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HAFTANIN YILDIZI
Kıvanç MEMİŞOĞLU
konomik Çözüm Gazetesi Yayın ve
Araştırma Komitesi 'Haftanın Yıldızı'
olarak İntegral Genel Müdürlüğü’ne atanan Kıvanç Memişoğlu'nu seçti. Finans sektöründeki kariyerine 2005 yılında Indeks FX
Tranding'le başlayan Memişoğlu 2007 yılında
Ulukartal Kıymetli Madenler'de Hazine
Müdürlüğü’ne getirildi.Ulukartal Holding
kurulduktan sonra
holding iştiraklerinden
Optimal
M e n k u l
Değerler,Ulukartal
Kapital
Vadeli
İşlemler ve İntegral
Menkul Değerler
firmalarında
Yönetim Kurulu
Üyesi görevlerinde
b u l u n d u .
Memişoğlu, Genel
Müdür olarak atanmadan önce İntegral
Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve
Hazine Müdürü olarak görev yapıyordu. Evli
olan Memişoğolu doğa sporları ve motorsiklet
düşkünü.

E

Sosyal Teknolojiler Yoluyla
Değer ve Üretkenliğin
Önünü Açmak*
Değerli okuyucular, sizlerle
bu hafta McKinsey tarafından yayınlanan bir araştırma raporunu paylaşacağım. Rapordan beni
haberdar eden sevgili
Emir Çetinkaya’ya (VOB)
bu vesileyle teşekkür ederim. Aşağıdaki satırlar büyük ölçüde rapordan alındı.
Yorumlarım birkaç cümleyi geçmiyor. Aslında
dikkatle okunması gereken çok önemli bir
rapor olduğunu düşünüyorum.
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Kafede, restoranda, otobüse binerken
kart kullanmadan, avuç içimizi taratıp,
gideceğimiz günler yakın.
Bir süre sonra ATM'den para çekmek,
kafede, restoranda hesap ödemek için
kredi kartı taşımaya, otobüse, metroya
binmek için ulaşım kartına ihtiyaç
olmayacak. 'Avuç içi'ni gösteren
hesabını ödeyecek, otobüsüne binecek.
Fujitsu'nun geliştirdiği 'avuç içi damar
okuma' teknolojisi tüm bunları imkansız olmaktan çıkarıyor.
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Güneydoğu ekonomisi
komşudan şikayetçi
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı E.Sabri
Ertekin, “Suriye’de yaşanan iç

Kilis Ticaret ve Sanayi
Odası Genel Sekreteri
Murat Sakar, Suriye’de

savaş ilişkilerimizi ekonomik
anlamda sıkıntıya soktu. Özellikle 2009-2010 yılları arasında 74 milyonda seyreden
Suriye ile ihracatımızda % 10
dolayında bir azalma görüldü”

yaşanan iç karışıkların
Türkiye ekonomisini, özellikle Suriye’ye komşu olan
şehirleri ekonomik açıdan
etkilediğini söyledi.

Hatay Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Ali Kuseyri: “Hatay
sınıra yakın olduğu için
Suriye’de yaşanan iç savaş şehrimizin ekonomisini ve Suriye’yle
olan ilişkilerimizi büyük çapta
etkiledi. Karşılıklı ilişkilerimiz
hem turizm açısından hem esnaf
açısından kan kaybetti.

Gaziantep Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Aslan ; “Suriye’de
yaşanan olaylar nedeniyle, bu
ülkeyle olan ticaretimiz bitti
diyebiliriz” dedi. “Güvenlik
sorunu nedeniyle bu ülkeye
giriş ve çıkışlar sıfırlandı” şeklinde konuştu.

