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REEL SEKTÖRÜ
NELER BEKL‹YOR?
GLOBAL KR‹Z, TEKST‹LDEN OTOMOT‹VE REEL SEKTÖRÜ NASIL ETK‹LED‹,
ACI VE BÜROKRATLAR, ÜRET‹M
2009’DA NELER OLACAK? ‹ﬁ ADAMI, BANKA
CEPHES‹N‹N SORUNLARINI TARTIﬁIYOR, ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹N‹ PAYLAﬁIYOR...

"iBoxxGT, uzun vadeli likit kalmak
isteyenler için ideal borsa yat›r›m fonu"
Günümüz ekonomik koﬂullar›na uygun ideal borsa yat›r›m fonu ‹ﬁBYF-iBoxxGT'yle nakitiniz de¤er kazan›yor.
Devlet iç borçlanma senetlerinden oluﬂan iBoxxGT'nin içeri¤i sürekli olarak güncelleniyor, paylar› borsada iﬂlem görüyor,
kolayca al›n›p sat›l›p hemen nakde dönüﬂüyor. Yani akl›n›zdan geçti¤i anda iBoxxGT nakit oluyor, akl›n›za yatt›¤› zaman
uzun vadenin getiri avantaj›n› size sunuyor. ‹ﬂ Yat›r›m olarak, akl›n›zdan geçenleri kazançl›
yat›r›m f›rsatlar›na dönüﬂtürmeye devam ediyoruz.
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G

lobal kredi krizinin etkisiyle reel sektörde ciddi bir daralma
yaﬂan›yor. Edirne’den Ardahan’a ülkenin dört bir yan›ndaki
ﬂirketlerde moraller bozuk. Üretimden istihdama her alandan kötü haberler
geliyor. Bu olumsuz tablo içinde baz› sektörler ile baz› illerin durumu daha
kar›ﬂ›k. Türkiye’yi sürükleyen otomobil ve tekstil ile inﬂaat gibi önemli
sektörler, üretime ara verme, ücretli izin ve iﬂçi ç›karma gibi önlemlerle
yoluna devam etmeye çal›ﬂ›yor.
Böyle bir ortamda Türkiye 2009 y›l›na giriyor. Ancak, kafalarda soru
iﬂaretleri dolu, özellikle de reel sektör, yeni y›l›n
getirecekleri konusunda pek iyimser de¤il. Endiﬂeler,
umutlar›n ötesine geçmiﬂ durumda.…
Her dönemde konjonktürü iyi yakalayan Geniﬂ Aç›’da,
bu kez Reel Sektörü masaya yat›rd›k. Bu ayki yuvarlak
masa toplant›s›na alan›n›n önemli isimleri kat›ld›, gerçekten
ortaya etkili bir içerik ç›kt›.
Bu toplant› için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Doç. Dr.
Yavuz Cabbar, Denizli Sanayi Odas› Baﬂkan› Müjdat Keçeci, Kocaeli Sanayi
Odas› Baﬂkan› Y›lmaz Kanbak, Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i Baﬂkan›
Ahmet Nakkaﬂ ve ‹ﬂ Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Adnan Bali’ye
teﬂekkür ediyoruz.
Umar›m siz de Geniﬂ Aç›’n›n ocak say›s›n›, bu özel günleri alg›lama ve
analiz etmede önemli bir kaynak olarak kullanabilirsiniz.
Sayg›lar›mla…

Reel sektörü
anlamak için!
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REEL SEKTÖRÜ
Dünya 2009 y›l›na son derece
karamsar bir tabloyla girdi. 2007
A¤ustos’unda mortgage kriziyle
baﬂ gösteren dalga, bugün tüm
dünyay› etkisine alan, sadece
finans sektörünü de¤il reel
sektörün dev temsilcilerini de
sarsan bir kriz haline gelmiﬂ
durumda. Geniﬂ Aç›’n›n bu
say›s›nda tüm bu s›cak gündemin
etkisinde Türk reel sektörünün
yaﬂad›klar› masaya yat›r›ld›.
Moderatörlü¤ünü Capital &
Ekonomist Dergileri Yay›n
Direktörü M. Rauf Ateﬂ’in yapt›¤›
“Küresel Krizin Türkiye Reel
Sektörüne Etkileri ve Ç›k›ﬂ Yolu”
konulu toplant›ya; Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› Müsteﬂar
Yard›mc›s› Doç. Dr. Yavuz
Cabbar, Denizli Sanayi Odas›
Baﬂkan› Müjdat Keçeci, Kocaeli
Sanayi Odas› Baﬂkan› Y›lmaz
Kanbak, Türkiye Giyim Sanayicileri
Derne¤i Baﬂkan› Ahmet Nakkaﬂ
ve ‹ﬂ Bankas› Genel Müdür
Yard›mc›s› Adnan Bali kat›ld›.
Kamu, finans ve reel sektör
temsilcilerinin bir araya geldi¤i
etkinlikte uzmanlar, 2009
beklentilerinin yan› s›ra krize karﬂ›
çözüm önerilerini paylaﬂt›lar.
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M. Rauf Ateﬂ Bugün global krizin
yans›malar› nedeniyle reel sektör içinde
yaﬂad›¤›m›z krizi, üretim cephesini ele
alal›m istedik. Çeﬂitli sektörlerden,
Anadolu’dan, ‹stanbul’dan, kamudan,
tekstilden ve bankac›l›k sektöründen
temsilcilerimiz var. Dilerseniz hem TOBB
yönetiminden olmas›, hem Anadolu’dan
tekstilin merkezinden gelmesi nedeniyle
Denizli Sanayi Odas› Baﬂkan› Müjdat
Keçeci’den baﬂlayal›m. Müjdat Bey, sizin
cephenizden neler görünüyor, anlat›r
m›s›n›z?
Müjdat Keçeci Öncelikle böyle bir
toplant›y› düzenledi¤i için Capital’e bir kez
daha teﬂekkür ediyorum. ‹nan›yorum ki
burada birlikte yapaca¤›m›z samimi
paylaﬂ›mlarla çevremize, ülkemize faydal›
bilgiler verece¤iz. Bu temenniyle ben kriz
diye baﬂlad›¤›n›z bu aç›ﬂ konuﬂmas›nda
krizin bir tarifini yapmak istiyorum.
Özellikle bugün dünyadaki krizde ülkeleri 3
grupta toplad›m. Bu topluluklar bana göre
ﬂöyle: Birinci grup ABD ve AB. Güçlü
ekonomileri, bütçe disiplinleri ve
gelenekleri var. Bunlar paralar› rezerv para
ve uluslararas› ticarete de¤iﬂim arac› olarak
kullan›yorlar. Risk karﬂ›s›nda para ve maliye
politikalar›n› gevﬂettiler. ‹kinci grup Çin ve
Rusya gibi geliﬂen ülkeler. D›ﬂ ticaret fazlas›
veren, rezerv biriktiren, yüksek tasarruf
sahibi ülkeler. Para ve maliye politikalar›n›
bunlar da gevﬂetebilirler. 3’üncüsü ise
Türkiye gibi rezervleri s›n›rl›, cari aç›¤›

yüksek ve sermaye birimi düﬂük, yabanc›
fon ak›mlar›na duyarl› ve d›ﬂ kayna¤a
ba¤›ml› ülkeler. Para ve maliye politikalar›n›
gevﬂetmeleri zor. Bütçe disiplinlerini
gevﬂetemezler. Amaçlar› ekonomilerini
kurtarmak. Krizi hafifletmenin yolunu d›ﬂ
kaynak bulmak suretiyle geçmeleri
gerekiyor. S›k› maliye politikas›n›n
kazançlar›n›, IMF ile anlaﬂmas›na ve
fonlama imkan›n› mutlaka yaratmas›
gerekti¤ine ve kredibilite art›ﬂ›n› da
sa¤lamas›na ba¤l›yoruz. Kamu borçlanma
gereksiniminde bugün azal›ﬂ söz konusu.
Özellikle özel sektöre kalan kaynakta da
art›ﬂ var. Beklentilerin iyileﬂmesi çok önemli
ama kur ve faiz art›ﬂ›na da bir s›n›rlama
gelmesi gerekir. Bütün bunlardan sonra ben
reel sektörün bu konularla ilgili neler
yapmas› gerekti¤iyle ilgili de bir ﬂeyler
söyleyebilirim.
M. Rauf Ateﬂ Denizli ve gitti¤iniz di¤er
illerde ﬂu andaki durum gördü¤ünüz
kadar›yla nas›l?
Müjdat Keçeci Bugün benim yaﬂad›¤›m il
Denizli. Henüz kriz tam manas›yla kendini
hissettirmedi. Dolay›s›yla hissedilmeyen bu
kriz özellikle psikolojik olarak üreticilerin ve
sanayicilerin üzerinde büyük bask› kurdu.
Bu bask› yar›n›n ne olaca¤›n›n, yar›n›n neler
getirece¤inin bilinmemesinden
kaynaklan›yor. Herkes “benim baﬂ›ma ne
gelecek” korkusuyla yaﬂ›yor. Ama ﬂunu
biliyor: Art›k bankalar eskisi gibi kendilerine
kredi vermiyor. Bankalar e¤er kredi verirse

MÜJDAT KEÇECİ

R YAPMALI”

DAKARLIKLA
“HÜKÜMET BÜYÜK FE

“Bugün global kriz veya finans krizi olarak adlandırılan bu krize dünyanın nasıl baktığına
bakmak lazım. Burada sadece belirli kesimlerin zaman zaman yapılacak takviyelerle
canlandırılması yerine daha kalıcı çözümler bulunmalı. Bugün Türkiye’de 5 tane bakanın bir araya
geldiği bir ekonomik kurul var. Başbakan da bunun doğal başkanı. Ben istiyorum ki bu krizinden
çıkış projeksiyonu, bir strateji belgesi olarak bir defada ve mutlaka uygulanır bir şekilde ilan edilsin
ve mutlaka uygulansın. Yoksa parça parça yapılacak bu tür yardımların veya takviyelerin özellikle
sanayimizin, üretimimizin devamını çok fayda sağlamadığına ve bunu daha ileriye götürmediğine
inanıyorum. Yani alınan paraların, getirilen kaynakların yararsız olduğunu asla söylemiyorum. Ama
bu komple ve büyük bir strateji belgesiyle hazırlanacak bir projeksiyon olmalı. Ve burada altını
çizerek söylüyorum: Hükümet, mutlak suretle, bütçesinin eksi çıkacağını bile bile fedakarlıklar
yapabilmeli. Zira kaybedilen üretim tesislerinin geriye kazanılması daha büyük bedeller bile
ödeseniz mümkün olmayacaktır. Çünkü kaybedilen müşteriyi geri kazanmak çok zor. Rekabet
dünyasında ve hele herkesin piyasaya ve satışa aç olduğu bir dünyada pazarımızı kaybettiğimizde
bence geleceğimizi tehlikeye atmışız demektir. Onun için üretim tesislerimizin asla aksamadan,
üretimlerini asla sekteye uğratmadan çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Bunun için bir kere daha
söylüyorum gerekirse hükümetin büyük fedakarlıklara katlanması gerektiğini düşünüyorum.”
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mutlak surette geçmiﬂte oldu¤u gibi bildi¤i
faizi alm›yor. En az›ndan daha önce
vermekte oldu¤u faizin 2 misli miktarda
faizle kredi verdi¤ini biliyor. Bankalar eski
kredileri bile yenilerken daha fazla ve farkl›
teminatlar istiyor. Bunun d›ﬂ›nda özellikle
bu kurumlardan güçlenmesini istemekteler.
Yani öz sermayelerini art›rmalar›n› ve
iﬂlerini küçültmelerini istiyorlar. ‹ﬂ bu
durumdayken sanayicinin durumu bir
açmazda. Çünkü rahat bir ﬂekilde alabildi¤i
kaynaklar› art›k istedi¤i zaman alabilecek mi
alamayacak m› sorgusu içinde yaﬂ›yor.
Zaten çok pahal› olan girdilerinin içine
önemli miktarda de¤iﬂen ve artan faiz
girdisiyle rekabet edemeyece¤ini biliyor. Ve
bütün bunlarla beraber Avrupal› da krizin
yo¤unlaﬂt›¤›n› gördü¤ü için sipariﬂlerini iptal
ediyor. Bununla birlikte sanayici yeni bir
proje, yeni bir projeksiyon yapamaz halde.
Anadolu’daki durum objektif olarak böyle
görülüyor.
M. Rauf Ateﬂ Türkiye’de sanayinin
önemli bir bölümünün bulundu¤u
Kocaeli’yi temsil eden Kocaeli Sanayi Odas›
Baﬂkan› Y›lmaz Bey’e söz verelim. Siz nas›l
görüyorsunuz?
Y›lmaz Kanbak Kocaeli ﬂu anda
Türkiye’nin 2’nci büyük sanayi merkezi. 40
milyar dolarl›k d›ﬂ ticaret hacmi var. 14
milyar dolar› ihracat, gerisi ithalat ve ara
mal›. ‹ﬂler iyi de¤il. Bölge olarak ‹stanbul
Sanayi Odas›’n›n 500 büyük sanayici
anketinde çok büyük ﬂirketlerimiz var.
Birazdan rakamlara gelece¤im ama bu kriz

öyle “biz krizlere al›ﬂk›n›z, geçmiﬂte krizleri
gördük” diyerek iyi niyetle atlat›labilecek bir
kriz de¤il. Evet geçmiﬂte pek çok kriz
yaﬂad›k. Biz deprem de yaﬂad›k. Bölge
olarak en büyük daya¤› biz yedik. S›f›r
üretim, yüzde 20 kapasitelerle çal›ﬂ›yorduk.
Ama biliyorduk ki bir ﬂey üretti¤imiz zaman
onun pazar›n› bulabiliriz. Türkiye’de
bulmasak bile d›ﬂar›da bulabilirdik. Türkiye
d›ﬂ›na ç›kt›¤›m›z zaman kriz bitiyordu. Ama
bu kriz böyle de¤il. Ne üretirseniz üretin
d›ﬂar›da bir pazar bulmak zorundas›n›z.
D›ﬂar›da bir pazar bulamad›¤›n›z zaman

YILMAZ KANBAK

MDA YAﬁANIYOR”

