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Alternatif Bank ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle hayata
geçirdiğimiz geniş bir içeriğe sahip “Alternatif Dünya”
e-kitabımızda pek çok farklı sektörü ele aldık. 

Mobilya, makine, ev tekstili, ambalaj ve lojistik
sektörlerinin yanı sıra, dış ticarete dair değerli analizlere,
güncel haberlere ve yeni trendlere yer verdiğimiz
e-kitabımızı keyifle okumanızı diliyoruz.



MOBİLYA
Dış Ticaret Dosyası

Küresel t�caret�m�ze katkı sunacak b�r yazı d�z�s�ne başlıyoruz. Her ay b�r 
sektörün dış t�caret performansını değerlend�receğ�m�z çalışmamızın �lk sayısında 

mob�lyayı masaya yatırdık. Yerl� g�rd� kullanımı en yüksek sektörlerden olan 
mob�lya, Türk�ye �hracatı �ç�n çok öneml� fırsatları barındırıyor.

katkılarıyla

Mob�lya, 
son 20 yılda 
�hracatını
15 kat artırdı

AHMET GÜLEÇ

İhracat pazarlarının 
çeş�tlenmes�, AB 
pazarının daha �y� 
�şlenmes� gerek�yor

YEŞİM ŞİMŞEK

Yen� pazarlar
�ç�n nelere 
d�kkat 
etmel�y�z?
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Dış T�caret Dosyası: MOBİLYA

1970’li yıllarda başlayan ekonomik dönüşüm 
ve özellikle 2000’li yıllardaki hızlı büyümenin 
getirdiği şehirleşme, Türkiye’de mobilya tale-
bini hızla artırdı. Bu süreçte ülkenin dışa açıl-
ması ve halkın diğer ülkelerdeki tarz, tercih ve 
uygulamaları görmesi, Türkiye’deki mobilya 
üreticilerinin de zamanla klasik ve grup üre-
tim tarzından daha modern ve modüler üretim 
tarzına geçişine neden oldu.

Mobilya tüketiminin ve değiştirme sıklığı-
nın artması ile birlikte üretici sayısında da ar-
tış başladı. Düzce ve İnegöl’de faaliyet göste-
ren üreticiler zamanla, İstanbul ve Ankara’da-
ki merkezler kadar iş hacmi yaratmayı başardı.  
Hatta son dönemde Adana ve Hatay'da da de-
ğer yaratan mobilya merkezleri kuruldu. 

Bugün Türkiye’de 36 bin civarında mobil-
ya üreticisi var. Bunların pek çoğu mikro ya da 
küçük ölçekli firmalar. Yine büyük kısmı kayıt 
dışı çalışan işletmeler. Bu iki faktör, ekonomi-
deki daralma dönemlerinde sektördeki firma-
ların, ülke genelindeki diğer üreticilere göre 
mali açıdan kırılgan olmasına sebep oluyor. 
Ancak ekonominin büyüdüğü yıllarda, mobil-
ya sektörü ülke ekonomisinden daha iyi per-
formans gösteriyor. 

500 bin kişiye yakın istihdam hacmine sahip 
sektörde, yurt içi mobilya satışları yıllar itiba-
rı ile istikrarlı bir artış gösteriyor. 50 milyar TL 
yurtiçi satış hacmine sahip olan sektörde, yeni 
konut satışlarındaki artış, mevcut mobilyala-
rın yenilenmesi, yeni evlilikler, iş ya da eğitim 
nedeniyle yeni evlerin açılması iç pazar satış-
larını destekliyor. Depremin zorunlu kıldığı 
yeni konut ihtiyacı, kentsel dönüşüm hareka-
tı ve pandemi salgınıyla artan evde yaşam eği-
limi mobilya talebini önemli ölçüde tetikledi. 

Sadece iç pazarda değil, mobilya sektörü ay-
nı zamanda ihracatta da kayda değer bir per-
formans gelişimi sergiledi. 2001 krizinde 250 
milyon dolar civarında olan Türkiye’nin mo-
bilya ihracatı, 2019’da 3,9 milyar dolar olarak 
karşımıza çıktı. Bu dönemde ihracatın yakla-
şık 15 kat arttığını gözlemledik. Türkiye’nin 
genel ihracatında ise aynı dönemdeki yükseli-
şin 5,5 kat olduğunu belirtelim. 