Suriye’den esen sıcak hava dalgaları Suriye’ye komşu
illerimizin ekonomisini de bunaltıyor.
Can güvenliğinin sağlanamaması üzerine
Suriye’de kurulu Türk firmalar faaliyetlerini
durdururken Suriye’den önemli turizm geliri
elde eden şehirlerin turizm gelirleri de sıfıra
indi. Gerek Suriye ile ticari ilişkileri olan
gerekse ekonomik girdisinin büyük bölümünü

turizmden sağlayan sınır illerimiz Suriye’deki
karışıklıklar sebebiyle sıkıntı yaşıyor. Özellikle
Suriye’ye geçiş yollarının tehlikeli hale gelmesi
Suriye ile ticari ilişki sürdüren şehirlerimizin
başka ülkelere yönelmesine yol açtı. İthalat ve
ihracatta Suriye pazarının oyundan çıkması

Avrupa Birliği patenti
hayal olmaktan çıkıyor
Yıllardır Avrupa Birliği Devletleri
arasında tartışma konusu olan
“Avrupa Birliği Patenti” artık bir
hayal olmaktan çıkıyor.
Topluluk Markası (CTM) ve
Topluluk Tasarımı korumasını
hızlıca uygulamaya alan
Avrupa Birliği ülkeleri 70’li
yıllardan beri bir türlü AB’de
tek patent sistemini başaramamışlardı.
Avrupa Patent Ofisi resmi web
sitesinde yayınlanan habere
göre Avrupa Konseyinin 28-29
Haziran 2012 tarihli toplantı-

sında AB’ye üye 27 ülkeden
İspanya ve İtalya bu sistemi
onaylamadığı için onlarsız sistemin devreye alınması kararı
çıktı, ancak adı henüz tam olarak netlik kazanmadı: Avrupa
Birliği Patenti (EU patent), Üniter Etkili Avrupa Patenti,
Topluluk Patenti veya Avrupa
Topluluk Patenti olabilir.
Uzun görüşmelerin neticesinde,
29 Haziran 2012 itibarıyla üye
ülkeler
“Avrupa
Patent
Mahkemesi”nin merkezinin Paris
olması üzerinde anlaştılar.
7

şehirlerimizi farklı pazarlara yöneltti. İç karışıklıklardan önce 2 milyar dolarlık bir ticaret
hacminden söz edilen Suriye ile ticari ilişkiler
durdu. Arap ortak pazarına da önemli bir
geçiş noktası niteliğinde olan Suriye yerine
gözler yeni kapılara çevrildi.

Türkiye’nin
ekonomik
ilerlemesine övgü

Daıkın Türkiye ilk 6 ayda
yüzde 65 büyüdü

Çözümleme
Hizipçilikle geçen bir
Gazeteciler Bayramı
4 Temmuz Gazeteciler ve
Basın Bayramı geldi geçti;
“bayram ola şen ola” diyeceksiniz… Ama gelin görün ki
A.Yener şimdilerde gazeteciler arasında
Özkesen şenlik mi var yoksa savaş mı
bilinmez. Nice emekçi gazeteciler vardır. Neyle
geçinir ne yaparlar bilinmez. İçleri kan ağlar,
gazeteciler günü deyince ilk önce bayrakları
onlar tutarlar; ya da birileri tarafından bayrak
tutturulurlar, şov amacıyla sahneye çıkarılırlar...
Her şeyin eskisi insana güzel gelir ya…Şimdilerde hizipçilikle meşgul gazeteci örgütlenmelerinin yanında eskilerini düşündüğümüzde:
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı merhum
Burhan Felek'ten tutun Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı merhum Nezih Demirkent'e,
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı merhum
Beyhan Cenkçi’den, İzmir Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı merhum Sabri Suphandağlı ve merhum
İsmail Sivri'nin başkanlıkları döneminde onlar
gerçek bir başkandı;ombudsmandı.
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Isıtma-soğutma sektörünün
öncü firması Daikin Türkiye,
yılın ilk 6 ayında cirosunu
geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 65 oranında artırarak, 285 milyon TL’ye yükseltti. Sektör ortalamasının çok
üzerinde büyüyerek yıllık ciro
hedefinin yüzde 55’ine ilk 6

ayda ulaşan Daikin Türkiye,
böylece sektör liderliğini de
perçinledi. Daikin Türkiye
CEO’su Hasan Önder, 500
milyon Euro’luk 2015 hedefi
doğrultusunda emin adımlarla
ilerlediklerini belirterek, yurt içi
ve yurt dışında yeni yatırımlarla büyüyeceklerini açıkladı.
4

