANAT

DÜNYANIN EN GÖRKEMLI
OPERA BINALARI

SPOR
İLAYDA HANCI KORKUT:
“MOTOR SPORLARI,
IŞ HAYATI ILE BIRLIKTE
YÜRÜYEBILIR”
LUXURY
BIR TUTKUNUN ÖTESI…
KOLEKSIYONERLIK
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Dünyada etkisi devam eden pandemi sürecinde insanların yaşam alışkanlıkları değişirken hobi
amaçlı yapılan spor dallarında bireyselleşme öne çıkıyor. ‘Binicilik’ bu alanda dikkat çekenler
arasında neredeyse ilk sırada yer alıyor.

B

iniciliğin tarihi aslında
ülkemizde oldukça eskilere
dayanıyor. Bir canlıyla
yapılabilen dünya üzerindeki tek
spor dalı, ilk kez 1910’lu yıllarda
profesyonelleşmeye başlıyor. 1911
yılında ‘Binicilik ve Tatbikat Okulu’
ismiyle kurulan okulun ardından
Türkiye ilk kez 1932 yılında
Uluslararası Binicilik Federasyonu’na
(FEI) üye oluyor. Yurt içinde yapılan
yarışların akabinde yurt dışında
düzenlenen yarışlarda da sayısız
madalya ve kupa kazanılıyor.
Günümüzde ise binicilik sporu
oldukça yaygınlaşmaya başladı.
Ailelerin çocuklarını doğayla
bütünleştirme adına götürdükleri
çiftliklerde bile temel eğitimler
veriliyor. 3 yaş itibarıyla çocuklar da
ders alabiliyor. Ortalama 2, 3 aylık
bir eğitim sonrasında her birey, ata
binebilir hale geliyor.
EĞİTİM TEMELDEN BAŞLIYOR
Ata binmenin yaşı yok. Tek kural
hangi yaş grubunda olursanız olun
bu sporun eğitimine temel seviyeden
başlamanız! Kurslarda alınan eğitim
paketleriyle kısa bir sürede ileri
seviyeye kadar ilerlemek mümkün.
Burada en önemli kıstas ilgi.
Eğitime katılan kişiler, ilk dersten
itibaren ortalama 3 ay gibi bir
periyotta temel seviyeyi tamamlamış
oluyor. Eğitmenler eşliğinde lonj yani
daire etrafında yürüme öğreniliyor.
Yürümeyi öğrenip yeterli deneyim
kazanıldıktan sonra ise serbest
binip dört nala koşulabiliyor.
Ata binmede ileri seviyeye gelen
kişileri eğitmenler, engel atlama
hatta yarışlara katılmaya kadar
hazırlayabiliyor.

NEDİR PONY?
Pony aslında midilli yani küçük at
demek. Ata binmek isteyen çocuklar
ise ilk başta ‘Pony Kulüp’ adı verilen
özel sınıflarda eğitim görüyor. Burada
seviyeler yaşla ve eğitim kategorisine
göre sınıflandırılıyor. Eğitime üç
yaşından sonra başlayan başlayan
okullar olduğu gibi 12 yaş ve sonrası
çocukların da ders alabildiği sınıflar
mevcut. Dersler de yine çocuğun
zaman ayırma periyotlarına göre hafta
içi ya da hafta sonu olacak şekilde
düzenleniyor. Pony eğitimleri ile
derslere başlayan çocuklar sonrasında
kategorilerini yükseltip lisans alıp
yarışlara dahi katılabiliyor.
HANGİ MALZEMELER GEREKLİ
Ata binmek için kulüpler genellikle
ücretsiz olarak kendi ekipmanlarını
binicilere verebiliyor. Ancak çok da
fazla olmayan bütçelerle kişi kendi
ekipmanlarını hem pek çok kulüp
bünyesinden hem de spor eşyaları satan
mağazalardan satın alabiliyor. Gerekli
malzemeler arasında en çok ihtiyaç
duyulan tog yani kask. Çene altından
kapanan toglar, olası düşme ihtimaline
karşı binicinin başını korumak üzere
dizayn ediliyor. Bir diğer ekipman
çizme. Çizme hem binicinin bacağını
koruyor hem de ata olan hakimiyeti
arttırıyor. Eldiven ise atın dizginlerini
tutma konusunda kavrama sağlıyor.
Ayrıca dizgini tutarken oluşabilecek el
yaralanmalarının da önüne geçiyor.
İleri seviye biniciler için atlama
yapanlar kısa kamçı, dresaj yani at
terbiyesi ile ilgilenenler ise uzun kamçı
satın alabiliyor. Bunların yanı sıra dizlik
ya da özel üretilen pantolonlar da
ihtiyaç duyulan malzemeler arasında
sıralanabilir.

“Atın dışında insanın içine iyi gelen bir şey var."
Sör Winston Churchill

44 KULÜP, 4 DERNEK VAR
Özgürce bir atın koşması izlemek çok
güzel bir andır. Ancak o atın üzerinde
olup onunla bağ kurma şerefine nail
olmak ise bambaşka bir duygudur. Her
ne kadar hayal etmesi bile imkansızmış
gibi gözükse de doğru eğitimle kısa
sürede bunu yapabilmek bir düş değil.
Türkiye’de Binicilik Federasyonu’na
kayıtlı 44 kulüp ve 4 dernek bulunuyor.
Özellikle son yıllarda artan taleple
birlikte özel çiftliklerde de kişiler ata
binebiliyor. İstanbul, Bursa ve İzmir
başta olmak üzere pek çok şehirde
eğitim alınabiliyor. Bu kulüplerin
hemen hepsinde ders almak ya da ata
ferdi olarak binmek mümkün.

