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ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne bağlı odaların
yeni yasa gereğince yöne-

timlerinin üst üste iki yıl seçile-
meyeceği üzerine önümüzdeki
aylarda yapılacak seçimlerde
tüm oda ve borsa yönetimle-
rinde değişiklikler bekleniyor. 
TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu oda ve borsalar-
daki görev süresinin iki dönem
olması konusunu kendisi orta-
ya atmış ve bu kararı destekle-
mişti. Ancak ilerleyen dönem-
lerde göreve tekrar gelip gel-

meyeceği konusun-
da Hisarcıklıoğlu
da Anayasa
Mahkemesi kara-
rında değişikl ik
bekleyenlerden.
Bakarsınız yarın bir
gün oda başkanla-
rı yeniden seçimle-
re girmek istemeyip
siyasi parti kuruluş-
larına iştirak eder-
ler. Nitekim geç-
mişte Necmett in
Erbakan’dan tutun

birçok yönetici parti l ideri
olmuş idi. Böyle bir şey de ola-
bilir. Bekleyip göreceğiz. Ne
var ki düne kadar birçok ilde
oda yönetiminde görevli olup
başkanlarını baş tacı yapan
üyeler bu günlerde seslerini
çıkartıp oda başkanlarını kötü-
lüyor. ‘Artık oda başkanları
görevi bırakmalı’ deyip kendi-
lerinin de aday olduklarını söy-
lüyor.  Daha çok organize
sanayi bölge yönetimlerinde
örneğin, Astim gibi organize

bölge yönetimlerinde üyelerin
yönetimlerle sürtüşmesi sonucu
seçimlere bir an önce gidilmek
isteniyor. 
Bu arada yönetimden mem-
nun olan organize sanayi
kuruluşları da var. Örneğin
Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi'nin çalışkan Başkanı
Hilmi Uğurtaş'ın ve yönetimi-
nin yeniden aday olup seçim-
lere katılması için üyeleri imza
topluyor. Bu kampanyayı baş-
latan sanayicilerin en başında-
ki Faruk Oral; Uğurtaş'ın 10
yıldır hizmet ettiği İAOSB’ye
pek çok değer kattığını ve her-
kesin saygı duyduğu bir baş-
kan olduğunu ifade ediyor. 
Ticaret odalarında da ayrı bir
hava esiyor. Çünkü oda baş-
kanları birkaç dönemdir aynı
koltuğu işgal ediyor. Bu yüzden
eskimiş oda başkanlarının
değişmeleri için oda yönetim-
lerinde muhalefetler hızla
büyüyor. Nitekim İzmir Ticaret
Odası’nda 30 yı l ı  deviren
Ekrem Demirtaş'a baş kaldırıp

aday olacaklarını belirtenler
her seçimde olduğu gibi gün-
den güne artıyor. Demirtaş ise
koltuğunu bırakmak konusun-
da hiç bir iz vermiyor.
Kendisine yapılan muhalefete
gülerek yanıt veriyor.  İstanbul
Ticaret Odası başkanı aynı
zamanda TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi olan Murat
Yalçıntaş'ın ise geçtiğimiz yıl
siyasal çalkantılar içerisinde
olması ve bir süre tutuklanma-
sı kendisini etkilemiş olacak ki
aday olmayacağını açıkladı. 
Buna karşın odanın meclis
üyesi eski TOBB yönetim kuru-
lu üyesi olan İbrahim Çağlar'ın
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
dört gözle baktığı söylenirken,
İTO' nun birçok üyesi ise  Çağ-
lar'a şu an için sarı ışık gösteri-
yorlar.  Türkiye genelinde
Odalar Borsalar yönetimindeki
durum üç aşağı beş yukarı
böyle. Sonuçta seçimlerin
daha çok siyasi rozette olup Ak
Partiler ile CHP'liler arasında
geçeceği işaretleri veriliyor. 