Türk mob�lya sektörü rak�p ülkelerden hızlı
Mobilya ihracatı sadece ülkenin genel ihra-
catına göre daha iyi performans göstermekle 
kalmadı. Aynı zamanda diğer ülkelerin mobil-
ya ihracatından da fazla artış gösterdi. Dün-
ya mobilya ihracatından aldığımız pay bu dö-
nemde binde 2’den yüzde 1,3’e çıktı. Yani mo-
bilya ihracatı sadece değer bazında artmakla 
kalmadı; dünyadaki diğer mobilya ihracatçısı 
ülkelere göre çok daha iyi bir performans gös-
terdi.

Mobilyada, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı 
olan 2023’e ilişkin hedef ise 10 milyar dolar ih-
racat ve dünya pazarlarından yüzde 2.5 pay al-
mak üzere kondu. 

Son 20 yılda mobilya ihracatı Türkiye’nin 
genel ihracatından hem de dünya mobilya ih-
racatından daha iyi bir momentuma sahip. 
2019’da da durum farklı cereyan etmedi. Tür-
kiye ihracatının yüzde 2,1 yükseldiği 2019 yı-
lında mobilya ihracatı yüzde 11 artışla 3.9 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti. Mobilya, savunma 
ve kimya ile birlikte 2019’da ihracatın en par-
lak olduğu sektörler arasında yer almıştı. Son 
dönemdeki performansın önemli nedenlerin-
den biri olarak sektörün Orta Doğu coğrafya-
sında varlığını güçlendirmesi gösterilebilir. 
Dilerseniz, ihracatta pazar çeşitlenmesine bir 
göz atalım.

2001 yılında sektörün ilk 5 pazarı Avrupa 
ülkeleri ve İsrail’den oluşurken, 2019’da ilk 5 
içinde kalan tek Avrupa ülkesi Almanya oldu. 
Irak, Suudi Arabistan, Katar ve Libya en çok 
ihracat yapılan ülkeler arasına girerken, ABD, 
160 milyon dolar ile en çok mobilya ihracatı ya-
pılan 5. pazar konumuna geldi. 

Bu tablo, sektörün Avrupa pazarını ikinci 
plana attığı anlamına gelmiyor. Avrupa’ya ih-
racatta istikrarlı ve yüksek artış oranları de-
vam ediyor. Örneğin 2001’de 5. sırada yer alan 
Fransa’ya ihracat o yıl 13 milyon dolarken, 
2019’da 156 milyon dolara yükseldi.

2020 yılında sektörün durumu
2019’da önceki yıllara göre durgun bir perfor-
mans gösteren küresel ticaret, 2020’ye daha 
zayıf bir başlangıç yaptı. Ocak ve Şubat ayla-
rında, henüz COVID-19, Çin dışında etkisini 
göstermemişken bile, pek çok ülkenin ihracatı 
ve ithalatı düşüş emareleri vermeye başlamış-
tı. Mart, COVID-19’un patlama yaptığı dönem-
di. Giderek artan sayıda ülkede vaka sayıları 

20 yılda büyük dönüşüm

sıçrama gösterdi ve bunun ticaret üzerindeki 
etkileri de şiddetliydi. Nisan ve Mayıs ayların-
da küresel ticaret daha önce yaşamadığı şid-
dette ani bir çöküşe girdi. Pek çok sektör bun-
dan nasibini aldı. Ancak salgın sektörleri farklı 
boyutlarda ve farklı şiddetlerde etkiledi.

Otomotiv, tekstil, hazır -giyim ve ayakkabı 
sektörleri salgından en olumsuz etkilenen, gı-
da ve elektronik ise daha az etkilenen sektörler 
arasında yer aldı. Mobilya ihracatı, dünyanın 
en büyük satıcısı olan ülkelerde yaklaşık yüzde 
25 gerileme gösterdi. Türkiye ise bu grupta ih-
racatı en az gerileyen ülkelerden biri oldu.

Türk�ye dünyadan olumlu ayrışıyor
BDDK verilerine göre 2019 yılında kredi kartı 
ile yapılan mobilya harcaması 29 milyar TL’ye 
ulaştı. Bu şimdiye kadarki en yüksek alışveriş 
tutarı. 2020 yılında özellikle Mart-Nisan-Ma-
yıs döneminde COVID-19 etkisi ile iç pazar-
daki satışlarda gerileme olduysa da, yılın ilk 7 
ayındaki toplam harcama 2019’un aynı döne-
minin üzerinde gerçekleşmiş durumda. 