ATA BİNMENİN
10 FAYDASI
Günümüzde gittikçe
popülerleşen ata binme
sporu insanlara fiziki
olduğu kadar manevi
yönde de fayda sağlıyor.
Duruş, denge ve koordinasyon
sorunlarını düzeltir.
Stresi azaltır.
Odaklanmada yardımcı olur.
Kişinin hayvanlara karşı sevgi ve
sorumluluk hissini geliştirir.
Kan dolaşımına ve solunum
sistemine katkı sağlar.
Güven duygusunu arttırır.
Zor durumlarla başa çıkma
sorumluluğunu kazandırır.
Terapi ve motivasyon arttırıcı
etkisi vardır.
Yeni şeyler öğrenmenize
yardımcı olur.
En önemlisi sizi seven ortalama
600 kiloluk bir dost kazanırsınız.
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SANAT

Dünyanın en görkemli
opera binaları

Opera binalarının geneli ‘Kraliyet Locası’ olarak inşa edilmiş olsa da içerisinde yapılan sanatın
yanı sıra zengin mimarisi ve eşsiz atmosferiyle adeta büyüleyici bir kültür yuvasıdır. Paris’ten
Londra’ya, Sidney’den Milano’ya uzanan muazzam yapılar arasında kısa bir tur hazırladık.

D

ünyanın nefes kesen yapıları
arasında yer alan opera
binalarının hemen hepsinde
muazzam mimarların imzası yer alır.
Aslen Rönesans rüzgarıyla beraber
İtalya’da doğduğu düşünülen bu sanata
dair tarihi kayıtlar 1500’lü yılları gösterir.
İtalyan soylu saraylarında hem açık hem
de kapalı alanda yapılan gösterilere
zamanla dekor, perde, kostüm ve dans

gibi parçaların da eklenmesiyle operanın
belirleyici kıstasları oluşur.
Tarihte bilinen ilk operanın 1594’te
Renucci’nin yazdığı ve Peri’nin
bestelediği ‘Euridice’ olduğu kabul
ediliyor. Ancak Venedik’te para karşılığı
opera izlenebilen ilk opera binasının
açılmasıyla sanatın merkezinin
Floransa’dan bu şehre geçtiği biliniyor.
Takvim yapraklarının 17’nci yüzyılı

göstermesiyle İtalyan operası Avrupa’ya
hızla yayılıyor. 19’uncu yüzyıla
gelindiğinde ise dünyanın en önemli
şehirlerinin hemen hepsinde bu eşsiz
yapılar inşa edilmeye başlıyor.
Bu sıralamaya geçmeden evvel
Türkiye’de opera faaliyetlerinin
1940’larda başlatıldığını ve Devlet
Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi’nda
uygulamaya geçtiğini belirtelim.

BOLŞOY TİYATROSU-MOSKOVA

Rusya’nın sembolü olma özeliğiyle de öne çıkan Bolşoy Tiyatrosu,
dünyanın en büyük ve en eski bale-opera binaları arasında kabul
görüyor. Temelleri Kraliçe II. Katerina zamanına dayanan yapı, 1805
yılında çıkan yangında kül oluyor. Ancak bu sefer aynı yere çok daha
büyük bir bina inşa ediliyor. İtalyan asıllı besteci Caterino Kavos’un
oğlu olan Albert Kavos tarafından yeniden inşa edilen yapı, Çar II.
Alexander’in taç giyme töreni olan 1856’da kapılarını açıyor.
TEATRODİ SAN CARLO-NAPOLİ

Dünyanın en popüler opera binaları arasında bulunan Teatrodi San
Carlo, Avrupa’da hala kullanılan en eski lirik opera binaları statüsünde
yer alıyor. Bu özelliği ile UNESCO Dünya Mirasları listesine girmeye
hak kazanıyor. Aslen 1621’de yapılan tiyatro binasının yıkılıp üzerine
inşa edilmesiyle oluşuyor. Mimarisinde Giovanni Antonio Medrano ve
Angelo Carasale isimli mimarların imzasının olduğu yapı, Napoli Kralı
III. Carlo’nun isim günü olan 1737’ten bu yana faaliyet gösteriyor.
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KRALİYET OPERA BİNASI-LONDRA

Orijinal adı ‘Theatre Royal’ olan bu bina 1732 yılında inşa ediliyor.
Kuruluşunun ardından ilk yüzyıl boyunca ağırlıklı tiyatro ve bale
gösterileri düzenlense de bina sonrasında opera temsilleri için ön
plana çıkıyor. Kraliyet Opera Binası 1808 ve 1857 yıllarında büyük
yangınlar geçiriyor. Bugünkü formuna ise 1990’larda yapılan büyük bir
renovasyon sayesinde kavuşuyor.
PALAİS GARNİER-PARİS

19’uncu yüzyıldan kalma bu nefes kesen başyapıt, mimar Charles
Gariner’in imzasını taşıyor. 1861’de inşasına başlanan opera binası
tam 14 yılda inşa ediliyor. Paris’te bulunan bu dünyanın en görkemli
yapısında, bulunduğu yerin aksine İtalyan mimari üslubunun
çizgileri hakim. Bina, hala Paris Opera Ulusal Müzesi’nde sahnelenen
performanslara ev sahipliği yapıyor.
TEATRO ALLA SCALA-MİLANO

