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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde
imalattan teknolojiye giden yol
Turkishtime, Halkbank ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin birlikte düzenlediği ‘Ortak
Akıl Toplantısı’nda, İstanbul’un merkezinde yer alan bölgenin sorunları masaya yatırıldı.
Üretimden istihdama, ödediği vergiden yarattığı katma değere kadar Türkiye’de birçok ili
geride bırakan İOSB artık teknolojik dönüşümü konuşuyor.

TÜRKIYE organize sanayi bölgelerinde başarılı bir
model ortaya koyarken, en güzel örneklerden biri de
300 bin kişiye istihdam yaratan İstanbul’un merkezinde yer alan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB).
1985 yılında İstanbul’un dışı olarak kabul edilen İkitelli’de kurulan İOSB bugün şehrin, trafiğin tam ortasında kaldı. Daha çok istihdam, daha çok katma değer
yaratmak isteyen İOSB'nin artık en büyük sorunu büyüyecek alanın kalmaması.
Turkishtime, Halkbank ve İOSB’nin birlikte düzenlediği ‘Ortak Akıl Toplantısı’ nda da ana konu kabına
sığmayan İOSB’nin bundan sonraki süreçte nasıl bir
yol izleyeceği oldu. İstanbul’a yakın illerde kendine
bir yer gösterilmesini bekleyen İOSB, bundan sonraki
süreçte imalatın yanı sıra teknoloji ve inovasyonla da
anılmayı hedefliyor.

Ticaretin başkenti
Bu noktada da İkitelli’nin avantaj ve dezavantajları öne çıkıyor. İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat
Tunalı’nın ‘ticaretin başkenti’ olarak tanımladığı bölge yetişmiş eleman ihtiyacı için de ‘mesleki eğitime’
öncelik vermeye hazırlanıyor. Tabi tüm bu adımların
bir de finansman boyutu var. ‘Üreten Türkiye’nin bankası’ sloganı ile reel sektörün yanında yer alan Halkbank, Ortak Atık Toplantısı’nda İOSB’nin finans sek-

töründen beklentilerine dinleyerek not alırken, banka
olarak bu yönde attıkları adımlarla ilgili de bilgi verdi.
Toplantıda Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, “Uluslararası
rekabet gücümüzü artıracak yeni ürünler geliştirmenin yolu inovasyon ve modernleşmeden geçmektedir.
Hızla değişen teknoloji dünyası her sektöre olduğu gibi sanayi sektörüne de seri üretim ve kalite konusunda
birçok yenilik getiriyor. Firmaların üzerine düşen insan kaynağına gerekli önemi verip teknolojik gelişmeleri takip ederek doğru ve sürekli yatırımlara yönelmeleridir” sözleriyle geleceğe yönelik bir vizyon çizdi.

Ar-Ge İnovasyon Destek Paketi
Torusdağ ardından da banka olarak bu anlamda neler yaptıklarını şöyle özetledi: “80 yıllık bankacılık
geçmişimizden gelen tecrübemizle bu yatırımların finansmanı konusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. KOBİ’lere özel olarak hazırladığımız Teknoloji,
Ar-Ge, İnovasyon Destek Paketimizle Ar-Ge yatırımı
yapmak isteyen firmalara, yatırım kredisi kapsamında
2 yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl
kredi kullandırıyoruz. Sağladığımız desteklerin müşterilerimizin, uluslararası rekabette öne çıkmalarına
sağlayacak yatırımlarına dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”
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KABINA SIĞMAYAN İOSB
YENİ YER VE FİNANSMAN
MODELİ ARIYOR
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Türkiye genelindeki 317 organize sanayi bölgesi arasında kendini
‘amiral gemisi’ olarak tanımlayan İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi (İOSB), artık yerine sığmaz oldu. İOSB, büyüyebilmek
için yeni bir yere ve bu süreçe de finansman modeline
ihtiyaç duyuyor. Turkishtime - Halkbank - İOSB Ortak Akıl
Toplantısı’nda katılımcılar, bundan sonra bölgenin nasıl
konumlanması gerektiği konusu ile teknoloji ve inovasyon
merkezine evrilmeyi masaya yatırdı.
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İstanbul’un merkezi yerinde 300 bin

kişiyi istihdam eden İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi, yarattığı istihdam, gerçekleştirdiği
ihracat ve ödediği vergide Türkiye’nin
onlarca ilini geride bırakıyor. Ancak İOSB
artık 700 hektarlık bu alana sığmıyor. Ama
hedef taşınmak değil, şirketlerin üretim
kalemlerini komşu illere nakledebilmek.
Bu sırada İOSB’nin imalat merkezinden,
teknoloji ve inovasyon merkezine evrilmesi
konuşuluyor. İşte bu süreçte en önemli
konu tabi ki doğru bir finansman modeli
ile yol almak. Turkishtime, Halkbank ve
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ortak
Akıl Toplantısı'nda bundan sonraki sürece
yönelik rota oluşturulmaya çalışıldı. Bir
ana hedef belirlenmesi konusunda görüş
birliği oluşurken markalaşma ve teknolojiyi
yakalamada proje kredisinin önemli bir etki
yaratacağı ifade edildi.

Kerem Alkin: Bugün İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak ortak akıl toplantısını gerçekleştireceğiz. Belki gözünüze ilişmiş
olabilir bundan 15 gün kadar önce gazetedeki köşemde bu konuyu işledim. Orada belirttiğim husus şuydu; Türkiye’nin aslında dünyaya takdim edebildiği bir sürü model başarısı
var. Cumhuriyetin ilk yıllarında oluşturduğumuz kamu iktisadi teşebbüslerimiz stratejik
sektörlere öncülük etti. İlginçtir ki Kuzey Avrupa ülkeleri tarafından bu model kabul gördü
ve uygulandı. Türkiye’nin 1930’lardan itibaren
hayata geçirdiği Sümerbank ve Etibank, Saab
markasının ortaya çıkmasındaki en önemli modellerden oldu. Bence Türkiye, organize
sanayi bölgelerinde de başarılı bir model ortaya koydu. Afrika’nın kalkınmasına da rol model olarak takdim edebileceğimiz bir yapı söz
konusu. Burada olmak bizim için çok anlamlı.

Özellikle İOSB, Türkiye’nin 81 ile karşılaştırıldığında belki de tek başına 60-65 ilden daha fazla
katma değer yaratıyor. Üretimi, ödediği vergi ve
elektrik tüketimiyle birçok şehrimizin nüfusundan fazla istihdam yaratan bir katma değer merkezi olarak öne çıkıyor.
Nihat Tunalı: Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen
ve bizleri buluşturan Turkishtime ve Halk Bankası yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bugün
317 tane organize sanayi bölgesi var. Sayısal veriler olarak bakıldığında en büyüğü İOSB. Kendi
tabirimizle organize sanayi bölgelerinin amiral
gemisiyiz. Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın
geçici 5. maddesine göre kurulan Türkiye’deki 5
organize sanayi bölgesinden biriyiz. Ama sayısal
verilere baktığımızda, gerek işletme sayısı gerek
enerji tüketimi, gerek ihracat ve gerekse istihdam açısından ticaretin başkenti durumundayız.
Bugün itibarıyla 30 binin üzerinde bağımsız bölümden oluşan, 24 bin 500 elektrik abonesi olan,
yılda 8,5 milyar doları aşkın ihracat yapan, 300
bini aşkın kişiye istihdam yaratan bir yerden söz
ediyoruz. 1985 yılında kurulan, 2000 yılında çıkan 4562 sayılı yasaya 2001’de sonradan intibak
ederek yönetilmeye başlayan bir OSB’yiz. Bu arada geçen yıl yaşadığımız bir gelişmeyi tekrar aktarmak istiyorum. 1 Temmuz itibarıyla reform
paketi altında sanayicileri, OSB’leri biraz daha
rahatlatmak adına TBMM’den 7033 sayılı yasa
çıktı. Bu sırada iyi niyetliydiler ama, ‘bir parselde birden fazla işletme olmaz’ diye bir madde eklendi. Oysa bizim yüzlerce, binlerce işletmemiz
var. Kalktık Ankara’ya gittik, derdimizi bakanlara anlattık, Maliye Bakanı ve müsteşarımız ile
görüştük. Müsteşarımız dedi ki, “Sizin kapsam
dışında tutulmanız rant getirir”. Zaten mevut
durum bu rant filan getirmesi söz konusu değil.
“İkitelli kilitlenir, 300 bin çalışanımız var kapıya
kilit vurmak zorunda kalırız” diye kendimizi anlatmaya çalıştık. Sonunda torba yasaya bir madde
konuldu ve sorun çözüldü. Şunu söylemek istiyorum biz bir güce sahip olmasaydık bunu başaramazdık. Değerli konuklar, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 81 ilimiz içinde belki de 60’a yakın
ilimizden daha büyük veriler üretiyor. Türkiye’nin ödediği gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 37’sini İstanbul ödüyor, bunun üçte biri İkitelli’den. Böyle büyük bir ekonomik potansiyele
sahibiz. Ama gel gelelim artık ne yaparsak yapalım buraya sığmıyoruz. 1985’te geldiğimizde 200
metrekare yeri olan artık 600 metrekareye çıktı
ama yine sığmıyor. 2-3 bin metrekareye ihtiyacı
var. Güneydoğu’da yer gösteriliyor ancak gidemiyoruz. Çünkü orada da yetişmiş eleman bulmak
çok zor. Eğer kalkınacaksak üreterek yapacağız bunu. Üretebilmemiz için de büyüyen, istih-
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dam yaratan ve bu ülkeye katma değer yaratacaklara alan açıp vermeliyiz. Bu sırada devletten
kredi de teşvik de istemiyoruz. İOSB üyelerimiz
bunu kendi imkân ve kaynakları ile yapacaklar
ama bir türlü bürokratik engelleri aşıp İstanbul
ve çevresinde bir alan oluşturulamıyor. Bize, ne
pahasına olursa olsun bu ülkeye katma değer yaratacak olan işletmelerimize her halükârda yer
temin edilmesi gerekiyor. Bu konuda sağ olsun
değerli kaymakamımız, valimiz ile birlikte hareket ediyoruz. Artık eskisinden çok daha fazla
üzerimize görev düşüyor. Buradaki küçük ve orta
ölçekli işletmelerin büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız, hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. İnşallah bu ülkenin kalkınması, KOBİ’lerin üretim ve istihdamının önünü açmak için çok
yakında önlerine değerli imkânlar koyacağız.
Kerem Alkin: Modellerden söz etmiştim. Halk
Bankası da dünyada KOBİ bankacılığında çok
önemli ekollerden. Dünyada KOBİ bankacılığı ile
ilgili bir model başarı hikâyesi. Şimdi söz Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür
Yardımcısı Levend Torusdağ’da.

Levend Torusdağ: İş dünyasının değerli temsilcileri, Üreten Türkiye’nin Bankası Halkbank adına
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye’de ihracatın, istihdamın ana üretim üsleri olan Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirdiğimiz Ortak Akıl toplantılarının ikincisinde sizlerle bir
arada olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum.
Bugün yine yoğun bir gündemimiz olacak, toplantımız kapsamında OSB’lerde faaliyet gösteren
firmalarımızın sorunları, bu sorunlar için çözüm
önerileri ve başta Halkbank olmak üzere bankacılık sektörüne düşen görevler ele alınacak.
Toplantımızın verimli geçmesini diliyor, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Türkiye’de esnaf, sanatkar ve KOBİ’nin bir numaralı destekçisi
olarak kendimize edindiğimiz temel ilke “Sanayicinin sorunu Halkbank’ın da sorunudur” şeklindedir. Biz müşterilerimizin sadece iyi gün dostu değil, dert ortağıyız. İkitelli Organize Sanayi
bölgesinin öncelikli sorunlarının tespit edilmesi ve bunlar için çözüm önerileri geliştirme konusunda da her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İOSB’nin ülkemizin en büyük sanayi
bölgesi olarak, ciddi bir alan yetersizliği yaşadı-

İOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat Tunalı,
“Bu ülkeye katma
değer yaratacak olan
işletmelerimize her
halükarda bir yer temin
edilmesi gerekiyor” dedi.
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nelik olarak yapacakları yeni yatırımları ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla işletmelerdeki enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik tüm
yatırımları Enerji Verimliliği Kredisi ile finanse
ediyoruz. Üretim tesislerinde kullandığınız makinelerin daha az enerji tüketen veya daha fazla
ürün işleyen yeni teknoloji makinelerle değiştirilmesi, Endüstriyel tesislerde ve ticari binalarda
kullanılan motorların yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi, Binalarda otomasyon sistemlerinin kullanılması gibi, birim çıktı başına düşen
enerji sarfiyatını azaltan yatırımların finansmanını da 2 yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vade
imkânıyla sağlıyoruz. Türkiye’nin enerji hedeflerine destek olacak çalışmalarımız kapsamında
son olarak Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm
Kredisi, KOBİ’lere Enerji Veren Kredi, Yeşil Enerji Kredisi ve Konut Yalıtımı Destek Kredisini gibi
4 yeni ürünümüzü sunduk. Türkiye’nin enerji stratejisi doğrultusunda özel olarak geliştirdiğimiz bu ürünlerle, düşük verimli ekipmanlarını değiştirmek isteyen KOBİ’lere, güneş ve rüzgar
enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
işletmelere, biyokütle enerji kaynaklarını elektrik ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kullanacaklara
ve binaların ısı yalıtımını yapacak firmalara özel
destek vereceğiz.Dünya genelinde enerji fiyatları
sürekli artarken, sağladığımız bu desteklerin firmaların üretim maliyetlerine olumlu katkı vereceğine inanıyoruz.

Halkbank KOBİ ve Esnaf
Bankacılığı Genel Müdür
Yardımcısı Levend
Torusdağ, “Her türlü talep
ve beklentileri dinlemek,
çözümler üretmemiz için
çok önemli” diye konuştu.

ğını biliyoruz. Bu gelişmeyi iki yönlü okumak
lazım. Firmalarımız üretim kapasiteleri ve aldıkları talepler arttıkça büyüyor, firmalar büyüyüp yer probleminin çıktığı noktada mevcut
alan yetersiz geldiği için firmalarımız sıkışıp gerçek potansiyeline ulaşamıyor. Bu durum yüzde 100 doluluk oranıyla faaliyet göstermenin en
temel sonuçlarından biridir. Bu noktada, geliştirilecek çözüm önerileri neler olabilir, taşınmaya
gerek var mı gibi soruların yanıtlarını siz değerli yöneticilerimize bırakıyorum. OSB’lerin temel
problemlerinden biri olan enerji maliyetlerine
dikkat çekmek istiyorum. Ortak Akıl toplantılarımızın temel amaçlarından biri ekonomimizin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya
kavuşturulması için alınması gereken tedbirleri ele almaktır. Enerji yönetimi de üretim maliyetleri alanındaki en kritik konuların başında
gelmektedir. Ülkemizde enerjinin yoğun kullanıldığı sektörlerde yüzde 20-30 dolayında enerji tasarruf potansiyeli olduğunu biliyoruz. İşletmelerin üretim kalitesinde ve miktarında düşüşe
yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasına
yönelik modernizasyon ve kapasite artışına yö-

Kazım Tekin (Başakşehir Kaymakamı): Hem futbol takımımız hem de İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi ilçemizin gözbebeği. Ancak artık bu bölge sanayicilerimize dar geliyor. Yeni alan, yeni bir
anlayışta organize sanayi bölgesi yaratmamız gerekiyor. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde çok
küçük bir işletme de var, insansız hava aracı üreten de. Aslında ben bunu biraz serpme kahvaltıya benzetiyorum. Ancak biz İOSB olarak bir menü
üretip michelin yıldızlı bir üst lige çıkmalıyız. Öyle
bir dünya ki; ben bunu helikopter gibi düşünüyorum. Durmak mümkün değil, durunca düşeriz. En
son şunu söylemek istiyorum; biz kamu görevlileri
olarak her zaman siz üretenlerin yanındayız.
Kerem Alkin: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin
bir marka değeri var. Dolayısıyla bu yönü ile bakıldığı zaman bu markayı güçlendirecek, bir üst lige
taşıyacak süreçlerle ilgili görüşlerden başlayalım.
İOSB’yi Türkiye açısından önem taşıyan, Ar-Ge ve
inovasyon konularında bir çekim merkezine dönüştürmek için neleri hedeflemeliyiz? Burası nasıl
bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi olabilir? İOSB’yi
‘Süperlig’e çıkacak konulardan biri bu çünkü. Türkiye’nin ihracatında İOSB’nin önemli bir ağırlığı
olduğunu biliyoruz. Gaziantep 6,5 milyar dolar ih-
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racat yaparken buradaki ihracat 8,5 milyar dolarla
onun önünde yer alıyor. Doğal bir sonuç olarak da
İOSB, ihracat performansını artırmak için ne tür
hamleler üretebilir isterseniz bunlarla başlayalım.
Uğur Karaduman: İkitelli Organize Sanayi Bölgemiz’de en büyük problem ciddi bir envanter
çalışmasının olmaması. Burada kim ne yapıyor,
bir envanter çıkarıp sektörel anlamda bir farkındalık yaratmak zorundayız. Bunun dışında yapısal büyük problemlerimiz var. Artık buradaki işletmeler kabına sığmıyor. Özellikle son 15 yılda
bulunduğumuz noktada kımıldayamaz hale geldik. Belki stratejik hatalarımız, planlama eksiklerimiz var ama bu noktadan sonra bunu nasıl
aşarız onu konuşmalıyız. Finans sektörünün bu
konudaki destekleriyle, kazanımlarımızı ileriye
taşıyacak yeni projeler üretebilmek için yeni bir
çalışma yapmalıyız. İkitelli’de kabına sığmayan
büyük firmalar için yer bulmayı konuşmalıyız.
Çerkezköy bu anlamda çok önemli. Artık zaman
aleyhimize işliyor, daha hızlı hareket etmeliyiz.
Kerem Alkin: Biliyorsunuz ben de reel sektörün
içindeyim. Bu toplantılarda yer almak benim için
büyük bir mutluluk. Sizler sayesinden sahanın
nabzını tutuyoruz, zihnimizde projeler oluşuyor.
Örneğin İOSB, İstanbul’un açılacak yeni havalimanında otel toplantı merkezi olan bir showroom oluşturamaz mı? Fuar demiyorum o başka bir
uzmanlık istiyor. İOSB dünyaya açılma adımlarını buradan yapıp, üretimini İstanbul’un çevre illerine taşıyabilir.
Zeynel Altunay: Burada rekabette bizi zorlayan
konulara dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan
biri kullandığımız enerjinin maliyetinin yüksek
oluşu. Akaryakıt fiyatları oldukça yüksek ve bir
türlü kontrole edilemeyen kur, maliyetlerde artışlara neden oluyor. Dolayısıyla üreticilerimiz
döviz kurundaki yükseliş nedeniyle önünü görerek bir planlama yapamıyor. Oysa üretim uzun
süreli ve istikrarlı bir ortamda gelişir. Bu çok
önemli bir konu. İkinci olarak ülkemizde yüksek
kalitede mal üretmede bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunun aşılması için da katma değer
yaratacak insan kalitesini artırmak gerek. Meslek okulları ile sanayi birbirine entegre etmek gerek. Çocukların 2 günde okulda, 3 gün sanayide
olacağı bir program oluşturmalı. Organize sanayi
bölgeleri Türkiye’de 1960’lardan sonra kurulmaya başlandı. İstanbul’da da 7-8 tane var. Zaman
zaman, ‘ İkitelli Organize Sanayi Bölgesi buradan
gitsin, taşınsın’ gibi söylemler oluyor. Öncelikle
biz bunu doğru bulmuyoruz. 1985 yılında İstanbul’un bir turizm ve ticaret merkezi olması için
Bedrettin Dalan ve Allah rahmet eylesin Turgut

Levend Torusdağ

Nihat Tunalı

Halkbank KOBİ ve Esnaf
Bankacılığı Genel Müdür
Yardımcısı

İOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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- Muhasebe Bölümü’nde
tamamladı. Bir dönem
mali müşavirlik alanında
çalışan Tunalı,1970-1986
yılları arasında Türkiye
Denizcilik İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’nde görev
yaptı. Aynı zamanda inşaat
sektöründe de taahhüt
işlerinde yer alan Tunalı, İntur
Anonim Şirketi’ni kurdu.
17 yıl boyunca şirketin
yönetim kurulu başkanlığını
üstlenen Nihat Tunalı, İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi
(İOSB) Yönetim Kurulu
Üyeliği’nin ardından 2011
yılında İOSB Başkan Vekilliği
görevini üstlendi. Şubat
2018’deki Genel Kurul’da,
Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine seçilen Tunalı aynı
zamanda merkezi Ankara’da
bulunan Organize Sanayi
Bölgeleri Üst Kurulu’nda
(OSBÜK) denetim kurulu
üyesi olarak görev yapmakta.

KIMDIR?

1967’de Van’da doğan
Levend Torusdağ, Erciyes
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makine Bölümü
mezunu. Türkiye Halk
Bankası A.Ş.’de, mühendis,
baş mühendis, bölüm
müdürü, şube müdürü, daire
başkanı, bölge koordinatörü
görevlerinde bulunan
Torusdağ, 18 Temmuz 2017
tarihinde KOBİ ve Esnaf
Bankacılığı’ndan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı
görevine getirildi.

“İŞLETMELERİMİZİN BÜYÜMESİ İÇİN
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ, HEPİMİZ
ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”
• Nihat Tunalı
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Hakan Tunç

Ahmet Akbalık

Sefaköy Sanayi Sitesi Yönetim
Kurulu Başkanı

Özak Global Holding Yönetim
Kurulu Başkanı

KIMDIR?

KIMDIR?

1973 yılında Konya’da doğan
Hakan Tunç, 1993 yılında
Marmara Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nden mezun oldu.
Halen İşbatı İş Merkezi
Sitesi Başkanı olan Tunç,
aynı zamanda Sefaköy
Sanayi Sitesi Yönetim
Kurulu Başkanı, KONSİAD
Başkan Yardımcısı olarak
görev yapmakta. Tunç,
Bim Teknoloji Mühendislik
ve Pazarlama şirketi ile
e-teknikmarketim.com online
alışveriş sitesinin de sahibi.

1971 İstanbul doğumlu olan
Ahmet Akbalık, 1985 yılında
aile işletmesi olan Özak
Tekstil’de çalışma hayatına
başladı. 1991 yılında Özak
Tekstil ve Konfeksiyon
Sanayi şirketini kuran
Akbalık, o tarihten itibaren
şirketin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı da üstlendi.
2009 yılı sonlarında tüm
şirketlerini Özak Global
Holding A.Ş. çatısı altında
toplayan Ahmet Akbalık,
ulusal ve uluslararası projeler
üzerinde çalışmalarına hız
verdi. Akbalık halen Özak
GYO, İnt-Er Yapı A.Ş., Aktay
Turizm A.Ş., Özak Enerji
A.Ş.’nin Kurucu Ortağı ve
Yönetim Kurulu Başkanı
olarak da görev yapmakta.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği (GYODER) Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Malatyalı
İş Adamları Derneği (MİAD)
Yönetim Kurulu Üyeliği gibi
sivil toplum örgütlerinde
faaliyet gösteren Akbalık,
aynı zamanda Makedonya
Antalya Fahri Başkonsolosu.

“HALKBANK OLARAK DİJİTALLEŞME
YÖNÜNDEKİ YATIRIMLARA YÖNELİK ÖZEL
ÜRÜNLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”
• Levend Torusdağ

Özal döneminde yoğun bir çalışma içine girildi.
Odalar ve derneklere kooperatifler kurduruldu.
1986’da ortak kaydettik, 1987’de Milli Emlak’tan
bize arazi verildi. 1988 yılında ise buranın temeli atıldı. Başlangıçta bize bölgenin yüzde 60’ı
için kredi vereceklerdi. Çalışmaya başladık, fikir değiştirdiler. ‘Siz İstanbul esnafısınız, biz bu
imkânları Anadolu’ya kullandıracağız’ dediler.
Baktığınızda toplam 2 milyar dolarlık yatırımla
gerçekleşti burası. Tamamen yerli sermaye, Türk
esnaf ve tüccarının alın teri ile yapıldı. Dolayı
ile burası mutlaka kalmalı. 300 bin çalışanı olan
büyük bir yapıdan söz ediyoruz şu anda. Aileleri ile birlikte hesapladığımızda 1 milyon insanın
ekmek kapısı. Ama şu olabilir; burada büyüyen
ama artık büyüme imkânı kalmayan sanayi grubu başka bir bölgeye taşınabilir. Buradaki yerini
de rehabilite eder. Bir diğer sorun da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi kurulduktan sonra etrafımızı
saran konutlar. Böyle devam ederse burası bir-iki
yıl içinde İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri
olacak. Konutlaşma ile yoğun bir trafik söz konusu oluyor ve bu trafik bizim İOSB’nin içinden geçiyor. Devletimiz bu konuda da bir çözüm üretirse çok mutlu olacağız.
Mustafa Kaçmaz: Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının hem İkitelli Organize Sanayi Bölgesi hem de ülkemiz açısından
çok faydalı olacağına inanıyorum. Ben 44 yıldır ticaret ile uğraşıyorum, ayrıca sanayiciyim.
1994 yılında İkitelli bölgesine geldiğimizde yerimiz bize yetiyordu. Şu anda ise 40 bin m2 kapalı alandaki üretim tesislerimiz bize yetmiyor,
100 bin m2’ye ihtiyaç duyuyoruz. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yıllar önce kurulduğunda buraya sur dışı; İstanbul dışı denilirdi. Ama İstanbul
öyle bir göç aldı ki devasa bir metropole dönüştü. İkitelli bölgesi artık şehrin tam merkezi konumundadır. İkitelli’deki firmaların faaliyetlerinin diğer illere kaydırılması ile ilgili birçok öneri
geldi. Fakat somut bir adım atılamadı. Ben İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi’ni çok önemsiyorum. İstanbul’un merkezinde ve hemen hemen her yere
yakın. Ama ulaşım anlamında burası kilit noktaya geldi. Biz şirket olarak bir yıldır alternatif arayışları içindeyiz. Firmamızda 750 personel istihdam ediyoruz. 81 ildeki bayilerimizle tüm ülke
geneline yayılmış bulunmakla birlikte 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ulaşım öyle bir çıkmazdaki
artık ne sevkiyat yapabiliyoruz ne de çalışabiliyoruz; elimiz kolumuz bağlandı. Bu anlamda çok
dertliyiz. Biz üreticiyiz, imalatçıyız ancak gerçek
anlamda Türkiye’de üreticiye ne kadar sahip çıkılıyor? 85 ülkede pazarımız var ancak rekabet
edebilmek o kadar zor ki bu büyük bir mücade-
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le gerektiriyor. Avrupa ülkelerinin tamamına ihracat yapıyoruz ama bunu daha da artırmak için
destek istiyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın, para
filan istemiyoruz. Bizim bu ülkelere ihracat yapacak gücümüz arttırılmalı ki daha çok döviz getirelim, daha çok istihdam yaratalım. Biz 2019
sonuna kadar istihdamımızı 1.000 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. İOSB’nin taşınma konusunu
değerlendirdiğimizde bizde bölge dışında daha
uygun yer arayışı içindeyiz. 100 bin metrekare
üretim yerinde ağırlıklı olarak ihracat müşterilerimiz için üretim yapacağız.
Ahmet Akbalık: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin olduğu bölgeye ilk geldiğimiz yıllarda ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşadık. Yol yoktu biz yaptık, elektrik yoktu biz getirdik. Bugün görüyorum
ki başkanımız vizyonuyla daha sağlıklı bir yere
doğru gidilecek. Şu bir gerçek ki bir meslek okulu
sorunu ortak problemimiz. Meslek okulu, kalifiye eleman yaratılması noktasında bizlere büyük
bir fayda sağlayacak. Bence artık ciddi bir analiz yapmamız gerek. Buradaki sanayiciler kimler, güçlü yönleri ne, rekabetçi oldukları alanlar
neler? Eğer ihracata dayalı büyüme öngörüyorsak güçlü olduğumuzu düşündüğümüz alanlarda
yatırım yapmamız gerek. Şuna karar vermeliyiz;
organize sanayi bölgesinde kime destek olaca-

ğız? Otomotiv mi, yedek parça sanayi mi, mutfak
eşyaları mı, konfeksiyon mu? Ya da Ar-Ge’ye’ye
mi destek olacağız veya istihdama dayalı bir büyüme modeli mi oluşturacağız? Mutlaka bunları
belirlememiz lâzım. Aksi takdirde tek başına her
spesifik konuya bir çözüm üretmemiz çok zor.
Mutlaka ama mutlaka bir hedef olmalı; ona ulaşmak için de sektörel bazda, Ar-Ge ve istihdam
önceliklerimizi sıralamamız gerek. Bu kümelenme oluşturulup ona uygun politikalar belirlemeli, iletişim halinde olmalıyız. Ben aynı zamanda
gayrimenkul sektöründe de faaliyet gösteriyorum. Gayrimenkul inşa ederken yerli malı kullanmak için elimden geleni yapıyorum ama bazı
sektörlerde nitelikli ürün bulmak neredeyse imkânsız. O zaman da Avrupa menşeli mallar almak zorunda kalıyorum. Cari açıktan, ara malı
ithalatından bahsederken böyle sorunlarımız da
var. İşte bu nedenle bir hedef belirlemeli ve ona
göre yol almalıyız. Öncelikler belli olmadan diğer konulara eğilmek, özür dileyerek söylüyorum
ama patinaj çekmemize neden olacak. Örneğin
Çin’e gittiğimizde görüyoruz ciddi ihtisaslaşmış
yapılar var. Dünyadaki örneklere iyi bakarak bir
politika üretmek gerek.
Kerem Alkin: Bu masa etrafındaki sizler, iki bakanlığı ziyaret edebilirsiniz. Biri Savunma diğeri

“İşletmelerimiz kabına
sığamıyor” diyen Tormak
Sanayi Sitesi Başkanı Uğur
Karaduman, “Artık zaman
aleyhimize işliyor, daha
hızlı hareket etmeliyiz”
ifadesini kullandı.
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Triko Dokumacılar Sanayi
Sitesi Başkanı Zeynel
Altunay, “Burası 2 milyar
dolarlık yatırımla Türk
esnaf ve tüccarının alın
teriyle yapıldı. Dolayısı ile
mutlaka kalmalı” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bunun gerekçesini şöyle izah edeyim: Türkiye ilk defa tarihinde envanter çalışması yapıyor. Herhangi bir
sektör ve alanda savunma ya da imalat sanayi
olarak Türkiye’nin yapabileceği ama yapmadığı
bazı ara mamüller ve çeşitli ürünler var. ‘Siz neyin peşindesiniz, ne araştırıyorsunuz’ diye bir beyin fırtınası yapılmalı. ‘İOSB üyelerinde şöyle bir
kümelenme var, 4 ürüne milli anlamda soyunabiliriz’ diye öneri götürebilirsiniz. Bir bayrak üstlenilebilir ve müthiş bir katma değer ortaya çıkabilir. Bu Türkiye için tarihi bir fırsat. İkitelli
nümüzdeki 20 yıl içinde önemli bir tedarik merkezlerinden biri olabilir.
Hakan Tunç: Yıllardır savunma sanayine yatırım
yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Bu konuda
biz de toplandık ve yatırım yapmaya hevesli olan
arkadaşlarımız ile paşalardan birini ziyarete gittik.
Bize sıcak ilgi ve alaka gösterdiler. En son toplantıda dedim ki; ‘Paşam bize hedef gösterin. Biz de
KONSİAD (Konyalı Sanayici ve İş adamları Derneği), sanayiciler olarak o hedefe doğru yönelelim. Ancak bir türlü olmadı, bir hedef verilemedi.
Görüşmelerimizde bize birkaç tane numune gösterildi. Ancak gösterilen parçanın test makinesi
bizim yaptıracağımız bir şey değil. Bu test cihazları ordunun kendi bünyesinde olmalı. Bizim bir

atımlık barutumuz var. Numuneyi alıyorsun, ‘bunun test cihazını getir’ diyorlar. Böyle sıkıntılar
yaşanıyor. Bu konuda KONSİAD olarak komutanlarımızın yanına gittik. Ama bir türlü bir hedef,
şunu üretin diye bir sonuç çıkmadı. İsteyerek ya
da istemeyerek bir yerden sonra devam edilemiyor. Şirket olarak bakınca ‘ordu almadıktan sonra
da ben bu ürünü ne yapacağım?’ diyorsunuz mecburen. Biz burada bürokrasiyi aşamıyoruz. Bunu
niye anlatıyorum, başımıza geldiği için. Paşamız
ile de görüştük bu konuyu. Her türlü desteği vereceğiz dedi ama onları da aşıyor bu konu.
Erdal Kemeroğlu: Ben İkitelli’de bundan daha ileriye gitmenin artık çok zor olduğunu düşünenlerdenim. Bizim yapacağım iş İOSB’nin imalattan
çok bir inovasyon merkezi haline dönüştürmek olmalı. Bunun için de yapılması gereken iş, inovasyona sahip olanları, daha iyi eğitim almış insanları buraya çekecek iklimi yaratmak. O insanları
buraya çekip, inovasyon, startup’lar için burada
bir merkez kurup; kira almadan, değişik imkânlar sunarak İOSB’yi onlar için cazip hale getirebiliriz. Ayrıca burada ne üretildiği konusunda ciddi
bir envanterimiz olmalı diye düşünüyorum. Dünya çok başka bir yere gidiyor, yeni ve katma değerli alanlara girmekte geç kalıyor gibiyiz. Ayrıca iyi
olduğumuz alanlarda bizim de ölçek ekonomisi-
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ne geçmemiz gerek. Dünya böyle giderken İOSB’yi
bu alanlara çekmek ve bunun için kafa yormamız
çok daha mantıklı olacak. Burada imalatın sonuna geldik. Trafiğin durumu ortada, ne İOSB’ye
girmek ne de çıkmak bu trafikte mümkün değil.
Yeniçağın gereklerine uygun bir organize sanayi
bölgesine acil ihtiyacımız var. Devletimizin bize
mutlaka bir hedef göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bizim müteşebbisimiz bu konuda mahareti ve becerikli. Örnek veriyorum bir çip gerekiyorsa bizim insanımız bulur buluşturur onu yapar.
Mutlaka kazanacağını görmesi lazım, yolunu bulur gider ortak olur, mühendisini transfer eder, ne
gerekiyorsa yapar. Mühim olan insanları yönlendirebilmek diye düşünüyorum.
Yusuf Tokdemir (İOSB Denetim Kurulu Üyesi):
Ben 1990 yılından beri İOSB’deyim. Öncelikle
çok değerli ozanımız Aşık Veysel’in bir dörtlüğü
ile söze başlamak istiyorum: “Kim okurdu, kim
yazardı/bu düğümü kim çözerdi/ koyun kurt ile
gezerdi/fikir başka başk’olmasa.” Bir fikrin etrafında iyi niyetle, samimiyetle birleşmemiz lazım.
‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’ Bilmek çok
değerli bir şey. Rahmetli Hocam Erdoğan Alkin
ve Yüksel Ülken, üniversitede birlikte dersimize
girerlerdi. İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’nde 38 yıl önce para dersinde anlattıklarını hiç unutmam. Toplumların gelişmesinde risk
alabilmek konusunda İsveç’ten bahsetmişlerdi.
İsveç topladığı vergilerle 7-8 firmaya destek vermek için uğraştı. Scania, Volvo, Ericsson, Saab,
DuPont gibi firmalardı bunlar. Bir nesli sonra,
yaklaşık 20 yılda bu firmalar marka oldular ve
üretimde zirveyi yakalayınca İsveç ekonomisinde GSMH’yi 30 bin dolarların üzerine çıkardılar.
Buradan şuraya gelmek istiyorum; yöneticilerin
vizyon sahibi olması çok önemli. İOSB’de toplam
18 bin işletmemiz var. KOSGEB marifetiyle bunların envanterleri çıkartılarak dünya ile yarışabilecek 3 bin şirket geliştirilebilir. Bilinçli mücadele edecek 2-3 bin ve üzeri istihdam yaratacak
orta ölçekli işletmeler oluşturmalı. Muhtelif sanayi bölgeleri kurulmalı. Adapazarı, Bursa, Bolu,
Edirne’ye ihraç edebileceğimiz 3 bin işletmeyi
KOSGEB marifetiyle birlikte ikinci kuşak eğitimli elemanlarla buluşturmalı, bunları dünya ile rekabet edebilecek işletmelere dönüştürmeli. Eğitim ayağında Almanların çok güzel bir sistemi
var. Gittik, gördük; teknik liselerin bir üst versiyonu. İşletmeler üstü bir eğitim sistemini mutlaka Türkiye’ye getirmek zorundayız. Kaliteli üretim için bunu başarmamız gerek. İOSB’de 160 bin
metrekare alan vardı. 34 yıl önce eğiminden dolayı TIR’ların girip çıkabileceği bir alan olarak planlanmıştı. TIR Parkı ve üzerinde 160 dönüm daimi
fuar alanı, otel vb olacaktı. Planlama yaptığımız

Benan Ulu

Erdal Kemeroğlu

Kalibre Cnc Kurucu Ortağı

Müstakil Parsel Sahibi

KIMDIR?

