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ﬂ Yat›r›m’›n art›k geleneksel hale gelen “Geniﬂ Aç›” konferanslar›n›n bu ayki konusunun ne olmas›
gerekti¤ini tart›ﬂ›rken, çok say›da seçenek ç›kt› önümüze. Ancak, karar vermekte zorlanmad›k;
dünya ekonomi ve siyasetinin bugününü ve gelece¤ini en fazla etkileyecek, dolay›s›yla ülkemizi de çok
yak›ndan ilgilendiren bir konu olarak Çin’in de¤iﬂimini, bu de¤iﬂimin dünyaya ve ülkemize muhtemel
etkilerini, 12 May›s 2005 tarihinde ‹ﬂ Kuleleri’nde düzenledi¤imiz Geniﬂ Aç› toplant›s›n›n konusu olarak
belirledik.
Çin konusunda uluslararas› alanda otorite kabul edilen bir isim olan, ABD D›ﬂ ‹liﬂkiler Konseyi ile
Washington DC Uluslararas› Ekonomi Enstitüsü ö¤retim üyesi, ABD-Çin ‹liﬂkileri Ulusal Komitesi Yönetim
ve Yürütme Kurullar› üyesi Dr. Nicholas Lardy’yi ülkemize davet ettik,
özel konuklar›m›z ve medya ile buluﬂturduk.
Konferans›n büyük ilgi görmesi üzerine, Çin konusunun sadece bu
toplant›yla s›n›rl› kalmas›n› istemedik ve daha geniﬂ bir çerçevede ele
almak üzere, ‹ﬂ Yat›r›m-Capital dergisi ortak ürünü olan Geniﬂ Aç›
dergisine de taﬂ›maya karar verdik. Çin’i tan›ma ve anlamada, Çin ile iﬂ
yapman›n inceliklerini, f›rsat ve tehditlerini ortaya koymada, ülkemiz iﬂ
ve siyaset dünyas› ile akademik çevrelere katk› sunal›m istedik.
Dergimizin bu say›s›nda, Çin’i yak›ndan takip eden, Çin ile iﬂ yapan kuruluﬂ temsilcilerinin görüﬂ ve
de¤erlendirmelerinin yan› s›ra Dr. Lardy’nin konferans konuﬂmas›ndan da geniﬂ bir özet bulacaks›n›z.
De¤erli görüﬂ ve katk›lar› için tüm kat›l›mc›lara ve birikimlerini bizlerle paylaﬂt›¤› için Dr. Nicholas
Lardy’ye bir kez daha teﬂekkür ediyoruz.
Gelecek say›da, bir baﬂka konuda görüﬂmek üzere...
‹lhami Koç
‹ﬂ Yat›r›m Genel Müdürü

Çin’i
anlamak...

Do¤an Burda Rizzoli
Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.ﬁ
Hürriyet Medya Towers 34212 Güneﬂli-‹STANBUL
Tel 0 212 410 32 28 Faks 0 212 410 32 27
capital@dbr.com.tr
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Capital ve úü Yatırım iübirliùi ile
gerçekleütirilen toplantılarımızın bu
seferki gündemi Çin’deki fırsatlar ve
tehditler oldu. Bu muazzam pazardaki
deùiüimi mercek altına aldık. Çin
konusunda uzman, bu pazarı iyi
tanıyan iüadamı ve yöneticilerin
katılımıyla, Türk üirketlerinin
deùerlendirebileceùi fırsatları
konuütuk.Ayrıca, Türkiye ile Çin
arasındaki iliükilerin geliütirilmesi için
neler yapılabileceùini inceledik.
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Dünyanın önde gelen Çin
uzmanlarından Dr. Nicholas Lardy, úü
Yatırım’ın davetlisi olarak katıldıùı
Geniü Açı toplantısında Çin pazarının
bugününü ve yarınını deùerlendirdi.
Ona göre, Çin son yıllardaki etkileyici
performansını gelecekte de
sürdürecek.
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Capital Dergisi-‹ﬂ Yat›r›m
iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirdi¤imiz
“Geniﬂ Aç›” dergisinin bu
say›s›n›n konusu Çin pazar› oldu.
Dünyadaki bütün ülkelerin
dikkati bu muazzam pazara
yönelmiﬂ durumda. Büyüme
rekorlar› k›ran Çin’deki de¤iﬂim
ilgiyle izleniyor. Her ülkede
ﬂirketler, bu pazardaki
dinamizmden nas›l
yararlanabilece¤inin hesaplar›n›
yap›yor. Türkiye’de ise bugüne
dek a¤›rl›kl› olarak Çin’in
yaratt›¤› tehditler ele al›nd›.
Ucuz fiyat politikas› sayesinde
neden oldu¤u rekabete dikkat
çekildi. Geniﬂ Aç› toplant›s›nda
bu konunun yan› s›ra, Çin
pazar›nda Türk ﬂirketlerin
yararlanabilece¤i f›rsatlar›
de¤erlendirdik. Pazar› iyi
tan›yan, orada baﬂar›l› iﬂlere
imza atm›ﬂ uzmanlar›n kat›l›m›n›
sa¤lad›k. Moderatörlü¤ünü
Capital Yay›n Direktörü M. Rauf
Ateﬂ’in yapt›¤› toplant›ya,
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi
Baﬂkan› O¤uz Sat›c›, DE‹K TürkÇin ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Yavuz
Onay, Demirdöküm Genel
Müdürü B. Lütfü K›z›ltan, Vestel
Genel Müdür Yard›mc›s› ﬁeref
Hamarat ve ‹ﬂ Yat›r›m
Ekonomisti Türker Hamzao¤lu
kat›ld›.
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M. Rauf Ateﬂ Ben O¤uz beyle baﬂlayal›m
diyorum. Son 4 ayd›r tüm dünyada Çin ile ilgili
önemli geliﬂmeler yaﬂan›yor. Türkiye’de kota
uygulamas› baﬂlad›. Avrupa Birli¤i’nde de bir
kota uygulamas› baﬂlat›lmas› tart›ﬂ›l›yor. Baﬂka
geliﬂmeler de var. Özellikle ihracat
cephesinden O¤uz Sat›c› son dönemi nas›l
de¤erlendirir?
O¤uz Sat›c› ﬁimdi Çin ile ilgili durumu tüm
hatlar›yla tespit etmek çok da mümkün de¤il.
Zaten bu yüzden belki de bizim ﬂimdiye kadar
yapt›¤›m›z birçok çal›ﬂman›n ﬂeklini de¤iﬂtirdi.
Çin ile ilgili çal›ﬂma yürütürken kendi içimizde
de bir de¤iﬂim yaﬂad›k. Biz eskiden ülke
raporlar› haz›rl›yorduk. Bu ülke raporlar› da
biliyorsunuz, birkaç sayfa içerisinde ﬂu vard›r
bu vard›r diye bitiyor. Ama Çin kocaman, çok
daha geniﬂ çal›ﬂmak laz›m. O zaman dedik ki
biz art›k bu raporlama iﬂinden ç›kal›m, ülke
analizlerine geçelim. ‹lk çal›ﬂmay› da Çin ülke
analizi diye bir çal›ﬂma olarak ç›kard›k. Belki
Çin ile ilgili yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar için çok
önemli bir kaynak olabilir. Bu yüzden bir de
departman kurduk. Tamamen ülkeler ile ilgili,
dünyan›n dört bir yan›nda ç›kan birçok haberi
de¤erlendirip, birçok bilgiyi toparlay›p
konsolide edip, onu objektif bir ﬂekilde
yorumlayarak ortaya ç›karmaya baﬂlad›k.
Bunlar› da sürekli yeniliyoruz. Yap›lan bir ülke
analizi o ﬂekliyle kalm›yor. Geliﬂmelere göre
oraya yeni bilgiler giriyor, ya da de¤iﬂmiﬂ
birtak›m ﬂeyler varsa ç›k›yor.
Burada yapt›¤›m›z ilk çal›ﬂma da Çin ülke
analizi oldu. Bu analizi enine boyuna
inceledi¤imizde ortaya ﬂunlar ç›k›yor. Bir kere
Çin konusu bir tek liderin tespitiyle
geçiﬂtirilebilecek bir ﬂey de¤il. Bu analiz, Çin
olay›na, Çin mallar›n›n dünya pazarlar›na
yarataca¤› etki, Çin ithalat›n›n dünya emtia
piyasalar›na yapaca¤› etki diye de bak›lmamas›
gerekti¤ini gösteriyor. Yani Çin topluca bir
vaka. D›ﬂ ticaretinden, ithalat›ndan,
ihracat›ndan kendi içerisindeki üretimine,
yabanc› sermayenin Çin içerisindeki yap›s›na,
Çin’in mevcut durumdaki yönetiﬂim biçimine
kadar bir vaka olarak dünyada duruyor.
Taﬂ›d›¤› potansiyel ve riskler yine bizim zaman
zaman pazar›n içerisinde tart›ﬂt›¤›m›z gibi, bir
ülkenin üretimine, d›ﬂ ticaretine verece¤i
zarardan çok daha büyük tehditleri içerisinde
taﬂ›yor. Bu anlamda de¤erlendirmeye bak›nca
da insan› çok farkl› noktalara götürüyor. O da
gelece¤e dönük Çin’in yaratabilece¤i etkileri iyi
ölçmemiz gerekti¤ini bize gösteriyor. Biz de
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çal›ﬂmalar›m›z› asl›nda tamamen bunun üzerine
yap›yoruz.
K›sa vade ile bakt›¤›m›zda, özellikle kendi
ihracatç› cephemizden bakt›¤›m›zda ﬂunu
görüyoruz ki Çin sadece Çinlilere
b›rak›lmayacak kadar büyük bir pazar. Bu
anlamda Çin üzerinde ne yapabiliriz, ne
geliﬂtirebiliriz diye araﬂt›r›yoruz. Di¤er taraftan
da Çin ile ortaklaﬂa kulland›¤›m›z dünya
pazarlar›nda Çin’i ne kadar marke edebiliriz,
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) ﬂartlar›
içerisinde Çin’i daha ne kadar pazar›n d›ﬂ›nda
tutabiliriz gibi çal›ﬂmalar› da yürütüyoruz.
Bunlar Türkiye’de yapt›¤›m›z çal›ﬂmalardan çok
daha ba¤›ms›z. Bir tarafta Avrupa Birli¤i (AB)
içerisinde, bir tarafta Amerika’da örgütledi¤imiz
bununla ilgili çal›ﬂmalar, gruplar var. Bu asl›nda
yine d›ﬂar›dan göründü¤ü kadar hafife
al›nabilecek bir ﬂey de¤il. Belki Türkiye’de biz

bunu yaparken içinde yaﬂayan arkadaﬂlar
hissetmiyor ama bu çeﬂitli ülkelerde çok farkl›
noktalardan destek görerek iﬂliyor. Yap›lan
bütün çal›ﬂmalar›n asl›nda kendi içerisinde
yaratmaya çal›ﬂt›¤› birtak›m hesaplar var.
Kendi yapt›¤›m›z çal›ﬂman›n ne ﬂekilde
ortaya ç›kt›¤›n› sizinle paylaﬂacak olursak,
bundan 14 ay önce, ilk ‹stanbul’da ortaya ç›kt›
ama onun öncesinin de bir altyap› çal›ﬂmas›
var. Bu çal›ﬂman›n yap›labilmesi için de ondan
3-4 sene öncesinin çal›ﬂmalar› var. Zaman
zaman da kamuoyunda kendimize haks›zl›k
ediyoruz. ‹ﬂte 2005’le ilgili hiç kimse bir ﬂey
yapmad›, sektör bunlar› hesap etmedi gibi.
Tabii ki böyle de¤il. Bu piyasada hareket eden
gerçek oyuncular, köklü yat›r›m yapm›ﬂ, dün
yat›r›m› olan, bugün yat›r›m› olan, yar›n da
yat›r›m› olmaya devam edecek insanlar, tabii ki
bunu hiçbir ﬂekilde bugünden yar›n› hesap
ederek yapm›yor. Bunun için çeﬂitli
donan›mlara ihtiyac›m›z vard›. Bu donan›mlar›n
baﬂ›nda da bizi Gümrük Birli¤i (GB) anlaﬂmas›
kendi d›ﬂ ticaret politikas›na ba¤layan AB var.
AB’de sizinde yak›ndan tan›d›¤›n›z Euroteks
diye bir çat› örgüt var. Tekstil segmentlerinin
hepsini kendi alt›nda besleyen çat› bir
örgütlenme bu. Biz mesela 5 y›l önce bu alt
segmentlerdeki örgütlenmelere girdik. Bunlar›n
üyesi olduk. Genel kurullar›na girdik.
Baz›lar›n›n yönetimlerinde yer almaya baﬂlad›k.
En son Euroteks’inki söz konusuydu.
Euroteks’inkine girdik. O dönemde sadece
gözlemci olarak al›yorlard› Türkiye’yi, AB
ülkesi olarak kabul etmedikleri için. Onlar›
zorlad›k. Tüzüklerini de¤iﬂtirttik. 3 sene önce
buran›n yönetiminde söz hakk›, oy hakk› sahibi
olarak pozisyon yaratt›k. Önce 2 idi, sonra
bunu 4’e ç›kartt›k. Bu yönetime sektörün
içerisinden gönderdi¤imiz insanlar›, dillerinden
sosyal kimliklerine kadar özelliklerini dikkate
alarak, o yap›n›n içerisindeki di¤er ülkelerin
temsilcileriyle iliﬂkileri geliﬂtirebilecek
arkadaﬂlardan seçtik. Yani net söyleyeyim,
Musevi arkadaﬂ da koyduk yönetime, Frans›z
terbiyesi alm›ﬂ arkadaﬂ da koyduk, Alman
terbiyesi alm›ﬂ arkadaﬂ da koyduk. De¤iﬂimi
gerçekleﬂtirmek için mutlaka gelece¤i
tasarlamak gerekiyor. Biz burada çok ciddi bir
tasar›m yapt›k. Bunun her taraf› nak›ﬂ nak›ﬂ
iﬂlendi. Sonunda orada etkili bir pozisyon
ald›k. Durum bu ﬂekiyde, özetle anlatacak
olursak.
Di¤er taraftan da Amerika’daki
çal›ﬂmalar›m›zda da, belki daha önceden

kamuoyunda izlediniz, biz her ﬂartta özellikle
tekstil ve haz›r giyim ile ilgili ana konularda bu
kota çal›ﬂmalar›nda Amerika’da çok aktif roller
alm›ﬂt›k. Orada da sa¤lam iliﬂkileri
oluﬂturmuﬂtuk. Bunlar›n hepsini birbirine
monte etmek gerekiyordu. ‹ﬂte 14 ay önce
Euroteks’in genel kurulunun ‹stanbul’da
yap›lmas›n› sa¤lad›k. O genel kurul yap›lmadan
önce onlarla da görüﬂmeleri sürdürdük. ‹ﬂte 14
ay öncesinde o genel kurulda, bu iﬂi biraz
daha onun heyecan› içerisine sokup ‹stanbul
deklarasyonu diye bir ﬂeyi yola ç›kard›k. O
ateﬂi yakmak gerekiyordu. O bile o gün acaba
ne oluyor, ne bitiyor, böyle bir ﬂeye gerek var
m›yd›, yok muydu diye kendi içinde
sorgulanm›ﬂ olabilir. Ama daha sonra devam›
bir biçimde getirildi¤i için, Washington’da,
Brüksel’de, Cenevre’de sürerek devam etti.
Sonunda bugünkü sonuçlar ç›kt›.
OøUZ SATICI
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Bugün nasıl bir sonuç var? Sonuç üu.
Türkiye’de tekstil ve hazır giyimle ilgili kotalı
alanlarda serbestlik olmadı. 42 kategoride yine
kotalar 3 yıllıùına devam ediyor. úlk önce AB
ile gözetim kararı çıkmıütı. O da önemli bir
karardı. Yani gözetim kararı da
çıkarmayabilirdi AB. Gözetim kararı çıktı.
Gözetim kararı üzerinde de çalıümalar yapıldı.
ûimdi 12 kategoride kota konması üzerinde
konuüuluyor. Tabii bunun arkasında çok büyük
pazarlıklar var. Bu pazarlıklar sürecek, devam
edecek. Çinlilerin üu anda tek derdi
Türkiye’nin Çin’in dünya pazarlarındaki
hareketlerine bir kısıt getiriyor olması. Hatta
buna liderlik etmesi. Ama tabii bu üunu
gösteriyor; Türk iü dünyası bu konuda
Avrupalı, Amerikalı iü dünyasından da daha
dinamik. Biraz da sebebi daha aç olması.
Onlar biraz daha tok oldukları için tuttukları
pozisyon biraz daha aùır oluyor. Ama biz
onların aùırlıùını kullanıp kendi
dinamizmimizle birleütirdiùimizde sonuçlar
çıkarabiliyoruz. Peki bunlar ne getiriyor, ne
götürüyor? Bunların hepsi aslında Çin’in çok
daha geniü açıdan deùerlendirilmesi gereùine
dikkat çekiyor. Çin ile ilgili dünyada birçok
ülkenin çok farklı planları var. Bugün
Amerika’nın da Çin üzerinde farklı planları var,
Avrupa’nın da Çin üzerinde farklı planları var.
Çin’in de onlar üzerinde farklı planları var.
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Volkan Ak› Çin pazar›, f›rsat olarak da
görülüyor ayn› zamanda de¤il mi? Büyük bir
pazar. Tehditleri ve f›rsatlar› ayr› ayr›
de¤erlendirmek laz›m.
O¤uz Sat›c› Tabii. Zaten tehditlerin tamam›
kendi içerisinde büyük f›rsatlar› bar›nd›r›yor.
S›k›nt›lar›n ço¤u kendi içerisinde apayr›
f›rsatlar› bar›nd›r›yor. Bu do¤al olarak böyle.
Biz de burada hem kendimizin hem de tüm
dünyan›n bu f›rsatlar için biraz daha vakit
kazanmas›na katk›da bulunuyoruz. ﬁimdi
Çin’de birkaç tane yüz var. Sadece bir tane
de¤il. Yani Çin’in bir ön yüzü ya da bir arka
yüzü diye bakamazs›n›z tarif ederken. Yani bir
yüzü yüksek teknoloji gibi duruyor. Bir yüzü
modern bir dünya gibi duruyor. Bir yüzü varoﬂ
gibi duruyor. Bir yüzü taklitçi duruyor. Bir
yüzü çevreci gibi duruyor. Bir yüzü çevre
de¤erlerinin hepsinden kopmuﬂ olarak
duruyor. Bir taraf›nda insan haklar›n›n iﬂledi¤i
bir yüz görüyorsunuz. Ama arkas›na
bakt›¤›n›zda dünyan›n hiçbir yerinde
göremeyece¤iniz vakalarla karﬂ› karﬂ›ya
kal›yorsunuz. Bir noktada Çin ﬂöyledir ya da
böyledir demek o yüzden çok zor. Nas›l
yönetiliyor? Çin 2 bin tane parti meclisi üyesi
taraf›ndan yönetiliyor. Bunlar›n o ülkedeki
do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›yla
ba¤lant›lar› ne? Nereden geliyorlar, nereye
gidiyorlar? Bu bence Türkiye’nin üzerinde
derinlemesine çal›ﬂmas› gereken bir konu. Yani
Çin’i ne tek baﬂ›na bir kurul, ne bir iﬂ konseyi
ortaya ç›kar›p, bununla ilgili ﬂunu yapabiliriz
diyemez. Sadece ve sadece d›ﬂiﬂleri ya da d›ﬂ
ticaret bile bunu yapamaz. Çin baﬂl› baﬂ›na
üzerinde birçok fikir kulübünün çal›ﬂ›p, birçok
simülasyon, birçok senaryo üretmesi gereken
bir yer.
M. Rauf Ateﬂ Biraz da Yavuz Onay’dan bilgi
alal›m. Siz bildi¤im kadar›yla orada yaﬂad›n›z.
Yaﬂad›¤›n›z bu ülkeyi iyi biliyorsunuzdur. Siz
bir baﬂka aç›dan Çin gerçe¤ini ortaya
koyarsan›z seviniriz.
Yavuz Onay Ben O¤uz Beyin görüﬂlerine
tamamen kat›l›yorum. Hele en son söyledi¤i
iﬂbirli¤i konusunda sivil toplum örgütlerinin
birbirleriyle beraber ortak çal›ﬂma, ortak bir
proje, ortak bir oluﬂum yaratma fikrine her
zaman kat›l›yorum. Zaten Türk-Çin ‹ﬂ Konseyi
de bütün Türk sivil toplum örgütlerinin yapm›ﬂ
oldu¤u toplant›lara bazen konuﬂmac› olarak
bazen de dinleyici olarak kat›l›yor. Kendi
yapm›ﬂ oldu¤u oluﬂumlar da çok güzel. Hatta
‹Y‹P de herhalde bir ﬂeyler yapacak. TÜS‹AD’›n
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bu konuda bir y›ld›r baﬂlam›ﬂ oldu¤u bir
çal›ﬂma var. Alt çal›ﬂma grubu diye. Onlara biz
bazen dahil edildi¤imizde kat›l›yoruz. Ben
1978’den beri Çin ile beraberim. Bunun 197886 dönemi üniversite hayat›, yüksek lisans ile
geçti. 1986’da Çolako¤lu D›ﬂ Ticaret’in
bürosunu 15 günde açt›k. Bir haftada çal›ﬂma
iznini ald›m, ki bugün Türkiye’de çal›ﬂma izni
bir y›lda ç›km›yor. Çin’deki oluﬂumu biz içinde
yaﬂad›¤›m›z için her ﬂeyiyle, iyi ve kötü
taraflar›yla tan›d›k. K›sacas›, Türkiye’de ﬂu anda
2-3 kiﬂiyizdir, biz Çinli ile konuﬂurken ne
konuﬂaca¤›n› da bilerek konuﬂuyoruz.
Geçen sene Çin 20 milyon dolar ticari aç›k
verdi. 61 milyar dolar da yabanc› sermaye ak›ﬂ›
oldu. Öyle tuhaf ki, komünist bir ülkede bir
ﬂirket kuruyorsunuz, ﬂirketinizle beraber
ﬂirketin personeline çal›ﬂma izni veriliyor. Bizde
ise Çal›ﬂma Bakanl›¤›’nda 8 ayd›r bekleyen
dosyalar var. ﬁimdi k›yaslama yap›l›yor, niye
biz Çin ile rekabet edemiyoruz diye. Türkiye’de
otomatik ba¤lant›lar varken Çin’de hala
manyetolu telefonlar kullan›l›yordu. Bugün
LCD ekran bir büyük ekran televizyonun
YAVUZ ONAY Çin 1978’de bir
karar almıütı. Kapitalizmi Çin
çıkarları doùrultusunda kullanma
kararı. Yani ekonomik reform ya da
devrim kararı almıütı. Bu 1984
sonuna kadar hazırlıklar bütün
kadroların, önce parti delegeleri,
daha sonra yerel yöneticilerin, ta
üirketlere kadar, her cuma öùleden
sonra 3 saat süren toplantılarıyla
gerçekleütirildi. Hem psikolojik
olarak hem ideolojik olarak
eùitildikten sonra adım adım Çin’i
kapitalizmle tanıütırmaya çalıütılar.
Hatırlıyorum, biz bir fotoùraf
makinesi almak için Hong Kong’a
gitmiütik o yıllarda. Çünkü Çin’de
sadece bir marka vardı, o da pek
iüe yaramıyordu. úki çeüit elbise
vardı. Biri mavi, biri yeüil. Böylelikle
tekstil sorunları da yoktu, çünkü
baüka bir elbise yoktu. ûimdi ise
öyle bir duruma geldi ki Çin, bugün
24 saatte bir üirket kurulabiliyor.
Hele de bir serbest bölgede, biraz
da abartılı olacak, bir iülemi
veriyorsunuz, bardaùınızdaki çay
bitene kadar üirketiniz kurulmuü
oluyor her üeyiyle beraber.