Son yıllarda modayla ünlense de Milano operanın beşiği kabul edilen
merkezlerdendir. Dünyanın en ünlü opera evleri arasında yer alan
Teatro Alla Scala ya da bir diğer adıyla La Scala’nın bünyesinde müze
ve müzik kütüphanesi de bulunuyor. Neoklasik üslupta inşa edilen
yapının mimarisinde Giuseppe Piermarini ve Mario Botta’nın imzası
var. 1778 senesinde kapılarını açan Alla Scala, her sene 7 Aralık Aziz
Ambrose gününde sezonu açıyor.
SIDNEY OPERA BİNASI-SIDNEY

Avusturalya’nın simge yapısı Sidney Opera Binası, dünyanın en prestijli sahne
sanatları merkezi kabul ediliyor. Mimar Jorn Utzon tarafından büyük
bir yelkenli gemi silüetini andıracak şekilde tasarlanan yapı, en
modern ve en yeni opera binaları arasında yer alıyor. 1973 yılında
kapılarını açan eser, 2003 Pritzker Mimarlık Ödülü’nü kazandı.
Aynı zamanda yapı, UNESCO tarafından 2007 yılında Dünya
Mirasları Listesi’ne eklendi.

İtalya’da doğan ve
tüm dünyaya yayılan
opera sanatının ev
sahibi yapıları,
ihtişamlarıyla
görenleri kendine
hayran bırakıyor.
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SPOR

İlayda Hancı Korkut:

“Motor sporları,
iş hayatı ile birlikte
yürüyebilir”

Türkiye’nin ilk ve tek kadın off-road sınıf birincisi İlayda
Hancı Korkut; hiçbir engel tanımadan ve hız kesmeden
yoluna devam ediyor. Babasının desteği ve eşinin copilotluğuyla yurt dışında dahi ülkemizi temsil etti ve
bugüne kadar pek çok ödül kazandı. Yoğun bir iş hayatının
dahi bu spora engel olmadığını belirten başarılı pilotla offroad hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
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lkemizde off-road kendi içinde
disiplin olarak ikiye ayrılıyor. Biri
‘Türkiye Off-Road Şampiyonası’,
diğeri ise ‘Baja Formatı’. İlki iki gün sürüyor;
hıza dayalı etaplar olduğu gibi engellerin yer
aldığı kısa parkurlu yarışlarla tamamlanıyor.
Baja Formatı ise çok daha uzun kilometreleri
olan ve uzun günler süren yarışları kapsıyor.
Türkiye’nin ilk ve tek kadın sınıf birincisi
unvanını başarıyla taşıyan off-road pilotu
İlayda Hancı Korkut ile bu sporu tüm
yönlerini konuştuk. Bu alanda hobi olarak pek
çok iş insanının da off-road ile ilgilendiğine
değinen Korkut, bizlere yakın zamanlarda
yarışlara tekrar devam edeceğinin müjdesini
verdi.
Off-road’a ilginizin olduğunu nasıl
anladınız?
Küçüklüğümden beri otomobil ve otomobil
sporlarına meraklı bir çocuktum. Babam
Mehmet Hancı da eski off-road yarışçısı
olduğundan dolayı bu sporun içinde
büyüdüm. Babamın yaşadığı şehir Sinop, offroad için çok uygun ve güzel etapları olan
bir yer. Kendisi, arkadaşlarıyla birlikte bir
off-road kulübü kurdu. Hem yarış düzenledi
hem de yarışlara katıldı. Ben de 18 yaşıma
bastığım gün hemen ehliyetimi, sonrasında
da lisansımı aldım ve babam direksiyonu
bana bıraktı. Kendisi de sağ koltuğa copilotum olarak geçti. 2013 Karadeniz
Şampiyonası’nda yani ilk yarışımda ve
sezonda kazandığım sınıf birinciliğiyle
yoluma daha çok motive olarak devam
ettim.
Söyleşimize 2016 yılındaki başarınızla
devam edelim. Bu sizin için nasıl bir
duyguydu?
Türkiye’nin ilk ve tek kadın ‘Off-Road Sınıf
Birincisi’ olduğum 2016 yılında, henüz
21 yaşındaydım. Bulduğumuz ufak tefek
sponsorluklar olsa dahi maddi anlamda zor
bir sezon geçirmiştik. O tarihte co-pilotum,
sonradan eşim olan Batuhan Korkut’tu.
Batuhan, co-pilotluğun yanı sıra aracımızın
bakımlarıyla da ilgilendi. Babam da her
yarışta, servis desteği olarak bizimleydi. Üç
kişilik kadromuzla tek bir yedek parçamız
dahi olmadan, kalabalık bir klasmanda
Türkiye Off-Road Şampiyonası’nı kendi
sınıfımızda birinci olarak tamamlamak; benim
için en büyük başarıydı.