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı
Tarlalar
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 2011
yılında yürütülen mobil güneş pili destekli
güneş
damlama sulama sistemleri Ar-Ge projesi
sayılacak bir sonuca ulaştı. Türkiye’nin
enerjisi ile devrim
en fazla güneş alan bölgesi Güneydoğu
Bölgesinin güneşini tarımsal sulama
sulanacak Anadolu
amaçlı kullanacak mobil pil üretildi.
8

Türk liderler ile gerçekleştirdiği üç gün
süren temaslarını tamamlayan Dünya
Bankası Grubu Başkanı Robert B. Zoellick
bugün Türkiye ekonomisinin etkileyici bir
ilerleme kaydettiğini ve ülkenin kalkınma
başarılarını bölgede ve dünyada paylaşma
konusunda daha fazla ve daha olumlu bir
rol oynayabilecek bir konuma geldiğini
belirtti.
Zoellick ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı
Gül, Başbakan Erdoğan, Hükümet yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile
bir araya geldi. Zoellick’in ziyareti sırasında ağırlıklı olarak Türkiye’nin ekonomi ve
kalkınma politikası gündemi, güçlü ve istik-

rarlı bir demokrasi ve büyüyen bir ekonomi
olarak deneyimlerini paylaşma konusundaki bölgesel ve küresel rolü; ve Dünya
Bankası Grubu ile ortaklığı ele alındı.
Zoellick ziyareti ile ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin son on yıldaki kalkınması
büyük bir başarıdır. Yaklaşık iki yıl önce
gerçekleştirdiğim ülke ziyaretinden bu yana
Türkiye deki hızlı ekonomik büyüme, yeni
yatırımlar, yaratılan istihdam, insanların
yaşamlarındaki iyileşmeleri gözlemlemek
beni çok etkiledi. Türkiye artık deneyimlerini ve başarılarını bölgedeki ve dünyadaki
başka ülkeler ile paylaşabilecek bir konuma gelmiştir.”
5

Karadeniz enerji gemileri
Lübnan yolunda
Karadeniz Holding'in “Dostluk Enerjisi"
projesi kapsamında hayata geçirdiği
enerji gemileri Karadeniz Powership’ler;
Irak ve Pakistan'ın ardından Lübnan'da
da hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu
konudaki anlaşma Lübnan Enerji ve Su
Bakanı Gebran Bassil ile Karadeniz
Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Orhan Remzi Karadeniz

tarafından Beyrut'ta imzalandı. 270
MW kurulu gücündeki iki Powership, üç
yıl boyunca Lübnan'da elektrik üretecek.
Karadeniz Holding'in "Dostluk Enerjisi"
projesi kapsamında Türk tersanelerinde
inşa edilen enerji gemileri; sunduğu
hızlı, güvenli ve ekonomik çözümler
nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşayan ülkelerde büyük rağbet görüyor.
7
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Çözümleme Hizipçilikle geçen bir Gazeteciler Bayramı
Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı
merhum Nezih
Demirkent'e,
Ankara Gazeteciler
yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr Cemiyeti Başkanı
merhum Beyhan
4 Temmuz Gazeteciler ve Cenkçi’den, İzmir Gazeteciler
Basın Bayramı geldi geçti; Cemiyeti Başkanı merhum Sabri
“bayram ola şen ola” diye- Suphandağlı ve merhum İsmail
ceksiniz… Ama gelin görün ki Sivri'nin başkanlıkları döneminde
şimdilerde gazeteciler arasında onlar
gerçek
bir
şenlik mi var yoksa savaş mı başkandı;ombudsmandı. Ve onlabilinmez. Nice emekçi gazeteci- rın döneminde gazetecilerin bir
ler vardır. Neyle geçinir ne yapar- tek rozeti vardı. O da Gazeteciler
lar bilinmez. İçleri kan ağlar, Cemiyeti
Rozeti
idi.
gazeteciler günü deyince ilk önce Demokrasilerde basının dördünbayrakları onlar tutarlar; ya da cü güç olarak olmasıyla birlikte
birileri tarafından bayrak tutturu- basının tüm birimleri tek bayrak
lurlar, şov amacıyla sahneye çıka- altında toplanmalıdır. Bu nedenle
rılırlar... Her şeyin eskisi insana gazetecilerin iki tane sosyal örgügüzel gelir ya…Şimdilerde hizip- tü vardı. Biri Gazeteciler
çilikle meşgul gazeteci örgütlen- Cemiyeti diğeri de Gazeteciler
melerinin yanında eskilerini Sendikası idi. Siyasal ve ideolodüşündüğümüzde: İstanbul jik işler ile sendikalar uğraşırdı.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kesinlikle cemiyette bu işler
merhum Burhan Felek'ten tutun konuşulmazdı. Cemiyet ise tek