perakende sat›ﬂ fiyat› 150 dolar ve adam
bundan 100 dolar para kazan›yor. Ayn›
televizyonu bizde 500 dolardan aﬂa¤›
alamazs›n. K›yaslamaya geliyorum. Niye
k›yaslamaya geliyorum? Türkiye’de baz› kararlar
al›n›yor. Biz ne oldu¤umuzu bilmeden bu
kararlar› veriyoruz. Ama kendimizin ne
oldu¤unu bilmiyoruz. Yani biz GB’ye üye
olurken haz›r m›yd›k? Ama Çin DTÖ’ye üye
olurken haz›rd›. Tamamen haz›rd›. Çünkü niye?
Gümrük vergileri düﬂme noktas›na gelecek
oldu¤unda Çin birdenbire ithalat yapan bir ülke
konumuna düﬂecekti haz›r olmasayd›. Çünkü
içerideki üretim halk›n geliﬂen nüfusuna
yetmeyecekti. Önce bunlar› yabanc› sermaye
ile ve kopyac›l›k ile halk›n ihtiyac›n›
karﬂ›layacak noktaya getirdi ve sonra DTÖ’ye
üye olma karar› ald›. Biz daha beyaz eﬂyay›
üretemezken, hala kalite sorunlar› yaﬂarken,
birdenbire tuttuk GB’ye girdik. Bunun
sanc›lar›n› hala çekiyoruz. Çünkü biz ona haz›r
de¤ildik.
ﬁimdi tekstilde bir karar verece¤iz AB’yi
dinliyoruz. AB’yi dinlerken bizim burada bir

ﬂey yapmam›z söz konusu de¤il. Avrupa
tekstile kota koyar, Türkiye koydu olur.
Çinlilerle karﬂ› karﬂ›ya kal›r›z. Sonra Çinlilerle
iﬂbirli¤i yapaca¤›z diyoruz. Daha yeni yeni
ﬂirketlerimiz cesaret toplad› gitti. Baz›
holdinglerimiz hala bu cesareti toparlayamad›.
Esas›nda o firmalar›n cesaretlerini toplamas› da
firman›n kendinden kaynaklanan bir olay de¤il.
Oraya giden elemanlar›n Çin’i tan›malar›ndan,
ﬂirketi bu iﬂe teﬂvik etmelerinden kaynaklanan
bir olay. ﬁimdi Çin pazar›na gireceksen, ki hala
girme imkan› var, finansman› da beraberinde
götüreceksin.
Türkiye’de bizim onlarla rekabet etmemiz
mümkün de¤il. Adam 35 sente benzin
kullan›yor, ben 2 dolara yak›n para veriyorum.
Adam 3 sente elektrik kullan›yor ben yaklaﬂ›k 8
sent veriyorum.
Volkan Ak› Bu yüzden mi tehdit Çin? Yani
bu özel bir damping mi? Nas›l ucuza ve verimli
çal›ﬂ›yorlar? Maliyetlerini nas›l bu kadar
düﬂürüyorlar?
Yavuz Onay Tehdit yok. Tehdidi biz
kendimiz yarat›yoruz. Ben Çin’deydim bir ay
önce. 57 dolara ç›kt› petrol. Benzin 34 sentten
40 sente yükseldi. Çinliler aya¤a kalkt›, olur mu
böyle ﬂey diye. Petrol fiyat› düﬂtü, benzin fiyat›
da düﬂtü. Bizdeki gibi petrol fiyat› düﬂtükten
bir ay sonra düﬂmüyor benzin fiyat›. Rahat
nefes almaya baﬂlad› insanlar. Yani bir
benzinin, ki Çin petrol ithalatç›s› bir ülke,
gerçek de¤eri maksimum 40 senttir. Elektri¤in
gerçek de¤erinin 3,5 senti geçmemesi gerekir.
‹ﬂçili¤i saym›yorum. ‹ﬂçilik ile bir ﬂekilde baﬂa
ç›k›labilir.
O¤uz Sat›c› Ama burada ﬂöyle bir konu var.
Çin’in tehdit olmas›n›n temel sebebi Çin’de
ticaretin bizim anlad›¤›m›z gibi adil ﬂartlar
içerisinde gerçekleﬂmiyor olmas›. Ben birkaç
ﬂeyi ilave edeyim ki toparlayal›m. Bizim GB’ye
giriﬂimize bakt›¤›m›zda, o gün için yap›lan
anlaﬂman›n kendi içerisinde birtak›m
eksiklikleri olmakla beraber, Türkiye’nin almas›
gereken bir karard›. At›lmas› gereken bir
ad›md›. Türkiye bulundu¤u co¤rafyada çok
özel bir yer teﬂkil ediyor. Ya burada kendi
baﬂ›na do¤u kültürü içerisinde kalacakt› ya da
bat› kültürünün içerisinde yer alacakt›.
Bugün de ayn› ﬂartlar devam ediyor,
tercihin mutlaka bat›dan yana kullan›lmas›
gerekiyordu. Kullan›ld›. 1996 y›l›nda birçok
eksi¤i ile birlikte bir GB anlaﬂmas› imzalad›k.
Ama 1996 ve belki ondan öncesi 1988’den,
1990’dan itibaren Türkiye özellikle üzerinde
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taﬂ›d›¤› GB s›k›nt›s› ile birlikte yaﬂad› bir de
çok ama çok kötü yönetildi. Kötü yönetimle
birlikte tabii ki GB’nin bedeli Türkiye’ye çok
daha a¤›r oldu. Ama bugün geldi¤imiz noktada
bu standartlarda, bu kalitede üretim altyap›s›
varsa, bugün dünya pazarlar›nda ayakta
durmay› becerebiliyorsa bu da GB beraberinde
edinmiﬂ oldu¤u bu kültürün sonucu. Yani
Çin’in tehdit olmas› tamamen Çin’in adil
olmayan rekabet ﬂartlar›ndan kaynaklan›yor.
Bugün petrolün fiyat›, iﬂçinin fiyat›, oradaki
kredi kaynaklar›n›n yat›r›mlara ne ﬂekilde
aktar›ld›¤› ile ba¤lant›l›. Bunun ötesinde asl›nda
rekabet etti¤imiz çok daha önemli bir sorun
var. Esas›nda adil olmayan, bir durum var
ortada Avrupa ve Amerika da Çin’deki bu adil
olmayan iﬂ yapma metoduna göz yumuyor.
Yani Türkiye gibi ülkelerde olunca göz
yummad›¤› birçok ﬂeye Çin’de olunca göz
yumuyor.
Yavuz Onay Göz yummas›n›n nedeni ﬂu.
Çin’deki yat›r›mlar›n yüzde 80-85’i joint venture
ve özel sektör. Bugün Çin’in yapm›ﬂ oldu¤u
ithalat›n yüzde 65-70’i joint venture firmalar›n
üretim girdisinden oluﬂuyor. Yani bir ﬂekilde
onlar da Çin’de üretip baﬂka ülkelere
satabilmek için o ﬂekilde davran›yorlar. Biz de
Amerikal›lar›n yapm›ﬂ olduklar› gibi baz›
ﬂeylerimizi oraya kayd›rabilirsek iyi olur. Ben
ihracat ile ithalat aras›ndaki dengesizli¤in
konuﬂulmas›na karﬂ›y›m. Mesela Avusturya’da
bir döviz fazlal›¤› var. Neden kaynaklan›yor?
Çünkü Avusturya hükümeti kendi firmalar›n›n
yurtd›ﬂ›nda yat›r›m yapmas›n› finanse ediyor,
destekliyor. Onun karﬂ›l›¤›nda da bir nakit ak›ﬂ›
sa¤l›yor. 1980’lerde biz Çin’de büro açarken
bize de öyle bir ﬂeyler söylemiﬂlerdi. Tamam,
biz sizi teﬂvik edece¤iz ama Çin’e en az 30
milyon dolarl›k ihracat yapacaks›n›z demiﬂlerdi.
Biz bunlar› rahat rahat geçerdik ama devlet
bize verdi¤i sözlerin hiçbirini yerine getirmedi
o dönemlerde. Bizim de orada onlar›n yapm›ﬂ
oldu¤u gibi bir ekonomik gücümüz olsa, biz de
buna göz yumaca¤›z.
O¤uz Sat›c› ﬁimdi bak›n Yavuz Bey zaten
iﬂin önemli noktas› bu. Türkiye’nin bugün
Avrupal› bir ülke ya da Amerika’daki bir
yat›r›mc› gibi Çin’e kaynak aktarmas› mümkün
de¤il. Bizim elimizdeki öz kaynak gücü
maalesef bu pazarda bizi söz sahibi
yapabilecek güçte de¤il. Bu tip yat›r›mlar için
de sadece d›ﬂar›dan yarat›labilecek kaynaklar
ve fonlar yeterli de¤il. Neticede bu yat›r›mlar›
Çin’de de yapsan›z, dünyan›n herhangi
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ülkesinde de yapsan›z bir risk faktörü
taﬂ›yorsunuz. Kendi kaynaklar›n›zla
taﬂ›yabilece¤iniz riskler var, baﬂkalar›ndan elde
etti¤iniz kaynaklarla taﬂ›yabilece¤iniz riskler
var. Sonuçta bütün mesele burada da
Türkiye’nin elinde yeterli sermaye
olmamas›ndan kaynaklan›yor.
M. Rauf Ateﬂ ﬁimdi ﬁeref Bey ile devam
edelim. Siz zaman zaman Çin’e gidiyorsunuz.
Bir seferinde de geniﬂ bir araﬂt›rma yapm›ﬂt›n›z,
hatta bizimle paylaﬂm›ﬂt›n›z. ﬁimdi siz kal›nan
yerden de devam edebilirsiniz ama esasen
dünya Çin’den neden korkuyor? Bu korkunun
arkas›nda sadece maliyet avantaj› m› vard›r?
Yoksa bunun arkas›nda baﬂka nedenler,
gerçekler de var m›? Siz yapt›¤›n›z çal›ﬂmalarda,
ziyaretlerde neler gözlemlediniz?
ﬁeref Hamarat ﬁimdi tabii bütün dünya
Çin’den korkuyor. Özellikle geliﬂmiﬂ ülkeler
iﬂçilik maliyetleri çok yüksek oldu¤u için

Çin’den çok korkuyor. Bir taraftan da buna
memnunlar. Çünkü Çin’deki düﬂük maliyetli
imalat›n tüm dünya ekonomisinin geliﬂmesinde,
ülke ekonomilerinin geliﬂmesinde muazzam
katma de¤eri söz konusu. Bir taraftan da
dünyal› tüketiciler, ﬂirketler, ülke yönetimleri
bundan, Çin’in bu noktaya gelmesinden
memnunlar. ﬁimdi herkes korkuyor ama bu
konuda birçok platformda çok ﬂey söyleniyor.
Neden? Çinli firmalar›n her sektörde verdi¤i
belli sat›ﬂ fiyatlar› var. 4-4,5 dolara bir iﬂçi
ayakkab›s›n› alabiliyorsunuz. Türkiye’de ise
ayn› ayakkab›y› 14 dolara alabiliyorsunuz.
Sadece ayakkab› de¤il, tekstil, elektronik,
hemen hemen tüm ürünlerde, Çinlilerin, Çin
d›ﬂ›ndaki firmalar›n rekabet edemeyece¤i
fiyatlar verdi¤ini görüyoruz. Nas›l oluyor da
Çinliler bu fiyatlar› verebiliyor? Nas›l oluyor da
baﬂta Kore, Tayvan, Japon, Amerikal›, Avrupal›
ﬂirketler üretimlerini Çin’e kayd›r›yorlar? Tabii
bunun alt›nda özellikle düﬂük maliyet yat›yor.
Düﬂük maliyet nas›l oluﬂuyor, onu söylemek
laz›m.
Volkan Ak› Çin’de malzemelerin fiyat›n›n,
maliyetinin düﬂük olmas›n›n nedeni nedir?
ﬁeref Hamarat Mühendislik ekonomisinde
bir ikilem var. Fokus ekonomi ve ölçek

ekonomisi ikilemi. Bat› dünyas›nda 1980’li
y›llardan sonra fokus ekonomisi çok ön plana
ç›kar›ld›. Yani “ölçek ekonomisi bir noktaya
kadar etkindir, fokus ekonomisi ﬂirketlerin
etkinli¤i aç›s›ndan ana paradigmad›r” ﬂeklindeki
tez büyük destek buldu. Bat› dünyas›nda
ﬂirketler büyüme stratejilerini fokus ekonomisi
paralelinde belirlemeye baﬂlad›lar. Nedir bu?
Esas iﬂim üretimdir, son montaja fokus olurum,
bundan önceki süreçleri outsource ederim.
Neden? Mümkün oldu¤u ölçüde bu ﬂekilde
hem küçük olurum, hem de esnekli¤imi
art›r›r›m. Tabii bu tez Çin tehdidinin, düﬂük
maliyetli üretim stratejisinin ortaya ç›kmad›¤›
dönemlerde, kâr marjlar›n›n yüksek oldu¤u
dönemlerde etkin bir stratejiydi. Ama 3-4 sene
önce bir DVD player’›n fiyat› 150 dolard›, ﬂimdi
23 dolar. 14 inç televizyonun fiyat› 100 dolar
iken ﬂimdi 50 dolar. Sadece bu ürünlerde de¤il,
her türlü üründe, tekstilde, oyuncakta, her türlü
üründe fiyatlarda, büyük rekabetin sonucunda
muazzam bir erozyon var. Art›k kâr marjlar›
küçüldü. Kâr marjlar› küçülünce iﬂçili¤e dayal›
rekabet ön plana ç›kmaya baﬂlad›.
Volkan Ak› Outsourcing’e de gerek kalmad›
art›k de¤il mi? Yap›nca maliyeti yükseltiyor.
ﬁeref Hamarat Evet, gerek kalmad›. ﬁimdi
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Rauf Ateü Bir tek üstünlükleri ve dünyayı etkileyen, onların düüük maliyetli üretim yapabilmesi
midir yoksa baüka etkenlerden de bahsedilebilir mi?
ûeref Hamarat Sonuçta her üirketin ana hedefi kârlılık, toplam pazar payını maksimize etmek,
üretim miktarını artırabilmektir. Bugün batı kökenli üreticilerin de Çin’e yatırım yapmalarındaki en
önemli etken düüük maliyet arayıüı olmuütur. Yalnız burada düüük maliyetin esas belirleyicisi iüçilik
maliyeti deùildir bana göre. Eùer Çinlilerin düüük satıü fiyatındaki belirleyici etkenin iüçilik maliyetinin
düüük olması olduùunu söylersek mekanik bakmıü oluruz. Detaya girmemiü oluruz. Aslında Çinlilerin
global pazarlarda rekabette dominant olduùu alanlara baktıùımızda hepsi “commodity” haline gelmiü
standart ürünler. Buralarda bu ürünlerin maliyet yapısını incelediùimizde, esas maliyeti belirleyen
malzeme maliyetidir. Yüzde 80’lerin altında deùildir. úüçilik maliyeti konusunda ise, bana göre bütün
ülkelerde aynı kural geçerlidir, Pareto kuralı benzeri bir kural. Buna göre o ülke içinde toplam maliyet
içerisinde en büyük payı malzeme maliyeti oluüturur. Ama global pazarlarda, malzeme maliyetini
düüüremezseniz rekabet edebilmeniz mümkün deùil.
Örneùin diyelim ki ürünün fiyatı 100 lira, malzeme maliyeti 80 lira, iüçilik maliyeti ise 2 lirayı
geçmez. Çin’de iüçilik ücreti 64 sent, Amerika’da 21 dolar civarında. Bizde 3 dolar civarında saatlik
ücretler. Tabii Amerika ile Çin’i kıyaslarsak commodity ürünlerde, artık fiyatların iyice gerilediùi
ürünlerde, rekabetin yoùun olduùu sektörlerde, iüçilik maliyeti önem arz ediyor. Ama toplam maliyet
içerisinde iüçilik maliyeti yüzde 2’leri geçmez. ûimdi iüçilik maliyetinde Türkiye ile Çin’i kıyaslarsak,
aylık olarak Çin’de 100 dolar, bizde üu anda düüük kurdan dolayı 600 dolar seviyelerine geldi. úüçilik
maliyetinin etkisi ile malzeme maliyetinin etkisini kıyasladıùımızda malzeme maliyetinin etkisi çok
daha fazla. Yani 100 liraya sattıùımız üründe 80 lirayı malzeme maliyeti olarak düüünürsek, yüzde
10’luk bir iyileütirme saùladıùımızda malzeme maliyetinde 8 lira birden düüüü saùlayabiliriz. Ama
iüçilik maliyetinde oynayabileceùiniz bütün marj 2 lira civarında yüzdesel olarak.
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mesela bizim çal›ﬂt›¤›m›z sektörlerden bir tanesi
kal›p imalat›. Düne kadar kal›p imalat›
konusunda Tayvan ve Kore bir numarayd›.
Dünya pazar›n› tamamen domine ediyorlard›.
Ama onlar›n iﬂ modeli nas›ld›? Tamamen fokus
ekonomi temelinde, outsourcing’e dayal›,
sadece küçük atölyeleri var. Bundan önceki
süreçleri tamamen outsource etmiﬂ, sadece en
son iﬂlemleri yap›yorlar. Oraya konsantre
olmuﬂlar, ondan önceki süreçleri sat›n al›yorlar.
ﬁimdi böyle olunca tedarik zincirindeki toplam
maliyette kâr marjlar›n› b›rakmak zorunda
kal›yorsunuz. Bu da tabii maliyeti yükseltiyor.
Tabii fiyatlar aﬂa¤›ya do¤ru inince art›k
oynayacak alan kalmad›. Direkt iﬂçilik
maliyetinde, ücretler üzerinde rekabet
geliﬂtirme ön plana ç›kt›. Çinliler ne yapt›?
Çinlilerde zaten o komünist rejimin, eski
dönemin getirdi¤i bir ﬂey var. Bunu bütün
sosyalist ülkelerde de görüyoruz: Her ﬂeyi
kendin üret. ﬁimdi o asl›nda bir avantaj
yaratm›ﬂ durumda. Onu iyi kulland›lar. Bugün
iﬂ yapt›¤›m›z sektörlere bakt›¤›m›zda, televizyon
üretimine bak›yoruz, firma televizyon
üretiminin yan›nda plasti¤ini de üretiyor,
kablosunu da üretiyor, birçok kritik malzemeyi
üretiyor. Klima üreticilerine bak›yorsunuz,
kompresörünü üretiyor, bütün kritik
malzemelerini üretiyor. Yani ölçek
ekonomisinin avantajlar›n› kullan›yorlar.
Tedarik zinciri içindeki bütün kâr marj›n›
asl›nda kendilerinde toplayabilmiﬂler.
M. Rauf Ateﬂ ‹sterseniz ﬂimdi de Çin’de iﬂ
yapan bir ﬂirketin genel müdürü olan Lütfü
Beye dönelim. ﬁöyle soral›m. Siz bu potansiyeli
görerek mi gittiniz? Aradan geçen sürede nas›l
bir tablo ile karﬂ›laﬂt›n›z? Geldi¤iniz noktadan
memnun musunuz?
B. Lütfü K›z›ltan Demirdöküm art›k
Türkiye’deki liderli¤in yetmeyece¤ini
düﬂünerek ve uluslararas› platformda baﬂar›l›
bir iﬂ yapma gayreti içerisinde d›ﬂar›ya aç›ld›.
Bunlardan bir tanesi de gittikçe büyüyen ve
ileride önemli bir pazar haline gelebilecek olan
Çin idi. Çin için çok ﬂey söyleniyor. ‹ﬂçilik
maliyetinin ucuz oldu¤undan bahsediliyor. Ama
ürünlerin kalitesiz olabilece¤inden söz ediliyor.
Çin’i en iyi tan›ma yöntemi bizzat oraya
giderek üretim yapmak ﬂeklinde olabilir.
Onlar›n iﬂ yap›ﬂ ﬂekillerini, kültürlerini tan›mak,
oradaki potansiyel riskleri, içinde yaﬂayarak
ö¤renmek ve varsa avantajlar› birinci elden
kendi gözlerimizle tespit etmek ﬂeklinde
olabilir. Ama bunu yaparken de minimum riske
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giriyor olman›z gerekir.
Ya¤l› radyatör üretimini bir pilot üretim
olarak seçtik. E¤er onda baﬂar›l› olursak
üzerine tu¤lalar› ad›m ad›m, pazar›n da
özelli¤ine göre, inﬂa etme karar› ald›k. Bu
amaçla Çin’in Dongguan kentinde bir Çinli
partner bulduk. Bu partner çok önemli. Çünkü
Çin ile iﬂ yapabilmek için oradaki insanlara
güveninizin olmas› laz›m, onlar›n da size
güveninin olmas› laz›m. Bu tür insanlar›
bulmak o kadar kolay de¤il. Bat› kültürüyle
yetiﬂmiﬂ, Amerika’da yüksek tahsil görmüﬂ olan
Çinli orta¤›m›zla, bugüne kadar da hiçbir
sorunumuz olmad›, gayet uyum içinde
gidiyoruz. O aç›dan kendimizi ﬂansl› kabul
etmek zorunday›z. Çünkü Çin’deki baﬂka
firmalar›n Çinli ortaklarla yapt›klar› iﬂlerin