KIMDIR?

1984 İstanbul doğumlu olan
Benan Ulu, 2009 yılında
Kadir Has Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu.
İtalya Pisa Üniversitesi’nde
Ekonomi ve İşletme alanında
Yüksek Lisans yapan Ulu, iş
hayatına 2008 yılında Çelebi
Holding A.Ş’de başladı.
2010 yılında Ulutek Makine
Otomotiv’in kurucu ortakları
arasında yer alan Ulu, 2013
yılında da savunma sanayinde
faaliyet gösteren Kalibre
Cnc Kalıp Makine şirketinin
kurucuları arasında yer aldı.

1967 yılında İstanbul’da
doğan Erdal Kemeroğlu,
çalışma hayatına genç yaşta
Mahmutpaşa, Tahtakale ve
Kapalıçarşı’da iplik ticareti
ile başladı. Daha sonra örme
kumaş imalatına yönelen
Kemeroğlu, tekstilin yanı
sıra inşaat ve yenilenebilir
enerji konusunda projeler
geliştirmekte. İkitelli Organize
Sanayi Bölgesi’nde müstakil
sanayici olarak faaliyet
gösteren Kemeroğlu,
halen Örme Sanayicileri
Derneği’nde Yönetim Kurulu
Üyeliği yapmakta.

“BİZ PARA İSTEMİYORUZ, İHRACAT
YAPACAK GÜCÜMÜZÜ ARTIRIN Kİ DAHA ÇOK
DÖVİZ GETİRELİM, İSTİHDAM YARATALIM”
• Mustafa Kaçmaz

“DESTİNASYON OLARAK İOSB’NİN
TÜRKİYE’YE KATMA DEĞER YARATACAK
BİR NOKTA OLDUĞU DÜŞÜNÜYORUM”
• Hakan Hacısoyu
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Hasan Özkan

Kazım Özeren

Özkanlar Metal Genel Müdürü

Onurcan Çorap Tekstil Dış Tic.
Yönetim Kurulu Başkanı

KIMDIR?
Yeditepe Üniversitesi
Makine Mühendisliği Mezunu
olan Hasan Özkan, 1984
yılında İstanbul’da doğdu.
İş hayatına 2009 yılında
Arda Dry Cleaning şirketinde
adım atan Özkan daha sonra
özellikle güneş santrallerine
yönelik tasarım ve pazarlama
alanlarında faaliyet gösterdi.
2013 yılında Enerji Ötesi
A.Ş.’nin kurucu ortakları
arasında yer alan Hasan
Özkan halen Özkanlar
Metal Demir Çelik Endüstrisi
A.Ş.’de Genel Müdür olarak
görev yapıyor.

KIMDIR?
1964 yılında Çorum
Sungurlu ilçesinde doğan
Kazım Özeren, 1976 yılında
İstanbul’a geldi. İş hayatına
Cağaloğlu’nda tekstil
sektörüyle adım atan Özeren,
usta çırak kültüründen yetişti.
Çorap üretiminin hemen
hemen her kademesinde
görev yapan Özeren,
Çorapçılar Sanayi Derneği
İstişare Kurulu Üyeliği
yaptı. Şubat 2018’de İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi’nin
(İOSB) Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne seçilen Onurcan
Çorap’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Kazım Özeren,
8 yıldır da İOSB Çorapçılar
Sanayi Başkanlığı görevini
sürdürmekte.

“AR-GE VE İSTİHDAM ÖNCELİKLERİNİ
SIRALAMAMIZ GEREK. BİR
KÜMELENME OLUŞTURUP ONA UYGUN
POLİTİKALAR BELİRLEMELİYİZ”
• Ahmet Akbalık

dönemde 1996’da 60 dönümlük alan da meslek
yüksekokulu ve teknik alanlara ayrılmıştı ama
farklı bir alana kaydı. Baştan söylediğim gibi ‘hiç
bilenle bilmeyen bir olur mu?’ Ama ne yazık ki bilenlerin fikirlerine önem verilmiyor.
Kerem Alkin: Şöyle bilgi vereyim; ben 30 yılı geride bıraktım. 31 yıllık kariyerimde özel bir üniversitede rektörlük deneyim de var. Rektör olarak görev yaparken önemli ziyaretçilerimiz oldu.
Tayland’da yabancı dil üzerine eğitim veren 120
bin öğrencili ve tek ihtisası yabancı dil olan bir
üniversite var. Mesela, Türkiye’de yabancı dil eğitimi veren üniversite olamaz mı? Yine Almanya’da 3 meslek okuluna ziyaretimiz oldu. Almanya olağanüstü hızla yaşlanan bir ülke ve geriden
genç nüfus gelmediği için tüm bu kurumlar kapanma aşamasında. Buradaki kurumlar Türkiye’de kendilerine partner arıyor. Bu boyutu ile
bakıldığında belki belirttiğimiz anlamda süreci
başka bir noktaya taşımak adına mesleki eğitime Alman ekonomisine can verebiliriz. Buradaki
birkaç okulla bu anlamda görüşmeler yapılabilir.
Nihat Tunalı: Mesleki eğitim konusunda İOSB
olarak çalışmalarımız var. Üniversite düzeyinde.
Projemizi hazırladık, 1 Temmuz tarihi itibarıyla
İOSB’ye üniversite açma yetkisi verildi. Projemiz
hazır son aşamaya kadar geldik.
Benan Ulu: Üç girişimcilik firmasının kurucu
ortağıyım. On senedir savunma sanayine imalat yapan Kalibre CNC, otomotiv ve makine sektörüne proje ve üretim yapan Ulutek Makine ve
Otomotiv ve yüksek teknolojili projeleri hayata geçirmek üzere kurduğumuz GEB Bioteknoloji firmalarının halen aktif olarak faaliyetlerini
gerçekleştirmekteyiz. Yüksek lisansımı yapmak
için gittiğim İtalyada Pisa Üniversitesi’nde MBA
bitirdikten sonra mühendis olarak 4 sene Torino’da Fiat’ta çalıştım. Giderken babamın bir öğüdü vardı; ‘Bir gün ne olursa olsun ülkene geri
dönecek ve katma değer sağlamaya devam edeceksin’ demişti. Bu hedefle 5 yıl sonra döndüm.
Şu anda savunma sanayine, biomedikale ve otomotiv parçalarını imalatı yapan 3 farklı firmanın
kurucu ortaklığına devam ediyorum. Savunma
sanayinde milli ürünümüz olan piyade tüfeğimize parça imalatı yapmaktan ve ana yüklenicilerin çözüm ortakları olmaktan gurur duyuyoruz.
İkitelli Organiz Sanayi Bölgesi’nde yer alan, özellikle orta ve küçük ölçekli firmaların büyük sorunlarının olduğunu düşüyorum. Bunu her ortamda dile getirmeye çalışıyorum. Öncelikle iki
ana konu altında bunları dile getirmek isterim.
İlki verimlilik bir diğeri markalaşma. İOSB’de
var olan sektörel bazda aynı işleri ya da birbiri-
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ni tamamlayıcı firmalar birbirlerini tanımıyor,
ne tür özelliklere sahip olduklarını bilmiyorlar.
Benim bu konuyla ilgili önerim bir meclisin kurulması ve sektörel bazlı firmaların birbirini tanımasının sağlanması. Herkesin makine yatırımı
yapmasındansa konsorsiyumlar altında birlikten güç doğurmak hayallerimden biri. Bir araya
gelinirse daha büyük projelere imza atılacağına
inanıyorum. Firmaların birbirlerini tanımaması
nedeniyle makineleşme, nitelikli eleman ve tecrübede kapasite boşlukları oluşuyor. Mevcut atıl
kapasitenin belirli bir çatıdan, doğru hedeflere
ulaştırılabileceğine inanıyorum. Fiat’ta çalıştığımız süre zarfında 13 yıllık planlamalar yapılırdı.
Bizim İOSB’de 18 bin KOBİ’miz varsa ben sanmıyorum ki 1.000 tanesi 13 yıllık planlama yapabilsin. Aslında bunu yapamamak ciddi bir zaman ve
para kaybına yol açıyor. Ben bunu milli bir kayıp
olarak görüyorum. Global bazda markalaşma da
çok önemli bir problem. Buna ne yazık ki önem
vermediğimiz için yerel kuruluşlar olarak ihracat ve nitelikli ürün yönetiminde doğru adımlar atamıyoruz. Yine İtalya’dan örnek vereceğim.
İtalya’da eğik olduğu için ünlü olan Pisa Kulesi’ni
Dünya’da herkes bilir. Ama bizim Dünya’da eşi
benzeri olmayan Kız Kule’mizi bilmezler, bilmiyorlar. Pisa şehrini yürüyerek dahi iki saatte dolaşırsınız biter ama 3,5 milyon turist ağırlıyor. Bu

örnekten de hareketle bizim kendimizi mutlaka
doğru tanıtmamız lazım.
Remzi Alan (Halkbank İstanbul 3. Bölge Koordinatörü): Ben de şunu söylemek istiyorum. Halkbank olarak İOSB’de 6 şubemiz var. Farklı bölgelerde görev yaptıktan sonra 25 yılın ardından
İstanbul’a döndüm. Bunu neden söylüyorum, gerek İzmir gerekse Bursa ile karşılaştırdığımızda
burada çok net farklılıklar var. Biz de görüyoruz
İOSB artık kabına sığmıyor. Buradaki sanayicilerimize çok sık işyeri ziyareti yapıyoruz. Merdivenlerinden çok zor çıktığımız yerler var. Burası
pazarlamaya inovasyon ve araştırmaya yönelik
İstanbul’un göbeğinde bir yer olmalı. Büyük işletmeler farklı yerlere yönelmeli diye düşünüyoruz.
Hakan Hacısoyu (Hakan Çanta Yönetim Kurulu Üyesi): Hakan Çanta’nın üçüncü jenerasyon
temsilcisiyim. Ayakkabı, çanta, bavulda yaklaşık 46 markaya hizmet veriyor, toplam 61 ülkeye
ihracat yapıyoruz. Biz şirket olarak artık İOSB’ye
sığmadığımız için Esenyurt tarafına geçme kararı aldık. Orada yatırım çalışmalarımız sürüyor. Bence üretimde yan sanayi en büyük sıkıntıyı oluşturan kısım. Çeşitli ülkelerden tedarik
etmeye çalışıyoruz. Fiyatı daha geriye çekerek
emtia üzerindeki değeri düşürüyoruz. Ahmet

İOSB’nin bir inovasyon
merkezi haline dönüştürülmesi
gerektiğini belirten Erdal
Kemeroğlu, “İyi eğitim almış
insanları buraya çekecek
iklimi oluşturmalıyız” dedi.
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Artık ciddi bir analiz
yapmanın zamanın geldiğini
söyleyen Özak Global Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Akbalık, güçlü ve zayıf
yönlerin ortaya konulması
gerektiğine işaret etti.

Akbalık’ın da söylediği gibi farklı bölgelerdeki ihtisaslaşma konusu öne çıkıyor. Bunun mevcut yapımız ile sağlanabileceğini düşünüyorum.
İOSB’de bir komisyon oluşturarak meslek okullarında hizmet verecek personelle birlikte bu yapılanmayı kurmak mümkün. Destinasyon olarak
buranın Türkiye’ye katma değer yaratacak doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum. Belki burayı ticaret merkezi olarak konumlayarak, dünyaya buradan hizmet verebiliriz. Mehmet Vural Koç
(İOSB Denetim Kurulu Üyesi): Ülkemizde ihracatı artırmak için halen yüzde 2-3’lerdeki yüksek
teknolojinin payını yüzde 10’lar seviyesine çıkarmalıyız. Biz dünyanın hamallığını yapıyoruz.
İleri teknoloji, üç boyutlu dört boyutlu yazıcıları konuşuyoruz artık. Bunları yapabilmek için
de aşmamız gereken şeyler var. Toplumu buna
evirmek lazım; eğitim kurumları bunları nasıl
karşılayacak bunu konuşmamız lâzım. Yüksek
teknolojiyi anlayabilecek insanları nasıl yetiştireceğiz? Eski tip yönetimden kurtulup, teknolojinin önünü açmak gerekli. Sanayi anlamında
gelişmiş toplumlarda savunma sanayi lokomotif
olmuştur. Bizde de savunma sanayi son yıllarda
hızlanmaya başladı. Sanayiye ayrılan teşviklerden KOBİ’lerimizin aldığı pay hala yüzde yüzde
5 düzeyinde. Oysa Hindistan’da bu oran yüze 60,

Uzakdoğu’da yüzde 55, AB ülkelerinde ise yüzde 45’lerin altına hiç düşmüyor. Türkiye’deki işletmelerin gelişmesi dünyadaki paydaşları ile
kendi imkân ve becerileri ile olabilmekte. Ortak
akılla ortalama iş çıkar. Biraz sivri akıl lazımdır.
Ortak akıl tabi çok önemlidir ama mutlaka bunun içinde sivri akıl da gerekli. Çinli bilgenin bir
sözü var; ‘Geleceğinizi 1 yıllık hesap ediyorsanız
pirinç, 10 yılık hesap ediyorsanız bir ağaç dikin.
Sonsuz olarak hesaplıyorsanız insanlarınızı eğitin.” Yani önce insanımızı eğitmemiz gerek. Eğitim kurumlarımız maalesef geriden geliyor. Ben
üretimin olmadığı bir toplumun gelişemeyeceğine inanıyorum. Mutlaka üretmek, ileri teknoloji
lazım ve biz bunu başaracağız.
Recep Ali Topçu: Değerli başkanımız Nihat Tunalı Bey’le buraya geldiğimizde ne yol vardı ne
de iz. O zamanlar biz Bursa’da tüccardık, inşaat malzemesi satıyorduk. Daha sonra sanayiciliğe adım attık. Sanayicilik çok başka bir kültür,
başka bir aşk. Bu aşk olmasa sanayicilik yapılacak bir şey değil. Bu yolculukta bizler birçok şey
deneyimliyoruz. Biz şirkette ikinci kuşağız. Bilgi
sistemleri çok gelişiyor bir yerden sonra aşağıdan
gelen sanayiciler olarak zorlanmaya başlıyoruz.
Ben kurlardaki değişimlerin büyümekte olan
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sanayicilerimizin gücünü çok azalttığını düşünüyorum. Kendi firmamız için söylüyorum; çok
ciddi dünya devi firmalar ile sözleşmeler yapıyoruz ama ölçeğimizi, büyüklüğümüzü bir üste taşımamız gerekiyor. Kurlar nedeniyle kısık ateşte çalışmak zorunda kalıyoruz. Uygun ortamda
yaptığımız işi üçe, beşe katlamamız mümkün.
Sanayiciler olarak Uzakdoğu ile rekabet etmeyi
artık öğrendik. Ama son dönemde yaşadığımız
bir örneği anlatmak istiyorum. Uzakdoğu’dan
büyük miktarda yapı malzemesi geliyordu. Bu
durumu uzun süre hükümetimize anlatmaya çalıştık. Nihayet Uzakdoğu’dan gelen ürünlere yüzde 20 ilave gümrük vergisi getirildi ve bu bize bir
miktar nefes aldırdı. Ülkemiz su armatürlerinde
cazibe merkezi haline gelebilir. Bölgenin ve uzun
dönemde de dünyanın üretim üssü haline dönüşebilir. Yapı malzemelerinde bölgenin habı haline dönüşeceğiz. Çünkü inşaat malzemeleri adeta koşan bir sektör. Ben Türkiye’ye güveniyorum.
İşimizi aşkla seviyoruz. Bu bizi mutlaka başarıya
götürecektir. Şu bir gerçek gerek bankalar gerek
devletimizin bizlerin yanında yer alması önemli.
Ankara’da oturarak, genel müdürlükte oturarak
iş yürümüyor. Sadece rakamlar vizyonu ortaya
koymaz, bir üst aşamaya geçip ilave yatırımlarla
birlikte sanayimizi yukarı taşımak lâzım. Bizlere yatırımlarımızda kullanabileceğimiz, kısa değil daha uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman gerekli. Bunlar için de uzun dönemli finans
ve beraberlikler gerekiyor. Proje bankacılığının
önün açılması, bizi çok başka bir yere taşıyacaktır. Kendi konumuzla ilgili bir ölçeği yakalarsak
bu ülkenin dövizinin dışarı gitmesini engelleyebiliriz. Ciddi ihracat rakamlarına ulaşabiliriz.
Ülke olarak hammadde olarak sattığımız bakırı
işleyerek, armatür haline, yüksek katma değerli
ürün haline getirerek ihraç edebiliriz. Böylelikle katma değerimiz artacak, cari açığımızın azalmasına katkı sağlayacağız.
Erdoğan Ergene (İOSB Bölge Müdürü): Ben elektrik mühendisiyim. 1980 yılında İstanbul Avrupa yakasında göreve başladım. 30 yıl çalıştım, 7
yıldır da buradayım. Biz elektrik işletmesi olarak
Türkiye’deki dağıtım şirketlerinden ve organize
sanayi bölgelerinin hepsinden daha ileri durumdayız. Kayıp ve kaçak oranı yüzde 2’lerde, tahsilat
oranı yüzde 99, kesinti minimum seviyede. Burada teknolojiyi takip ederek tüketimimizin yüzde
75’ini uzaktan izliyoruz. Bu yılsonunda hat ve trafo merkezlerimizi SCADA ile yüzde 100 uzaktan
kontrol ediyor olacağız. Organize sanayi bölgesi
lisansı ile hizmet veriyoruz, ancak ticari bir şirket
değiliz. Üretici ve tüketici arasında bir köprü, son
tedarikçiyiz. EPDK serbest tüketici limitini bu yılın başında 2 bin kWh seviyesine indirdi. Bu da

Mustafa Kaçmaz

Recep Ali Topçu

Mutlusan Elektrik Yönetim
Kurulu Başkanı

Adell Armatür Yönetim
Kurulu Başkanı

KIMDIR?

KIMDIR?

1959 Erzincan doğumlu
olan Mustafa Kaçmaz,
ilkokulu bitirdikten sonra
İstanbul’a geldi. 11 yaşında
iş hayatına atılan Kaçmaz,
eğitimine İstanbul’da devam
etmek istediyse de maddi
imkansızlıklar nedeniyle
yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Tekstil sektöründe sırasıyla
dokumacılık, terzilik ve gümrük
alanlarında çalışan Mustafa
Kaçmaz, enerji sektörüne
ilk adımını 1974 yılında Eroy
A.Ş.’ de attı. 1983 yılında
ilk dükkanını Karaköy’de
açan Kaçmaz, dönemin zor
koşullarına rağmen 1993’te 7
bin metrekare alan üzerinde
kablo kanalları üretimi
alanında faaliyet gösteren
kendi fabrikasını kurdu.
Kaçmaz, Mutlusan Elektrik’i,
Türkiye’nin 81 ilinde bayiliği ve
yurtdışında 5 kıtaya yayılmış
distribütörlüğü bulunan bir
sanayi kuruluşu haline getirdi.

1964 doğumlu olan Recep
Ali Topçu, 1983 yılında
Uludağ Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
eğitimini tamamladıktan
sonra iş hayatına atıldı. İkinci
kuşak olarak Adell Armatür’ün
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
üstlenen Topçu, “100 Mucit
KOBİ” ve “İstanbul’un 100
Koleksiyoneri” kitaplarında
yer aldı. Müzeye dönüşmesi
öngörülen ve 30 yıldan bu
yana biriktirilen “Adell Ab-ı
Hayat Su Medeniyetleri
“koleksiyonuna sahip
olan Topçu, su yönetimi
ve su kültürü konularında
uluslararası konferanslarda
bildiriler sunmakta. “Adam Gibi
Adam Olmak” isimli kişisel
gelişim kitabı bulunan Topçu,
evli ve iki çocuk babası.

“ESKİ TİP YÖNETİMDEN KURTULUP,
TEKNOLOJİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK GEREKLİ.
ORTAK AKIL ÇOK ÖNEMLİ AMA BİZE
SİVRİ AKIL DA GEREKLİ”
• Mehmet Vural Koç
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Uğur Karaduman

Zeynel Altunay

Tormak Sanayi Sitesi Başkanı

Triko Dokumacılar Sanayi
Sitesi Başkanı

KIMDIR?
1964 İstanbul doğumlu olan
Uğur Karaduman, 1979
yılında cıvata, vida, bağlantı
elemanları sektöründe
faaliyet gösteren aile şirketi
Uğur Vida Sanayi’nde çalışma
hayatına adım attı. 1995
yılında babasının vefatı
üzerine 2 kardeşi ile beraber
şirketi devir alan Karaduman,
2000 yılından bu yana da
Tormak Sanayi Sitesi’nde
faaliyetine devam etmekte.
Kooperatifçiliğe 2001 yılında
Tormak Sanayi Sitesi’nde
Yönetim Kurulu Yedek
Üyesi olarak başlayan Uğur
Karaduman, 2015’ten beri de
söz konusu sanayi sitesinde
Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapmakta.

KIMDIR?
1950’de Sivas’ta doğan
Zeynel Altunay, 1966 yılında
İstanbul’a gelerek iplik işinde
çalışmaya başladı. Daha
sonra çorap ve triko üretim
alanlarında faaliyet gösteren
Altunay, 1976 yılında Sultan
Hamam’da kendi işini kurarak
üretim ve toptan satış işine
girdi. 1993 yılından itibaren
ise o dönemde modanın
merkezi olan Osmanbey’de
ticaret hayatına devam etti.
2006 yılında ticari hayattan
kenara çekilen Altunay, 2010
yılından beri İOSB’de bulunan
SS.Triko Dokumacıları KSS.
İşletme Kooperatifi Başkanlık
görevini yürütmekte.

“BANKALAR ÜRÜN PAKETLERİNE
CÜZİ DE OLSA PROJE KREDİSİ EKLEMELİ.
BU MARKALAŞMA VE TEKNOLOJİYİ
YAKALAMADA KATKI YARATACAK”
• Zeynel Altunay

en küçük işletmenin bile kendi enerjisini istediği
şirketten alabilmesi demek. Biz OSB olarak kimseyi baskı altında tutmuyoruz. OSB’nin EPDK’nın
onayladığı ve hizmetlerinin karşılığında aldığı bir
dağıtım bedeli var. Yine diğer kurumlara ödediğimiz fonlar söz konusu. Bugünkü durumda isteyen bunları ödeyerek enerjisini dışarıdan alabiliyor. Elektrikteki fiyat artışına gelirsek; elektrik
fiyatları 2017 yılının ikinci yarısından itibaren
hızla yükselmeye başladı. Piyasada ikili anlaşma
ile enerji alan tüketicilerle tedarikçiler sözleşmelerini iptal etti. Serbest tüketicilikten çıkıldığı zaman görevli tedarik şirketi elektriği faturalamak
zorunda. Biz OSB olarak ihaleye çıkıyoruz teklifleri topluyoruz gelen fiyatlara göre satın alacağımız firmayı belirliyoruz. Nisan ayından önceye
EPDK’nın ilan ettiği bir ulusal tarife vardı. Biz onu
baz alıyor ve onun üzerinden indirim yapanla bir
yıllığına anlaşıyorduk. Sonra da tüketiciye fatura
ediyorduk. Fiyat artışı olunca dağıtım şirketlerine geri dönüşler çoğaldı. Onlar son tedarikçi oldukları için mecburen satıyorlar. Son kaynak tedarikçileri ile ilgili mevzuatı düzenleyen Elektrik
Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde 20 Ocak 2018
tarihinde değişiklik yapıldı. Buradaki değişiklikle tarife sabit 50 milyon kWh elektrik tüketenler
ve altında olanlar diye ikiye ayrıldı. Dağıtım şirketleri toplam 12,8 kâr payı koyarak satış yapıyor-
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lar. İhaleye çıktık, 8,5 gibi bir oranla en ekonomik
teklifi veren başka bir firma ile anlaştık. Katılımcıların lehine belirlenen en önemli unsur saatlik
borsada oluşan fiyatlar. Pahalı dönemde tüketirseniz pahalı, ucuz dönemde daha düşük fiyattan elektrik kullanmak mümkün. Ancak biz OSB
olarak elektrik kullanımı açısından çok kötü bir
profile sahibiz. Tatil günleri ve gece tüketimimiz
yüzde 20’nin altında. Sonuca gelirsek, yeni yönetmelikle asgari yüzde 27 oranında tarife yükselmiş
oldu, bir nevi cezalandırıldık aslında. İkili anlaşma yapan herkesi serbest bıraktık, gidip istediğinden alsın diye. OSB’nin verdiği fiyattan daha uygun teklif alan herkes gidip başkasından alabilir.
Ancak ne yazık ki piyasada daha uygun fiyatlar
bulmak artık çok zor.
Hasan Özkan: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul’un beyni Türkiye’nin de kalbidir. Bu organlar nasıl yer değiştiremezse, ben İOSB’nin de yer
değiştirmesini mümkün görmüyorum. Lakin büyümekte olan firmalarımız var. Onların da yer ihtiyacı mutlaka karşılanmalı, teşvikler verilmeli.
Ben İOSB’nin evrilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Sanayiden, teknolojiye evrilmesi gerekiyor. Dolayısıyla gerekli altyapı çalışmalarının yapılabilmesi
için İOSB başkanlığında ‘teknoloji dairesi’ kurulmalı ve bu daire teknolojik anlamda altyapı çalış-

malarını yürütmeli. Baktığımızda bugün elektrik
üretimi, santral kurma konusunda da İOSB’de yer
sıkıntısı var. İOSB’nin üretici firmalarına uygun
maliyetlerde elektrik sağlaması, kendi elektriğini
üretmesi gerektiğini düşünenlerdenim. İOSB kendi elektriğini üretme adına farklı bölgelerde santral kurmalı. Ayrıca çatılar da ciddi olarak bu anlamda kullanılabilir. Halkbank yetkililerinin de
bahsettiği gibi Halkbank’ın yenilenebilir enerji kredisi çalışmaları var. Firmaların, kooperatiflerin finansman konusunda Halkbank’ın önemli
desteğine ihtiyacı olacaktır. İstanbul finans merkezi olacak ise İOSB de teknoloji merkezi olmak
zorunda. Bununla ilgili İstanbul’un göbeğindeki konumunu çok önemli buluyorum. Teknoloji
Dairesi kurulduğu takdirde ulusal ve uluslararası
firmalar davet edilerek burada yer almaları nasıl
sağlanır, bununla ilgili çalışma yapılmalı. Endüstri 4.0’da Almanya gibi teknolojisi gelişmiş ülkeler, bize teknolojiyi ihraç etme peşinde. Fakat biz
endüstri 4.0’ı kendi teknolojimiz ile yaratmalıyız.
Bize robot yazılımlar, nesnelerin interneti, ara elemanları satacaklar ve ciddi kâr elde edecekler. Bizim İOSB olarak mutlaka bu konuya eğilmemiz
lazım. Ben yerli teknolojilerin burada üretilebileceğini öngörüyorum. İOSB’da bir teknopark var,
aynı zamanda bir girişim parkının olması da gerekiyor. İngilizce startup dediğimiz girişimlere ev

Kalibre CNC Kurucu Ortağı
Benan Ulu, verimlilik ve
markalaşmanın önemli bir
sorun olduğunu belirterek,
atıl kapasitenin belirli bir
çatıdan yönlendirilmesi
gerektiğini söyledi.
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Adell Armatür Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Ali
Topçu, “Proje bankacılığının
önün açılması, bizi çok
başka bir yere taşıyacaktır”
değerlendirmesinde bulundu.

sahipliği yapacak sanayi ve girişimciyi bir araya
getirecek yapı oluşturulmalı. Girişimcilere ücretsiz yer tahsis yapıp sanayici ile iç içe yaşamalarına zemin yaratılmalı. Sayın Başkanımız meslek yüksekokulu projesinden bahsetti. İOSB için
daha fazlası gerekiyor. Bununla ilgili olarak bilim
ve teknoloji üniversitesinin büyük faydalar getireceğine inanıyorum. Fransa’da örnek bir okul
var; konvansiyonel eğitimin, sınav sistemin olmadığı bir okul bu. Yazılımda uzmanlaşacak öğrencileri alıyorlar. Madem ki endüstri 4.0’a adapte
olacağız bir yazılım üniversitesi gibi uzmanlaşacak bir yapı oluşturmalı.
Kerem Alkin: Bence endüstri 4.0 bir Alman pazarlama taktiğidir. Almanlar Davos’ta bu işin
dünyaya pazarlanması için sağlam bir para verdi. Endüstri 4.0 bir Alman, İsveç ortak yapımıdır.
Ama ne acıdır ki biz dörtnala heyecanla gidiyoruz. Endüstri 4.0’a şehvetengiz bir şekilde asılırken 35 yıl sonra 55 milyon istihdamı olan Türkiye’de çalışan nüfusumuzu ne yapacağız diye
düşünmeliyiz. Türkiye’nin bodoslama dalmaması gereken işler bunlar.
Kazım Özeren: Ortak akıl toplantısı çok sık kullandığımız bir cümle; ortak aklı olmazsa başarı da
mümkün değil. Biz çorap sanayinde faaliyet göste-

riyoruz. Sorunlarımız o kadar çok ki! Bir OSB’nin
içinde bulunduğu sanayi bölgesi üretici stratejisi
için çok önemli. Çin’den sonra en çok çorap üretip satan bir ülkeyiz ama bir türlü markalaşamıyoruz. Bu konuda altyapıdan Ar-Ge’ye kamu ve yerel
yönetimlerin, devletin teşvik ve desteğine ihtiyacımız var. Özet olarak 50-100 bin TL devlet teşviği ile yatırımlar bir yere gelmez. İletişim eksikliği
var. Not alıp gidiyorlar, arkası gelmiyor. Ortak akıl
dediğimiz şeyde esas nokta bu. Burada banka müdürlerimiz var. Ben ihracat yapan bir şirket olarak
Eximbank kredisi kullanıyorum. Ürettiğimiz ürünü İtalya, İspanya ve Rusya’da kendi markamızı oluşturarak satmak istiyoruz. Ama bir yerde tıkanıyoruz. Bakanlıklar şikâyetlerimizi alıyor ama
sonuç yok. Tekstil sektörü insan gücü gerektiren
bir alan. Ancak artık en alt gruptan en yüksek gelir grubuna kadar herkes çocukları iyi bir üniversitede okusun istiyor. Üniversite bitiren bu nesil
ise artık üretimde çalışmak istemiyor. Bu nedenle
ben meslek liselerinin sanayi bölgelerinin artık olmazsa olmazı olduğunu düşünüyorum.
Kerem Alkin: Az önce gündeme geldi ben de ekleme yapmak istiyorum. Envanter çok çok önemli. Türkiye’nin son 10 yıl içinde devasa boyutlarda kullandırdığı Ar-Ge ve inovasyon teşviklerinin
nereye gittiği belli değil.
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Kazım Özeren: Cağaloğlu’nda bir zamanlar sadece siyah ve beyaz çorap vardı. Şimdi bambusundan, dikişsizine kadar envai çeşit ürün var. Ama
ne yazık makineden, iğnesine kadar her türlü yan
ürünü yurtdışından alıyoruz. Ürettiklerimize de
onların etiketlerini basıyoruz. Bunları sadece konuşmak yetmez. Bölüm bölüm her sektör kendi
içindeki sorunları masaya getirmeli. Korkarım ki
10 yıl sonra Türkiye’de üniversite mezunu işsizler ordusu olacak. Çünkü çocuklar artık imalat
sektöründe olmak istemiyor. Oysa Türkiye üretip
satmak zorunda. Finans bölümü de önemli tabi.
Olayın bir de maliyet kısmı var. Biz bu yıl pamuk
bulamıyoruz. Çin tekstile devlet güvencesi verip,
dünyadaki tüm pamuğu rezerve etmiş. Mesela
böyle bir durum yaşıyoruz şu an. Markalaşma dedim, Penti güzel bir örnektir alsında. Hakan Çanta, yine başka bir örnek. Buna benzer markalarla
dünyada söz sahibi olabiliriz. Bankalarımıza gelirsek orada da şöyle bir sorunu var. Tapunuz yoksa teminatınız yoksa kredi açmıyorlar!
Mustafa Kaçmaz: Düşenin halinden düşen anlar.
Burada 32 kooperatifimiz var, çok sayıda istihdam yaratan firmalarımız mevcut. Bizim yürümemiz değil artık koşmamız gerekiyor. Koşmaya ihtiyacımız var. İhracat yapmak zorundayız.
Ne kadar istihdam artışı sağlarsak o kadar ülkemizi kalkındıracağımızın farkındayız. Dolayısı
ile burada daimi fuar alanını konuştuk, bence de
çok önemli. İOSB olarak bizim hızlı bir şekilde
büyüyebileceğimiz yeni bir yere ihtiyacımız var.
Bu süreçte finansman modeline de ihtiyacımız
var. Yeni yatırım yapacağız, yapmak zorundayız
istihdamı arttıracağız arttırmak zorundayız. Biz
tüm bunları şevkle, zevkle, keyifle yapıyoruz;
işimize aşığız…
Uğur Karaduman: Biz yatırım için şu an şartların
oluşmadığını düşünüyoruz. Küçük pansumanlarla yürümeye çalışıyoruz. Gelecek ve geçmişe baktığımda adımları uzun attığımızda sıkıntı
yaşayacağımızı biliyoruz. Bankacılık sektöründe
arkadaşların sıkıntı yaşadığının farkındayız. Bu
güveni tazelemek sektöre kalıyor. Bankacılar aldıkları destek ve güveni bizlerle paylaşırken ileriye götürecek yatırımlara ulaştırmak için çaba
sarf etmeli, şartlar değişmeli.
Zeynel Altunay: Söyleyeceğim tek şey ülkemizde yükselen faizlerin, yükselen kredi değerlerinin
sanayicinin işini çok zorlaştırdığı. Sizden kaynaklı
değil ancak ortada yanlış bir durum var. Gelişmiş
Avrupa ülkelerinde krediler projelere veriliyor. Biz
de KOBİ ve sanayiciyi destekliyoruz ancak biraz
da Kazım Başkan’ın da dediği gibi tapu alıp tapu
veriyoruz, mülkiyete kredi veriliyor. Oysa fikri,
projeyi desteklemeliyiz. Bankalar ürün paketleri-

ne, cüzi de olsa proje kredisini eklemeli. Örneğin
‘İOSB’de kredi limitinin yüzde 1’ini projeye vereceği’ desinler. Beklentimiz fikri olan insanların bir
adım öne çıkması. Bu da markalaşmayı ve teknolojiyi yakalamada önemli bir etki yaratacak.
Kerem Alkin: Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi
olarak Halkbank ile girişim sermaye modeli çerçevesinde maddi teminatları beklemeden bir yol
haritası üretmek için çalışıyoruz. Aslında bankacılık sistemimize daha uzun vadeli ve daha uygun
koşullarda kaynakları dünyada bulduğumuzda,
reel sektöre de yeni imkânlar sunulacak. Bankacılık sektörünün de elini güçlendirmemiz gerekiyor. Bizlere bu anlamda önemli görevler düşüyor.
Erdal Kemeroğlu: Eğer, Türkiye’de 1990 yılından
bu yana çalışan bir firma iseniz 2018 yılına gelindiğinde bankaların işlem yaparken artık bazı şeylere bakmaması gerekiyor. Ben 51 yaşındayım ve şu
ana kadar 10 kriz gördüm. Hepsini aşmış, bu günlere gelmişim demektir bu. Bankalarla karşı taraf
olarak değil, takım olarak çalışmak istiyoruz. Birimizde müteşebbislik var, diğerinde finans. Bunları birleştirmek lazım, herkes kendi payını buradan
almalı. Ancak karşımıza taraf olarak çıkıyorlar.
Oysa iki tarafın da amacı para kazanmak. Eğer bir
firmanın geçmişi iyi ve başarılıysa bankalardan
teminatlarda biraz daha müsemahalı olmalarını
bekliyoruz. Proje kredisine artık geçmemiz lazım,
burada malesef rakiplerimizden çok gerideyiz.
Benan Ulu: Biz ikinci yada üçüncü jenerasyon babadan, dede kalma işletmeyi yönetmiyoruz. Bunun tecrübe bazında fazlasıyla eksikliğini, kaybını
hissediyoruz. Pazara yeni girmeye çalışan genç bir
kadronun projeleriyle katma değerli işler başarmaya çalışıyoruz. Çok sayıda projemiz var. Bunlarla ilgili TÜİBTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’ndan destek almış
ve ürün çıkarmış olmamıza rağmen pazara giremiyoruz; çünkü öz sermaye eksikliğine takılıyoruz. Pazara giriş ve markalaşma konusunda ürün,
kalite ve yanında mutlak öz kaynak gerekmek-