H.Merkezi/E.Çözüm

Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Koç ve
Ekonomi Bakanı Zafer

Çağlayan 2012 yılı değerlendir-
meleri ve 2013 beklentileri ile ilgili
yaptıkları değerlendirmede büyü-
menin hızlanacağına ilişkin açıkla-
malar yaptılar. Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan ihracat payının
artacağını kaydederken Koç
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Koç da Türkiye'de yurtiçi
tasarrufların artmasının, yatırımla-
rın ve büyümenin finansmanda
sürdürülebilirlik açısından çok
önemli bir konu olduğuna değine-
rek Türkiye'deki tasarrufların yatı-
rımlara yeterli kaynak sağlayama-
masının yabancı tasarruflara
yönelme eğilimi sonucunu doğur-
duğunu kaydetti. Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan 2013 yılında
2012'deki gibi negatif bir büyüme
ile karşılaşılmayacağını, pozitife
doğru bir yönelim olacağını ve
binde 4 daralan reel ithalatın
2013'te yüzde 1,8'lik artış göstere-
ceğini dile getirdi. Avrupa'ya yeni-
den dönüş olacağı kanaatinde
olduklarını bildiren Çağlayan, ihra-
catın bir ülkenin hayat boyu can
simidi olması gerektiğinin altını
çizdi. Çağlayan, Avrupa'nın
Türkiye'nin ihracatı içindeki payının
2013'te 2012'den daha iyi olacağı-
nı belirtti.

Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Koç ise 2013
yılında, büyümenin 2012'ye göre
bir miktar hızlanarak yüzde 4,5
civarında olmasını beklediğini
belirtti. Mustafa Koç, Türkiye'de
yurtiçi tasarrufların artmasının, yatı-
rımların ve büyümenin finansman-
da sürdürülebilirlik açısından çok
önemli bir konu olduğuna değine-
rek Türkiye'deki tasarrufların yatı-
rımlara yeterli kaynak sağlayama-
masının yabancı tasarruflara
yönelme eğilimi sonucunu doğur-
duğunu kaydetti.“Özellikle cari açık
ve dış tasarruflara bağımlılık konu-
su bizi dışsal şoklara karşı en kırıl-

gan yapan noktalar” şeklinde
konuşan Mustafa Koç, “burada iyi-
leşme sağlayabilmek için, ülkemiz-
deki üretimin daha yüksek katma
değer sağlayacak sektörlere kay-
ması gerekiyor” dedi. Koç sözlerine
şöyle devam etti: “Bunun için de,
teknolojik kapasitemizi artırmak,
insani ve fiziki sermayeyi güçlendir-
mek ve üretimde verimliliği artıra-
rak küresel anlamda rekabetçiliği-
mizi geliştirmek şart. Özel sektörün
bu yöndeki kendi çabalarının mut-
laka devlet politikalarıyla destek-
lenmesi gerekiyor.”

KAMU OLARAK DIŞ BORCUM-
UZ YOK

Bakan Çağlayan ise ''Türkiye şu
anda net dış borcu olmayan, ala-
cağı olan bir ülke konumuna gel-
miştir. Rakamlar ortada.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez görü-
len bir şeydir bu. Yani bizim kamu
olarak dış borcumuz yok'' dedi.
Çağlayan, muhalefet etmek adına
Türkiye'nin dış borç rakamlarının
gündeme geldiğini ve özel sektö-
rün borcunun kamu borcu olarak
gösterildiğini belirterek şunları
aktardı: ''Türkiye'nin özel sektör ve
kamu borcunu bir araya koyarsan
borçlar doğru ama özel sektörün
borcundan bana ne devlet olarak.
Kamu ile özel birlikte toplam brüt
dış borcumuz 323 milyar dolar.
Özel sektörün dış borcu 203 milyar
dolar. Geriye 120 milyar dolar
kalıyor. Bizim şu anda Merkez
Bankası'nda döviz, altın toplam
rezervimiz ise 122 milyar dolar.
Türkiye şu anda net dış borcu
olmayan, alacağı olan bir ülke
konumuna gelmiştir. Rakamlar
ortada. Cumhuriyet tarihinde ilk
kez görülen bir şeydir bu. Yani
bizim kamu olarak dış borcumuz
yok.''