yüzde 80’inin baﬂar›s›zl›kla sonuçland›¤›n›
biliyoruz. Birçok baﬂar›s›zl›k öyküsü var. O
aç›dan ﬂansl› oldu¤umuzu kabul ediyorum.
Dongguan kentinde bir ortakl›k geliﬂtirdik.
Biz orada lojistik nas›l olur, iﬂçiler nas›l
yönetilir, bunun muhasebesi nas›l tutulur o
konuda hiçbir bilgimiz olmad›¤› için ﬂöyle
yapt›k anlaﬂmam›z›. Biz ayni sermaye olarak
makineleri ve teçhizat› verelim, know-how
verelim, bu iﬂin nas›l yap›ld›¤›n› ö¤retelim.
Ama bunun karﬂ›l›¤›nda iﬂgücünün temini,
lojistik hizmetlerini, muhasebe hizmetlerini siz
üstlenin. Böyle bir iﬂbirli¤ine gittik.
Bu arada yaﬂad›¤›m olaylardan da, Çin’i
daha iyi tan›yabilmeniz için, birkaç örnek
vermek istiyorum. ‹lk ﬂokumu oradaki
fabrikada yaﬂad›m. Plastik a¤›rl›kl› ev aletleri
üreten bir fabrikayd›. M›s›r patlatma makinesi,
dondurma makinesi gibi aletleri, a¤›rl›kl› olarak
Amerika pazar› için üreten bir firma.
Makinelerimizin elektrik ihtiyac› nas›l
karﬂ›lanacak diye bakt›¤›mda yan yana 7 tane
jeneratörün dizilmiﬂ oldu¤unu ve o jeneratörler
ile fabrikan›n elektrik ihtiyac›n›n karﬂ›land›¤›n›
gördüm ve ﬂok oldum. Yani harcad›¤›n›z
paran›n yüzde 30’u elektri¤e gidecek,
B. LÜTFÜ KIZILTAN Neden Çin’de üretim
bu kadar ucuz derseniz, bu noktada belki
katkım olabilir. Biz maliyet analizlerimizi
yaptıùımızda, direkt malzeme, iüçilik, enerji
gibi ayrımlar yaparız. Orada iüçilik ucuz olduùu
için malzemeler de ucuz. Örneùin siz plastik
hammaddesi alıyorsanız, o plastik
hammaddesinin fabrikasında çalıüan iüçilik de
ucuz, oradaki mühendislik hizmetleri de ucuz.
O malzemeyi alıp baüka bir yere
naklediyorsanız, o nakliyede kullanılan
kamyon üoförünün iüçiliùi de ucuz, lastik
alıyorsa o kamyon üoförü, o da ucuz. Yani
bunu her adımda bir katma deùer yaratan
ucuzluk olarak görmek gerekiyor. Bir de
Çinliler çok pratik zekalı insanlar. Siz burada
bir parça için kalıp tasarlarsınız, bizde
verimlilik çok önemlidir, her üeyin üstünde
tutarız onu. Orada iüçiliùin ucuz olması onların
böyle bir kaygı duymasını gerektirmiyor.
Örneùin bir parçayı biz mümkünse 2 tane
basalım, 4 tane basalım, bir basmada 4 tane
çıksın diye düüünürüz. Baülangıçta kalıp biraz
kompleks olur ama çok daha verimli çalıüır.
Orada ise tam tersi bir durum var. Bir parçada
4 delik varsa 4 ayrı kalıp yapıyorlar. Sizin bir
iüçiyle çalıütıùınız operasyonu bakıyorsunuz
12 iüçiyle yapıyorlar.

jeneratörle fabrika çal›ﬂt›racaks›n›z, bir de
Çin’de üretim ucuz olacak. Nas›l olabilir böyle
bir ﬂey? Bizde de jeneratör var ama elektrik
kesildi¤inde acil birtak›m yang›n pompalar›n›
çal›ﬂt›rmak için kullan›l›yor, ya da birkaç
ayd›nlatma için kullan›l›yor.
Neden jeneratör kullan›yorsunuz? Çünkü
devlet yeterli altyap›y› oluﬂturmam›ﬂ, veremiyor,
gücü yok. Onun için. Peki maliyet aç›s›ndan
nas›l bak›yorsunuz? Devlet diyor ki sen hiç
endiﬂe etme. Ben devlet olarak altyap›m›
yetiﬂtiremedim. Sana yeterli elektrik
veremiyorum. Ama sen yeter ki üretim yap.
Jeneratör al. Paran yoksa kredi vereyim. Mazot
pahal›, sana özel fiyat uygulayay›m. Öyle ki
jeneratörden elde etti¤iniz elektri¤in fiyat›
neyse, ﬂebekeden elde etti¤inizin de o. Sizin
için de¤iﬂen bir ﬂey yok. Yeter ki fabrika
çal›ﬂs›n. Çok önemli bir ﬂey.
‹kincisi, en üst seviyedeki bürokratlardan
tutun da fabrikada temizlik yapan iﬂçisine
kadar bütünleﬂmiﬂ bir sloganlar› var: Biz
dünyan›n fabrikas› olaca¤›z. Devlet dairesine
gidip de resmi bir iﬂ konuﬂtu¤unuzda bürokrat
bunu söylüyor, fabrikadaki iﬂçi de bunu
söylüyor. Biz dünyan›n fabrikas› olaca¤›z. Bu
slogan›n etraf›nda bütünleﬂmiﬂler. Devlet bu
slogan etraf›nda halk›n birleﬂti¤ini görüyor,
bunun yan›nda ihracata dayal› teﬂvikler var.
‹ﬂçiler de bir fedakarl›k gerekiyorsa yap›yorlar.
Gayet uyum içerisinde kilitlenmiﬂ durumdalar.
Bu hedefe do¤ru da gittiklerini hissediyorlar.
Biz orada ya¤l› radyatör üretimine baﬂlad›k.
Daha sonra ürün gam›m›z› geliﬂtirdik. Ama
bunu yaparken Çin’in ucuz iﬂgücünden
yararlanal›m ve oradan dünyaya ihracat
yapal›m diye de¤il, ayn› zamanda oran›nda da
bir pazar oldu¤unu, orada da ürünlerimizi
satabilece¤imizi düﬂünerek yapt›k. Hatta kuzey
k›sm›nda, ki oras› biraz daha so¤uk oldu¤u için
bizim ürünlerimize daha hitap eden bir yer,
Tianjin ﬂehrinde ayr› bir ﬂirket kurduk.
Demiladi isminde. Demiladi de
Demirdöküm’ün Çince ifadesi, onlar biraz
de¤iﬂik çeviriyorlar kendi dillerine. Bozüyük
tesislerimizde üretti¤imiz kombi ve panel
radyatörleri Çin’e gönderiyoruz. Onlar Çin
pazar›na sokuluyor. Dongguan’da üretti¤imiz
ya¤l› radyatörleri de bütün dünyaya
pazarl›yoruz. Dolay›s›yla Çin ile olan
iliﬂkilerimizde mutlaka çift tarafl› bir ticaret
olmas›na özen gösteriyoruz. Bu ne derecede
dengededir? Zaman içinde de¤iﬂim olabilir ama
buna özen göstermeye çal›ﬂ›yoruz.
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Bir de tabii bu deneyimi para ile sat›n
alamazs›n›z. Orada bizzat üretim yaparak o
pazar›n risklerini tan›mak apayr› bir deneyim.
E¤er oraya hiç gitmemiﬂ olsayd›n›z, oran›n
ödeme koﬂullar›n›, oran›n insanlar›n›n davran›ﬂ
ﬂekillerini bilemeyecektiniz ve oradaki pazar›n
do¤ru analizini yapamayacakt›n›z. Bizim için en
büyük kazanç bu olmuﬂtur. Bugün orada ne
yap›yorsunuz derseniz, ya¤l› radyatörde
sa¤lad›¤›m›z baﬂar› üzerine yine tu¤lalar›
koymaya baﬂlad›k. 2 tane yeni ürünümüz pilot
üretim aﬂamas›nda ﬂu anda. Küçük çapl›
üretimler, daha çok emek yo¤un ürünler.
Onlar› da orada üretip gerek Çin pazar›na
gerekse dünya pazar›na satmay› düﬂünüyoruz.
M. Rauf Ateﬂ Turumuza devam edelim. Siz
tekstil a¤›rl›kl› çal›ﬂ›yorsunuz. Türkiye’nin de en
önemli sektörlerinden biri tekstil ve
konfeksiyon. Çin’e bir de bu aç›dan bakarsak,
Çin Türk tekstili için, dünya için de olabilir,
tekstil ve konfeksiyon sektörü için ne ifade
ediyor? Tehdit ve f›rsat olarak bakarsak...…
Türker Hamzao¤lu Asl›nda tekstile
gelmeden önce Çin konusuna biraz e¤ilelim.
2004 senesinde geliﬂmekte olan ekonomiler
son 30 y›l›n en yüksek büyümesini kaydettiler.
Bu perspektiften bak›ld›¤› zaman bunda Çin’in
çok büyük bir katk›s› söz konusu. Amerika’n›n
büyük bütçe aç›klar›, d›ﬂ ticaret aç›klar› var.
Buna karﬂ›l›k Asya’da oluﬂan ticaret fazlas›, cari
iﬂlemler fazlas› ve tekrar Amerikan hazine
k›ymetlerine olan talep ile bir ﬂekilde bu büyük
aç›klar›n finansman› Çin taraf›ndan yap›l›yor.
Çin ürünlerini de yine geliﬂmiﬂ ekonomiler
tüketiyorlar. Yani bir nevi karﬂ›l›kl› ç›kar iliﬂkisi
gibi bir denge söz konusu. Saadet zinciri de
diyebilece¤imiz bir olgu söz konusu. Fakat bu
beraberinde belirli dengesizlikleri de
bar›nd›r›yor ve bu dengesizlikler aç›kças› biraz
büyüyerek gidiyor.
Çin konusundaysa bu dengesizliklerin
sürdürülebilir olup olmad›¤› tart›ﬂmas›
gündeme geldi. 2002 senesinden itibaren
bakt›¤›m›zda özellikle Çin’de biraz önce
bahsedilen o düﬂük iﬂçilik maliyetleri sayesinde
nihai ürün fiyatlar›nda dünya çap›nda düﬂüﬂ
yaﬂand›. Böylelikle enflasyonun dünya çap›nda
düﬂüﬂü söz konusu oldu. Ne zamana kadar bu
alk›ﬂland›? Ta ki Çin’deki büyümenin ve
yat›r›mlar›n art›k hammadde fiyatlar›n›
yükseltmeye baﬂlad›¤› ve dünya ekonomisini
tehdit edecek boyuta geldi¤i zamana kadar.
Özellikle petrolde olsun, metalde olsun, ana
metalde olsun, kimyada olsun, böyle bir e¤ilim
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baﬂlad›. O bak›mdan bu tart›ﬂma biraz da, uzun
zamand›r takip ediyoruz ama, körler ve sa¤›rlar
diyalo¤u ﬂeklinde sürüyor. Herkes konunun bir
ucunu görüyor ya da bir ucuna dokunabiliyor.
Yavuz Beyin de söyledi¤i gibi konu
toparlanamayacak kadar büyük bir hal almaya
baﬂl›yor. Çünkü s›rf ekonomik de¤il özellikle
siyasi olarak da, yani bölgedeki gücü aç›s›ndan
da Çin’in oldukça h›zl› bir geliﬂimi söz konusu.
Çok aç›k söylemek gerekirse, belki tekstil
konusunda zarar görüyorlar ama di¤er taraftan
AB ya da Amerika’n›n, bölgeye makine-teçhizat
ihracat›, askeri malzeme sat›ﬂ› alanlar›nda çok
ciddi kazançlar› var. Tekstil ve giyim, zaten
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geliﬂmiﬂ ekonomilerin ç›kmaya mecbur
olduklar› ve ç›kt›klar› bir sektör. Amerika’da
çok ciddi bir lobi de yap›lsa, a¤layan bir kesim
de olsa, AB için de ayn› ﬂey söz konusu.
Tarihsel bir süreç içinde bakt›¤›m›zda, ç›kmak
zorunda olduklar› bir sektör esas›nda. O
yüzden iﬂin tehdit taraf› geliﬂmekte olan
ekonomiler için, iﬂin f›rsat taraf› geliﬂmiﬂ
ekonomiler için. Ben böyle daha köﬂeli bir
ayr›m yap›yorum. Belki biraz ekonomist
olman›n getirdi¤i aç›yla.
Fakat Türkiye aç›s›ndan ﬂöyle bir ﬂey söz
konusu. O¤uz Bey de söyledi. Uzun zamand›r
bu konular tart›ﬂ›l›yordu. Ama niye iﬂ 2005
senesinin baﬂ›na gelince ortaya ç›kt›? Ocak ay›
ihracat rakamlar› T‹M taraf›ndan aç›kland›¤›
zaman, herkes bilmesine ra¤men böyle bir
panik havas› esti. Çünkü d›ﬂ ticaretimize
bakt›¤›m›z zaman özellikle GB sonras›, ihracat
da ithalat da art›yor. D›ﬂ ticaret fazlas› olarak
bakt›¤›m›zda, tekstil var, giyim var, üçüncü
sektörü saymak oldukça zor. Belki demir-çelik
diyebiliriz 2004 senesinde ama bu da
hammadde fiyatlar›na çok ba¤l›. Böyle olunca
Türkiye’nin makroekonomik dengeleri
aç›s›ndan çok ciddi etkileri olan bir ﬂey Çin
konusu. Bizim de hareket noktam›z bu olmuﬂtu
2005 senesinin dengelerini kendi bünyemizde
oluﬂtururken, tahminler yaparken. E¤er bu Çin
tehdidi gerçekleﬂirse ne yapar›z konusunu ele
alm›ﬂt›k.
Kotalar kalkt›ktan sonra Türkiye’nin AB’de
ve Amerika’da tekstil ve giyim sektöründe
pay›n›n düﬂece¤ine iliﬂkin, DTÖ’nün daha
önceden yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar vard›. 3
puan olarak hesaplam›ﬂlard› toplam ihracat
pay› içerisindeki düﬂüﬂü, ki 1997 bazl› bir
çal›ﬂmayd› bu. 2004 y›l› verilerini ald›¤›m›z
zaman düﬂüﬂler 5’er puana yükseliyordu ki
bunlar Türkiye aç›s›ndan çok ciddi rakamlar.
Yani ihracat›m›z›n yüzde 15’i diyebilece¤imiz
rakamlara ulaﬂan mebla¤lard›. Buradan
hareketle biz bir çal›ﬂma yapt›k.
K›saca birkaç rakam vermekte belki fayda
var. Tekstil ve giyim, esas›nda Çin için imalat
sanayi içerisinde çok da a¤›rl›¤› olmayan
sektörler. Yüzde 10’lar civar›nda, yan›l›yorsam
düzeltin. Fakat Türkiye için ihracat içinde
bakt›¤›m›z zaman yüzde 30’lar civar›nda bir
a¤›rl›k söz konusu. Avrupa’n›n da kayg›lar›
özellikle Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’y›
kapsayan bölge için. Çünkü toplam ihracat›
tekstil ve giyim ihracat›na çok ba¤›ml› olan
ekonomiler söz konusu. Bunlar›n zarar

görece¤i de neredeyse kesin gibi. Burada olaya
sadece tekstil ve giyim olarak da bakmamak
laz›m. Biraz önce söylediniz. Etkin olan faktör
sadece ucuz maliyet de¤il. Çin’in kültürel
yap›s›, demografik yap›s›, harcama
al›ﬂkanl›klar›, bunlar›n hepsi esas›nda çok daha
bizim tahayyülümüzün ötesinde ve farkl›. Biz
mevcut alg›lamam›zla de¤erlendiriyoruz ama
mesela Nicholas Lardy geldi¤i zaman
yapt›¤›m›z görüﬂmelerde enteresan ﬂeyler
ortaya ç›kt›.
Mesela, Türkiye ve di¤er geliﬂmekte olan
ülkelerle karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda, Çin’de okumayazma oran› çok yüksek. Kad›nlar›n iﬂgücüne
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M. Rauf Ateü Buradan Oùuz Beye
geçelim. Çin ihracatçı açısından ne ifade
ediyor? Gelecekte ne ifade edecek? Bir de
ihracatçının düzenleyiciden ya da hükümetten
bu konuda bir beklentisi var mı?
Oùuz Satıcı ûimdi hem düzenleyiciden
hem de Türkiye’deki tüm taraflardan bir
talebimiz var. Çin’e çok yüzeysel bakılmaması
ve Çin tehdidine pazardaki üu sektörü ya da
bu sektörü yok edecek diye yaklaüılmaması.
Hem kamu hem de özel sektörün farklı
noktalarında olan kesimler benzer hataları
yapıyorlar. Bir kere üunu görmemiz lazım,
tehdit nereden gelirse gelsin bu sektörlere
yönelik bir tehdit olmaz. Sektörlere hiçbir
zaman bir üey olmayacaktır. Bu sektörler
dünya var oldukça, Türkiye var oldukça, bu
ekonomiler var oldukça, var olmaya devam
edecek.
Geliümeleri iyi takip edemeyen, gelecek
projeksiyonlarını doùru yapamayan,
konjonktürü doùru okuyamayan sektör
oyuncularının bir kısmı yok olacaktır. Bu hep
de böyle oldu. Tarih boyunca böyle oldu.
Bırakın sektördeki oyuncuları, dünya
sahnesindeki geliümeleri iyi okuyamayan
ülkeler yok oldu, medeniyetler yok oldu. O
anlamda deùerlendirmek lazım. Yani burada
ne tekstil sektörü ne hazır giyim sektörü,
sektörel anlamda böyle bir tehdidin altında.
Ama sektörün içerisindeki oyuncular, bu
geliümelere çok yüzeysel bakıp, sorunu iüçilik
maliyetlerine ya da farklı enerji maliyetlerine
dayandırıp, bize bu üartlar saùlanmıyor deyip
kendi giriüimlerini buna dayalı olarak
bekletirlerse muhakkak zarar görecekler.
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kat›l›m oran› çok yüksek. 1997 senesinde
haz›rlanan bir rapora göre yaklaﬂ›k olarak
Türkiye’nin 10’da biri maliyete sahipti. Fakat
verimlilik olarak, birim iﬂçilik maliyetini
verimlilik ile düzeltti¤imiz zaman Türkiye’nin
rekabet edebilir bir yap›s› vard›. Bizim esas›nda
kendi içimizdeki sorunlar, Türkiye’nin di¤er
alanlarla beraber rekabet gücünü de azalt›c›
etki yapt›. 1990’lar›n çok kötü geçirilmesi,
yönetimsizli¤i, bunu körükledi ama bizde genel
alg›lama hep d›ﬂar›ya yönelik. Biz d›ﬂ mihrak
jargonunu çok severiz. Oysa ekonominin
içerisinde çok daha ciddi problemlerimiz söz
konusu. Belki öyle bakmak laz›m. Mesela
Türkiye ekonomisinin içerisinde Çin nas›l
rekabeti bozucu ise, benzer bir durum kay›td›ﬂ›
ekonomi için de söz konusu. Fakat biz
kay›td›ﬂ› ekonominin üzerine gidemedi¤imiz
için bunun bize dönüﬂü yüksek vergi oranlar›
oluyor. O zaman diyoruz ki, Çin ile Türkiye
k›yasland›¤› zaman iﬂçilik maliyetleri aras›nda
çok fark var.
Avrupa Komisyonu’nun bir raporunda ﬂöyle
bir projeksiyon yap›l›yordu. 2001 senesinden
sonra kademeli olarak kotalar› kalkan
ürünlerde Çin’in Avrupa’daki pazar pay› ne
kadar artm›ﬂ? 2 kat›na ç›kan bir art›ﬂ söz
konusu, kotalar› 2005’den önce kald›r›lan
ürünlerde. Fakat bak›yorsunuz, orada pazar
pay› kaybetmeyen tek ülke Romanya. Peki
Romanya ile Türkiye’nin aras›nda ne fark var?
‹kisi de pazara yak›n. Yani biz s›rf tekstil ve
giyimde de¤il mesela ﬂu an için beyaz eﬂyada
neden Çin tehdidini hissetmiyoruz? Çünkü
pazara çok yak›n›z. Yani biz mal› verdi¤imiz
zaman ertesi gün bunu pazara ulaﬂt›rma
imkan›m›z var. Çin’in böyle bir imkan› söz
konusu de¤il. O yüzden pazara yak›nl›k çok
önemli bir faktör. Fakat ikinci etken iﬂte orada
devreye giriyor.
Romanya’daki iﬂçilik maliyetleri Türkiye ile
k›yas kabul etmiyor. Yani 4’te birine, 5’te birine
varan rakamlar söz konusu. Bizim yabanc›
sermaye konusunu tart›ﬂt›¤›m›z dönemde de
tekrar içimizdeki sorunlar› halledemememizden
dolay›, makroekonomik ve politik
M. RAUF ATEﬁ Son 4 aydır tüm dünyada
Çin ile ilgili önemli geliﬂmeler yaﬂanıyor.
Türkiye'de kota uygulaması baﬂlatıldı.
Avrupa Birli¤i'nde de bir kota
uygulaması baﬂlatılması tartıﬂılıyor. Baﬂka
geliﬂmeler de var.
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istikrars›zl›ktan dolay›, tam tersine yurtd›ﬂ›na
özellikle yak›n pazarlara bir d›ﬂ yat›r›m da söz
konusu oldu. Bir di¤er faktör, özellikle emek
yo¤un ürünlerde maalesef fiyat rekabetinin
döviz kuruna çok ba¤l› olmas›. Yine
karﬂ›laﬂt›rma dönemi olarak söylüyorum, 20012004 olarak bakt›¤›m›zda, Romanya’n›n paras›
ley, neredeyse reel olarak de¤erini korurken,
TL yüzde 25 reel olarak de¤er kazanm›ﬂ. Böyle
bir e¤ilim içerisinde aç›kças› tekstil ve giyim
gibi emek yo¤un bir sektörün rekabet gücünün
azalmamas› söz konusu olamazd›.
Biz bu iﬂin teﬂhisini koyarken, çok daha
makro ve belki köﬂeli olarak söylüyorum ama,
belki bir hatam›z oldu diye düﬂünüyorum.
Çünkü 10 senelik bir projeksiyonda
bakt›¤›m›zda, iﬂler iyi gitti¤i sürece TL’nin ya da
ﬂimdiki ad›yla YTL’nin de¤er kazanmamas›
zaten muhtemel görünmüyor. O zaman bizim
fiyat rekabetinden ziyade daha yap›sal
rekabete, daha mikro çözümlere yönelmemiz
gerekiyordu. Oradaki hata belki makro
sorunlara makro çözümler bulmaya
çal›ﬂmam›zdan kaynaklan›yor. Yani makro bir
sorunumuz var, onun karﬂ›s›ndaki makro
çözüm ise TL’nin daha rekabetçi bir yere