“PARA BULDUM CÜZDAN YOK,
CÜZDAN BULDUM PARA YOK! ŞU ANDA
PARAYI BULUYORUZ AMA İŞ YOK”
• Yusuf Tokdemir
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tedir.2008 yılında fiili olarak ticaretle uğraşmaya başladım. 10 yıl oldu ticaretle uğraşmaya başlayalı, projeler başlıyor bitiyor. Aselsan, Roketsan,
MKEK, Kale gibi kurumsal firmalarla proje ortağı
olarak çalışıyoruz. Bir yandan da kendi projelerimizi sonuçlandırmaya, pazara sokmaya ve ülkemize katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Yılmadan ülkemiz için, kalkınmamız için, daha fazla
ihracat yapabilmek için üretmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda tek dileğimiz doğru adımlarla, doğru bileşenlerle, doğru ivme ile ilerlemektir.
Hakan Hacısoyu: Herkesin sektörel anlamda sıkıntıları olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu bağlamda iç piyasa genelinde ciddi sıkıntılarımız söz
konusu. Yatırım yapmak istiyoruz, bu sırada tabi
ki partnerimiz olan bankalarla çalışma durumumuz söz konusu. Ancak finansal oranlara baktığımızda 18-20 yılı bulan geri dönüşler var. O zaman
‘böyle bir durumda yatırım yapmak mantıklı mı?’
diye git-gel yaşıyoruz. Bu nedenle şirket olarak
mümkün olduğunca yeni ürün yapmaya çalışıyoruz. Proje anlamında daha kısa sürede geri dönüşü olan finansal olanaklar bizler için çok önemli.
Mehmet Vural Koç: Para kullanmak için doğru bir zaman olduğuna inanmıyorum. Bankalar
yüzde 14-15 ile kredi veriyor, bazı sektörlerde bu
yüzde 20’leri buluyor. Ben para kullanmayı yatırım yapmayı düşünmüyorum. Bu dönemde en
iyisi bu mevcudu korumak.
Yusuf Tokdemir: Öz kaynakla yatırım yapıyorsanız, finansla yapılan yatırıma göre yüzde 10-12
arasında bir maliyet farkı oluyor. Bu gelişmiş ülkelerde yüzde 1,5-2 arasında. 10 puan onlardan daha
geride seyrediyorsunuz. Gelişmekte olan bir ülke
iseniz, teknoloji, kalite standartları tam oturmamışsa, dışarıda rekabet etmek kolay değil. Yine
İsveç örneğine döneceğim. İsveç o firmaların temellerinin oluşması için yıllarca destekledi ve sonucunu aldı. 1980’lerde Bayrampaşa çevresinde
tefeciler vardı, bankalar kimseye kredi vermiyordu. Ama o gün ciddi anlamda bir üretim patlama-

“NE YAZIK Kİ PROJE BANKACILIĞI
KONUSUNUN TÜRKİYE’DE KANAYAN BİR
YARA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”
• Hasan Özkan

sı söz konusuydu. Herkes ürettiğini satabiliyordu.
Para buldum cüzdan yok, cüzdan buldum para
yok. Şu anda parayı buluyoruz ama iş yok.
Recep Ali Topçu: Makul maliyetler sağlandığında
üretimin nasıl yapılacağını artık öğrendik. Finans
maliyetlerinin iyileştirmesi devletin burada devreye girmesi ihracat, istihdam yaratacak olanlara
makul finansmanların sağlanması büyük avantaj
sağlar. Ancak Eximbank, Ekonomi Bakanlığı ile
sıkıntılarımız var. Buraya gelip bizleri dinlemeleri gerek. Birebir kontak kadar önemli bir şey yok.
İkitelli OSB farklı dallarda bölge sanayicimizi, iş
insanlarımızı, şirketleri ödüllendirecek bir ödül
programı yapmayı öneriyorum. İyiyi teşvik edip
kötüyü men anlamımda faydalı olacaktır. İkitelli OSB olarak ödül programımız olması gündem
teşkil edecek, özendirilen başarı ve iyilik çoğalacaktır. Ürün, ambalaj vb. konularda endüstriyel
tasarım yarışmaları ile bu konu gündemde tutulabilir. Bizim geçmişimizde ahilik esasları, esnaf
teşkilatı var ama ahilik ile ilgili ne biliyoruz? Onların devamını sağlamalıyız. OSB bir esnaf teşkilatı olarak ahiliğin bilinmesi, tanınması konusunda seminerleri, küçük cep kitapları ile daha çok
çaba ortaya koymalıdır. Farkındalık çalışmaları
şirket sahipleri ile başlayıp gençlerimize, çalışanlarımıza, ustalarımıza kadar indirilmelidir. İhracatçı birlikleriyle daha yakın bir çalışma içine girilerek ihracat konusunda daha çok aydınlatma
ve farkındalık oluşturulabilir. OSB içinde faaliyet gösteren ana faaliyet konuları belirleyip bunlara komiteler, kurullar oluşturulabilir. Yapı Malzemeleri Komitesi gibi komiteler oluşturulabilir.
Daimi ortak sergi alanları oluşturarak yurt dışından gelen misafirlerimizin de burasını gezmesini sağlayarak birbirini tamamlayan sanayicilerin
gelişmesini sağlayabiliriz. Değişik konularda konuya ayrı bir katılım sağlayacak, ufuk katacak insanlarla birlikte arama, ortak, kolektif akıl toplantıları düzenleyebiliriz.
Hasan Özkan: Proje bankacılığı konusunun Türkiye’de kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. 2008’den beri bankalarla haşır neşir biri
olarak bu konun Varlık Fonu vesilesi ile geliştirileceğini düşünüyorum. Bu İOSB için de firmalar
için de çok faydalı olacak.
Levend Torusdağ: Türkiye sanayiinin önceliği
katma değeri yüksek ürün imalatına yönelmek
ve teknoloji odaklı bir üretim anlayışıyla uluslararası rekabet gücünü artırmaktır. Gelişmekte
olan ülkeler arasında bir rol model oluşturmamızın yolu, teknoloji ve inovasyon alanında yapacağımız yatırımlardan geçmektedir. Bu noktada
firmaların yatırımlarını sürekli hale getirme-
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si, yatırımların odak noktasında insan kaynağını koyması gerektiğine inanıyoruz. Halkbank
olarak, firmalarımızın bu alandaki yatırımlarına finansman sağlama noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. KOBİ’lere özel olarak hazırladığımız Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon Destek
Paketimizle Ar-Ge yatırımı yapmak isteyen firmalara, yatırım kredisi kapsamında 2 yıla kadar
ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl kredi
kullandırıyoruz. Sağladığımız desteklerin müşterilerimizin, uluslararası rekabette öne çıkmalarına sağlayacak yatırımlarına dönüştüğünü
görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İkitelli
OSB’de deri ve mamulleri, ayakkabı, makine ve
makine yedek parçaları, döküm, madeni eşya,
dokuma, tekstil, triko, konfeksiyon, mobilya ve
kereste, oto tamir gibi stratejik sektörlerin tamamından temsilciler var. Türkiye genelindeki tüm
sektörlerde olduğu gibi bu alanlarda da temel ihracat pazarlarımız Almanya, ABD ve Birleşik
Krallık, İtalya ve Fransa. Öte yandan bu ülkelerdeki payımızı artırırken, pazar çeşitliliğine de
önem vermeli ve alternatif bölgelerdeki rekabet
gücümüzü mutlaka artırmalıyız. Adriyatik'ten
Çin'e kadar tüm dünyada İkitelli OSB’li firmalarımızı daha fazla görmek istiyoruz. Küresel ticaretin koşulları her geçen gün daha sertleşirken, alternatif pazarlardaki varlığımızın daha da önem

kazandığını düşünüyoruz. Halkbank olarak biz
de ihracatçı firmalarımıza özel olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi sürekli çeşitlendiriyoruz. Bugün, Türkiye genelinde 7 lokasyonda bulunan Dış Ticaret merkezlerimizde, her biri
alanında uzmanlaşmış 280 dış ticaret personelimizle hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin dış ticaret konusunda ihtiyaç duydukları uzman görüşü ve teknik desteği sağlamak maksadıyla
verdiğimiz hizmetleri, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek sürekli geliştiriyoruz. Son olarak, TİM üyesi 70 bin ihracatçıya destek sağlamak
üzere, diğer bankalarla birlikte ortak bir protokole imza attık. Daha önce, 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında,
3.300’ü aşkın firmaya 1 Milyar Dolar’a yakın kredi desteği sağlamıştık. Yeni dönemde daha fazla
firmanın bu destekten yararlanmasını istiyoruız.
Yine bir yenilik olarak, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Alibaba.com üyelik bedellerinin
yüzde 80’lik kısmını devlet desteğiyle karşılayan
KOBİ’lerin, üyelik bedellerinin yüzde 20’lik kısmını karşılıyoruz. 145 bin üyesi bulunan Halkbank KOBİ web sitemiz, sürekli güncellenen
“KOBİ Gelişim Platformumuz” ve yine TİM Akademi ile birlikte hazırladığımız “KOBİ’lere Yurtdışı ile İş Yapma Rehberi” gibi çalışmalarımızla
da müşterilerimize değer katmayı sürdürüyoruz.

“İOSB İstanbul’un beyni,
Türkiye’nin kalbidir”
diyen Hasan Özkan,
“Bu organlar nasıl yer
değiştiremezse, İOSB’nin
de değiştirmesi mümkün
değil” yorumu yaptı.
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İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ’Nİ GELECEĞE TAŞIYACAK
10 PARAMETRE
1- Envanter çalışması yapılmalı

6- Mesleki eğitim ile sanayinin entegrasyonu

İkitelli Organiza Sanayi Bölgesi’nde hangi sektör, kendi alanında
iyinin yanıtını ortaya koymak için bir envanter çalışması yapılması gerekiyor. Sektörel anlamda bir farkındalık yaratabilmek için
böyle bir çalışma çok büyük bir önem taşıyor. İOSB’nin güçlü
olduğu, dünya ile yarışabilecek alanların belirlenmesi bu sayede
mümkün olabilecek.

Türkiye genelinde sanayi sektörünün yaşadığı yetişmiş eleman
sorunu İOSB için de geçerli. Meslek okulları ve sanayiyi birbirine entegre etme yönünde adımlar atılması gerekiyor. Mesleki
eğitim konusunda İOSB’nin üniversite kurulması yönünde hazırlıkları bulunuyor. Projesi hazır olan İOSB’nin 1 Temmuz tarihi
itibarıyla üniversite kurmasını yetki verilmiş durumda.

2- Kabına sığmayan İOSB’ye yeni alan

7- Dengeli kur, uzun vadeli finansman imkanı

1985 yılında temeli atılan İOSB, artık bulunduğu alana yani kabına sığmıyor. Zaman zaman ‘taşınması’ tartışılan İOSB’de birçok firma üretim için yer arayışında. Yer sorunu dışında yaşanan
yoğun trafik de İOSB’den giriş ve çıkışları giderek zorlaştırıyor.
Devletten beklenti İstanbul’a yakın yerlerde kendilerine taşınmak için değil, üretimlerini kaydırabilecek bir yer gösterilmesi.
Adapazarı, Bursa, Bolu, Edirne bu anlamda öne çıkan yerler.

Döviz kurlarındaki hızlı değişim, büyümekte olan sanayicinin gücünü azaltıyor. Kurlar nedeniyle ‘kısık ateşte’ çalışmak zorunda
kalan İOSB üyeleri, yükselen kredi faizlerinden de dertli. Yatırım
için uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman ihtiyacı olan İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarda geri dönüş sürecini düşürmek için devlet ve finans kuruluşları ile birlikte özel bir çalışma
yapılması gerektiğini düşünüyor.

3- Teknoloji merkezine dönüşme

8- Proje kredisi

İOSB’nin bundan sonraki süreçte imalattan çok bir inovasyon,
teknoloji merkezine dönüştürülmesi gündemde. Bunu yapabilmek için de inovasyona sahip olan, daha iyi eğitim almış insanları burayı çekecek bir iklim yaratılması önemli. Gerekli altyapı
çalışmalarının yapılabilmesi için İOSB başkanlığında ‘teknoloji
dairesi’ kurulması öneriler arasında yer alıyor.

Farklı alanlarda yatırımlara ihtiyaç duyan ve projelerin önemine
inanan İOSB üyeleri ‘proje kredilerinin’ Türkiye’yi başka bir noktaya taşıyacağına inanıyor. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, tapu ve mülkiyete değil proje ve fikri destekleyen bir yapı
oluşturulmalısını istiyorlar. Bankaların ilk etapta ürün paketlerine
cüzi de olsa proje kredisini ekleme beklentisi hâkim.

4- Girişim parkı oluşturmak

9- Kendi elektriğini üretmek

İOSB’da bir teknopark var, ama aynı zamanda bir girişim parkının
olması da beklentiler arasında. Startup’lara ev sahipliği yapacak
sanayi ve girişimciyi bir araya getirecek yapı oluşturulabilir. Girişimcilere ücretsiz yer tahsis yapıp sanayici ile iç içe yaşamalarına
zemin yaratılması öne çıkan gündem maddelerinden.

İOSB’deki işletmelerin en önemli maliyet kalemlerinden biri de
elektrik. İOSB’nin üretici firmalarına uygun maliyetlerde elektrik
sağlaması için kendi elektriğini kendi üretmesi gereği ortaya çıkıyor. Halkbank’ın yenilenebilir enerji kredi çalışması bu anlamda
dikkat çekiyor. İOSB’nin kendi elektriğini üretmek adına farklı
bölgelerde santral kurması da bir diğer öne çıkan konu.

5- Ana hedef belirlemeli
İOSB yeni dönemde hangi yönde devam edeceğine karar vermek adına ana hedefini belirlemeli. Organize sanayi bölgesinde
kim, hangi sektör desteklenecek bu net olarak ortaya konmalı.
Bu belirlendikten sonra buna uygun olarak Ar-Ge ve istihdam
öncelikleri sıralanmalı.

10- Ödül programı
İkitelli OSB farklı dallarda bölge sanayini, iş insanlarını, şirketleri
ödüllendirecek bir ödül programı yapılması önemli. Ürün, ambalaj gibi konularda endüstriyel tasarım yarışmaları ile bu konuyu
gündemde tutmak mümkün.
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İKITELLI OSB'NİN
BÜYÜME STRATEJİSİ
Türkiye’deki 317 organize sanayi bölgesi içinde en büyüğü olan İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi artık kabına sığmıyor. Turkishtime - Halkbank
İOSB Ortak Akıl Toplantıları'nın ikincisine katılan liderler, büyümek
için devletten teşvik değil, İstanbul’a yakın bir bölgede yer tahsis
edilmesini beklediklerini vurguladılar...

İstanbul’un KOBİ’ler otuz yıl önce sur

içindeki işyerlerinden İkitelli’ye taşındıklarında
“Bu bölge bize yeter” demişlerdi Ama
aradan geçen sürede Türkiye ekonomisi dev
adımlarıyla büyüdü. İhracat patladı, iç pazar
boyut değiştirdi. Ve bir zamanlar “Bize yeter”
diye bakılan bölge, İkitelli’deki sanayicilere,
KOBİ’lere yetmez oldu. 1 Temmuz 2017
tarihinde yayınlanan 7033 sayılı yasa veya
kamuoyunda bilinen adıyla Üretim Reform
Paketi, şehir içindeki sanayinin şehir dışına
taşınmasını öngörüyor. Ancak İkitelli Organize
Sanayi Bölgesi, OSB yasasına sonradan
tabi olduğu için kanun ve yönetmelikte yer
alan bazı hususlar uymuyor. İkitelli OSB
Başkanı Nihat Tunalı, “Devletimizden teşvik
istemiyoruz. İsteğimiz, İkitelli’deki girişimcilere
İstanbul ve yakın çevrede yer tahsis edilmesi”
diyor. İkitelli OSB, üretim yapma, istihdam
yaratma sözü veriyor.

Prof. Dr. Emre Alkin: Bugünkü toplantımızda Endüstri 4.0 altyapısından başlayarak, devletin sanayiye devletin bakışına değindikten sonra geleceğe uzanacağız. Öncelikle başkanımız söz alacak.
Sonra bütün bu toplantılara ev sahipliği yapan
Halkbank'ın değerli yöneticilerine söz vereceğiz.
Nihat Tunalı: Hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde
317 OSB bulunuyor. İkitelli bunlar içinde en büyüğüdür. Yaklaşık 25 bin elektrik abonesi olan, yaklaşık 30 bin bağımsız bölümü bulunan, 300 bin
dolayında kişiye istihdam sağlayan bir bölgedir.
Bizlerin deyimiyle “Doğuştan OSB değil, sonradan olma OSB’dir” Bununla şunu kastediyorum:
317 OSB içinde, 5 OSB küçük sanayi sitelerinden
dönüşerek OSB olmuştur. İkitelli OSB de onlardan biridir... 1 Temmuz 2017 tarihinde 7033 sayılı yasayla Üretim Reform Paketi çıktı. Bu paket,
4562 sayılı yasanın yaklaşık 90 kadar hükmünde
düzeltme yaptı. İkitelli OSB olarak sonradan OSB
yasasına tabi olduğumuz ve yeni kurulan bir OSB
olmadığımız için kanun ve yönetmelikte yer alan
bazı hususlar bizim durumumuzla örtüşmüyor
ve bizi zaman zaman sıkıntıya düşürüyor. Otuz
yıl önce sur içinden buraya geldiğimizde “Bu bölge bize yeter” demiştik. Ama gel gelelim ülke değişti, şartlar değişti, teknoloji gelişti ve bu bölge
hiç birimize yetmez hale geldi. Büyümek istiyoruz. Devletimizden teşvik istemiyoruz. İsteğimiz, İkitelli’deki girişimcilere İstanbul ve yakın
çevrede yer tahsis edilmesi. Bedeli mukabilinde
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insanlar, istihdam yaratsın, üretim yapsın, katma değer yaratsın ve bu ülkeye katkı sağlasınlar
istiyoruz. Tüketerek hiç bir yere varamayız. Bu
ülke ancak üretimle kalkınır. KOBİ’lerin merkezi olan İkitelli OSB büyümek istiyor ama önümüz
bir türlü açılmıyor. Bir başka sıkıntımız, finansal
kaynağa erişimdir. Bazı bankalar kredi vereceği
zaman bire üç teminat, ipotek istiyor. Makineleri
teminat olarak saymıyor, sadece binayı teminat
sayıyorlar. Neyse ki geçtiğimiz dönemde buna
geçici bir çözüm bulundu. Bir başka konu, elektriktir. Elektrik sanayicinin, üretimin KOBİ’lerin olmazsa olmaz bir numaralı girdisidir. İkitelli
OSB olarak pazarlık yaparak, en uygun fiyatla veren firmadan alarak ve üzerine koymadan elektrik dağıtıyorduk. Ama Nisan 2018 itibariyle yıllık 50 milyon kilowatt saat üretimi aşanlar 1 no’lu
tarifeden yararlanma hakkını yitirdi. Devlet desteği yenilenebilir enerjiye kaydırıldığı için dağıtım lisansı olan OSB’lerde bulunan işletmeler
daha pahalı elektrik kullanır hale getirildi. OSB
dışında yıllık tüketimi 50 milyon kilowatt’ın altında olanlar daha uygun elektrik kullanabiliyor.
Bu konuyu sayın Bakan’a aktardık. Onlar da bize
hak verdiler. Şu anda bu konuda adım atılmasını bekliyoruz. Türkiye’nin gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 38’ini İstanbul ödüyor. İstanbul’un
ödediği bu verginin üçte biri de İkitelli OSB’den
tahsil ediliyor. Bu, ülkemizin gelir vergisinin
yüzde 10’unun üstündeki bölümünü İkitelli OSB
ödüyor demektir. Bu çerçeveden baktığımızda
İkitelli OSB’nin öneminin daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Katılımcılara, bu etkinliği
düzenleyenlere ve Prof. Dr. Emre Alkin Bey’e çok
teşekkür ediyorum.
Levend Torusdağ: İş dünyasının değerli temsilcileri, Üreten Türkiye’nin Bankası Halkbank adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Reel sektörün
en güçlü destekçilerinden biri olarak iş dünyası
temsilcileriyle buluştuğumuz Ortak Akıl Toplantılarımızda, Bankam adına bir ay içinde ikinci
kez sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk
duyuyorum. Bugünkü toplantımızda da İkitelli
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımızın sorunlarını, bu sorunlar için çözüm
önerilerini ve başta Halkbank olmak üzere bankacılık sektörüne düşen görevleri ele alacağız.
Bizler bankacıyız ve işimiz gereği farklı sektörlerden birçok insanla bir araya geliyoruz. Esnaf
ve KOBİ Bankacılığı alanında çalışan profesyoneller olarak girdiğimiz her platformda, sanayiciliğin en zor işlerden biri olduğunu görüyoruz.
Sanayici olmak üretime gönül vermeyi gerektiriyor, istihdam ettiğiniz işçilere karşı bir sorumluluk, müşterilerinize kaliteli ürünü uygun fiyatlarla sunabilmek mecburiyetini getiriyor. İkitelli

Organize Sanayi Bölgesi de bu anlamda, her biri
birbirinden değerli firmalara ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin en büyük sanayi bölgesi olan İkitelli OSB’nin talep ve ihtiyaçlarını ilk toplantımızda belirli bir oranda dile getirmiştik. Hepimiz
taleplerin artmasıyla oluşan alan yetersizliği sebebiyle sektörün gerçek potansiyeline ulaşamadığını, firmaların üretim kapasiteleri artarken
doluluktan kaynaklı kısıtlı alanın, bu gelişmelerin önünde ciddi bir sorun oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda çözümün taşınmak mı olduğu
yoksa bu bölgede bir gelişme sağlanacağı konusunda takdir sizlerin. Siz değerli firmalarımızın
çözüm istediği bir diğer konunun da OSB’de kullanılan enerjinin oluşturduğu maliyet olduğunu
biliyoruz. Küresel piyasaların yeniden hareketlendiği bu dönemde, verimlilik konusunun sürdürülebilir bir ekonomi için alınması gereken bir
tedbir olduğunu görüyoruz. Enerji yönetimiyle,
enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde tasarruf politikası izlenmesi çalışmaları devam
ediyor. İşletmelerin bu alandaki ihtiyaçlarına uygun olarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin “yerli ve milli enerji” hedefleri doğrultusunda en önemli hususlardan biri olan

İkitelli Organize
Sanayi Bölgesi
Başkanı Nihat Tunalı,
“Ülke değişti, bu
bölge bize yetmez
hale geldi” dedi.
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de taleplerin artışının fiyatlara yansıması sonucu
küresel olarak bir soruna dönüşen enerji fiyatları konusunda firmalara özel oluşturduğumuz bu
desteklerin üretim maliyetlerinin düşmesine ve
sanayi sektörünün büyümesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.
Prof. Dr. Emre Alkin: Toplantımızın gündem maddelerini üçe böldüm. Operasyonel konularla karşılaştığımız sorunlar, taktik konular ve stratejik konular. Operasyonel tarafta elektriğe gelen
zamlar, kamu yönetimi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler var. Taktik tarafta, firmalarla iletişim nasıl olmalı, mevcut potansiyeli, ekonomik
ve kültürel değerleri nasıl geliştiririz, gibi sorular
bulunuyor. İkitelli OSB’yi yurtdışında nasıl tanıtırız, A-Ge’de neredeyiz, nasıl ileri götürürüz, soruları da bu kapsamda yer alıyor. Bir de, rekabet
stratejisi kapsamında insan kaynaklarını nasıl
ileriye taşırız sorusu var. İkitelli çevresinde birçok üniversite bulunuyor. Onları da içine katmak
mümkün. Stratejik olarak ele alacağımız konu
ise Endüstri 4.0, hatta 5.0’dır. Son olarak bir de
yatırımcı açısından İkitelli’nin avantajlarını ve
dezavantajlarını konuşmamız doğru olur.

Levend Torusdağ,
Halkbank’ın geçen sene
Kredi Garanti Fonu
kefaletiyle kullandırılan
kredilerde sektör lideri
olduğuna dikkat çekti.

enerjinin sürdürülebilir olması gerektiği inancıyla Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi”ni geliştirdik. Düşük verimli ekipmanlarını
değiştirmek isteyen KOBİ’lerden güneş ve rüzgar
enerjisi üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
işletmelere, binaların ısı yalıtımın yapacak firmalardan biyokütle enerji kaynaklarını elektrik
ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kullanacaklara kadar tüm sektöre özel destek vereceğiz. Halkbank
olarak enerji tüketimlerini azaltmak isteyen KOBİ’lerin finansal kaynak ihtiyaçlarına Enerji Verimliliği Kredisi ile destek olacağız. Bu kapsamda
Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi,
KOBİ’lere Enerji Veren Kredi, Yeşil Enerji Kredisi ve Konut Yalıtımı Destek Kredisini gibi 4 yeni
ürünümüzü sunduk. Üretim tesislerinde kullandığınız makinelerin daha az enerji tüketen veya
daha fazla ürün işleyen yeni teknoloji makinelerle değiştirilmesi, Endüstriyel tesislerde ve ticari
binalarda kullanılan motorların yüksek verimli
motorlarla değiştirilmesi, Binalarda otomasyon
sistemlerinin kullanılması gibi, birim çıktı başına düşen enerji sarfiyatını azaltan yatırımların
finansmanını da 2 yıl ödemesiz dönemli toplam
7 yıl vade imkânıyla sağlıyoruz. Dünya genelin-

Mehmet Mutlu: 2018 yılında Masko Yönetim Kurulu Başkanı seçildim. Daha önce de iki yıl bu görevde bulunmuştum. Zebrano Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı’yım. Zebrano bir aile şirketidir.
Üretimimiz Ankara’da bir OSB’dedir. Kentleşme,
nüfus artışı ve artan hayat standardı nedeniyle
mobilyaya olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bunun sonucunda Türk mobilyası son 10 yılda ciddi
bir yükselişe geçti. Son 10 yılda 7 kat büyüme sağladık. Ülke olarak yaklaşık 170 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 250 bin kişiye mobilya sektörü
olarak istihdam sağlıyoruz. 2017 yılı ihracat rakamımız 2,7 milyar dolardır. Kayıt dışı ile birlikte bu
rakamın 10 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz.
Kayıtdışını katmazsanız 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat hedeflemekteyiz. Masko olarak 423 bin
metrekare bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Otobana 2,5 kilometre cephemiz bulunuyor. 2012 yılında
da işletme kooperatifine geçtik. OSB’nin avantajları çok fazla... Mobilya sektörü olarak bizim en büyük sıkıntımız metrekare büyüklüğü konusudur.
Nihat Başkanımız sağ olsunlar, bu konuyla yakından ilgileniyorlar. Masko ilk başta imalatçılar olarak kurulmuş. Sonradan perakendeye dönmüş. Bu
nedenle ciddi manada metrekare sorunumuz var.
Bu problemi inşallah çıkacak imarla birlikte aşacağımızı düşünüyoruz. Masko’da 550 adet firma faaliyet gösteriyor. Bunların tümü ve ülke genelinde
markalaşmış firmalardır. Masko’da hepsinin satış
bölümü ve showroom’u vardır. Bu showroom’larda
ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlı-

27

With

yorlar. Havalimanına olan yakınlığımız, en büyük
avantajlarımızdan biri. Avrupa yakasında turistler
sayesinde ciddi bir yabancı müşteri akışı sağlıyoruz. Yeni bir OSB kurulacaksa, mobilya sektörü
olarak bizim ilk isteğimiz, Üçüncü Havalimanına yakın bir bölgede kapalı bir AVM mantığında
oluşturulmasıdır. Çünkü insanlar artık açık alanda alışveriş yapmıyorlar. Yazın sıcağından, kışın
soğuğundan kaçarak, restoranlarda yemek yiyerek, gezerek alışveriş yapmak istiyorlar. Mobilyaya ciddi zaman ayırıyorlar. Yönetim olarak
bizim Üçüncü Havalimanı bölgesinde arazi arayışımız bulunuyor. Ama devletin sağlayacağı imkan önemlidir. Ankara’da bu imkanı aldık. Elmadağ’da yeni bir OSB kuruluyor. Mobilyayla alakalı
sitelerdeki tüm imalat yerleri oraya taşınıyor. Biz
de orada 42 bin metrekare alan ayırttık kendimize yeni fabrikamız için. Masko’da 5 bin kişi çalışmaktadır. Elektrik zammı gerçekten bizi etkiliyor. Sanayi ağırlıklı değiliz ama pazar günleri
de çalışıyoruz. Çok ciddi bir elektrik tüketimimiz var. Bu konuyla alakalı devletten bir yardım
alabilirsek çok mutlu oluruz. Yurtdışı fuarlarıyla ilgili de ciddi yatırımlarımız olacak. Burada da
yine devletin verdiği teşviklerden en iyi şekilde
yararlanmak istiyoruz.
Prof. Dr. Halil Rıdvan Öz: Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Metal-İş Kooperatifi’nde Müdür olarak görev yapmaktayım. Metal-İş Kooperatifi 710 adet bağımsız birimden oluşan ve
450’nin üzerinde işletmenin yer aldığı bir yapıdır. Benim buraya gelişim bir proje üzerinden gerçekleşti. 2017 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan bir teknoloji ve iş geliştirme merkezi kurma
projesi alınmıştı. Bunu biz, İstanbul genelinde bir
kooperatifin aldığı ilk proje olarak biliyoruz. Bu
merkezde firmalara tasarım, patent, ihracat, proje
geliştirme ve eğitim gibi konularda destek sağlandı. Proje 2017 yılında başarıyla tamamlandı. Biz
daha sonra iki adet proje için Kalkınma Ajansı’na
başvuru yaptık. İşletmelerde maliyetler konusu
önemlidir. Metal-İş’te de maliyetlerin yüksek olduğunu görüyoruz. Aslında katma değerin de düşük olduğunu görüyoruz. Bir işletmenin toplam
cirosunda hammadde maliyeti yüzde 60-70’lerdeyse, çok az bir emek ve katma değerle nihai
ürüne varıyoruz demektir. Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeye geçişinin gerekliliği doğru bir hedeftir.
Buraya baktığımızda; firmalar kendi iç değerlendirmelerini ne kadar profesyonel tutuyorlar, ne
kadar kurumsallaşabilmişler? Üretim, personel,
finans planlamalarını ne kadar etkin yapabiliyorlar? Bu sorular önemlidir. Aslında maliyeti düşüren de budur. En stratejik kararları alması gereken
yöneticiler, en sıradan günlük kararları alarak vakitlerini harcıyorlarsa, orta ve uzun vadede taktik

Levend Torusdağ

Nihat Tunalı

Halkbank KOBİ ve Esnaf
Bankacılığı Genel Müdür
Yardımcısı

İOSB Yönetim Kurulu Başkanı

KIMDIR?

1947 yılında Gümülcine’de
doğan Nihat Tunalı, üniversite
eğitimini İstanbul İktisadi
Ticari İlimler Akademisi
İşletme - Muhasebe
Bölümü’nde tamamladı.
Bir dönem mali müşavirlik
alanında çalışan Tunalı,
1970-1986 yılları arasında
Türkiye Denizcilik İşletmeleri
Genel Müdürlüğü’nde görev
yaptı. Aynı zamanda inşaat
sektöründe de taahhüt
işlerinde yer alan Tunalı, İntur
Anonim Şirketi’ni kurdu.
17 yıl boyunca şirketin
yönetim kurulu başkanlığını
üstlenen Nihat Tunalı, İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi
(İOSB) Yönetim Kurulu
Üyeliği’nin ardından 2011
yılında İOSB Başkan Vekilliği
görevini üstlendi. Şubat
2018’deki Genel Kurul’da,
Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine seçilen Tunalı aynı
zamanda merkezi Ankara’da
bulunan Organize Sanayi
Bölgeleri Üst Kurulu’nda
(OSBÜK) denetim kurulu
üyesi olarak görev yapmakta.

KIMDIR?

1967’de Van’da doğan
Levend Torusdağ, Erciyes
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makine Bölümü
mezunu. Türkiye Halk
Bankası A.Ş.’de, mühendis,
baş mühendis, bölüm
müdürü, şube müdürü, daire
başkanı, bölge koordinatörü
görevlerinde bulunan
Torusdağ, 18 Temmuz 2017
tarihinde KOBİ ve Esnaf
Bankacılığı’ndan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı
görevine getirildi.

“ÜLKEMIZDE 317 OSB BULUNUYOR.
İKITELLI ORGANIZE SANAYI BÖLGESI
BUNLAR IÇINDE EN BÜYÜĞÜDÜR”
• Nihat Tunalı
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Ahmet Demiroğlu
ASEL A.Ş. Genel Müdürü

Prof. Dr.
Halil Rıdvan Öz
Metal-İş Koop Müdürü

KIMDIR?
1982 yılında İstanbul’da
doğan Ahmet H. Demiroğlu,
2005 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. İş hayatında
endüstriyel tasarım ve
bilgi teknolojileri alanında
çalışmalar yaptıktan sonra
ikinci kuşak olarak Asel A.Ş.
de çalışmaya başladı. 2008
yılından beri Asel A.Ş.’de
Genel Müdür olarak görev
yapmakta olan Demiroğlu evli
ve iki çocuk babasıdır.