İhracat tarafına baktığımızda elimizde bir-
birini teyit eden iki farklı veri var. Biri yukarıda 
da değindiğimiz TÜİK’in mobilya ihracatı ve-
rileri; diğeri ise ihracatçı birliklerinin mobil-
ya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı verileri. Bu 
tanıma göre 2019’da, 210 civarında ülke ve böl-
geye ihracat yapılan mobilya, kağıt ve orman 
ürünleri sektörünün ihracatı yüzde 10.3 artışla 
5.53 milyar dolar oldu.

2020 yılının ilk 7 ayında ise mobilya, kağıt ve 
orman ürünleri ihracatı önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 3,9 düşüş gösterdi. Bir ay 
geriden gelen TÜİK verilerine göre mobilya ih-
racatı ilk 6 ayda yüzde 8 gerileme ile 1,7 milyar 
dolara yakın bir düzeyde gerçekleşti. Her ikisi 
de mobilya ihracatının 2020 yılında diğer sek-
törlere göre daha iyi bir performans gösterdiği-
ne işaret ediyor.

Türkiye’nin hem iç pazar hem ihracat boyu-
tunda diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışma-
sının sebebi olarak birkaç faktör öne çıkıyor.

1-Sektörde KDV oranlarının aşağı çekilme-

si bir taraftan maliyetleri aşağı çekerken, bir 
taraftan da perakende satış fiyatlarındaki es-
nekliği artırdı. Bu iç pazara ve ihracata yönelik 
faaliyet gösteren işletmelere olumlu yansıdı.
2-Konut satışlarının artması, iç pazarda mo-
bilyaya olan talebi destekliyor. Son beş yılda
3,3 milyon yeni konut satışı yapıldı. 2020’nin
ilk 7 ayında yapılan yeni konut satışı adedi ge-
çen yıla göre 20 bin civarında artışla 266 bine 
yaklaştı.
3-Birikmiş talep özellikle Mayıs ortasından

itibaren mobilya satışlarına olumlu yansıdı.
BDDK verilerine göre kartla yapılan mobilya
alışverişleri 2020 yılına çok iyi bir başlangıç
yaptı. Harcamalarda Mart ayının sonuna ka-
dar yüzde 20’yi aşan artış vardı. 20 Mart-1 Ma-
yıs arasında yedi hafta boyunca alışverişlerde 
gerileme olduktan sonra yön yine yukarı dön-
dü. Özellikle temmuz ayında satışlarda ciddi
bir artış yaşandı. Mart ve Nisan aylarında ge-
rileyen satışlar izleyen üç ay boyunca yükseldi.
 4-Salgın döneminde evde yaşamın artması ve 
mobilya ürünlerinin e-ticaret yoluyla da alın-
maya başlaması, Mart-Mayıs döneminde sek-
tördeki satışların diğer sektörler kadar çok ge-
rilememesini sağladı. Bu, aynı zamandaki sek-
tördeki oyunculara e-ticaretin önümüzdeki
yıllarda artacak olan potansiyelini bir kez daha 
göstermiş oldu.
5-İhracata yönelik planlı adımlar, Türkiye’yi
diğer ülkelerden ayrıştıran başka bir faktör-
dü. Uzun süredir devam eden pazar çeşitlen-
dirme çalışmaları, Avrupa pazarındaki daral-
mayı başka ülkelerle telafi etmeye destek oldu. 
ABD ve Çin’i hedef pazar olarak belirleyen sek-
tör özellikle ABD tarafında bunun meyvelerini 
alıyor. İlk 7 ayda ABD pazarına ihracat yüzde 
60’a yakın, Çin pazarına ihracat yüzde 110’un 
üzerinde artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı ta-
rafından desteklenen ilk sanal fuarı salgın dö-
neminde mobilya sektörü gerçekleştirdi. Bu-
nun yanında sektörün Çin’de milli katılım fu-
arı organizasyonu da ihracatı destekleyen bir 
faktördü.

Sektörün planlı çalışmalarından biri de Mo-

bilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ça-
tısı altında kurulan Mobilya Araştırma Ens-
titüsü. Henüz emekleme aşamasında olan 
Enstitü, sektörün yurt içinde ve yurt dışında 
algısını güçlendirmek, sektör içi işbirliğini ar-
tırmak, pazar, üretim ve tasarım alanında ça-
lışmalar yapmak üzere faaliyete geçti.