TASARRUFLAR ARTIRILMALI

Özel sektörün bu borcu tesis ve
modernizasyon için getirdiğini dile
getiren Çağlayan, ''İşin göbeğinden
gelmiş biri olarak mutlak surette
KOBİ'lerin tesis modernizasyonu ve
yeni yatırımları açısından finans-
man ihtiyaçlarını geliştirecek ve her
ne engel varsa onların azaltılması
önem arz ediyor'' dedi. Türkiye'nin
kamu iç ve dış borçlarının toplamı-
nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın
geçen yıl yüzde 39,4 olduğunu,
2012 sonu itibariyle gelecek raka-
mın ise yaklaşık yüzde 36'ya düşe-
ceğini kaydeden Çağlayan, özel
sektörün ve sanayinin daha fazla
yatırım yaparak daha fazla yeni
teknolojiye girebileceği bir yapıya

dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
“Tasarrufların artırılması konu-

sunda çok ciddi çaba harcamak
gerekiyor” diyen Mustafa Koç,
Türkiye'de tasarrufları artırmanın
çok kısa vadede kolay olmayacağı-
nı, ancak orta ve uzun vadede
tutarlı politikalarla bunun başarıla-
bileceğini düşündüğünü aktardı.
Koç kadınların ve gençlerin işgücü-
ne katılımı yönündeki çalışmaların
artarak devam etmesi gerektiğini
söyledi ve sözlerine şöyle devam
etti: “Bu sayede her hanenin gelir
düzeyi artabilecek ve böylece
tasarruf için imkan yaratılabilecek;
bunun yanı sıra, yurtiçi tasarrufla-
rın, bireysel emeklilik ve sigorta şir-
ketleri ile birlikte, varlık yönetimi şir-
ketleri gibi, özel sektör katılımıyla
teşvik edilebilecek.” Bu bağlamda
yeni finansal ürünlerin gelişimi ve
finansal okur-yazarlığın artırılması
için eğitim ve kampanyaların
düzenlenmesinin önemli olacağına
değinen Koç, ayrıca, yatırım fonla-
rının ve bireysel emeklilik sisteminin
gelişiminin teşviklerle desteklenme-
ye devam edilmesi gerektiğini, bu
konuda son dönemde atılan adım-
ların son derece önemli olduğunu
belirtti.

Zafer Çağlayan, Türkiye'nin
gideceği daha çok önemli pazarlar
olduğuna değinerek Türkiye'nin
hizmet ihracatını bu yıl 41 milyar
dolar ile kapatacağını belirtti.
2013'te bu rakamın 45 milyar
dolar olabileceğini ifade eden
Çağlayan imalat sanayinin payının
gerek istihdamda, gerek GSYİH
içindeki payının artırılması gerekti-
ğini vurguladı. Çağlayan
Türkiye'de sanayicilikten gelen bazı
şirketlerin süratle sanayiciliği unu-
tup, başka hizmetler sektörüne git-
tiğini, imalat sanayi sektörünün
mutlaka olması gereken seviyeye
getirilmesi gerektiğini imalat sanayi
üretiminin GSYİH içindeki payının
minimum yüzde 25-26'lar seviye-
sinde olması gerektiğini, şu anda
bu rakamın yüzde 15'ler seviyesin-
de olduğunun altını çizdi.
Türkiye'deki işsizlik rakamının yüzde
9,1 olduğunu anımsatan Çağla-
yan, bu rakamın Avro Bölgesi orta-
lamasının altında olduğunu aktardı.
''Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaş-
ması için teşvik sistemini çıkardık.
Biz bunun için yüksek katma değer-
li, yüksek teknolojik bir yapıya dön-
dük. Biz Mevlana gibi 'Her ne olur-
san ol, gel' demeyeceğiz, demiyo-
ruz. Benim ülkeme gelecek doğru-
dan sermaye, yüksek katma değer
sağlayacak ve ihracata dönük bir
yapı oluşturacak. Birinci önceliğimiz

de, stratejik yatırımlar çerçevesinde
ülkemizde olmayan üretimi yap-
maktır. Ama bunları yaparken
bütün hadise yüksek katma değerli
yatırım yapmak. Bunu yaptığımızı
yavaş yavaş görüyorum.''