KIMDIR?
1967 yılında Zile’de doğdu.
1992 yılında ODTÜ Makina
Mühendisliği’nden mezun
oldu. Yüksek lisans ve
doktora eğitimlerini Celal
Bayar Üniversitesi’nde
tamamladı. Çeşitli
üniversitelerde araştırmalar
yaptı ve yöneticilik görevi
üstlendi. Daha önce
Damarsoft’ta Başkan ve CEO
olarak görev yaptı. Halen
Metal-İş Koop Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Prof. Dr.
Halil Rıdvan Öz, aynı zamanda
Öz Yönetim ve Ar-Ge
Danışmanlığı şirketinin sahibi
ve yöneticisidir.

“İKITELLI KOOPERATIF OLARAK KURULMUŞTU.
GEÇMIŞTE IŞLETMELER DÜKKANINA
ORTAKKEN BUGÜN YÜZDE 40-45 ORANINDA
KIRACILAR OTURMAKTADIR”
• Ahmet Demiroğlu

ve stratejik kararları alacak kişi kalmaz demektir. Bizim zamanımızı firmayı bugünden geleceğe
taşıyacak kararları almaya ayırmamız gerekiyor.
Teşvikler konusuna gelirsek; Metal-İş Kooperatifi teşvik konusunda bir örnektir. Nihat Başkanımız’ın dediği gibi verilen teşviki kullanırken finans sorunu yaşıyoruz. Bankalar bizi proje
bazlı değerlendirmediği için o teşviki alamıyoruz. 2004 yılında 1,7 milyar dolarlık Ar-Ge desteği verilmişken bugün 8 milyar doların üzerinde teşvik veriliyor. Fakat teşvik verenle alan
arasındaki uyumsuzluk nedeniyle yeterince faydalanamıyoruz. Ya personelimiz müsait değil ya
da sistemimiz. "Ar-Ge yapacağız" üretim desteği istendiğini gözlemliyoruz. O desteği de hemen
şimdi istiyoruz. Ama projenin başvurusu, çıkması, sonuçlanması 6 ay ile 2 yıl arasında sürüyor.
Sanayici bu destekleri istediği hızda ve yeterlikte alamayabiliyor. KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik
destekleri bu sorunlara cevap olabilir. Ar-Ge’yi
bir hedef değil de araç olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü devlet Ar-Ge yapana üretim desteği veriyor. OSB’lerde yer sorunu da vardır. Yatı-
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rımcının gidebileceği alan da bellidir. Buradan
birisi çıkmalı ki, yenisi gelebilsin. Buradan birisi
çıkınca, Bayrampaşa’daki daha küçük KOBİ gelecek... KOBİ’leri buraya çekerek birinci lige çıkarmamız gerekirken daha uzağa gönderiyoruz. Bu sebeple İOSB bir anlamda iyi firmalarını
daha uzağa göndererek kaybetmektedir. Buradaki firmaların çoğu aile şirketidir. İnsan kaynaklarındaki duruma gelince... İnsanlar iş arıyor, iş
buluyor ama sık sık iş değiştiriyorlar. Sanayici
personel bulmakta zorlanıyor. Yüksek maaş verse de bulamıyor. Böyle bir sorunumuz var. İnsanlar AVM’de telefon satmayı kabul ediyor ama sanayi şirketinde çalışmak istemiyor. Televizyon
dizilerinin İstanbul’un lüks hayatını değil, sektörleri tanıtması gerekiyor. Gerçek değerin buralarda üretildiğini anlatması gerekiyor. Endüstri 4.0’a atıf yapıldı. Elbette her şeyin kayıt altına
alınması gerekiyor. Ölçemediğimiz hiçbir şeyi
iyileştiremeyiz. Biz Endüstri 4.0’a daha çok buradan bakıyoruz. Hammaddenin ölçülmesi, firelerin ölçülmesi, imalat kapasitelerinin ölçülmesi, insanların deneyimlerinin ölçülmesi vb. çok

önemlidir. İOSB’ye düşen bir görev var. Burada 38
kooperatif var. Her birisi bireylerden oluşan yapılardır. Hiçbir kooperatifin etkili bir tüzel kişiliğini göremiyoruz. Bizim kooperatifte 710 birimde
450 işletme ve buna yakın sayıda üye var. Herkes
işinde, gücünde, kendi dünyasında... 38 kooperatiften değil, 30 bin bağımsız işletmeden bahsetmek gerekiyor. Bunları kooperatiflerin bir araya
getirmesi mümkün değil. Bunları bir araya getirecek olan İOSB yönetimidir. OSTİM örneğinde
olduğu gibi bir anonim şirket kurarak buranın sorunlarını ele almak faydalı olur. Fuar, tanıtım vb.
faaliyetlerin gerçekleştirmesi, Ar-Ge sorununun,
bürokrasiyle yaşanan sorunların üzerine gitmek
şarttır. Bu sorunlara çözüm bulmak için böyle
bir yapı kurulmalıdır. Aksi takdirde kooperatifler kendi başlarına bu sorunu çözemezler. Daha
merkezi bir OSB şirketinin kurulması ve burada üretilen değerleri daha kurumsal bir şekilde
yurtiçine ve yurtdışına sunmaları gerekiyor. Bir
başka mesele, buradaki firmaların pek çoğunun
birbirinden haberinin olmamasıdır. Benzer sektörlerde çalışıyorlar. Birinin üretemediğini kom-

Moderatör Prof. Dr.
Emre Alkin, katmadeğerin
oluşumunda artık üretim
öncesi ve sonrası
aşamaların daha önemli
olduğunu belirtti.
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Ortak Akıl Toplantısı
katılımcıları, İkitelli'de
üretim yaptıkları
alanların artık kendilerine
yetmediğini belirttiler.

şusu yapıyor ama bundan haberdar değil ve dışarıdan alımı tercih ediyor. Neden? Çünkü mesai
içinde kaybolmuş durumda. Firmaların birbirini tanımaları için büyük fuarlar şart değil. İOSB
içinde tanıtım stantları kurulabilir, firmaların
birbirini tanımasına yönelik toplantılar yapılabilir. Biz örneğin METİGEM’de dört toplantı yaptık. 400’er kişi davet ettik, yaklaşık 40’ar kişi zor
geldi. İkramlarla bunu 60’a çıkarabildik. İnsanlar
sorunlarını konuşmak için bir araya gelemiyorsa
bu da bir sorundur.
Prof. Dr. Emre Alkin: Rekabetçilik açısından tek
şansımız, dijitalleşme yardımıyla maliyetleri kontrol etmek, kaçakları önlemek diyorsunuz, öyle değil mi?
Prof. Dr. Halil Rıdvan Öz: Yer sıkıntısını biz de
çok yaşıyoruz. Firmalar daha fazla üretmek için
taşınmak istiyor. Taşındıkları yerde aynı ürünü
daha fazla üretiyorlar. Bir süre sonra yine yer dar
geliyor. Bu yer konusu belli bir öneme sahip olsa
da aslında teknolojik sıçramayla aynı yerde daha
yüksek katma değerli ürün üretebileceğimizi düşünüyoruz. Ar-Ge’yi daha iyi yaparak, malzemesini, kontrol sistemlerini, uygulama alanlarını, yapay zekasını daha iyi yöneterek, ölçeğini mikroya
indirerek çok büyük bir katma değer üretebiliriz.

Mehmet Kaban: Üretim kutsaldır. Katma değeri yüksek üretim yapan ülkeler iyi durumdalar
ama katma değeri yüksek ve planlı ürün yapamayanlar geri kalmış ülkeler olarak anılıyorlar.
Bu konuda devletten ve Hükümet'ten başlayarak
aksiyon almak gerekiyor. Üretim için planlama
yapılmalı. Üretim için de çok geniş alanlara sahip
tek katlı OSB’lere ihtiyaç var. Bu gerçekleştiğinde
buraları showroom olarak kalır. Halen çok katlı binalarda üretim yapmaktayız. Bir misafirimiz
geldiğinde çay bile asansörle gelmektedir. Bu durumun zorluklarını ve maliyetini hesap edin lütfen... Maliyeti düşüremiyoruz. Gelişmiş ülkelerde
üretim merkezleri, ulaşımı, kargo firmaları, lojistiği, Ar-Ge bölümleri, laboratuvarları ve teknoloji merkezleriyle birlikte planlanıyor. Portekiz’de
bir OSB içinde gördüğüm bir teknoloji merkezinden söz açmak isterim. Söz konusu OSB içindeki
teknoloji merkezleri ve meslek okullarının maliyetinin yüzde 90’ı devletçe karşılanmış, kalanın
yüzde 5’i işçi sendikaları, yüzde 5’i ise işveren
sendikaları tarafından finanse edilmişti. Nasıl ki,
Emlak Bankası geçmişte konut sektörüne öncülük yapmışsa, esnafın, halkın bankası Halkbank
da OSB’lerin arsa teminine ve büyük finans organizasyonlarına el atabilir. OSB kurulurken ihtisas
OSB oluşturulmalı ve kümelenme olmalıdır. İhtiyaç analizi önemlidir. Örneğin biz İstanbul’da
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ayakkabı okulu kurduk ama şehirde ayakkabıcı
kalmadığını gözlemliyoruz. Ayakkabıcılar bugün
artık Anadolu’ya taşınmıştır. Okul ve OSB’nin
iç içe olması faydalı olur... Tarım ve hayvancılık
için bile olsa OSB’nin usulüne uygun olması lazım. Geçtiğimiz ay Vietnam’a gitme fırsatı buldum. Bu ülkedeki istiridyeler 2 -3 yılda yetişebiliyor. Devlet bu işi belli bölgelerde desteklemiş ve
kümelendirmiş. Oralarda önemli üretimler yapılıyor. Buralarda yetiştirilen inciler katma değeri
yüksek şekilde pazarlanıyor. Benim OSB’lerle ilgili bir de kitabım vardır. Bu kitapta AVM’leri de
işliyorum. AVM’lerin önemli bir sorun teşkil ettiği kanaatindeyim. Örneğin tarlalar imara açılıyor ve metrekaresi 80-100 dolara satılabiliyor.
Bu olgu, bizim maliyetlerimizin de yükselmesine neden oluyor. Bir başka sıkıntı, AVM’lerde yerli markalardan çok Çin ve Uzakdoğu markalarının daha kolay yer bulabilmesidir. Çok sayıda
şubesi olan, güçlü markalar daha kolay yer bulabiliyor. Bence bizim AVM’lere değil Avrupa’daki gibi cadde mağazacılığına ihtiyacımız var. Örneğin Bakırköy’ün İstanbul Caddesi'ni bir AVM
konseptinde dizayn etmek ve markaları orada
kümelendirmek gerekiyor. Türkiye’de 550 adet
AVM var. Bunun 250’si İstanbul’da bulunmaktadır. İhtiyaçlarımızı doğru planlayarak kalkınmaya doğru yol almamız gerekiyor. Türkiye’de vasıfsız elemanlarla çalışıyoruz. Eğitim olmadığı
için katma değeri yüksek ürünler yapamıyoruz.
Oysa Portekiz’de teknoloji merkezlerinin okullarında 30-35 yaşlarındaki ayakkabı ustası adayları sertifika eğitimi alıyorlar. İşyerlerinde sertifikasız personel bulunmuyor.
Ahmet Demiroğlu: Ailem 1983’ten beri küçük eşya
ve beyaz eşya üreticiliği yapmaktadır. 1996 yılından beri buradayız. Türkiye’de küçük ev aletleri
üzerine ihracatta 7. sıradayız. Yaş olarak içinizdeki en kıdemsiz olan zannederim ki, benim. Bu
toplantılara çocukluktan beri katılıyorum. Başlangıçta İkitelli’de yer alan 30 bin firma kooperatif olarak kurulmuştu. Geçmişte işletmeler dükkanına ortakken bugün yüzde 40-45 oranında
kiracılar oturmaktadır. Dolayısıyla kooperatiflerin genel kurullarında mülklerinin ne kadar değer kazanacağı gibi konular konuşuluyor. Kiralar
İstiklal Caddesi kiralarına yaklaşmış durumda.
Bu arzın sınırlı olması ve talebin yüksek olmasıyla da ilgili bir durum. Bu konuda adımlar atılması gerekiyor. Bunu devlet, sektörel birlikler veya
duayen iş insanları yapabilir. Belirli bir ciro üzerindeki şirketler ve belirli bir iş kolu üzerinden bu
OSB’nin tekrar kooperatifleştirilebileceği bir yere
taşınabilir. Halkbank veya yurtdışındaki fonlar
aracılığıyla profesyonel OSB yönetimi oluşturulabilir. Gelecek pek de geçmiş 20 yıla benzemi-

Mehmet Kaban

Mehmet Mutlu

Cabani Shoes Yönetim
Kurulu Başkanı

Masko Yönetim Kurulu
Başkanı

KIMDIR?

KIMDIR?

1950 Adıyaman, Besni
doğumlu. Adıyaman’da
13 yıl öğretmenlik yaptıktan
sonra İstanbul’a yerleşen
Mehmet Kaban, CHP Genel
İdare Kurulu Üyeliği yaptı.
Mehmet Kaban, kurduğu
Cabani A.Ş. ve Antrepo A.Ş.
firmalarıyla ayakkabıcılık
sektöründe bir marka olma
başarısını gösterdi. Türkiye
Ayakkabı Federasyonu
Başkanlığı, Türkiye Ayakkabı
Sektörü Araştırma Geliştirme
ve Eğitim Vakfı Başkan
Yardımcılığı, Aykosan
Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi
2. Kısım site Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerini de birer
dönem sürdürdü. 2015’te
yayınlanan “Türkiye’nin
Kurtuluş Reçetesi OSB”ler
adlı bir kitabı bulunuyor.
Kaban, Besni Eğitim Vakfı’nın
(BEV) kurucuları arasındadır.

Aslen Niğde, Koyunlulu
olan Mehmet Mutlu, 1978
yılında İstanbul’da doğdu.
Avcılar İnsa Lisesi’nden
mezun oldu. 1999 yılından
beri Masko Mobilya Kentinde
ticaret yapmaktadır.
Halen Zebrano Mobilya
Yönetim Kurulu Başkanıdır.
2010-2012 yılları arası
Masko Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini ifa etti.
2018 yılında Masko Yönetim
Kurulu Başkanlığına seçildi.
Halen Masko Yönetim
Kurulu Başkanı olarak
görev yapan Mutlu, evli ve
2 çocuk babasıdır.

“TARLALAR IMARA AÇILIYOR
VE METREKARESI 80-100 DOLARA
SATILABILIYOR. BU OLGU, BIZIM
MALIYETLERIMIZIN DE
YÜKSELMESINE NEDEN OLUYOR”
• Mehmet Kaban
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Murat Doğan

Muzaffer Bal

Okan Elte Çorap Yönetim
Kurulu Başkanı

Ali Raif İlaç Sanayi (Aris) Yönetim
Kurulu Başkanı

KIMDIR?

KIMDIR?

Murat Doğan, Sivas
Divriği’de, 1957 yılında
doğdu. Lise eğitiminden
sonra Fen Fakültesi
Matematik Bölümü’ne girdi.
Öğrenimini yarıda bırakarak
1980 yılında baba mesleği
olan çorap sektöründe
üreticiliğe başladı. Bir dönem
babasıyla ortaklık yaptıktan
sonra kendi şirketi olan Okan
Elte’yi 2001 yılında kurdu.
Önceleri eski makinelerle
üretim yaparken 2006
yılından itibaren yeni sistem
bilgisayarlı makinelerle
üretime geçti. Elte’nin
faaliyeti, ihracatçı firmalara
koli teslim fason üretim
şeklinde devam ediyor.

1944’da Kastamonu’da
doğdu. İstanbul Üniversitesi
Kimya Fakültesi’nden 1968
yılında yüksek mühendis
olarak mezun oldu. Eğitimine
Amerika’da, University of South
California’da devam etti. Aris
Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görev yapmaktadır. 1928 yılında
Ali Raif ve Şeriki adıyla kurulan
firma, 1963 yılından itibaren
Muzaffer Turhan tarafından ilaç
sanayinde faaliyet gösterecek
şekilde yeniden organize
olmuştur. 1983’ten beri şirket
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. ismi
ile faaliyetini sürdürmektedir.
Firmanın çeşitli alanlarda
150’ye yakın ilacı vardır.

“ROBOTLARIN BULUT SISTEMLERINE
BAĞLI OLARAK ÇALIŞTIĞI, EMEK
VERIMLILIĞININ GÜNDEMDEN DÜŞECEĞI
BIR DÜNYAYA DOĞRU YÜRÜYORUZ”
• Prof. Dr. Emre Alkin

yor. Bizim gördüğümüz, ezberlediğimiz gibi değil,
daha doğrusu. Portekiz örneği kendi içinde tabii ki başarılı... İsrail’de de kapalı ekonomi oluşturmuşlar, köylerini fabrikalaştırmışlar. İsveç’te
İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma yapılar faaliyet
gösteriyor. Çin’in birden fazla model var. Ama ben
önümüzdeki hiçbir modelin, bugün başlasak 10
yıl sonra inşaatı bitecek binaların içeriğini dolduracak yeterlilikte olduğu düşünmüyorum. Hadımköy’de, Silivri’de arsa talepleri var. Hadımköy’de devasa bir arsa verilse bu kez gündeme
o arsanın değerinin kaç kaç artıracağı gelir. Bu işletmelerin ne kadar istihdam yaratacağı, bu personelin nereden geleceği, o personelin ne kadar
sürede eğitileceği vb. konularla kim ilgilenecek?
Siyasi irade, dönüşümün kısa vadede kendi dönemi içinde gerçekleşmesini istiyor. Ama hepimiz biliyoruz ki, sanayi tesisleri bir kuşak geçmeden olgunlaşmaz. Büyüklerimiz, “Sanayici olmak
uzun bir ömür boyunca sıkı vücutlu olmak” derdi. Sanayicilikte kazanç elde etmek veya bir yere
varmak diğerlerinden daha uzun süre alır. OSB
işleri, yönetimler ile işletme sahipleri arasında,
"Hangi faturayı ne komisyonla keselim, hangi
elektrik hizmetini nasıl faturalandıralım?" noktasına geldi. İşin kamu ayağına 3-4 yıldır belediyeler de dahil oldu. Çöp ve çevre vergisini hem
belediyemize hem de Çevre Bakanlığı’na ödediğimiz bir gerçektir. Bu durum bir tutarsızlık yaratmaktadır. Bu konu elbette çözülür. Fakat şu
anda bir sorundur. Örneğin bizim binamızda 66
dükkan bulunuyor. 66 dükkana gelen çevre vergisinin geçen seneki ilk taksidi 27 bin liraydı. Yan
komşumuza ise 600 TL geldi. Çünkü onun sadece bir dükkanı var. 27 bin lira vergiye karşı dava
açtığımda mahkeme sürecinin çok zaman alacağı gerçeği ile yüz yüze kaldık. Teşvikler konusuna
da değinmek istiyorum. Bu konuyu uzun zamandır araştırıyorum. Sanayi Bakanlığı’nın tasarım
ve Ar-Ge merkezi teşvikleri önemli. Şirketimizde
26 mühendis görev yapıyor. Bunların 9-10’u tasarım yapıyorlar. Biz tost makinesi ve fırın üretiyoruz. Bu alandaki patent çok eskidir. Tost makinesinin patenti 1896 yılında alınmış. Fırının patenti
ise sanırım 1904 yılına uzanıyor. Bu ürünlerin patent sürelerinin dolmasının üzerinden 50 yıl geçti. Biz arz ve talebe bağlı olarak, en hızlı, en uygun
fiyatta ve en iyi pişiren ürünü ortaya çıkarıyoruz. Fırın için cam veya sap geliştiriyoruz ama
yeni bir şey icat etmediğimiz için Ar-Ge sayılmıyor. Bu alanda Türkiye’de orta ve büyük ölçekli 27
firma faaliyet göstermektedir. Küçüklerle birlikte sayı 50'ye çıkıyor. Ama büyük bir yan sanayimiz var. Toplam 50 firma, yan sanayide yaklaşık
22 bin işletmeden tedarik sağlıyor. Yan sanayicilerle birlikte proje geliştirme konusunu gündeme aldığımızda istihdamdaki kayıt dışılık gerçe-
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ğiyle yüz yüze kalıyoruz. KOSGEB Başkanı'na da
bunu ifade etmiştim. Kayıt dışı istihdamı önlemek için yapılan çalışmalar bir yana, mevcut teşvikler kapsamında, en azından SGK denetimlerinden tam not almış firmaların değerlendirmeye
alınması daha mantıklı olacaktır.
Prof. Dr. Emre Alkin: İmalatın önemi 21. Yüzyıl’da
azaldı. Bugün üretim öncesi ve sonrasında yapılan
işlerin fiyat içerisinde çok büyük katkısı var. İhracatımızın kilogram fiyatının 1,4 dolarda kalmasının nedeni, Türk sanayicisinin imalat öncesi ve
sonrası süreçlerle çok yakından ilgilenmemesidir.
Bundan 10-15 yıl sonra fabrikalarda artık insan
çalışmayacak. Robotların bulut sistemlerine bağlı olarak çalıştığı, emek verimliliğinin gündemden
düşeceği bir dünyaya doğru yürüyoruz. Fabrikalar
24 saat çalışacak. Yapay zeka mal ve hizmetlerin
üretim planını yapacak. Gelecek böyleyken çayın
üç katı asansörle çıkacağı yerlere mi ihtiyaç var?
Ahmet Demiroğlu: Geçtiğimiz 2 yıl içinde güney sınırımıza 900 kilometre duvar ördük. Bu 5-6
milyar dolarlık bir projeydi. Önümüzdeki dönemde savunmanın merkezde yer alacağı bir ekonomiyi yaşayacağız. Savunma harcamaları artacak,
hizmet sektörü daralacak. Çocukluğumuzda ilkokul kitaplarında “Türkiye kendi kendine ye-

ten ülke” ifadesi vardı. Türkiye belki de o noktaya
dönecek. Bu perspektife göre Türkiye’nin bugün
montaj şeklinde de olsa sanayiye mutlaka ihtiyacı vardır. Bu açıdan İran iyi bir örnektir. Fransız
ve Alman yatırımcılar, ambargoya rağmen farklı
yollardan kimya fabrikaları kurdular. İran kapalı ekonomiyi çevirebilecek bir konuma geldi. İşin
özeti bu. Mehmet Bey AVM’ler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Beş yıl sonra AVM’ye giden kalmayacağını belirtti. Ben zaten AVM'lere
gitmiyorum. Ama cadde mağazacılığının da geleceği yok. Artık e-ticaret siteleri siparişi eve getiriyorlar. Hatta orta boy işletmeler bile eve sipariş
getiriyor. Dolayısıyla alışverişin internete akacağı
çok belli. Artık bir lise öğrencisi robot yapabiliyor.
Yeni dönemde uygulama mühendisliğinin ortaya çıkması gerekiyor. Üniversite öğrencileri uzak
olduğu gerekçesiyle İkitelli’ye staja gelmiyorlar.
Eğer uygulama mühendisliği eğitimi olurlarsa, işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mühendis,
işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kadar maliyet
muhasebecisi olacaktır.
Serhat Akkuş: Global Amortisör 2004 yılında
yüzde 50 yabancı sermayeli olarak İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu. İkitelli Organize
Sanayi Bölgesi’ni ve Eskoop’u tercih etmemizin
başlıca sebebi, alt yapı ve üst yapının tamam-

MASKO Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Mutlu,
Üçüncü Havalimanı'nın
bulunduğu bölgede arazi
aradıklarını belirtti.
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Prof. Dr. Halil Rıdvan Öz:
“Ar-Ge’yi daha iyi yaparak,
malzemesini, kontrol
sistemlerini, uygulama
alanlarını, yapay zekasını
daha iyi yöneterek, ölçeğini
mikroya indirerek çok
büyük bir katma değer
üretebiliriz.”

lanmış, enerji maliyetlerinin nispeten avantajlı, ruhsat vb. bürokratik işlemlerin daha hızlı
tamamlanması ve teşviklerden daha kolay yararlanılabilmesi idi. Teşvikler ve son zamanda
çok artan enerji maliyeti hariç tüm diğer avantajlardan faydalandığımızı söyleyebilirim. Cari
açık veren bir ülke olarak doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyacımız var. Fakat ne yazık ki, uzun
süredir KOSGEB teşviklerinden faydalanamıyor
oluşumuzun ana sebebi, trajikomik olarak yüzde
50 yabancı sermayeli olmamız idi. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, kuruluşunda küçük üretim
firmaları için tasarlanmıştı. Ne mutlu ki, Global
Amortisör de dahil firmalar yıllar içerisinde büyüyor, gelişiyor, ihracat pazarlarına açılıyorlar.
Bu süreçte üretim alanı ve mimari ihtiyaçları da
doğru orantılı olarak değişiyor ve artıyor. Şehrin
aşırı ve plansız büyümesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi çevresindeki yerleşim yerlerinin artması, arazinin sınırlı olması ve arazi maliyetlerinin astronomik rakamlara ulaşması sebepleri ile
bu bölgede yeni yatırımlar yapılabileceğini, yapılsa dahi verimli olacağını düşünmüyorum. Birçok diğer firma gibi Global Amortisör olarak biz
de gelişmemizi devam ettirebilmemiz için yatırıma ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle daha geniş ve
üretim ihtiyaçlarımıza uygun fabrika binasına
ihtiyacımız var. Yabancı ortağımız yatırıma hazır
olmasına rağmen önümüze çıkan problemlerden

dolayı maalesef atılım için gerekli yatırımı gerçekleştiremiyoruz. Bunda, yatırım için alternatif
oluşturan bölgelerin iş gücüne uzaklığı, arazi maliyeti, alt yapı, üst yapı eksiklikleri ve bürokratik
işlemlerin zorluğu etkilidir. Ülkemizde bireyler
ve şirketlerin tasarruf ve öz sermayeleri çok kısıtlıdır. Sanayi arazilerinin maliyetlerinin yüksek
olması sebebi ile şirketlerin inovasyon, Ar-Ge,
markalaşma, teknoloji (4.0) gibi hayati önemdeki yatırımlara gücü kalmamaktadır. Tüm sermaye toprağa ve binaya yatırılmaktadır. İnovasyon,
Ar-Ge, markalaşma, teknolojik yatırım (Endüstri
4.0) gibi konular yüksek planlama ve strateji gerektiren konulardır. KOBİ ölçeğindeki şirketlerin
büyük bir bölümünün yöneticileri tabiri caiz ise
“günü kurtarmaya çalışmaktan” bu gibi konulara
zaman ayıramamakta, orta ve uzun vadeli planlama yapamamaktadır. İşte bu nedenle, markalaşamamış, fason üretim yapan bir ülke olarak
kalıyoruz. Yetişmiş, kalifiye insan gücüne olan
ihtiyaç her geçen gün büyüyen bir sorun olarak
karşımızda duruyor. Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz tüm bu problemlerin ana kaynağının planlama eksikliği, dolayısı ile verimsizlik,
israf, çifte standart ve bencillik olduğu kanaatindeyim. Teşviklerin bürokratik işlemlerinin azaltılması, hak eden doğru firmalara yönlendirilmesi gerekmektedir. Verilen teşviklerin katma
değere dönüşlerinin takibi yapılmalıdır. Küme-
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leşme için, aynı sektördeki firmaların birbirlerini düşman değil rakip olarak görmeleri ve kazan
- kazan felsefesi ile ben değil biz olarak ortak hareket etmesi gerekmektedir. Ülkemizde gerekli
tüm kaynakların var olduğuna, kamu otoritesinin iyi bir planlama, adil ve gerçekçi bir paylaşım
ile gerekli ortamı hazırlaması durumunda başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır.
Levend Torusdağ: İleri teknolojili ülkelerde Endüstri 4.0 tartışmaları yaşanırken, imalatta yeni
otomasyon ve robot sistemlerinin belirli olduğu
bir çağda ülkemizin ekonomi hedeflerine ulaşmak için her sektörde katma değeri artırmaya
yönelik üretim yapmak, küreselleşen dijital çağda teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve yön
vermek birinci amacımız olmalıdır. Uluslararası rekabet gücümüzü artıracak yeni ürünler geliştirmenin yolu inovasyon ve modernleşmeden
geçmektedir. Hızla değişen teknoloji dünyası her
sektöre olduğu gibi sanayi sektörüne de seri üretim ve kalite konusunda birçok yenilik getiriyor.
Firmaların üzerine düşen insan kaynağına gerekli önemi verip teknolojik gelişmeleri takip ederek doğru ve sürekli yatırımlara yönelmeleridir.
80 yıllık bankacılık geçmişimizden gelen tecrübemizle bu yatırımların finansmanı konusunda
sorumluluğumuzun bilincindeyiz. KOBİ’lere özel
olarak hazırladığımız Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon Destek Paketimizle Ar-Ge yatırımı yapmak
isteyen firmalara, yatırım kredisi kapsamında 2
yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere azami
5 yıl kredi kullandırıyoruz. Sağladığımız desteklerin müşterilerimizin, uluslararası rekabette öne
çıkmalarına sağlayacak yatırımlarına dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Serhat Akkuş: Aslında gelecekte üretimin çok yeri
yok. Bunun örneği Nike’dır. Nike’ın hiç fabrikası
yoktur, tasarımdır tüm işi.
Prof. Dr. Emre Alkin: Nike’ın bir fabrikası var aslında; burada ayakkabılara gaz basıyor... Bu teknolojiyi kimseye vermek istemediği için kendisi yapıyor.
Serhat Akkuş: Üretim önemini yitiriyor. Sıcak
satış da önemini yitiriyor, internet ortamında
e-ticaret öne çıkıyor. Artık fuarların bile önemi
kalmadı. Bu bizim için çok tehlikeli bir durum.
Dünya ticaretini şu anda sanki Google yönetiyor.
Arama motorunun karşınıza çıkardıkları ile sınırlı hareket ediyorsunuz. Şirket olarak yaşadığımız bir başka problem, yerimizin çok dar olmasıdır. Silivri, Çerkezköy, Çorlu gibi yerlerde arazi
bakıyoruz, fakat oralarda da karşımıza altyapı sorunları çıkıyor. Devlet ve belediye alt yapı yapmı-

Serhat Akkuş

Prof. Dr. Emre Alkin
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“NE YAZIK KI, KOSGEB TEŞVIKLERINDEN
FAYDALANAMIYOR OLUŞUMUZUN ANA
SEBEBI, TRAJIKOMIK OLARAK YÜZDE 50
YABANCI SERMAYELI OLMAMIZ IDI”
• Serhat Akkuş

“İHRACAT PATLAMASIYLA DIŞA AÇILAN
FIRMALAR BÜYÜYEREK DEVASA ÜRETIM
ALANLARINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR”
• Murat Doğan
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yor. Ayrıca satın alırken gayriresmi süreçlerle de
karşılaşıyoruz. Şu anda yatırıma ihtiyacımız var.
Yatırım yapsak atılım yapacağız ama maalesef bu
sebeplerden dolayı ilerleyemiyoruz. Daha doğrusu ilerlememiz gerektiği gibi ilerleyemiyoruz. On
adım atacağımıza bir adım atıyoruz. İkinci ana
problemimiz, ulaşım konusudur. Personelimizin büyük çoğunluğu Büyükçekmece’de oturuyor. Çalışanlarımızın yüzde 70’i kuruluştan beri
bizimle olduğu için Silivri’nin ötesine taşınmayı göze alamıyoruz... Silivri’de bulduğumuz arazi çok pahalıydı. Üstelik altyapısı yoktu. Fas’tan
bir örnek vermek istiyorum. Fas’ta Renault fabrikasının bulunduğu yeri inceledik. Fas çok fakir bir ülke, sokaklar da çok kötü durumda. Ama
kurdukları serbest bölgenin altyapısı hazır. Hatta güneş enerjisi alt yatırımını bile yapmışlar. Fas
gibi ülkede bu imkanlar sağlanırken, Türkiye’de
neden sağlanmasın? Bütün kaynaklarımız mevcut. Şirkette 70 kişi görev yapıyor, herkes dinamo
gibi. Çok atılgan, çalışkanlar. Gelgelim fiziki koşullar bu atılımı yapmaya müsaade etmiyor. Aslında geleceği düşünürsek, 4 bin metrekare yere
ihtiyacımız var. Şu anda bin 500 metrekaredeyiz.
Yabancı ortaklarımız Türkiye’ye yatırım yapmak
istiyorlar. Faizler onların ülkesinde çok komik seviyelerde. Çok rahat finanse edebilirler. Ama gelgelelim üstyapı, altyapı, ulaşım gibi faktörlerde
aradığımız koşullara sahip bir yeri bulamıyoruz.
Mehmet Mutlu: Mobilya sektöründe geçen yıl
KDV indirimi olmuştu. Bugün yüzde 18 ile çok
ciddi bir KDV yükümüz var. KDV yüzde 8’e indirildiğinde satışlarımız 8 milyar doları yakaladı. Biz 6 milyar dolara ulaşmasını bekliyorduk.
KDV’nin bugün yüzde 8’e inmesi faydalı olur,
diye düşünüyorum. Kayıt dışı üretim sektörümüzde çok fazla. KDV’nin yüzde 8’e inmesiyle
kayıt dışını sıfır olmasa da çok aza indirebiliriz.
Bu nedenle KDV’nin kesinlikle yüzde 8’e inmesini talep ediyoruz.
Murat Doğan: Biz 1985 yılında KOBİ olarak üretime başladığımızda, çorap şirketleri 20 metreka-