HDA
“EN BÜYÜK SORUN ‹ST‹

“Bölgemizdeki genel durumu rakamlarla paylaşmak istiyorum. Kocaeli Sanayı Odası olarak her 3 ayda bir
sanayicinin yüzde 10’unun üzerinden anket yapıyoruz. Krizden sonra bu anketi her ay yapmaya başladık.
Katılımcıların yüzde 24’ü büyük ölçekli, yüzde 76’sı KOBİ’lerden oluşuyor. Kapasite kullanımı 2007 ortalaması
72,7 imiş, 2008 yılı 3’üncü çeyrekte yüzde 65, ekim ayında yüzde 59, kasımda yüzde 58.
Şu anda büyük ölçekli fabrikalarımızın büyük bir kesimi duruşa geçmiş durumda. Ücretli ve ücretsiz izinler
kullandırılıyor. Ana sanayi “mart ayına kadar 1 ya da 2 ay çalışacağım” diyor. Yan sanayi de mecburen buna
göre kendi pozisyonunu alıyor. Şu anda büyük sanayide vardiya kapandı. 16:00-24:00 vardiyasını
çalışmıyorlar. 16:00-24:00 vardiyasında daha fazla elektrik harcadıkları için bu vardiyayı devamlı izne aldılar.
Onun yerine sabah vardiyaları çalışıyor. Bazı firmalar gelecek yılın izinlerini bile kullandırmış vaziyette. En
büyük problem istihdamda yaşanıyor. Bölgemizde 250 bin kişi çalışıyor. Eylül sonu itibarıyla toplam 2.500 kişi
işten çıkarıldı. İş gücünün yüzde 1’ine denk geliyor. Ekim ve Kasım aylarında yine aynı trend devam ediyor. Bu
rakamlar esasında çok büyük.
KSO olarak Ekim ayında yaptığımız ankette, “kriz olmasaydı ne yapacaktınız?” gibi bir sorumuz vardı.
Yüzde 39’u bu krizden dolayı yatırımlarını ertelediklerini belirtmişler. Planlanan toplam yatırım miktarı 252
milyon dolardı. Bu da 2.252 kişilik istihdama denk geliyordu.”
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sizin üretti¤inizin hiçbir esprisi kalm›yor.
‹kincisi içeride pazar›n›z varsa üretiyorsunuz
ama korkarak üretiyorsunuz. Çünkü paray›
alam›yorsunuz. Mal› verdi¤iniz zaman paray›
al›p alamayaca¤›n›z› bilmiyorsunuz ve ço¤u
zaman da alam›yorsunuz. Herkes inan›lmaz
ﬂekilde gard›n› alm›ﬂ durumda. Ve kendini
nakitte tutmaya çal›ﬂ›yor. Sanayi odas›
olarak bölgede düzenli olarak yapt›¤›m›z
anketin kas›m ay› neticelerini getirdim.
Büyük ﬂirketlerde inan›lmaz düﬂüﬂler var.
Büyük ﬂirketlerdeki bu düﬂüﬂler otomatik
olarak onlar› besleyen alt ﬂirketleri de
etkiliyor. Bugün Türkiye’de ihracat yapan
varsayal›m 1.000 tane ﬂirket var. Onlar›
besleyen de 30 bin tedarikçi var. ‹hracat
yapanlar›n yurtd›ﬂ› sipariﬂleri kesilmiﬂse
otomatik olarak o 30 bin ﬂirket bu
durumdan etkileniyor. Yine bizim bölgede
a¤›rl›kl› olarak otomotiv ve otomotiv yan
sanayi var. Örne¤in ﬂirket GM’e far
üretiyorsa GM sipariﬂi kesti¤inde otomatik
olarak buradaki ﬂirket de duruyor.
Türkiye’deki ﬂirketler o kadar esnek de¤il ki
hemen Hyundai’ye üretim yapmaya
baﬂlas›n... ﬁu anda da krizin etkileri h›zl› bir
ﬂekilde yans›maya baﬂlam›ﬂ durumda. Öyle
bir yelpaze ki 3 aydan 1,5 y›la kadar giden
tahminler söz konusu. Kriz ne zaman biter
diye bakt›¤›m›zda sanayiciye sordu¤umuzda
3 ay diyen var, 6 ay diyen var, 1,5 sene
diyen var. Herkes büyük bir korku içinde.
Özellikle demir çelik sektörü yüksek
maliyetli stoklara yakaland›. 16 demir çelik
fabrikas›n›n 7’si durmuﬂ durumda. Öyle
AHMET NAKKAŞ

enteresan ki sadece demir çelikte de¤il
di¤er sektörlerde de stoklar›n› banka
kredileriyle almaya baﬂlad›lar. Zaten
Türkiye’de sermaye yap›s›na bakt›¤›n›z
zaman banka olmazsa pek bir ﬂey
yapam›yorsunuz. Banka kredisiyle al›nan bu
stoklar› satamad›¤›n›z zaman banka da
paras›n› alamayaca¤›n› düﬂünerek ﬂirketlerin
üzerine gidiyor. Bu vaziyette olan epey
üyemiz var. ‹nan›lmaz zor durumda kald›lar.
M. Rauf Ateﬂ Kaç üyeniz var?
Y›lmaz Kanbak 1.800.
M. Rauf Ateﬂ 1.800 üye içinde iﬂleri iyi
giden kaç ﬂirket var?
Y›lmaz Kanbak Birazdan söyleyece¤im.
Esas›nda ekim ay›nda enteresan bir durum
oldu. Ekim ay›nda çimentoda yüzde 78
kapasite kullan›m oran› vard›. Baya¤› ihracat
yap›yorlard› ve iﬂleri iyi gidiyordu.
Kas›mdaki durum farkl› tabii.
M. Rauf Ateﬂ TGSD Baﬂkan› Ahmet Bey,
tekstil sektörü olarak sizin cephenizde
durum nas›l?
Ahmet Nakkaﬂ Bizim yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›
sadece kriz dönemindeki s›k›nt›yla
ölçülmemeli. Bizim s›k›nt›m›z asl›nda
2005’lerde küresel rekabet bask›s› alt›nda
baﬂlad›. Bu rekabetin getirmiﬂ oldu¤u ve
buna karﬂ› genel ve kal›c› politikalar› bu
sektöre yönelik olarak üretemedik. Sektör
y›llard›r bu s›k›nt›yla yaﬂad›. S›k›nt›n›n
sinyalleri 2003’te baﬂlad›. Çok daha önceden
önlem almam›z gerekiyordu.
M. Rauf Ateﬂ Bizim krizimiz eski
diyorsunuz...

E 30’U TASF‹YE OLUR”

“REEL SEKTÖRÜN YÜZD

“Kriz hakikaten sistemin bozulduğuna bir işaret. Diğer anlamda da bu bozulan sistem içinde
sizin eksiklerinizin ne olduğunu gösteriyor. Bunun tamirinin olabilmesi için de imkan veriyor. Ama
sizin bunu fark edebilmeniz lazım. Bunu çok aktif bir şekilde çalışarak, stratejik sektörleri
belirleyerek ve bu sektörlere dönük idari ve hukuki bütün düzenlemeleri yapıp 10 yıllık süreçleri için
de kalıcı politikalar hayata geçirebilecek iradeyi ortaya koymak lazım. Bu açıdan kriz aslında
önemli bir imkan sunuyor.
Dünyadaki tüm sektörler için bir durgunluk söz konusu. Kimse kimseyi geçebilecek durumda
değil. Dolayısıyla burada stratejik öneme sahip sektörlerimize sahip çıkıp kalıcı politikaları hayata
geçirebilirsek başarabiliriz. Bunu umut ediyorum, kendi sektörüm için söylüyorum. Tekstil ve hazır
giyim bu ülkenin dinamosu, itici gücü, istihdamı sırtlayan en önemli sektör. Türkiye’nin neye ihtiyacı
var? İstihdama ihtiyacı var. Kriz neyi etkiliyor? En çok istihdamı etkiliyor. O zaman demek ki bu
sektörlere kalıcı politikalar üretmek için önemli bir imkan dönemi içindeyiz. Bunu çok iyi
kullanmamız gerekiyor. Ve bunu geleceği görerek kullanmamız lazım. Bunu da bu ülkeyi idare
edenlerin gerçekten görmesi gerekiyor. Çünkü eğer hiçbir önlem alınmazsa reel sektörün yüzde
30’u 2009’da tasfiye olur.”
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Ahmet Nakkaﬂ Tabii ki. Bizim son 4
y›ldaki toplam iﬂletme say›m›zda 10 bine
yak›n do¤al seleksiyon yaﬂand›. ‹stihdam
a¤›rl›kl› bir sektör olmam›z nedeniyle de
yüz binlerle ifade edilen bir istihdam kayb›
yaﬂand›.
M. Rauf Ateﬂ Tekstilden mi haz›r
giyimden mi bahsediyorsunuz?
Ahmet Nakkaﬂ Bunlar› ay›ramazs›n›z. Biz
uluslararas› rekabet üstünlü¤ümüzü zaten
bu üretim zincirinden al›yoruz. Tarladaki
pamuktan, nihai ürüne kadarki üretim
zinciri bizi uluslararas› arenada güçlü
k›l›yor. Bu aç›dan biz hiçbir zaman üretim
halkalar›n› birbirinden ay›rm›yoruz.
Dolay›s›yla konfeksiyon zaten tekstilin de
lokomotifi. ‹lk hisseden konfeksiyon oluyor.
Biz temel mallarda rekabeti
sürdüremedi¤imiz için o dönemlerde
yüksek rekabet bask›s› alt›nda maliyet-fiyat
esas›na dayal› ürünlerden ç›kt›k. Kalite-fiyat
esas› dönemine geçtik. O noktada iﬂletmeler
baz›nda de¤iﬂim ve dönüﬂüm süreçleri
konusunda TGSD olarak sektörümüze
yönelik 10-15 y›ll›k bir stratejik yol haritas›
ortaya koyduk. Bunun da ismine Ufuk 2010
dedik. Bunu da 2003 y›l›nda yapt›k. Daha
sonra da 2006 y›l›nda revize ettik. 2007’de
güncelledik. 2015 dedik. 2015’te asl›nda bu
sektörün stratejik yol haritas›n›n yeniden
konumlanmas› tamamlanabilecek ﬂekilde
belirlendi. Bunun kamu aya¤›, özel sektör
aya¤›, bürokrasi aya¤›, yap›lmas› gerekenler
mikro boyutta net ﬂekilde ortaya kondu.

Fakat bunun tabii kamu aya¤›ndaki de¤iﬂim
dönüﬂüm stratejilerini bir türlü hayata
geçiremedik. Bu arada iﬂletmeler bu yo¤un
rekabet bask›s› alt›nda zorunluluktan dolay›
bu de¤iﬂim dönüﬂüm süreçlerini nas›l
yapt›lar? Yal›n üretim sistemine geçtiler.
Rekabet bask›s›ndan kurtulabilmek için
bizim sanayi üretimimizin ortalama
verimlili¤i yüzde 60-65 seviyelerindeydi,
bunlar› 80’lere kadar çektik. Bu bize rekabet
avantaj› getirdi. Aktif pazarlamaya geçtik.
Müﬂterilerimize yo¤un bir ﬂekilde yerinde
servis verebilme özelli¤i kazand›k. Tasar›ma
a¤›rl›k verdik. Katma de¤eri yüksek ürünler
grubuna geçebilecek bir çal›ﬂma yapt›k. Ve
bunda çok baﬂar›l› olduk. Dolay›s›yla bu
bizim hem ihracat rakamlar›m›zdaki art›ﬂa
etki yapt› hem ihracatlar›m›zdaki birim
fiyatlar›m›zda da de¤er baz›nda yüzde 20-25
art›ﬂ oluﬂtu. Bu da bizim katma de¤eri
yüksek ürünler grubuna geçti¤imizin ispat›
oldu.
ﬁu anda yaﬂad›¤›m›z global krizi ilk defa
geçen senenin sonlar›nda hissetmeye
baﬂlad›k. AB piyasas› bizim en büyük
pazar›m›z. Yüzde 75’imiz AB piyasas›na
üretim yap›yor. AB piyasas› bizim için son
derece önemli. Co¤rafi yak›nl›¤› nedeniyle
de önemli bir pazar. Dolay›s›yla oradaki
perakende ve tüketim piyasas›ndaki
daralmalar›n ilk baﬂlad›¤› dönemler 2007’nin
sonu 2008’in baﬂ›ndan itibarendi. Bu bir
düﬂüﬂ e¤ilimine geçildi¤inin göstergesiydi.
O da asl›nda krizin ilk sinyalleriydi. Her ne

DOÇ. DR. YAVUZ CABBAR

A AﬁILAB‹L‹R”

‹Ç PAZARL
“‹HRACATTAK‹ KAYIP

“İhracatımız gayri safi milli hasılamızın yüzde 25’ini oluşturuyor. Bu ihracat sıfıra inmeyecek.
Yarıya inse, gayri safi milli hasılaya etkisi yüzde 12,5’lik bir düşüş olacak. Bu yüzde 12,5’i iç pazarı
canlandırarak kompanse edebiliriz. Dolayısıyla hiçbir fabrikamız, hiçbir sektörümüz zora girmeden
bu krizi artı değerle atlatabiliriz. Böyle bir şansımız var. İç piyasayı canlandıracak tedbirler üzerinde
konuşmalıyız. Bunları düşünerek iç piyasayı canlı tutmamız gerekirken, psikolojiyi bozuyoruz ve bu
son işçi çıkarmalar da olumsuz etkiyi katlıyor. Gayri safi milli hasılamız 650 milyar dolar diyelim,
bunun yüzde 12,5’i altından kalkılamayacak bir şey değil. Halen vakit geçmiş değil. Reel sektör,
finans sektörü ve devlet olarak birlikte çalışmamız lazım.
Bunun için tek mekanizma Ar-Ge teşvikleridir. Ar-Ge teşviklerimiz var. Bundan yararlanacak
farklı sektörlerden 30’a yakın firma başvuru yaptı. Bizim yenilikçi, katma değeri yüksek ürüne
dönmemiz ancak Ar-Ge ile mümkün olur, yenilikçiliği teşvikle olur. Teşvik edecek yerli
kaynaklarımız da var. Tekno girişim sermayesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10 milyon YTL
ayırdı. Girişim başına 100 bin YTL’ye kadar hibe niteliğinde veriliyor. Bu sermayeyle kaç tane tekno
girişim şirketi kurulur... Biz olan kaynaklara bile ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Birbirimizi anlamakta
zorluk çekiyoruz. Fon var, kaynak var diyoruz, gelin birlikte yapalım diyoruz ama bir türlü
yapamıyoruz.”

12 / 2009

DOÇ. DR. YAVUZ CABBAR

2009 /

13

kadar dünya bunu net bir ﬂekilde
yaﬂamad›ysa da biz bunu perakende
sektöründe hafif hafif hissetmeye
baﬂlam›ﬂt›k. ‹hracatta düﬂüﬂleri ilk çeyrekte
hissetmedik ama 2 ve 3’üncü çeyrekte bu
bizim ihracat rakamlar›m›za ve sanayi
üretimimize yans›maya baﬂlad›. Bu tabii
hakikaten üretim piyasam›z› son derece
olumsuz etkiledi. Size kronolojik bir tablo
çizdim ama stratejik sektörlerimize yönelik
bu krize zaman›nda önlem alabilseydik
belki kay›plar›m›z ﬂu dönemlerde bu kadar
çok olmayabilirdi. Hükümet tabii ki ne
kadar s›k›nt› yaﬂad›¤›m›z›n fark›na vard›. ‹lk
stratejik eylem plan› bizim sektöre dönük
yap›ld›. Bu hakikaten iyi bir çal›ﬂmayd›, ilk
defa yap›lan bir çal›ﬂmayd› fakat ben ﬂu
noktaya kadar bunun iyi niyetli bir
çal›ﬂman›n ötesine geçmedi¤ini görüyorum.
Genel çerçeveleri çizildi ve o çerçevelerde

ADNAN BAL‹

14 / 2009

de bizim çal›ﬂmalar›m›z› sa¤ olsunlar
referans olarak kulland›lar. Sanayi
Bakanl›¤›m›z müsteﬂarl›k seviyesinde bunu
kulland›. Bunun genel çerçevesi çizildi ama
içindeki resmi hakikaten unutuldu. Resim
konulmas› için bir çal›ﬂma yap›lmas›
gerekiyordu. Kamu otoritesinin 1.1.2009’dan
itibaren hayata geçirilecek diye bir
aç›klamas› oldu. Fakat ﬂu ana kadar bu
konuda da somut bir ad›m at›lmad›. Ne
olaca¤› belli de¤il. Sektör, içindeki resmin
ne olaca¤›n› çok merak ediyor. Bu
çal›ﬂmalar son 6 ayd›r yap›ld›¤› için sektör
çok büyük beklenti içine girdi. Bu
beklentiler de somut bir ﬂekilde
belirlenemedi¤i için bunda da bir
demoralize vaziyet ortaya ç›kt›. Sektör
inanc›n› yitirdi. Umut ediyoruz 2009 sektöre
dönük kal›c› politikalar›n oldu¤u, 10-15
y›ll›k planlamalar›n yap›ld›¤› bir y›l olur.