gelmesi gibi. Ama orada ﬂöyle bir ﬂeye ben
dikkat çekece¤im.
Kayna¤›m›z yok deniyor. Çin’deki tasarruf
oran› ise çok yüksek. Ama Türkiye de tasarruf
oran› Avrupa’daki en yüksek ülkelerden biri.
ﬁu anda milli gelire oran olarak, yüzde 25
civar›nda bir özel kesim tasarruf fazlas› söz
konusu. Bu yüzde 25 tasarruf oran›n› niye
kullanam›yoruz diye bakt›¤›m›zda, karﬂ›m›zda
bozuk kamu maliyesi vard›, o yüzden
kullanam›yorduk. ﬁimdi bunlar ﬂu an için
düzeliyor. Döviz tevdiat hesaplar›nda 40-45
milyar dolarl›k rakamlar söz konusu. Benim
gelece¤im nokta ﬂu. Önümüzdeki 5 sene, bizim
tekstil ve ihracat aç›s›ndan ödemeler dengesine
gelecek çok ciddi, 5 milyar dolar civar›nda bir
projeksiyonumuz var. Bu, sektörde büyümeyi
yüzde 3 aﬂa¤›ya çekecek. Sektörde 3 milyon
civar›nda insan›n çal›ﬂt›¤› tahmin ediliyor.
Bunlar›n 1 milyona yak›n›n›n iﬂsiz kalmas› ve
sosyal sorunlar yaﬂanmas› gibi bir noktaya
geliyoruz. Bu yüzden s›rf tekstil odakl› olarak
bakt›¤›m›zda aç›kças› çok kötümser bir tablo
var. Asl›nda tekstil demeyeyim, tekstil ve giyim
diyeyim. Çünkü asl›nda tekstilde di¤er ülkelerle
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda rekabet gücümüz var.
Burada sorun giyim sektörüdür.
Çin’in de asl›nda rekabet avantaj› ﬂu an için
ayakkab›, oyuncak ve giyim sektöründedir.
Ama belki tehditleri azalt›c› bir nokta, Çin’in
bilgisayar› bile, söyledi¤iniz gibi commodity
olarak üretmesi. Yani tüm parçalar›n› al›p,
birleﬂtirip, ayakkab›y› nas›l üretiyorsa,
bilgisayar› da öyle üretiyor. Ama Japonya ve
Kore de böyle baﬂlam›ﬂt›. Ne zaman ki
teknolojisini üretmeye baﬂlad›lar, ondan sonra
zaten daha büyük bir ekonomik güç oldular. O
yüzden tekstil ve giyim bence ﬂu an için d›ﬂsal
bir etmenle bizim ön plana ç›kard›¤›m›z, fakat
di¤er sektörlerimiz aç›s›ndan ayn› yap›sal
sorunlar› taﬂ›yan sektörlerimiz. Çin burada bir
faktördü. Konuyu öne almam›z› ve üzerinde
düﬂünmemizi sa¤lad›. Ama di¤er sektörler için
de ayn› ﬂeyler geçerli.
M. Rauf Ateﬂ O¤uz Bey, anlad›¤›m kadar›yla
siz Türk tekstil ve giyim sektöründe Çin’den
kaynaklanacak bir küçülme beklemiyorsunuz…
O¤uz Sat›c› Beklemiyoruz. Beklemedi¤imiz
gibi bu asl›nda rakamlara da ayn› ﬂekilde
yans›yor. Bugün geçti¤imiz 3 y›la bakt›¤›m›zda
Türkiye’nin tüm sektörlerinin ihracat
pazarlar›nda geliﬂmiﬂ ülkelere çal›ﬂt›¤›n›
görüyoruz. Yani yapt›¤›m›z bütün ihracat›n
yüzde 60-65’i AB ülkelerine ve OECD

ülkelerine. Hatta bu tekstil ve haz›r giyimde
yüzde 72’leri zorluyor. Yap›lan ihracat›n yüzde
72’si AB ve OECD ülkelerine gidiyor. Yani
Türkiye sadece bir ürün, yani bir kumaﬂ, bir
tiﬂört, bir pantolon ihraç etmiyor. Beraberinde
onun kalitesini de ihraç ediyor. Türkiye’deki
kurgu ile Çin’deki kurgu farkl›. Yani bunu
yakalamam›z laz›m. Çin’deki kurgu, Çin’deki
siyaset çok farkl›.
Gerçekten d›ﬂ geliﬂmeleri iyi okumak
gerekiyor. ‹yi okumayanlar, kolayc› davran›p
yüzeysel bakanlar diyorlar ki d›ﬂ mihraklar
bunu bu ﬂekle getirdi. Ama sen ﬂifreyi do¤ru
okur, konjonktürü do¤ru yakalarsan d›ﬂ
mihraklar sana hiçbir ﬂey yapamaz. Aksine sen
oradaki s›k›nt›lar› f›rsata çevirip kendi lehine
kullanabilirsin. ﬁimdi Çin’in kendi içerisindeki
siyaseti temelde tehdit olan. Çin’in siyasi tavr›
halk› için bir zenginlik vaat etmiyor. Yani
Çin’de hiçbir Çinli iﬂçinin gelecekle ilgili
beklentisi Türkiye’deki ya da Avrupa’daki
Türkiye’ye benzer ülkeler gibi de¤il. Orada
yiyip içip geçinmek onlar için yeterli.
Türkiye’de ve geliﬂmekte olan hiçbir ülkede
böyle bir tav›r söz konusu olamaz. Çin ayn›
tavr›yla tehdit olmay› ﬂöyle sürdürüyor. Bu
siyaseti ile, bu zihniyeti ile yapt›¤› üretimle
dünya pazarlar›na giriﬂiyle dünyay› da
fakirleﬂtiren bir tavr› var.
Çin mallar›n› hiçbir biçimde dünyan›n hiçbir
yerinde hiçbir ülke, kaliteli diye ya da teknoloji
ürünü diye sat›n alm›yor. Çin mallar›n› kim
al›rsa als›n ucuz diye sat›n al›yor. Çin aç›s›ndan
tehlike, di¤er taraftan bizim aç›m›zdan bu
tehlikeyi birazc›k törpüleyen en önemli
ﬂeylerden birisi de Çin’in dünyada yaratm›ﬂ
oldu¤u bu ucuz Çin mal› imaj›. Biz yapt›¤›m›z
di¤er çal›ﬂmalarda da bunlar› cilalamaya
çal›ﬂ›yoruz. ﬁeref Bey ve Lütfü Bey iﬂçilik
maliyetlerinden bahsetti, hemen ﬂöyle bir
k›yaslama yapmak mümkün olabilir. Hindistan
da çok geniﬂ bir nüfusa sahip. Ama
Hindistan’›n böyle bir sorunu yok. ‹leride farkl›
biçimlerde dünya ticaretinde veya dünya
siyasetinde etkin rol oynayabilir ama
Hindistan’›n içerisinde 200 milyonluk bir
zengin nüfus var. Çin içerisinde böyle bir ﬂey
yok. Çin’in zenginleri diye bakt›¤›m›zda parti
delegesi, parti meclis üyesi 2 bin tane adam ve
onlar›n etraf›nda yaratt›¤› bir zengin zümre var.
Onun d›ﬂ›nda herhangi bir zengin yok. Burada
ﬂunu görmek laz›m.
Lütfü Beyin çok güzel bir örne¤i var. Lütfü
Bey ne yapm›ﬂ? Çin’e, kendisinde at›l duran bir
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ürünü, orada daha verimli daha rand›manl›
çal›ﬂabilecek, hem Çin’i pazar olarak kullan›p
hem de 12 ay üretim yap›p dünyan›n çeﬂitli
yerlerine satabilece¤i bir ürünü götürmüﬂ. Türk
iﬂ dünyas›n›n k›sa ve orta vadede Çin’e
bakarken bu f›rsatç› gözü yakalamas› laz›m. Bu
anlamda da Lütfü Beyi tebrik etmek laz›m.
Çin’de gidip demir-çelik tesisi kurmak, ya da
Çin’de gidip bir tekstil tesisi kurmak, iplik
fabrikalar› kurmak, bana çok akla yak›n iﬂler
gibi gözükmüyor. Mutlaka ve mutlaka Çin’in
kendi içerisinde f›rsat aramak zorunday›z. Belki
Türkiye’nin ve Türk müteﬂebbisinin Çin’de
arayaca¤› en önemli f›rsat g›da sektörü. Ucuza
yay›labilece¤in birtak›m ürünler geliﬂtirebilirsin.
Bunlar› yapmak laz›m. Ama tekstil ve haz›r
giyimde Çin’den kaynaklanabilecek bir tehdit
yok. Biraz önce söyledi¤imi tamamlayay›m.
Son 3 y›la bakt›¤›m›zda tekstil ve haz›r
giyimde ihracat art›ﬂ›n›n üstüne katlayarak
yüzde 10-12 seviyesinde artt›¤›n› görüyoruz. Bu
bizi ﬂu anlamda farkl› bir ﬂ›mar›kl›¤a
götürmesin. Türkiye son 3 y›lda ihracat›n›
yüzde 30 art›r›yor. Baz› ürünlerde yüzde 60
art›r›yoruz, baz› ürünlerde yüzde 35 art›r›yoruz,
baz› ürünlerde yüzde 5 art›rabiliyoruz. Ama bu
konjonktürde e¤er ki bir ülkedeki tekstil ve
haz›r giyim oyuncular› bu kadar psikolojik
bask›ya ra¤men ihracat›n› her y›l yüzde 10-12
band›nda art›rabiliyorsa bu büyük bir baﬂar›d›r.
E¤er Lütfü Bey kendi ﬂirketinde her y›l yüzde
10-12’lik pazar büyümesini sa¤layabilirse ﬂirketi
onu ödüllendirir.
Tekstil ve haz›r giyim, Türkiye’de kimsenin
vazgeçme ﬂans› olmayan bir sektör. Çünkü
sosyal bir pozisyonu var. Türkiye’deki bütün
sektörleri yaratan sektör bu. Beraberinde
bugün bakt›¤›n›zda herkesin ya mahallesinde
komﬂusu, ya okulda arkadaﬂ›, ya çocu¤unun
arkadaﬂ›n›n babas›, herkes tekstilci. Yüzde
40’lara varan bir yayg›nl›¤› var bunun.
Vazgeçilmesi çok kolay bir sektör de¤il. Ama
bunu bir sorun haline biz kendi kendimize
getirdik. Hani diyorsunuz ya d›ﬂ mihraklar
jargonu, bunun gibi bir ﬂey. Önündeki oyunu
do¤ru okuyamamaktan kaynaklanan bir
durumla piyasalar bunu bu hale getirmeye
gayret ediyor. Kendi aya¤›na kurﬂun s›kmaktan
baﬂka bir ﬂey de de¤il bu. Akla ﬂu geliyor. Can
Yücel’in bir ﬂiiri var. Orada Çin’den de
bahsediyor. Diyor ki dünyada en uzak mesafe
ne Hindistan, ne Afrika, ne Çin. Dünyadaki en
uzak mesafe iki kap› aras›ndaki mesafe birbirini
anlamayan. ﬁimdi biz bu anlay›ﬂ›
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yakalayamad›ktan sonra, inan›n Çin’i
çözmemize, Çin’in yaratabilece¤i f›rsatlar› ya da
tehditleri analiz edip çözmeye f›rsat›m›z olmaz.
Biz birbirimizi anlam›yoruz.
Sektörler muhakkak kendi içerisinde
de¤iﬂecek ve geliﬂecek. Bugün Fransa çok
geliﬂmiﬂ bir Bat› ülkesi. AB üyesi bir ülke. Hala
tekstil ve haz›r giyimden hepimizin yedi¤inden
çok daha büyük ekmek yiyor. ‹ngiltere hala
çok daha büyük ekmek yiyor. ‹talya da öyle.
Bugün tekstil ve haz›r giyimden ç›kt› dedi¤imiz
Almanya’n›n bizden daha fazla tekstil ve haz›r
giyim yat›r›m› var. Yok dedi¤imiz ülkede
bizden daha fazlas› var. Biz kendi kendimize
eziyet etmekten art›k vazgeçelim. Yani art›k Çin
iﬂkencesi yapmamam›z laz›m.
M. Rauf Ateﬂ ﬁimdi Yavuz Beye dönelim.
Sizin ekleyecekleriniz varsa onlar›
ekleyebilirsiniz. Bir de Çin’de Türk iﬂadamlar›,
Türk ﬂirketleri için yapacak çok iﬂ var m›?

Bildi¤imiz kadar›yla çok az say›da Türk ﬂirketi
yat›r›m yap›yor. Bir yat›r›m yapmak aç›s›ndan
bir de sat›ﬂ aç›s›ndan bak›labilir.
Yavuz Onay Gerçekçi tespitleri için O¤uz
Beye gerçekten teﬂekkür ederiz. Çin ile rekabet
etmenin en iyi yolu Çin ile beraber yaﬂamak.
Bunu her zaman söylüyorum. Çin ile beraber
yaﬂayabiliyorsan›z, bir Çinli ile beraber
yaﬂayabiliyorsan›z ve onu oldu¤u gibi kabul
edebiliyorsan›z, Çin ile, Çinliler ile beraber Çin
ile rekabet edersiniz. Niye bunu yapars›n›z?
Çünkü Çin zaten kendi içinde rekabetin yo¤un
oldu¤u bir ülke. Yani kendi kendine rakip bir
ülke Çin’in kendisi. Bir de siz buna Çinliler ile
beraber eklenince tam kendine rakip bir ülke
olacak. Türkiye’nin bu art›lar› Çin’in eksikli¤ini
kapatarak yeni bir oluﬂum yaratacak.
Çin’de çok büyük f›rsatlar var. Her ﬂeyi
f›rsat Çin’in. Önemli olan Çin’e teknolojiyle,
know-how ile, bir de finansman ile girebilmek.

Gerisi pek o kadar da zor bir olay de¤il. 20 y›l
önceki gibi bir veya iki kiﬂiye endeksli
de¤ilsiniz. ﬁimdi bütün firmalar kendi
elemanlar›n› kendileri yetiﬂtiriyorlar. Amerika,
Japonya, Kore, Kuzey Kore, Vietnam ve bütün
Avrupa ülkeleri 10 y›l devaml› Çin’e ö¤renci
gönderdiler. 10 y›l onlardan hiçbir ﬂey
beklemediler. Bu ö¤renciler okudu, geri
döndü. Diplomat olarak, ticaret uzman› olarak
veya o ﬂirketlerin bünyesinde, onlar› finanse
eden ﬂirketlerin bünyesinde Çin’de çal›ﬂan
insanlar oldular. Bizde de böyle insanlar yavaﬂ
yavaﬂ ço¤al›yor. Bugün Çin’de ikamet eden
Türk say›s› 300’den fazla. Biz 3 kiﬂiydik. ﬁimdi
300 kiﬂi var. Bunlar›n yaklaﬂ›k 200’ü Çince’yi
öyle ya da böyle biliyor. Bir kere bunlar›n
örgütlenmesi laz›m. Biz zaman zaman
gitti¤imizde bunlar› ﬁanghay’da, Pekin’de olsun
bir araya topluyoruz. Bakan da olunca
yan›m›zda hepsi bir araya geliyorlar. Yüzde 90’›
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mutlu. Öyle mutlu ki Türkiye’de o kadar mutlu
olamazlar. Benimsemiﬂler. Genç bir nüfus, ak›ll›
bir nüfus, iyi bir potansiyel var. Türkiye’de
finansman olmasa da iyi bir oluﬂum, tecrübe,
teknoloji var Çinlilere hitap edecek ﬂekilde. Bir
de yan›m›za üçüncü bir sermayedar
buldu¤umuzda Çin’de her türlü sektörde
mutlaka bir pazar buluruz.
M. Rauf Ateﬂ Türkiye’ye bak›ﬂ nas›l?
Yavuz Onay Çin hem yat›r›m çeken, hem
de bir o kadar da yurtd›ﬂ›nda yat›r›m yapan bir
ülke. Fakat bunu nerelere yap›yor? Bunu kendi
ülkesinde hangi ülkenin ekonomisi yo¤unsa
genelde o ülkelere yap›yor. Amerika, Japonya,
Avustralya, Güney Afrika, Almanya gibi.
Türkiye bu ülkeler aras›nda de¤il. Çünkü
Türkiye’yi pek o kadar tan›m›yorlar. Ne toplum
olarak tan›yorlar, ne ülkenin co¤rafi konumu
olarak tan›yorlar. Ortado¤u ülkesi miyiz, Asyal›
m›y›z, Avrupal› m›y›z bilmiyorlar. Biz
Avrupal›y›z diyoruz, adam Asyal›s›n›z diyor.
ﬁimdi bizim bunu de¤iﬂtirmemiz laz›m. Bunu
de¤iﬂtirmek için AB’ye girmemiz ﬂart de¤il.
Siyasi yönden diyece¤iz ki, bizi Avrupa ülkesi
konumuna sokun. ﬁimdi oraya girdi¤imiz
zaman otomatikman bir manevi de¤er
kazan›yoruz. O zaman Türkiye Çinliler için
güvenilir bir ülke, yat›r›m› cazip bir ülke haline
geliyor. Çinliler bugün Türkiye’de yat›r›m
yapm›yorsa bunun nedeni birincisi iyi
tan›mama, ikincisi korkmalar›. Çünkü Türkiye
Türk firmalar› için bile cazip bir ülke
olamad›ktan sonra Çinliler için hiçbir zaman
cazip bir ülke olamaz. Toplant› yap›yoruz
yat›r›m çekelim diye, bir tanesi kalk›yor
2008’de serbest bölgeler kald›r›l›yor diyor. O
zaman niye getirdik bu kadar insan›? Yani
kendi içimizde çeliﬂki var. Gidiyoruz bakanla
konuﬂuyoruz, diyoruz ki efendim yat›r›m
çekmek istiyoruz. Diyor ki, bugün çok kötü bir
ﬂey oldu, Maliye Bakan› serbest bölgelere vergi
getirdi.
Böyle bir ortamda bizim Türkiye’ye yat›r›m
çekmemiz mümkün de¤il. Ancak bizim oraya
yat›r›m yapmam›z mümkün. Yaln›z Çin için
de¤il di¤er ülkeler için de bu böyle. Türkiye’ye
gelen insan ancak borsada oynamaya gelir.
Baﬂka türlü gelmez. ﬁu aﬂamada biz Türkiye’ye
VOLKAN AKI Çin pazarı, fırsat olarak da
görülüyor aynı zamanda. Büyük bir pazar.
Tehditleri ve fırsatları ayrı ayrı
de¤erlendirmek lazım.
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y›lda 1 milyar dolardan fazla yat›r›m
çekemeyiz. O bile büyük bir mucize. Çin geçen
sene 61 milyar dolar çekti. Ticari aç›¤› olmas›na
ra¤men. ﬁimdi ﬂöyle toparlayal›m. Birincisi Çin
her alanda f›rsatlar ülkesi. Bunun bir s›n›r› yok.
Yeter ki teknolojiyi, know-how’› ve finansman›
beraberimizde götürelim. Bu inﬂaat sektöründe
de böyle, üretim sektöründe de böyle.
M. Rauf Ateﬂ ﬁimdi ﬁeref Beye geçelim.
Orada çeﬂitli fabrikalar› incelediniz. Bir sürü
araﬂt›rma yapt›n›z. ‹ki ﬂey vard›
çal›ﬂmalar›n›zda. Birisi, Türkiye oray›
outsourcing aç›s›ndan kullanabilir, hammadde
alarak avantaj sa¤layabilir demiﬂtiniz. Ona bir
aç›kl›k getirebilir misiniz? Bir de orada bir özel
sektör oluﬂtu mu? Hala devletin etkisi var m›?
O konuda bizimle gözlemlerinizi paylaﬂ›rsan›z
seviniriz.
Sedef Seçkin Hammadde tedarikçisi olarak
Çin’in Türkiye için potansiyelinden de
bahsedebilir misiniz?
ﬁeref Hamarat Toplam maliyetin içerisinde
malzeme maliyetinin öneminden bahsetmiﬂtim.
Rekabet stratejisi, toplam maliyeti düﬂürme
temelinde olmak zorunda. Sadece iﬂçilik