“GELECEKTE ÜRETIMIN ÇOK YERI YOK.
BUNUN ÖRNEĞI NIKE’DIR. NIKE’IN HIÇ
FABRIKASI YOKTUR, TASARIMDIR IŞI”
• Serhat Akkuş

relik üretim alanlarında atölyeler halinde faaliyet gösteriyorlardı. Atölyeler 4 -5 katlı han olarak
tabir edilen binalardaydı. Hanlarda birçok firma
iç içe imalat yapıyordu. Daha sonra ihracat patlamasıyla dışa açılan firmalar büyüyerek devasa
üretim alanlarıda çalışmaya başladılar. KOBİ'lerde dönüşüme ayak uydurmak zorunda kaldılar
daha büyük alanlara geçtiler. Çorap üretimi birden arttı. Dünyada Çin’den sonra üretim olarak
ikinci konuma geldik. Ama katma değer olarak
belki de 15’inci konumda bulunuyoruz. Han sisteminin OSB’de uygulanmaya devam ettiğini görüyoruz. Yeni sistem tek katlı olmalı... Mehmet
Bey’in çay konusunda verdiği örnek çok çarpıcıdır. 50 kuruşa mal olan bir bardak çay, üst kattaki mutfaktan aşağı büroya gelene kadar asansörle
in, çık derken 1,5 liraya oluyor. O halde yeni kurulacak alanlar tek katlı olmalı. Sosyalleşme konusu da önemli. İkitelli OSB'de bu konuya ayrılmış
yer olamadığından maalesef sosyalleşme imkanı
yok. Bunun için alan ayrılması doğru olur. Sportif
alanlar ayrılabilir, bir araya gelme imkanı verecek yemekli programlar düzenlenebilir...
Prof. Dr. Emre Alkin: Çok teşekkür ederim. Bu
toplantının burada yapılması, bizi buraya misafir
etmeniz önemliydi. Burada konuşulanların hiç
biri daha önce yaptığımız toplantılarda dev firmaların patronları tarafından dile getirilmemişti. Çünkü ayrancı ayranım ekşi demez. Bir tek
KOBİ’ler bu kadar cesaretli davranır. O yüzden
çok teşekkür ediyorum, bu cesurane konuşma ve
kalbi dokunuş için.
Murat Doğan: Vurgulamak istediğim bir nokta
daha var. Bizim makine parkurumuz tamamen
Uzakdoğu ve Avrupa kökenlidir. Türkiye’de yaklaşık 80 bin ila 100 arasında çorap makinesi var.
Ama makineleri ithal etmek zorunda kalıyoruz.
Eskiden basit çorap makineleri üretiliyordu ama
işin içine elektronik girince değişti. Avrupa’dan
almak kolay geliyor. 80 bin makinenin yüzde
10’unun her yıl hurdaya çıktığını düşünün. Demek ki, her sene 8 bin makine Türkiye’ye giriş yapıyor. Ya ikici el olarak ya da yüksek teknolojili,
sıfır olarak geliyor. Halbuki Türkiye’de yetişmiş
ustalarımız çok bilgili. İtalya’daki ustalara, nasıl
çorap makineleri yapmaları gerektiğini, hatalarını anlatarak tarif ediyorlar. Onların gelişmelerini
sağlıyor. Ama kendi ülkemizde bu makineyi yapamıyoruz. Bunu yapabilecek yetkinliğe ulaşsak
bankalar neden teşvik etmesin? Biraz önce ArGe’ye yüzde 90 devlet desteğinden bahsedildi. Neden çorap makinesine destek olmasın...
Muzaffer Bal: Bütün dostları dinlerken hepimizin sorunlarının aynı olduğunu gördüm. Bizim
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bir planlama eksiğimiz var. En fazla 3 yıl ilerisini görebiliyoruz. Halbuki 300 yılı görmek lazım.
Bu konuda hep kahveyi örnek veririm. Biliyorsunuz kahveyi Türkler bulmuş. Bizim kahve kültürümüz orta, az ve şekerli kahve ile sınırlıdır. İtalyanlar bizden alıp 100 çeşit kahve geliştirmişler.
Keşif yönümüz zayıf ama gördüğümüzü kopya
etmekte başarılıyız. Ben meslek hayatıma ArGe’den başlamıştım. İlaç sanayinde Ar-Ge çok
önemlidir. Şirketimiz İkitelli’ye 19 yıl önce gelmişti. 1993 yılında temel attık. Temel attığımızda dolar 14 liraydı, Nisan’da 41 lira oldu. Tedarikçilerimden 8 ay para istememelerini ama malları
eksiksiz göndermeye devam etmelerini istedim.
“Hiçbir kriz ömür boyu sürmez, öderim” dedim.
Gerçekten de 6 ay içinde ödeme yapmaya başladım. Üç kez müteahhit değiştirdim. Temel attım,
kriz çıkınca dondurdum. Sonra iki kat çıktım.
Yine bir krizle karşılaşınca inşaatı tekrar dondurmak zorunda kaldık. Neticede ilaç fabrikasını 5
yılda bitirdik. Normalde bir ilaç fabrikasının inşaatı iki yılda tamamlanabilir. 1999’da açılışı yaptık. İlaçta su çok önemlidir. O dönemde suyu tankerle getiriyorduk. O zamanlar doğalgaz da yoktu,
hala kazanımız durur... 5 dönümlük bir parselde
üretim yapmaktayız. Dolayısıyla biz de sizler gibi
yer darlığı yaşıyoruz. Fabrikamızı 10 yıl önce büyütmemiz gerekmekteydi. Yeni bir arazide yeni
bir bina yapmamız lazımdı ama mevcut bina ile

devam ediyoruz. Niçin devam ediyoruz? Çünkü
ekonomi nasıl olacak diye korkuyoruz. Pazarım
var ama yine de büyümeye korkuyorum. Aslında
her sene yatırım yaptık. Ama büyük bir yatırım
yapmamız gerekiyor. Arazi darlığından yatırımı
hep erteliyoruz. Yeni bir alan yaratırken en baştan planlanması lazım. 150 metrekare yer yaparken geleceğin 2500 metrekare olacağını görememişiz. Bu konuda sanıyorum özel sektör ve devlet
aynı şekilde yürüyoruz. Petkim örneğini inceleyelim... Petkim Yarımca tesisleri devreye girdiği
gün Türkiye’nin ihtiyacını karşılayamaz durumda idi. Türkiye hızlı büyüyor. Türkiye’nin ölçeği
birden ikiye çıktığı zaman yüzde 100 büyümüş
oluyoruz. Kısacası hepimiz küçük ölçekten başlayarak büyüyoruz ama büyümeyi planlayamıyoruz. İlaç sektöründe çok vasıflı eleman çalıştırmak gerekiyor. Bu konuda katı kurallar vardır.
Hijyeni ayrıdır, kontrolörü ayrıdır... Dolayısıyla
yüksek kalitede yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız bulunuyor. Bulabiliyor muyuz? Evet buluyoruz ama doğrusu, en azından teknisyen kademesinde elemanlar yetiştiren okullarımız olsa daha
iyi olur. Elektrik bizim de büyük bir girdimiz.
Yüzde 27’lik zam büyük sıkıntı verecektir.
Mehmet Kaban: Ben eski köy öğretmeniyim.
Köyde üç ayak vardır: Okul, sağlık ocağı ve cami.
Bölgemizde 25 cami, bir tane okul var. Oysa bana

Ortak Akıl Toplantısı
katılımcıları, bölgedeki
şirketler arasında
sinerjinin artırılması
için sosyal ortamların
yaratılması gereğini
vurguladılar.
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Levent Torusdağ,
firmaların finansal
çözümler konusundaki
beklentilerini
dikkatle dinleyerek
gerekli çalışmaları
yaptıklarını belirtti.

göre 25 tane okul ve sağlık ocağı olması doğru
olurdu. Burada meslek okullarına, sağlık kurumlarına, kreşlere ihtiyaç var. Bunlar olursa burası
OSB olur. Eskiden coğrafya öğretmenimiz dilsiz
harita yapardı. Bize de, “Dağları, nehirleri yerlerine yerleştirin ki, dilli harita olsun” derdi. Şimdi
biz dilsiz bir OSB’yiz. Buraya ihtiyacı olan şeyleri getirmek lazım. Sağolsun, Nihat Başkan önderlik etti, meslek okulunu getirdi. Bu örneklerin
çoğalması gerekmektedir. Ayakkabıcılar olarak
Portekiz’den ve Yunanistan’dan etkilendik ve
Ayakkabıcılık Anadolu Meslek Lisesi ile iki yıllık
yüksekokul açtık. Türkiye’de çığır açmış olduk,
bizden sonra İzmir’de, Konya’da, Gerede’de okullar açıldı. Bu okullar bize çok şey kattı.
Halil Rıdvan Öz: Yer sıkıntısını biz de çok yaşıyoruz. Firmalar daha fazla üretmek için taşınmak
istiyor. Aslında teknolojik sıçramayla aynı yerde
daha çok ürün üretebileceğimizi düşünüyorum.
Ar-Ge’yi daha iyi yaparak, malzemesini, kontrol
sistemlerini, uygulama alanlarını, yapay zekasını daha iyi yöneterek, ölçeğini mikroya indirerek
çok büyük bir değer üretebiliriz.
Levend Torusdağ: Öncelikle bir noktanın altını
çizmek istiyorum. Bu toplantının temel amaç-

ları firmalar arası işbirliğini ve iş dünyasının her
kesimi arasında diyalogu artırmaktır. Bankacılık
sektörünü temsilen bulunduğumuz bu platformda, finans sektöründen her türlü talep ve beklentilerinizi ilk ağızdan dinlemek, ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler üretebilmemiz noktasında
bizler için çok önemli. Ben sözü sizlere bırakırken tüm firmalarımızın finansal çözümler konusundaki beklentilerini dikkatle takip ederek
notlar alacağımızı belirtmek isterim. Organize
Sanayi Bölgeleri uluslararası pazarlarda rekabetçi firmaların yoğunlaştığı alanlar. Ülkemizin en
önemli sanayi bölgesi olarak İkitelli OSB de ihracat konusunda aktif bir bölge. Bugün dünyanın
neresine giderseniz gidin İkitelli OSB’de faaliyet gösteren bir firmanın ihraç ürünlerine rastlayabiliyorsunuz. Başta Almanya, ABD ve Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa olmak üzere birçok
gelişmiş pazarda İkitellili firmaların ürünleri yer
alıyor. Ürün çeşitliliğimizi genişleterek bu ülkelerdeki varlığımız artırırken tüm dünya pazarlarına daha fazla firmayla gitmeliyiz. Globalleşen
dünyaya ayak uydurmak için alternatif pazarlara yönelip 7 kıtada da aktif rol üstlenmeliyiz. Biz
de Halkbank olarak ülkemizin katma değerini
artırmasında stratejik öneme sahip olan sanayi sektöründe ihracat yapan ve yapmak isteyen
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tüm firmalarımıza özel ürün ve hizmet geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bugün, Türkiye genelinde 7
lokasyonda bulunan Dış Ticaret merkezlerimizde, her biri alanında uzmanlaşmış 280 dış ticaret personelimizle hizmet veriyoruz. Firmaların
ihtiyaç duyduğu uzman görüşü ve teknik desteği sağlamak için oluşturduğumuz bu sistemle müşterilerimize dünyadaki gelişmelere uygun
olarak çözüm üretiyoruz. Son olarak, TİM üyesi
70 bin ihracatçıya destek sağlamak üzere, diğer
bankalarla birlikte ortak bir protokole imza attık. Daha önce, 2014 – 2016 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında, 3.300’ü
aşkın firmaya 1 Milyar Dolar’a yakın kredi desteği sağlamıştık. Yeni dönemde daha fazla firmanın bu destekten yararlanmasını istiyoruz. Yine
bir yenilik olarak, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Alibaba.com üyelik bedellerinin yüzde
80’lik kısmını devlet desteğiyle karşılayan KOBİ’lerin, üyelik bedellerinin yüzde 20’lik kısmını karşılıyoruz.145 bin üyesi bulunan Halkbank
KOBİ web sitemiz, sürekli güncellenen “KOBİ
Gelişim Platformumuz” ve yine TİM Akademi ile
birlikte hazırladığımız “KOBİ’lere Yurtdışı ile İş
Yapma Rehberi” gibi çalışmalarımızla da müşterilerimize değer katmayı sürdürüyoruz. Dış ticarette rekabetin ana unsurunun sadece fiyat rekabeti açısından değil, teknolojik açıdan da rekabet
edebilme yeteneği olduğu bir dönemden geçiyoruz. Eğer Türkiye’nin uluslararası rekabette daha
güçlü bir ülke olmasını istiyorsak, katma değeri yüksek ürün üretimine geçmesi gerektiğinin,
bunun için de dijital anlamda köklü bir değişim
yaşamamız gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz.
Bu noktada, Bankamızın işletmelerin dijitalleşme yönündeki yatırımlarına yönelik özel ürünler üzerinde çalıştığını, yakın zamanda yepyeni
ürün ve hizmetlerimizle karşınızda olacağımızı
ifade etmek isterim.
Prof. Dr. Emre Alkin: Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Kalite ve fiyat ile rekabet eden
Türkiye’nin bilgi rekabetine geçebilmesi için neler yapılmalı diye söze başlasam sabaha kadar
konuşurum. Türkiye’nin kurtuluşu, fabrikaları,
proje ve Ar-Ge bazlı kümeleştirmektedir. Coğrafya bazlı kümelenme bana göre çözüm değildir.
Bölgesel mi, sektörel mi teşvik mi verilmeli sorusunun yanıtı “Sektörel teşvik verilmeli”dir. Bir
bölgede belirli sektörlere, başka bir bölgede başka
sektörlere teşvik verilmelidir. Bu konu, asimetrik
büyüme modeli olduğu için çok kapsamlı düşünülmesi gereken bir iştir. Herkese teşvik verildiği için sonuç alınamamaktadır. İthal ara malı alıp
üzerine daha yüksek katma değer ekleyerek ihraç edeceğiz ki, dış ticaret açığımız kapansın. Nihai mala sürekli vergi koymak, ithalatı düşürmü-

yor, enflasyonu artırıyor. İyi vergi alıyoruz ama
ihracat artmıyor. “Biz fason üretim ile başlayarak
dünya marka yaratmak zorundayız. Bu süreçte vatandaş kaliteli yabancı malı dünyadaki herhangi birinden çok daha pahalıya alacak. Çünkü
gelecekte aynı kalitede üretecek milli üretici yaratmayı hedefliyoruz” denebilir. Böyle bir stratejiyi doğru bulmam ama olabilir. Fakat maalesef
bugün Türkiye’den çarpıcı, etkileyici, yeni bir şey
çıkmıyor. Kalite ve fiyat rekabetinden bilgi rekabetine geçiş kolay değil. Kimsenin aklına gelmeyen bir kümelenme modeli bulmamız lazım.
Ancak zekaların konsorsiyumu ile başarılı olabiliriz. Zira iyi tasarımcı iyi para gerektirir. Örneğin
sanal ortamda Ar-Ge fikirlerinin kümelendiği bir
projeyi finanse etsek ve öne sürülen 10 fikirden
3’ü başarılı olsa, İsrail ve İsveç modelinde olduğu
gibi belirli hedeflere varabiliriz.
Kazım Özeren: Çorapçılar Sanayi Sitesi’nin başkanlığı yapıyorum. Biz üretip dünyaya satmak
zorundayız. Güncel sorunlarımızdan biri yetişmiş ara eleman açığıdır. İkinci konu maliyetler sorunudur. Dünyada söz sahibi olabilmemiz
için enerji, hammadde fiyatları gibi maliyetlerde
avantajlı olmamız gerekir. Çin çorap üretiminde
dünyada birinci. Türkiye ise ikinci konumda. Bu
noktaya kendi imkanlarımızla ulaştık. Ana hammaddemizin yüzde 80’i pamuktur. Çin devleti,
tekstilcileri her yıl pamuk rezervlerinin ne kadarının devlet destekli olduğu konusunda bilgilendiriyor... Enerji konusu da önemli. İkitelli OSB
olarak elektriği tedarik edip sattığımız halde ulusal tarife sonrasında problemler yaşıyoruz. Ortak
akılın ortaya çıkması önem taşımaktadınr. O anlamda katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyorum... İkitelli Organize Sanayi Bölgesi olarak
bu toplantıların devam etmesini arzu ediyoruz...

“HALKBANK OLARAK BIZIM HER SEKTÖRLE
ILGILI ÇÖZÜM ÜRETME ŞANSIMIZ VAR”
• Levent Torusdağ

“BIZ ÜRETIP DÜNYAYA SATMAK ZORUNDAYIZ.
GERÇEKTEN DE BAŞKA ŞANSIMIZ YOK”
• Kazım Özeren
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İKİTELLİ ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİNİN
SIÇRAMASININ
ÖNÜNDEKİ 10 ENGEL
1- Alanlar yetmiyor

6- Kapalı AVM ihtiyacı

30 yıl önce KOBİ’ler sur içindeki üretim yerlerinden İkitelli’ye
geldiğinde “Bu bölge bize yeter” denmişti. Ama gel gelelim ülke
değişti, şartlar değişti, teknoloji gelişti ve bu bölge hiç birimize yetmez hale geldi. İkitelli’deki şirketler artık büyümek istiyor. Talepleri, İkitelli’deki girişimcilere İstanbul ve yakın çevrede yer tahsis
edilmesi.

MASKO’da yer alan mobilyacılar, Üçüncü Havamlimanı’na yakın
bölgede, kapalı AVM konseptinde alışveriş merkezi kurmak istiyor. Çünkü insanlar artık açık alanda alışveriş yapmıyorlar. Yazın
sıcağından, kışın soğuğundan kaçarak, restoranlarda yemek
yiyerek, gezerek alışveriş yapmak istiyorlar. Yönetimin Üçüncü
Havalimanı bölgesinde arazi arayışı bulunuyor. Ama devletin
sağlayacağı imkan önemlidir.

2- Teknolojik sıçrama gerekli
Yer sıkıntısını çözmek için bir başka yol, teknolojik sıçrama... Teknolojik sıçramayla aynı yerde daha yüksek katma değerli ürün
üretilebileceği düşünülüyor. Ar-Ge’yi daha iyi yaparak, malzemesini, kontrol sistemlerini, uygulama alanlarını, yapay zekasını
daha iyi yöneterek, ölçeğini mikroya indirerek çok büyük bir katma değer üretmek mümkün.

3- Finansal kaynağa erişim

7- Kooperatifler bir araya getirilmeli
Ortak sorunların çözümü için bölgedeki şirketler arasında sinerji
sağlamak şart. Bölgedeki 30 bin bağımsız işletmeyi kooperatiflerin bir araya getirmesi mümkün değil. Bunları bir araya getirecek olan İOSB yönetimidir.

8- Sosyal ortamlar yaratılmalı

Bir başka sıkıntı, finansal kaynağa erişim. Bazı bankalar kredi
vereceği zaman bire üç teminat, ipotek istiyor. Makineleri teminat olarak saymıyor, sadece binayı teminat sayıyorlar. Neyse ki,
geçtiğimiz dönemde buna kısmen de olsa çözüm bulundu.

Bölgedeki firmalar birbirinden haberdar değil. Benzer sektörlerde çalışıyorlar. Birinin üretemediğini örneğin komşusu yapıyor
ama o, dışarıdan alımı tercih ediyor. Şirketler gündelik işler arasında kaybolmuş durumdalar. OSB içinde tanıtım stantları kurulabilir, firmaların birbirini tanımasına yönelik toplantılar yapılabilir.

4- Enerji maliyeti

9- Eğitim şart

Elektrik sanayicinin, üretimin KOBİ’lerin olmazsa olmaz bir numaralı girdisidir. OSB'lerde şirketlerin kullandığı elektriğe yapılan yüzde 20’nin üzerindeki zam, girişimcinin belini bükmüştür.

Eğitim olmadığı için katma değeri yüksek ürünler yapamıyoruz.
İhtiyaç analizi yapılarak çalışanın eğitimini sağlayacak kurumlar
oluşturulmalı, mevcut kurumlar güçlendirilmelidir. Hedef, işyerlerinde sertifikasız personel kalmaması olmalıdır.

5- Sanayide çalışmak özendirilmeli
İnsan kaynaklarında sıkıntı büyük. İnsanlar sanayide değil hizmet
sektöründe çalışmayı tercih ediyor. Mevcut personel de sık sık iş
değiştiriyor. Sanayici personel bulamıyor.

10- Çifte vergi önlenmeli
Çöp ve çevre vergisinin hem belediyeye hem de Çevre Bakanlığı’na ödenmesi tutarsızlık yaratmaktadır.

TARIM VE GIDA
SEKTÖRÜNÜN YOL
HARİTASI
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Tarım ve gıda sektörünün önde gelen
temsilcileri ve akademisyenler Endüstri 4.0
stratejisini belirledi.
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Doç. Dr. Burak Küntay
BAU Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Turkistime Toplantı Moderatörü

EN KRITIK 4.0: TARIM VE GIDA
TURKISHTIME ve BAU ortaklığında gerçekleştirdiğimiz endüstri 4.0 ortak akıl toplantılarımızın sonuncusunu tarım ve gıda
sektörü üzerine gerçekleştirdik. Hem dünya hem de ülkemiz için, daha doğru ifadeyle toplumlar için çok kritik ve hassas irdelenmesi gereken bir alan olduğu herkesin hem
fikir olduğu en önemli konulardan biriydi.
Aslında bu özelliği dolayısıyla da diğer bütün
sektörlerden daha fazla kamu ve bürokrasi ile iç içe bir sektör olduğuna vurgu yapıldı.
Tüm bu tartışmaları en iyi özetleyen iki
cümle ise yine değerli sektör duayenlerinden
geldi. Bunlardan bir tanesi “politikanın tarımı olmaz, tarımın politikası olur” ifadesiydi. Bir diğeri ise ‘Alim-Emir-Tacir’ modeliydi.
Buna göre tarım ve endüstri 4.0’ın entegrasyonu için uzun vadeli politika ve stratejilere
ihtiyacımız bulunduğu varsayımıyla akademi ve sivil topluma düşen görevin doğası gereği bu uzun vadeli politika ve stratejiler için
AR-GE ve proje üretmesi, bunu emirin yani
karar alıcıların değerlendirmesine sunması,
emirin onayladığı projelerin ise tacir tarafından yine emirin çizdiği yasal çerçeveyle eko-

nomiye kazandırılması gerektiği görüşüne
yer verildi.
Bununla birlikte başka bir önemli konu
Türkiye’nin tarım sektöründeki bölgesel potansiyelinin çok yüksek olduğu gerçeğiydi.
Bunu en güzel ifade eden cümle ise “Ülkemizi merkeze alıp 4 saatlik bir uçuş dairesi
çizerseniz, bunun içinde takriben 1.7-1.8 trilyon dolarlık bir gıda ticaretinin var olduğunu görürsünüz ve burada da 1 milyar insan
yaşıyor, çok ciddi bir tüketim alanı var” oldu.
Tarım 4.0’ın Türkiye’deki uygulamaları,
tarım 4.0’ın istihdam, gıda güvenliği ve gıda lojistiği üzerine etkileri, potansiyeli açığa çıkarmak için markalaşma ve yerli teknoloji üretiminin önemi, endüstri 4.0’ın tarım
dahil tüm sektörlere entegrasyonunda büyük veri analitiğinin en kritik alanlardan biri olduğu gibi konulara da değinilen toplantı, Türkiye’nin “tarım 4.0” için oluşturulacak
yol haritasına önerilerle sona erdi.
Yine sektör liderlerinden çok fazla şey öğrendiğim verimli bir toplantı gerçekleştirdik.
Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, keyifli okumalar dilerim.

2018, Haziran, Turkishtime
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Fotoğraflar Ferhat Uludağlar
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Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği liderliğinde Bahçeşehir Üniversitesi
ev sahipliğinde Turkishtime tarafından düzenlenen Ortak Akıl
Toplantıları’nın altıncısında bu kez tarım ve gıda sektörü temsilcileri
buluştu. Tarımda Endüstri 4.0’ın yaygınlaşmasıyla, üretim
maliyetlerinin düşeceği, kimyasalların kullanımının azalabileceği hatta
sıfırlanacağı, böylelikle insan sağlığının korunabileceği ve verimin
birkaç misli artacağı konusunda hemfikir olan sektör temsilcileri, bu
geçiş sürecinde yapılması gerekenleri masaya yatırdı.
2018, Haziran, Turkishtime
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ürkiye bir tarım ülkesi. İklimsel avantajları sayesinde hemen her türlü tarım ürünün
yetiştirilebildiği topraklara sahip. Tarım ve sanayi sektörleri de birbirine bağlı iki sektör. Tarımsal faaliyetler, sanayiden bağımsız olarak düşünülemez. Ekonomik gelişme sürecinde tarım ve sanayi sektörleri arasında bir paralellik sağlanamazsa dünya
piyasalarındaki konjonktürlerin karşısında güçlü olmak mümkün değil. İşte bu yüzden tarım
ve gıda sektöründeki endüstri 4.0 geçiş süreci ve bu süreçte izlenecek strateji çok önemli.
Türkiye’de toplam 42 bin işletmeyle çalışan senede 375 milyar TL’lik GSMH yaratan bir gıda
sanayi var. 42 bin işletmede 450 bin kişi çalışıyor. Gıda sanayini ülkemizdeki diğer sanayilerden ayıran en önemli özelliği ülkemizin her ilçesinde, kazasında, hatta köyünde bile olabilmesi. Yaygınlık açısından hiçbir sanayiye benzemiyor. Bahçeşehir Üniversitesi ve Turkishtime’ın
birlikte düzenlediği Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya gelen tarım ve gıda sektörünün temsilcileri endüstri 4.0’ın sektörün gelişimi ve hak ettiği düzeye gelebilmesi için önemli bir araç
olacağını düşünüyor. 4.0’ın tarıma ve gıdaya entegrasyonunun sağlık ve tasarruf getirirken, iş
gücünü de hafifleteceğini ifade eden sektör temsilcileri, bu dönüşümü gerçekleştirirken üniversitelerle işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Türkiye tarımının dünya ile rekabetinde
daha üst sıralara tırmanabilmesi için daha katma değerli ürünler üretmesi gerektiğini kaydeden temsilciler, tarım 4.0 için bir yol haritası ihtiyacı olduğunun da altını çizdi.

Burak Küntay: Turkishtime ile gerçekleştirdiğimiz
Ortak Akıl Toplantıları’nın altıncısı için buradayız.
Bugüne kadar tekstil, otomotiv, bilişim, lojistik, turizm, perakende gibi çok önemli konularda bu toplantıları yaptık ama belki de şu an en önemlisini
yapacağız. Çünkü Türkiye her ne olursa olsun bir
tarım toplumu. Ancak ne yazık ki tarım bu kadar
önemli olmasına rağmen toplumsal olarak ona bakış açımızda eskiden beri süre gelen bazı yanlışlar
mevcut. Sektörlere ilişkin inovasyonlar konuşulurken tarım ne yazık ki en son akla gelen bir sektör.
Oysa ki siz değerli sektör duayenlerinin tarıma yapmış olduğu teknoloji yatırımları gitgide had safhaya
geliyor. Bugün burada iki tane ev sahibimiz var biri
biz Bahçeşehir Üniversitesi, diğeri de Dijitalleşme
ve Endüstri 4.0 Derneği. Bu yüzden açılış konuşmasını yapması için Derneğin Başkanı değerli Ali
Rıza Ersoy beyefendiye de sözü vereceğim. Burada
konuşacaklarımızı üçe bölelim. Birinci bölümde
dijitalleşme ve endüstri 4.0 alanlarında tarım sektörünün bulunduğu konumu, ikinci bölümde de bu
dönüşüme bağlı yapılabilecek gelişmeler ne olabilir,
4.0 tarıma uygun mu, uydurulabilir mi, yapılıyorsa
hangi noktalarda neler yapılabilir konularını konuşalım. Son olarak da endüstri 4.0’ın sektöre entegrasyonu sırasında devletten ve üniversitelerden
beklentileriniz nedir konusunu ele alacağız.
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Ali Rıza Ersoy: 2010 yılından itibaren batının sanayi üretimi doğunun gerisinde kalmaya başlayınca
batıda panik baş gösteriyor. Bu paniğin ilk reaksiyonunu Almanya’da görüyoruz. Alman Federal
hükümeti 2013 yılında yaklaşık 40-50 kişilik bir
takım kuruyor. Bu takımda benim de bünyesinde
çalıştığım Siemens’ten 10 kişi, kamu, üniversiteler,
sanayiciler ve teknoloji üreticisi şirketler var. Bu
ekip bir yıl süresince çalışıp bir yol haritası hazırlıyorlar ve 2013 yılının sonunda da dünyaya endüstri
3.0’dan 4.0’a geçişin planını açıklıyorlar. Hepinizin malumu olduğu gibi endüstri 4.0 kavramı işte
böyle ortaya çıkıyor. Yani başlangıç sebebi batının
krallığını doğuya kaptırması ve Almanya’nın buna
ilk reaksiyonu gösteren batı ülkesi olması. Akabinde dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover
Messe’nin mottosu 2015 yılında endüstri 4.0 olarak
belirleniyor ve böylece sadece Alman sanayiciler
değil, bütün dünya sanayicileri 4.0’ı konuşmaya başlıyor. Hemen arkasından biz bu manifesto
açıklandıktan 10 ay sonra Türkiye Siemens olarak
ülkemizde büyük bir basın toplantısı düzenliyoruz ve diyoruz ki: “Birinci sanayi devrimini birkaç
yüzyıl, ikinciyi, üçüncüyü 40-50 yıl ıskaladık, ne
olur gelin şu 4. sanayi devrimini ıskalamayalım.”
Ve bugün çok net biliyoruz ki Türkiye, 4.0’ı ıskalamıyor. Sadece ben şirketim adına bugüne kadar
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170’ten fazla etkinlikte 50 binden fazla sanayici, 10
binden fazla öğrenciyle ile göz göze geldim. 2016
yılının başındaki Davos’taki motto da 4.0 olunca bu sefer sadece sanayiciler değil, işletmeciler,
hukukçular, finansçılar da 4.0’ı konuşmaya başladı. Türkiye’nin Davos’u olarak adlandırılan Uludağ’daki Türk Ekonomi Forumu’nun da konusu
4.0 olunca ülkemizde bu konu daha yaygın konuşulmaya başlandı, ardından TÜSİAD'ın 4.0 raporu
açıklandı. Medya çok yakın ilgi gösterdi ve gerisini
hepimiz biliyoruz zaten. Bugün gelinen noktada
neredeyse her şeyin sonuna 4.0 konmaya başladı. Aslında 4.0, dijitalleşmekten başka bir şey değil. Burada bulunma sebebimiz: Tarım 4.0. Ben 32
yıl çalıştığım Siemens’ten emekli olduktan sonra
köy çocuğu olduğum ve toprağı çok özlediğim için
memleketim Urla’ya döndüm ve bundan bir yıl
kadar önce işte bu Tarım 4.0’la karşılaştım. Tarım
bilgim ve görgüm yok, sizler çok daha iyi biliyorsunuz ama inşallah olacak. Tarım 4.0 konusunda ne
yapabiliriz diye araştırırken İzmir’de düzenlenen
ülkemizin en büyük tarım fuarının mottosunun
geçen yıl 4.0 yapma kararını aldık. Daha fazla nasıl
yaygınlaşabiliriz diye düşünürken de Dijitalleşme
ve Endüstri 4.0 Derneği’ni kurmaya karar verdik.
Sadece dijitalleşme demedik çünkü endüstri 4.0
öncelikli konular olsun ama asıl ülkenin dijitalleş-

mesinin önünü açalım istedik. Dernek çok yeni,
Kasım ayında açıldı. Dokuz şirket bir araya geldik.
Altı aydır, web sitesi, eğitimler, akademik çalışmalar, pazar yeri araştırmaları gibi faaliyetler yapıyoruz. Önümüzdeki aylar ve yıllarda faydalı işler
yapmak için elimizden geleni yapacağız.
Müjdat Sezer: İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanıyım. 40 senedir bu sektörün içinde olan biri olarak tavukçuluk
veya hayvancılık olsun, geçmişte bir endüstri olarak kabul edilmediğimizi görmekten üzüntü duyduğumu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Ama
son 5-10 yıldır gerek dünyada, gerek Türkiye’de bu
işin bir endüstri olduğu artık kabul edilmiş durumda. Tarım ve hayvancılık, kesinlikle endüstri 4.0
ile ilgili bir konudur, öncelikle bunu vurgulamak
isterim. Hayvancılığın birincil tedarikçisi tarımdır. Tarım, yine üzülerek söylüyorum, ne yazık ki
ülkemizde gerektiği ilgiyi görememektedir. Oysa
ki tarıma biraz daha fazla ilgi gösterilse gerek üretim, gerek kalite açısından şimdi çok daha güzel
bir konumda olurduk. Tarıma bugünkünden en
az 10 misli önem verilmesi gerekmektedir. Kaldı
ki beyaz et olsun, diğer hayvancılık sektörlerinde
olsun, ana girdi ham maddesinin oldukça büyük
bir kısmı ithal edilmek zorundadır. Ben İhracatçı-

Dijitalleşme ve
Endüstri 4.0
Derneği Başkanı Ali
Rıza Ersoy, “Nasıl
Sanayi Bakanlığı
Türkiye’nin Endüstri
4.0 Yol Haritası’nı
hazırladıysa,
Tarım Bakanlığı da
Türkiye’nin Tarım
4.0 Yol Haritası’nı
hazırlamalı” dedi.
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İstanbul Su Ürünleri
ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği
Başkanı Müjdat
Sezer, oldukça emek
yoğun, insanların kas
gücüyle çalıştığı bir
sektör olduklarını,
işte bunun da
Endüstri 4.0 ihtiyacını
ortaya çıkardığını,
robotlaşmaya uygun
olduklarını söyledi.
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lar Birliği Başkanı olarak bir malı ihraç ederken her
zaman şunu düşünmüşümdür; evet bu malı satıp,
bu kadar dolar gelir getirdik ama bu malı üretmek
için ne kadar dolar dışarıya ödedik? İşte bunun hesabını yapmak zorundayız. Tarımla ilgili diğer sektörlerde olsun; meyve ve sebzede olsun çok verimli
topraklara ve iklime sahibiz. Yineliyorum; tarıma
daha fazla önem verilmesi şarttır. Buna bağlı olarak endüstri 4.0 konusuna gelirsek; tabii ki bu işin
duayenleri benden çok daha iyi bileceklerdir ama;
siz bir tarlayı endüstri 4.0’a uygun olarak ekebilir,
sulayabilir, toplayabilirsiniz. Bunların otomasyonlaşması dünyada çok daha yaygın olarak kullanılıyor. Dijitalleştirilmesi en kolay olan yerler.
Bunun gıda kısmına da bakarsak. Türkiye’de beyaz et sektörü dünya kalitesinde ürünler üretebilecek durumdadır. Japonya bile bizim kalitemizi
kabul etmiş ve ihracat yaptığımız ülkeler arasına
girmiştir. Bizim sektörümüz oldukça emek yoğun
bir işe dayalı, inanılmaz bir biçimde insanların kas
gücüyle çalıştığı bir ortam. İşte bu da bizi endüstri
4.0’a götürüyor. Çok robotlaşmaya uygun bir sektör. Bu noktada konu buna yapılması gereken yatırıma geliyor. Bunlar ayrı konular tabii. Son olarak
tarım ve hayvancılıktaki önemli bir konuya dikkat
çekmek isterim: Bürokrasi. Tarım ve hayvancılık,
diğer sektörlere göre çok daha bürokrasiyle iç içe

olan bir sektör. Özelikle tarım, siyaset ve bürokrasinin ortaklaşa gitmesi gereken bir yer. Yapılacak o
kadar çok şey var ki, ama önce bakanlık adı önemli
değil bürokrasiye endüstri 4.0’ın ne olduğunu, tarım politikalarında neler yapılması gerektiğini gerek üniversiteler, gerek biz sektör temsilcileri olarak iyi anlatabilmeliyiz. Tarım bürokrasinin buna
çok ihtiyacı olduğunu bulunduğum platformlarda
her zaman görüyorum.
Rint Akyüz: Öncelikle tarım ve gıdayı kısmen ayırmak istiyorum. Tarım gıdanın olmazsa olmaz bir
komponentidir ama tarımın ve gıdanın içindeki
sanayi faaliyetlerini ikiye ayırmak lazım. Türkiye’de toplam 42 bin işletmeyle çalışan senede 375
milyar TL’lik GSMH yaratan bir gıda sanayi var. Bu
sanayi, AB sanayisine birebir çok yakın. Ülkemizdeki sanayinin % 98’i KOBİ. 42 bin işletmede 450
bin kişi çalışıyor, demek ki işletme başına 10 kişi
filan düşüyor. Ama gıda ve içecek sanayini diğer
sanayilerden ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi konsantrasyon meselesi. Diğer sanayileri alıp
işte demir çeliği Karabük-Ereğli arasına belli bir
eksene sıkıştırabilirsiniz, otomotivi Bursa-Kocaeli
eksenine bir yere koyabilirsiniz ama gıda sanayi
Türkiye’nin her ilçesinde, kazasında var. Bir kere
yaygınlık açısından hiçbir sanayiye benzemiyor.
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%2’lik paya sahip büyük şirket sayısı, aslında ufak
gibi görünüyor ama, üretime gelince neredeyse
%50’ye yaklaşıyor. Yani tüm tarım ve gıda üretimini yapan büyük gıda şirketlerinin sayısı %2
ama üretimde %45’in üzerindeler. Bu yapı AB’ye
çok benziyor. AB de gıda sanayine gerekli önemi
15 sene önce vermeye başlamıştır. Son 10 senedir
gıda, Avrupa’nın en büyük sektörüdür; AB’nin GSMH’sinin %13’ü gıda oluşturur. Biz şu anda Türkiye
olarak 2. ve 3. sıra arasında dolaşıyoruz. Bizim Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’muz (TGDF), aslında gıda sektörünün en büyük
temsilcisi; içinde gıda ile ilgili tüm üretim birimlerini temsil ediyor. Sanayi 4.0 meselesiyle TGDF çok
heyecenlandı. Bu 4.0’ın dünyada iki tane öncüsü
var: Siemens ve General Electric. Biz işte bu ikisiyle de birer toplantı yaptık. Sanayi 4.0 nedir, bizim
buna nasıl bakmamız lazım, nasıl uygularız diye
bize ders verdiler. Gıda sanayini burada ister istemez ikiye ayırmak zorundasınız. %98’i bir kenara
koyalım bir kere, çünkü örneğin fırın da bir gıda
sanayi, o da bir işletme. Ama diğer %2’nin Sanayi
4.0’la gideceği çok yol var. Bunun için de doğru tespitler yapmak lazım. AB gıda sanayi 1.1 trilyon Euro
üretim yapıyor. Bizdeki rakamı az önce söyledim
375 milyar TL, bu rakamı AB ile kıyasladığınız zaman onların tamamen %10’u olduğumuzu göreceğiz. AB’ye son giren 11 ülkenin toplamı bir Türkiye
etmiyor aslında. Bizim bunun da farkında olmamız
lazım. Türkiye’nin etrafında çok ihracatçılar var
diye söylüyorum, ülkemizi merkeze alıp 4 saatlik
bir uçuş dairesi çizerseniz, bunun içinde takriben
1.7-1.8 trilyon dolarlık bir gıda ticaretinin var olduğunu görürüsünüz. Ve burada da 1 milyar insan
yaşıyor, çok ciddi bir tüketim alanı var. Bizim bu
alanlara ulaşabilme imkanımız var. Türkiye’nin
daima çok büyük özellikleri, imkanları, avantajları mevcut ama bunun yanında da dezavantajları
var. Ülkemizin bulunduğu coğrafyanın jeopolitik
önemi, bizi hem çok güçlü kılıyor hem de yanı
sıra çok büyük sıkıntılar getiriyor. Serbest bir piyasa ortamı bulmadan bu şartlar altında büyüyüp
ileri gitmemiz mümkün değil. Serbest piyasanın
adı olmasına rağmen serbest olmaması en önemli
konumuz; ülkemizde serbest piyasa dinamikleri
maalesef çalışmıyor. Dünyada tarımını sanayisine entegre edemeyen hiçbir ülkenin kalkınması
mümkün değilken, bu çerçevede bizim ülkemizde
de devletin düzenleyici rolüne geri dönüp, idareci
rolünü bırakıyor olması lazım. Benim en büyük
özlemlerimden biri bu. Çünkü bizim sektör olarak
çok büyük kabiliyetimiz ve avantajımız var.
Burak Küntay: Sayın Halim Aydın, MÜSİAD’ta çok
önemli bir konumda bulunuyorsunuz, aynı zamanda bir iş adamısınız. Olaylara akademik perspektif-

Prof. Dr. Şenay Yalçın

Ali Rıza Ersoy

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0
Derneği Başkanı

KIMDIR?
Ege Üniversitesi Fen
Fakültesi’nden mezun olan
Şenay Yalçın, 1974 yılında
aynı üniversite ve fakültede
yüksek lisans eğitimine
başladı. Sonrasında Ege
Üniversitesi Mühendislik
Bilimleri Fakültesi’nde asistan
olarak çalıştı. Aynı yıl doktora
çalışmalarına başlayan Yalçın,
1979’da “Nükleer Silahlar”
üzerine hazırladığı tezini
tamamladı. Ardından İstanbul’da
Hava Harp Okulu’nda öğretim
üyesi olarak göreve başladı.
Burada Fen Bilimleri Bölüm
Başkanı iken kendi isteği
ile ayrılarak, Bahçeşehir
Üniversitesi’nin kuruluş
çalışmalarına katıldı. Ardından
aynı üniversitede Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanlığı, Mühendislik
Fakültesi Dekanlığı ve İdari
İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı olarak çalıştı. Yalçın,
Temmuz 2011’den bu yana
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
olarak görev yapmaktadır.