M. Rauf Ateﬂ O zaman bir de Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›’ndan Müsteﬂar Yard›mc›s›
konu¤umuz Yavuz Cabbar Bey’e soral›m.
Yavuz Bey, siz Sanayi Bakanl›¤›’ndan,
Ankara’dan durumu nas›l görüyorsunuz?
Yavuz Cabbar Bu imkan› bize verdi¤iniz
için ben de ﬂahs›m ve Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› ad›na çok teﬂekkür ediyorum. Bu
kriz bizim krizimiz de¤il. Belki de bunu
defalarca kez söylemekte fayda var. Bu kriz
dünyan›n krizi. Bizim de ithal etmek
zorunda oldu¤umuz bir kriz. Dünyayla
entegre olmuﬂuz, ithalat›m›z ve ihracat›m›z
artm›ﬂ. AB ile Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas›’na
imza atm›ﬂ›z. Dünya Ticaret Örgütü
üyesiyiz. Dolay›s›yla dünyada olan bu kriz
istesek de istemesek de bizi etkiliyor. ﬁimdi
bunun etkilerini görmeye baﬂlad›k. Krizin
etkilerini ilk gören sektörler de ihracat
a¤›rl›kl› çal›ﬂan sektörler. Ahmet Bey’in

tespiti çok do¤ru. Sektörün önemli ihracat
kap›s› AB. AB piyasalar›ndaki daralmay› ilk
tekstil, daha sonra da otomotiv hissetti.
Bunu hissetmeleri kaç›n›lmaz. Her ne kadar
Y›lmaz Bey iç piyasada da nakit s›k›nt›s›
oldu¤unu söylese de iç piyasaya a¤›rl›kl›
çal›ﬂan ﬂirketlerin görece olarak problemleri
daha az. Özel sektörle kamu aras›nda bazen
iletiﬂim problemleri de yaﬂan›yor diye
düﬂünüyorum. Bugün DE‹K’in genel
kurulunda say›n Baﬂbakan’›n konuﬂmas›
vard›. Bugüne kadar kamunun, hükümetin
ald›¤› tedbirleri tek tek sayd›. Eximbank
kredi hacminin art›r›lmas›ndan Eximbank
sermayesinin art›r›lmas›na, KOSGEB’in
KOB‹’lere son birkaç ayda “Cansuyu” olarak
adland›r›lan 700 milyon YTL’lik kredi
kulland›rmas›na, elektrik enerjisi üzerindeki
TRT pay›n›n azalt›lmas›na kadar hükümetin
ald›¤› pek çok tedbirleri s›ralad›. S›ralad›¤›
madde say›s› da 10’un üzerindeydi.
Capital’in CEO Club Toplant›s›’nda Devlet
Bakan›m›z Naz›m Ekren de yap›lanlar›
s›ralad›. Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z Say›n
Zafer Ça¤layan geçti¤imiz günlerde bir
televizyon kanal›n›n canl› yay›n›nda
Hükümetimiz taraf›ndan at›lan ad›mlar› tek
tek sayd›. Burada sanki bir alg› problemi
var ya da yap›lanlar› hissetmeme problemi
var gibi de düﬂünüyorum. Acaba bu
yap›lanlar özel sektörde bir etki yaratm›yor
mu ya da yarat›lan etkiyi hala ölçülebilir
durumda de¤il mi? Ya da etkiyi birkaç ay
sonra m› görece¤iz? Bunu da çok iyi
kestiremiyoruz. Ama bakanl›k olarak biz
özel sektörü sektör sektör takip ediyoruz.
Giriﬂimci Bilgi Sistemi adl› projemizde aﬂa¤›
yukar› 244 sektörün bütün verilerini takip
edebilir durumday›z. ﬁu anda finans,
toptanc›l›k, perakendecilik ya da al›ﬂveriﬂ
merkezleri gibi ticarete yönelik sektörler
d›ﬂ›ndaki reel sektöre yönelik 244 sektörün
karl›l›k oranlar›, sat›ﬂlar›, borçlar›, k›sa
vadeli borçlar›, döviz cinsinden borçlar›,
borçlar›n›n sat›ﬂlar›na oran› gibi bütün
rasyolar› izleyebiliyoruz.
M. Rauf Ateﬂ Hangi sektörler
izlenebiliyor? Hangi güncellikte
izleyebiliyorsunuz?
Yavuz Cabbar Ticarete iliﬂkin, finansa
iliﬂkin sektörler hariç izliyoruz. Onlar› da
izleyebiliyoruz ama biz reel sektöre
odakland›k. Çeﬂitli verileri kullan›yoruz.
2007 sonu verilerimiz var. 2008 A¤ustos
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verilerimiz var. 2008 Aral›k verilerini de
muhtemelen 2009’un ilk aylar›nda
kullanabilir hale gelece¤iz. O zaman belki
sektörlerin durumunu daha net görece¤iz.
ﬁu andaki durum bile bize çok ﬂey ifade
edebiliyor. Biz otomotiv sektörünün, tekstil
sektörünün durumunu, krizin muhtemel
etkilerinin senaryolar›n› bile çizdik. Mesela
dedik ki d›ﬂ pazar daral›rsa hangi sektörün
durumu ne olur, iç pazar daral›rsa ne olur,
finansal sorunlar ç›karsa sektörün durumu
ne olur gibi 4-5 en kötü senaryo üzerinden
sektörlerin durumuna bakt›k. Her durum
için de hangi sektörün zora düﬂebilece¤inin
tespitini yapt›k. Onun için sektörel
stratejilerin haz›rlanmas›n›n önemli
oldu¤una inand›k.
Aç›kças› bir ana strateji belgesi de
haz›rlad›k. Türkiye Sanayi Stratejisi ad›nda
bir doküman haz›rlad›k. Bu doküman›
kamuoyuyla henüz paylaﬂmad›k. Bunun
birkaç nedeni var: Birincisi bu bildi¤iniz
gibi AB müzakerelerinde ‹ﬂletme Sanayi
Politikalar› Fasl› Müzakeresi aç›lan bir fas›l.
Bu fas›lda bir tane kapan›ﬂ kriteri var. O
kapan›ﬂ kriteri de ülkemizin sanayi
stratejisinin belgesinin yenilenmesi ve
içerisinde bizim için önemli olan sektörlerin
de yer alaca¤› bir strateji haline gelmesi.
Bizim için önemli olan sektörleri de sayd›k.
7 sektör var. ‹çlerinde tekstil, haz›r giyim,
otomotiv, elektronik ve demir çelik gibi
sektörler var. Bu 7 sektöre iliﬂkin ana
stratejileri de içeren bir belgeyi AB’ye Kas›m
sonunda yapt›¤›m›z bir toplant›da verdik. 1
ay içinde bize öngörüﬂlerini bildireceklerdi.
Beklentimiz ﬂuydu: Strateji belgesini mart
ay› sonunda nihai hale getirip, paydaﬂlarla
da daha sonra tart›ﬂ›p hükümetin onay›ndan
geçirmek. ‹nﬂallah mart sonuna kadar bu
onay iﬂini gerçekleﬂtirebiliriz. Tabii Avrupa
Komisyonu’yla da müzakere etti¤imiz bir
doküman oldu¤u için oradan da gelecek
tepkileri bir ﬂekilde ölçmemiz gerek. Avrupa
Komisyonu hem kendisi için hem bizim için
önemli olan sektörlerin bir ﬂekilde strateji
belgesi içinde yer almas›n› istiyor. Haz›r
giyim ve tekstil de bu 7 önemli sektördendi.
Ahmet Bey’in de söyledi¤i gibi haz›r giyim,
tekstil ve deriye iliﬂkin özel bir strateji
belgesi haz›rlad›k. Burada tespitler, tedbirler
ve öneriler var. Tedbirlerin sorumlulu¤u
çeﬂitli kamu kurumlar› aras›nda da
paylaﬂt›r›lm›ﬂ durumda. Örne¤in haz›r
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giyimcilerin problemlerinden birisi diyelim
ki dahilde iﬂleme rejimindeki s›k›nt›lar.
Dahilde iﬂleme rejiminin Türkiye’deki
sorumlusu D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›.
Dolay›s›yla bu strateji belgesi dahilde iﬂleme
rejiminden kaynaklanan sorunlar›n
çözümünün koordinasyonunu D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›’na tevdi ediyor. Ahmet Bey’in
ﬂikayet etti¤i bu belge haz›rland› ama daha
bunun ne olaca¤› ortaya ç›kmad›. Yani
eylemler yap›lacak m› yap›lmayacak m›,
yap›lacaksa hangi zaman diliminde
yap›lacak ya da o çerçevenin içine hangi
resimler konacak eleﬂtirisini zaman zaman
biz de kendi kendimize yap›yoruz.
Bayramdan önceki hafta ben kamunun o
eylem plan›ndan sorumlu olan bütün
yetkililerini toplant›ya ça¤›rd›m. Hepsine tek
tek sorumluluklar›n› ve neler yapt›klar›n›
sordum. Bir k›sm› çal›ﬂma yapm›ﬂ henüz
sonuçland›ramam›ﬂ, bir k›sm› henüz
çal›ﬂmaya baﬂlamam›ﬂ. Kamunun çeﬂitli
birimlerinde yap›lan çal›ﬂmalar›n toplanmas›
için biraz zamana ihtiyaç oldu. Di¤er
sektörler için de benzer çal›ﬂmalar söz
konusu. Otomotiv için de durum tespit
raporu haz›rlad›k. Otomotiv sektörü
temsilcileriyle bakanl›k olarak görüﬂüyoruz.
Bakanlar Kurulu’nda gündeme geldi¤ini

biliyorum. Ülke için önemi yads›namaz
sektörler için çal›ﬂmalar hakikaten var. CEO
Club toplant›s›nda Naz›m Ekren Bey’in
söyledi¤i önemli bir ﬂey vard›: “Acelecilikle
ihtiyat aras›nda bir noktada çal›ﬂmalar›m›z›
yürütmemiz gerekir”. Çok acele edip yanl›ﬂ
yapmayal›m ama çok mükemmel olsun
deyip de aylarca, y›llarca beklemeyelim.
‹kisinin ortas›n› herhalde özel sektör ve
kamu beraber bulur. Bu yap›lanlar›n da bir
de¤erlendirmesini özel sektörün
yapmas›nda fayda var. Eximbank kredi
hacmi yükselince ne oldu? Bunun ihracat
art›ﬂ›na bir etkisi oldu mu? Ya da KOB‹
Cansuyu kredisinin etkisi ne oldu? Bunlar›
da özel sektörün de¤erlendirmesinde fayda
var.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkür ederiz. Adnan
Bey siz bankac› olarak reel sektörü çok
yak›ndan izliyorsunuz. Siz reel sektörde
özellikle son 3-4 ayd›r nas›l bir geliﬂme
görüyorsunuz? Reel sektörde manzara nedir?
Söylendi¤i gibi kötü mü? Bunu daha sonra
müsteﬂar›m›za da soraca¤›z. Çünkü reel
sektör baya¤› karamsar bir tablo çiziyor,
kamu daha sakin bak›yor olaya. Bunu
Yavuz Bey’e tekrar sorar›z.
Adnan Bali Ben de Ahmet Bey’in
de¤erlendirmelerine kat›l›yorum. ﬁöyle ki;