Türkiye’nin mobilya ihracatında yıllardan 
beri ağırlıklı pazarlar Orta-Doğu ülkeleri, Al-
manya ve Fransa oluşturuyor. Ancak 2020’de 
bazı ülkelerdeki performansımız, Türkiye mo-
bilya ihracatının COVID-19 dönemini diğer ül-
kelere göre daha az kayıpla geçirilmesine des-
tek oldu. ABD ve Çin bu listenin tepesindeki iki 
pazar. Ancak sektör, küresel pazardaki pozis-
yonunu başka ülkelere de borçlu.

Yukarıdaki ilgili tablo ihracatçı birlikleri 
sınıfl amasına göre (mobilya, ağaç ve orman 
ürünleri), 2020 ve 2019’un ilk 7 ayını karşılaş-
tırıyor. İhracatta en fazla artış kaydedilen bu 
10 ülke, sektörün ihracatının 150 milyon dolar 
artmasını sağladı.

ABD ile birlikte Kuzey Amerika pazarında 
Kanada’ya yapılan ihracatta da güçlü bir artış 
yaşandığını görüyoruz. Avrupa’da Almanya, 
Fransa ve Belçika’ya, Orta-Asya’da Türkme-
nistan, Azerbaycan ve Kazakistan’a yapılan ih-
racatta ciddi artışlar yakalandı. 

Kron�kleşen sorun: 
Düşük f�yat saplantısı
Pek çok sektörde genetiğimize işlemiş olan 
ve yıllardır dile getirilmesine rağmen, piyasa 
oyuncuları tarafından vazgeçilemeyen düşük 
fiyat politikası mobilya sektöründe de oldukça 
güçlü bir eğilime sahip. Öyle ki; değer bazında 
14. sırada olan Türkiye miktar bazında dünya-
nın 4. büyük ihracatçısı konumunda. Yani mik-
tar olarak pek çok ülkeden daha fazla mal sat-
mamıza rağmen, birim fiyatlarımız son dere-
ce düşük olduğu için gelirlerimiz de az kalıyor.

2019’da, kilogram başına ihracat fiyatı Al-
manya’da 6,6 dolar, İtalya’da 5,8 dolar, Fran-
sa’da 8 dolar, Çin’de 4,5 dolar iken, Türkiye’nin 
birim ihracat fiyatı 3 dolar civarında.

2001’de 250 
m�lyon dolar 
olan mob�lya 
�hracatımız 
2019’da 
3,9 m�lyar 
dolara ulaştı. 
Türk�ye bugün 
dünyanın 14. 
büyük mob�lya 
�hracatçısı 
konumuna 
geld�. 
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Türk�ye genel �hracatı 2001'den bu yana 5.5 kat, mob�lya sektörü �se 15 kat artış gösterd�



Dış T�caret Dosyası: MOBİLYA

Küresel dış t�carette 
tüm dengeler değ�şt�

Çin çok büyük bir mobilya pazarı. Ancak ül-
ke mobilya talebini ABD gibi ithalatla değil 
kendi üretimi ile karşılıyor. 150 milyar dolar 
civarında satış geliri olan Çin mobilya sektö-
rünün nominal rakamlarla yıllık büyüme hı-
zı yüzde 10’a yaklaşıyor.

67 milyar dolara yakın ihracat yapan ülke-
nin ithalatı ise sadece 3,5 milyar dolar. İthal 
edilen mobilyalar büyük ölçüde, birim fiyat-
ları yüksek olan lüks mobilya sınıfına giri-
yor. Bu nedenle en büyük tedarikçileri İtalya, 

Almanya, ABD, Tayvan ve Japonya.
Çin’de 50 binden fazla mobilya üreticisi 

var. Üretici sayısı Türkiye’dekine yakın ol-
makla birlikte, ölçek olarak çok daha büyük 
işletmelere sahip olan Çin, buna rağmen kü-
resel alanda bilinen markalara sahip değil.

Çin pazarı Türkiye için iki açıdan önem ta-
şıyor. Birincisi lüks üretim yapan üreticiler 
için gelecek vadediyor. İkincisi mobilya üre-
ticilerimiz için çok geniş bir tedarik zinciri-
nin parçası olma potansiyeli. 