“Yıllarca erkeklere karşı hem ulusal hem uluslararası
yarışlarda dereceler aldım. Erkek egemen bir sporda
bu başarıları almış olmak, bir kadına tabii ki
kendini güçlü hissettiriyor.”
Off-road gibi spor branşları, erkek egemen
bir yapıya sahip. Yarışlarda onca erkeği
geride bırakmak nasıl bir his?
Off-road’ta başlama noktasına geldiğimizde
yarışa eşit şartlarda başlıyoruz. Yıllarca
erkeklere karşı hem ulusal hem uluslararası
yarışlarda dereceler aldım. Erkek egemen bir
sporda bu başarıları almış olmak; bir kadına
tabii ki kendini güçlü hissettiriyor. Zaman
zaman zorluk yaşadığım noktalar da oluyor.
Kondisyon ve fiziksel güç anlamında erkeklere
karşı biraz daha zayıf kalabiliyoruz ama
kesinlikle başarıya engel bir durum değil. Bu
zorluğu aşmak için de çeşitli sporlar yaparak
kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin
‘Baja Troia’ yarışı yaklaşık 1000 km’lik bir
alanı kapsıyor. Hem ağır hem uzun etaplardan
oluşuyor. Beni çok zorlasa da girdiğim her iki
yılda da, klasmanımda dereceler aldım. Yani
fiziksel güç zorlasa da başarıya engel olmuyor.
Profesyonel yarışçı olmayı değil de
hiç herhangi bir firmada çalışmayı
düşündünüz mü?
Aslında İstanbul Okan Üniversitesi Sanat
Yönetimi mezunuyum. Ancak üniversite
eğitimimle birlikte 18 yaşımdan beri
pilot olarak off-road sporunun içindeyim.
BANTBORU Off-Road Team’de 2019’da
hedef ve performansı katlamak için bir atılım
yaptık. S1 sınıfından, S3 sınıfına geçtik. Bu
klasmanda 4000cc’ye kadar olan araçlarla
mücadele etmek için bir araç satın alındı
ve yarışlara özel hazırlandı. Eşim Batuhan,
otomotiv mühendisi olduğu için yeni aracın
projelendirme ve yapımını da bizzat yönetti.
Evlilik, pandemi, annelik derken yarışlara
olduğu gibi profesyonel hayata da kısa bir ara
verdim. Ancak off-road kimliğimle eş zamanlı
iş hayatının içerisinde bulundum.
Bu spora ilgi duyanlar hem bir işte çalışıp
hem de off-road ile ilgilenebilir mi?
Hayat, denge üzerine kurulu. Hayatta her
şeyde olduğu gibi spor ve günlük yaşam
arasında disiplinli bir denge mümkün. Bizim
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SPOR

BANTBORU ise o dönemde Birleşmiş
Milletler Kadınların Güçlenmesi
Prensipleri (Women Empowerment
Principles) imzacısı oldu. Bu
kapsamda planlanan çalışmalar
arasında, şirketin marka hedefleriyle
uyumlu motor sporları alanında bir
kadın sporcunun desteklenmesi de
vardı. Birlikte 2017’de BANTBORU
Off-Road Team’i kurduk ve
profesyonel bir takımla off-road
sporuna yeni bir soluk getirdik.
2017 ve 2018 yıllarında Baja Troia
yarışlarında sınıfımızda ikincilik ve
üçüncülük; 2018 ve 2019 yıllarında
ise Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda
sınıfımızda ikincilik derecelerini
kazandık. Aynı zamanda çok zorlu ve
yaklaşık 3000 kilometreden oluşan
2019 Transanatolia Rallisi’ni de genel
klasmanda ikinci sırada tamamladık.

sporumuzda müsabakalar yıl içerisinde belirli
zamanlarda yapılıyor. Yani basketbol ya da
futbol liglerinden daha rahat bir takvimimiz
var. Yaptığınız spora saygınız varsa ve
disiplini elden bırakmıyorsanız, önceliklerinizi
sıralayabiliyorsanız; özellikle motor sporları,
profesyonel seviyede dahi iş hayatı ile birlikte
yürüyebilir.
Hobi olarak ilgilenmek isteyenlere ne
yönde tavsiyeler verirsiniz?
Hemen hemen her ilde bir off-road kulübü
var. Bu kulüplere üye olup düzenlenen
gezi ve kamplara katılabilirler. Bunun
dışında yarış organizasyonlarında görev
alıp, federasyonun hakemlik eğitimlerine
katılıp organizasyonlarda hakem olabilirler.
Camiamız bu konuda herkese her zaman
kapısını açık tutar. Öte yandan TOSFED,
amatörlere spora başlama şansı vermek için
çok güzel organizasyonlar yapıyor.
Firmaların sporu ve sporcuları
desteklemesi çok önemli. Bu noktada
BANTBORU ile sponsorluk anlaşmanız
nasıl gelişti?
2016 yılında Türkiye Off-Road
Şampiyonası’nda kendi sınıfımızdaki
birinciliğimiz, oldukça ses getirmişti.
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Eşiniz de aslında bir Off-Road
pilotu. Hem iş hem de ev ve özel
hayat sizin için zor oluyor mu?
Tam tersine, bize kolaylık getiriyor.
Kendimizin ve birbirimizin güçlü ve zayıf
yanlarını, beklenmedik durumlara nasıl ve ne
hızda tepki vereceğimizi biliyoruz. Öte yandan
Batuhan, önce ekip sonra hayat arkadaşım
olmadan önce, rakibimdi. Üst düzey iki sporcu
olarak birbirimize her zaman büyük bir saygı
besledik ve bu saygı bugün artarak sürüyor.
Çok yakın bir zaman evvel anneliği tattınız.
Bu vesileyle tebrik ederiz. Off-Road’a tekrar
ne zaman döneceksiniz?
Dünyanın en mucizevi, en özel hissini
tattığım için çok mutluyum. Kızım bana
daha güç verecek ve yolumuza onunla hız
kesmeden, keyifle devam edeceğiz. En son
2019 sezonunda yarıştık. BANTBORU OffRoad Team olarak Türkiye Şampiyonası ve
Transanatolia’yı sınıfımızda ikinci sırada
bitirdik. 2020’de ise tüm dünyayı saran
pandemi sebebiyle spor müsabakalarına
ara verildi. Bu nedenle bizler de pistlerde
değildik. Fakat 2021 sezonunda yarışlarımız
başlayacak gibi duruyor. Bebeğim yeni
doğduğu için bu sezona kısa bir ara vereceğim
ama yine sezon içinde birkaç yarışa katılmak
istiyorum. Bundan sonrasında ise daha
uzun soluklu ve daha profesyonel olan Baja
yarışlarına girmeyi hedefliyorum.