KIMDIR?
Siemens Türkiye’de, 32 yıl
çeşitli bölümlerin Direktörlükleri
ile, bir dönem “Siemens
Business Solutions” şirketi
Genel Müdürlüğü yaptı. İcra
Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür
Yardımcılığı görevlerinin
ardından, Ekim 2017’de “ION
Academy”yi kurdu. Danışmanlık,
mentorluk/koçluk ve eğitmenlik
yapıyor. Tarsus Amerikan
Koleji ve İTÜ Elektronik
Fakültesi mezuniyetinden sonra
Viyana Teknik Üniversitesi’ni
master derecesi ile bitirdi. Eş
zamanlı olarak aynı üniversitede
5 yıl asistanlık yaptı. Dijitalleşme
ve Endüstri 4.0 Derneği kurucu
başkanı, TÜSİAD Endüstri
4.0 Çalışma Grubu kurucu
başkanı, Etik ve İtibar Derneği
kurucu başkanı. “Dijitalleşme
ve İnovasyon Çağında Değişimi
Yönetmek”, “Dijital Çağda
Koçluk/Mentorluk”, “Tükenmişlik
Sendromu” ve “Endüstri 4.0
El Kitabı” adlı kitapları yayına
hazırlanmakta.

“TÜRK GIDA SANAYİ, 42 BİN
İŞLETMEYLE YILDA 375 MİLYAR
TL’LİK GSMH YARATIYOR”
• Rint Akyüz
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Bedri Girit

Celil Serhan Tezcan

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçıları Birliği
Başkanı

TARSENS Kurucu Ortağı ve CEO

KIMDIR?
KIMDIR?
1962 Rize doğumlu olan Bedri
Girit, İstanbul Ünv. Kimya
ve Anadolu Ünv. İşletme
Fakültelerini bitirdi ve Ege
Ünv.’nde de İşletme mastırı yaptı.
Zirai ve veteriner preparatları
üreten bir firmada fabrika
müdürü olarak iş hayatına atılan
Girit, Tarım Bakanlığı’ndan
10 adet zirai ve veteriner ilacını
ruhsatlandırdı ve üretilmesine
önderlik etti. 1987’de kanatlı
ve yem sektöründe faaliyet
gösteren uluslararası bir firmada
göreve başladı. Son 10 yılında
Genel Müdürlük olmak üzere 25
yıl boyunca, üretim ve pazarlama
konularında sorumluluk üstlendi.
CP Group sonrası kanatlı
ürünleri üretici ve ihracatçısı
firmalarda üst düzey yöneticilik
ve yönetim danışmanlığı yaptı.
Ekiz Tavukçuluk A.Ş.’de CEO
olan Girit, kendi kurduğu
firmada mümessillik ve
danışmanlık veriyor. Girit, Ege
Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçıları Birliği’nde
kanatlı ve yumurta sektöründen
başkan seçilen ilk isim.

Ziraat Mühendisliği
Zootekni Bölümü (Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalar
Tezi), Biyosistem Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümü (Yaşam Döngüsü
Değerlendirmesi Tezi) Yüksek
Lisans derecelerine sahiptir.
Doktorasını İstanbul Teknik
Üniversitesi Geomatik
Mühendisliği’nde Hassas
Tarım ve Yapay Zeka üzerine
yapan Tezcan, ileri düzey
matematik, istastistik, gömülü
sistem tasarımı, birçok dilde
programlama yapabilme
yetisine sahip bir polymath’dır.
Şu anda TARSENS firması
sahibi olarak, ülkemizde ve
çevre ülkelerde kablosuz
sensör ağları ve yapay zekaya
sahip bilinçli kameralar
ile hassas tarımda yapay
zeka uygulamaları üzerine
çalışmaktadır.

“BÜYÜK PROJELERİN BAŞARILI
OLABİLMESİ İÇİN ŞU 3 ÖNEMLİ
SACAYAĞININ OLMASI ŞART:
EMİR, ALİM VE TACİR”
• Halim Aydın
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ten de bakabiliyorsunuz. Rint Bey’in burada önemli
bir eleştirisi var. Özel sektör tecrübelerinizi bir kenara bırakıp devlet yerine kendinizi koysanız sizce
bu sorun aşılabilir mi, aşılmalı mı?
Halim Aydın: Aşılabilir elbette. Türkiye’nin siyaseti genelde çıktıları çabuk olan projeler üzerinden
yapılır; çünkü siyaset popülariteyi sever, çünkü
kısa sürede oya dönüştürür. Bilindiği üzere demokratik ülkelerde de seçimler sık sık yapılmaktadır. Çıktıları çabuk olan projeler de bu işe çok
hizmet eder. Ben bir siyasetçi değilim, bir sosyal
dernek temsilcisi olarak yıllarca takiplerim sonucunda bunu gördüm. Üniversiteler ve sivil toplum
örgütleri ise uzun süreli projelerin, sivil toplum yararına olanların sahipleri konumunda olmalıdırlar.
O yüzden de büyük projelerin başarılı olabilmesi
için şu 3 önemli sacayağının birlikte/bir arada olması şarttır: Emir, Alim ve Tacir. Alim, Ar-Ge yapar, proje üretir, Emir’in önüne koyar, tüccar da
bu projeleri Emir’in hukuki vs. desteği-teşviki ile
ekonomiye dönüştürür. İşte bu üç sacayağı uzun
ve büyük projelerde bir araya gelmedikçe biz bu
problemleri aşamayız. Sanırım sorunuzun cevabı
için bu bence yeterli bir açıklama olsa gerek. Ben,
bitki beslemeciyim. Tarımda sanayi 4.0’a bu çerçevede bakacak olursam; biz tarımda 4.0’ın neresindeyiz? Seralarda başındayız, açık tarlalarda
biraz uzağındayız, duvar bitkilerinde ise biraz da
içerisindeyiz. Ben üç sektöre de besleme ürünleri
üreten bir kişiyim-şirketim. Bana 4.0 bu sektöre
ne getirecek diye sorsanız sağlık, tasarruf getirip
iş gücünü hafifletecek derim. Bundan 10 yıl önce
Ceylanpınar’da uydu ile idare edilen ilaçlama traktörüne bindiğimde aynı yere iki doz ilacın düşmesinin engellenebildiğini gördüm. Sağlık açısından
bu çok önemli. Yine bir 7-8 sene önce Süleyman
Demirel Üniversitesi’nin elma ile ilgili bir Ar-Ge
çalışmasına tanık oldum. Elma ağaçlarına koydukları bir çiple kara lekeyi önceden haber alabiliyorlar ve böylelikle 4 saat önce ilaçlama yapabiliyorlardı. İlaçlama tabii traktörle yapılıyordu. İşte
o büyük veri dediğimiz o veriler elde edildiğinde
bu verilerden komut alacak insansız traktörler harekete geçecek, doğru zamanda, doğru dozda ve
doğru metotla bitkilere koruma sağlayacak. Yani
gelecekte tarımda sanayi 4.0 sayesinde; sulama,
gübreleme ve ilaçlama aletleri otomatik, birbiri ile
uyumlu ve entegre olarak çalışacak kara leke, külleme ve fungusal hastalıklar bitkilere gelmeden,
makineler harekete geçecek ve bu şekilde ilaçlama
ve gübrelemeyle hem sağlıklı besleme hem tasarruf sağlanmış olacak. İlaçların kalıntı problemi de
nispeten çözülmüş olacaktır. Artık yapraklara bakarak nitrat birikmesini pH’sını ve bir sürü arızaları-noksanlıkları teşhis edilebiliniyor daha iyisi ta-
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rımda sanayi 4.0’la ileri derecede yapılabilinecek.
Yani elektronik olarak noksanlık/fazlalıklar teşhis
edilecek ve gübrelerin kullanım miktarları ona
göre belirlenecek ve nitratlar insanlara ulaşmayacak. Büyük 20 bin dönümlük arazilerde bunların
bazılarının başlamış olduğunu sevinerek görüyorum. Mesela Atasancak tarım alanında bunların
bir kısmı uygulanıyor. Öte yandan duvar bitkileri
için de artık akıllı vanalar, programlar yapılıyor.
Sulama veya gübrelemeyi istenen saatte, istenen
miktarda yapmak mümkün. Seralarda sanayi 4.0’ı
temsil edecek, henüz tam dijitalleşme yok. Eğer bu
sağlanırsa toprakta ilaç vs. kalıntıları, çoraklaşma
gibi problemlerin de çözümlerini kolaylaştıracaktır. Bizim MÜSİAD olarak en çok ilgilendiğimiz
sahalardan bir tanesi Türkiye’de tarımın stratejik
olarak tasnifi konusudur. Dünyada 8 milyara yakın
insan yaşıyor, bunlardan 6 milyarı konvansiyonel,
2 milyarı da fonksiyonel tüketici. Fonksiyonelle
organik, koşer, vejetaryen, helal gıda gibi özel gıdaları kastediyoruz. Dijitalleşmenin kontrol ve denetim alanlarına yayılmasıyla insan sağlığına en
büyük katkı sağlanacaktır. Siz eğer domuzdan sığır
ve/veya koyuna gen aktarılarak üretilen GDO’lu
bir eti helal gıdada kullanmak istemiyorsanız bu
dijitalleşme sayesinde başından engellenebilir
ve bir sürü kritik noktaların denetimler ine ge-

rek kalmaz. Gıda da 4.0’la dijitalleşme sağlanırsa,
sağlık ve tasarruf alanlarında çok büyük ilerleme
sağlanacaktır. İşgücü konusuna gelince; bizim şu
anki tarımdaki işgücümüzün büyük kısmını yurt
dışından gelen muhacirlerden sağlamaktayız. Tarlalarda makineleşme arttıkça o insanların refahını sağlayacak bir ekonomi oluşabilecek. Böylece
insanlar daha az çalışarak daha fazla kendilerine
zaman ayırabilecek diye düşünüyorum.

Türkiye Gıda ve İçecek
Sanayi Dernekleri
Federasyonu Başkan
Vekili Rint Akyüz,
Türkiye’de toplam 42
bin işletmeyle çalışan
senede 375 milyar
TL’lik GSMH yaratan bir
gıda sanayisi olduğu
bilgisini verdi.

Melisa Tokgöz Mutlu: Ben İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanıyım. Rint Bey, gıda
tarafını konuştu. Ben biraz ihracat ve tarım tarafını
konuşmak istiyorum. Türkiye, bir tarım ülkesi. Benim bulunduğum ortamlarda ilk sorduğum soru şu:
Tarım, size ne ifade ediyor? Özellikle burada ben
meyve-sebzeyle ilgiliyim ama bu işte hububat var
fındık var vs… Biz çıkan meyve-sebzeyi işliyoruz,
dolayısıyla endüstriyi konuştuğunuz zaman dijitalleşmeyi de konuşmuş oluyoruz. Ama maalesef
ki, herkes tarıma bizim baktığımız kadar önemli
bir düzeyde bakmıyor. Bazı rakamlar vereceğim:
Sadece meyve-sebze sektörüne baktığınız zaman
250 bin tarımsal ürün tedarikçisi söz konusu. 6 bin
100 ton toplam hammadde kullanılıyor. 2 milyon
dekar toplam ekili alanımız var. Tarlada veya fabrikada çalışan toplam 850 bin işçi mevcut. Sektörün
2018, Haziran, Turkishtime

11

BA H Ç E Ş E H İ R Ü N İV E RS İTE S İ - TU RKI S HTI M E
En d ü stri 4 .0 O r t a k A kıl To pla ntı s ı

MÜSİAD Gıda Tarım
ve Hayvancılık Üst
Kurulu Başkanı Halim
Aydın, Türkiye’nin
Tarımda 4.0’da
seralarda başında,
açık tarlalarda biraz
uzağında, duvar
bitkilerinde ise biraz
içerisinde olduğunu
belirtti.
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net döviz girdisi de yaklaşık 1.2 milyar dolar. Eğer
konuştuğumuz gibi tarıma yeteri kadar önem verilir, üretim arttırılır ve bir sonraki etapta dijitalleştirilirse ülkemizde tarım alır başını gider. Ve Rint
Bey’in söylediği gibi 4 saatlik uçuşla ulaşabileceğimiz 1 milyarlık insana da çok büyük bir hammadde
kaynağı olur. Tarım sektörünün en büyük özelliği
bir çok işçiye ekmek kapısı olmasıdır; tamamıyla
dijitalleşmesi bu insanları sistemin dışında bırakır.
Bu insanları biz bir şekilde tarıma dahil edip günün
sonunda ekonomiye katmamız gerekir. Yoksa şu
anda yaşadığımız gibi bu insanlar bize daha sonra
problem olarak geri dönerler. Şu andaki en büyük
problemlerimizden biri bu. Konya Ereğlisi’ndeki
fabrikamızda biz bırakın meyveyi toplayacak, fabrikalarda çalışacak insan bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz, çünkü çalışmayı tercih etmiyorlar. Eğer
biz tarıma destek verir, onu iyileştirirsek ihracatımız artar. Tarım girdisini de ithal etmek zorunda
kalmayız ve desteklemek zorunda kaldığımız toplumun bir kesimine de ekmek parası olmasını sağlarız. Onlara biz zamanında dijitalleşmeyle ‘hangi
gün ne kadar yağmur yağacak’ veya ‘hangi ağaca ne
kadar ilaç atacak’ gibi konularda bilgileri verebilirsek; toprağını analiz ettirip ne yetiştirirse ne kadar

verim alacağını önceden söyleyebilirsek her şeyden önce büyük şehirlere göçü engellemiş oluruz.
İşte bu yüzden tarımın ne kadar önemli olduğunu
anlatmak gerekiyor. Ben her yerde şunu söylüyorum: Dünyada şu anda bir ekonomik kriz var, kimse gidip araba almak için sıraya girmiyor ama her
gün herkes yemek yemek zorunda. Ve bunun da
kaynağı tarım. O yüzden tarıma önem vermeliyiz,
endüstrileştirmeliyiz, dijitalleştirmeliyiz, toplumla
entegre hale getirmeliyiz.
Burak Küntay: Acaba bu sektörün içinde çalışanlar 4.0 algısına haiz mi? Bu konuya da değinirsek
çok iyi olacak.
Bedri Girit: Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı’yım. Biz tarımdan
daha çok ara bir istasyondayız. Hayvancılık sektörü olarak beslenebilmemiz için tarıma ihtiyacımız
var. Kuluçkahanelerden tutun diğer bütün tesislerimizde teknolojinin son olanakları kullanılmakta.
Bir anaç tavuğun ona sağladığı tüm imkanları makine ortamında sağlayabiliyoruz, 21 günde civcivlerimiz çıkıyor. Bir başka örnek kesimhanelerden
vereyim; tavuklar giderken x-ray cihazlarıyla film-

With

leri çekiliyor herhangi bir problemi varsa onlar bütün tavuk olarak sizin sofranıza gelmiyor. Örneklerde görüldüğü gibi aslında sektör olarak 4.0’ı bazı
ünitelerde kullanıyoruz ama yeterli düzeyde değil
elbette. Yem hammaddelerin yetiştirilmesi konusunda daha fazla kullanılması ve önceliğin orada
olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben, İhracatçılar
Birliği’ni temsilen de burada olduğum için biraz ihracat konusuna odaklanmak istiyorum. Yılın ilk 4
ayında Türkiye geneli ihracatımız 54 milyar dolara
gelmiş durumda. Geçen yılın aynı dönemine göre
%10.4’lük artış söz konusu. Bizim içinde bulunduğumuz yani hayvansal ürünler sektörü ise %20.2
büyüme kaydetmiştir. Görüldüğü üzere bizler aslında ülkemizin genel ihracat değerleri üzerinde
büyümekteyiz. Tarımın ise tüm ihracatın içinden
aldığı pay %13.7. Acaba nüfusumuzun yüzde kaçı
tarımla uğraşıyor merak ediyorum. Nerede hangi
ürünü yetiştireceğimize kendimiz karar veremiyoruz, iklimler karar veriyor. İşte endüstri 4.0’dan
beklentimiz bu alanda öne çıkıyor. Nerede, hangi
hayvanı yetiştireceğimize tamam iklim karar veriyor ama bunun senkronizasyonu veya modernizasyonu konusunda teknolojiden faydalanmak
istiyoruz. Dünyaya baktığımızda ihracatın gelişmişlik ve sektörel derinliğin göstergesi olduğunu
görüyoruz. Örneğin alabalık ve çipura üretimimizin yaklaşık %20-35’i arasındaki oranını ihraç
ediyoruz. Kanatlı sektöründe yumurtada %25-28
bantında, kanatlı etinde %25 civarında ihracatımız
var. Yani toplam üretiminizin ne kadarını ihracat
yapıyorsanız o sektörde derinlik oluyor. O sektör,
sadece iç piyasaya mal vermediği için dünyanın
beklentilerine cevap veren düzeyde bunu yapmak
zorunda. Bu manada özellikle endüstri 4.0’ın bizim sektörümüze girmesinin dünyadan aldığımız
payı yükselteceğini düşünüyoruz. Balık, süt ürünleri, kanatlı sektöründe gerek yumurtada gerekse
ette dünyanın en büyük ilk 10 üreticileri içindeyiz.
İhracat potansiyelimizin aslında şu anki rakamdan çok daha fazla olması gerekiyor. Sürdürülebilir ihracat veya maliyetlerimiz için mutlaka farklı
bir şeyler yapmak zorundayız. Ben şunu özellikle
vurgulamak istiyorum: Bana göre politikanın tarımı olmaz, tarımın politikası olur. Siyasilerle ortak
paydamız işte bu olmalı.
Burak Küntay: Teknoloji, sahaya inip evlerinize girdiğinizde kullanılabilir oluyor. Aynı şey Endüstri
4.0 için de geçerli. Fiyat analizi, kullanılabilirliği ve
gerçekten maliyet düşürücülüğünü hesapladığınızda tarım sektörü henüz bahsedilen muazzam gelişmeleri sizce bu noktada entegre etmeye hazır mı?
Melih İşliel: Ben ‘Endüstri 4.0’da bu yatırımları yapmaya hazır mıyız?’ konusuna değinmek istiyorum.

Demir Şarman

Dr. Halim Aydın

Anadolu Etap Genel Müdürü

Ufuk Tarım Gıda Şirketi’nin
Yönetim Kurulu Başkanı / MÜSİAD
Gıda Tarım ve Hayvancılık Üst
Kurulu Başkanı

KIMDIR?
Demir Şarman, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Ekonomi
Bölümü mezunu, Chicago
Üniversitesi’nden MBA derecesi
ve SMMM ünvanına sahiptir.
Arthur Andersen Türkiye
kariyerinin ardından, 1997
yılında Finansal Kontrolör
olarak Anadolu Grubu İçecek
Bölümü’ne (Anadolu Efes)
katıldı. 1997-2009 yılları
arasında Efes International’da
CFO, Efes Bira Grubu’nda
Strateji ve İş Geliştirme
Direktörlüğü gibi çeşitli görevleri
yürüttü. Şarman, kuruluşundan
bu yana Anadolu Etap şirketinin
Genel Müdürlük görevini
yürütüyor. Şarman, TÜSİAD’ın
Gıda ve Tarım Çalışma Grubu
Başkan Yardımcısıdır. DEİK
bünyesinde Türkiye-Brezilya
İş Konseyi Başkanı ve
aynı zamanda Meyve Suyu
Endüstrisi Derneği’nin (MEYED)
Yönetim Kurulu üyesi.

KIMDIR?
1962’de, Sarıkamış’ta
doğdu. İstanbul Ünv. Kimya
Bölümü’nden mezun olduktan
sonra ‘pestisidler’ konusunda
yüksek lisansını, metal şelatları
(bitki besinleri) konusunda
doktorasını tamamladı. Akademik
çalışmalarını sürdürürken
özel sektörde tarımsal alanda
üretim yapan çeşitli şirketlerde
üst düzey yöneticilikler yaptı.
Bitki beslenmesi, organik tarım
ve enerji tarımı konusundaki
çalışmaları sürüyor. Müstakil
Sanayici İş adamları Derneği’nde
YK Üyeliği yanında Gıda ve Tarım
Sektörü Üst Kurul Başkanlığını
yürüttü, hala MÜSİAD Başkanı
Baş Danışmanı olarak,
uluslararası tarım projelerini
yönetiyor. Çok önemli değerleri
olan doğal tohumların gıda
turizmine ve küresel pazara
sunulması konusunda kamuoyu
oluşturma çalışmaları devam
ediyor. Dr. Aydın’ın ‘Sağlıklı
Nesiller İçin Önce Sağlıklı Tohum’
isimli bir araştırma kitabı mevcut.

“DÜNYADA EKONOMİK KRİZ VAR,
KİMSE GİDİP ARABA ALMAK
İÇİN SIRAYA GİRMİYOR AMA HER
GÜN YEMEK YEMEK ZORUNDA”
• Melisa Tokgöz Mutlu
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Irmak Tan

Melih İşliel

ORION FAIR Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi

KIMDIR?
1986’da İzmir’de doğdu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Uluslararası Ticaret ve
Finansman Bölümü’nden mezun
olduktan hemen sonra Orion
Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve
Uluslararası İlişkiler Direktörü
olarak görev yapmaya başladı.
21 Ocak 2011’de kadınların
iş dünyasında daha etkin rol
almaları ve başarılarla dolu bir
çalışma hayatı sergileyebilmeleri
adına İzmir Ticaret Odası
Kadınlar Konseyi’nin kurucu
üyeliğini yaptı. İlerleyen yıllarda
aynı konseyde “Fuar, Reklam ve
Organizasyon Komite Üyesi”,
“81 İlde 81 Topuk Projesi Edirne,
Samsun, Denizli Sorumlusu”,
“81 İlde 81 Topuk Projesi Ege
Bölge Sorumlusu ve “Platform
Sorumlusu” görevlerini yürüttü.
İngilizce ve İtalyanca biliyor.

KIMDIR?
Melih İşliel, 1966 yılında
Sivas’ta dünyaya geldi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği mezunu
olan İşliel, Yaşar Dış Ticaret
A.Ş.’de Dış Ticaret Direktörü
olarak iş hayatını sürdürüyor.
2006 yılında Ege Su Ürünleri
ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi seçilen Melih
İşliel, halen bu görevini
sürdürüyor. 2008-16 yılları
arasında Su Ürünleri Tanıtım
Grubu Başkanlığı yapan İşliel,
Gökçen İşliel ile evli, bir çocuk
babası ve İngilizce biliyor. Melih
İşliel 2010-14 yılları arasında
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevinde bulundu.

“TARIM SEKTÖRÜNÜN
İHRACATIN İÇİNDEN ALDIĞI
PAY YÜZDE 13.7”
• Bedri Girit
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Çok uygun bir coğrafyadayız, çok yere erişimimiz
var ama hayvansal gıda sanayisi dendiğinde Türkiye’de akla sütçülük, süt ürünleri, kanatlı eti ve yumurta ve balık geliyor. Kırmızı etle ilgili konuşmak
istemiyorum. Süt ve balık ön planda bazı şeyler söylemek istiyorum. Türkiye, toplam hayvansal ürün
ihracatının yaklaşık %40’ını Irak’a yapıyor. Yumurtada bu oran %80. Bu komşu ülkede yokluktan ve
sanayinin yeteri kadar gelişmemesinden kaynaklanan bir fırsat söz konusu. Balıkta ise bütün dünyaya
herhangi bir kısıtlama olamadan ihracat yapabiliyoruz. Süt ürünlerinin AB’ye ihracatı yasak. Kanatlı eti
ve yumurtanın da AB’ye ihracatı yasak. Birtakım siyasi ve hayvan hastalıkları bahane edilerek ihracat
yasağı gelmiş durumda. Süt, çok yüksek vergilerle
korumacılık altında ancak ihracat yapılabiliyor.
Süt ürünlerinin ihracatı Ortadoğu’da yoğun bir şekilde mümkün. Şimdi bu perspektifle bakıldığında
şunu göreceğiz: Mesela mısır en önemli hammadde,
üretimine devlet karar veriyor. Soya grubunda da
ülkemiz büyük ölçüde ithalatçı, ihtiyacın %3-5’ini
bile karşılayamaz konumda. Biz bu kadar büyük
datayı yakalasak toplasak da bununla ilgili Türkiye’de yeteri kadar bu bilginin işlenebileceği yazılımı
geliştiremezken, buna uygun bir şekilde teknolojiyi
ucuza mal edemediğiniz takdirde artan maliyetleri de göz önünde bulundurarak zaten rekabet etme
şansınız yok. Çok büyük markalar yaratamazken
bu işin neresinden girmeliyiz, ne zaman girmeli ve
ne kadar para harcamalıyız esas sorular bunlar. Bu
işin neresinde olmalıyız, işin ekonomik tarafındaki
cevap işte buralarda olmalı. Bize benzeyen ülkeleri
incelemeliyiz. Ülkemizde önemli bir işsizlik sorunu
olduğu da bir gerçek. Öte yandan eğitim konusunda
da zayıf yönlerimiz çok. Niteliksiz işgücü bulmakta
da sorunumuz var. Bu yüzden otomasyon önemli.
Gıda sanayinde sezonluk işçi veya ucuz işgücü ile
kaliteyi yakalamak mümkün değil. İşin bu tarafını
çözmekte zorlanırken, işsizlik diye gerçekten ciddi
bir üniversite mezunu sayısı olmasına ve bunlara iş
alanları yaratılamazken gerekli bu dönüşüm, bilgi
işleme, yazılım geliştirme tarafında yol alamazken
tutup biz bu işe ne kadar hazırız, ne zaman yatırımı
yapmalıyız, rekabetçilik anlamında da bu bize ne
getirecek bunları iyi özümsememiz lazım. Bu geçişi
ne zaman yapmalıyızın cevabını bulmalıyız. Bizim
sektörlerimiz 2. ve 3. sanayi devrimleri arasında gidip gelen sektörler. Bu dönüşümü rekabetçi olabilmek, değer yaratabilmek için yapmalıyız.
Tanzer Bilgen: Endüstri 4.0 amaç mı, araç mı? Öncelikle bu soruya yanıt vermek lazım. Buradakilerin de ortak kanısı araç olduğu yönünde. Bizler de
araç olarak görüyoruz, amacımız da tarım endüstrimizi büyütmek. Şu andaki tarım endüstrisindeki 62 milyar dolarlık olan bir değeri 150-180 veya
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200’e çıkartmak gibi bir hedefimiz olmalı. Ben kısaca bunu nasıl yapmamız gerektiğine ilişkin stratejiyle başlayıp ondan sonra endüstri 4.0’a ve tarım
4.0’a değineceğim. Tarımda bilgiye dayalı iş yapış
modelleri nereye oturuyor onlardan da söz etmek
istiyorum. Öncelikle mevcut ürün portföyümüzle bu rakamları 2-3’e katlamamız mümkün değil;
ürün portföyümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Az
önce gıda ticaretinde dünyadaki 1.8 trilyon dolarlık bir ekonomiden söz edildi. Bu rakamın içinde olan ülkelerden çoğu iklim olarak o ticaretini
yaptıkları meyve-sebzeyi üretebilecek uygunluğa
sahip olmamalarına rağmen bunu başaran ülkeler.
Dolayısıyla bizim bir kere ürün portföyümüzü değiştirerek, yüksek değerli ürünlerin tarım alanları
içindeki yerini arttırmamız gerekiyor. O ürünler
hangi ürünler, o ürünleri hangi şekilde işleyip, ne
şekilde ambalajlayacağız ve bunları nasıl pazarlayacağız? İşte temel sorular bunlar. Bir ürünün arkasında bir hikayesi olduğu zaman değeri artıyor.
Kalıntısız, isteğe uygun veya bir market için spesifik üretilmiş olması ve minimum zamanda dağıtılabilmesi yani ulaşımının hızı pazarlamadaki gücü
artırıyor. Bir başka önemli konu lojistik. Dolaysıyla
ülkemizdeki bu izlenecek strateji, sadece tarlalardaki çiftçileri ve onlardan yetiştirdikleri ürün alıp
satanları değil, değer zincirindeki bütün aktörleri

ilgilendiriyor. Bu zincirdeki eksiklerden bir tanesi
de pazarlama. Pazarlama tarafında zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Bir örnek vermek gerekirse
Unilever, Procter and Gamble kalitesinde insanların çalıştığı kendimize ait pazarlama şirketlerimizin olması lazım. Dağıtım alanında da pazara
erişimi hızlandırmak için yurtdışındaki belli başlı
yerel dağıtıcıları satın almamız gerekiyor. Bu saydıklarım genel olarak stratejik olarak yapmamız
gerektiğine inandığım konular. Peki tarım 4.0 denilince aklımıza neler geliyor? Burada üç önemli
konu var: Verim, izlenebilirlik ve portföy yönetimi.
Verim konusunda tarımsal ve finansal operasyonlar diye iki önemli başlık söz konusu. Bir çifçinin
diğerlerinden neden daha iyi olduğunun iki nedeni
var. Birincisi teknik bilgi; yani ben patatesi nasıl
ekip, yetiştireceğim, işleyeceğim. İkincisi de denetim; yani ben ne kadar çalışkanım tarlama ne
sıklıkta gidiyorum, problemleri zamanında görüp
müdahale edebiliyor muyum? İşte bu iki konuyu
siz birleştirebiliyorsanız başarılı bir çiftçi olma yolunda adımlar atmaya başlıyorsunuz. Peki teknoloji geldiği zaman burada neler değişecek? Özellikle denetim alanında işler çok daha kolaylaşacak.
Örneğin bir mısır tarlanız var, 100 dekar bir alan.
Siz bu tarlayı 4 günde bir ancak %5’ini dolaşabiliyorsunuz. Çünkü mısır bitkisinin boyu uzun, bir

Ege Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği
Başkanı Bedri Girit,
politikanın tarımı
olmayacağını,
tarımın mutlaka bir
politikasının olması
gerektiğini vurguladı.
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İstanbul Yaş Meyve
Sebze İhracatçıları
Birliği Başkanı
Melisa Tokgöz Mutlu,
çiftçilerin ve ziraat
mühendislerinin
iyi eğitilmesinin
endüstri 4.0’a entegre
sürecinde çok önemli
olduğunu ifade etti.
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köşeden diğer köşeye dolaşıp sadece %5’ini denetleyebiliyorsunuz. Şu anda bizim üzerinde çalıştığımız teknolojilerden bir tanesi uydu üzerinden tarla takibi sağlamak; tüm Türkiye’yi her gün takip
edebiliyoruz. Yani tarlanızı 4 günde bir yerine her
gün; %5’i yerine tamamını takip edip problemli
alanı direkt görebiliyorsunuz. Böylece %80 verim
arttırabilirsiniz. Bir diğer konu ilaçlama. Üç şeyi
takip etmemiz gerekiyor hava, toprak ve bitki.
Toprakla hava ne kadar sulayacağımızı belirleyen
faktörlerden bir tanesi. Havaya bağlı olarak toprağın belli bir eşik seviyesine kadar nemini sağlamamız lazım. Hava bir yandan da en önemli kalıntı
yaratan problemlerden bir tanesi olan mantar türü
hastalıklara da neden oluyor. Bunun için doğru zamanda doğru miktarda müdahale etmenizi kolaylaştıracak yöntemler geliştirmek için havayı takip
etmemiz şart. Bir başka konu finansal verimsizlik.
Mesela çiftçilerin toplam tarımsal finansmanının
%45’i bankalar tarafından sağlanıyor, geri kalanını
piyasalar sağlıyor. Çiftçiler halen doğru ve düzgün
finansmana erişemiyor. Bankaların da çiftçi ba-

zında bir kredi derecelendirme veya performans
sistemleri yok. Bölgesel kar-zarar ve nakit akışı
tablolarına dayanan bir yöntem var. Finansal tarafta da dijitalleşmenin işi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Çünkü çiftçinin performansını uydu
üzerinden takip etmek mümkün. İzlenebilirlik
konusuna gelince; iyi geliri olan pazarlardaki müşteriler, ürünün nereden geldiğini, ilaçlı olup olmadığını takip edip görebilmek istiyorlar. Dolayısıyla
kalıntı ve kalitenin izlenmesi konusu dijitalleşmemiz gereken alanlardan bir tanesi. Son konu portföy yönetimi; portakaldan bir örnek vereceğim.
Yaş sebze-meyve ihracatında örneğin İngiltere’den
TESKO’dan 4 bin ton portakal isteniyor. Diyelim ki
bunun fiyatı 1.5 dolar. Bizim bu taraftaki işleyiciler
diyor ki, tamam benim bunu yapmam için 15 bin
mal toplamam gerekiyor. Çünkü kimin nerede, ne
kadar, ne kalitede mal ürettiği bilinmiyor. Onları
ayrıştırma tesislerinde A-B-C kaliteye ayırıyor. 4
bin ton A kaliteyi ancak 15 bin tonun içinden seçip satabiliyor. Burada çiftçilerin takip edilip nasıl ürün kalitesini arttıracağına yönelik öneriler

With

götürmek gerektiği ortaya çıkıyor. Bu da teknoloji
kullanılarak yapılabilir.
Selim Uçer: Ben işin finansal boyutundan devam
etmek istiyorum. Zaten sorulardan bir tanesi ‘finansal yatırım yapmaya hazır mıyız?’dı. Yatırımı
yapabilmek için iki önemli konu var; biri teknolojiyi kendimiz üretebilmeliyiz konusu. Üretebilmeliyiz ki, uygun seviyelere gelelim. İkincisi
de doğru modelle sunmalıyız. Tarımda ortada bir
toprak, tarla var, üzerine tohum atıyoruz, işçiliğimizi koyuyoruz, traktörle sürüyoruz, gübreliyoruz,
ilaçlıyoruz. Bunun yanı sıra finansman, bilgi kullanımı gibi başka şeyler de var. Toprak ve işgücü
dışında %100 yerli diyebileceğimiz alan çok az.
Tohumlar, gübreler, ilaçlar yabancı menşeili. 4.0’ın
katma değeri iki katına kadar arttırma potansiyeli var. Peki bu iki katına arttıracak olan bilgiyi de
dışarıdan alırsak, o bilgiyi getiren o katma değeri
almayacak mı? Öyle ya da böyle bunu biz üretmeliyiz. Bu da son derece mümkün. İşin içinde bazı
teknolojiler var, sensör, uydu, izlenebilirlikte block
chain elbette var ama sonunda çok fazla veriyi entegre edip çözüme gidebilmek önemli. Bunun da
Türkiye’de yapılması mümkün, çünkü ülkemizde
çok farklı iklimlerle çok geniş yelpazede ürün üretilebilecek imkanlar var. Yani testleri yapıp veriyi
elde edebileceğiniz bir ortam var. İşte bu kadar
elverişli bir ülkede o teknolojiyi biz üretmezsek
tarım gittikçe küçülecektir. İkinci önemli konu
ürettikten sonra yaygınlaşmasını doğru şeklide
sağlamamız gerekiyor. O teknolojileri kullanacak
kişiler için birim yatırımı minimize edecek kadar
servis sağlamak. 4.0 aslında teknoloji yatırımı değil, 4.0’la bazı şeyleri akıllandırıyorsunuz, o akıllandırdığınız şeylerden gelen bilgiyi işleyerek neyi
daha iyi yapacağınızı öğreniyorsunuz. Bu modellerle çok yüksek penetrasyona gidilebilir. Yabancı kaynaktan aldığınızda 5 bin Euro’ya alacağınız
teknolojileri 10’da birinin aşağısında, finansman
anlaşmalarıyla da sıfır yatırım maliyeti, aylık sadece kazandıkça ödenebilecek şeyler. Bu şekilde
yaygınlaşması sağlanırsa çok fazla kullanılır, kullanılırsa büyük veri oluşur. İşte o büyük verinin
analiziyle de tarımsal verim anlamındaki optamizasyonu yapmak da mümkündür.
Burak Küntay: Bu alanda üniversiteleri ne kadar
kullanıyoruz o da ayrı bir konu. Eğer bir teknoloji
üretilemiyorsa üniversiteler olarak biz üretelim.
Rint Akyüz: Teknolojiden söz ederken en önemli konulardan bir tanesi biyoteknolojiyi kullanabilmek. Bizim ülkemiz ise bu alanda geri kalıyor.
Dünyada 2050 yılında gıda rezervlerinin tükeneceği varsayılıyor. Biz buna nasıl hazır olacağız?