2001 yılında dünya mobilya ihracatı 
77 milyar dolardı ve o günlerde 
mobilya denince akla gelen ilk ülke 
İtalya’ydı. Bu haklı bir unvandı 
zira İtalya, küresel pastada sahip 
olduğu yüzde 13’lük pay ile dünya 
ihracatının bir numarası iken onu, 
Çin, Almanya, ABD ve Kanada 
izliyordu. İtalya liderlik koltuğunu 
2003’te Çin’e bıraktıktan sonra 
2008’de Almanya ile yer değiştirip 
üçüncü sıraya indi.

Dünya mobilya ihracatı küresel 
krizin başladığı 2008’de 178 milyar 
dolara, 2019 yılında 263 milyar 
dolara yükseldi. Bunun yaklaşık 
yüzde 38’ini, 100 milyar dolara yakın 
ihracat yapan Çin gerçekleştirdi. 
2018’den bu yana, ilk üç sırada Çin, 
Almanya ve Polonya oturuyor.

2001’de dünya mobilya ihracatının 
yaklaşık yüzde 10’unu yapan Çin, 
2006’da payını yüzde 20’ye, 2010’da 
yüzde 30’a, 2015’te yüzde 40’a taşıdı. 

2001’de 10 milyar dolara yakın 
mobilya ihracatı yapan ve en büyük 
ihracatçı olan İtalya’nın, 2019 
mobilya ihracatı 14 milyar dolar. 
Dünya pazarı bu dönemde neredeyse 
4 katına ulaşırken, İtalya’nın aynı 
dönemde adeta yerinde saydığını 
görüyoruz. 

2001’de 283 milyon dolar ile dünya 
mobilya ihracatı sıralamasında 34. 
olan Vietnam, 2019’da 12,5 milyar 
dolar ile 5. sıraya çıkarken; 2001’de 
36. sırada olan Türkiye bugün 14. 
sıraya yükselmiş durumda.

ABD, mobilyaya vaadettiği potansiyeli, çok 
az sektör için sunuyor. Elimizde bu iddiayı 
destekleyen etkili bilgiler var. Kısaca özet-
leyelim…

Pazarın büyüklüğü
175 ülkeden mobilya ithalatı yapan ABD’nin 
2019 yılındaki toplam ithalatı 67 milyar do-
lar. Bunun yaklaşık yüzde 43’ünü Çin’den 
tedarik ediyor. Çin’i Meksika, Vietnam, Ka-
nada ve İtalya takip ediyor. İlk beş tedarikçi 
ABD’nin mobilya ithalatının yüzde 80’den 
fazlasını karşılıyor. Türkiye ABD’nin mobil-
ya ithalatında 20. sırada geliyor ve ülkenin 
ithalatının sadece binde 3’ünü karşılıyor. Yani bu büyük 
pazar için önünde alabileceği çok yol var.

Pazarın büyüme hızı
Son 10 yılda 
ABD’nin mobilya 
ithalatı yıllık orta-
lama yüzde 7,5 bü-
yüdü. Bu artış hızı 
ABD’nin genel it-
halat artış hızının 
oldukça üzerinde. 
Yani, ülkenin genel 
ithalatı ile karşılaş-
tırıldığında mobil-
ya ithalatı çok daha 
canlı bir alan. Ülkede her yıl ortalama 7-8 milyon yeni evin 
satılması da mobilya talebini güçlü kılan bir faktör.

Son 4 yılda dünya ticaretindeki durağanlığa rağmen 
ABD’nin mobilya ithalatının yıllık artış oranı yüzde 3. 
Bununla birlikte bazı ülkelerin ABD pazarındaki varlık-
larını çok daha hızlı güçlendirdiklerini görüyoruz. Ara-
larında Türkiye’nin de bulunduğu bu az sayıda ülke, ABD 
pazarındaki varlığını diğer ülkelere göre çok daha agresif 
şekilde artırıyor. Bu ülkeleri aşağıdaki tabloda inceleye-
biliriz.

Türk�ye’de farkındalık artıyor
2001’de ABD’nin mobilya ithalatı 23 milyar dolar iken Tür-
kiye’den ABD’ye mobilya ihracatı 15 milyon doların biraz 
üzerindeydi. Pazardan alınan pay binde 1 bile değildi.

2012 yılında ihracat 50 milyon doları, pazar payı bin-
de 1’i aştı. 2016’da ihracatımız 138 milyon dolara ulaşır-

ken, pazar payı binde 2’yi geçti. İhracat 200 milyon do-
lara yaklaştığı 2019 yılında pazar payımız binde 3’e çıktı.