asl›nda reel sektörün hissetmeye baﬂlad›¤›
s›k›nt›lar›n, bu krizin derinleﬂti¤i,
yayg›nlaﬂt›¤› dönemden evvele uzand›¤›
kanaatindeyim. Biz bankac›l›k bak›m›ndan,
reel sektörün bir süredir özellikle piyasadaki
nakit s›k›ﬂ›kl›¤›ndan yak›nd›¤›n› gözlemliyor,
çok yüksek büyüme h›zlar›na ulaﬂt›¤›m›z
2004 ve 2005 y›llar›ndan sonra özellikle
2006’n›n ortalar›ndan itibaren piyasada,
vade yap›s›nda, tahsilatlarda, ak›ﬂkanl›kta
baz› problemlerin oldu¤u yak›nmalar›na
tan›k oluyorduk. Dolay›s›yla, kriz s›ras›nda
a¤›rlaﬂan konular›n birden bire oluﬂmuﬂ bir
mesele olmad›¤› kanaatindeyim.
M. Rauf Ateﬂ Peki sizin bankac› olarak
gözleminiz nedir? Reel sektör reel sektörün
ortaya koydu¤u gibi mi? Yoksa daha m› iyi?
Burada temsilciler var. Bas›ndan da
izliyoruz. Reel sektöre yönelik ciddi
endiﬂeler var. Üretim duruyor, daha da
kötüye gidecek de¤erlendirmeleri var. Siz
nas›l görüyorsunuz?
Adnan Bali Durumun sunulandan iyi
oldu¤unu söylemem mümkün de¤il.
Sunulandan daha iyi oldu¤unu söylemek
için ciddi derecede veri laz›m. Aksi yönde
verilerin ise gerek aç›klanan sektör
istatistikleri, gerek istihdam verileri, üretime
ara vermeler baz›nda mevcut oldu¤unu
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görmekteyiz.
M. Rauf Ateﬂ Size yans›yan aksi veriler
nedir?
Adnan Bali Biz bildi¤iniz gibi, henüz
haftal›k ayl›k güncel detay verileri olan bir
finansal sisteme sahip de¤iliz ama ben
kiﬂisel olarak, y›lsonu dönem faizlerinin
ödenme performans›n›n önemli bir gösterge
olaca¤›n› düﬂünüyorum. Onun d›ﬂ›nda ﬂu
ana kadar bizim bilebildi¤imiz
görebildi¤imiz kadar›yla taahhütlerin
aksamas› anlam›nda çok temel bir problem
yok.
M. Rauf Ateﬂ Bunu ne zaman görmüﬂ
oluruz?
Adnan Bali Benim kanaatim, 2009 ilk
çeyrekte belli olur. 2009 y›l› ba¤›ms›z
döneminin yeni finansal ve reel
parametrelerle oluﬂacak olan bilanço verileri
as›l resmi ortaya koyacakt›r.
M. Rauf Ateﬂ Peki, size tekrar geliriz.
Müjdat Bey’e soral›m. Denizli ve sizin
gözlemleyebildi¤iniz di¤er illerde ölçülebilir
göstergeler var m›?
Müjdat Keçeci Ölçülebilir gösterge olarak
ben birkaç ﬂeyi toparlamak istiyorum.
Bugün gerek banka gerek tekstil
sektörünün temsilcilerinin burada
söylediklerine aynen kat›l›yorum. Bugün
yaﬂamakta oldu¤umuz e¤er krizse, e¤er
problemse bu bugün finans krizi diye
adland›rd›¤›m›z krizin neticeleri de¤il. Biz
bunlar› çok önceden beri söylemekteyiz.
Yani Türkiye’de bir politika uygulan›yor. Bu
politika özellikle üreticinin ve ihracatç›n›n
rekabet edebilir ve yaﬂayabilir rakamlar›
olmad›¤›n› söylüyoruz. Bunlar› söylerken
herkes ezberledi. Baﬂta enerji 16 cent’e
kadar ç›kt›. Son ﬂartlar› söylemiyorum.
Yüzde 73’e varan istihdamdaki iﬂveren
yükü, faizin dünyan›n en yüksek faizi oluﬂu,
dalgal› kur... Bunlar bizi üretici olarak 3-4
senedir yaralayan ve bugünlere getiren
olaylar. Finans temsilcisi arkadaﬂ›m›n
görüﬂüne aynen kat›l›yorum. Bugün
gerçekten finans krizi ç›kt› da ﬂirketinin
faaliyetlerini durdurdu diyebilece¤im hiçbir
olay yok. Ama geçmiﬂten gelen, özellikle
söyledi¤im kriterler nedeniyle iﬂini
yavaﬂlatan, istihdam›n› azaltan, ihracat›n›
azaltan çok ﬂirket var. Hatta bölgemizde
fabrikalar›n› kapatan ﬂirketler var. Bunda
öncelikle mutab›k kalal›m. Ve nitekim son
yay›nlanan TÜ‹K verilerini hepimiz
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biliyoruz. Dolay›s›yla ben de inan›yorum ki
özellikle 12’nci ay ve 2009 ilk çeyrek
rakamlar›nda “iﬂte finans krizinin
neticeleridir” diyebilece¤imiz krizin
sonuçlar›n› görece¤iz.
Belki ölçü olur diye odam›z›n yapt›¤› bir
çal›ﬂmay› paylaﬂmak istiyorum. Bu özellikle
finans kesimini de ilgilendiriyor. ‹lk önce
Denizli’nin sektörel kredilerindeki
durumunu söylemek istiyorum. Özellikle
spesifik olarak dikkat çeken kredilerini
söylemek istiyorum. 2005’te tekstilin 680
milyon YTL kredi ald›¤›n›, 2008’de bu
rakam›n ancak 834 bine gelebildi¤ini
görüyoruz. Bana göre hiç de¤iﬂmemiﬂ. Ama
buna ra¤men di¤er sektörler dedi¤imiz
sektörlerin ald›¤› kredinin 625’ten 1.615’e
ç›kt›¤›n› söylemek istiyorum. Bu önemli bir
gösterge. Bunun d›ﬂ›nda özellikle bireysel
kredilerin durumunu vurgulamak istiyorum.
Çünkü bugün 2005’te bireysel kredilerin 290
milyon YTL’den 2008’de 860 milyon YTL’ye
ç›kt›¤›n› görüyoruz. Çok büyük bir
de¤iﬂiklik. ‹ﬂte bu bireysel krediler esas›nda
kaosun göstergesi. Bugün zannediyorum
bankalarla birlikte ülkemizi en özellikli
olarak s›k›ﬂt›racak ve darbo¤aza sokacak
problem. Ölçülebilen bir gösterge olarak
size bunu sunabilirim.
Bunun d›ﬂ›nda say›n müsteﬂar›m›n
söylediklerine de yüzde 100 kat›l›yorum.
Evet hükümet gerçekten iyi niyetli bakmak
istiyor. Özellikle bizden biri olan Sanayi
Bakan›m›z›n sanayicimize, KOB‹’lerimize
kaynak aktarmaya çal›ﬂt›¤›n› biliyoruz.
Gerek KOSGEB, gerek Cansuyu ﬂeklinde
verilen krediler, gerek Eximbank
kredileriyle ilgili son zamanlarda
canland›rma veya kaynak aktarma var.
M. Rauf Ateﬂ ﬁu anda hükümetin ald›¤›
birtak›m önlemler var. Peki ne gibi önlemler
al›nabilir de otomotiv, tekstil, al›ﬂveriﬂ
merkezlerindeki bu yüzde 30, yüzde 40’l›k
düﬂüﬂler ortadan kalkar? Asl›nda iﬂ
dünyas›nda ya da di¤er cephelerdeki
Toplant›n›n moderatörlü¤ünü üstlenen
M. Rauf Ateﬂ, kamuoyunda kriz
pisikolojisine ﬂimdiden girildi¤iini söyledi

s›radan insanlar›n da kafas›ndaki soru bu?
Müjdat Keçeci Bugün esas›nda pazar›n
takviyesi, iç pazar›n hareketlendirilmesi tabii
ki sanayi için bir sinerji. Ama zarar›na
sat›ﬂlarla ya da Y›lmaz Baﬂkan’›n dedi¤i gibi
stoklar› ne pahas›na olursa olsun elinden
ç›karmak neticede çok büyük bir getiri
getirmez. Belki bunu Ahmet arkadaﬂ›m daha
iyi anlatacak çünkü bu iﬂ daha çok tekstile
dönük bir iﬂ. Çünkü bugün metalde
tenzilatl› sat›ﬂ yok. Bu iﬂ haz›r giyimde,
ayakkab›da, deride var. Bizim sanayi
ürünlerinde özellikle ihracata yönelik
ürünlerimizde istesek de tenzilatl› sat›ﬂ
yapma ﬂans›m›z yok. Çünkü bu tamamen
yurtd›ﬂ›na yönelik yap›lm›ﬂ üretimler. ‹ç
piyasada tüketilmesi de mümkün de¤il.
Yurtd›ﬂ›na da satmakta oldu¤unuz bir ürünü
bugün yar› fiyat›na veriyorum derseniz o
piyasay› yine kaybedersiniz. Çünkü bir daha
gerçek fiyat›na ürünü satamazs›n›z. Böyle
bir tenzilat›n yeri yoktur diye düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Ahmet Bey’le devam
edelim. Tekstil ve konfeksiyon sektörü bu
koﬂullarda nas›l ayakta duruyor? Bir de
di¤er sektörlerin temsilcilerinden dinledik.
Sizin sektörünüz ekim, kas›m ve içinde
bulundu¤umuz ay› nas›l geçiriyor? Önce

buradan baﬂlay›p nas›l ayakta durdu¤unuza
geçebilir miyiz?
Ahmet Nakkaﬂ Sanayi üretim
verilerinden yola ç›karsak konfeksiyon
sektörü üretiminde geçen y›la göre yüzde
19 gerileme var. Tekstil sektöründeki
gerileme de yüzde 15 düzeyinde. Zaten bu
sanayi üretim verileri önemli bir gösterge.
Bu net bir tablo. Dolay›s›yla buradaki
üretim düﬂüﬂü her yere yans›d›. ‹stihdama
da olumsuz yans›d›. Burada olan hadiseleri
tart›ﬂmaktansa mevcut koﬂullar içinde nas›l
konumlanmak gerekti¤ini irdelemek laz›m.
ﬁimdi ülkemizi hakikaten yöneten de¤erli
bürokratlar olsun, politikac›lar olsun ﬂöyle
bir hedef var: 2023’te Türkiye dünyan›n en
büyük ilk 10 ekonomisi içine girecek.
Bunlar söylemde iyi niyetli konuﬂmalar.
ﬁimdi siz bunu söylüyorsan›z bunun bir
enstrümana dayal› olmas› gerekir. Yani bir
veriye dayal› olmal›. Sizin 1,5-2 trilyon
dolarl›k bir GSY‹H gibi bir has›laya
ulaﬂman›z laz›m ki ilk 10 büyük ekonomi
içine girin. ﬁimdi buraya ülkenin hangi
kaynaklar›yla varacaks›n›z? Bu bir çal›ﬂma
ister. Bunu söylemek kolay. Türkiye’nin
hangi sektörleriyle bu potansiyeli
yakalayacaks›n›z? Dünya pazarlar›nda
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rekabetçi üstünlüklere dayal› hangi
sektörlerinizle yer alacaks›n›z? Rolünüz ne
olacak? Buradaki sorular› sorup, bu sorulara
cevap aray›p bunlara göre de politikalar
ortaya koyman›z gerekiyor. Bunlar yap›l›yor
mu? Bunu aç›klayan›n bunlar› mutlaka
yapmas› laz›m. E¤er yapam›yorsa bunlar›
aç›klamamas› laz›m. Maalesef Türkiye’de
hep sözler havada uçuﬂuyor. O sözlerin
arkas›nda durabilecek iradeyi maalesef
göremiyoruz. O yüzden de güvensizlik
oluﬂuyor zaten.
ﬁu andaki durumu ﬂöyle görüyorum: Bir
kere bu her yönüyle Türkiye’nin toplumla
devlet aras›ndaki güvene, adalete dayal›
büyümeyi ve kalk›nma modelini ortaya
koyan yeni bir anlaﬂma modelini ortaya
koyabilmek için önemli bir imkan. ﬁu
dönem hakikaten önemli bir imkan.
Dolay›s›yla her ﬂeyin durmuﬂ oldu¤u bu
dönemde sizin aktif rol oynaman›z laz›m.
En yüksek katma de¤eri biz sa¤l›yoruz.
‹çindeki ithal girdi oran›na bakt›¤›n›zda
yüzde 15 ortalamam›z var. Bu kadar yüksek
katma de¤eri olan bir sektörün yani tekstilin
yaﬂamsal varl›¤›n› sürdürebilmesini
sa¤layabilecek kal›c› politikalar ortaya
koymam›z laz›m. ﬁimdi bir kere mevcudiyeti
korumam›z laz›m. Çünkü kalm›ﬂ olan
mevcudiyet çok de¤erli bir mevcudiyet.
Çünkü bilgi birikimi iyi olan, müﬂteriyi iyi
bilen, uluslararas› anlamda iﬂ yapma
kabiliyeti kazanm›ﬂ, müﬂterinin dilinden
anlayan, hedef pazarlara co¤rafi konumu
itibariyle yak›n olan tamamen Türkiye.
Türkiye’nin AB’nin üretim merkezi
olabilecek hedefleri ortaya koymas› laz›m.
Ama biz 2 y›l öncesine kadar M›s›r’daki
yat›r›mlar› destekleyen politika
uyguluyorduk. Bunun da oradaki
promosyonunu promote eden kiﬂiler bu
ülkeyi yönetenlerdi. Cumhurbaﬂkan›m›z gitti
ve orada aç›l›ﬂ yapt›. Ve dedi ki, “Burada
biz 23 bin kiﬂilik bir istihdam yarat›yoruz”.
Hayretler içinde dinledim... ﬁimdi yani
oradaki modeli benimsiyorsan›z, e¤er çok
iyiyse, neden bölgeler aras›ndaki geliﬂmiﬂlik
fark› bu kadar yüksek olan kendi ülkenizde
o cazip olan yat›r›m imkanlar›n›
uygulam›yorsunuz? Niye benim ülkeme
uygulanm›yor da M›s›r’daki üretimi
destekleyen bir politika ortaya konuyor? Siz
bu zihniyette olursan›z kaybedersiniz. Ülke
olarak kaybedersiniz. Bizim ülkemizin çok
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de¤erli iﬂ potansiyeli var. Bak›n M›s›r’a
gidenler oldu, deneyenler oldu. Hiçbir
verim elde edemediler. Çok büyük s›k›nt›
yaﬂ›yorlar. Çünkü hepsi Türkiye’deki iﬂ
gücü verimlili¤ini bu kadar k›sa zamanda
hiçbir ülkede kazanamad›lar. Kazanamazlar
da. Bu gerçek görüldü ama oraya giden
yat›r›mlar bu ülkenin kaynaklar› de¤il mi?
‹sraf olan kaynaklar de¤il mi bunlar? Bunlar
çok ac› gerçekler. Göz göre göre ben bu
sermayeleri kaybettim. ﬁimdi mali s›k›nt›
yaﬂ›yoruz. Yani demek ki biz do¤ru
politikalar› zaman›nda ortaya koyamam›ﬂ›z.
ﬁimdi ben ülke olarak bunlar› bir eksiklik
olarak görüyorsam, bu dönem ve bunlara
ait politikalar› üretme imkan›n› bana bu
süreç veriyorsa, o zaman benim bu
yanl›ﬂlar› görüp bu yanl›ﬂlar› do¤ruya
çevirebilecek politikalar› üretmem laz›m. O
zaman da bu sorumlulu¤u yerine getirecek
bu ülkenin siyasi iradesidir.
M. Rauf Ateﬂ M›s›r olay›nda iﬂ
örgütlerinin de etkinli¤i vard› de¤il mi?
Ahmet Nakkaﬂ Ben böyle bir polemi¤e
girmek istemiyorum. Aynas› iﬂtir kiﬂinin lafa
bak›lmaz. Dolay›s›yla ben ﬂuna bakar›m. Ne
söylüyor ne yap›yor? Bu bir insan›
ölçebilece¤iniz en güzel göstergedir.
Dolay›s›yla ben söyledikleriyle yapt›klar›
birbirini tutan insanlara inan›r›m. Ben
ülkemin menfaatine bakar›m. Canavar
küresel rekabet içinde kendimi 10 büyük
ekonomi içine sokmak istiyorsam o zaman
ben de ülke olarak bunun ﬂartlar›n› yerine
getirmeliyim. O yüzden ﬂunu söyleyece¤im:
Tekstil ve haz›r giyim bu dönemde de
lokomotif sektör olma özelli¤i kazanacak.
Her ne kadar potansiyeli düﬂme e¤ilimine
girse de kazanacak. Neden? ﬁöyle bir durum
var: Her ne kadar dünya pazarlar›nda
potansiyel de düﬂse, al›m gruplar›n›n
reflekslerini ölçtü¤ünüz zaman al›m gruplar›
hiçbir risk taﬂ›madan çok k›sa vadeli. Çünkü
tüketici ve reflekslerinin ne derece ölçülür
ve sa¤l›kl› olabilece¤ini, geliﬂmelerin nas›l
olabilece¤ini ﬂu anda öngöremiyorlar.
Dolay›s›yla çok k›sa dönemde tüketici
e¤ilimlerine göre hareket edebilme
kabiliyeti ancak Türkiye üzerinden
kazan›labilir. K›sa vadeli sipariﬂ
programlar›n›n Türkiye’ye geliﬂi bu
dönemde daha da h›zlanacak diye tahmin
ediyoruz. Bunu ﬂu anda yaﬂ›yor musunuz
diye sorarsan›z ﬂu anda yaﬂam›yoruz. Belki

ilk çeyrekte de yaﬂamayaca¤›z ama ondan
sonraki süreçlerde hiçbir stok maliyeti
taﬂ›madan, hiçbir risk almadan orta ve uzun
vadeli sipariﬂ planlamas›na maalesef hiçbiri
giremeyecek. Giremeyecekleri için
Uzakdo¤u’daki sipariﬂleri bu ölçüde sa¤l›kl›
yürümeyecek. O aç›dan bu yak›n
co¤rafyada, bu konumda en iyi cevap ve
servis verebilme özelli¤ine yine Türkiye
sahip olacak. Ama tabii ki bu sektör ayakta
kal›rsa. Çünkü bunun mali kaynak
s›k›nt›lar›n›n hakikaten sektöre son derece
olumsuz yans›malar› var. Az önce
müsteﬂar›m›z ﬂöyle bir ﬂey söyledi: KOSGEB
hakikaten tüm sektörler için -ki biz yüzde
98’i KOB‹ ayar›nda olan bir sektörüz- belki
bu cansuyu olarak güzel düﬂünülmüﬂ iyi bir
projedir. 3.000-3.500 baﬂvuruya göre
düﬂünülmüﬂ, 9.000 baﬂvuruyla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ.
Asl›nda bu baﬂvuru say›s› da krizin ne
derece derinlemesine bir kriz oldu¤unun
belgesi. Bunu bu ﬂekliyle de¤erlendirmek
laz›m. KOSGEB Cansuyu iyi iﬂlemiyor.
Neden iﬂlemiyor? Çünkü burada asl›nda