TÜKETİCİ VE YATIRIMCI
GÜVENİNDE İYİLEŞME OLACAK

2012'nin ilk yarısındaki sıkı para
politikasını yılın ikinci yarısında gev-
şetmeye başlayan Merkez
Bankası'nın, 2013 yılında da genel
olarak ekonomiyi destekleyici bir
para politikası uygulayacağı tahmi-
ninde bulunan Mustafa Koç, 2012
yılında iç talepteki yavaşlama neti-
cesinde cari açıkta sağlanan hızlı
düşüşün, enflasyonun son aylarda
mutedil bir seyir izlemesi ve finansal
piyasalardaki istikrarlı görünümün,
Merkez Bankası'nın faizleri düşük
tutmasına olanak sağladığını anlat-
tı. Koç, bu durumun yaz ayların-
dan sonra ciddi ölçüde zayıflayan
tüketici ve yatırımcı güveninde de
yavaş yavaş iyileşmeye neden
olduğuna işaret ederek, “ABD'deki
mali uçurum tartışmaları ve
Avrupa'da süre giden sıkıntılar
zaman zaman piyasalarda dalga-
lanma yaratma potansiyeline sahip
faktörler olarak öne çıkıyor. Bu
ortamda, ülkemizde yaklaşan yoğun
seçim döneminin siyasi arenadaki
yansımalarının iyi yönetilmesinin son
derece önemli olduğunu düşünüyo-
rum'' dedi. Faizlerin düşmesi konu-
sunda politika belirleyicilerin hassas
olması gerektiğinin altını çizen Zafer
Çağlayan ise şunları kaydetti: “2023
hedefimiz 500 milyar dolar eyval-
lah. Bu ihracatı bugünkü 90 milyon
ton ihracatımızı, 270 milyon tona
çıkararak yapamayız. Ne yapaca-
ğız? Almanya 4 dolara yapıyor,
Kore, Japonya 3-3,5 dolara yapıyor.
Benim başım kel mi? Ne eksiğim
var onlardan? Hemen yarın olma-
yacak bunlar. Ama önümüzdeki bir
kaç yılda, 2023'e giden yolda, ihra-
cattaki verimliliği artırarak, katma
değerimizi yükselterek bunları sağla-
yacağız.''

Çağlayan ve Koç’a göre 2013’te
büyüme negatif olmayacak

Çözümleme

A. Yener
Özkesen

Oda seçimleri D
eğerli okurlar, bu hafta siz-
lerle işgücü piyasası ve iş
dünyasının geleceği hak-