 ABD’nin mobilya tedarik sıralamasında 20. sırada ge-
len Türkiye, ülkenin toplam mobilya ithalatının binde 
3’ünü karşılıyor. Bu süreçte, 2001 yılında ABD’nin mobil-
ya ithalatında 42. sırada olan Türkiye, 2019 sonunda 20. 
sıraya yükseldi.

Türkiye mobilya sektöründe ABD pazarının farkında-
lığının arttığının bir başka göstergesi ise bu ülkeye ihra-
cat yapan firma sayısının artması. Son yıllarda ABD’ye 
mobilya ihracatı yapan firma sayısı iki katına çıkarak 
900’e ulaştı. Her ne kadar, sektör için Irak, Almanya ve 
Suudi Arabistan ağırlıklı pazarlar olsa da ABD’nin mo-
bilya ihracatı için yükselen bir hedef olduğunu görebili-
yoruz. 

ABD-Ç�n t�car� ger�l�m�
ABD ve Çin arasında artan ticaret tansiyonu, Türkiye le-
hine bir senaryoya dönüşürse ki beklentiler bu yönde-, 
bundan en çok fayda sağlayacak sektörlerin başında mo-
bilya var. 2019 sonlarında gerilimin azaldığı müzakere 
süreçlerinden, son aylarda özellikle yandemiyle birlik-
te tekrar dumanların yükselmeye başladığını görüyo-
ruz. İki ülke arasında Çin’den ABD’ye 29 milyar dolar, 
ABD’den Çin’e 260 milyon dolarlık mobilya ihracatı ger-
çekleşti. Yani Çinli mobilyacılar için ABD çok büyük pa-
zar ve bu pazarda Çin varlığının zayıfl aması, Türkiye’nin 
de aralarında olduğu diğer tedarikçiler için büyük bir fır-
sat yaratabilir. 

ABD-Türk�ye t�caret �şb�rl�ğ�
Önümüzdeki yıllarda ABD pazarında daha çok varlık 
göstermek isteyen mobilya sektörü için olası fırsatlar-
dan biri de son yıllarda ABD ve Türkiye arasında daha sık 
tekrarlanmaya başlayan ticari işbirliği süreci.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un 2019 sonunda 
gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, ticaret hacminin 
artırılmasına yönelik hedef sektörler arasında mobilya 
da vardı. 

Ancak sektörün ABD pazarına yönelmesi için üstesin-
den gelmesi gereken zayıfl ıklarından biri üretim kapa-
sitesinin düşüklüğü. Türkiye neredeyse tamamı KOBİ 
ölçeğinde olan 36 bine yakın mobilya üreticisine sahip. 
Pazarda daha çok yer tutabilmek için daha büyük ölçekli 
işletmelere ihtiyacımız var.

Dünya 
payı %

2019 İhracatı 
(bin $)

İhracatta 
son 4 yıl 

ortalama artış %
Dünya 
payı %

ABD 67.172.665 3 27,4
Almanya 19.554.405 2 8
İngiltere 11.869.068 1 4,8
Fransa 11.788.059 6 4,8
Kanada 9.177.184 2 3,7
Japonya 8.354.581 3 3,4
Hollanda 8.303.757 17 3,4
İspanya 4.631.777 5 1,9
Avustralya 4.560.542 2 1,9
İsviçre 4.430.996 1 1,8
Kaynak: Trademap 

2019 İthalatı 
(bin $)

İthalatta son
4 yıl ortalama 

artış %

İTHALATÇI PAZARLAR 
GELİŞMİŞ ÜLKELER

İthalat tarafına döndüğümüzde res�m de ters�ne dönüyor. Tahm�n 
ed�leceğ� g�b� küresel pazardak� en büyük �thalatçı ABD.  2001’de 22 
m�lyar dolar olan ülken�n mob�lya �thalatı faturası, 2019’da 67 m�lyar 
doların üzer�nde gerçekleşt�. Onu Almanya (21 m�lyar $), İng�ltere (12 

m�lyar$), Fransa (12 m�lyar$), Kanada (9 m�lyar $) ve Japonya (8 m�lyar 
$) �zl�yor. İlk 10 �thalatçının tamamını gel�şm�ş ekonom�ler oluşturuyor 

ve bu ülkeler�n tamamı mob�lya dış t�caret�nde açık ver�yor.