Sanayi Bakanl›¤›’n›n güzel bir çal›ﬂmas›
oldu. Eskiden KOSGEB yard›mlar› kamu
bankalar› üzerinden yap›l›yordu. ﬁimdi özel
bankalarla da özel anlaﬂmalarla KOSGEB’in
kredi da¤›t›m› yap›l›yor. Fakat anaparay›
bankalar verdi¤i için faiz riskini de hükümet
yani kamu üstlendi¤i için ayn› kredi
iﬂlemleri gibi kredibilitesine KOSGEB onay
verse bile bankalar maalesef bu ödemeleri
yerine getirmede korkunç imtina ediyor.
ﬁahsi tahminim 2009’daki ilk çeyrekte ya da
ilk 6 ayda reel sektörde yaﬂanacak s›k›nt›n›n
çok daha yüksek olabilme riskinin fazla
olmas›, bankalar› bu konuda çok daha fazla
imtinayla davranmaya itiyor. Böyle bir
kredinin geri ödemesinin faizsiz dahi olsa
büyük bir risk taﬂ›yaca¤›n› düﬂünüyorlar.
M. Rauf Ateﬂ Buradaki risk Sanayi
Bakanl›¤›’nda, KOSGEB’de de¤il mi?
Ahmet Nakkaﬂ Hay›r. Anapara riski
bankalarda.
Yavuz Cabbar Burada bir aç›klama
yapmak istiyorum. Banka kendi riskini
taﬂ›d›¤› için bankac›l›k kurallar›

DOÇ. DR. YAVUZ CABBAR
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çerçevesinde hangi teminat› istiyorsa
KOB‹’den onu istiyor. Ama bir de teminat
sa¤layamayan KOB‹’ler için Kredi Garanti
Fonu (KGF) diye bir fonumuz var. O zaman
banka ﬂirketi KGF’ye yönlendiriyor. KGF’nin
komisyonlar› var. Mesela KOSGEB için
yüzde 1. Normalde di¤er krediler için
komisyon oran› yüzde 3. Cansuyu kredisi
için o da komisyon oran›n› düﬂürdü. Orada
da t›kanan yerler varsa, belki biraz orada
müdahale ederek o bankac›l›k sektörünün
kat› tutumunu aﬂabilecek tedbirleri
geliﬂtirebiliriz.
Ahmet Nakkaﬂ O da zor çal›ﬂ›yor.
ADNAN BAL‹
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Prosedür gere¤i sistem orada da t›kan›yor.
M. Rauf Ateﬂ Süreç nas›l iﬂliyor?
Ahmet Nakkaﬂ Önce KOSGEB’e
müracaat ediyorsunuz. KOSGEB sizin
ﬂirketinizin kredi baﬂvurusunu onayl›yor. Bu
uygundur ve bu ﬂartlar› haizdir diyor. Bunu
online sistem içindeki anlaﬂmal› bankalar›n
hepsi görüyor. Sonra banka ﬂirketten
normal kredi müﬂterisi gibi bir kredi
baﬂvurusu istiyor. Bankay› anlaﬂmal›
bankalardan biri olarak ﬂirket seçiyor. Ayn›
kredi süreci uygulan›yor. Bu kredi
incelemeye giriyor. Ondan sonra kredi
ç›k›yor ya da ç›km›yor. Bu noktada

KOSGEB’in onaylam›ﬂ olmas›na ra¤men
bankalar›n ödeme konusunda t›kan›kl›¤›
gittikçe büyüyor. Yani bankalar burada
ödeme imtinas›nda bulunuyor. Burada
bankalar gelecekte reel sektörde
oluﬂabilecek yüksek riskin daha fazla olmas›
konusunda daha temkinli yaklaﬂ›yor gibi
hissediyorum.
M. Rauf Ateﬂ Benim sormak istedi¤im
red mi ediyorlar yoksa oyal›yorlar m›?
Ahmet Nakkaﬂ Tabiri caizse oyal›yorlar.
Bu cansuyu için. Bir de ihracata yönelik
KOSGEB deste¤i var. Orada alman›n hiç
imkan› yok. KOSGEB onaylasa dahi
bankalar ﬂu an ona hiç s›cak bakm›yor.
Mesela ﬂirkete “KOSGEB penceresinde
gözükmüyorsunuz” diyor. Ne demekse o?
KOSGEB’e gidiyoruz, KOSGEB hiç alakas›
yok diyor. Yani iﬂletmeci burada iﬂini
gücünü b›rakacak, bankayla KOSGEB’i bir
araya getirecek. Tam periﬂanl›k. Bunu
kullanmamak daha iyi zaten. Zaten
kamunun uygulamalar›na bakt›¤›n›zda hep
y›ld›rma politikalar› görüyoruz. Ama sözde
var m› var. Uygulamalara bakt›¤›n›zda hepsi
böyle. Dolay›s›yla uygulad›¤›m›z politikalar›
uygulanabilir, kolay eriﬂilebilir hale
getirmemiz laz›m. Bu çok önemli. ﬁimdi
ben somut tek bir ﬂey söyleyece¤im. Bizim

stratejik eylem plan›m›z var. Bu çok güzel.
Bu orta ve uzun vadeli. K›sa vadeli olan›
kabul etmediler zaten. Biz de o zaman
dedik ki, “Siz bunu mutlaka kabul etmek
durumundas›n›z”. Bizim k›sa vadede
istedi¤imiz de ﬂuydu: Türkiye’deki bütün
iﬂletmelerin girdi maliyetleri üzerindeki
kamu yüklerinin yüzde 50 hafifletilmesini
istedik. Bunu rekabet gücünün devam
ettirilebilmesi aç›s›ndan 2008 baﬂ›nda
istedik. Karﬂ›l›kl› görüﬂmeler 7-8 ay sürdü.
Konu Maliye Bakanl›¤›’na gitti. Oraya kadar
getirdik. Maliye Bakanl›¤› bir hesap yapt›.
Bunun maliyeye olan yükü 1,8 milyar YTL
dediler. O yüzden kald›ramay›z dolay›s›yla
k›sa vadeyi kald›ral›m dediler. Bak›n bu
olmadan, mevcudiyeti koruyamadan orta ve
uzun vadede bundan faydalanabilecek
iﬂletme bulamazs›n›z dedik. Yok, orta ve
uzun vadeyi yapal›m, kal›c› politikalar
oluﬂtural›m dediler. Peki dedik, biz ona da
raz›y›z. En az›ndan kal›c› politikalar› olan
bir sektör olsun, pilot çal›ﬂma da bizim
üzerimizden olsun dedik. Onu da kabul
ettik. ﬁimdi geldi¤imiz noktayla bugünkü
geldi¤imiz nokta aras›nda çok fark var.
Dünyada ortam çok de¤iﬂti. ﬁimdi o zaman
söyledi¤imiz konu vard› ya bunu diyoruz.
1,8 milyar YTL nedir ki? Tekstil, haz›r giyim

ADNAN BALİ
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“Samimi bir itiraf olacak belki, ben şahsen genel olarak bankacılık sektörünün reel sektörde
yaşanabilecek problemlerin oluşmasında dolaylı katkılarının olduğunu düşünüyorum. Bankacılık
sektörü özellikle 2002’den itibaren başlayan, dönem dönem aşırılaşan rekabet koşullarında bir
yandan daralan marjları kompanse etmek, diğer taraftan da agresif büyüme stratejilerini
sürdürebilmek bakımından hane halkından tarım kesimine kadar değişik alanlara değişik açılımlar
yapma gayreti içinde oldu. Bunu olgusal bir tespit olarak söylüyorum. Esasen kredi talebi olmayan
kesimlere dahi açılmaya çalışan bir finansal tablo gördük. Bu politikaların sonucunda da özellikle
kredi piyasasında bundan sonraki dönemde etkilerini görebileceğimiz pozisyonların oluştuğunu
düşünüyorum. Bu kanaatimce reel sektörün şu anda değişik segmentleri açısından bakıldığında
önemli bir olgu.
Neticede bir bolluk ortamından hepimiz az ya da çok enteresan bir farklı iş yapma kültürüne
doğru evrimleştik. Bu görece yüksek kaldıraç kullanma ve risk alma şeklindeki iş yapma biçimi
sadece ABD’yle sınırlı olmadı. Global likidite bolluğu nereye gittiyse oralarda da karşılığını
gösterdi. Bunun sonucunda oluşturulan pozisyonların bugün ne kadar sürdürülebilir olup
olmadığını hep beraber göreceğiz.
Biz bu sorunlara katkısı olmayan bir banka olmamıza rağmen ortaya çıkan sorunlar karşısında
mümkün olabildiği kadar yapıcı bir çaba içinde olmaya çalışıyoruz. Ümit edelim ki; bu dalga daha
da fazla büyümesin. Kriz yönetiminde proaktif davranmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
Mesela Eylül ortalarına kadarki 40 binli endeks ve 1.20’li kur seviyeleri müthiş seviyelerdi. Ama şu
anda karşılaştığımız manzarada, krizin kaynaklandığı yerlerden diğer piyasalara yayılma ve ihracı
noktasında maalesef herkes benzer derecede problemli hale gelmiştir.”
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istihdam› yüklenen sektörler. Baﬂbakan da
diyor ki, siz önce kay›t d›ﬂ› istihdam
sorununu halledin. Ben de diyorum ki onu
halletmek benim vazifem mi? O zaman
sistemi do¤ru koyars›n›z o hallolur zaten.
Bunu sistem olarak düzeltme yükümlülü¤ü
size aittir. Dolay›s›yla çok kopuklu var. O
aç›dan biz de dedik ki: O zaman bu
dönemde ﬂunu yap›n. Bu e¤er krizse bizim
istihdama, üretime ve ihracata ihtiyac›m›z
varsa Türkiye’nin buna sahip ç›kmas›
gerekiyor. Bu tip nitelik ve karakterdeki
sanayi üretimine sahip ç›kmas› laz›m. Bu
nitelikteki sanayi ürünlerine ﬂunu yapacak:
Girdi maliyetleri üzerindeki kamu yüklerini
2009 sonuna kadar yüzde 50 hafifletecek.
(Enerji, istihdam vs. üzerindeki yükler.)
2010 sonuna kadar da yüzde 25. Türkiye
genelinde bunu uygulas›n. Ondan sonra da
stratejik sektörlere sahip kal›c› politikalar›
da hayata geçirecek hukuki ve idari
süreçleri hemen baﬂlats›n, hemen hayata
geçirsin. Ve dönüﬂüm ve de¤iﬂiminde bütün
Türkiye’nin co¤rafi haritas› üzerinde bunu
yerleﬂtirsin. Üretim uzmanl›k alanlar›
yarats›n. ﬁu anda mali s›k›nt› varsa
iﬂletmelerin sabit masraflar›n› düﬂürmesi
gerekiyor. Sabit masraflar yükünü kredilerle
art›rmak bugünkü s›k›nt›y› giderir. 6 ay
sonra ﬂirkete bu daha büyük bir borç olarak
dönecek. Çünkü borç borçla kapat›lacak,
t›pk› Türk hükümetinin bütçesi gibi. Biz bu
ﬂekilde yürürsek yine t›kan›p kalaca¤›z. O
yüzden kal›c› politika diyorsak mutlaka
iﬂletmelerin girdi maliyetlerini düﬂürebilecek
bir sistemi ortaya koymam›z laz›m. E¤er
benim 50 milyar dolarl›k bir ekonomik
büyüklü¤üm varsa -ki ben ekonomik
de¤erden çok sosyal de¤eri önemsiyorum.
Hem istihdam a¤›rl›¤› olmas›ndan hem
istihdam a¤›rl›¤› içinde kad›n çal›ﬂan
oran›n›n yüzde 85 olmas›ndan dolay› son
derece sosyal, konumu da son derece
önemli- bu yönüyle de¤erlendirdi¤imizde
de tek çözümün hayata geçirilmesi çok
rahatl›kla yap›labilir. Ondan sonraki
süreçleri biz çal›ﬂmalar›m›zla yap›yoruz.
Genel anlamda AB’den k›sa süreli talep
art›ﬂlar› gözükebilir. Yükselen ekonomilerde
oluﬂacak olan orta s›n›f herkes için alternatif
pazar olabilir. Bu o kadar kolay de¤il.
Alternatif pazardan gerekli geri dönüﬂü ve
verimi almak en az 4 y›ll›k zaman al›r. Bu
zaman alacak. Bölgesel ticaret ve kalk›nma
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daha önemli hale geliyor. Ve katma de¤eri
olan üretim alanlar› öncelikli mesele haline
geliyor ki bunu bizim hayata geçirmemiz
laz›m. Serbest ticaret anlay›ﬂ› tüm dünyada
bundan sonra temkinli serbest ticaret
anlay›ﬂ›na dönecek. Çünkü bir koyundan 2
post ç›karmaya çal›ﬂ›ld› ve sonuçlar›
görüldü. Bunun bedelini tüm dünya ödüyor.
Dolay›s›yla varl›k de¤erleri gerçek de¤erine
k›sa zamanda mutlaka geri gelecek.
Gelmeye de baﬂlad› zaten.
M. Rauf Ateﬂ Y›lmaz Bey buraya kadar
ekleyecekleriniz var m›? Bir de sanayici bu
dönemde ve önümüzdeki günlerde nas›l
ayakta kalacak? Ne gibi önlemler al›yor ve
alacak?
Y›lmaz Kanbak ‹lk önce say›n
müsteﬂar›m›n söylediklerine de¤inmek
istiyorum. Paket ad› alt›nda 7-8 tedbir ortaya
konmuﬂtur. Merkez Bankas› gerekli
enstrümanlar› devreye soktu. Varl›k bar›ﬂ›
yasas› kabul edildi. Mevduat güvencesi için
hükümete yetki verildi ama daha
uygulanm›yor. KOB‹’lere 700 trilyonluk
KOSGEB kredisi veriliyor ki ﬂu anda
sanayiciye dönük olarak en çok iﬂlerli¤i
olan bu uygulamad›r. Ama Ahmet Bey’e
kat›l›yorum. Almak çok zor ve insanlar
s›rada. Burada en önemli konulardan biri de
IMF ile hala bir anlaﬂma yap›lamam›ﬂ
olmas›.
Ben genel durumu ne ile ölçebiliriz diye
sordu¤unuz sorunun cevab›na döneyim. Biz
her 3 ayda bir sanayicinin yüzde 10’unun
üzerinden anket yap›yoruz. Krizden sonra
bu anketi her ay yapmaya baﬂlad›k.
Kat›l›mc›lar›n yüzde 24’ü büyük ölçekli,
yüzde 76’s› KOB‹’lerden oluﬂuyor. Kapasite
kullan›m› 2007 ortalamas› 72,7 imiﬂ, 2008
y›l› 3’üncü çeyrekte yüzde 65, ekim ay›nda
yüzde 59, kas›mda yüzde 58.
ﬁu anda büyük ölçekli fabrikalar›m›z›n
büyük bir kesimi duruﬂa geçmiﬂ durumda.
Baz› üyeler vardiya kapatmalar›na gitti.
Ücretli ve ücretsiz izinler kulland›r›l›yor.
Tabii büyük ölçeklilerin kapasitelerinin
düﬂmesi, küçükleri inan›lmaz etkilemeye
baﬂlayacak. Küçüklerde zaten kapasite
kullan›m oran› yüzde 55’ti. ﬁöyle bakt›¤›m›z
zaman kapasite kullan›m oran› yap›m, taﬂ,
toprakta 72’lerden yüzde 60’a gelmiﬂ
durumda. G›dada ekimde 74’ten 51’e
düﬂmüﬂ. Kas›mda 62 olmuﬂ ki bunu
bayram›n etkisi olarak görüyoruz. Elektrik