kındaki görüşlerimi paylaşmak
istiyorum. Geçen hafta Siyaset
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları
Vakfı (SETA) tarafından
“Türkiye'nin İnsan Kaynağının
Belirlenmesi” başlıklı bir rapor
yayınlandı. Söz konusu rapora
internet üzerinden erişim müm-
kün. Rapor 107 firma ile yapılan
mülakat ve 2018 firmaya uygula-
nan anketin neticesinde elde edi-
len bilgileri içeriyor. Raporda
ilginç bilgi ve bulgular mevcut.
Raporda yer alan “Türkiye'deki fir-
malar işe alımlarda tanıdık ve
referanslar ile doğrudan başvuru
yöntemlerini daha fazla kullanı-
yor” yönündeki tespit dikkatimi
çekti. Bir diğer tespit ise “eğitim
değişkenine ücretlendirmede
yeterli önemin verilmediği”. Rapor
bulguları arasında yer alan “fir-
maların çoğunun, aradıkları nite-
likte elemanı bulamadığı ve genel
olarak aranan nitelikte eleman
bulmanın giderek zorlaştığı” tespi-
tine de katıldığımı söyleyemeyece-
ğim. Zira nitelikli eleman ve öne-
rilen ücret arasındaki orantısız
durum bence işverenin iddiasını
haksız çıkarıyor. Zira niteliğe
gerekli ücreti vermezsen nitelikli
eleman bulamazsın bu kadar
basit! Dünya bunun örnekleri ile
dolu. Hem ücret hem de sağlanan
iş koşulları “beyin göçü” olarak
bilinen olgunun temelinde yatan
iki önemli parametredir. SETA
Raporu’nda “genç işgücünün,
aldığı eğitimle uyumlu olduğu ya
da sanayi sektöründe beceri ve
tecrübesi olduğu halde, sanayi
sektöründen uzaklaştığı ve hizmet
sektöründe çalışmayı tercih ettiği”
tespiti yer alıyor. Bu konu önemli
gibi görünse de çağımızda nor-
mal karşılanmalı. Örneğin finans
piyasalarında çalışan ve özellikle
nükleer fizik, makine gibi alanlar-
da eğitim almış mühendislerin
sayısı son yirmi yılda büyük ölçü-
de artmıştır. Bunun nedenlerinden
biri de hiç şüphesiz sahip oldukla-
rı donanım ile bu alanda çok
daha kısa sürede çok daha yük-
sek gelir elde ediyor olmalarıdır.
Bir finansçı nükleer fizik alanında
çalışamaz (sanırım), ama tersi
mümkün! SETA Raporu işsizliğin
önemli bir sorun olarak varlığını
sürdürmesini iki nedene dayandı-
rıyor: Birincisi, ekonominin istik-
rarlı büyüme trendini yakalaya-
maması, diğeri özellikle 2000’li
yıllarda gözlenen, istihdam yarat-
mayan büyüme olgusu.
Raporun öneriler kısmında da
bazı tavsiyelerde bulunulmuş.
Seçtiklerimizi kısaca paylaşalım:
(1) işgücü tedarik sürecinde mikro
ve küçük ölçekli f irmalarda
kurumsallaşma düzeyinin sınırlı
düzeyde kaldığı, bu tür firmalarda
kurumsal farkındalığı geliştirmek
amacıyla insan kaynakları yöneti-
mi ile ilgili çalışmalar yürütülmeli-
dir. (2) İŞKUR’un firmaların işgücü
ihtiyacını karşılamaya yönelik hiz-
metlerinin etkinleştirilmesi, kurum-
sal kapasitesinin güçlendirilmesi
ve kullanıcı işverenlere yönelik
bürokratik iş yükünün azaltılması
gereklidir. (3) İleri teknoloji ve
sanayi sektörünün gerektirdiği
yüksek nitelikli çalışanlara daha
fazla talep oluşturacak şartların
oluşmadığı ortaya çıkmıştır. 2023
hedefleri dikkate alınarak, zorunlu
eğitim süresinin artırılması ve yük-
seköğretim kapasitenin artırılması

sonucu önümüzdeki yıllar-
da sayıları artacak ortaöğ-
retim ve yükseköğretim
mezunu nitelikli işgücünü
absorbe edecek bir iş piya-
sası oluşturulması zorunlu
olup bu çerçevede, yüksek
nitelikli eleman çalıştıran
firmalara yönelik destekle-
rin artırılması gereklidir.
Evet değerli okurlar tavsi-
yeler bu şekilde uzayıp