A.Yener
Özkesen

2

yürek ve tek yumruktu. Orada
bütün gazeteciler birlik beraberlik içindeydi. Gazetecilik mesleği
içindeki tekniklerin ve sosyal
yapıların daha ileri seviyeye
taşınması cemiyetin görevleri
arasındaydı. Gazeteciler cemiyetlerinde gazeteciler arasında
ayrımcılık yapılmaz, mağduriyet
yaşanmaz, kimse kimsenin üstüne basarak yükselmeye çalışmazdı. Cemiyet başkanı da cemiyetin
hiç bir ferdinden kendini üstün
görmez; adil ve etik yaklaşımlar
içinde bulunurdu. Ya şimdi? Bir
bakalım gazetemizin merkezinin
bulunduğu İzmir’e, yanı başımızdaki cemiyete: İzmir Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı öyle bir başkan ki, genel kurullarda ağlar siz
ağlatır; güler sizi güldürür…
Öyle bir hatiplikle seçimi alır. Bu
başkanı üyeler, çoğunlukla seçtik.
Öpüp de geçmediği üye yoktur.
Her üyeyi öper de geçer. Şimdilerde ne oldu bilmiyorum, köprülerin altından çok sular geçti…

Bayram geldi öpsün diye bekledik; bayramda öpmedi, bayramımızı kutlamadı. Belki kutladığı
yandaşları olmuştur. Hakkını
yemeyelim. Yukarıda da belirttiğim gibi artık cemiyet başkanları
taraf olabiliyor. İstediği ile kol
kola olabiliyor, istediğine taraf
olabiliyor. Cemiyetten yandaş
grupları istediği toplantıya, iş
gezisine götürebiliyor. Cemiyette
işler sanki siyasi parti gibi yürüyor. Başkanın siyasetle ne denli
içli dışlı olduğunu belirttiğimde
gerisini sizin düşünmenizi istiyorum…
Başkanın nedense bu günlerdeki bir başka taraflılığı da gittikçe artıyor. Bir gazeteci kardeşim şöyle diyor: “Biz Atilla
Sertel’i severiz ama, bir gazete
çıkaracaklarını öğrendik; bu
gazete ile tüm gazetecileri birliğe davet edeceklermiş, bu
gazete her gazeteciye açık olacak ve işsiz gazeteciler için de
önemli bir istihdam alanı ola-

cakmış. Ayrıca gazetelerden
kimseyi ayartmayacağını bildirdi; bu sözlere karşın sözünde
durmayıp gazetelerde adam
ayarttığını gördük.” Bu etik
değildir. Keşke başkan bizler
gibi emekçi gazetecilere bir
gelip danışsaydı; canımız feda
olurdu cemiyetimiz için gerekirse tüm kadrolarımızı seferber ederdik. Ancak, bu şekilde
adam ayartmalar, etme bulma
dünyasında yine gazetecilerin
birliğine zarar verecektir.
Cemiyet Başkanının takdiri
böyle ama gazete kadrolarında
bu şekilde yıkıma devam etmesi kendi bileceği iştir. Tam da
Gazeteciler Bayramı’nda böylesine entrikaların İzmir’de
yaşanması; hoşgörünün, beraberliğin örnek gösterildiği
İzmir’in adını lekelemiştir.
4.güç basının toplumu ileri
noktalara taşıyacağına kendi
içinde çatışması umarım daha
büyük krizlere yol açmaz.