Dokuz Yıldır Birlikte
Hep Daha İyiye

LUXURY

Bir tutkunun ötesi…

KOLEKSIYONERLIK

Pul, para, kelebek, antika, tablo, araba, sanat eseri...
Kimileri için bir merak kimileri içinse bir zevk ancak her halükarda koleksiyonerlik bir tutku!

Y

üzyıllardır popülerliğini
yitirmeyen bir uğraş haline
gelen koleksiyonerlik, kişinin
kendi ilgisine göre şekillense de
profesyonel anlamda bir iş halini aldı.
Bugün Türkiye’de Kütür Bakanlığı’nın
verilerine göre yalnızca müzeler
denetiminde faaliyet gösteren
bin 500’ü aşkın koleksiyoncu var.
Bu sayıya müzayedeler ve sanat
merkezleri de eklenince rakam
3 bin 500 koleksiyoneri geçiyor.
Türkiye’deki bu sanat piyasasının
ulaştığı büyüklük ise 300 milyon
doları aşmış durumda.
Kendi içerisinde büyük bir camia
olan koleksiyonerlerin kayıtlı olduğu
müzelere göre en fazla olduğu iller
sıralamasında İstanbul başı çekiyor.
Neredeyse 500 koleksiyonerin olduğu
bu büyük şehri ise 200’ye yakın
koleksiyoner sayısıyla Ankara takip
ediyor. Koleksiyonerlerin fazla olduğu
görülen üçüncü il ise İzmir.
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İLK KOLEKSİYONLARI DEĞERLİ
OBJELER OLUŞTURUYOR
Koleksiyon, içerisinde bir tarih
barındırır. Tarih ise koleksiyonerliğin
ta kendisini… Geçmişi antik döneme
tekabül eden koleksiyonerlik adına
yapılan ilk eylemlerin, Yunan ve
Mezopotamya Uygarlıkları’na
dayandığı biliyor. Tapınaklara adak
olarak sunulan değerli objelerin
saklanması ile bu geleneğin
geliştiği düşünülüyor. Daha
sonra yöneticilerin, savaşlarda
kazandığı ganimetleri saraylarında
toplayıp onlar için özel birer oda
yaptırmalarıyla bu hobi sistemleşiyor.
Dini ve siyasi temele dayalı olan ilk
koleksiyonlarda ise gösterişli ve üstün
nitelikli işçilik sergileyen parçalar
tercih ediliyor.
Zaman içerisinde elbette
koleksiyonerlik de evrim geçiriyor.
Yüzyıllar içerisinde objelerin değer
kazanması ve sanatın yükselmesiyle

Türkiye’de de bu tutku yayılıyor.
1960’lı, 1970’li yıllarda tarihi eser
koleksiyonerliğinin yoğun olduğu
akım sonrasında araba ya da belli bir
dönemin tabloları gibi çeşitli spesifik
tercihler ön plana çıkıyor.
KOLEKSİYONERLER ARASINDA
SANAYİCİLER DE VAR
Türkiye’de koleksiyoner olabilmek
için öncelikle ‘koleksiyonerlik belgesi’
temin edilmesi gerekiyor. Bunun
için en yakın Müze Müdürlüğü’ne
bir dilekçe ve yasal hükümler
doğrultusunda talep edilen diğer
belgeler ile başvuru yapılıyor.
Ülkemizdeki koleksiyonerlerin
hemen hepsi sanatı desteklemeleri,
çoğunlukla işinin haricinde kültürel
bir enstitüde yöneticilik yapmaları,
ulusal ve uluslararası sergilere
ödünç eserler vermeleri ile tanınıyor.
Bu isimler arasında ise çok köklü
sanayiciler de var.

İŞ DÜNYASININ TANINAN BAZI KOLEKSİYONERLERİ

Abdi İbrahim
Nezih Barut

Çarmıklı Holding
Hakan Çarmıklı

750’ye yakın resim koleksiyonu
ile Türkiye’nin en önemli sanat
koleksiyonerleri arasında
gösterilen Nezih Barut, Abdi
İbrahim Yönetim Kurulu
Başkanı. Koleksiyonunda daha
çok çağdaş ve klasik modern
eserlere ilgi gösteren Barut,
ayrıca heykel sanatının da
büyük bir hayranı olduğunu
ifade ediyor.

Borusan Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık yaklaşık 30
yıldır koleksiyonerliğe ilgi
duyuyor. Bugün Borusan
koleksiyonunda yağlıboya
tablolar, heykeller, fotoğraf gibi
farklı araçlarla oluşturulmuş
600’e yakın sanat eseri
bulunuyor.

Çarmıklı Holding CEO’su
Hakan Çarmıklı, önemli
bir yabancı çağdaş eserler
koleksiyoncusu olarak
tanınıyor. Eşi koleksiyoner ve
sanat yazarı Banu Çarmıklı ile
beraber yerli, yabancı dünya
sanatına katkıda bulunan
sanatçıların eserlerini satın
alıyor.