maliyetini ya da enerji maliyetini ön plana
ç›karmak yeterli de¤il. Yani en önemli maliyet
kalemi neyse onun üzerine gitmek laz›m.
Tedarik zinciri içerisinde yani hammaddeden
baﬂlay›p nihai ürüne dönüﬂüm sürecinde ana
firman›n ötesinde birinci seviye tedarikçi, ikinci
seviye tedarikçi, üçüncü seviye tedarikçiler
zinciri söz konusu. Tabii düﬂük ücret
seviyesinin toplam zincirde olumlu bir katma
de¤eri var. Toplam maliyet içerisinde malzeme
maliyetinin pay›n›n yüksekli¤i bu konuda
oportünist bir politika izlemeyi gerekli k›l›yor.
Global hareket etmek gerekiyor. E¤er siz global
pazarlarda rekabet etmek istiyorsan›z, global
pazar›n fiyatlar›nda sat›ﬂ yapmak
zorundaysan›z, o zaman o maliyetleri
yakalaman›z laz›m. O maliyetleri
yakalayabilmeniz için de global sourcing yap›p,
nerede ucuz malzeme var ise o kayna¤› h›zl›
bir ﬂekilde devreye sokmak çok önemli. Bugün
Çin’de hemen hemen bütün hammadde
sektörlerinde, plastik olsun, çelik olsun, en
düﬂük maliyetli tedarik kayna¤›n› bulabilmek
mümkün. Ama tabii Çinlilerin hala üretemedi¤i
high-end ürünler de söz konusu. Hala iç
piyasay› besleyemedi¤i, kendilerinin de ithal
etmek zorunda kald›¤› ürünler de var. Mesela
biz plastik konusunda Çin’deki üreticilere gittik
ama iç piyasadan o kadar yüksek talepler var
ki bize dönüp de bakmad›lar. Biliyoruz fiyatlar›
gerçekten bir Tayvanl›, bir Koreli bir Avrupal›
plastik hammaddesi üreticilerinden çok daha
ucuz.
Volkan Ak› Peki kalite nas›l?
ﬁeref Hamarat Kalitede baﬂlang›çta sorunlar›
vard›. Ar-ge konusunda birçok sektörde önemli
yat›r›mlar› var. Ar-ge’ye önem veriyorlar. Arge’ye ba¤l› olarak kalitelerinde önemli
iyileﬂmeler söz konusu birçok sektörde. Mesela
kal›p imalat› son birkaç senedir Çin’de
oluﬂmaya baﬂlad›. ﬁu anda kalitelerini
iyileﬂtirdikçe h›zl› bir ﬂekilde Tayvan’›n ve
Kore’nin yerini almakta dünya genelinde.
Hemen hemen bütün ülkeler önümüzdeki 5 y›l
içerisinde kal›p imalat›n› Çin’e kayd›racaklar.
Öyle gözüküyor. Ama hala ﬂu anda high-tech
ürünlere do¤ru gittikçe tabii kalite problemleri
belli ölçüde sürüyor.
Vestel olarak Çin’den ara mal› yan›nda
yat›r›m mal› da sat›n al›yoruz. Ara mal›
üreticilerine bakt›¤›m›zda çok büyük ölçekli
firmalar›n yan›nda sektöre yeni girmiﬂ küçük
ölçekli firmalar da var. Çinli üreticileri global
pazarlar›n “A Class” üreticileri ile

k›yaslad›¤›m›zda de¤iﬂken bir tablo ç›k›yor
karﬂ›m›za. Kalite performans› çok iyi firmalar
az›nl›kta olsa da mevcut.
Ancak kaliteyi maliyet/fayda ba¤lam›nda
de¤erlendirmek gerekir. Örne¤in, enjeksiyon
makinas›. Çin menﬂeli enjeksiyon makineleri
AB menﬂeli olanlara göre oldukça ucuz. Ancak
buna karﬂ›n üretim verimlili¤i ve kalite
performanslar› AB menﬂeli olanlara göre daha
düﬂük. ‹ﬂçili¤in yüksek oldu¤u Bat› dünyas›
için Çin menﬂeli makineler uygun olmayabilir
ama iﬂçili¤in 80-100 dolar› geçmedi¤i Çin’de
verimi düﬂük ve imalat hatas› oran› yüksek
makineleri kullanmak rasyonel bir karar
olabilmektedir. Bu nedenledir ki Çinli üreticiler
Bat› dünyas›ndan makine, tezgah ithal
YAVUZ ONAY
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Hiç kimsenin bahsetmedi¤i bir turizm
olay› var. Ona da girelim. Çözemedik,
bizden kaynaklan›yor. Niye? Diyoruz ki
Çinliler bize y›lda 2 milyon turist sözü verdi
ama getirmiyor. Çin’in turizm yetkilileri ise
biz Türkiye’ye her y›l 2 milyon turist
gönderebilecek kapasite ayarlad›k ama
bunlar› neyle taﬂ›yaca¤›z diyor. Bir THY
uçuyor, onun da y›ll›k kapasitesi 60 bin
kiﬂi, o da zaten bizim iﬂçileri Ortado¤u’ya
taﬂ›yor diyor. Nakil sorununu çözemezsen
2 milyon turisti gündeme getirmen ay›p.
‹kincisi, Turizm Bakanl›¤› iki kiﬂi
görevlendirmiﬂ Türkiye’yi tan›tma
konusunda, ben bile tan›m›yorum onlar›.
Tesadüfen karﬂ›laﬂt›m. Ne tan›t›yorsun da
ne geliyor memlekete? Tan›t›m yok. Hiçbir
ﬂekilde yok.
Onun için turizm iﬂini iki ﬂekilde
çözeriz. Birincisi tan›t›m, ikincisi nakliye
araçlar›. Bugün charter yapmaya kalksan,
müracaat etsen, 24 saat içinde uçuyor.
Oysa sivil havac›l›k sana 24 ay sonraya gün
veriyor. Hatta vermiyor bile. Benim baﬂ›ma
geldi¤i için söylüyorum. Ne yapacaks›n?
Yapacak bir ﬂeyin yok. Yani k›sacas› O¤uz
Beyin dedi¤i gibi, sizin dedi¤iniz gibi ya
biz alaca¤›z s›rt çantam›z› gidece¤iz Çin’de
yaﬂayaca¤›z, ya da bu ülkeyi kendimiz için
cazip hale getirece¤iz. Cazip hale getirmek
de ﬂu aﬂamada mümkün de¤il.
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etmiyorlar. Bunun sonucudur ki makine imalat
sanayi de Çin’de h›zla büyümektedir. Örne¤in,
kal›p imalat sanayinde Kore ve Tayvan hala
kalite performanslar› nedeniyle pazar liderli¤ini
ellerinde tutuyorlar ama birkaç y›l içinde Çinli
kal›p üreticileri kalitelerini iyi bir seviyeye
ç›kard›klar› zaman Kore ve Tayvan’›n liderli¤ine
son vereceklerdir.
Ara mal üretiminde ise makine imalat›na
k›yasla daha iyi kalite performans›na sahipler.
Vestel olarak biz, çok iyi bir kalite denetim
sistemi kurduk. ‹ﬂ yapt›¤›m›z Çinli firmalar›
denetliyoruz. Sadece bizim için ürettikleri
komponent ve ara mal› de¤il, bu firmalar›n iﬂ
süreçlerini de denetliyoruz. Bu iﬂ için Çin
sanayisinde tecrübe sahibi mühendisleri
istihdam edip bu tecrübeli Çinli mühendisleri
Türk mühendislerimizle birlikte çal›ﬂt›r›yoruz.
Devletin ve yerel yönetimlerin kalitenin
geliﬂtirilmesine dönük etkinlikleri Türkiye’ye
göre çok daha fazla oldu¤unu söyleyebiliriz.
Türkiye’de Kalder ile MPM kurumlar›n›n
faaliyetleri d›ﬂ›nda pek önemli bir etkinlik
göremiyoruz. Çin’de yerel yönetimlerin dahi
yayg›n ve etkin bir kaliteyi özendirici ve
ödüllendirici çal›ﬂmalar› mevcut.
Volkan Ak› Çinli firmalar› yeterince
profesyonel buluyor musunuz?
ﬁeref Hamarat Çinli firmalar› 3 kategoriye
ay›rmak gerekiyor: Birincisi yabanc› sermayeli
ﬂirketler, ikincisi devlet ve yerel yönetimlerin
ﬂirketlerde sermayedar olarak yer ald›¤› büyük
ölçekli ve köklü geçmiﬂi olanlar ve üçüncü
grup ise Çin ekonomisinin büyüme sürecine
girmesiyle birlikte ortaya ç›kan orta ve küçük
ölçekli firmalar.
Yabanc› sermayeli ﬂirketlere bakt›¤›m›zda
bu ﬂirketlerin yönetim know-how’lar›n› da
beraberlerinde getirdiklerini görüyoruz. Ancak
ikinci ve üçüncü kategori içinde
de¤erlendirdi¤imiz sermaye yap›lar› Çin esasl›
olan firmalara bakt›¤›m›zda ise durum biraz
farkl›. Gerek büyük ölçekli ve köklü geçmiﬂi
olan firmalar olsun gerekse yeni kurulan orta
ve küçük ölçekli firmalar›n ortak paydas›,
operasyon ve üretim yönetiminde world class
yönetim tekniklerini ve bilgi teknolojilerini
henüz etkin bir ﬂekilde kullanm›yor olmalar›.
Tüketici elektroni¤i ve beyaz eﬂya sektörü için
bu genellemeyi yapabiliriz. Örne¤in, malzeme
depo yönetiminde barkod esasl› teknolojileri
bir yana b›rak›n, hala bizim 15 y›l önce terk
etti¤imiz kartoteks sistemi yayg›n bir ﬂekilde
kullan›lmakta. ERP yaz›l›mlar›n› kullanma
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konusunda b›rak›n Bat› dünyas›n›n geliﬂmiﬂ
ülkelerini Türkiye ile dahi k›yaslanamayacak
ölçüde gerideler.
Çinli firmalar›n world class yönetim
teknolojilerinden ve bilgi teknolojilerinden
ﬂimdiye kadar uzak kalmalar›na neden olan en
önemli etkenleri ﬂöyle s›ralayabiliriz: Birincisi,
Çinli firmalar›n son beﬂ y›l içindeki
konsantrasyonlar› çok h›zl› büyümenin nas›l
realize edilebilece¤i yönünde oldu. Böyle
olunca operasyonel etkinli¤i ve verimlili¤i en
iyi hale getirmek ﬂeklinde bir amaç hiçbir
zaman ön plana ç›kamad›. ‹kinci önemli etken,
iﬂgücü maliyetlerinin çok düﬂük olmas›. ‹ﬂçi
ücretleri 80-100 dolar, mühendis ücretleri 150
dolar, yönetici ücretleri 200 dolar seviyesinde
olunca, operasyonel etkinlik yeterince önem
arz etmiyor. Çünkü iﬂçilik ücretlerinin toplam
maliyet içindeki pay› çok düﬂük ve bu nedenle
maliyet merkezli yönetim sürecinde iﬂgücü
verimlili¤i hiçbir zaman öncelik arz etmiyor.
Çinli yöneticiler fiyatland›rma yaparken
malzeme maliyetini dikkate al›yor ve üzerine
iﬂçilik, amortisman ve di¤er giderler için çok
düﬂük bir oran ilave ederek tam maliyeti
belirlemeye çal›ﬂ›yorlar. Di¤er taraftan, Çinli
firmalar üretim teknolojilerinde high-tech ve de

pahal› yat›r›mlar yapm›yorlar. Örne¤in, saatte
90 bin adet komponent dizen en son teknoloji
ürünü bir otomatik dizgi makinas› yerine saatte
10 bin adet komponenti ancak dizebilen ve
hatta ikinci el bir dizgi makinas›n› tercih
edebiliyorlar. Çünkü onlarda iﬂçilik oldukça
ucuz.
Ancak son 3-4 y›ll›k süreçte giderek artan
bir tempoda, global pazarlardaki yo¤un
rekabetin varl›¤› karﬂ›s›nda harc›alem ürün
grubuna giren aramal› ve nihai ürünlerin birim
sat›ﬂ fiyatlar› oldukça geriledi ve bunun
paralelinde de firma ürün kâr marjlar› çok
düﬂük seviyelere geriledi. Çok düﬂük kar
marjlar› ile çal›ﬂ›ld›¤›nda ise 1-2 dolar›n bile
önemi art›yor. Sonuçta, operasyonel verimlilik
ve etkinlik çok daha fazla önem arz etmeye
baﬂl›yor.
M. Rauf Ateﬂ Çin’den outsourcing yapmak,
malzeme almak isteyen ﬂirketlere ne
önerebiliriz? Büyük ya da küçük, ya da orta
ölçekli bir ﬂirket bunun için ne yapmal›?…
ﬁeref Hamarat Çinli firmalar›n henüz
Türkiye’de yeterince temsilcileri yok. Özellikle
iç piyasan›n h›zl› büyümesine paralel birçok
sektörde özellikle Türkiye’yi iyi bilmiyorlar.
Türkiye’de temsilcilerinin olmamas› tabii ki

büyük bir handikap. Kendilerinin gitmesi en
do¤ru strateji.
B. Lütfü K›z›ltan Hammadde ile ara mal›n›
ay›rmak belki daha do¤ru olur. Çin hammadde
ihtiyac› olan bir ülke. Hammaddeyi satm›yor.
Tersine hammadde alan, onu iﬂleyip ya ara
mal› olarak ya da bitmiﬂ ürün olarak ihraç
etmeyi stratejik olarak benimsemiﬂ bir ülke.
M. Rauf Ateﬂ Peki sizin burada öneriniz ne
olur aramal› tedarik etmek için? Orada büro
açmak, arac›lar› bulmak ya da Türkiye’deki
temsilcileriyle temasta bulunmak m›? Nedir bu
konudaki gözlemleriniz?
B. Lütfü K›z›ltan Ben fazla taraf de¤ilim
buna, önce onu söyleyeyim. Hiçbir ﬂey
göründü¤ü kadar basit de¤ildir ama
zannedildi¤i kadar da zor de¤ildir. Kollar›
s›vay›p da o iﬂe odakland›¤›n›zda, kendinize
güveniniz de tamsa, gerçekçi bir analiz de
yapabiliyorsan›z, iﬂin dü¤üm noktas› bence
burada. Bir kere kendi ürününüzü iyi tan›man›z
laz›m. E¤er bu art›k arkadaﬂlar›n da ifade etti¤i
ûEREF HAMARAT
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Çin’de DVD cihazlarının üretici satıü fiyatı üç yıl önce 150
dolar seviyesinde iken üu an 25 dolar seviyesine geriledi. 2003
yılında Çin’de DVD üreticisi sayısı 100 civarında iken bugün bu
sayı 15 civarına geriledi. Diùer firmalar yoùun fiyat rekabeti
sonucunda zarar etti ve sektörden çıktı. Kimisi baüka iülere
girdi.
Aynı durum klimada da söz konusu. úki yıl önce Çin’de 150
dolayında klima üreticisi var iken bu sayı bugün 10-15
seviyesine geriledi. Hem klima hem de DVD ürünlerinde
görüldüùü gibi iki yıl gibi kısa bir süre içinde onlarca firma iflas
ediyorsa, bu firmaların iyi yönetilmediùi yargısına varmak
mümkün.
Çin genelinde firmaların kredi alabilmeleri çok kolay. DVD,
klima vb. ürünlerde olduùu gibi fiyat erozyonunun çok hızlı
olması karüısında çok iyi operasyon, üretim ve maliyet yönetimi
sistemleriniz yok ise zarar ettiùinizin farkına bile varamazsınız.
úüte orta ve küçük ölçekli Çinli firmaların baüına gelen budur.
Zarar eden üirketler sektörden çıkarlarken aldıkları kredileri de
batırıyorlar. Zaten büyüyen diùer sektörlerin varlıùı nedeniyle
yeni bir üirket unvanı altında yeni bir sektöre kolayca girilebiliyor.
Büyük firmaların arasında da zarar etmeleri sonucunda zor
duruma düüenlere de rastlamak mümkün.
Kısacası, Çin sermayeli üirketlerin hepsinin saùlıklı bir yapı
içinde olduklarını söyleyemeyiz. Ancak gerek yabancı
sermayenin yoùun bir üekilde varlıùı gerekse Çin’in global iü ve
bilim dünyası ile giderek daha fazla entegre olması sonucunda
Çinli firmaların önümüzdeki 5 yıl içerisinde operasyon ve üretim
yönetiminde etkinliùi yüksek yeni teknolojileri hızla
kullanmalarının söz konusu olacaùını söyleyebiliriz.
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gibi commodity olduysa, katma de¤eri yüksek
bir ürün de¤ilse, kendimizi bir üst moda bir
ﬂekilde taﬂ›mam›z laz›m. Onu yapam›yorsan›z,
bu commodity olmuﬂ olan ürünü, kalitesinden
de taviz vermeyecek ﬂekilde, Çin’in imkanlar›n›
kullanarak orada üretip bunu dünya pazar›na
nas›l sunabilirim diye bakman›z gerekiyor. En
az›ndan o iﬂin pazarlamas›, ticareti sizde
kalabilir. Orada bir üretim avantaj›
yakalayabilirsiniz. Bu arada kendinize zaman
kazand›rm›ﬂ olursunuz, bir üst moda geçmek
için.
Çin’de iﬂ yapacak olan arkadaﬂlara ne
tavsiye ediyorsunuz diye soruyorsunuz. Orada
dürüst bir ortak bulmak çok önemli. Mümkün
oldu¤unca gerçekçi bir analiz yap›p, burada bir
üst moda m› geçeceksiniz, orada üretim yap›p
dünyaya m› pazarlayacaks›n›z, öyle bakmak
gerekiyor diye düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Ortakl›¤a aç›k bir kültürleri var
m› Çinli iﬂadamlar›n›n?
Volkan Ak› Kötü an›lar› olan da çok var
ortakl›klarla ilgili. Dikkat edilmesi gereken,
yap›lmas› gereken neler var bu konuda?
Yavuz Onay Ben ona cevap vereyim
isterseniz. Çinli dürüstlü¤e susam›ﬂ bir insan.
Karﬂ›s›nda dürüst bir insan› görünce ona çok
B. LÜTFÜ KIZILTAN
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Arkadaülarım da vurguladılar, aslında biz
karakter olarak çok esnek bir yapıya sahibiz.
Bunu avantaja dönüütürmemiz gerekir.
Oradaki üretimlerde de, tersine, bir esneklik
söz konusu deùil. Hoü bir anımı burada
anlatmak istiyorum. Dört kiüi aküam yemeùi
yiyoruz. Arkadaülarımdan bir tanesi ben fazla
aç deùilim dedi, çocuk menüsü sipariü etti. Bu
arkadaüım 35 yaüında. Menü geldi, çatalı
çocukların kullanabileceùi gibi küçücük bir
çataldı. Orada zaten bir pizzada, peynirin
üzerine domates deùil biber konsun diye
deùiüiklik yapmaya kalksanız, müthiü bir
tartıüma çıkıyor. Yarım saat, gidiyor, geliyor,
üöyle oluyor, böyle oluyor. Yani deùiüikliklere
biraz kapalılar. Bizde ise esneklik çok öndedir.
Sevk yaptırırsın, kısaltabiliriz, yapıp
gönderebiliriz. Kıvrak zekamız vardır. Bunları
avantaja dönüütürüp onların bu hantallıùına
karüı kullanabiliriz. Kendi iüiniz neyse bunun
üzerinde durmanız lazım, bunu yapmanız
lazım.
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iyi bir muamele yap›yor. E¤er bir Çinli’ye onu
kaz›klayaca¤›m diye yaklaﬂ›rsan kaz›¤› sen
yersin. Fark etti¤i an kaz›klar. Bir sürü ortakl›k
hüsranla sonuçland›. Ben çok ﬂahit oldum.
Baz›lar›n›n temellerine bir-iki kürek de att›m.
Yaklaﬂ›m tarz› çok farkl›. Kulland›¤› iletiﬂim de.
Mesela sizde Ram Pasific vard› biraz
ﬂansl›yd›n›z. Ama mesela Baycan olay› yaﬂand›.
Çok iyi bir yat›r›md›. Ama arada olan bir genel
müdürün sadece kendi emelleri u¤runa bunu
yapt›rmas› ﬂirkete büyük bir zarar verdi. Bir de
orada tarihe yaz›lan bir ortakl›k oldu kötü
an›lar›yla. Niye bu böyle? ﬁimdi adam orada
yat›r›m yapacak, güzel. Sak›z üretecek ama
sak›z›n hammaddesi Çin’de yok ki. Çin’de sak›z
do¤ru dürüst bulunmuyor ki hammaddesi
bulunsun. Orada Sabri Özcan biz bugün temel
at›yoruz ama hammadde ithalat›na izin
verecekler mi diye sordu. Genel müdür ise
ﬂimdi Çinlilere böyle ﬂeyler sorulmaz çok ay›p
diye geçiﬂtirdi. Temel atacaks›n, üretim
yapacaks›n, hammadde ithalat›n›n iznini
konuﬂuyorsun.
M. Rauf Ateﬂ Sizin gözlemleriniz vard›,
ortakl›k zor mu diye sormuﬂtum.
B. Lütfü K›z›ltan Tabii ﬂirket ismi vermeden,
sektör ismi vermeden olabildi¤ince anlatmaya
çal›ﬂaca¤›m. Bir Türk ile bir Avrupal›
ortakl›¤›n›n baﬂ›ndan geçen bir olay. Çin’de
birlikte bir üretim gerçekleﬂtiriyorlar. Yaklaﬂ›k
30 kadar mühendis ekibini gönderiyor o iﬂin
nas›l yap›laca¤›n› ö¤retmek için. 6 ayl›k bir
u¤raﬂtan sonra üretim baﬂl›yor Çinli ortak ile
birlikte. Aradan 6 ayl›k süre geçti¤inde birtak›m
aksamalardan dolay› üretim yap›lamad›¤› haber
veriliyor. ‹ﬂte malzeme yok, makine ar›zal›
türünden. Yine mühendis arkadaﬂlar›
gönderiyor, herhalde tam oturtamad›k oray›
diye. Sürekli aksamalar yaﬂan›yor, iﬂler bir türlü
yürümüyor. Bir gün malzeme var m› diye
tesadüfen bir alt kata iniyor, bak›m kat›na. Bir
de ne görsün? Orada Çinliler tak›r tak›r üretim
yapmaya devam ediyor. Kamyonlara yükleyip
mallar› gönderiyorlar. Üst katta malzememiz
yok diye üretim yap›lm›yor, alt katta üretim
devam ediyor. Tabii bütün örnekler böyle
de¤il. Bizimki baﬂar›l› bir örnek, bu baﬂar›s›z
bir örnek.
Yavuz Onay Yine de Türk-Çin yat›r›m
iliﬂkilerinde baﬂar›s›zl›k baﬂar›m›z›n çok çok
üzerinde. Onu da söylemek laz›m.
Rauf Ateﬂ Kaç baﬂar›s›z giriﬂim oldu, biliyor
musunuz?
Yavuz Onay Genelde Vestel baﬂar›l›,