Güneydoğu ekonomisi komşudan şikayetçi
H.Merkezi/E.Çözüm

uriye’den esen sıcak hava dalgaları
Suriye’ye komşu illerimizin ekonomisini de bunaltıyor.
Can güvenliğinin sağlanamaması üzerine
Suriye’de kurulu Türk firmalar faaliyetlerini durdururken Suriye’den önemli
turizm geliri elde eden şehirlerin turizm
gelirleri de sıfıra indi. Gerek Suriye ile
ticari ilişkileri olan gerekse ekonomik girdisinin büyük bölümünü turizmden sağlayan sınır illerimiz Suriye’deki karışıklıklar sebebiyle sıkıntı yaşıyor. Özellikle
Suriye’ye geçiş yollarının tehlikeli hale
gelmesi Suriye ile ticari ilişki sürdüren
şehirlerimizin başka ülkelere yönelmesine
yol açtı. İthalat ve ihracatta Suriye pazarının oyundan çıkması şehirlerimizi farklı
pazarlara yöneltti. İç karışıklıklardan önce
2 milyar dolarlık bir ticaret hacminden
söz edilen Suriye ile ticari ilişkiler durdu.
Arap ortak pazarına da önemli bir geçiş
noktası niteliğinde olan Suriye yerine gözler yeni kapılara çevrildi.
Suriye’de yaşanan iç karışıklıkların
güneydoğuya etkisini araştırdık:
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Genel
Sekreteri Murat Sakar, Suriye’de yaşanan iç karışıkların Türkiye ekonomisini,
özellikle Suriye’ye komşu olan şehirleri
ekonomik açıdan
etkilediğini söyledi.
Sakar, “Suriye’yle
olan ticari ilişkimiz
yok denecek boyutlara ulaştı; ticaretten
Murat
bahsedebileceğimiz
Sakar
durum ortadan kalktı. Suriye’ye giriş
çıkışların yasak
olması, transit geçit yapan tırlarımıza saldırıların meydana gelmesi ekonomik açıdan ilişkilerimizi çökertti. Bunların dışın-

S

da Türkiye’de konteynır kentlere yerleştirilen Suriyelilerin ihtiyacını karşılamak
konusunda zaman zaman alt yapı hizmetleri yetersiz kalmakta.Bu da şehrimizi
sosyal açıdan olumsuz etkiliyor” şeklinde
konuştu.

KUZEY VE GÜNEY AFRİKA’YA
YÖNELİŞ
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı E.Sabri Ertekin, “Suriye’de
yaşanan iç savaş ilişkilerimizi ekonomik
anlamda sıkıntıya soktu. Özellikle 20092010 yılları arasında 74 milyonda seyreden Suriye ile ihracatımızda % 10
dolayında bir azalma görüldü” açıklamasında bulundu.
Büyük şirketlerin
sınır kapısında giriş
çıkışlarda yaşadığı
sorunların ekonomiyi sekteye uğrattığını söyleyen Ertekin, “inşaat malzemeleri
Suriye’yle olan ticari alışverişimizin
büyük bir kısmını oluşturmaktaydı; fakat
yaşanan olaylar sonrasında bizler bu alan-

daki eksikliklerimizi
Kuzey
Afrika ve Güney
Afrika ülkelerinden karşılamaya
b a ş l a d ı k .
Suriye’ye komşu
olan diğer şehirlerimiz de Suriye
ticaretinde ürün
alışverişlerindeki
eksiklikleri
gidermede farklı
alternatifler
arama yoluna
gidiyorlar” dedi.
Hatay Ticaret Borsası Başkanı Mehmet
Ali Kuseyri: “Hatay sınıra yakın olduğu
için Suriye’de yaşanan iç savaş şehrimizin ekonomisini
ve Suriye’yle olan
ilişkilerimizi büyük
çapta
etkiledi.
Karşılıklı ilişkilerimiz hem turizm
açısından
hem
esnaf açısından kan
kaybetti. Giriş çıkışların yapılamaması
Hatay ekonomisini ciddi sıkıntılara soktu.
Suriye’yle olan ithalat ve ihracatımıza şu
an için yok gözüyle bakabiliriz.
Temennimiz bu kargaşanın, iç karışıklığın
bir an önce bitmesi ve birçok açıdan sessizliğe gömülen ilişkilerimizin tekrar canlanmasıdır” şeklinde konuştu.