Borusan Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık yaklaşık 30
yıldır koleksiyonerliğe ilgi
duyuyor. Bugün Borusan
koleksiyonunda yağlıboya
tablolar, heykeller, fotoğraf gibi
farklı araçlarla oluşturulmuş
600’e yakın sanat eseri
bulunuyor.

Borusan Holding
Ahmet Kocabıyık

Eczacıbaşı
Oya ve Bülent
Eczacıbaşı

Türkiye’de 3 bin 500’ü aşkın koleksiyoner var.
Bu kişiler içerisinde iş dünyasında yakından tanınan sayısız isim bulunuyor.

Has Otomotiv
Can Has

Tırsan
Çetin Nuhoğlu

Has Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı ve Kadir Has Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Can
Has’ın sanat koleksiyonu da
dudak uçurtan cinsten. 2000’li
yıllardan sonra çağdaş eserler
toplayan Has’ın koleksiyonunda
Mehmet Güleryüz, Fahrelnissa
Zeid, Erol Akyavaş, Burhan
Doğançay, Abdurrahman
Öztoprak ve Canan Tolon gibi
sanatçıların eserleri bulunuyor.
Uzun süredir Türk resim
sanatı ustalarının ve
heykeltıraşlarının eserlerini
toplayan Tırsan Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin
Nuhoğlu’nun koleksiyonu
oldukça zengin. Nuhoğlu
için aynı zamanda gerçek
bir fotoğraf koleksiyoncusu
olduğu da söyleniyor.

Dünyanın sayılı
koleksiyonerlerinden olan
Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer M. Koç, İstanbul
Arkeoloji Müzesi’nin kayıtlı
koleksiyoneri olarak tanınıyor.
Osmanlı tarihi üzerine
dünyanın en büyük kitap
koleksiyonuna sahip olan Koç,
1980’li yıllardan bu yana kitap
biriktiriyor.

Koç Holding
Ömer M. Koç

Burhan Doğançay’ın ‘Mavi
Senfoni’ isimli eserini 2.2
milyon TL ödeyerek satın
aldığında medyada büyük
yankı uyandıran Murat Ülker,
Yıldız Holding Yönetim Kurulu
Başkanı. Ülker’in koleksiyonu
her ne kadar hat sanatının
kıymetli eserleriyle tanınsa da
koleksiyonerin resim sanatına
ilgisi de biliniyor.

Yıldız Holding
Murat Ülker
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TABLOLAR

2021 OCAK AYINDA
İTHALAT, BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI AYINA GÖRE
YÜZDE 5,6 ORANINDA
AZALDI.

2021 OCAK AYINDA
İHRACAT, BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI AYINA
GÖRE YÜZDE 2,5
ORANINDA ARTTI.

2021 OCAK AYINDA
DIŞ TİCARET AÇIĞI
YÜZDE 32 ORANINDA
AZALARAK 3,7 MİLYAR
DOLARA GERİLEDİ.

RUSYA
FEDERASYONU

328,2

ALMANYA

1,3

İSPANYA

810,2

Milyon
Dolar

Milyon
Dolar

Milyon
Dolar

Milyar
Dolar

620,2

ABD

565,8

810,3

Milyon
Dolar

Milyon
Dolar

688,8

Milyon
Dolar

İSRAİL

393,1

Milyon
Dolar

Hollanda

370,6

Milyon
Dolar

EN FAZLA İHRACAT
YAPILAN ILK 10 ÜLKE

IRAK

İTALYA

FRANSA

2021 OCAK AYINDA
İHRACATIN İTHALATI
KARŞILAMA ORANI
YÜZDE 83 OLDU.

BİRLEŞİK
KRALLIK

784,3
Milyon
Dolar

2021 yılının ocak ayında en
fazla ihracat yapılan ülke 1,3
milyar dolar ile Almanya
oldu. Almanya’yı 810,3 milyon
dolar ile İtalya ve 810,2
milyon dolar ile ABD izledi.

ANA ÜRETİM GRUPLARININ
2021 OCAK AYINDA
İHRACATTAN ALDIĞI PAY

ANA ÜRETİM GRUPLARININ 2021 OCAK
AYINDA İHRACATTAN ALDIĞI PAY

Sanayi %82,1
Tarım %15,2
Maden %2,6
%1,4
217,2
Milyon Dolar
Hayvansal
Ürünler

%13,5
1,1
Milyar Dolar

%3
454
Milyon Dolar
Ağaç ve
Orman Ür.

%9,1
1,3
Milyar Dolar

Tarıma Dayalı
İşlenmiş Ür.

%60,1
8,3
Milyar Dolar

2021 OCAK AYINDA İHRACATI
EN FAZLA ARTAN İL

%10
1,6
Milyar Dolar

TUNCELI

Bitkisel
Ürünler

Kimyevi Mad.
ve Mam.

Sanayi
Mam.