2001’de 283 
m�lyon dolar 
�le dünya 
mob�lya �hracatı 
sıralamasında 
34. olan V�etnam,
2019’da 12,5
m�lyar dolar �le 5.
sıraya çıkarken;
2001’de 36. sırada
olan Türk�ye
bugün 14. sıraya
yükselm�ş
durumda.

ABD'n�n mob�lya �thalatı genelden hızlı Katar, Türk mob�lyasını sevd�

  Lüks üret�c�ye Ç�n'de fırsat var
Hedef ve rak�p
Çin, Türkiyeli üretici için bir hedef pazar 
olabilir. Çin’i hedef olarak gördüğümüzden 
daha çok rakip olarak görmeliyiz. Bu reka-
betin bizim için getirdiği iki zorunluluk var. 
Ölçek büyütme ve e-ticaret yetkinliği.

Mobilya’da alışveriş alışkanlıkları gide-
rek artan bir şekilde klasik mağaza satışla-
rından online satışlara kayıyor. Bu eğilim 
tüm dünyada var olmakla birlikte, doğal ola-
rak gelişmiş ülkelerde daha yaygın bir eğili-

me dönüşmüş durumda. Bazı pazar-
larda satışların yarıdan fazlası inter-
net üzerinden yapılıyor.

Dijitalleşme, iç piyasa satış yapan 
firmalar için elektronik ve tasarım 
altyapısı kurulmasını zorunlu hale 
getiriyor. Ancak dış piyasaya satış 
yapan firmalar için bunlardan daha 
önemli bir ev ödevi var. Mağaza sa-
tışlarından online satışa dönmenin, 
üretici-ihracatçılar açısından yarat-
tığı en büyük baskı üretim hacmi ola-
cak. Eğer mobilya sektörümüz, gide-
rek yükselen ihracatında bir makas 
değişimi yapmak istiyorsa ölçek bü-
yüklüğüne ulaşmak zorunda. İyi ta-

sarıma sahip, sağlam, konforlu, estetik mo-
bilya üretimi yapabiliriz ama büyük pazar-
larda iyi paylar almak istiyorsak 40 bine 
yakın küçük üreticinin yanında bir elin par-
makları kadar da olsa büyük ölçekli üretici 
ihracatçıya ihtiyacımız var. 

Çin’in 3,5 milyar dolar mobilya ithalatı-
na karşılık, önemli kısmı gelişmiş pazarlara 
yapılan 100 milyar dolarlık ihracattan pay 
almaya çalışmak, mobilya ihracatçılarımız 
için daha büyük bir hedef. 

Çin 99.499.770 1 37,9
Almanya 17.097.450 3 6,5
Polonya 14.689.114 9 5,6
İtalya 13.795.884 3 5,2
Vietnam 12.461.486 13 4,7
Meksika 10.297.609 1 3,9
ABD  10.219.950 -3 3,9
Kanada 5.946.951 3 2,3
Hollanda 5.705.156 12 2,2
Çekya 5.359.396 6 2
İngiltere 4.260.718 5 1,6
Fransa 4.034.976 2 1,5
İspanya 3.910.175 6 1,5
Türkiye 3.868.000 8 1,4
Malezya 3.109.449 4 1.2
Kaynak:Trademap ve TÜİK

Mobilyada özel bir vurgu yapılması gereken 
ülkelerden biri de Katar. 2001’de Katar’ın it-
halatından sadece binde 6 pay alan ve ülke-
nin 23. tedarikçisi olan sektörün son yıllarda 
bu pazardaki varlığını güçlendirdiğini görü-
yoruz.  2008’de Katar’ın ithalatındaki payı 
yüzde 5’e yaklaşan Türkiye, 2019 yılında 100 
milyon doları aşan ihracatı ile pazar payını 

yüzde 12’ye çıkardı. Bugün itibarıyla Çin ve 
İtalya’dan sonra ülkenin üçüncü büyük teda-
rikçisi konumuna yükseldi. Son yıllarda mo-
bilya firmalarının uyguladığı stratejilerden 
biri de mağazalar yoluyla hedef pazarların-
daki varlıklarını artırmak. Katar’da Koleksi-
yon, Enza Home, Çilek, Bürotime, Loda, İnox 
gibi markaların mağazaları bulunuyor.