Demirdöküm baﬂar›l›, bir de Çimtaﬂ var baﬂar›l›.
Di¤erleri baﬂar›s›z, yok piyasada.
M. Rauf Ateﬂ Az evvel bir ﬂey sormuﬂtum,
yar›m kald›. Yeniden soray›m. Orada bir özel
sektör kültürü oluﬂtu mu yoksa hala devletin
a¤›rl›¤› m› var?
ﬁeref Hamarat Devletin önde gelen
ﬂirketlerde hala etkinli¤i var. Ama devletin
etkinli¤i olmas›na ra¤men bir hantall›k
göremiyoruz. Yani o giriﬂimcilik ruhu, o
büyümeye dönük esneklik, ﬂirket
yönetimlerinde görülebiliyor. Devlet önemli söz
sahibi olmas›na ra¤men, ﬂirketleri rasyonel
temelde yönettiklerini görüyoruz. Yani maliyet
temelinde, kârl›l›k temelinde, ﬂirketlerini
rasyonel bir temelde yönettiklerini
söyleyebiliriz aç›kça.
M. Rauf Ateﬂ Zaman epey ilerledi. Son
de¤erlendirmeleri yapabiliriz. Bir de birkaç
baﬂl›k var benim paylaﬂmak istedi¤im, bu
konuﬂmalarda ona da dikkat çekilebilir.
Birincisi Türkiye’de Çin olay›na devlet
düzeyinde bir ilgi var m›, olmas› gerekir mi?

Baﬂbakan çok dünyay› dolaﬂ›yor mesela Çin’e
de gitmesi ekonomik iliﬂkilere ivme
kazand›rabilir mi?
Yavuz Onay ﬁimdi biz ticaret yap›yoruz ama
arkam›zda da bir ﬂekilde gitti¤imiz yerde kendi
devletimizi hissetmek istiyoruz. O da bizim
devlet adamlar›n›n, baﬂbakan›n, bakanlar›n,
müsteﬂarlar›n Çin’e dönem dönem gitmesidir.
Hem orada siyasi gücümüzü göstermek hem de
oradaki iﬂadamlar›n›n arkas›nda bir güç
oldu¤unu göstermek aç›s›ndan. Sadece Çin
aç›s›ndan de¤il, di¤er ülkeler için de bu böyle.
Ziyaretler sonunda protokoller imzalan›yor,
gerçekleﬂiyor, gerçekleﬂmiyor, onlar›n takibini
biz yapm›yoruz. Ama sivil toplum örgütlerinin
veya ticaret adamlar›n›n orada yap›lanmas›
aç›s›ndan bunlar gerekli ﬂeyler. Zaten
baﬂbakan›m›z baﬂbakan de¤ilken gitti,
beraberdik gitti¤inde. Önümüzdeki haziran
aylar›nda tahminim cumhurbaﬂkan›m›z›n
gitmesi söz konusu. Tabii cumhurbaﬂkan›m›z
gidip geldikten sonra tekrar baﬂbakan›m›z
oraya davetli olacak. Bu y›l gider, önümüzdeki
y›l gider, tabii o di¤er programlarla ilgili bir
olay. Ama bir baﬂbakan olarak gitmesinde
büyük bir fayda var. Geçen sefer Say›n
Abdullah Gül ile beraber gittik. Ondan önce
‹stanbul valimiz ve T‹M’deki temsilciler ile
beraber gittik. Dönem dönem gerçekleﬂen bu
gidiﬂler ikili ticaret iliﬂkilerinde büyük faydas›
olan ﬂeyler. Yani bunlara devletin paras› boﬂa
harcan›yor diye bak›lmas›n. Gerekli. Az bile
YAVUZ ONAY Çin’de bir üirket çikolata pazarlaması
yapıyordu. úüleri iyi de gidiyordu. Neredeyse orada üretime
geçecek duruma gelmiüti. Bir gün bir bakıyor bütün
maùazalarda, mal satmadıùı yerlerde kendi markaları var.
Adamın malını taklit etmiüler. Hepsini mahkemeye verecek.
Bana gelip sordular. Kesinlikle mahkemeye vermeyin, paranıza
yazık dedim. Dinlemediler, 10 tane dava açtılar, 10’unu da
kazandılar. Mahkeme kararı üu. Haklısınız, malınızı taklit
ediyorlar, mahkemeyi kazandınız, bunların fabrikalarının hepsini
kapatıyorum, ama buradaki iüçilere iü vermek zorundasınız. Tarz
bu. Yani bir üey vardır, yasalar önünde herkes eüit haklara
sahiptir, ama son karar devlete aittir. Felsefe bu. Siz buna göre
oyununuzu oynayacaksınız.
Çin geleneksel kontratının arkasında üu yazar. Her türlü
uyumsuzluk halinde iki taraf karüılıklı anlayıü içinde sorunu
çözecektir. Mahkeme yoktur orada. Anlaümazlıklar mahkemesiz
çözülür. Hangi sorun olursa olsun, geleceksin karüı karüıya,
herkes bir adım ileriye bir adım geriye gidecek, onu o masada
çözeceksin. Çin’de biz mahkemeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz.
Paraya da yazık, zamana da yazık. Bu böyledir. Olduùu gibi
kabul edeceksin, onlara göre o oyunu oynayacaksın. Türk veya
Avrupalı olarak o oyunu oynayamazsın.
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B. LÜTFÜ KIZILTAN

IﬁMA
Ç‹N’DE ÇAL K FARKLI
ÇO
‹L‹ﬁK‹LER‹
Çin’de yaüları 18 ile 25 civarında olan
genç insanları köylerden topluyorlar. Yüzde
40’ı genç kız bunların. Bizdeki zorunlu
tasarrufa benzer üekilde ücretlerinin yarısı
ödenmiyor. ûirket tarafından el konuyor. Üç yıl
sonra ayrıldıùında tamamı nakit olarak o kiüiye
ödeniyor. Kiüi köyüne döndüùünde orada
küçük çaplı bir arazi satın alabiliyor. Eùer
gitmeseydi, fabrikada çalıümasaydı, hiçbir üeyi
olmayacaktı. Belki aynı seviyede kalacaktı. Bu
üekilde evde büyük bir ihtiyacını görebiliyor.
Dolayısıyla bu diùer insanlara da özendirici
oluyor. Onun açısından bakarsanız çok güzel.
Ama buradan bakarsak tabii ki olay çok farklı.
Ama Avrupa’dan da Türkiye’ye bakarsanız
durum çok farklı. Bunu vurgulamak için
söylüyorum.

harcan›yor. Biraz daha harcamalar› laz›m.
Dönem dönem kültürel aktiviteler
yap›lmas›, ö¤renci mübadele say›s›n›n
art›r›lmas› laz›m. ﬁu anda toplam ö¤renci say›s›
Türkiye’de ve Çin’de 5’i geçmiyor. Bunun 1520’lere varmas› laz›m. Belki 100’lere varmas›
laz›m. Ama bu konuda bürokrasiyi hala
aﬂamad›k. Sonra ulaﬂ›m›n çeﬂitlendirilmesi
laz›m. Hong Kong’a olsun, Çin’e olsun uçaklar
tamamen dolu. Dolu olmas›n›n nedeni Çin’den
Ortado¤u’ya iﬂçi taﬂ›nmas› ve Çin’de dönem
dönem tatil ekonomisinin devreye girmesi. 1
May›s’ta yar›m gün tatil yap›l›yordu ﬂimdi 7
güne ç›kt›, hafta sonu ile 9 güne ç›k›yor.
Y›lbaﬂ›nda 10 gün tatil yap›l›yor. Toplam tatili
toplad›¤›n›zda bizim tatillerimizden daha fazla.
‹ç tüketim art›r›ls›n, bir tatil ekonomisi olsun,
bankalardaki tasarruflar harcans›n zihniyetiyle
yap›lan ﬂeyler. Bizim bunlar› de¤erlendirmemiz
laz›m.
De¤erlendirmek için bir kere ulaﬂ›m›
kolaylaﬂt›rmak, ucuzlatmak ve çeﬂitlendirmek
laz›m. Biz bunlar› Türkiye olarak yapam›yoruz.
Çünkü THY’nin ne maddi gücü, ne de
potansiyeli buna yeterli de¤il. Çin Hava Yollar›
uçmuyor. Uçmamas›n›n nedeni ona kârl›
gelmemesi, ya da 88-90 aras›nda onlar uçarken
bizim uçmuyor olmam›z. Belki ileriki
aﬂamalarda uçacak ama ﬂimdi siz uçuﬂ say›s›n›
7’ye ç›kar›n, yüzde 25’ini ben satay›m diyor.
Zaten yüzde 25’ini onlar sat›yor. Bu tip ﬂeyler.
Bunlar›n aﬂ›lmas› laz›m. Bunlar da nas›l aﬂ›l›r?
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Bunlar siyasi ziyaretlerle, devlet büyüklerinin
birbirini ziyaretiyle aﬂ›l›r. Zaten THY’nin
uçuﬂunu da öyle sa¤lad›k. Bunlara ra¤men
Özal ile birlikte hatta Kenan Evren ile birlikte
bu gidiﬂ geliﬂ ço¤ald›kça Çinlilerin Türkiye’yi
tan›malar›, Türkiye’ye gelmeleri, Türk ürünlerini
çok yak›ndan tan›malar› mümkün oldu.
Önceden Türk ürünlerini bilmiyorlard›,
kalitesini bilmiyorlard›, çeﬂidini bilmiyorlard›.
ﬁimdi neredeyse hepsini biliyorlar. Biz orada
mal satam›yorsak da buraya gelen Çinliler
gümüﬂ olsun, alt›n olsun, deri olsun, hatta
tereya¤›na kadar al›p gidiyorlar. Türk kahvesi
al›p onu da Çin usulü yap›p içiyorlar. Türk
kahvesini Nescafe ﬂeklinde yap›p içiyorlar.
Onlar›n Türkiye’de iyi gidecek geleneksel
ﬂeyleri var.
Çin’de beﬂ y›ll›k kalk›nma planlar›ndan
ziyade liderlerin konuﬂmalar›n› da çok iyi takip
etmek gerekiyor. Çünkü anayasas› olmayan bir
ülke, tamamen liderin iki duda¤› aras›nda. 89
olaylar›ndan sonra duraklama devrine girmiﬂ
bir Çin’in hareketlenmesi nas›l baﬂlad›? Liderleri
güneye gidiyor. Bak›yor orada sular alt›nda bir
yerleﬂim yeri var, fareler cirit at›yor. Ne bu hal
diyor. Diyor ki, buralar› hep kalk›nd›racaks›n›z.
Bunu ﬂöyle ifade ediyor: Kalk›nma sahil
ﬂeridinden baﬂlayacak. ﬁimdi bu tamamen
liderin a¤z›ndan ç›kan söz oldu¤u için bunu
ticaret adamlar›, belli yetkililer kendilerine göre
çeviriyorlar. Ta ki yolsuzluk had safhaya
ulaﬂana kadar. Ve birden kesiliveriyor. Bir
müddet duruyor. Durduktan sonra lider ﬂunu
söylüyor. Diyor ki Çin’de bir miktar insan›
zengin yap›n ki zenginler beraberinde
zenginleri do¤ursun. Bunu da biraz de¤iﬂtirip
kullan›yorlar filan, beﬂ y›l kadar idare ediyor.
Beﬂ y›l sonra birden kesiliyor, bir y›l
durakl›yor, bir y›l sonra baﬂka bir ﬂey baﬂl›yor.
Bunlar önemli ﬂeyler, takip etmek gerekiyor.
Bunlar› takip etti¤iniz zaman yar›n bir gün ithal
etti¤iniz bir ﬂeyde sorun gelip gelmedi¤ini de
bilirsiniz. Ona göre iﬂlerinizi ayarlars›n›z.
Çinliler çok çal›ﬂ›yor, çok giriﬂimci, riski seven
insanlar. Bu neden biliyor musunuz?
Yar›nlar›na güven duymad›klar› için. Yar›nlar›n›
bilememenin korkusundan kaynaklanan bir
ﬂeydir bu. ‹ﬂgücünün sosyal güvencesi yok
gibi. Fabrikada iﬂçi çal›ﬂt›r›yorsun, 50 dolar
veriyorsun. Ama bu adam yaﬂlan›nca neyle
geçinecek belli de¤il. Emeklili¤i yok. Sosyal
haklar› tamamen törpülüyor. Bütün hastaneler
özelleﬂiyor askeri hastanelerin d›ﬂ›nda. Sosyal
sigortalar geliﬂmemiﬂ, ferdi sigortalar

geliﬂmemiﬂ. Bu adam›n yar›n› yok. Yar›n›
olmayan adam çal›ﬂmak zorunda.
M. Rauf Ateﬂ Lütfü beye bir ﬂey soray›m. Siz
orada iﬂ yapan bir ﬂirketsiniz. Yat›r›m›n›z da
var. Sorumun iki taraf› var. Birincisi Koç’un
sizden etkilenerek oraya ilgisi artt› m›? Bir de iﬂ
dünyas›ndan size Çin’i soran çok say›da
iﬂadam› ve yönetici var m›?
B. Lütfü K›z›ltan CEO’muz say›n Bülent
Özayd›nl› fabrikam›z› ziyaret ettikten sonra
Türkiye’ye döner dönmez Çin iﬂine stratejik
olarak son derece önem verdi ve bize üç y›l
içindeki hedefimizin 100 milyon dolar olaca¤›n›
aç›klad›. Demirdöküm olarak da bu y›lki
hedefimizde 10 milyon dolarl›k bir pay düﬂtü
bize. Bu bizim d›ﬂ hedeflerimizde de yer ald›
ve var gücümüzle çal›ﬂ›yoruz. Bu arada
soranlara olabildi¤ince yard›mc› olmaya
çal›ﬂ›yoruz. Bugün beni de davet etmeniz
bunlardan bir tanesi.

Rauf Ateﬂ Burada söylediklerine ek yapmak
isteyen konuklar›m›z varsa ekleme yapabilir.
ﬁeref Hamarat Eklemek istedi¤im bir iki
nokta var. Çinli firmalar›n sa¤lad›¤› rekabet
avantaj›nda devletin teﬂvikleri önemli bir rol
oynuyor. Bunlar neler? Bir tanesi, ihracat
yapt›¤›nda ihraç etti¤i miktarda iç piyasaya
satt›¤› mal için KDV mahsup edilmesi. Yine ArGe faaliyetleri yo¤un olan ﬂirketlere dönük
karﬂ›l›ks›z kredi örnekleri var. Devletin hightech ürünler yapan ﬂirketlere verdi¤i karﬂ›l›ks›z
kredi örne¤i var.Yat›r›m teﬂvikleri önemli.
Bizimle k›yaslarsak enerji maliyetleri bize göre
oldukça düﬂük. ‹thal girdilerinde gümrük
vergisi yok. Rekabet avantaj› kaynaklar›n›n
baﬂl›calar›n›n bunlar oldu¤unu eklemek laz›m.
Dikey entegrasyonu yap›yor olmalar›, toplam
tedarik zincirinde yarat›lan katma de¤erin tek
bir noktada toplanmas›, böylelikle sat›ﬂ fiyat›
erozyonunun karﬂ›s›nda düﬂük kâr marjlar›nda
daha rekabetçi bir pozisyon elde etmelerini
sa¤lam›ﬂ. Bunu ölçek ekonomisi ile büyük
ölçekli fabrikalar› kurarak, büyük ölçekli
üretimler yaparak ve birleﬂtirdiklerinde daha
rekabetçi bir pozisyon sa¤layarak elde
ettiklerini görüyoruz.
TÜRKER HAMZAOøLU
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M. Rauf Ateü Türker Bey, Çin ekonomisi ve para birimi
konusu uzun süredir tartıüılıyor. Bu cephede hem büyüme hem
de para birimiyle ilgili neler bekleniyor? Bunlar Türkiye’yi ve
dünya ekonomisini nasıl etkiler?
Türker Hamzaoùlu Aslında çok uzun zamandır tartıüılan bir
üey Çin’in revalüasyon yapması. Bunun arkasındaki temel
argüman, Çin’in uluslararası rezervlerinin çok yükselmiü olması
ve oradan dolayı oluüan bir zarar. Bu zararın daha da büyümesi
ve ekonomiyi tehdit edici bir hale gelmesi ve Çin’in de para
birimini revalüe etmesi. Fakat burada üöyle bir üey var. Daha
önce Çin yetkilileri de bunu açıkladılar. Bizim birinci önceliùimiz
istihdamdır, üretimdir diyorlar. Revalüasyonla kaybedeceùim
üey, sonuçta Amerika’nın atmak zorunda olduùu bir adımın
maliyetini bana yüklemesi demek. Ben bunu gerçekleütirmek
istemiyorum diyor. Orada da bizim daha farklı bir bakıü açımız
var. Yani döviz rezervlerinde 10 milyar dolar, 15 milyar dolar, 20
milyar dolar kur etkisinden dolayı bir zarar olabilir.
Fakat onların önceliùi bu 20 milyar doların azalması deùil,
ona karüılık Amerika ile artan dıü ticaret hacmiyle bir üekilde
bunu daha çok istihdam ve üretim kapasitesi olarak kullanmak.
O yüzden pek hevesli gözükmüyorlar bu konuda. Kısa zamanda
da açıkçası oradan çok da somut bir üey beklemek pek gerçekçi
olmayacak.
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mutlu. Öyle mutlu ki Türkiye’de o kadar mutlu
olamazlar. Benimsemiﬂler. Genç bir nüfus, ak›ll›
bir nüfus, iyi bir potansiyel var. Türkiye’de
finansman olmasa da iyi bir oluﬂum, tecrübe,
teknoloji var Çinlilere hitap edecek ﬂekilde. Bir
de yan›m›za üçüncü bir sermayedar
buldu¤umuzda Çin’de her türlü sektörde
mutlaka bir pazar buluruz.
M. Rauf Ateﬂ Türkiye’ye bak›ﬂ nas›l?
Yavuz Onay Çin hem yat›r›m çeken, hem
de bir o kadar da yurtd›ﬂ›nda yat›r›m yapan bir
ülke. Fakat bunu nerelere yap›yor? Bunu kendi
ülkesinde hangi ülkenin ekonomisi yo¤unsa
genelde o ülkelere yap›yor. Amerika, Japonya,
Avustralya, Güney Afrika, Almanya gibi.
Türkiye bu ülkeler aras›nda de¤il. Çünkü
Türkiye’yi pek o kadar tan›m›yorlar. Ne toplum
olarak tan›yorlar, ne ülkenin co¤rafi konumu
olarak tan›yorlar. Ortado¤u ülkesi miyiz, Asyal›
m›y›z, Avrupal› m›y›z bilmiyorlar. Biz
Avrupal›y›z diyoruz, adam Asyal›s›n›z diyor.
ﬁimdi bizim bunu de¤iﬂtirmemiz laz›m. Bunu
de¤iﬂtirmek için AB’ye girmemiz ﬂart de¤il.
Siyasi yönden diyece¤iz ki, bizi Avrupa ülkesi
konumuna sokun. ﬁimdi oraya girdi¤imiz
zaman otomatikman bir manevi de¤er
kazan›yoruz. O zaman Türkiye Çinliler için
güvenilir bir ülke, yat›r›m› cazip bir ülke haline
geliyor. Çinliler bugün Türkiye’de yat›r›m
yapm›yorsa bunun nedeni birincisi iyi
tan›mama, ikincisi korkmalar›. Çünkü Türkiye
Türk firmalar› için bile cazip bir ülke
olamad›ktan sonra Çinliler için hiçbir zaman
cazip bir ülke olamaz. Toplant› yap›yoruz
yat›r›m çekelim diye, bir tanesi kalk›yor
2008’de serbest bölgeler kald›r›l›yor diyor. O
zaman niye getirdik bu kadar insan›? Yani
kendi içimizde çeliﬂki var. Gidiyoruz bakanla
konuﬂuyoruz, diyoruz ki efendim yat›r›m
çekmek istiyoruz. Diyor ki, bugün çok kötü bir
ﬂey oldu, Maliye Bakan› serbest bölgelere vergi
getirdi.
Böyle bir ortamda bizim Türkiye’ye yat›r›m
çekmemiz mümkün de¤il. Ancak bizim oraya
yat›r›m yapmam›z mümkün. Yaln›z Çin için
de¤il di¤er ülkeler için de bu böyle. Türkiye’ye
gelen insan ancak borsada oynamaya gelir.
Baﬂka türlü gelmez. ﬁu aﬂamada biz Türkiye’ye
VOLKAN AKI Çin pazarı, fırsat olarak da
görülüyor aynı zamanda. Büyük bir pazar.
Tehditleri ve fırsatları ayrı ayrı
de¤erlendirmek lazım.
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y›lda 1 milyar dolardan fazla yat›r›m
çekemeyiz. O bile büyük bir mucize. Çin geçen
sene 61 milyar dolar çekti. Ticari aç›¤› olmas›na
ra¤men. ﬁimdi ﬂöyle toparlayal›m. Birincisi Çin
her alanda f›rsatlar ülkesi. Bunun bir s›n›r› yok.
Yeter ki teknolojiyi, know-how’› ve finansman›
beraberimizde götürelim. Bu inﬂaat sektöründe
de böyle, üretim sektöründe de böyle.
M. Rauf Ateﬂ ﬁimdi ﬁeref Beye geçelim.
Orada çeﬂitli fabrikalar› incelediniz. Bir sürü
araﬂt›rma yapt›n›z. ‹ki ﬂey vard›
çal›ﬂmalar›n›zda. Birisi, Türkiye oray›
outsourcing aç›s›ndan kullanabilir, hammadde
alarak avantaj sa¤layabilir demiﬂtiniz. Ona bir
aç›kl›k getirebilir misiniz? Bir de orada bir özel
sektör oluﬂtu mu? Hala devletin etkisi var m›?
O konuda bizimle gözlemlerinizi paylaﬂ›rsan›z
seviniriz.
Sedef Seçkin Hammadde tedarikçisi olarak
Çin’in Türkiye için potansiyelinden de
bahsedebilir misiniz?