ARAP ORTAK PAZARINA GİRİŞ
İÇİN YENİ KAPI ARAYIŞLARI
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ;
“Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle, bu
ülkeyle olan ticaretimiz bitti diyebiliriz”
dedi. “Güvenlik sorunu nedeniyle bu

ülkeye giriş ve çıkışlar sıfırlandı” şeklinde konuşan Aslan ihracat ve ithalatın
ötesinde bu ülkeden başta Gaziantep ve
bölge illerine turistik amaçla gelen
Suriyelilerden
dolayı yılda yaklaşık
kayıtlarda
gözükmeyen 1 milyar doları bulan bir
kaybın söz konusu
olduğunu söyledi.
Mehmet
Aslan
açıklamasına şöyle devam etti: “Türk
firmaları için Suriye, aynı zamanda Arap
Ortak Pazarı’na ve Kuzey Afrika
Pazarlarına açılan kapı özelliğini taşımakta idi. Dolayısıyla bu pazarlara ulaşmakta sıkıntılar yaşanmakta. Bu yönde
arayışlar sürüyor. Gaziantepli firmalarımız açısından bakıldığında, bölgede
yaşananların elbette olumsuz yansımaları var. Ancak, Gaziantepli işadamlarımız
sürekli yeni pazar arayışında oldukları
için bir tek pazara veya bölgeye endekslenmemekteler.” Hali hazırda dünyanın
dört bir tarafına ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Gaziantep Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Aslan: “Ortadoğu pazarında köklü bağlantılarımız var. Kısa vadede bu bölgeden yararlanılamasa da uzun vadede
Gaziantepli firmalarımız yine bu bölgede önemli işler yapacaklardır. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’nin bölgeye
yönelik uyguladığı bir dış politika var ve
Gaziantepli işadamları olarak uygulanan
bu politikalara uymak ve desteklemek
durumundayız. Ticari anlamda yaşanılan
bu olumsuzlukların sonlanması için
Suriye’de yaşanan bu sürecin barışçıl ve
Suriye halkının istekleri doğrultusunda
bir an önce tamamlanmasını temenni
ediyoruz” dedi.

Karadeniz enerji gemileri
Lübnan yolunda
projesi kapsamında
Türk tersanelerinde
inşa edilen enerji
gemileri; sunduğu
hızlı, güvenli ve ekoAnlaşma Lübnan Enerji ve Su Bakanı Gebran Bassil ile Karadeniz Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Remzi Karadeniz tarafından
nomik çözümler nedeBeyrut'ta imzalandı.
niyle elektrik sıkıntısı
yaşayan ülkelerde
H.Merkezi/E.Çözüm
büyük rağbet görüyor.
aradeniz Holding'in “Dostluk Karadeniz Power-ship’ler; Irak ve
Enerjisi" projesi kapsamında hayata Pakistan'ın ardından, bu kez bir Akdeniz
geçirdiği enerji gemileri Karadeniz ülkesinde hizmet verecek. Günde 5-7 saat
Powership’ler; Irak ve Pakistan'ın ardından süren elektrik kesintileri nedeniyle halkı
Lübnan'da da hizmet vermeye hazırlanıyor. büyük sıkıntı yaşayan, mevcut santralleri
Bu konudaki anlaşma Lübnan Enerji ve Su yeni teknolojilerle rehabilite edilmesi gereBakanı Gebran Bassil ile Karadeniz ken Lübnan bu süreçte elektrik ihtiyacını
Holding Yönetim Kurulu Başkan Karadeniz Holding'in enerji gemileri ile
Yardımcısı Orhan Remzi Karadeniz tara- karşılayacak. Konuya ilişkin anlaşma;
fından Beyrut'ta imzalandı. 270 MW kuru- Lübnan Enerji ve Su Bakanı Gebran Bassil
lu gücündeki iki Powership, üç yıl boyunca ile Karadeniz Holding Yönetim Kurulu
Lübnan'da elektrik üretecek.
Başkan Yardımcısı Orhan Remzi
Karadeniz Holding'in "Dostluk Enerjisi" Karadeniz tarafından 13 Temmuz 2012
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günü imzalandı.
Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı'nda düzenlenen törene katılan Türkiye’nin Beyrut
Büyükelçisi Süleyman İnan Özyıldız, “Bu
Türkiye’nin Lübnan’da imzaladığı en
büyük anlaşma” ifadesini kullandı.
Hayata geçirdikleri özgün projelerle dünyanın dört bir yanındaki insanların elektrik
ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını
vurgulayan Karadeniz Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Remzi
Karadeniz de, şöyle konuştu:
"Karadeniz Powership gemilerimizde üreteceğimiz elektrikle Lübnanlı kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Lübnan'ın bizler
için çok özel bir yeri var. Bu proje için
2010 yılından bu yana tüm gücümüzle
çalıştık. Uzun soluklu bir ihale sürecinin
ardından; bu alandaki deneyimlerimizden
de aldığımız güçle maliyet ve verimlilik
açısından en iyi teklifi vermeyi başardık.