Melisa Tokgöz Mutlu
İİB Yaş Meyve Sebze İhracatçıları
Birliği Başkanı

Müjdat Sezer
İstanbul Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller İhracatçıları
Birliği Başkanı

KIMDIR?
1978 yılında İstanbul’da doğan
Melisa Tokgoz Mutlu, Koç
Üniversitesi Psikoloji bölümü
mezunu oldu. İş yaşamına
1998 yılında Cherry Valley
Gıda Sanayi’nde yönetici olarak
başlayan Mutlu, halihazırda
Genel Müdürlük görevini
yürütmektedir. Ayrıca Futem
Temsilcilik şirketinde de üst
düzey yönetici olarak görev
almaktadır. 2012 yılından beri
Yaş Meyve Sebze Mamulleri
Sektör Kurulu Başkanlığını
yapmaktadır. 2018 yılı itibari ile
de İstanbul Yaş Meyve Sebze
İhracatçıları Birliği Başkanlığı
görevini üstlenmiştir.

KIMDIR?
1954’de Bursa’da doğdu.
ODTÜ inşaat Mühendisliği’nden
mezun oldu. Babası Sedat
Sırrı Sezer’in kurucu ortağı
olduğu Hastavuk Gıda Tarım
Hayvancılık San. Ve Tic.A.Ş.’de
iş hayatına başladı. İstanbul Su
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
İhracatçı Birlikleri Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı,
Ekonomi Bakanlığı bünyesinde
kurulan Kanatlı Ürünleri Tanıtım
Grubu Başkanlığı görevlerini
yürüttü. Sektörel oluşumların
yönetimlerinde yer aldı. 2018
yılında İstanbul Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller İhracatçı
Birlikleri Başkanlığı’na seçildi.
Halen HasTavuk A.Ş. YK
Başkanlığı, Hasyapı İnşaat Ltd.
Şti. Şirket Müdürlüğü, İstanbul
Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçı Birlikleri
Başkanlığı ve SBS Orman
Ürünleri A.Ş. Başkanlığını aktif
olarak yürütüyor.

“GIDA SANAYİNDE SEZONLUK
İŞÇİ VEYA UCUZ İŞGÜCÜ
İLE KALİTEYİ YAKALAMAK
MÜMKÜN DEĞİL”
• Melih İşliel
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Özgür Yalta

Rint Akyüz

Deloitte Ortağı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi
Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili

KIMDIR?
ODTÜ Endüstri
Mühendisliği’nden lisans, Koç
Üniversitesi MBA Yüksek
lisansına sahiptir. 20 yıllık
danışmanlık geçmişinde
yaklaşık 200 firmaya strateji,
fiyatlandırma, analitik, dijital
dönüşüm, tedarik zinciri
dönüşümü, sürdürebilirlik,
kurumsallaşma alanlarında
hizmet vermiş olan Özgür Yalta,
Deloitte Türkiye’nin Strateji
ve Operasyon Danışmanlık
hizmetlerinden sorumlu ortak
olarak görev yapmaktadır. 2006
yılında başlayan Turquality
Programı’nın program yöneticisi
olarak görev yapmış ve bu
görevini halen sürdürerek Türk
markalarının global rekabeti için
gerekli kapasiteleri geliştirme
konusunda hizmetlerini
sürdürmektedir. Bunun yanı sıra,
Deloitte Türkiye’nin geliştirdiği
Dijital Dönüşüm Stratejisi,
Endüstri 4.0 , Nesnelerin
Interneti hizmetleri ve analitik
alanındaki, Yarının iş Dünyası
(Future of Work) alanında
hizmetlerin geliştirilmesinden
sorumlu ortak olarak görev
yapmaktadır.

KIMDIR?
1949’da Ankara’da doğdu. ODTÜ
İşletme Bölümünü bitirdi. 19711985 yılları arasında profesyonel
olarak iki özel sektör gurubunda
“Dış Ticaret” dalında çalıştı. İlk
ihracatçılardan olduğu için ihracat
dalında aralarında ‘yurtdışına ilk
lisans satışı’ ve birçok ilk ürün satışı
gibi ilklere imza attı. 1985’te “Rotel
İç ve Dış ticaret A.Ş.”yi kurdu ve
çalışmalarını tarımsal ürünler ve
tarıma dayalı sanayiler konusunda
yoğunlaştırdı. Halen “Amylum
Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ve
“Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş.”nin
Başkanlıklarını yürütüyor. Hubuder,
Nişasta ve Glikoz Üreticileri
Derneği, Kurumsal Yönetim
Derneği, Türkiye Gıda ve İçecek
Sanayi Dernekleri Federasyonu
(TGDF), “TURKAB Türkiye-Avrupa
Birliği İşbirliği Derneği”, “TESEV”,
“TÜSİAD”, Türkiye Gıda Meclisi”,
“Türkiye-ABD İş Konseyi” ve
“YASED Uluslararası Sermaye
Derneği gibi derneklerin üyesi olup
halen yönetici konumda çalışıyor.
Avrupa Birliği Gıda ve İçecek
Sanayileri Konfederasyonu’nunda
(FoodDrinkEurope) TGDF’yi
temsil ediyor.

“ŞU ANDA ÇALIŞTIĞIMIZ
TEKNOLOJİLERDEN BİRİ DE UYDU
ÜZERİNDEN TARLA TAKİBİ”
• Tanzer Bilgin
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Celil Serhan Tezcan: Tarımdaki sorunları yapay
zekayla çözme işine değinmek istiyorum. 20092010’da İtalya’daydım. Oradaki hayvanlara takılan
ölçü cihazlarıyla hayvan ne yemiş, yediği nereden
gelmiş onları araştırıyorduk. Yüksek lisansta da
yaşam döngüsü analizi; üretim zincirinin çevreye
olan etkisinin hesaplanması, su-karbon ayak izi
vs. konularını çalışmaya başladım. Süt üretimine
odaklandım. Türkiye olarak en az 3 kat çevreye
zararlı üretim yaptığımız ortaya çıktı. Bunu azaltmak üzere araştırmaya başladığım zaman hassas
tarım diye bir şey olduğunu gördüm, o konuda
doktoraya başladım. Şu an İTÜ’de hassas tarımda
yapay zeka uygulamaları üzerine doktoram sürüyor. O konuyla ilgili TÜBİTAK’a 3 yıl önce proje
başvurusu yaptım ve sonunda proje çıktı ve geçtiğimiz Ağustos ayında şirketimi kurdum. Fakat
önceki konuşmacıların söylediği gibi devlet işimize karışmasa her şey daha güzel olacak. Tarım
Bakanlığı’na gittim yapılması imkansız dediler.
Geçen Şubat ayında beni Abu Dhabi’de bir etkinliğe çağırdılar, orada demomu yaptım. Şu anda
Abu Dhabi Food Control Authority ile çalışma
olasılığımız var. Yavaş yavaş oradan verileri alıp
işliyoruz, uydu gözlemde kullanacağız. Uydu görüntüsü ile hassas tarım yapabildiğini söyleyenler
var, fakat bizim ülkemizde arazi toplulaştırması gibi bir olgu var, o yüzden uydudan aldığımız
verileri arazi toplulaştırmasında kullanabilmek
imkansıza yakın. Arazinin yeri değiştiği zaman
toprağın seceresini çıkaramıyoruz. Önümüzdeki
ay da Japonya’ya gidip oradaki bir etkinliğe katılacağım. Benim şu anda geliştirdiğim iki cihaz var.
Birisi kablosuz sensör ağları. Bununla bir seranın
ayda 100 TL maliyetle iki yıl içerisinde tamamen
sıcaklığını, atmosferik basıncını ve aydınlanması dahil her şeyini uzaktan kontrol etmek mümkün. Ama uygulamada maalesef BTK’nın Kişisel
Telsiz Kanunu Mevzuatı’na takıldık... Buradan
bizden her ay belli bir ücret ödememiz istendi, ki
aslında kullandığımız frekans ISM diye geçiyor ve
orası için ayrı bir mevzuat yok. Çünkü bluetooth,
wireless, mikrodalga hepsi o frekansta çalışıyor.
Şu anki doktora çalışmamda da bitki sağlığına
yönelik gerçek zamanlı bir kamera yaptım, şu an
çalışır durumda. Buğday bitkisini bitirdik, pirinç,
domates ve Konya Üniversitesi ile şeker pancarı
üzerine devam edeceğiz. Orada da Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü kayasına çarptık. İnsansız Hava
Aracı Kullanım Lisansı istediler. Bu konuda fazla
eleştiri yapmak istemiyorum çünkü Amerika’da
da benzeri var. Amerika’da drone’la ilaçlama konusu uçakla ilaçlama mevzuatı kapsamına alındı, orada da izin almanız gerekiyor. Drone’larda
yaptığınız tek iş arazi koordinatlarını çizip, telefonu kumandaya takmak ve drone’u göndermek.

With

İnsan bile uçurmuyor, kendisi uçuyor. Blue River
adında bir firma var; tarımda ilaç kullanımını %99
azaltacağını söylüyor. Pamuk bitkisinde yabancı
otu algılayarak sadece yabancı ota eski, bildiğimiz mürekkep püskürtmeli kartuş sistemi gibi
ilaç püskürtüyor. Sadece yabancı ota püskürtüyor,
çünkü bitkiye de ilaç atılırsa gelişimi azalıyor. Şu
anda o firmayı John Deere 305 milyon dolara satın
aldı. Çünkü John Deere’in hedefi Bayer’i ve diğer
ilaç firmalarını köşeye sıkıştırmak. Endüstri 4.0’la
beraber hassas tarımda ilacı %99 azalttığınız zaman ve bu makineyi de 24 saat tarlada kalabilir
bir robot haline getirdiğiniz zaman başarılı olacaksınız. Öte yandan tarladan insanı uzaklaştırmıyorsunuz aslında. İnsan şu anda zaten yok. Bir
çiftçi çocuğu olarak söylüyorum; kendi topraklarımızdaki mevsimlik işçiler bitti, artık Suriyeliler
var. Türkiye’de tarım işçisinin 5 yıl sonra geleceği
yok. 5 yıl içerisinde biz bu robotu yapamazsak işte
o zaman üretim sıkıntılarımız başlar. Biraz önce
katma değerli ürünlerden bahsedildi. Sadece elma
ve portakalla insanları besleyemeyiz, tahıl da yetiştirmemiz lazım. Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı
tarım bölgeleri var oraların desteklenmesi gerekiyor. Arazi toplulaştırma konusu gönüllü toplulaştırma köy CE0’luğu, köy müdürlüğü olmalı, tıpkı
eski ağalık sistemine gidiyor. Bunun bir şekilde

yapılabilmesi lazım. Her 5-10 dönüm arazisi olanın traktör alması gerekmemeli, makine parkları
kurulmalı. Bu şekilde tarımsal dönüşümleri en
kısa zamanda yakalamamız gerekiyor.
Halim Aydın: Türkiye bitkisel biyoçeşitlilik açısından çok zengindir ve çok fazla yerel nitelikli lezzetlere sahiptir. Mesela yamula patlıcanı çok özeldir ve başka bir yerde yetişmez. Kayseri’nin Yamula
ilçesinden kent merkezine getirin fenotipi-genotipi
değişir. Kağızman’ın uzun elması, mesela o da aynı.
Endemik mikro çiftliklerde yapılabilecek fonksiyonel tarımla işsizliği azaltabiliriz. Böylece buralarda hem katma değerli ürünler üretilir, hem de
gıda turizmi yapılabilir. Türkiye’nin tarım potansiyelini yönetemezsek işsizlik olacaktır. Fonksiyonel
tarımı yönlendirip ona göre teşvik sistemini geliştirebilirsek biyoçeşitliliğimizin devamı sağlanacaktır. Neden İspir fasulyesinin özel bir yeri olmasın?
Coğrafi işareti alıp sadece 5 yıldızlı otellerde tüketilmeli mesela. Konvansiyonel pazara sunarsanız
rekabet imkânı olmaz, zamanla yok olur. MÜSİAD
olarak Gıda Tarım Üst Kurulu kurarken amacımız
tarımda stratejik politika üretmekti. Çünkü biraz
önce söylediğim gibi siyasiler kısa çıktıları olan, sonuçları hemen görülen projeleri doğal olarak tercih
ediyorlar. Ama sivil toplum örgütleri ve üniversi-

Anadolu Etap Genel
Müdürü Demir
Şarman, Türk
sanayisinin 4.0’ı
konuşurken tarımın
henüz teknolojiye
uyum sağlayamadığını,
teknolojiyi kullanma
yetisine erişmeden
dijitalleşmeye
geçemeyeceğimizi
kaydetti.
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Ege Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller
İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi Melih İşliel,
4.0 uygulamaları için
gıda sanayinde belirli
alanlarda pilot bölgeler
belirleyip denemeler
yapmayı önerdi.

teler uzun süreli, toplum yararına olacak projeler
peşinde koşuyorlar. Öte yandan konvansiyonel
alanda da 4.0 uygulanarak dünya tarımında söz sahibi olabiliriz. Mesela Sudan bize 12.500 hektarlık
arazi bağışladı, burada 4.0’a göre bir tarım yaptığınız zaman Türkiye’nin 3 milyar dolar ihracata verdiği parayı kendi çiftçisine vermesi sağlanabilir ve
böylelikle dolar dönüp dolaşıp Türkiye’ye geri döner. Böylece cari açığımız da bir şekilde kapanmış
olur. Bizlerin artık uluslararası sahada düşünmemiz lazım. Kendi ülkemizin katma değerini kırsal
kalkınma çerçevesinde planlarken, işsizliği o bölgelere yönlendirirken bir taraftan da tüccarlarımızı
konvansiyonel alanda uluslararası sahada rekabet
edebilecek ortamlara yönlendirmeliyiz. Sivil toplum örgütleri bu projeleri siyasilerin önüne getirdiğinde hiçbirisi hayır demez diye düşünmekteyiz.
Halim Aydın: Devletlerin bir dili vardır. Devletler
kendi bekasına bakar. Biz onun içerisinde bir varlığız ona savaş açmanın bir anlamı yok. Bir şekilde
onu kendimize dönüştürmemiz için bu tür projeler
önüne koymamız lazım. Tarım, hiçbir zaman bitmez, sadece tarımsal sermaye el değiştirir. Tıpkı
borsada ve başka alanlarda olduğu gibi. Yabancı
sermaye gelir, bir güzel tarıma girer, olacağı odur.
Çünkü hiç kimse bu alanı boş bırakmak istemez.
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Demir Şarman: Tarım ve gıdayı birlikte konuşmamak lazım. Kuruluşundan bu yana içinde olduğum şirketimiz Anadolu Etap 8 yaşında. Ülkemizin
en büyük meyve üreticisi ve en büyük kurumsal
çiftçisiyiz. 25 bin dekar arazide mevsimlik tarım
işçileri ile beraber çalışıyoruz. 7 vilayette, 8 çiftliğimiz var. Avrupa’da da bizimle rekabet eden bizim
ölçeğimizde sayılı çiftlik bulunuyor. Diğer yandan
Türkiye’nin en büyük meyve suyu üreticisiyiz. 3
fabrikamızda, Japonya’dan Kanada’ya kadar bilinen bütün markalara meyve suyu konsantresi ve
meyve suyu satıyoruz. Türkiye’nin gıda ihracatı
aslında bizim ölçebildiğimizin çok üzerinde. Geçen yıl sadece Anadolu Etap olarak biz, 230 bin ton
meyveyi 3 bin köyden aldık. Bunun %50’sini meyve
suyu olarak ihraç ettik. Avrupa’da agro ekonominin
payı %13 iken Türkiye’de yüksek potansiyelimize
rağmen 7-8’ler mertebesindeyiz. Endüstri 4.0 konusunda ülkemizin bazı handikapları var. Bunlardan biri ‘ölçek ekonomisi’. Bizim gıda sanayimiz
çok gelişmiş bir sanayi; meyveden çıkmış her şeyi
biz üretebiliyoruz. Meyve suyu, püresi, konservesi,
dondurulmuşu gibi… Tarım tarafında ise rekabetçiliğimiz hızla aşağı doğru gidiyor. Topraktan üretim
kısmında rekabetçiliğimizi hızla kaybediyoruz. Bu
durumla ilgili bir an önce önlem alınmalı. Dünyada
dijital devrim oluyor. Birçok küçük ülke daha en-
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düstrileşmesini tamamlayamadan dijitalleşmeye
atladı ve bunu geliştirerek ekonomilerini büyütüyorlar. Ancak biz 4.0’ı konuşurken Türk tarımı
henüz teknolojiye uyum sağlayamadı. Teknolojiyi
kullanma yetisine erişmeden dijitalleşmeye geçemeyiz. Ölçek ekonomisi, çiftlikleri birleştirmek
gibi problemlerimizi aşamadan küçük çiftçiden
teknolojiye yatırım yapmasını bekleyemeyiz. En
fazla sulama, gübreleme gibi konularda fikir alıp
verimliliği artırmaya çalışılabilir. Bu tabii çok büyük bir katma değer ama sıçramalar yapmak için
tarım işletmelerimizin daha büyük ölçekte olması
lazım. Şirketimize 350 milyon dolar yatırım yaptık.
Çiftliklerimizin hepsinin üstünde gece gündüz drone’lar uçuyor. Hedef, bir bahçede 1 kilo yerine 3 kilo
şeftali üretmek değil. Hedef bunu kalıntısız, daha
kaliteli, kayıp vermeden üretmek. Türkiye’de bahçeden toplar toplamaz frigo kamyonlarının arkasına meyve koyan ilk şirketiz. Kamyonlarımıza taktığımız çipler ile meyvelerin ne sıcaklıkta gittiğini
kontrol ediyoruz. Ama o meyveyi sattığımızda kimi
müşterimiz güneşin altına koyuyor ve iki gün orada
tutuyor. Tarımın stratejik önemi biliniyor. Hükümetimiz de teşvik programları konusunda oldukça
cömert davranıyor. Bu kapsamda 2050 yılını düşünerek tarımsal teknolojiye, tarımda dijitalleşmeye
yatırım yapılmalı. Küçük ya da büyük, bunu kullanacak firmalara teşvik verilmeli. Biz bu teknolojiyi
kendi içimizde üretebiliriz. İTÜ Çekirdek’te, ODTÜ
Teknokent’te ve BAU gibi üniversitelerde büyük potansiyele sahip gençler var. Bu konuda gençlerimizi
yönlendirmeliyiz. Ülkemizde yüzlerce firmanın
kamudan fon alıp AR-GE yapması lazım. Türkiye’de
tarım ve gıda diğer endüstrilerden çok ayrı yerde
duruyor. Yıllar önce ODTÜ’de gördüğüm derslerden
birinde Fransa’da şöyle denildiğini konuştuğumuzu
hatırlıyorum: “En büyük ödünler çiftçilere verilir
kimse de bunu engelleyemez.” Bugün de kısmen
değişmekle beraber aynı şey geçerli, bunu kabul etmek lazım. Kamunun içinde, bakanlıklar arasında
ilgili birimler arası koordinasyonunun gelişmesi gerekmektedir. Bu da önümüzdeki dönemin öncelikli
konularından birisi olmalıdır.
Bedri Girit: Bakın burada ilginç bir örnek vereyim.
Biz alabalık satışında Avrupa’da antidamping soruşturması geçiriyoruz. Avrupalılar, bizim bakanlık tarafından desteklendiğimiz için fiyatlarımızın
haksız olduğunu iddia ediyor. Biz de ilgili Bakanlığımıza gidip, ‘bu desteği kaldırın çağrısı’ yaptık çok
kez. Çipura ve levrekte de bunu yaşadık. Altı aydır
bunu kaldırtamıyoruz. Teşvik istemediğimizi söylüyoruz, dinletemiyoruz.
Ümit Güvenç: Balıkçılık sektörü uzun yıllardır hakikaten çok ıstıraplı bir süreç yaşıyor. Genel olarak

Dr. Selim Uçer

Tanzer Bilgen

Doktar Kurucu Ortak

Doktar Kurucusu

KIMDIR?

KIMDIR?

Boğaziçi Üniversitesi’nde
İşletme ve Ekonomi bölümünden
mezun olduktan sonra London
School of Economics’de
Finans masterı, daha sonra
da Boğaziçi Üniversitesi’nde
işletme doktorası yaptı.
Hurucu ortağı olduğu Doktar,
global ölçekte 500 binden
fazla çiftçi ve yüzlerce şirkete
dijitalleşme, veriye dayalı verim
yönetimi, tarla uzaktan takip
ve optimizasyon ve çiftçi ilişki
yönetimi teknolojileri üretiyor.
Doktar öncesi 15 yıllık yönetim
danışmanlığı tecrübesi olan
Uçar, son olarak Peppers and
Roger Group Türkiye ve CIS
ülkelerinden sorumlu yönetici
ortak olarak görev yapmaktaydı.
Batı Avrupa, Türkiye ve Orta
Doğu’da pek çok lider banka,
telekom ve perakende şirketi ile
sürdürülebilir büyüme ve karlılık
stratejileri geliştirmeleri ve
dijitalleşme uygulamaya almaları
konularında danışmanlık yaptı.
Halen Bilgi Üniversitesi’nde
Dijitalleşme üzerine yüksek
lisans dersleri veriyor.

İstanbul Alman Lisesi’nden
mezun olduktan sonra
lisansını Purdue Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nde tamamladı.
Doktar’ı kurmadan önce,
Türkiye ve Körfez ülkelerinde
8 yıllık yönetim danışmanlığı
tecrübesine sahip olan Tanzer,
danışmanlık kariyerinin son iki
yılında Accenture ve Boston
Consulting Group’un İstanbul
ofislerinde, proje yöneticiliği
görevlerinde bulundu. 2012
yılında zirai teknik bilgiye
erişimde güçlük yaşayan küçük
ve orta ölçekli çiftçilere hizmet
etmek amacıyla Doktar’ı kurdu.
Doktar, Türkiye genelinde 117
farklı ürün yetiştiren 500 bin
çiftçiye tarlalarının konumlarına
ve bitkilerinin fenolojik
gelişimlerine uygun olarak
kişiselleştirilmiş toprak işleme,
gübreleme, sulama ve koruyucu
ilaçlama tavsiyeleri sağlıyor.

“AVRUPA’DA AGRO EKONOMİNİN
PAYI YÜZDE 13, TÜRKİYE’DE
İSE YÜKSEK POTANSİYELİMİZE
RAĞMEN YÜZDE 7-8’LERDEYİZ”
• Demir Şarman
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Ümit Güvenç

Doç. Dr. Burak Küntay

Leröy Türkiye Genel Müdürü

BAU Hükümet ve Liderlik Okulu
Başkanı / Turkishtime Toplantı
Moderatörü

KIMDIR?
Boğaziçi Ünv. İşletme
Bölümü mezunu. İstanbul
Üvn. İşletme İktisadi Enstitüsü
Turizm (Gıda - İçecek)
Yöneticiliği programını ve Koç
Ünv. Executive MBA Yönetici
Master Programını tamamladı.
Nisan 2015 tarihinden beri
Leröy Turkey Su Ürünleri San.
ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü
görevini yürütüyor. İçecek
ve gıda sektöründe mesleki
dernek çalışmalarında da yer
aldı. TİM-Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nde Yaş Meyve Sebze
Mamulleri Sektör Başkanlığı
yaptı. Ekonomi Bakanlığı,
Tarım ve Gıda Bakanlığı,
DPT gibi kurumlarla ortak
çalışmalar yaptı. Tukaş Turgutlu
Konservecilik Sanayii ve Ticaret
A.Ş., Anadolu Etap Tarım A.Ş.,
Tamek A.Ş., Tat Konserve
Sanayii A.Ş. ve Ram Dış Ticaret
A.Ş.’de üst düzey yönetici
olarak görev aldı.

KIMDIR?
Burak Küntay, lisans eğitimini
Siyaset Bilimi üzerine Florida
Atlantic Üniversitesi’nde,
yüksek lisansını da yine aynı
üniversitede Uluslararası İlişkiler
alanında yapmıştır. Ardından
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler alanında doktorasını
tamamlamıştır. Florida Atlantic
Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti
Üyeliği ve aynı üniversitede
Vakıf Kurulu Üyeliği’nde
bulunmuştur. Küntay, Bahçeşehir
Üniversite’nde Hükümet ve
Liderlik Okulu Başkanlığı ve
Amerikan Araştırmaları Merkezi
Kurucu Başkanlığı görevinin
yanı sıra Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör
danışmanlığı görevlerini de
yürütmektedir. Küntay, aynı
zamanda Bahçeşehir Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi olarak
da görev yapmaktadır.

“TARIMDA İLAÇLAMAYI
ROBOTLARLA YAPMAYI VE BU
ROBOTLARI 24 SAAT TARLADA
KALABİLİR HALE GETİRMEYİ
BAŞARMALIYIZ”
• Celil Serhan Tezcan
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insanımız günlük beslenmesinde büyük çoğunlukla balık yerine et tüketimini tercih ediyor. İstatistikler Türk insanının yılda ortalama 6 kg. balık yediğini gösteriyor. Bu sene onu da yiyemedik,
çünkü avcılık kaynaklarımızı gittikçe tüketiyoruz.
Ben %100 Norveçli bir şirkette çalışıyorum. Norveç, 1960’lı yıllarda orta halli bir ülke iken, 1980’li
yıllardan sonra petrol ve balıkçılık alanında büyük
gelişme göstermiş bir ülke. Bu ülkede endüstri 4.0
gereği gibi değerlendirilmeye özen gösteriliyor.
Balıkçılık sektöründen örnekler vererek tespitlerde bulunmak istiyorum. Leröy’ün Norveç’te Ocean Forest adı altında bir projesi var. “The Future
is in the Ocean” diyoruz. Ocean Forest, Norveç’in
Greenpeace’i ile ortak ve hükümetin denetimde
çalışıyor. Bu şirket, %2 olan okyanus kullanımını,
dünyayı gelecekte bekleyen açlığı önleyebilecek
kaynak yaratması amacıyla, daha da yükseltmeyi
hedefliyor. Klasikten biraz daha gelişmiş bir balık çiftliği var ve yanında da denizin dibine kadar
uzanan halatlar var. Belirli bir derinliğe kadar bu
halatlarda midye yetiştiriyorlar ve bu midyelerden
çıkan organizmalar da çiftliği besliyor. Yani kendi
içinde bir yaşam döngüsü var. Ben bunu hem çok
başarılı buluyor hem de geleceği yönlendirecek bir
yapı olarak görüyorum. Bizim ülkemizde de böyle
bir iş neden yapılmasın? Katma değerli üründen
söz etti konuşmacılar. Balıkçılık sektöründe bu
elbette mümkün ama ne yazık ki gereken ilgiyi
göremiyor. Ülkemizde deniz ürünleri sektörüne
baktığımızda endüstri 4.0’ın öncelikle tedarik zincirinde gelişmeyi ve rekabetçiliği gerçekleştirmesi
gerekiyor. Müjdat Başkan tavukçuluğun son 4 senedir gündemde olduğunu söyledi, balıkçılık ise
hala gündemde değil. Ben bir mikro biyoloji sıkıntısını anlatmak için bakanlığa gittim, ilgili kişiler
bana aynen şu cümleyi sarf ettiler: “Böyle bir konuyu görüşmek için yıllardır buraya gelen olmadı”.
Şu an hala o konuyu çözmeye çalışıyoruz. Endüstri
4.0 neleri çözecek dersek; önce ülkemiz açısından
katma değerli ürünü yapmamız gerekiyor. İnsanımızı daha iyi beslememiz ve gelecekteki gıda
kaygısını ortadan kaldırmamız lazım. İşte bunu
inşallah su ürünleri ile yapacağız. Bunların yanı
sıra kullanılmayan gıdaları, zamanı gelmiş, zincir
içerisinde çürüyen, bozulan gıdaları, israf olmadan
önce geliştirip, gıda kıtlığı çeken insanlara aktarabilmemiz gerekiyor. Bu da lojistikle mümkün. Endüstri 4.0’ın gerçekleştireceği ilk konu, Tanzer Bey
de bahsetti, ürün portföyü ve ülkeye uygun rekabetçi ürün sağlarken, aynı zamanda da bunu hem
ülkenin en ücra köşesine ve hem dünyaya ulaştıracak yapıyı sağlayabilmek. Şu anda insanımıza
nasıl daha çok balık yedirebileceğimizi düşünen
ve bu konuda proje geliştiren bir kurumsal oluşum
yok. Balıkçılık sektörü olarak ne yazık ki hepimiz
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mevcut pastayı paylaşmaya çalışıyoruz. Geçmişte
300 bin ton civarında olan hamsi, Karadeniz’de bir
çukurda bulunuyor ve suyun sıcaklığına göre Karadeniz’de hareket ediyor. İşte bu hamsiyi bizim
tarafa çekecek bir teknoloji geliştiremiyor muyuz?
Bu soruyu sorduğumda herkes topu taca atıyor. Biz
şirket olarak endüstri 4.0’ın daha mekanizasyon
sürecinde orta ileri seviyelerindeyiz. Biz firma olarak son bir yıldır daha büyük miktarda MAP ambalajda balık üretimine başladık. Ette ve tavukta
yapılan MAP ambalaj sistemini, balığı daha çok
tüketicimizin daha yüksek miktarda beğenisine
sunmak için yapıyoruz. Bu konuda çok gelişmiş
bir ulusal zincirin balık reyonu olmayan 700 mağazasında, soğuk dolaplarda ürünlerimizi satıyoruz.
Daha fazla tüketimi teşvik etmek için temizlenmiş
taze balık satıyoruz. Haftanın 6 günü sevkiyat yapıyoruz. Hijyenik ve pratik kullanımlı olduğundan,
en lezzetlisi olduğundan güvenle tüketebilirsiniz.
Bunun endüstri 4.0’la ne ilgisi var derseniz bulunduğumuz nokta ve gitmemiz gereken yol açısından
önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece Norveç
meneşili balıklar değil, ülkemizin çipurası, levreği,
istavriti, palamutu ile hamsisini de satıyoruz. Satışlarımız çok iyi gidiyor. Demek ki böyle bir ihtiyaç
varmış. Görüldüğü üzere ihtiyaç noktasında katma
değerli ürünü iyi tespit ettiğinizde bunun devamı-

nı getirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ülkemizdeki
balıkları ihraç etmek istiyoruz. LERÖY çok büyük
bir kuruluş, Norveçli bu şirketin görgüleri, bilgileri
ve tecrübelerinin bizim ülke sektörüne çok faydalı
olacağını düşünüyorum. Kendi CEO’ma ve şirketimizin diğer ülkelerdeki yetkililerine ben senden
balık alıyorsan sen de benden almalısın diyorum.
Balık fiyatları arz ve talebe bağlı, borsa emtiası
gibi. Ben de diyorum ki bu fiyatı sana ayda bir değiştiririm. İşte böyle küçük başarılar peşindeyiz.
Balık ekmeği herkes bilir ve çoğunlukla da yaygın
tüketilir. Genellikle tüketici balık-ekmekteki balığı yerli uskumru zanneder. Oysa yerli uskumrulu
ekmek tarihte kalmış vaziyette. Artık uskumrular
tamamen Norveç’ten donuk olarak geliyor. Biz de
şirket olarak hem onu daha iyi bir ürün haline getirmek, hem de bir yerli balık ile bu nostaljiyi yeniden canlandırmanın peşindeyiz. Yani 10 TL’nin
altında fiyatla satılabilecek balık-ekmekli bir öğün
alternatifi üzerine çalışıyoruz. Bu ürünün altyapısını yine Norveç’li dostlarımızla geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de böyle bir platformu teknolojik
destek ile oluşturacağız. Özetle deniz ürünleri endüstri 4.0’ün en hızlı uygulama alanları; katma değerli ürünler geliştirmek ve bu ürünleri en sağlıklı
hali ile tüketiciye soğuk zincir içinde ulaştırabilecek lojistik ağı kurabilmektir derim.