ﬁeref Hamarat Toplam maliyetin içerisinde
malzeme maliyetinin öneminden bahsetmiﬂtim.
Rekabet stratejisi, toplam maliyeti düﬂürme
temelinde olmak zorunda. Sadece iﬂçilik
maliyetini ya da enerji maliyetini ön plana
ç›karmak yeterli de¤il. Yani en önemli maliyet
kalemi neyse onun üzerine gitmek laz›m.
Tedarik zinciri içerisinde yani hammaddeden
baﬂlay›p nihai ürüne dönüﬂüm sürecinde ana
firman›n ötesinde birinci seviye tedarikçi, ikinci
seviye tedarikçi, üçüncü seviye tedarikçiler
zinciri söz konusu. Tabii düﬂük ücret
seviyesinin toplam zincirde olumlu bir katma
de¤eri var. Toplam maliyet içerisinde malzeme
maliyetinin pay›n›n yüksekli¤i bu konuda
oportünist bir politika izlemeyi gerekli k›l›yor.
Global hareket etmek gerekiyor. E¤er siz global
pazarlarda rekabet etmek istiyorsan›z, global
pazar›n fiyatlar›nda sat›ﬂ yapmak
zorundaysan›z, o zaman o maliyetleri
yakalaman›z laz›m. O maliyetleri
yakalayabilmeniz için de global sourcing yap›p,
nerede ucuz malzeme var ise o kayna¤› h›zl›
bir ﬂekilde devreye sokmak çok önemli. Bugün
Çin’de hemen hemen bütün hammadde
sektörlerinde, plastik olsun, çelik olsun, en
düﬂük maliyetli tedarik kayna¤›n› bulabilmek
mümkün. Ama tabii Çinlilerin hala üretemedi¤i
high-end ürünler de söz konusu. Hala iç
piyasay› besleyemedi¤i, kendilerinin de ithal
etmek zorunda kald›¤› ürünler de var. Mesela
biz plastik konusunda Çin’deki üreticilere gittik
ama iç piyasadan o kadar yüksek talepler var
ki bize dönüp de bakmad›lar. Biliyoruz fiyatlar›
gerçekten bir Tayvanl›, bir Koreli bir Avrupal›
plastik hammaddesi üreticilerinden çok daha
ucuz.
Volkan Ak› Peki kalite nas›l?
ﬁeref Hamarat Kalitede baﬂlang›çta sorunlar›
vard›. Ar-ge konusunda birçok sektörde önemli
yat›r›mlar› var. Ar-ge’ye önem veriyorlar. Arge’ye ba¤l› olarak kalitelerinde önemli
iyileﬂmeler söz konusu birçok sektörde. Mesela
kal›p imalat› son birkaç senedir Çin’de
oluﬂmaya baﬂlad›. ﬁu anda kalitelerini
iyileﬂtirdikçe h›zl› bir ﬂekilde Tayvan’›n ve
Kore’nin yerini almakta dünya genelinde.
Hemen hemen bütün ülkeler önümüzdeki 5 y›l
içerisinde kal›p imalat›n› Çin’e kayd›racaklar.
Öyle gözüküyor. Ama hala ﬂu anda high-tech
ürünlere do¤ru gittikçe tabii kalite problemleri
belli ölçüde sürüyor.
Vestel olarak Çin’den ara mal› yan›nda
yat›r›m mal› da sat›n al›yoruz. Ara mal›

üreticilerine bakt›¤›m›zda çok büyük ölçekli
firmalar›n yan›nda sektöre yeni girmiﬂ küçük
ölçekli firmalar da var. Çinli üreticileri global
pazarlar›n “A Class” üreticileri ile
k›yaslad›¤›m›zda de¤iﬂken bir tablo ç›k›yor
karﬂ›m›za. Kalite performans› çok iyi firmalar
az›nl›kta olsa da mevcut.
Ancak kaliteyi maliyet/fayda ba¤lam›nda
de¤erlendirmek gerekir. Örne¤in, enjeksiyon
makinas›. Çin menﬂeli enjeksiyon makineleri
AB menﬂeli olanlara göre oldukça ucuz. Ancak
buna karﬂ›n üretim verimlili¤i ve kalite
performanslar› AB menﬂeli olanlara göre daha
düﬂük. ‹ﬂçili¤in yüksek oldu¤u Bat› dünyas›
için Çin menﬂeli makineler uygun olmayabilir
ama iﬂçili¤in 80-100 dolar› geçmedi¤i Çin’de
verimi düﬂük ve imalat hatas› oran› yüksek
makineleri kullanmak rasyonel bir karar
olabilmektedir. Bu nedenledir ki Çinli üreticiler
Bat› dünyas›ndan makine, tezgah ithal
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Hiç kimsenin bahsetmediùi bir turizm olayı
var. Ona da girelim. Çözemedik, bizden
kaynaklanıyor. Niye? Diyoruz ki Çinliler bize
yılda 2 milyon turist sözü verdi ama getirmiyor.
Çin’in turizm yetkilileri ise biz Türkiye’ye her yıl
2 milyon turist gönderebilecek kapasite
ayarladık ama bunları neyle taüıyacaùız diyor.
Bir THY uçuyor, onun da yıllık kapasitesi 60
bin kiüi, o da zaten bizim iüçileri Ortadoùu’ya
taüıyor diyor. Nakil sorununu çözemezsen 2
milyon turisti gündeme getirmen ayıp. úkincisi,
Turizm Bakanlıùı iki kiüi görevlendirmiü
Türkiye’yi tanıtma konusunda, ben bile
tanımıyorum onları. Tesadüfen karüılaütım. Ne
tanıtıyorsun da ne geliyor memlekete? Tanıtım
yok. Hiçbir üekilde yok.
Onun için turizm iüini iki üekilde çözeriz.
Birincisi tanıtım, ikincisi nakliye araçları.
Bugün charter yapmaya kalksan, müracaat
etsen, 24 saat içinde uçuyor. Oysa sivil
havacılık sana 24 ay sonraya gün veriyor.
Hatta vermiyor bile. Benim baüıma geldiùi için
söylüyorum. Ne yapacaksın? Yapacak bir
üeyin yok. Yani kısacası Oùuz Beyin dediùi
gibi, sizin dediùiniz gibi ya biz alacaùız sırt
çantamızı gideceùiz Çin’de yaüayacaùız, ya
da bu ülkeyi kendimiz için cazip hale
getireceùiz. Cazip hale getirmek de üu
aüamada mümkün deùil.
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Ç‹N MUC‹ZES‹N‹N
Dr. Nicholas Lardy, dünyan›n önde gelen Çin uzmanlar›ndan...
… ‹ﬂ Yat›r›m’›n davetlisi olarak kat›ld›¤› Geniﬂ Aç› toplant›s›nda bu
muazzam pazar›n bugününü ve yar›n›n› de¤erlendirdi. Buradaki f›rsat
ve riskleri anlatt›. Ona göre, Çin son y›llardaki etkileyici
performans›n› gelecekte de sürdürecek. Biraz h›z kesse de, yüksek
oranl› ekonomik büyümesini koruyacak. Dünya ticaretine damgas›n›
vurmaya devam edecek. Nicholas Lardy, Türkiye’nin ise Çin ile
rekabette avantajlar› oldu¤unu söylüyor ve ﬂöyle devam ediyor:
“Türkiye art›k herhangi ucuz bir mal üreterek Çin ile rekabet
edemez ama yüksek katma de¤erli, moda ürünlerde çok büyük bir
avantaj› var.”
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in ekonomisi geçen y›l, 1970’li y›llardaki düzeyinin 10 kat›na ç›kt›. Bu ne anlama geliyor? Çin ekonomisi 1970’lerin
sonlar›na göre en az›ndan 7 kat daha
büyük. Son 25 y›l içinde ne kadar büyük bir aﬂama yapt›¤›n› görüyoruz. Reel ç›kt›
aç›s›ndan, üretim aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman
performans›n› çok etkileyici buluyoruz. D›ﬂ ticareti 1992’de 100 milyar dolar›n alt›ndayd›. Halbuki ﬂimdi 600 milyar dolar seviyesine ç›km›ﬂ
bulunuyor. Geçti¤imiz y›l dünya ticaretindeki
pay› yüzde 6’y› aﬂt›. Oysa 1997’de d›ﬂa aç›lmaya
baﬂlad›¤›nda yüzde 2’nin biraz yukar›s›ndayd›.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n bitiminden bu yana
küresel ekonominin dünya haritas›na bakarsak,
baﬂka hiçbir ekonomi dünya ticaretindeki pay›n›
Çin’in son 25 y›l içinde yapt›¤› kadar h›zla geniﬂletmedi. Geçti¤imiz y›l Çin dünyada üçüncü en
büyük ekonomiydi. Birinci ABD, ikinci Almanya
idi ve Çin üçüncü durumdayd›. Özellikle son ikiüç y›l içinde ticaretini son derece büyük bir h›zla geliﬂtirdi. Ama uzun vadeli ticaret performans› da gerçekten dikkate de¤er.
Baﬂka bir unsur daha var. Onu da dikkate almak gerekli. Çin do¤rudan d›ﬂ yat›r›m çekmekte
çok baﬂar›l›. Çin’e gelen do¤rudan d›ﬂ yat›r›m
sürekli olarak yükseliyor. Asya krizi döneminde
biraz duraklama yaﬂand›. Ama onu istisna sayarsan›z do¤rudan d›ﬂ yat›r›m çekiﬂi istikrarl› bir ﬂekilde yükseliyor ve 60 milyar Amerikan Dolar›
seviyesine ulaﬂt›¤›n› görüyoruz. Yabanc› sermayeli ve yabanc› ortakl› ﬂirketler, geçen y›l Çin’in
ihracat›n›n yüzde 55’ini gerçekleﬂtirmiﬂ.
Yani özetlemek gerekirse son 25 y›ld›r dünyan›n en h›zl› büyüyen ekonomisi Çin ve dünya
ticaretindeki pay›n› da daha önce emsali görülmemiﬂ bir h›zla yükseltiyor. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan bu yana böyle bir ﬂey hiç görülmedi. D›ﬂ
yat›r›m da bunun çok büyük bir parças›n› oluﬂturdu.
Küresel ekonominin motoru
Çin’in dünya ticaretindeki büyümeye son 4
y›ldaki katk›s›, ABD’nin katk›s›ndan daha büyük. Çin’in pay› yüzde 15 düzeyinde. Son 4 y›l
için, ABD yüzde 6’da kalm›ﬂ durumda. Yani
Çin dünya ekonomisinin büyümesine yaklaﬂ›k
ABD’nin 3 kat› kadar katk›da bulunmuﬂ son 4 y›l

içinde. Bu hakikaten dikkate de¤er bir baﬂar›.
Çünkü Çin’in dünya ticaretindeki pay› ABD’ninkinden çok daha küçük. Çünkü ABD dünyan›n
bir numaral› ticaret yapan ülkesi. Çin’in katk›s›
kendi boyutlar›yla mukayese edilemeyecek kadar fazla oldu. Çok önemli bir hale geldi. Dolay›s›yla birçok ekonomide Çin ile olan ticaret
önem kazand›. Bunu Güneydo¤u Asya’da görüyoruz. Çin, orada ihracat büyümesinin yar›s›na
sahip. Yani ihracat›n yar›s›n› Çin sat›n al›yor. Japonya’n›n Çin ile ticareti, ABD ile olan ticaretini
ilk defa aﬂt›. G. Kore için, Çin en önemli ticaret
ortaklar›ndan biri haline geldi. Tayvan’›n Çin’e
ihracat› dünyan›n baﬂka her yerine yapt›¤›ndan
daha büyük.
ﬁimdi biraz daha emtia meselesine girmek istiyorum. Çin neden bu kadar baﬂar›l› oldu? Çin
global ihracattan çok büyük bir pay al›yor ve
bunu birtak›m emek yo¤un sanayilerde al›yor.

‹ﬁ‹ HANG‹
L
E
S
K
Ü
Y
N
Ç‹N’‹
EYECEK?
L
‹
K
T
E
‹
R
E
ÜLKEL
Kimler kazançlı çıkacak kimler
kaybedecek?
Özellikle Türkiye’de ve baüka ülkelerde
sorulan bir soru. Zannediyorum ki Çin’in
geliüinden en çok kaybedenler yüksek ücretli
ekonomiler olacak. Doùu Asya’daki iüçiye
yüksek ücret ödeyen ekonomiler. Tayvan,
Hong Kong gibi ülkelerin üimdiden dünya
konfeksiyon ticaretindeki paylarında iniü
görülmeye baülandı. Daha kotalar söz konusu
olmadan evvel onlar zaten iniü görmeye
baülamıütı. úhracatları bu yıldan baülayarak
daha da düüecek, daha sonra da daha dik bir
yokuü halinde inecek. Çünkü eùer kota
sisteminden korunmuü piyasa payları olmasa
bu ülkeler dünyadan silinecekler zaten. Baüka
bir ülke grubu daha önemli kayba uùrayabilir.
Bunlar da Orta Amerika’daki birtakım ülkeler.
Bu Orta Amerika’daki ülkelerin büyük kısmı
tekstil ve konfeksiyon sanayine girdiler ama
oldukça yakın geçmiüte girdiler. Çünkü NAFTA
baüladı, ABD ile tercihli ticaret anlaüması
vardı. Onlar NAFTA’nın güneyinde olmalarına
raùmen, küresel açıdan çok büyük bir üansları
oldu. El Salvador, Kosta Rika, Haiti, Jamaika
gibi ülkeler pazar paylarında çok büyük kayba
uùrayacak. Çin, potansiyel olarak en yüksek
kazançlı çıkacak ülke. úügücüne yüksek ücret
ödeyen bazı Doùu Asya ülkeleri de en büyük
kayba uùrayacak. Bazı Orta Amerika ülkeleri
de büyük kayba uùrayacak.
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Çin’in küresel pazardaki pay›, mesela oyuncak
ve ayakkab› için yüzde 2 imiﬂ, baﬂlang›ç aﬂamas›nda. 2000’lerin baﬂ›nda. Ve yüzde 20’lere gelmiﬂ. Konfeksiyonda 1980’lerin baﬂ›nda yüzde 4
kadarm›ﬂ. ﬁimdi yüzde 5’e getirmiﬂler onu da.
Bu emek yo¤un sanayilerde Çin gerçekten son
derece büyük baﬂar› göstermiﬂ. Çok büyük piyasa pay› kazanm›ﬂ. Bunun da büyük bir nedeni
yabanc› ﬂirketlerin Çin’e gelmesi, oradaki koﬂullardan yararlanmak, onu f›rsat olarak kullanmak
istemesi.
Çin nas›l yükseldi?
Çin nas›l olur da uluslararas› ticaret piyasas›nda hiç yokken birdenbire 20 sene gibi bir süre içerisinde dünyada üçüncü oluyor? Baﬂlang›çtan, daha 1980’lerden itibaren çok etkin bir ihracat iﬂleme rejimi kuruyor. Bütün parçalar›, hammaddeleri gümrüksüz olarak getiriyor ülkesine
ve bütün bu komponentleri kullanarak küresel
pazarlar için mallar üretiyor. Dolay›s›yla Çin’de
çal›ﬂan ﬂirketler küresel fiyatlarla çal›ﬂabiliyorlar.
Çin’de varolan bu montaj sanayindeki ucuz iﬂçili¤i kullan›yorlar.
Ekonomi oldukça aç›k bir düzeyde ve rekabet yarat›lm›ﬂ art›k ülkenin içerisinde. ﬁirketler
çok daha verimli çal›ﬂmay› ö¤renmiﬂler. Ayr›ca
Çin on y›llard›r altyap›ya çok büyük yat›r›mlar
yap›yor, yollar, demiryollar›, limanlar vs...… Dolay›s›yla Çin’de çal›ﬂan ﬂirketler art›k küresel ticarete kolayl›kla ve oldukça verimli bir ﬂekilde kat›labiliyorlar.
Dördüncü bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Çok liberal bir ortam var. Do¤rudan d›ﬂ
yat›r›m için son derece liberal bir ortam var. ﬁimdi 60 milyar dolar seviyesine geldi do¤rudan d›ﬂ
yat›r›m. Ve bu konuda özellikle imalat dal›nda
çok liberal bir ortam var. Çin’de bu konuda herhangi bir s›n›rlama getirilmiﬂ olan bir tek sektör
var; o da otomotiv montaj sanayi. Fakat yabanc›
mülkiyetine imalat›n baﬂka hiçbir dal›nda s›n›r
yok. Bu son 15 sene içinde olmuﬂ bir de¤iﬂiklik.
Yüksek katma de¤er üretilmiyor
Çin böyle s›çraya s›çraya çok ilerilere geçemiyor tabii. Çin giderek daha sofistike ürünler
ihraç ediyor ama bu sofistike ürünler hep ithalata ba¤l›. Bütün komponentler, parçalar dünyan›n her taraf›ndan geliyor. Yani yüksek katma
de¤er üretmiyorlar, yüksek katma de¤erli ﬂey d›ﬂardan geliyor. Çok az bir katma de¤er ekleniyor
Çin’de bunun üstüne. Mesela yar› iletkenler,
mikroiﬂlemciler. Çin dünyan›n en büyük ithalatç›s› oldu mikro iﬂlemciler ve yar› iletkenler konusunda. Aﬂa¤› yukar› 30 milyar dolarl›k mikro
iﬂlemci ve yar› iletken sat›n ald›lar önceki y›l.
30 / 2005
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Çin’in iki-üç yıl içinde büyümesi
yavaülayacak. Bu uzun vadeli ekonomik
büyümesini beslemek açısından Çin için çok
yararlı olacak. Aynı zamanda dünyanın her
tarafındaki birçok üirket veya ülke için de çok
daha iyi bir fırsat tanıyacak. Çünkü Çin’in bu
dönem içerisinde temel emtia fiyatları
üzerindeki etkisi biraz nefes aldıracak. Ama
Çin’in ortalama büyümesi herhalde uzun
vadede çok yüksek olacaktır. Çin küresel
ekonomiye çok daha fazla entegre olacak. Çin
kendini açtı ve öyle taahhütlerde bulundu ki
artık geri dönüü yolunu geçti. Ve çok büyük
fırsatlar ve zorluklar yaratacak.