gidiyor. Bu tespitlere kısmen katıl-
dığımı, ancak SETA’nın burada yer
vermediğim bazı tavsiyelere de
katılmadığımı ifade etmek isterim.
Değerli okurlar bu vesileyle bu
konuda başka bir raporu da dik-
katinize sunmak isterim. İnternet
üzerinden erişimi mümkün olan
bu rapor McKinsey tarafından
Mart 2012 tarihinde yayınlanmış
ve “Yardım İsteniyor: Gelişmiş
Ekonomilerde İş’in Geleceği” baş-
lığını taşıyor. Raporda gelişmiş
ekonomiler genelinde yaklaşık 40
milyon kişinin halen işsiz olduğu-
na vurgu yapılarak öne çıkan beş
eğilime atıfta bulunulmuş: (1)
Teknoloji ve işin değişen doğası,
(2) beceri/nitelik uyuşmazlıkları,
(3) coğrafi uyumsuzluklar, (4) kul-
lanılmayan yetenek ve (5) gelir
büyümesinde karşılaşılan aykırılık-
lar. Rapor burada kilit noktanın iş
yaratma, yatırım ve yenilik oldu-
ğunu ifade ederek (1) küresel
değer zincirlerinin takibi, (2) coğ-
rafi uyumsuzlukları ortadan kal-
dırma ve (3) beşeri sermayeye
stratejik yatırım faktörlerini ön
plan çıkarıyor. Vaktimiz olursa ile-
ride bu rapora tekrar değinmek
isterim.
Son Sözler
Değerli okurlar, çağımız teknoloji
ve sanayi çağı. Bu alandaki geliş-
meleri takip etmeyi birkaç aylığına
dahi bıraksanız gelinen noktayı
anlamanızın güçleşeceği neredey-
se kesin! Değişimin hızını ve
yönünü anlamak durumundasınız.
Bu kolay bir iş değil. Örneğin beş
ya da on yıl sonra ne tür meslek-
lere ihtiyaç duyulacak, bu konuda
önceden ne yapılabilir, sorularının
yanıt ı  dahi milyarlarca dolar
değerinde. Anlamı ve önemi kal-
mayan ve getirisi olmadığı adeta
kesinleşen konuları gereksiz bir
şeklide sürekli tekrar eden eğitim
alışkanlıklarını bir an önce terk
etmeliyiz. Özellikle ilköğretimde
kazanılan bilgi seviyesi ve öğren-
me yöntemleri tüm hayatımızı
etkilemekte. Bu nedenle öğret-
menlerimizi ilköğretimden başla-
yarak kendilerini gelişen çağa ve
teknolojiye ayak uyduracak şekil-
de donatmalı, maddi olarak des-
teklemeliyiz. “Ne iş olsa yaparım”
dönemi kapanalı çok oldu, hâlâ
askerlik, deneyim, yaş gibi suni
engellerle birçok gencimiz iş dün-
yasının kapısından dönüyor. Konu
sadece İŞKUR, KOSGEB ya da
ilgili bakanlık nezdinde çözüme
kavuşturulacak bir konu değildir.
İşin temelinde temel eğitim ve
bunun kalitesi yatmaktadır. Ek bir
beceri geliştirmeden, proje yap-
madan sırf üniversite mezunu yaf-
tasına sahip bir CV’nin iş dünya-
sında şansı yoktur! Gençlerimizi
bu gerçeği dikkate alarak gelece-
ğe hazırlamak çok önemlidir. Bu
nedenle üniversite birinci sınıflara
giden öğrencileri etkili okuma,
yazma, dinleme, anlama, görüş
beyan etme, eleştirme, tartışma,
sunum yapma konularında eğit-
meli ve geliştirmeli; opera, konser,
tiyatro, resim sergisi, sinema gibi
sanatsal ve sosyal faaliyetlere de
yönlendirmeliyiz. Hatta bunu
giderek daha alt sınıflara götür-
meliyiz. Örneğin dünya klasiklerini
okumuş ve bundan haberdar bir
gençlik, saçma sapan fikirler beyan
edenlerin ciddiye alınmaması, itibar
edilmemesi gerektiğini bilecektir.
Büyük önder Atatürk’ün eğitim
konusundaki veciz ifadeleri bugün
de geçerliliğini aynen korumaktadır.
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coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr
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Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç 2012 yılı
değerlendirmeleri ve 2013 beklentileri ile ilgili yaptıkları değerlendirmede büyümenin hızlanaca-
ğına ilişkin açıklamalar yaptılar.