sanayide yüzde 56’dan yüzde 71’e ç›km›ﬂ ki
en fazla burada yükseliﬂ var. Bunda da
tasarrufa yönelik elektrikli aletlerinin sat›m›
çok ön planda. Taﬂ›t araçlar› yan sanayiinde
2’nci çeyrekte yüzde 81 iken ﬂu anda yüzde
45’e düﬂmüﬂ. ‹nan›lmaz bir ﬂekilde düﬂmüﬂ.
Makine sanayi yüzde 72’lerden yüzde 56’ya
gelmiﬂ. Lastik plastik yüzde 57’de, kimya ve
petrokimya yüzde 47’de, metal ana
sanayiinde yüzde 45’te.
M. Rauf Ateﬂ Yavuz Bey, reel sektör
temsilcilerinin görüﬂlerini dinledik. ‹sterseniz
bu de¤erlendirmelere yan›t›n›z› alal›m. Reel
sektör ciddi bir tablo ortaya koydu.
Hükümetin ald›¤› birtak›m önlemler var.
Sizin görüﬂünüze göre daha yap›lacak tedbir
var m›, yoksa yap›labilecekler ancak bu
kadar m›? Ne görüyorsunuz?
Yavuz Cabbar Konuyu k›sa, orta ve
uzun vadede düﬂünmek laz›m. Say›n
temsilciler ihracat rakamlar›n› ve ihracattaki
azalmay› gündeme getirdi. ﬁimdi bizim
ihracat yapt›¤›m›z ilk 20 ülkenin yar›s›

Avrupa Birli¤i’nde. Bu ilk 20 ülkenin 7’ncisi
ABD. 20 ülke içinde Rusya da bulunuyor.
Yani piyasas› daralan pazarlara ihracat
yap›yoruz. Ahmet Bey ihracat
çeﬂitlendirmesinin zor oldu¤unu söyledi.
Do¤rudur, kolay de¤il. Ama ihracat
yapt›¤›m›z ilk 20 ülke içinde birkaç ülke
var. Mesela Suudi Arabistan var. 14’üncü
s›rada. BAE var, en çok ihracat yapt›¤›m›z
ülkeler içinde 2’inci s›rada yer al›yor. 6
milyar dolarl›k ihracat yap›yoruz. Demek ki
bizim ihracat yapt›¤›m›z pazarlar›
çeﬂitlendirme ﬂans›m›z var. ‹ki y›l önce
Hükümet Afrika y›l› ilan etti. Afrika’da bir
hareketlenme var. Ayn› biçimde Güney
Amerika’da bir hareketlenme var.
Dolay›s›yla bu ihracat pazarlar›m›z› biraz
daha h›zl› çeﬂitlendirebiliriz. K›sa vadede
yap›labileceklerden birisi budur. Ama bizim
her halükarda orta ve uzun vadede
sanayimizi dönüﬂtürmemiz laz›m. Ahmet
Bey’in de belirtti¤i gibi katma de¤eri yüksek
hizmet ya da ürünler üretmemiz laz›m.

AHMET NAKKAﬁ
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Bunu dönüﬂtürecek mekanizman›n olmad›¤›
söylendi. Asl›nda bu mekanizmalar yavaﬂ
yavaﬂ oluﬂmaya baﬂlad›. 2008’de bir Ar-Ge
Teﬂvik Kanunu ç›kart›ld›. Birkaç ay önce de
uygulama yönetmeli¤i ç›kt›. Orada çok
önemli Ar-Ge, inovasyon ve tekno giriﬂim
sermayesi teﬂvikleri var. Sadece Ar-Ge’yi
ürüne dönüﬂtürmek de¤il, prosesin
yenileﬂtirilmesi bile teﬂvik ediliyor. Tekno
giriﬂim sermayesi 100 bin YTL hibe ile bir
buluﬂçunun buluﬂunu üretime aktarabilmesi
için verilen bir sermaye. Bayramdan önce
Bursa’da yapt›¤›m›z tekstil toplant›s›nda bir
tekstilci yeni bir ürününü gösterdi.
Buluﬂunu ticarileﬂtirememe problemi vard›.
Çünkü yeterli sermayesi yoktu. O toplant›
vesile oldu. O giriﬂimciyi KOB‹ Yat›r›m
Aﬁ’ye yönlendirdik. KOB‹ Yat›r›m Aﬁ’nin
baﬂkan› Müjdat Bey burada bizimle.
Sedef Seçkin Büyük Bu ürünün ne
oldu¤undan bahsedebilir misiniz?
Yavuz Cabbar Ürün, normal kumaﬂ gibi
ancak elektromanyetik dalgalara, s›ca¤a
so¤u¤a, ya¤mura, rüzgara, pek çok d›ﬂ
etkene karﬂ› koruyucu nitelikte. Normal
bildi¤imiz kumaﬂ özellikleri de taﬂ›d›¤› için
birçok farkl› alanda kullan›labilecek bir
ürün. Bunun gibi birçok ürün Türkiye’de
üretilebilir durumda. Know-how’›m›z var.
Özellikle tekstil ve haz›r giyimde bu konuda
bir s›k›nt› yok. Bunu yüksek katma de¤ere
YILMAZ KANBAK
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dönüﬂtürmemiz laz›m.
E¤er hedefimiz hakikaten 2023’te
dünyan›n ilk 10 ekonomisi içinde yer
almaksa, ﬂu anda kiﬂi baﬂ› milli gelirimiz 10
bin dolarsa, kiﬂi baﬂ› milli geliri 1.000 dolar
olan ülkelerle iﬂçilik maliyetleri aç›s›ndan
rekabet yapmam›z imkans›z. Bunu
unutal›m. Bizim Vietnam’la, Bangladeﬂ’le
iﬂgücü maliyeti aç›s›ndan rekabet etmemiz
mümkün de¤il. Hedefimiz 2023’te ilk 10
ekonominin içine girmekse zaten böyle bir
rekabet söz konusu bile de¤il. Art›k
Vietnam’la basit ürünlerde rekabet etme
ﬂans›m›z yoktur, bitmiﬂtir. Onun için yüksek
katma de¤erli ürüne yönelmemiz laz›m.
Bunun için Ar-Ge teﬂviklerimiz var, tekno
parklar›m›z var, KOSGEB’in üniversite
kampüslerinde kurdu¤u teknoloji merkezleri
var. Buralarda yüksek katma de¤erli
ürünleri geliﬂtirebilmek mümkün. Biraz
kolayc›l›¤› seven bir millet oldu¤umuzu
düﬂünüyorum. AB sürecinde bakanl›¤›n
koordinasyonunu da ben yürütüyorum.
Onun da ötesinde AB 2007-2013 döneminde
kulland›raca¤› fonlar›n yap›s›n› biraz
de¤iﬂtirdi. Bu fonlar› art›k Türkiye’deki
kurumlar vas›tas›yla kulland›racak. Onlardan
birisi de bizim bakanl›¤›m›z. “Bölgesel
Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program›”
diye bir program haz›rlad›k. Haz›rlanmas›
1,5-2 y›l sürdü. 3-4 ay komisyonun

süzgecinden geçti. 2 y›la yak›n sürede
komisyon taraf›ndan onayland›. Bu fon,
milli gelir ortalamas›, Türkiye ortalamas›n›n
yüzde 75’inden az olan bölgelere
kulland›r›lacak. Miktar olarak belki fazla
de¤il. 3 y›l için 140 milyon Euro’luk bir fon.
Yüzde 25 de yerel katk›m›z olacak.
Toplamda 190-200 milyon Euro’luk bir fon.
Bu fonu kulland›rabilmek için kurmaya
çal›ﬂt›¤›m›z mekanizmay› kurmam›z 1 y›ld›r
sürüyor. Projelerin haz›rl›¤›, projelerin
ihalesi 3-4 y›l sürecek. AB’den 100 bin
Euro’luk bir proje yapabilmek için belki de
3 y›l u¤raﬂman›z gerekiyor. ﬁimdi böyle s›k›
kurallar›n oldu¤u sistemler varken biz
diyoruz ki “bugün müracaat edeyim,
bilgisayardan bak›ls›n, yar›n da krediyi
alay›m”... Böyle bir durum dünyan›n hiçbir
yerinde kalmad›.
M. Rauf Ateﬂ Ama bir yandan da durum
gerçekten acil. Ahmet Bey, “E¤er böyle
giderse reel sektörün yüzde 30’u 2009’u
tamamlayamayacak” diyor...
Ahmet Nakkaﬂ Bir sistemden
bahsedebilmek için o sistemin eriﬂilebilir,
ulaﬂ›labilir olmas› laz›m...
Yavuz Cabbar Eriﬂilebilir ve
uygulanabilir bir sistemden bahsediyorum
zaten. Elimde rakamlar olsayd› kaç kiﬂinin
kulland›¤›n› söyleyebilecektim. Hiç eriﬂilmez
veya kullan›lmaz bir sistemden
bahsetmiyorum. Ama biz her ﬂey çok çabuk
olsun istiyoruz. Çok basit ve h›zl› olsun
istiyoruz. Örne¤in Ahmet Bey’in dedi¤i gibi
“Yüzde 50 sigorta primini devlet
karﬂ›las›n”... Belki olabilir, tart›ﬂ›labilir ama
ondan sonra da bütçe aç›¤›yla u¤raﬂ›yoruz.
Bir taraftan s›k› bütçe politikas› uygulayal›m,
bir taraftan da bütçenin dengesini bozal›m...
‹kisi bir arada yürümez, bu mümkün de¤il.
IMF ile halen anlaﬂma yap›lmad›. IMF ile
anlaﬂmak demek s›k› bütçe politikas›
demektir. S›k› maliye politikas› demektir.
Oradan nas›l gevﬂeteceksiniz. Özel
sektörden gelen tedbir önerilerinin veya
isteklerin de tutarl› olmas› laz›m diye
düﬂünüyorum.
Bir de biz AB’nin 7. Çerçeve Program›’na
müracaat ettik. Ama bizde proje üremiyor.
Burada kamunun da özel sektörün de
üniversitelerin de eksikli¤i var. Biz proje
üreten bir toplum de¤iliz. Fon var, para var.
Proje üretirsek alabilece¤imiz kaynaklar da
var ama nedense bir türlü yapam›yoruz.