Geçen y›l ise 70 milyar dolarl›k ald›lar. Yani o
kadar büyük bir ithalat yap›yor. Sonuçta en yüksek katma de¤er hep d›ﬂar›dan geliyor.
Çin, dünya konfeksiyon pazar›ndaki pay›n›
çok yükseltti. Birçok piyasada kota yok, mesela
Japonya’da yok. Tekstile, konfeksiyona kota
konmam›ﬂ birtak›m ülkeler var. Ve oralarda zaten Çin’in pay› yüzde 25’lerden de daha yüksek.
Çin dünyada tekstil ve konfeksiyonun en büyük
üreticisi. Ve burada bu y›l›n baﬂ›nda kotalar›n
kalkmas›yd› beklenen. Bunu bekleyerek örme
ve dokuma makinelerine çok büyük yat›r›mlar
yapt›. Bunlar 4 kat›na ç›kar›ld›. 1,2 milyar dolar
düzeyindeydi 1998’de, geçen y›l 4,5 milyar dolar
oldu. Yapt›klar› modernleﬂme yat›r›m› hakikaten
çok büyük. Ve sanayi oldukça güçlü. Bütün segmentlerinde, tedarik zincirinin her segmentinde
güçlü. Ücretler Hindistan’dakinden, Bangladeﬂ’ten, Vietnam’dan yüksek ama verim de yeterince yüksek. Yüksek iﬂçi maliyetini karﬂ›layacak
kadar yüksek verim de sa¤layabiliyorlar. Çok
büyük bir yelpaze içinde tekstil ürünlerini oldukça makul bir ﬂekilde üretebiliyorlar.
Mesela ABD’de san›yorum birtak›m kotalar
konmas› bu senenin yaz aylar›nda ya da en geç
sonbaharda gerçekleﬂecek. Belki AB’de de o kadar çok say›da mala de¤il ama kotalar gelecek
diye tahmin ediyorum. Bu kotalar Çin’in Dünya
Ticaret Örgütü’ne girmesi s›ras›nda kabul edilmiﬂtir. Ama Çin’in konfeksiyonda daha da fazla
büyümesine herhalde pek izin verilmeyecek.
Çin mucizesi sürecek mi?
Çin son 25 y›lda dünya ticaretindeki pay›n›
büyütme aç›s›ndan ekonomik bir mucize gerçekleﬂtirdi. Fakat bu acaba sürdürülebilir bir durum mu? Yoksa birtak›m faktörler bunun tersine
dönmesine ya da birdenbire durmas›na m› yol
açacak? En az›ndan önümüzdeki 10 y›l boyunca
Çin herhalde oldukça h›zl› büyüyen bir ekonomi olmay› sürdürecek. Hep ayn› seviyede de¤il
ama çok yüksek oranda ekonomik büyümesini
sürdürecek diyebiliriz.
Bu de¤erlendirmemin alt›nda yatan birtak›m
sebepler var. Bir kere Çin’in çok yüksek ulusal
tasarruflar› var. San›r›m dünya ekonomileri aras›nda en çok tasarrufu olan Çin’dir. GSY‹H’nin
yüzde 40’›ndan fazla tasarruflar› var. Bundan daha fazla tasarruf yapan bir tek ülke var, o da Singapur. Devletin zorunlu tasarruf program› nedeniyle çal›ﬂanlar kazançlar›n›n çok büyük k›sm›n›
yat›r›yorlar Singapur’da. Onun d›ﬂ›nda Çin kadar
yüksek bir tasarrufu olan ülke bilmiyorum. Üstelik Çin oldukça da düﬂük gelirli bir ekonomi.
Hindistan’da bakt›¤›n›z zaman yüzde 20’dir ta-

sarruflar, o bile yüksektir ki Çin’de bunun iki kat› var, yüzde 40.
ﬁimdi yine birinci nedene bakal›m. Niçin Çin
için iyimseriz? Sermaye oluﬂumu için gerekli
olan tasarrufa sahip. Ekonomik büyüme için son
derece önemli bir husus. Ama ekonomik geliﬂmenin erken aﬂamalar›nda giderek daha fazla
fabrika kurabilme yetene¤i kadar iyi bir ﬂey yoktur tabii. ‹kinci bir faktör daha var burada. Çin
çok h›zl› büyümüﬂtür son 20 y›lda, tamam, ama
hala iﬂgücünün çok büyük bir k›sm› tar›mda çal›ﬂ›r. 78’de reformlar baﬂlad›¤›ndan beri tar›mda
çal›ﬂan nüfus iniﬂe geçmiﬂ.
Eskiden Çinliler’in yüzde 70’i tar›mda çal›ﬂ›rken bugün bak›yoruz aﬂa¤› yukar› yüzde 50’ye
inmiﬂ kaba bir hesapla. Ama tar›mdaki verim
çok düﬂük. Niçin, çünkü ekilebilir topraklar az,
iﬂçi baﬂ›na ç›kt› ürün az...…
Yaklaﬂ›k 350 milyon iﬂçi tar›mda ve önümüzdeki 10-15 y›l içinde ekonomi izin verdi¤i ölçüde belki 150-200 milyonu tar›mdan ayr›lacak, ya
imalata ya hizmetlere geçecek ve oralarda verim
daha yüksek olacak. Bu insanlar›n verimi de
yükselecek. Bu faktörlerin ekonomik büyümeye
katk›s› son derece önemli.
Liberal ortam büyümeyi ateﬂliyor
Çin’in ekonomik büyümesine dair bir baﬂka
faktör daha var. ‹thalat gümrükleri çok düﬂük.
Zannediyorum, geliﬂmekte olan ya da geliri çok
yüksek olmayan geliﬂmekte olan ülkeler aras›nda en düﬂü¤üdür. Ayr›ca, Çin ithalat ruhsatlar›n›,
kota s›n›rlamalar›n› kald›rm›ﬂ bulunuyor. Onun
için oldukça serbest bir ortam. Bunlar›n sonucu
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Bana öyle geliyor ki Çin’in yükseliüinden Türkiye çok fazla
etkilenmeyecek. Türkiye’nin birçok önemli avantajı var. úyi
kalitede pamuk yetiütiren bir ülke. Tabii ki bazı Orta Amerika
ülkelerinde durum böyle deùil, bu avantajları yok. Türkiye’nin
Avrupa pazarlarına mesafe olarak yakınlık avantajı var. Bu da
son derece önemli bir pazar elbette. Türkiye baüarıyla
geliütirmiü oluyor bu pazarı yıllar içinde. Türkiye tıpkı Çin gibi
çok entegre ve çok çeüitlendirilmiü bir tekstil sanayine sahip ve
özellikle konfeksiyonda son derece iyi. Türkiye AB ile Gümrük
Birliùi anlaüması da imzalamıü. Tekstilin seviyesi de son derece
modernleüti. Türkiye artık herhangi ucuz bir mal üreterek Çin ile
rekabet edemez ama yüksek katma deùerli, moda ürünlerde
Türkiye’nin çok büyük bir avantajı var, küresel olarak rekabet
edebilirliùi var. Dolayısıyla ortada bir yerde kendini bulacaktır
zannediyorum. Sanayinin bir bölümü belki baskıyı hissedecek
fakat öbür bölümü de yine rekabetçi olmaya devam edecek.
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olarak ithalat›n GSY‹H’ye oran› Çin’de geçen sene yüzde 35 oldu. Bu 10 y›l öncekinin hemen
hemen iki kat›. Çok yüksek ve yükselmeye de
devam ediyor. Çin’in DTÖ’ye yapt›¤› taahhütler
var. Hizmetler sektörü de liberalize olmaya baﬂlad›. Yabanc›lar›n katk›s›na aç›lacak. Bu da büyümeye çok katk›da bulunacak. Bu üçü; yani tasarruflar›n yüksekli¤i, insanlar›n tar›mdan di¤er
sektörlere kaymas›na aç›kl›k ve genel olarak liberal ortam, zannediyorum çok önemli olacak.
En az›ndan önümüzdeki 10 y›l daha Çin büyümesini sürdürecek. Bu bak›ﬂ aç›s› içinde bir tek
negatif nokta olabilir belki. Tasarruf oran› 10-15
y›l içinde inmeye baﬂlayabilir. Çünkü Çin ﬂu anda bir nüfus devrimi yaﬂ›yor. Nüfus art›ﬂ› azalmaya baﬂlad›. Epey önceden düﬂmeye baﬂlam›ﬂt›. Bu nedenle iﬂçilerin oran› toplam nüfus içinde azalacak. Yani 10 y›l sonra azalmaya baﬂlayacak. Özel tasarruf oranlar› de¤iﬂmese bile nüfusun yaﬂlanmas›, tasarruflar›n azalmas›na yol açacak. Ama bunlar için de daha 10-15 y›l beklemek gerekecek san›r›m.
Ekonomi fazla ›s›nd›
Çin’e uzun vadeli bakarsak, oldukça parlak
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Eskiden aüaùı yukarı Çin’e gelen bütün
yabancı yatırım ortaklık olarak geliyordu.
Fakat giderek daha rekabetçi bir piyasa
olmaya baüladıùı, daha liberal olduùu için artık
yabancı üirketler yerli ortaùa fazla ihtiyaç
duymamaya baüladı. Dolayısıyla Çin’e bugün
giden doùrudan yabancı yatırım tamamen
yabancı üirket olarak gelebiliyor ve daha
ziyade o üekilde geliyor.
Mülkiyette sınırlama yok demiütim. Tabii
hizmetler sektöründe, telekomünikasyonda
var. Bankacılık, sigortacılık gibi sektörlerde
birtakım mülkiyet sınırlamaları var. Çin
pazarına bu alanlarda ortaklık olarak girmek
gerekiyor. Bazen de yüzde 50’nin altında
hisse almak zorunda kalıyorsunuz. Ama imalat
sanayi böyle deùil. Çok açık bir ortam. Pek
çok yabancı üirket Çin’e yönelmiü ve bu
durumdan yararlanmaya çalıüıyor. Çünkü
emek ücretleri oldukça düüük. Ürün karıüımı
eskiden daha ziyade ayakkabıyla oyuncakken
üimdi daha sofistike ürünler yapılmaya
baülandı ama yine hep emek yoùun ve montaj
sanayi düzeyinde.
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bir gelecek görüyoruz. Tamam problemler var.
Su k›tl›¤›, çevre sorunlar› var, yolsuzluklar ayyuka ç›km›ﬂ ama son 25 y›l›n rekorlar› bize her
noktada çok uzun bir liste halindeki engellerin
nas›l ortadan kald›r›ld›¤›n› gösteriyor. Müthiﬂ engeller var ama Çin yönetimi bunlar› birer birer
ortadan kald›r›yor. Uzun vadede son derece
iyimserim. Ortalama büyüme san›r›m çok yüksek olacak. Yaklaﬂ›k yüzde 8-9 olabilir. Ama ﬂu
üç, dört y›la kadar bu ekonomi bana yavaﬂlayacak gibi görünüyor. Çünkü Çin ekonomisi son
iki-üç y›l içinde biraz aﬂ›r› ›s›nd›.
Son dört-beﬂ y›l içinde sabit aktiflere yat›r›m
aﬂa¤› yukar› yüzde 10 seviyesinde. 2003 y›l›nda
ise yüzde 25’e ç›km›ﬂ. Yani Çin’in bu konuda
son derece h›zl› bir yükseliﬂi var. Bankac›l›k sisteminin de rolü son derece büyük. Bunlar bir
araya geldi¤i zaman yat›r›mlar çok fazla yükselmiﬂ gözüküyor. Yat›r›mlar›n GSY‹H içindeki pay› 2003’te yüzde 42-43’e ç›km›ﬂ, geçen y›l herhalde yüzde 45’e gelmiﬂtir. Hiçbir ülke tan›m›yorum ki modern ekonomi tarihi içerisinde böyle
bir oran› sürekli k›labilsin. Do¤u Asya’ya da gidin, en h›zl› büyümelere bak›n. Güney Kore gibi bir ülkenin büyümesi çok sermaye yo¤un bir
büyüme ama yat›r›mlar›n GSY‹H’ye oran› hiçbir
zaman yüzde 40’› aﬂmam›ﬂt›r. Yat›r›mlar çok fazla yukar› ç›kt› gibi gözüküyor ve enflasyon tehdidi baﬂlam›ﬂ durumda.
Makine ve teçhizat aç›s›ndan özellikle bu çok
önemli ve ayn› zamanda bir de bankac›l›k sistemi önemli sorunlar yaratmaya aday gibi gözüküyor. Bankac›l›k sisteminde çok büyük bir finansal risk birikimi söz konusu ve bu sabit aktiflere
yat›r›m büyük ölçüde krediyle yap›ld›.
Kredi hacmi daralacak
Evet, Çin çok h›zl› büyüdü. Ama bu hep döngüsel olmuﬂtur, ç›k›ﬂlar ve iniﬂler olmuﬂtur. Zirveye ç›k›ﬂ ve ard›ndan yokuﬂ aﬂa¤› iniﬂ ﬂeklinde
gidiyor. Bu izafi azalmalar bile bankalar aç›s›ndan son derece rahats›z edici. Çünkü o zaman
ﬂirketlerin kârl›l›k oranlar› düﬂüyor ve geliﬂme
sürecinde ald›klar› kredileri geri ödeme olanaklar› azal›yor. Bu bankac›l›k sisteminin sa¤l›¤› aç›s›ndan çok zararl›. Çin’in Merkez Bankas› yönetimi de daha 2003’te bile tekrar tekrar bu risklerin birikiminden bahsediyordu. Çok h›zl› kredi
art›ﬂ›, çok h›zl› sabit aktiflere yat›r›m vs...… Onun
için biraz daha yavaﬂ büyümek gerekti¤i kan›s›nday›m. Bu görüﬂ zannediyorum ﬂimdi oradaki
hükümetin de resmi görüﬂüdür. Plan da büyüme
h›z›n› biraz yavaﬂlatmay› öngörmektedir. Ve kredi hacmini de biraz indirmeyi hedeflemektedir.
Geçti¤imiz y›l zannediyorum dönüﬂ noktas›y-

d›. Reel aç›dan gerçekten sabit aktiflere yat›r›m
yavaﬂlad›. Parlamento da bu ay bu yat›r›mlar için
büyümeyi yüzde 16 olarak aç›klad›. Nominal
olarak aﬂa¤› yukar› yüzde 10’a ya da 12’ye gelecek, orada duracakt›r. Demek ki buradaki azalma hakikaten bekledi¤imiz gibi olacak. Yurtiçi
krediler 3 trilyon yuan düzeyine gelmiﬂ. Geçen
y›l biraz inmiﬂ, 2,4 trilyona ve yüzde 15 gibi bir
k›sm› problemli. Bu y›l ise yüzde 14’lük bir art›ﬂ
sa¤lam›ﬂlar. Yani hükümet burada daha yavaﬂ
bir büyüme olsun, krediler de daha yavaﬂ büyüsün, sabit varl›k yat›r›mlar› da daha yavaﬂ büyüsün diyor.
Fakat GSY‹H o kadar büyük ki bunun yat›r›m
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Çin’in gücü düüük teknolojili, emek yoùun
imalat sektörleriyle sınırlı deùil. Belki ofis
makineleri, telekom cihazları gibi sektörler
farklı bir hikaye diye düüünürsünüz. Bunlar o
kadar emek yoùun deùil diye düüünürsünüz.
Ama aslına bakarsanız çok benziyor. Çünkü,
özellikle de notebook bilgisayarlar ve pek çok
telekomünikasyon cihazlarında, Çin’deki
üirketlerin pek çoùu, birçoùu da yabancı üirket,
son montajını yapıyorlar bu iüin Çin’de. Ondan
sonra da bunları uluslararası pazarlara
satıyorlar. Burada gereken teknoloji çok daha
sofistike. Ama yine de bu emek yoùun bir
sanayi çünkü sadece montaj sanayi. Çin
aslında çok sofistike olan parçaları dıüarıdan
getiriyor, Asya’nın baüka yerlerinden. Bunun
kaynaùı Tayvan’da ya da Singapur’da. Bazıları
Malezya, Japonya, ABD, G.Kore, bazıları da
Avrupa’dan. Bütün bu komponentler Çin’e
doùru aktarılıyor ve orada sadece montaj
yapılıyor. Onun için o bile bir emek yoùun
sanayi halinde ortaya çıkıyor.

yan› da son derece büyük. Yavaﬂ bile büyütseniz ancak ekonominin büyüme h›z›n› bir parça
düﬂürecektir. Yüzde 2-3 ya da 4 gibi bir iniﬂ görece¤iz geçen y›l gördü¤ümüz seviyelerden. Geçen y›l büyüme yüzde 9.5’ti.
Bankac›l›kta önemli ad›mlar at›l›yor
Bankac›l›k, aﬂil topu¤u gibi bu ekonomide.
‹nsanlar›n hep potansiyel bozgun sebebi olarak
iﬂaret ettikleri bir ﬂey. Çin bankac›l›k sistemi tek
cümleyle karakterize edilebilir: Kârl› de¤il ama
paras›z da say›lmaz. Bu uzun vadeli bir denge
olamaz, yani bir bankay› paras›z olarak sonsuza
kadar götürmek mümkün de¤ildir. Eninde sonunda bir tetikleyici olay olacakt›r ve çok büyük
sonuçlar yaﬂanabilir reel ekonomide. Çin’in de
bu risklere ba¤›ﬂ›kl›¤› oldu¤unu söylemek zor.
Ama bir baﬂka hususa daha iﬂaret etmek gerekiyor. Çin liderli¤i önemli bir ad›m atm›ﬂ bulunuyor. Bankac›l›k sisteminin yönetimine uluslararas› standartlar› empoze etmeye baﬂlad›lar. Geri ödenmeyen krediler için bunlar› zorlad›lar.
Sonra provizyon standartlar› getirdiler. Çünkü
bankalar çok az provizyona sahipti klasifikasyon
sisteminde.
ﬁimdi bir y›l süre tan›nd› onlara provizyonlar›n› yükseltsinler diye. Merkez Bankas› düzenleme komisyonu bankalar›n yönetimine çok s›k›
sermaye yeterlili¤i standartlar› empoze etti. ﬁimdi art›k bu konuya çok daha fazla önem vermek
zorundalar.
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Çin'e ihracat yapan ilk 50 firma (Ocak-Eylül 2004)
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Eti Maden ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ü
Çebitaﬂ Demir Çelik Endüstrisi Aﬁ
Ak-Pa Teks. ‹hr. Paz. Aﬁ
Diler D›ﬂ Tic. Aﬁ
Promeks D›ﬂ Ticaret Aﬁ
‹skenderun Demir ve Çelik Aﬁ
Kibar D›ﬂ Tic. Aﬁ
Borçelik Çelik San. Tic. Aﬁ
Petkim Petrokimya Holding Aﬁ
Alfa Mermer Sanayi ve D›ﬂ Ticaret Ltd. ﬁti.
Cam Paz. Aﬁ
Topaﬂ Türk Otomobil Fabrikas› Aﬁ
Honda Türkiye Aﬁ
Bilfer Madencilik Aﬁ
S.M.S G›da San. ‹th. ‹hr. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Tevfik Refik Bayo¤lu Mad. Tut. Gen. Tic. Ltd. ﬁti.
Nima Mermer ‹ns. San. ve D›ﬂ Tic. Aﬁ
Leonardo Granit San. Ltd. ﬁti.
Kordsa Sabanc› Dupont End. ‹pl. Kord. Bezi San. Tic. Aﬁ
Alacakaya Mermer ve Maden ‹ﬂl. Tic. ve San. Aﬁ
Exsa Eksport San. Maml. Sat›ﬂ ve Araﬂ. Aﬁ
Alacakaya Mermer ve Maden ‹ﬂl. Tic. ve San. Aﬁ
ﬁahinler Metal San. ve Tic. Aﬁ
Goodyear Lastikleri Tic. Aﬁ
Mariner Gemi Ekipmanlar› San. ve Tic. Aﬁ
Bosch San. ve Tic. Aﬁ
Orhan Said Kalayc›o¤lu Or-Sa Makina-Tesisat Proje
Karin G›da San. ve Tic. Aﬁ
Çevikler Mermer Sanayi ve Ticaret Ltd. ﬁti.
Plato Mermer-Madencilik San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Mariner Gemi Yan San. ve Tic. Aﬁ
ﬁe Tat Madencilik San. ve Tic. Aﬁ
Ersu Meyve ve G›da Sanayi Aﬁ
Band›rma Mermer San. ve Tic. Aﬁ
Eti Krom Aﬁ Genel Müdürlü¤ü
Eti Eletrometalurji Aﬁ
Toprak Mermer Sanayi Aﬁ
Dedeman Holding Aﬁ
Trexta Tr Deri Mam. San. ve Tic. Aﬁ

Çin'e ihracat yapan ilk 50 firma (Ocak-Eylül 2004)
40
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43
44
45
46
47
48
49
50

‹stanbul G›da D›ﬂ Tic. Aﬁ
Oschats Enerji ve Çevre Koruma Tek. San. ve Tic. Aﬁ
Dimer Diyarbak›r Mermer ‹nﬂ. San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Dimon International Ag-‹zmir Türkiye ﬁubesi
Agrosan Tar›m Ürün. D›ﬂ Tic. ve San. Ltd. ﬁti.
Belen Mad. San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Atatlar tar›m Ürünleri D›ﬂ Ticaret Ltd. ﬁti.
Koçak Madencilik San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Türk Demirdöküm Fab. Aﬁ
Ar› Madencilik K›rtasiye ‹nﬂ. tic. ve San. Ltd. ﬁti.
ﬁuayp Demirel ‹th-‹hr.

Çin'de yerleﬂik Türk firmalar›¥ ve faaliyet alanlar›
Firma ad›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Turkish Airlines Inc. Havac›l›k
TEC Trading and Co Ltd. Beijing Repres Ticaret-dan›ﬂmanl›k
Betamer Beijing Rep. Office Ticaret
Aristo Tours Turizm-seyahat
Çimtaﬂ (Ningbo) Steel Processing Co Ltd.
Turkish Airlines Inc. Sahghai Branch Office Havac›l›k
Garanti Bankas› Shanghai Rep. Office Bankac›l›k
TEBA D›ﬂ Ticaret Aﬁ Shanghai Rep.
ﬁiﬂecam Trading Co. Ltd. Deri kimyasallar› cam ürünleri
ﬁiﬂecam Guangzhou Rep. Office Deri kimyasallar›
Platin Chemicals Group Tekstil ticareti
Vestel Bayaz Eﬂya San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Ata Freight Line, China Uluslararas› taﬂ›mac›l›k
Polyard Ltd. Shanghai Rep.
Bosphorus Int'I Business Development and Logistics
VESBO Shanghai Rep. Office PPR ve Pex boru ve fittings paz.
Tianjin Demrad International Trading Co. Ltd. Ticaret
Hero Eagle Co. Ltd. Xinjiang of China an Turkey Joint Venture
Han Pacific Enterprises Inc.
Sarchem Leather Chemicals Shanghai Rep.
Millenium Trade Co. Ltd. Genel ticaret
Argon Chemical Industrial and Trading Co
Refleks D›ﬂ Tic. Tekstil ve haz›r giyim ticareti
Sayg›n Consultancy and Foreign Trade D›ﬂ ticaret
Dongguan Dei Chung Metal Appliances Ltd.
Hipokrat Medical Device Co. Ltd.
OREX- Orbit Express Airlines Havayolu ile kargo taﬂ›mac›l›¤›
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