Bu harika ve heyecanlı süreç sırasında
öğrendik ki Lübnanlılar dünyanın en zorlu
müzakerecileriymiş. Halkı için en iyisini
isteyen akıllı ve tutku dolu insanların ülkesi Lübnan'a hizmet vermek bizler için çok
gurur verici. Nihayetinde tüm çabalarımıza değdi. Projemizi tercih eden tüm
Lübnan halkına ve yetkililerine şükranlarımızı sunmak istiyoruz. İnanıyoruz ki tum
bakanlıklar, gerekli izin ve onaylar için
bize destek olacaklar. Powership’lerimizle
en kısa sürede Lübnan'a geleceğiz ve üç
yıl boyunca bu güzel ülkede olacağız."

Doç. Dr. C. Coşkun
Küçüközmen
coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr

Sosyal Ekonomi;

Sosyal Teknolojiler
Yoluyla Değer ve
Üretkenliğin önünü açmak*
eğerli okuyucular, sizlerle bu hafta
McKinsey tarafından yayınlanan bir araştırma raporunu paylaşacağım. Rapordan
beni haberdar eden sevgili Emir Çetinkaya’ya
(VOB) bu vesileyle teşekkür ederim. Aşağıdaki
satırlar büyük ölçüde rapordan alındı. Yorumlarım
birkaç cümleyi geçmiyor. Aslında dikkatle okunması gereken çok önemli bir rapor olduğunu düşünüyorum. Yerimiz elverdiğince raporda dikkatimi
çeken önemli noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sosyal teknolojiler çok kısa sayılabilecek bir
zaman diliminde sosyal etkileşimleri internetin hız
ve ölçeğine ulaştırdı. Günümüzde gerek tüketim
malları, gerekse siyasi eylemlerin organizasyonu
olsun, insanlar artık bu tür tartışmalarda ya da bilgi
edinimi ve paylaşımında sosyal medya platformlarını sıklıkla kullanır oldular. Şirketler de artık bu
yeni yolla tüketicilerine ulaşmaya başladılar.
Böylece şirketler sadece tartışmalara katılmakla
kalmıyor, daha rafine ve güncel (hatta anlık) bilgiler edinerek şirket hafızalarını zenginleştiriyor,
daha net ve anlaşılabilir mesajlarla hedef kitlelerine
ulaşıyorlar.
MGI müdürü Michael Chui sosyal araçların içerdiği potansiyel değerin çok büyük olduğuna işaret etmekte. Bugün şirketlerin %72’si bir şekilde
sosyal teknolojileri kullanırken, bunların çoğu
henüz tam anlamıyla bir potansiyel fayda sağlayabilmiş değiller. Chui, küresel ekonomide sosyal teknolojilerin en güçlü uygulamalarına henüz
tatminkâr seviyede dokunulmadığını ifade ediyor.
Şirketler sosyal teknolojiler aracılığıyla daha hızlı
ve kolay bir biçimde ürün geliştirme, pazarlama
ve müşteri hizmetleri konularında rekabetçi
üstünlüğe ulaşabilecekler. Bu yolla elde edeceği
kazanımı da yine sosyal teknolojiler aracılığıyla
tüketicilerine ulaştırabilecekler. McKinsey Global
Institute (MGI) yapmış olduğu araştırmada iletişim, bilgi paylaşımı ve işletmeler içinde ve arasında işbirliğini geliştirmek için sosyal araçların