Yine AB’nin rekabet edebilirlik ve
yenilikçilik program› isimli bir program›na
dahil olduk ülke olarak. Birinci bileﬂenin
toplam bütçesi 2,17 milyar Euro. Buradan
elde edebilece¤imiz fonlar da var. Tamamen
KOB‹’lere yönelik bir program. Ama proje
üretmekte zorlan›yoruz. Gelen
baﬂvurulardan anlad›¤›m kadar›yla biz proje
üretmekten ancak ﬂunu anl›yoruz: 2 sayfal›k
bir proje fikri... Ama ne yaz›k ki proje
fikrine hiç kimse para vermiyor.
Sundu¤unuz projenin tüm detaylar›yla ve
fizibilitesiyle tamam olmas› laz›m ki
kullanabilelim. Sözün özü, baz› yerlerde
fonlar var ama biz bunlar› kullanam›yoruz.
Finansal piyasalarda daralma olmas›na
ra¤men Avrupa Yat›r›m Bankas›, Avrupa
Yat›r›m Fonu gibi kaynaklardan hala
yararlanabiliriz. Avrupa Akdeniz ‹ﬂbirli¤i
çerçevesinde yine Avrupa Yat›r›m
Bankas›’n›n o ülkelere ay›rd›¤› fonlar var.
Türkiye de bunlardan yararlanabilir.
‹ﬂbirlikleri geliﬂtirmemiz mümkün.
Özetle araç çok, mekanizma çok ama bu
mekanizmadan yararlanacak sinerjiyi bir
türlü yaratam›yoruz. Böyle devam ederse bu
psikolojik etkiyle iﬂçi ç›karmaya devam
edersek, bu etki tüm sektörlere yay›lacak
demektir. Herkes bu sefer dünya çöküyor,
ülke çöküyor diye düﬂünecek, kimse
harcama yapmayacakt›r. 2001 krizinde
finans sektöründe çal›ﬂm›ﬂ birisi bu krizde
para harcar m›, otomobilini de¤iﬂtirir mi, ev
almaya kalkar m›? Yapmaz. Bizim bu
psikolojik etkiden süratle kurtulmam›z
laz›m.
M. Rauf Ateﬂ O etki çoktan oluﬂmuﬂ
durumda...
Yavuz Cabbar Ancak bu iﬂçi ç›karmalar
devam ederse, mevcut etki de katlanarak
sürecektir. Ondan sonra iç piyasada da ümit
kalmayacak.
Sadece yerli de¤il, yabanc› kaynak da
hala var. Belki çok büyük de¤il ama 300500 milyon dolarlar civar›nda olabilir.
Örne¤in Ekobank var. Bu, Ekonomik
‹ﬂbirli¤i Teﬂkilat› için yeni kurulan bir
banka. 15-20 gün önce Ekobank’la yapt›¤›m
görüﬂmelerde Türkiye’ye 200-300 milyon
dolarl›k bir fonlama yap›labilece¤ini
hissettim. Ama bunun için proje üretilmesi
gerekiyor. Ayn› banka Pakistan’da 50
milyon dolarl›k petrokimya yat›r›m› için fon
ay›rm›ﬂ. Yani bunlar var ancak kullanma
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konusunda s›k›nt› yaﬂ›yoruz. 7. Çerçeve’ye
kaç tane Türk ﬂirketi baﬂvurdu? Muhtemelen
çok az. Çünkü 6. Çerçeve’deki
performans›m›z ortada... Art›k para bulmak
zor, paran›n maliyeti yüksek. Bulunan
paray› almak için de çok çaba sarf etmemiz
ve aya¤› yere basan projeler üretmemiz
gerekiyor. Proje fakiriyiz, bir anlamda proje
haz›rlama konusunda özürlüyüz.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkürler Yavuz Bey.
Adnan Bey’e tekrar dönersek; bu dönemde
iﬂ dünyas› temsilcilerinin bankalardan
ﬂikayetleri var. Genel olarak bakarsak
durum nedir? Bir de siz ‹ﬂ Bankas› olarak
bu kriz sürecini nas›l yönetiyorsunuz?
Adnan Bali Bu tür konularda genelci
yaklaﬂ›mlardan kaç›nmak gere¤ine iﬂaret
ederek, reel sektörün bankac›l›k kesiminden
ﬂikayetçi olma halinin banka olarak adresi
olmad›¤›m›z› huzur içinde söyleyebilirim.
Bu krizin çok derinleﬂti¤i dönemi, örne¤in
Lehman Brothers’›n batt›¤› günlerden
hemen sonraki süreci a¤›r kriz dönemi
olarak tan›mlarsak, bizim bu süreçte banka
olarak rutin uygulamalar›m›zda temel bir
de¤iﬂiklik yapmad›¤›m›z› ifade edebilirim.
Piyasadan ald›¤›m›z reaksiyon da bu
yöndedir. Bugünkü konjonktürde, sadece
k›sa vadeli kendi ç›kar›m›z› gözeten bir
anlay›ﬂ yerine, deyim yerindeyse
kahramanl›k yapmaya devam ediyoruz.
Banka olarak, bu tür dönemlerde nas›l
davranmam›z gerekti¤i konusunda öteden
beri gelen bir misyonumuz var. Burada
çal›ﬂan herkes için de bu böyledir. 2001
krizindeki tavr›m›z da buydu, bugünkü
tavr›m›z da budur. Eldeki imkanlar ne ise
sorumlu bir oyuncu olarak mümkün oldu¤u
kadar sistemin bütün dengelerini koruyacak
ﬂekilde hareket ediyoruz. Bu bak›ﬂ aç›s› k›sa
dönemli f›rsat kârlar›ndan ödün vermeyi
gerektirebilir. Bunu bir kenara b›rak›n, sizin
kendi do¤rular›n›z ad›na baﬂkalar›n›n bir
anda ma¤dur edilmesi sonuçlar›n›
yaratabilir. Velhas›l orada biraz daha farkl›
bir optimalite arayan bir anlay›ﬂla iﬂi
yürütmeye çal›ﬂ›yoruz.
Yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z; hane halk›na
dönük bireysel kredilerden, KOB‹’lere, ticari
ve kurumsal kredilere kadar mevcut tüm
kredileri vadeleri geldi¤inde de yenilemeye
devam etmek ve yeni ya da ilave kredi
taleplerini de de¤iﬂen koﬂullar taht›nda
mümkün olabildi¤ince de¤erlendirebilmek.
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Bu arada en önemlisi, faaliyet bazl› iﬂlemleri
ay›rt etmeye çal›ﬂ›yoruz. Somutlaﬂt›r›rsam;
gümrükte mal gelmiﬂ bekliyor ve çekilmesi
gerekiyor veya yapt›¤›n›z iﬂin do¤al bir
parças› olan bir girdiyi sat›n alman›z
gerekiyor. Bunun gibi çok somut faaliyet
bazl› kredi taleplerini karﬂ›l›yoruz. Ama
tahmin edebilece¤iniz gibi, özellikle kriz
dönemlerinde karﬂ›m›za ç›kabilecek kredi
taleplerinin önemli bir bölümü de
faaliyetten ziyade ihtiyati ya da son
aﬂamada spekülatif saikle de yap›labiliyor.
Biz ﬂu anda faaliyet bazl› kredi taleplerini
karﬂ›lamak için eldeki tüm imkanlar› sonuna
kadar kullan›yoruz. Ama ihtiyat bazl›
talepleri karﬂ›lam›yoruz. Karﬂ›lamamaktan
da herhangi bir mahcubiyet duymuyoruz.
Çünkü bu krizde likit olma hali bir
tedbirlilikse, bu ihtiyati haz›rl›k en fazla
güven müessesesi konumunda olan
kuruluﬂlara ait olmal›. Bu tedbirin sorumlu
olan oyuncular taraf›ndan kullan›lmas›,
sistemin bütüncül rehabilitasyonuna hizmet
edebilmek bak›m›ndan daha do¤ru.
M. Rauf Ateﬂ Peki kredi talebi ve geri
çevirme oranlar› önceki dönemlere göre bir
art›ﬂ gösterdi mi? Çünkü ﬂikayet eden
ﬂirketlerin ﬂöyle bir argüman› da var.
“Bankalar›n kredi verme kriterleri de¤iﬂmedi
ama bizim koﬂullar›m›z de¤iﬂti” diyorlar. O
nedenle 2 ay önce kredi vermek isteyen
bankalar ﬂu anda kap›m›za u¤ram›yor diye
ﬂikayet eden ﬂirketler var. Siz bu duruma
nas›l yaklaﬂ›yorsunuz?
Adnan Bali Çok aç›k konuﬂmak laz›m.
Sonuç olarak herkes defansif önlemler
al›yor. Çünkü ciddi k›s›tlar var. Ben kayna¤a
eriﬂme imkanlar› aç›s›ndan k›yaslad›¤›m
zaman bankac›l›k sisteminin, reel sektörün
karﬂ›laﬂt›¤› tablodaki k›s›tlar› görüyorum.
Özellikle sendikasyon kredileri,
sekürizasyon kredileri yani çok k›sa vadeli
diyebilece¤imiz fonlama imkanlar› hariç geri
kalan k›s›mdaki k›s›tlar› görüyoruz.
Dolay›s›yla biz bu tablonun içinde ne
yap›labilir diye düﬂünüyoruz ve ona göre
hareket ediyoruz. ﬁunu söyleyebilirim, evet
bankac›lar›n kredi verme parametreleri
aç›s›ndan de¤iﬂen bir ﬂey yok ama de¤iﬂen
koﬂullarda, özellikle yükselen faizlerin
birçok iﬂin fizibilitesini de de¤iﬂtirdi¤ini
görmemiz laz›m. Daha önceki faiz ve piyasa
koﬂullar›nda tutarl› görünen birçok iﬂ, yeni
faiz seviyelerinde ve bu yeni daralan talep

koﬂullar›nda art›k fizible olmaktan ç›kt›.
Takdir edersiniz ki, fizibilitesi olmayan bir iﬂ
ise; gerek kamu gerekse banka kayna¤›yla
fizible hale getirilemez. O art›k baﬂka bir
ekonomik dönemin do¤rusuydu ve o
dönem maalesef art›k geçti. ﬁu anda o
pozisyonda olanlara birtak›m kaynaklar›n
sa¤lanmas› imkan›n›n ben olabilece¤ini
düﬂünmüyorum. Bu bir realitedir. Maalesef
bunun d›ﬂ›nda bir ﬂey söylememiz de
mümkün de¤il.
Baﬂta seküritizasyon olmak üzere, orta
ve uzun vadeli fon temini mevcut piyasa
koﬂullar›nda çok zor görünüyor. ﬁu anda
karﬂ›laﬂ›lan uzun vadeli kredi taleplerine
karﬂ›n bankac›l›k sisteminin yurtd›ﬂ›
borçlanma imkanlar›, hacim ve vade
baz›nda k›s›tl› hale gelmiﬂ durumda.
Maliyetler ise yükselmiﬂ durumda. ﬁimdi bu
ﬂartlar alt›nda size yans›yan tablo neyse, siz
de onu müﬂterinize yans›tmak durumunda
kal›yorsunuz. Ben genel anlamda
bankac›l›¤›n ortaya koydu¤u tavr›n
gerekçelerini ﬂahsen görüyorum. Ama
bunun içinde doz farkl›l›klar› yok mu, tabii
ki var, bütün hüner de burada zaten. Yani
nas›l davranaca¤›n›z önem kazan›yor? Salt
kendi do¤runuza göre mi davranacaks›n›z,
sistemin do¤rusunu da gözetecek misiniz?
Burada fonlama taraf›ndan tipik bir
örnek vermek istiyorum. K›sa bir süre önce
bana fon sa¤lay›c› bir kuruluﬂumuzun
yöneticisi olan bir iﬂadam›m›z dedi ki; “100
milyon dolarl›k bir mevduat var, iyi bir faiz
verir misiniz?” Ben de “nereden geldi¤ine
bakar›z” dedim. “Herhangi bir problem yok,
kayna¤› temiz, bizde öyle ﬂey olmaz zaten”
dedi. Ben de; “Hay›r onu kastetmedim.
Kimin likidite projeksiyonunu bozup
bozmayaca¤›n› gözetmek durumunday›z.
Birinin likiditesini bozacak derecedeki
büyük yer de¤iﬂtirmelerini böyle bir
dönemde teﬂvik eden taraf olamay›z”
dedim. Aynen de böyle yapmaya
çal›ﬂ›yoruz. Çünkü piyasan›n genel
do¤rultusunu bozacak hareketler, döner
dolaﬂ›r eninde sonunda sistemin tümüne
zarar verebilir. Ben bu konuda hem reel
sektörün hem bankac›l›k sektörünün 2001
krizinden önemli dersler ç›kartt›¤›n›
düﬂünüyorum. Bugün e¤er geniﬂ bayi a¤›yla
çal›ﬂan ana ﬂirketlerimiz bayileriyle olan
iliﬂkilerinde ortaya ç›kan problemleri, çok
daha büyük problemlere dönüﬂtürmeyecek

derecede bir karﬂ›l›kl› denge aray›ﬂ› içinde
gitmeye çal›ﬂ›yorlarsa, bu kriz yönetimi
deneyimidir. Bu her sektörde az çok var.
Problemler elden geldi¤ince
büyütülmemeye çal›ﬂ›l›yor. Büyütülmemesi
için elden gelen her ﬂey yap›l›yor. Yoksa
çok rahatl›kla herkes kendi do¤rusunu
savunmaya kalkabilir. O da sistemin bütün
do¤rusu aç›s›ndan çok yanl›ﬂ olabilir.
Özetle bizim yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z,
elimizdeki imkanlarla, mümkün oldu¤u
kadar sorumlu bir oyuncu olarak kendi
do¤rumuzun yan› s›ra sistemin tamam› için
ne do¤ru ise, ne gerekiyor ise onu
yapmakt›r. Bunu da ticari saikle, geri bize
dönsün diye de yapm›yoruz. Çünkü nerede,
nas›l geri dönece¤i de bilinmez, hatta
normal koﬂullara dönüldü¤ünde pek de bir
paye sa¤lad›¤›n› görmüyoruz. Ben ﬂahsen
2001 krizinden de hat›rl›yorum. Böyle
yapt›¤›n›z zaman, evet de¤iﬂik platformlarda
hakikaten taltif ediliyorsunuz ama yeni
dönemin ola¤an rekabet ﬂartlar› oluﬂtu¤u
zaman ise yine konu “kim düﬂük veriyor,
kim yüksek veriyor”a geliyor.
Mesele zaten iﬂ hayat›nda, sadece o anki
MÜJDAT
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k›sa dönem do¤rular›n›n peﬂinde koﬂmak
de¤il. Önemli olan karﬂ›l›kl› güvene dayal›
uzun dönemli iﬂbirli¤i modelleri
geliﬂtirebilmek. Taraflar›n uzun dönemli
haf›za ve hukuk oluﬂturmas›. Biz sadece
puslu havalar›n, s›k›nt›l› dönemlerin
s›¤›n›lan liman› olma rolü ile s›n›rl› olmay›
da istemiyoruz. Devreden bir iﬂbirli¤i
kültürü arzu ediyoruz. Yar›n iﬂler biraz
iyileﬂti diye çok basit ç›karlar›n uzun süreli
iliﬂkilere egemen oldu¤u stratejilere taraf
olmay› istemiyoruz.
M. Rauf Ateﬂ Son olarak “ne tür
önlemler al›n›rsa normalleﬂme olabilir”
sorusuna dönük yan›tlar›n›z› alal›m...
Müjdat Keçeci Birtak›m olmazlar› ve
gerçekten pozisyonumuzu söyledik.
Türkiye’de üretim geri kalmas›n, bu konuda
Say›n müsteﬂar›m›za da kat›l›yorum. Bu
yaln›z hükümetin veya bakanl›klar›n
yapabilece¤i bir iﬂ de¤il. Bu bence bir
tarafta siyasi otorite, bir tarafta sivil toplum
örgütleri, bir tarafta bankalar›n rol alaca¤›
stratejik bir çözüm plan›yla olabilir. Bu
konuda kendi görüﬂlerim itibar›yla çözümün
nas›l oluﬂabilece¤ini k›sa baﬂl›klarla
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paylaﬂmak isterim. Bir kere destekten
bahsediyoruz ama kime destek olal›m?
Öncelikler belirlenmeli. Söz konusu
desteklerden yararlanma kriterleri aç›k
olmal›. Yararlananlardan karﬂ›l›k olarak ne
talep edilece¤i de belirlenmeli. Kimler bu
destekten yararlanmal›? Bence ihracatta
s›çrama yapacak sektörler bu grubun
baﬂ›nda gelmeli. ‹stihdam dostu olan
sektörler hemen arkas›ndan gelmeli. Katma
de¤eri yüksek ürün ve hizmet üreten
üreticiler yararlanmal›. Rekabet gücü olan
sektörler de bu iﬂin içinde olmal›.
Ve özellikle altyap› yat›r›mlar›na dönük
devlet harcamalar› devam etmeli ve hatta
art›r›lmal›. Buna örnek verecek olursak;
demiryolu, enerji, su, ar›tma, kanalizasyon
gibi yat›r›mlar kesinlikle devam ettirilmeli.
‹stihdam üzerindeki yükler bu defa özellikle
kald›r›lmal›. KKDF dedi¤imiz, vadeli
ihracattan al›nan Kaynak Kullan›m
Destekleme Fonu düﬂürülmeli, elektrikte
y›llard›r söyledi¤imiz gibi, hiç olmazsa
TRT’ye verdi¤imiz yüzde 2 pay kald›r›lmal›.
M. Rauf Ateﬂ Ahmet Bey, sizce neler
yap›l›rsa durum düzelebilir?
Ahmet Nakkaﬂ
Üretken bir ülke
olmam›z gerekti¤ini
düﬂünüyorum. ‹mkanlar›
kendi lehine
çevirebilecek tedbirleri
almam›z gerekti¤ine
inan›yorum. Bunu da
nas›l yapars›n›z? Ülkenin
en k›ymetli de¤erlerini
daha üretken k›larak ve
yaﬂamsal varl›klar›n›
sürdürerek
yapabilirsiniz.
Dolay›s›yla bence
istihdam, üretim ve
ihracat tabanl›
sektörlerin uluslararas›
rekabet avantaj›n›
sürdürülebilir k›lmak
için, bu dönemi lehimize
çevirecek reformist,
kal›c› altyap›
çal›ﬂmalar›n› hayata
geçirmek zorunday›z.
Bunun için her ne
kadar müsteﬂar›m›z bana
kat›lm›yorsa da, devletin