Doktar Kurucu Ortağı
Selim Uçer, tarım
teknolojilerini kendimizin
üretebilecek güçte
olduğumuzun altını çizdi.
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Orion Fuarcılık Yönetim
Kurulu Üyesi Irmak Tan,
“Çiftçiler akıllı tarım
teknolojileri deyince
öncelikle fiyatına bakıyor
ve bu teknolojiler
onlara pahalı geliyor.
Az maliyetle daha çok
verim alacaklarını
anlatmamız lazım” dedi.
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Burak Küntay: Özgür Bey ve Irmak Hanıma söz vermeden önce bir ricam var. Artık biraz çözüm önerilerimizi de konuşalım. Tarım ve gıdada 4.0’a geçişte
neler yapmamız lazım?
Özgür Yalta: Endüstri 4.0 amaç mı araç mı, evet
araç ama bir başka önemli nokta daha var o da
tek başına geleceğimizi şekillendirecek ana konu
olması. 10 sene sonra şu anda tasavvur edemeyeceğimiz bir dünyada yaşayacağız ve buna ekonomik ve sosyal olarak nasıl adapte olacağız? İşte bu
sorunun cevabı 4.0’daki dönüşümüze bağlı olacak.
Bu, bizi tahminimizin ötesinde zor durumda bırakabilir veya çok güzel bir noktaya da getirebilir.
İlk 10’daki bir ülke de olabiliriz veya çok gerilerde
kalabiliriz. Devlet tarafı çok önemli. Her ülkede
4.0’da veya bu tip dönüşümlerde devlet ana nokta
konumunda. Devlete yaklaşım konusunda ödevimizi tam yapamadığımızı düşünüyorum. Yaklaşık
12 yıldır Turquality programıyla haşır neşir olduğum için orada bütün sektörlerin ihtiyaçlarını da
dinleme fırsatı buldum. Benzer bir nokta var; devlete karşı kaybettiğimiz nokta şu: Birincisi devletin çaresiz kaldığı noktalar oluyor çünkü elindeki kaynak yetersiz, ikincisi sektör temsilcilerine
karşı mesafeli oluyorlar, çünkü sadece kendisi
için bir şey istediği düşünüyorlar. İşte orada dev-

letimiz tarafsız bir göz le ‘Türkiye olarak kime öncelik vermeliyiz?’ diyebilmeli. Çok zengin bir ülke
değiliz ama her sektöre eşit mesafede yaklaşıyoruz, teşviklerimiz her sektör için. Sadece 2017’de
bir değişiklik yaptılar yüksek teknolojili ürünleri
arttırmak ihtiyacı hissediyoruz, ancak orada bir
eksiklik oldu ileri teknoloji bugünkü ileri teknoloji üzerinden yapıldı. Yani televizyonlar ileri teknoloji oldu. Halbuki tarımdan çıkacak 4.0 ürünleri
de ileri teknoloji olabilir. Tabii bunu anlatmak için
çok uğraşmanız gerekir. Bence yapılması gereken
en önemli düzenlemelerden biri bu olmalı. İkincisi tarım sektörünün bazı şeyleri ileriye götürmesi
konusunda da önceliklendirme yapılması lazım.
Dünyada bazı önemli değişiklikler var Türkiye’yi
de etkiliyor; mesela kentleşme, sağlıklı ürüne
yönelme… İhracat yaptığımız pazarlarda sağlıklı
ürüne gidiş çok önemli. Gıda güvenliği yine bununla bağlantılı. Bir başka şey var üretildikten
sonra tüketiciye gidene kadar %35 kaybımız var.
Bunu %30’a indirsek bu seneyi kurtarırdık, çünkü dünya ortalaması da %30 seviyesinde. Endüstri
4.0’ın önemli noktalarından bir tanesi de yalnızca
tüketici olarak değil de değer zinciri olarak bakmak. Son noktaya kadar üretim kaybını azaltmamız lazım. Üretim kaybında da en gelişmiş ülkeler
aslında en az kayıp yaşayanlar oluyor. Kentleşme
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oldukça işler zorlaşıyor. Ama bunu da çözmek
mümkün. Ama bu mu öncelikli? İşte burada devlet çözüm bulamıyor. Biz, “bu yüzden 4.0’a yatırım yapın” diyebilmeliyiz ki onlar hayır diyemesinler. Şu anda gördüğüm hayır diyemeyecekleri
noktalardan biri de fiyat. Fiyat konusunda devleti
etkilemek istiyorsak ton başına ihracat tutarını
yükseltmek gerekiyor. Bu ya portföyünüz değiştirerek veya aynı portföyünüzün fiyatını arttırarak yapılabilir. Benchmark’lara baktığımızda 5’e
1, 10’a 1 olduğunu görüyoruz, demek ki biz bunu
çok kötü yapıyoruz. Bu farkı kapatabilmek için de
devleti ikna etme şansı yüksek. Bir başka nokta;
su ve iklim değişikliği, bu da çok kritik. Su konusunda sıkıntılarımız var ama çok iyi tarım yapmamız lazım. Şimdi bu 5-6 tane ana maddeden sektörün seçim yapıp devleti etkileyecek 2-3 tanesini
belirlemesi lazım. Ve onların üzerine oynaması
lazım. Bu daraltmayı yapmadıkları takdirde devlet tarafından çok bir şey beklememeleri lazım.
Endüstri 4.0’da devletten beklentimiz konusundaki ödevimiz dışında kendimizden beklentimiz
ne? Hiç detaylara girmeyeceğim herkesin müthiş
sorunları var ama çok önemli bir noktaya değineyim. Önce bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor;
bunlardan bir tanesi: Büyük Veri. 4.0’da her şeyi
atlayalım ama bunu atlayamayız. Veriden yararlanarak değer üretmeye başlamak zorundayız.
Buna maalesef bizim sanayicilerimiz inanmıyorlar, bugüne kadar onlar daha elle tutulur şeylerden
hoşlanmışlar. Arsa olsun, en büyük fabrika olsun
vs… Bu değişti, artık yok onlar. Her şey dijital. Üniversitelere de önemli rol düşüyor. Eğitimde 5 sene
sonra dünyada önünüze ne gelecek konusuna iyi
hazırlıklı olmanız lazım. Geleceğe hazır gençler
yetişmezse şimdi konuştuğumuz ne startuplar
çıkar ne de girişimci çıkar. Son olarak yalnızca
ürettiğiniz ve içinde bulunduğunuz sektörden düşünmeyin derim. Bugün en büyük rakiplerimiz
kendimizin olmadığı sektörler. Ve bu tarımda da
böyle olacak. Çünkü biyoteknoloji ürünleri, susuz,
topraksız tarım vs. ile beraber bizim olmadığımız
sektörlerden gelecekler. Artı kendi sektörlerimizde de yenilikleri de takip etmemiz lazım.
Irmak Tan: Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ilk
dört büyük tarım fuarından biri olan Agroexpo
Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı düzenleyen Orion Fuarcılık’ın yönetim kurulu üyesiyim.
Şirketimiz 1986 yılında bir aile şirketi olarak kuruldu. Ve kurulduğu günden bu yana tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veriyor. Türkiye’nin ilk
tarım fuarını Söke’de gerçekleştirdik. Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan; Endüstri
4.0’daki gelişmeleri çok uzun zamandan beri takip
ediyor ve Endüstri 4.0 çatısı altında ortaya çıkan

akıllı tarım teknolojileri konusunda bizlerin ve
tarım sektörünün bilinçlenmesi adına bir adım
atmayı hayal ediyordu. Bizler ülke olarak henüz
buna hazır olup olmadığımızı düşünürken Ali
Rıza Ersoy’la tanışma fırsatı yakaladık. Ve kendisi
bizi Endüstri 4.0 ve Tarım 4.0’la gerçek anlamda
tanıştırmış oldu. Ali Rıza Ersoy’un ön ayak olmasıyla beraber 1–4 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleşen fuarımızın mottosunun Tarım 4.0 olmasına
karar verdik. Bunu yapmaktaki amacımız; Türk
tarım sektörünü yeniliklerle tanıştırmak, Tarım
4.0’ın önemini sektör profesyonelleri aracılığıyla
çiftçilerimize uygulamalı olarak anlatmak ve bu
konuda sektörü elimizden geldiğince bilinçlendirebilmekti. Bu amacımıza en doğru şekilde ulaşabilmek adına, öncelikle bir Tarım 4.0 Danışma
Kurulu oluşturduk. Danışma Kurulu’nda bu konu
hakkında bilgi sahibi birçok değerli isim yer aldı.
Ali Rıza Ersoy’un başkanlığında gerçekleşen danışma kurulu toplantılarımızda alınan kararları
fuarımıza taşıdık ve Tarım 4.0 ile ilgili birçok çalışmaya imza attık. Bu kapsamda; birçok önemli
isimle panel ve seminerler gerçekleştirdik. Üreticiye ve tüketiciye Tarım 4.0’ı anlatmaya çalıştık.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mız tarafından Türkiye’de ilk defa fuarımızda Çok Uluslu
Tarım İş Forumu gerçekleşti. Ve bu foruma Sayın
Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte 12
ülkenin tarım bakanı katıldı. Altını çizerek belirtmem gerekir ki; bakanlığımız bu konuya çok
önem veriyor ve bu konuda gereken tüm desteği
sektöre sağlayacaklarına inanıyorum. Tarım sektörüne hizmet veren firmalar olarak bizlerin de
elimizden geldiğince 4.0’ı anlatmaya çalışmamız
gerekiyor. Belki ülke olarak hazır değiliz ama hayal etmeden de bir şeyleri gerçekleştirmek mümkün değil. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Avrupa
Tarım 4.0’da aldı başını gidiyor. John Deere, bundan yıllar önce insansız traktörü üretti. Ve Avrupa
ülkeleri zaman içerisinde teknolojik gelişmeler

“KARADENİZ’DE BİR ÇUKURDA
TOPLANAN HAMSİYİ ÜLKEMİZE
ÇEKECEK BİR TEKNOLOJİ NEDEN
GELİŞTİREMİYORUZ?”
• Ümit Güvenç

2018, Haziran, Turkishtime
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konusunda çok büyük aşama kaydetti. Bizim de
ülke olarak bu gelişmeleri yakından takip edip sektöre entegre etmemiz gerekiyor. Çağı yakalamamız
gerekiyor. Evet Tarım 4.0 ülkemizde sürekli konuşulan bir konu halinde geldi. Ama böylesine önemli
bir konuyu doğru bir şekilde anlatabiliyor muyuz?
Alt yapısında neler var? Bunları en doğru şekilde
anlayıp, alt yapısını hazırlayıp, en hızlı şekilde
uygulama aşamasına geçmemiz gerekiyor. Önceleri göçlerin büyük bir kısmı kırsaldan kente yaşanırken günümüzde kentten kırsala göç ediliyor.
Birçok insan tarım ve hayvancılığa ilgi duymaya
başladı. Bugün birçok tanıdığım beni arayıp hayvancılık yapmak istediğini çünkü iyi para olduğunu söylüyor. Elbette tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişi sayısının artması güzel, ama acaba sektörü
ne kadar iyi biliyoruz bunu konuşmamız gerek. Bu
işi yapmak için gerekli olan bilgi birikimimiz var
mı? Bu birikime ulaşmak için gereken çabayı ve
emeği gösteriyor muyuz? Kendimize bunları sormamız gerektiğini düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre;
2006 yılından bu yana %70 daha fazla yiyecek
üretmek zorunda olduğumuz ortaya konulmuş. Bu
inanılmaz bir rakam, çok büyük bir tehdit. Tarım
4.0’ı elimizden geldiğince doğru anlatıp doğru bir
yol izlememiz gerekiyor. Çünkü 4.0 doğru yönetilmezse karşımıza işsizlik gibi büyük bir sorun çıkabilir, bu da çok büyük bir tehdit oluşturabilir. Sizler bu sektörün duayenisiniz ve belki ben sizlere
göre daha farklı bir yönden bakıyorum. Ama ben
çiftçiyi de çok iyi tanıyorum. Çiftçiler akıllı tarım
teknolojileri deyince öncelikle fiyatına bakıyor. Ve
bu teknolojiler onlara pahalı geliyor. Az maliyetle daha çok verim alacağını bilmediği için aslında
kazancının daha fazla olacağını öngöremiyor. İşte
yapılması gereken ilk iş, üreticimize bu bakış açısını kazandırabilmek. Bunu yapabilmek için de bu
bilgilerin en doğru şekilde çiftçimize ulaştırılması,
işin ciddiyetinin anlatılması gerekiyor.

Leröy Türkiye
Genel Müdürü Ümit
Güvenç, “Deniz
ürünleri sektöründe
endüstri 4.0’ın
öncelikle tedarik
zincirinde gelişmeyi
ve rekabetçiliği
gerçekleştirmesi
gerekiyor” dedi.

Özgür Yalta: Çitfçilerin yüzde kaçı bankalardan finasman sağlıyor?
Irmak Tan: %90’ı denebilir.
Özgür Yalta: Çiftçiye bankalar üzerinden bu olanak sağlanabilir. Bankalar ‘bunu kullanın o zaman
bu uygulama var' gibi bir yaklaşımla teknolojinin
tarıma entegresini kolaylaştırabilir.
Irmak Tan: Tarım 4.0’la ilgili hali hazırda birçok
banka yatırım yapıyor.

“ENDÜSTRİ 4.0’IN KİLİT KONUSU:
BÜYÜK VERİ. VERİDEN
YARARLANARAK DEĞER ÜRETMEYE
BAŞLAMAK ZORUNDAYIZ”
• Özgür Yalta
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Özgür Yalta: Peki ziraat mühendisleri bunları çiftçiye anlatabilecek yetkinlikte mi? Çitfçilere en yakın kişiler onlar.
Melisa Tokgöz Mutlu: Öncelikle ülkemizin güçlü
bir tarım politikası olması gerekir. Sonra da çiftçilerin, ziraat mühendislerinin iyi eğitilmesi şart.
4.0 yapabilmemiz için bu ikisinin yapılması şart.
En önemli problemlerden bir tanesi tarımda toprağın bölünmüş olması. Bankalar bu konuda büyük
finansör ama bankalar kredi vermek istemiyor,
çünkü toprağın sahibi net değil. Mesela toprak be-

With

nim üzerime ama krediyi başka isim almış, hop
para uçtu gitti. O yüzden banka da buna finanse olmuyor. Çiftçi, üretici, gıdacı hepsi bir arada çıkması lazım. Evet konuşulan teknoloji, teknoloji… Ama
teknoloji bir noktadan sonra düşmanımız olabilir.
Oysa ki insanların en temel ihtiyacı yemek ve içmek. Özgür Bey size çok katılıyorum; bunu Ankara’ya çok iyi anlatmamız lazım. Halim Bey dedi
k; hükümetler maalesef kararlarını kısa çıktılar
üzerine alıyor. Bir takım politikası uygulanacaksa
kararlar uzun dönemli alınmalı. Bütün paydaşlar,
herkes elini masanın üstüne koymalı.
Bedri Girit: Ülkemizde ilk 4 ayda gerçekleşen 55
milyar dolarlık ihracatın 45 milyar doları sanayiden.
Bu yüzden söz alma sırasında arkalara düşüyoruz.
Halim Aydın: Bence devlet ilk yapacağı 4.0 teşviklerini konvansiyonel tarıma yapmalı. Çiftçilik değişti
artık kurumsallaşıyor, yani sermaye el değiştirmek
zorunda. Küçük ve butik aile çiftlikleri fonksiyonel
tarıma yönlenecek, ki gidiş bunu gösteriyor. Saat
önce duvar saati olarak kullanıldı, sonra kol saati
olarak kişilere yayıldı, telefonlarımızla da her yerde artık. 4.0’ın hikayesi de böyle olacak. Önce kon-

vansiyonel tarımda yani dünya ile rekabet eden kesimde devlet 4.0’ı teşvik etmeli ama politika olarak
fonksiyonel tarım da arkada bırakılmamalı, desteklenmelidir. Kaynağı dışa bağımlı olanlarda reel ve
rekabetçi (liberal), öz kaynağı içeride olan kaynaklar
için ise korumacı ve destekleyici bir tarım politikası
üretmemiz lazım. Böylelikle konvansiyonel alanda
rekabet ederken, fonksiyonel alanda da öz değerlerimiz koruyabiliriz. Tarımın ortaya çıktığından beri
çiftçinin başı doğal afetlerle derttedir, 4.0 işte bu doğal afetlerle mücadelenin en önemli unsuru olacak.
Ar-Ge‘ler bu alana yönlendirilmeli. Bakanlık veya
devlet bize artık ciltler dolusu rapor istemediklerini
söylüyorlar, diyorlar ki: Kanunun gibi, teklifinizi yazın getirin. Ben de MÜSİAD’a bütün tarafların içinde
olduğu bir Tarım Meclisi kurma teklifi götürdüm.
Burası sorunları dile getirsin, akademisyenlerimiz
de akademik bir dille yönetmelikler hazırlasın ve
biz böylece ‘Emir’in önüne hazır tablet koyalım. O
zaman da karşı tarafın söyleyeceği bir şey kalmaz
diye düşünmekteyiz. Bu meclisi inşallah tekrar gündeme getireceğim. Sizlerin de bu konuda katkısını
bekliyorum. Devlet gibi sivil toplumun da bekasını
ilgilendiren bir konu bu, sadece devlete bırakılmayacak kadar da sivil toplumu ilgilendiren bir konu.

Deloitte Ortağı
Özgür Yalta, tarım
ve gıda sektörünün
önceliklerini
maddelendirip,
devleti etkileyecek
iki-üç tanesini
belirleyerek öyle
teşvik istenmesi
gerektiği söyledi.
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TARSENS Kurucu
Ortağı ve CEO’su
Celil Serhan Tezcan,
tarımdaki sorunları
yapay zekayla çözmek
için projeler üretiyor.

Melih İşliel: Bir ürün tuttuktan sonra ülke geneline
açılıp ihracatı yapılabilir. Bunun gibi gıda sanayinde
belirli alanlarda pilot bölgeler belirleyip önce bir
denemesi yapılabilir. Bu işin nasıl bir aksta gittiğini test etmek mümkün. Önce pilot bölgede sınanan uygulama yaygınlaştırılabilir. Yoksa böyle
küçük adımlarla hiçbir şey gitmiyor. Türkiye’de
kuvvetli bir e-ticaret var ama o fonksiyonel gıdalar
ancak yerel lezzetler olarak pazarlanıyor. Ancak
bu şekilde tüketiciye ulaşıyor. Ama konvansiyonel
tarımda, ilaçlama, uydudan kontrol, pestisit ölçme gibi şeyler yapılacaksa bir pilot bölgede bunu
denedikten sonra devleti ikna edebiliriz. Unutmayalım, devletin belirli havzalarda tarıma izin
vermemesi gibi durumlar da var. Bunların hepsini
birleştirip ortak bir akıl çıkarmak mümkün. Kurumsal büyük yapılarda otomasyon ve robotlaşma
zaten var ama hassas ürünler üretip raf ömrünü
geliştirmek için pilot denemeler yapılabilir. Öte
yandan sanayi Bakanlığı ile Endüstri 4.0 çalışmalarıyla ilgili temasa geçip, ortak bir akıl aramanın
da faydası olabilir.
Ümit Güvenç: Artık radikal çözümler üretmenin
gerektiği kanısındayım. Diğer konuşmacılarımızın
belirttiği üzere devlet ‘tablet-hap’ teklif önerilerine
açık olduğunu ifade ediyorsa, kaynakların bir şekilde özel sektör ve sivil toplum tarafından balık
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tüketimini teşvik edecek yenilikçi ürünlerin yararına kullanılması da sağlanabilmelidir.
Ali Rıza Ersoy: Üç somut öneriyle kapatmak istiyorum. Geçen ay katıldığım Konya Tarım Üniversite’ndeki “Tarım 4.0 Konferansı “beni çok etkiledi.
Özel sektörün katkıları ile üniversitelerle yapılacak etkinlikler arttırılmalı. Biz TÜSİAD’ta bundan
1,5 sene kadar önce Endüstri 4.0 Çalışma Grubu’nu
kurmuştuk. Kurucu Başkanı bendim, MÜSAİD’la
beraber çok ciddi çalışmalar yapıldı. Sanayi Bakanlığı ile üzerinde 2.5 yıldır çalışıyoruz. Aslında
Türkiye’nin Endüstri 4.0 Yol Haritası bitmiş durumda, açıklanmasını bekliyoruz. Buna benzer bir
yapı tarım sektöründeki siz saygın STK’lar tarafından kurulabilir. Adı Tarım Konseyi mi olur, Çalışma Grubu mu olur her neyse öyle bir yapıya ihtiyaç
olduğunu düşünüyorum. Bu tür toplantılar tamam
ama bunlar tek çatı altında toplanarak devlete verilecek kanun tekliflerinin, reçetelerin üretildiği
bir yapı oluşturulması gerekir. Sektörünüzde çok
sayıda STK var, her birinden kişiyle mesela böyle
bir çalışma grubu kurulabilir. Son önerim de şu:
Nasıl Sanayi Bakanlığı Türkiye’nin Endüstri 4.0
Yol Haritası’nı hazırladıysa, Tarım Bakanlığı da
Türkiye’nin Tarım 4.0 Yol Haritası’nı hazırlamalı.
Tabii ki STK’ların desteğiyle ama Tarım Bakanlığı’nın liderliğinde bunu yapmak mümkün.

With

ENDÜSTRİ 4.0 VE TARIM 4.0
Tohumdan manava ve gıda fabrikasına kadar olan süreçlerin
dijitalleşmesine Tarım 4.0; fabrikanın kapısından tüketiciye kadar
olan süreçlerin dijitalleşmesine ise Endüstri 4.0 diyebiliriz.

ALI RIZA ERSOY
Dijitalleşme ve Endüstri
4.0 Derneği YK Başkanı

SON yıllarda, dünyada,
sanayinin komple otomasyona
geçmesi “3.0” ve komple
dijitalleşmesi ise “4.0” diye
adlandırılıyor. Ancak artık 4.0
sadece sanayi için değil, sağlık,
lojistik, eğitim gibi dijitalleşme
yolundaki neredeyse her sektör
için de kullanılmaya başlandı.
Tarım da ayrı tutulamazdı.
Endüstri 4.0 hareketi dünyada
hızla yayılmaya başlayınca
tarım için daha önce kullanılan,
“akıllı tarım”, “hassas tarım”
gibi başlıklar, yaklaşık son
1 yıldır, yerini Tarım 4.0’a
bırakmaya başladı. Bu son

derece doğal zira tarım da
bir endüstridir. Fabrikalarda
sanayi ürünü üretmekle, toprak
üstü üretim açısından, aşağıda
bahsedeceğimiz teknolojilerin
kullanımı konusunda, hiçbir
fark yoktur. Artık gelecekte
yukarıda büyük şemsiye olarak
“dijitalleşme” yani 4.0 altında
ise her sektörün kendi 4.0
teması olacak. Başlık ismi
olarak ne kullanırsak kullanalım
sonuçta o sektörün komple
dijitalleşmesini konuşuyor
olacağız. Belki herkes
tarafından daha iyi anlaşılsın
diye şöyle bir tanımlama
yapabiliriz: Tohumdan manava
ve gıda fabrikasına kadar olan
süreçlerin dijitalleşmesine
Tarım 4.0; fabrikanın
kapısından tüketiciye kadar

olan süreçlerin dijitalleşmesine
ise Endüstri 4.0 diyebiliriz.
Bugün için dünyanın üzerinde
mutabakat sağladığı 9 teknoloji
3.0’dan 4.0’a geçiş için, topluca
gerekli görülmektedir. Bunlar:
Siber-Fiziksel Sistemler,
Yatay ve Dikey Entegrasyon,
Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri
ve Analizi, Otonom Robotlar,
Bulut teknolojileri, Arttırılmış
Gerçeklik, Katmanlı Üretim ve
Siber Güvenlik. Bu teknolojiler
son birkaç yılda gerek fiyat,
gerekse teknolojik olarak
geçmişte olmadığı kadar
erişilebilir hale gelmiştir ve artan
hızda kullanılmaya başlanmıştır.
Bu ülkemiz sanayisi için de
geçerlidir. Dijital teknolojilerin
Tarım 4.0 kapsamında
kullanımı Hollanda ve Kanada

gibi ülkelerde birkaç yıl önce
başlamış ve diğer ülkelere hızla
yayılmaktadır. Bizde de, bu
yıl İzmir’de düzenlenen tarım
fuarının teması ilk kez Tarım
4.0 oldu ve iki gün boyunca
değişik etkinliklerde Tarım
4.0 tartışıldı. Ege Üniversitesi
ve İzmir Ticaret Borsası
ortaklaşa Tarım 4.0 etkinliği
düzenledi. Konya Tarım ve Gıda
Üniversitesi keza Tarım 4.0
etkinliği düzenledi. Bahçeşehir
Üniversitesi ve TurkishTime ev
sahipliğinde Tarım 4.0 tartıştık
ve çıktılarını bu sayfalarda
bulacaksınız. Eminim başka
mecralarda da tartışılmaktadır.
Son 2.5 yılda Endüstri 4.0
algısını sanayimizde nasıl iyi
yönettik isek, aynı şekilde,
önümüzdeki bir-iki yılda Tarım
4.0 algısını yönetmek gibi zorlu
bir görevimiz var. Yeni kurmuş
olduğumuz Dijitalleşme ve
Endüstri 4.0 Derneği’nde
(www.digit4turkey.org) buluşalım
ve bu yolda beraber çalışalım.
Tarım 4.0 yolculuğumuzda,
dijital teknolojilerin kullanımı
sayesinde, üretim maliyetlerinin
düşmesi, kimyasalların
kullanımının çok azalması
hatta sıfırlanması, verimin bir
kaç misli artması, kararların
insanlar değil algoritmalarca
alınması dolayısı ile sıfır
hataya yaklaşılması, tarımda
nitelikli iş gücü sorununa çare
bulunması, tarımın cazip ve
karlı hale gelmesi ile şehirden
kırsala göçün hızlanması,
kadının daha çok nitelikli
katılım sağlayabilmesi gibi
birçok devrimsel cazibeler bizi
beklemektedir. Geleceğin en
stratejik konusu tarım, ülkemiz
için büyük bir fırsattır.
Ülkemizin, 10.000 dolarlık
kişi başı gelir yani orta gelir
tuzağından, 25.000 dolarlık
seviyeye yani gelişmekte olan
ülke statüsünden gelişmiş ülke
statüsüne geçişinin yol haritası
bellidir: Kentlerimizde Endüstri
4.0 ve kırsalda Tarım 4.0.
Buna tüm gönlümüzle inanalım.
Hepimize kolay gelsin...
2018, Haziran, Turkishtime
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TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNÜN YOL
HARİTASINI BELİRLEYECEK 10 ŞART

1

Serbest piyasada devlet düzenleyici rolünde olmalı

Ülkemizin bulunduğu iklim ve coğrafyanın jeopolitik önemi,
tarım ve gıda sektörünü hem çok güçlü kılıyor hem de yanı sıra
çok büyük sıkıntılar getiriyor. Serbest bir piyasa ortamı bulmadan
bu şartlar altında sektör çok zorlanıyor. Serbest piyasanın adı olmasına rağmen ‘serbest’ olmaması en önemli konuların başında
geliyor; ülkemizde tarım ve gıdada serbest piyasa dinamikleri maalesef çalışmıyor. Dünyada tarımını sanayisine entegre edemeyen
hiçbir ülkenin kalkınması mümkün değilken, bu çerçevede bizim
ülkemizde de devletin ‘idareci’ rolünü bırakıp, ‘düzenleyici’ rolüne
geri dönmesi gerekiyor.
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Büyük Veri altyapısı hazırlanmalı

Tarım 4.0 bu sektöre öncelikle sağlık ve tasarruf getirirken
iş gücünü de hafifletecek. Tarım 4.0 için oluşturulacak Büyük
Veri, işte bu yüzden çok önemli. Büyük verilerden komut alacak
insansız araçlar, doğru zamanda, doğru dozda ve doğru metotla
bitkilere koruma sağlayacak. Yani gelecekte tarımda sanayi 4.0
sayesinde; sulama, gübreleme ve ilaçlama aletleri otomatik, birbiri
ile uyumlu ve entegre olarak çalışacak; kara leke, külleme ve fungusal hastalıklar bitkilere gelmeden, makineler harekete geçecek
ve bu şekilde ilaçlama ve gübrelemeyle hem sağlıklı besleme, hem
de tasarruf sağlanmış olacak. Böylelikle ilaçların kalıntı problemi
de nispeten çözülmüş olacak. Böylelikle kanser gibi hastalıkların
önlenmesi ve insan sağlığının korunması da mümkün olacak.
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Toprağa dönüş için dijitalleşme doğru anlatılmalı
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Ürün portföyümüzü genişletmeliyiz
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Lojistikte de 4.0 geçerli olmalı

Endüstri 4.0’la tarımda nitelikli iş gücü sorununa çare bulunması, tarımın cazip ve karlı hale gelmesi ile şehirden kırsala göçün
hızlanması mümkün. Çiftçilerimize zamanında dijitalleşmeyle ‘hangi gün, ne kadar yağmur yağacak’ veya ‘hangi ağaca, ne kadar ilaç
atacak’ ve bu gibi konularda bilgileri verebilirsek; toprağını analiz
ettirip ne yetiştirirse, ne kadar verim alacağını önceden söyleyebilirsek her şeyden önce büyük şehirlere göçü engellemiş oluruz.

Dünyada gıda ticaretinde 1.8 trilyon dolarlık bir ekonomi söz
konusu. Bu rakamın içinde olan ülkelerden çoğu iklim olarak o ticaretini yaptıkları meyve-sebzeyi üretebilecek uygunluğa sahip olmamalarına rağmen bunu başaran ülkeler. Dolayısıyla Türkiye’nin
var olan kısıtlı ürün portföyünü değiştirerek, yüksek değerli ürünlerin tarım alanları içindeki yerinin arttırılması gerekiyor. O ürünler
hangi ürünler, o ürünleri hangi şekilde işleyip, ne şekilde ambalajlayacağız ve bunları nasıl pazarlayacağız? Bu soruların cevaplarını
hayata geçirmemiz lazım.

Tarladan ve bahçeden toplanan meyve ve sebzelerin lojistik
zincirinde maruz kalacağı herhangi bir aksaklık o ürünlerin hem
tazeliğini yitirmesine neden olurken, hem de insan sağlığını tehdit
edecek düzeye gelmesine de yol açabilir. Keza gıdada da durum
aynı. O yüzden 4.0’ı sadece tarım ve gıdada değil sektörün tüm
paydaşlarında uygulamalıyız. Öte yandan dağıtım alanında pazara

erişimi hızlandırmak için yurtdışındaki belli başlı yerel dağıtıcıları
satın almak önemli bir atak olabilir.
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Tarım 4.0 teknolojilerini kendimiz üretebilmeliyiz
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Sorunlar önceliklendirilmeli, sonra devlete gitmeli
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Çiftçiyi ikna etmeliyiz
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Devlet teşviği konvansiyonel tarıma yapılmalı

Tarımda ekme, biçme, ilaçlama, gübreleme, vs.’nin yanı sıra
finansman, bilgi kullanımı gibi başka yan unsurlar da söz konusu.
Toprak ve işgücü dışında %100 yerli diyebileceğimiz alan çok az.
Tohumlar, gübreler, ilaçlar yabancı menşeili. 4.0’ın katma değeri iki
katına kadar arttırma potansiyeli var. Peki bu iki katına arttıracak
olan bilgiyi de dışarıdan alırsak, o bilgiyi getiren o katma değeri de
ülkemize bırakmayacaktır. İşte bu teknolojieri kendimiz üretmeliyiz.
Sensör, uydu, izlenebilirlikte block chain bunların hepsinin Türkiye’de
yapılması mümkün, çünkü ülkemizde çok farklı iklimlerle çok geniş
yelpazede ürün üretilebilecek imkanlar var. Üniversiteler ile yapılacak işbirlikleri ile Tarım 4.0 için yeni projelerin kapıları aralanabilir.

Tarım ve gıda sektörü devletten teşvik beklemeden önce
kendi içinde sorunlarını önceliklendirmeli. Bu daraltma yapılmazsa
devlet tarafından kısa vadeli çözümler bulmak zor oluyor. Devletin
sektörlere kaynak üretme konusunda bazen çaresiz kaldığı noktalar oluyor, çünkü elindeki kaynak yetersiz. Öte yandan devlet,
sektör temsilcilerine karşı mesafeli duruyor, çünkü sadece kendileri için bir şey istediklerini düşünüyor. O yüzden tarım ve gıdanın
devlet nezdinde temsili konusunda iyi bir strateji şart.

Çiftçiler akıllı tarım teknolojileri deyince öncelikle fiyatına bakıyor. Ve bu teknolojiler onlara pahalı geliyor. Az maliyetle daha
çok verim alacaklarını bilmedikleri için aslında kazançlarının daha
fazla olacağını öngöremiyorlar. İşte üreticimize bu bakış açısını kazandırabilmeliyiz. Bunu yapabilmek için de bu bilgilerin en doğru
şekilde çiftçimize ve ziraat mühendislerine ulaştırılması, işin ciddiyetinin anlatılması gerekiyor.

Devletin tarım ve gıda sektörleri için ilk yapacağı 4.0 teşvikleri, konvansiyonel tarıma yapılmalı. Çünkü konvansiyonel tarım,
bu sektörün dünya ile rekabet eden kesimini temsil ediyor. Devlet,
4.0’ı teşvik ederken politika olarak fonksiyonel tarım da arkada
bırakılmamalı, desteklenmeli. Kaynağı dışa bağımlı olanlarda reel
ve rekabetçi, öz kaynağı içeride olan kaynaklar için ise korumacı ve destekleyici bir tarım politikası üretmemiz lazım. Böylelikle
konvansiyonel alanda rekabet ederken, fonksiyonel alanda da öz
değerlerimiz koruyabiliriz.
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Tarım 4.0 Yol Haritası çizilmeli

Nasıl Sanayi Bakanlığı Türkiye’nin Endüstri 4.0 Yol Haritası’nı hazırladıysa, Tarım Bakanlığı da Türkiye’nin Tarım 4.0 Yol
Haritası’nı hazırlamalı. Sektör meslek birlikleri, STK’lar ve üniversitelerin desteğiyle Tarım Bakanlığı’nın liderliğinde çizilecek bu
rota ile 4.0’a entegrasyon süreci hem iyi planlanmış hem de iyi
yönetilerek hayata geçiş sürecindeki dağınıklık önlenmiş olur.