kullanımının düşünülenden iki kat daha fazla
potansiyel değer içerdiğini tespit etmiş. MGI
yapmış olduğu araştırmada, sosyal teknolojileri
tam anlamıyla uygulayarak şirketlerin çalışanları
arasındaki (yöneticiler ve profesyonellerden oluşan yüksek becerili bilgi uzmanları arasında )
etkileşimi artırmak yoluyla verimliliğin %20-25
artacağını tahmin etmiş bulunuyor.
MGI Raporu’nda perakende, finansal hizmetler,
gelişmiş imalat sanayi ve profesyonel hizmetler
alanlarını dikkate alarak yapılan araştırmaya göre
bu dört sektörün sosyal ekonomi uygulamaları
yoluyla 900 milyar ile 1.3 trilyon Amerikan Doları
arasında bir katkı sağlayabileceği dile getirilmekte.
Bu rakam Türkiye ekonomisinin neredeyse iki
katına yaklaşıyor. Asıl önemlisi bu potansiyel
değerinin üçte ikisinin işletmeler içinde ve arasındaki işbirliği ve iletişimi geliştirme yoluyla sağlanıyor olması. Aşağıda yer alan tablo durumu daha
net özetliyor. Çalışanların e-posta yöntemiyle birbirleri arasındaki etkileşimi haftalık çalışma saatlerinin %28’ine, kurum içi bilgi arama ya da belli bir
işi yapabilecek kişileri aramak ise yine çalışma
saatlerinin %20’sine tekabül ediyor. Şirketlerin
sosyal medyayı şirket içi kullanıma açmaları
yoluyla söz konusu mesajlar aranıp bulunabilir bir
bilgi içeriği haline gelmekte ve çalışanların bu işe
ayırdığı süreyi %35 azaltmakta. İşletme içinde ve
işletmeler arasında, daha etkili, verimli ve hızlı
işbirliği yoluyla bu katma değerin daha da artabileceği ifade edilmekte.
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Etkileşim halinde bulunan çalışanların üretkenliği sosyal teknolojiler
yoluyla (iyileştirilmiş iletişim ve işbirliği) %20-25 artmakta
Haftalık çalışma süresi (%)
Etkileşim halinde bulunan
çalışanların görevleri

Artan
Katma-değer zamanı

Üretim artışı
(iyileştirmesi) %

E-postaların okunması
ve yanıtlanması
Bilgi arama ve
toplama (derleme)
Şirket içi iletişim
ve işbirliği
Göreve özgü işler
Toplam

Sosyal teknolojilerin meyvesini toplamak için
kuruluşların yapılarını, süreçlerini ve kültürlerini
bir dönüşüme tabi tutmaları gerekmektedir. Şirketler bu çerçevede bir güven kültürü ortamı oluşturmak için daha açık ve daha az hiyerarşik olmak
durumundalar. Bunun yolu da görüş ve düşüncelerini açıklamaktan korkmayan ve görüşlerine saygı
duyulduğundan emin olan çalışanlara sahip
olmaktan geçmektedir. Bu koşulların sağlanmasının söz konusu teknolojilerin uygulanmasından
daha zor olduğu da aşikârdır. SONSÖZ: Ülkemizdeki şirketlerin de artık sosyal ekonomiyi ciddi bir
şekilde gündemlerine almaları gerekiyor.
*The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies, July 2012.