kaynaklar› bu kadar, daha fazlas›n›
veremeyiz diyorsa da devlet bu kaynaklar›
vermek zorunda. Bu dönem saym›ﬂ
oldu¤um bu kriterlere uyan sektörlerin
yaﬂayabilmesi için, hakikaten girdi
maliyetleri üzerindeki kamu yüklerinin
kalkmas›n›n 2009 sonuna kadar yüzde 50
sa¤lanmas› laz›m. ‹lla direkt olarak parasal
katk› sa¤lanmas› gerekmiyor. Bunu bir
ﬂekilde o avantajlar› sa¤layacak tedbirlerle
de yapabilirsiniz. Uluslararas› rekabet
koﬂullar›na göre ulusal rekabet koﬂullar›m›z›
mutlaka kal›c› politikalarla belirlememiz
laz›m. E¤er biz bunlar›n hukuki ve idari
altyap›lar›n› orta ve uzun vadede
oluﬂturabilirsek, piyasalar›n normale geldi¤i
süreçte hakikaten çok daha kuvvetli bir
ülke konumuna gelebiliriz.
Türkiye katma de¤er üretmeli dendi.
Buna kesinlikle kat›l›yorum. Katma de¤er
üreten sektörlerin üretmiﬂ oldu¤u
ekonominin büyüklü¤ünün yüzde 10’u
kadar da her y›l o sektörün yap›land›r›lmas›
için para harcanmal›. Her ﬂey karﬂ›l›kl›
olacaksa, bu da karﬂ›l›kl› olmal›. Benim e¤er
sektör olarak 40 milyar dolarl›k bir
ekonomik büyüklü¤üm varsa, bunun da
katma de¤eri gerçekten yüksekse, o zaman
ben daha büyük bir potansiyele ulaﬂabilmek
için bu katk›n›n bana sa¤lanmas›n› isterim.
Bu her sektör için geçerli olmal›. Hangi
sektör ne kadar katma de¤er yarat›yorsa, o
sektörün rehabilitasyonu için yaratt›¤› katma
de¤erin yüzde 10-15’i düzeyinde katk›
sa¤lanmal›.
M›s›r’la ilgili bir ufak tespitim daha
olacak. M›s›r’›n gayri safi milli has›las›n›n
ortalamas›ndan daha aﬂa¤› seviyede olan 25
ilimiz var. O illeri sadece katma de¤eri
yüksek ürün gruplar›yla geliﬂtirmeniz
mümkün de¤il.
Yavuz Cabbar Ben ﬂahsen bu konuda
size tamamen kat›l›yorum.
Ahmet Nakkaﬂ Bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik
farklar›n› giderebilmeniz için mutlaka
anahtar sektörler belirlemeniz ve o
sektörlerin o illere yat›r›m yapmas›n› teﬂvik
etmeniz gerekmektedir. O nedenle cazibe
merkezleri yarat›lmas› ﬂart.
Y›lmaz Kanbak Türkiye çap›nda etkin
bir kriz yönetimi yok. Hep bir paket
beklentisi içindeydik. Belki de ﬂunu
bekliyorduk. Hükümet ç›ksayd›, “reel
sektörde ﬂu ﬂu tedbirleri ald›k” deseydi,

“bankac›l›kta ﬂunlar› yapaca¤›z” gibi aç›k
yüreklilikle halk›m›za anlatsayd› belki çok
daha vurucu bir etki yapacakt›. Ama böyle
parça parça 7-8 tane tedbir ald›k dedi¤iniz
zaman olmuyor. Bu bana hep toplu
sözleﬂmeleri hat›rlat›yor. Toplu
sözleﬂmelerde de birer birer verdi¤iniz
zaman hiçbir k›ymeti yoktur. Bunu ancak
toplu olarak verdi¤inizde çarp›c› etkisini
görebilirsiniz. Burada da bir güven
ortam›n›n sa¤lanmas› gerekir diye
düﬂünüyorum. Kararl› politikalar üretilmesi
laz›m. Bir ﬂey yap›ld›ysa neticesinin
getirilmesi laz›m. Uygulamaya koyun.
Uygulamaya konmad›¤›nda hiçbir anlam› ve
etkisi kalm›yor. Bence temel baﬂl›klarla
acilen yap›lmas› gerekenler; güven
ortam›n›n sa¤lanmas›, iç piyasalar›
canland›racak tedbirlerin al›nmas› ve reel
sektörün desteklenmesidir.
Burada istihdam sorununa özellikle
de¤inmek istiyorum. Say›n müsteﬂar›m›z da
söyledi iﬂçi ç›karmayal›m diye ama... Bak›n
bir iﬂletmede genel giderlere bakt›¤›n›z
zaman en büyük kalem hammaddedir.
‹kincisi enerji, üçüncüsü ise iﬂçiliktir.
Enerjiyle iﬂçilik zaman zaman baz›
sektörlerde yer de¤iﬂtirir. Bu 3 temel kalem
aras›nda hammaddeyi kontrol edemezsiniz.
Sonuçta bunun bir fiyat› vard›r. Enerjiyi de
kontrol edemezsiniz ancak tasarrufunu
yapabilirsiniz. Ama iﬂçilik üretseniz de
üretmeseniz de, satsan›z da satmasan›z da
vermek zorunda oldu¤unuz bir kalemdir.
Onun için de iﬂverenin bir dayanma noktas›
vard›r. Bir yere kadar geliyor, ondan sonra
ücretli veya ücretsiz izin kulland›r›yor. O da
çare olmazsa, ﬂartlar ayn› kalmaya devam
ediyorsa ister istemez o iﬂçiyi ç›karmak
zorunda kal›yor. ‹ﬂçi ç›karmak hiç kolay bir
iﬂ de¤il.
Bunun ihbar tazminat› var, k›dem
tazminat› var. Maliyeti yüksek. Ayr›ca
nitelikli iﬂ gücünü kaybediyorsunuz. Bu
nedenle serbest çal›ﬂma modellerinin
devreye girmesi çok önemli. O zaman en
az›ndan çal›ﬂan›n iﬂle ba¤lant›s› kopmam›ﬂ
olacak. En az›ndan sigortas› ödenmiﬂ olacak
ama iﬂveren ihtiyaç duydu¤unda ça¤›racak.
Çal›ﬂt›¤› kadar ödeme yap›lacak. Bu
sistemin bir ﬂekilde uygulanmas›, bu sürecin
bir ﬂekilde atlat›lmas› gerekiyor. Aksi halde
gördü¤ümüz gibi iﬂçi k›y›m›na kadar
gidiyor.
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“SANAY‹C‹ ZOR
GÜNLER YAﬁIYOR”
Reel sektörün küresel kriz nedeniyle zor günler yaﬂad›¤›n›
söyleyen ‹zmir Ticaret Odas› Baﬂkan› Ekrem Demirtaﬂ, acilen
önlemler al›nmas› gerekti¤ini vurguluyor. Demirtaﬂ’a göre güven
ortam›n›n bir an önce tesis edilmesi ve IMF anlaﬂmas›n›n
geciktirilmeden imzalanmas› ﬂart.

‹

zmir Ticaret Odas› (‹ZTO) Baﬂkan› Ekrem Demirtaﬂ, tüm di¤er reel sektör
temsilcileri gibi 2009 için karamsar bir
tablo çiziyor. Demirtaﬂ’›n verdi¤i bilgilere göre krizin olumsuz etkilerini özellikle
son birkaç ayda ‹zmir ve çevresinde görmek
mümkün. ‹zmirlilerin tüketimi k›st›¤›n›, firmalar›n ise ödeme güçlü¤ü içinde oldu¤unu söyleyen ‹ZTO Baﬂkan›, “Sektörler oldukça s›k›nt›l›. Otomotiv sektöründe büyük gerileme var.
‹nﬂaat sektöründe ise yaprak k›m›ldam›yor.
Bölgemizde önemli a¤›rl›¤› olan sektörlerden
demir çelikte vardiya azald›” diyor.
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‹ZTO Baﬂkan› Ekrem Demirtaﬂ, global krizin ‹zmirli sanayiciyi nas›l etkiledi¤ine iliﬂki
sorular›m›z› yan›tlad›:
Bugün global krizin yans›malar› nedeniyle
reel sektör zor günler yaﬂ›yor. Sizin bölgenizde krizin ﬂimdiye kadar yaratt›¤› etkileri anlat›r m›s›n›z?
Tüm ülkemizde oldu¤u gibi ‹zmir’de de iﬂ
dünyas›na ciddi bir endiﬂe, moral bozuklu¤u
ve piyasalarda durgunluk var. Sektörler oldukça s›k›nt›l›. Otomotiv sektöründe büyük gerileme var. ‹nﬂaat sektöründe ise yaprak k›m›ldam›yor. Bölgemizde önemli a¤›rl›¤› olan sektörlerden demir çelikte vardiya azald›. KOB‹
niteli¤indeki firmalar›m›z önemli ölçüde ödeme güçlü¤ü çekiyor. Çarﬂ›, pazarda moral ve
iﬂ yok. ‹zmirliler de tüketimlerini k›sm›ﬂ durumda.
Üyeleriniz aras›nda üretimini durduran, yavaﬂlatan veya iﬂten ç›karma yapanlar›n oran›
nedir? Bu say›› son aylarda nas›l bir seyir izliyor?
Küresel krizin ilk baﬂlad›¤› dönemde, “Krizin bugününden de¤il, yar›n›ndan korkuyoruz” demiﬂtik. Ne yaz›k ki o söyledi¤imiz günler gelmeye baﬂlad›. Otomotiv yan sanayi, demir çelik, beyaz eﬂya gibi sektörlerde bölgemizde üretimini azaltan, durduran firmalar art›yor. Tabii bu firmalar da iﬂçi ç›kart›yor. Bölgemizin önemli sektörlerinden tekstil konfeksiyonda da ihracattaki talep azalmas›na ba¤l›
olarak iﬂçi ç›kartmalar var. Özellikle dövizle
borçlanan, bu ﬂekilde yat›r›m yapan firmalar
zor durumda. KOB‹’lerimizin en büyük s›k›nt›s› ise finansman. Ödenmeyen çek ve senet
say›s› art›yor. Krize borçlu yakalanan KOB‹’lerimiz ise kapan›yor. Bu say›lar giderek art›yor.

YASEM‹N ERDO⁄AN
yerdogan@capital.com.tr

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin global krizin etkilerine karﬂ› ald›¤› tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
Hükümetin krizi baﬂ›ndan bu yana yak›ndan izledi¤ini görüyoruz. Ama biraz daha h›zl› hareket edilmeli ve yapt›klar›n› daha iyi anlatmal›. Çünkü burada güven ortam› yaratmak
çok önemli. Hükümetin çok geniﬂ bir güven
ﬂemsiyesi yaratmas› ve bütün iﬂ dünyas›n› bu
ﬂemsiyenin alt›nda toplamas› gerekiyor. Baz›
önlemlerin ad›m ad›m de¤il, ﬂok oranlarda
at›lmas›, piyasalar› hareketlendirmesi gerekiyor.
Sizce Türkiye’nin bu krizden en az hasarla
ç›kabilmesi için neler yap›lmal›? Çözüm önerileriniz neler?
Reel sektör olarak bizim bu krizden ç›kabilmemiz için daha çok üretmemiz gerekiyor.
Krizi ancak üreterek aﬂabiliriz. Bu arada yeni
pazar aray›ﬂlar›na a¤›rl›k vermemiz, maliyetlerimizi minimize etmemiz gerekiyor. ‹ﬂçi ç›kartmay› en son çözüm olarak görmeliyiz. Üretim
için en öncelikli ihtiyac›m›z tabii ki finansman.
Ama finansman konusunda çok ciddi s›k›nt›lar var. Ne yaz›k ki baz› bankalar bu konuda
çok kat› ve agresif tutum izliyor. Bu tabii ki
her banka için geçerli de¤il.
Bankalar›n da zorluklar› oldu¤unu, sendikasyon kredilerini yenilemede s›k›nt› yaﬂad›klar›n›, kanunlar›n onlar› zorlad›¤›n› biliyoruz.
Ancak bu reel sektöre karﬂ› bu kadar kat› olman›n hakl› bir gerekçesi olamaz. Bankalar›n
kredi musluklar›n› açmas› gerekiyor, yoksa
kriz hafifledi¤inde kredi verecek ﬂirket bulamayacak. Bunun için hükümetin bankalar›

desteklemesi, kredi maliyetlerini düﬂürmesi laz›m.
Krizi atlatmak için hükümete, bankalara ve
reel sektöre düﬂen görevler neler olmal›?
Hükümetin, iﬂ dünyas›n› taleplerini dikkatle izledi¤ini, bunlara yan›t verdi¤ini göstererek
bir güven ortam› yaratmas› laz›m. Hükümetin
her geçen gün artan iﬂsizlik oranlar›na karﬂ›
önlem almas› laz›m. ‹ﬂsizlik sadece ekonomiyi de¤il bütün toplumsal bar›ﬂ› tehdit ediyor.
Bunun için iﬂsizlik sigortas›nda biriken 22 milyar dolar› aﬂk›n kaynak kullan›labilir. Bunun
için bu paran›n yar›s›, daha sonra yine fona
geri aktar›lmas› kayd›yla, ﬂirketlere istihdam
yarat›lmas› amac›yla aktar›labilir. Çünkü sonuçta bu fonun amac› da iﬂsizlere destek olmak. ‹ﬂsizlere destek olmadan önce, iﬂsiz say›s›n›n artmas›n› önlemek gerekiyor.
Di¤er yandan piyasalar›n çok ciddi nakit
ihtiyac› var. Bunun için faiz indirimi önemli.
Krizin ilk iﬂaretlerinden bu yana faiz indirimi
istedi¤imizi belirtiyoruz. Merkez Bankas› en
sonunda sesimize kulak verdi. Ancak 1,25’lik
faiz indirimi oran› yeterli de¤il. Bizce en az 2,5
puan oran›nda bir ﬂok indirim gerekiyordu.
Bu nedenle faiz indirimine devam edilmesini
istiyoruz. Ayr›ca bu faiz indirimini mutlaka likiditeyle desteklemek gerekiyor. Piyasan›n likit ihtiyac› var. Bunu sa¤laman›n pek çok yolu var. Düﬂük gelirlilere vergi indirimi sa¤lanmas›, Cansuyu gibi projelerin art›r›l›p geniﬂletilmesi olabilir. Tabii ki bütün bunlar› yaparken IMF ile anlaﬂman›n da bir an önce imzalan›p belirsizli¤in da¤›t›l›p güven ortam›n›n
sa¤lanmas› gerekiyor.

I ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹

‹ZTO’NUN KR‹ZE KARﬁ

3 Dövizdeki panik atak durdurulmalı,
Merkez Bankası döviz piyasalarına döviz arzına
devam etmeli,
3 Bankaların girişimcilere kullandırdığı kredi
maliyetleri düşürülmeli, bankalar reel sektörü
fonlamaya devam etmeli, özellikle Banka
Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak
Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) gibi maliyet
kalemleri belirli bir süre için kaldırılmalı,
3 Eximbank’ın sermaye yapısı
güçlendirilmeli ve kredi programları
çeşitlendirilmeli. Krediler ağırlıklı olarak
KOBİ’lere yönlendirilmeli, vadeler uzatılmalı,
faizler düşürülmeli ve kredi limitleri KOBİ’lerin
kullanabileceği tutarlara indirilmeli,

3 KOBİ’lere yönelik olarak performans
önkoşulu olmadan ihracat desteği verilmeli,
teminatlar düşürülmeli,
3 KOBİ’lerin Kredi Garanti Fonu’ndan daha
kolay yararlanması için çalışmalar yapılmalı,
3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’ndan kriz nedeniyle döviz borcu olan
ve likidite sorunu yaşayan firmaların kredi
karşılık düzenlemelerinin geçici süreyle
yumuşatılması istenmeli, borcu olan reel kesim
hemen temerrüde düşürülmemeli, bu amaçla
fon kurulmalı ve reeskont karşılığı ayrılmamalı,
3 Bankaların sendikasyon kredilerini
yenilemelerinde sorun yaşamamaları için devlet
kefil olmalıdır.
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