%925,3

İLLERE GÖRE 2021 OCAK AYINDAKİ İHRACAT DAĞILIMI
İSTANBUL
5,7

MİLYAR DOLAR

ANKARA
582,2

MİLYON DOLAR
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BURSA
1,14

MİLYAR DOLAR

SAKARYA
503,8

MİLYON DOLAR

KOCAELI
1,1

MILYAR DOLAR

MANİSA
300,4

MİLYON DOLAR

İZMİR
794,3

MİLYON DOLAR

DENİZLİ
294

MİLYON DOLAR

GAZİANTEP
670,5
MİLYON DOLAR

KONYA
203,6

MİLYON DOLAR

1 - 31 OCAK İHRACAT RAKAMLARI
SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI - 1.000 $
1 - 31 OCAK

1 OCAK - 31 OCAK

2019

2020

Değişim
('20/'19)

2,043,210

2,063,951

1.0

15.2

2,043,210

2,063,951

1.0

15.2

1,381,717

1,392,675

0.8

10.3

1,381,717

1,392,675

0.8

10.3

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

583,440

601,104

3.0

4.4

583,440

601,104

3.0

4.4

Yaş Meyve ve Sebze

255,295

279,079

9.3

2.1

255,295

279,079

9.3

2.1

Meyve Sebze Mamulleri

131,870

129,884

-1.5

1.0

131,870

129,884

-1.5

1.0

Kuru Meyve ve Mamulleri

113,205

104,109

-8.0

0.8

113,205

104,109

-8.0

0.8

Fındık ve Mamulleri

183,300

191,187

4.3

1.4

183,300

191,187

4.3

1.4

Zeytin ve Zeytinyağı

24,452

15,962

-34.7

0.1

24,452

15,962

-34.7

0.1

Tütün

79,131

59,334

-25.0

0.4

79,131

59,334

-25.0

0.4

Süs Bitkileri ve Mam.

11,024

12,016

9.0

0.1

11,024

12,016

9.0

0.1

208,704

217,214

4.1

1.6

208,704

217,214

4.1

1.6

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

208,704

217,214

4.1

1.6

208,704

217,214

4.1

1.6

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

452,789

454,063

0.3

3.4

452,789

454,063

0.3

3.4

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri

452,789

454,063

0.3

3.4

452,789

454,063

0.3

3.4

11,103,440

11,116,936

0.1

82.1

11,103,440

11,116,936

0.1

82.1

1,027,136

1,077,484

4.9

8.0

1,027,136

1,077,484

4.9

8.0

Tekstil ve Ham maddeleri

672,954

731,548

8.7

5.4

672,954

731,548

8.7

5.4

Deri ve Deri Mamulleri

132,743

110,259

-16.9

0.8

132,743

110,259

-16.9

0.8

Halı

221,440

235,677

6.4

1.7

221,440

235,677

6.4

1.7

1,680,111

1,647,917

-1.9

12.2

1,680,111

1,647,917

-1.9

12.2

1,680,111

1,647,917

-1.9

12.2

1,680,111

1,647,917

-1.9

12.2

C. SANAYİ MAMULLERİ

8,396,193

8,391,534

-0.1

62.0

8,396,193

8,391,534

-0.1

62.0

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

1,490,276

1,523,136

2.2

11.3

1,490,276

1,523,136

2.2

11.3

Otomotiv Endüstrisi

2,398,190

2,267,427

-5.5

16.8

2,398,190

2,267,427

-5.5

16.8

Gemi ve Yat

108,752

42,744

-60.7

0.3

108,752

42,744

-60.7

0.3

Elektrik Elektronik

822,635

897,123

9.1

6.6

822,635

897,123

9.1

6.6

Makine ve Aksamları

623,759

652,608

4.6

4.8

623,759

652,608

4.6

4.8

Demir ve Demir Dışı Metaller

702,066

760,570

8.3

5.6

702,066

760,570

8.3

5.6

Çelik

1,135,829

1,056,325

-7.0

7.8

1,135,829

1,056,325

-7.0

7.8

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

287,897

279,256

-3.0

2.1

287,897

279,256

-3.0

2.1

Mücevher

291,806

330,861

13.4

2.4

291,806

330,861

13.4

2.4

Savunma ve Havacılık Sanayii

166,851

172,973

3.7

1.3

166,851

172,973

3.7

1.3

İklimlendirme Sanayii

361,004

401,181

11.1

3.0

361,004

401,181

11.1

3.0

Diğer Sanayi Ürünleri

7,129

7,331

2.8

0.1

7,129

7,331

2.8

0.1

III. MADENCİLİK

329,223

353,423

7.4

2.6

329,223

353,423

7.4

2.6

Madencilik Ürünleri

329,223

353,423

7.4

2.6

329,223

353,423

7.4

2.6

T O P L A M (TİM*)

13,475,873

13,534,310

0.4

89.9

13,475,873

13,534,310

0.4

89.9

İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat

1,210,622

1,514,035

25.1

10.1

1,210,622

1,514,035

25.1

10.1

14,686,495

15,048,344

2.5

100.0

14,686,495

15,048,344

2.5

100.0

SEKTÖRLER
I. TARIM
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER

II. SANAYİ
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

GENEL İHRACAT TOPLAMI

Pay(20)
(%)

2019

2020

Değişim
('20/'19)

Pay(20)
(%)

Birlik adresleri
Akdeniz İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin
Aksoy Cad. No: 4 Yenişehir/Mersin
Tel: 0 324 325 37 37 Faks: 0 324 325 41 42
E-Posta: akib@akib.org.tr
Web Adresi: www.akib.org.tr
Gen. Sek.: Mehmet Ali Erkan
Gen. Sek. Yrd: Canan Aktan Sarı
Batı Akdeniz İhracatçılar
Birliği Genel Sekreterliği
Aspendos Bulvarı No: 221 07200/Antalya
Tel: 0 242 311 80 00 Faks: 0 242 311 79 00
E-Posta: baib@baib.gov.tr
Web Adresi: www.baib.gov.tr
Genel Sekreter V.: Güliz Akel Çetinkaya
Denizli İhracatçılar Birliği
Genel Sekreterliği
Akhan Mah. 246 Sok. No:8
Pamukkale/Denizli
Tel: 0 258 274 66 88 Faks: 0 258 274 72 22 - 62
E-Posta: denib@denib.org.tr
Web Adresi: www.denib.org.tr
Genel Sekreter: Uğur Dayıoğlu

Genel Sekreter V.
Senem Sanal Sezerer
Genel Sekreter Yrd. V.
Mustafa Seçilmiş
Genel Sekreter Yrd. V.
Yiğit Tufan Eser
Genel Sekreter Yrd. V.
Kübra Ulutaş
Genel Sekreter Yrd. T.
Mehmet Genç
Dış Ticaret Kompleksi
Çoban Çeşme Mevkii Sanayi Cad.
B-Blok K: 9 Yenibosna / İstanbul
Tel: 0 212 454 04 90 - 91
Faks: 0 212 454 04 13 / 454 04 83
tim@tim.org.tr
www.tim.org.tr
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İstanbul İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği
Dış Ticaret Kompleksi C-Blok Çoban Çeşme Mevkii
Sanayi Cad. Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0 212 454 05 00 Faks: 0 212 454 05 01 - 02
E-Posta: iib@iib.org.tr
Web Adresi: www.iib.org.tr
Genel Sekreter V.: Doğuş Tozanlı
Genel Sekreter Yrd: İsmail Bozdemir
Genel Sekreter Yrd: Kutay Oktay
İstanbul Maden Ve Metal
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çoban Çeşme Mevkii
Sanayi Caddesi
Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0 212 454 00 00 Faks: 0 212 454 00 01
E-Posta: immib@immib.org.tr
Web Adresi: www.immib.org.tr
Genel Sekreter: Armağan Vurdu
Genel Sekreter Yrd: Coşkun Kırlıoğlu
Genel Sekreter Yrd: Fatih Özer
Genel Sekreter Yrd: Muharrem Kayılı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
Genel Sekreterliği
Cumhuriyet Cad. Eren İş Mrk. No: 86 K: 4-5 Erzurum
Tel: 0 442 214 11 85 Faks: 0 442 214 11 89 - 91
E-Posta: daibarge@daib.org.tr
Web Adresi: www.daib.org.tr
Genel Sekreter: Murat Karapınar
Genel Sekreter Yrd: Melih Leylioğlu

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Dış Ticaret Kompleksi B-Blok
Çoban Çeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0 212 454 02 00 Faks: 0 212 454 02 01
E-Posta: info@itkib.org.tr
Web Adresi: www.itkib.org.tr
Genel Sekreter V.: Mustafa Bektaş
Genel Sekreter Yard.: Özlem Güneş
Genel Sekreter Yard.: Fatih Zengin

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
Genel Sekreterliği
Pazarkapı Mah. Sahil Cad. No: 95, Trabzon
Tel: 0 462 326 16 01 - Faks: 0 462 326 94 01 - 02
E-Posta: dkib@dkib.org.tr
Web Adresi: www.dkib.org.tr
Genel Sekreter: İdris Çevik

Karadeniz İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği
Atatürk Bulvarı No:19/E 28200 Giresun
Tel: 0 454 216 24 26 Faks: 0 454 216 48 42
E-Posta: kib@kib.org.tr
Web Adresi: www.kib.org
Genel Sekreter T.: Bülent Cebeci

Ege İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği
Atatürk Cad. No:382 Alsancak/İzmir
Tel: 0 232 488 60 00 - Faks: 0 232 488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.tr
Web Adresi: www.egebirlik.org.tr
Genel Sekreter: İ. Cumhur İşbırakmaz
Genel Sekreter Yrd: Kemal Coşkun
Genel Sekreter Yrd: Çiğdem Önsal
Genel Sekreter Yrd: Serap Ünal

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat/Ankara
Tel: 0 312 447 27 40 (5 Hat)
Faks: 0 312 446 96 05
E-Posta: oaibwebmaster@oaib.org.tr
Web Adresi: www.oaib.org.tr
Genel Sekreter: Özkan Aydın
Genel Sekreter Yrd: Esra Arpınar
Genel Sekreter Yrd: Fatih Yumuş

Güneydoğu Anadolu İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği
Gazimuhtarpaşa Bulvarı Mücahitler Mah. 52012
No’lu Sk. No: 6 27090 Şehitkamil/Gaziantep
Tel: 0 342 211 05 00 Faks: 0 342 221 05 09-10
E-Posta: gaibevrak@gaib.org.tr
Web Adresi: www.gaib.org.tr
Genel Sekreter: Bülent Kayalı
Genel Sekreter Yrd: Aydın Kutlu
Genel Sekreter Yrd: Serdar Hasan Aydoğan

Uludağ İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği
Organize Sanayi Bölgesi 2. Gelişim Sahası
Kahverengi Cad. No: 11 16140 Nilüfer/Bursa
Tel: 0 224 219 10 00
Faks: 0 224 219 10 90
E-Posta: uludag@uib.org.tr
Web Adresi: www.uib.org.tr
Genel Sekreter: Mümin Karacakayalılar
Genel Sekreter Yrd. V. Birgül Polat

43 yıldır,
Römörkörcülük ve Kılavuzluk hizmetlerinde

ilklerle başı çekiyor olmaktan

Gururluyuz...

+