HEDEF
PAZARLAR
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Dış T�caret Dosyası: MOBİLYA

TÜRKİYE Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Or-
man Ürünleri Meclisi 
Başkanı, MDF ve Yonga 
Levha Sanayicileri Der-

neği Başkanı Haluk Yıldız, Kastamo-
nu Entegre CEO’su olarak sektörünün 
dünyadaki durumunu gözden geçirdi, 
şu kanıya vardı:

- Sektörümüzün dünya ve Avrupa sı-
ralamasındaki yeri ülkemiz için gurur 
kaynağıdır.

Bu kanısını güçlendiren
 sıralamaya baktı:

MDF: Türkiye, MDF üretiminde
Avrupa’da 1’inci, dünyada 2’nci.

Yonga levha: Yonga levha üreti-
minde Avrupa’da 3’üncü, dünyada 
4’üncüyüz.

Laminat parke: Türkiye, laminat
parke üretiminde Avrupa’da 2’nci, dün-
yada 3’üncü sırada yer alıyor.

Dünya ağaç bazlı panel sektörünün 
büyüklüğünü irdeledi:

-  Dünya ağaç bazlı panel sektörünün 
büyüklüğü 200 milyon metreküp civa-

rında. Bunun yüzde 5’ini Türkiye kar-
şılıyor.

Laminat parkenin dünya üretim ve-
rileri üzerinde durdu:

- Laminat parkede dünya üretimi 1
milyar metrekare civarında bulunu-
yor. Bunun yüzde 10’unun üretimi Tür-
kiye’de gerçekleşiyor.

Çin’in bu sektördeki konumuna 
odaklandı:
-Çin, dünya panel üretiminin yüz-

de 45’ini, laminat parke üretiminin de 
yüzde 24’ünü tek başına gerçekleşti-
riyor.

Hayat Holding Ağaç Grubu Başkan-
lığını da yürüten Haluk Yıldız’la CO-
VID-19 sürecini konuşurken, sektörün 
cari fazla yanına işaret etti:

- Türkiye, ağaç bazlı panel ve mobil-
ya sektörleri cari fazla veren nadir sek-
törlerdendir.

2018 verilerinin altını çizdi:
- 2018 yılının ikinci yarısında yaşa-

nan sektörel daralmaya rağmen, panel 
ve mobilya ihracatı miktar olarak yüz-
de 25, dolar bazında yüzde 14 arttı.

2019 verilerine geçti:
- 2019’da toplam ihracat 3.6 milyar

dolar gerçekleşti. Sektör, 2019’da 2.6 
milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

2020 hedefini paylaştı:
-  Bu yıl da aynı trendin devam etmesi 

gerektiğini, dış ticaret fazlası verilme-
sinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu noktada Kastamonu Entegre’nin 
dünyadaki konumuna vurgu yaptı:

-  Ağaç bazlı panel sektöründe dünya-
nın 7’nci büyük şirketi konumundayız. 

Avrupa’da da ilk 4 üretici arasında yer 
alıyoruz. MDF, yonga levha, laminat 
parke ve kapı paneli ürünlerinin her 
birinde dünyanın ilk 4 üreticisi arasın-
dayız.

Dünya laminat parke üretiminin 
yüzde 6’sını tek başına gerçekleştirdik-
lerini paylaştı:

-  Ciromuzun yüzde 60’ını yurt dışın-
daki tesislerden ve Türkiye’den yaptı-
ğımız ihracattan elde ediyoruz.

ABD’den Çin’e uzanan 100 ülkeye ih-
racat yaptıklarını bildirdi:

-  2019'da 175 milyon dolar olan ihra-
catımızı bu yıl 200 milyon dolara çıkar-
mayı hedefl iyoruz.

MDF, yonga levha, laminat parke ve 
kapı paneli ürünlerinde Kastamonu 
Entegre, Yıldız Entegre ve AGT, Tür-
kiye’nin önde gelen üreticileri olmakla 
kalmıyor…

Bu ürünlerde Türkiye, dünyada ilk 2, 
3 ve 4’e yerleşmiş bulunuyor…

Üstelik sektör 2.6 milyar dolar dış 
ticaret fazlası yaratıyor…

Vahap Munyar
vahap.munyar@dunya.com

İ Ş D Ü NYA S I N DA D İYALOG

Dünyanın laminat parke ihtiyacının 
yüzde 10’unu Türkiye üretiyor

COVID-19 salgını sonrası 
Türk�ye mob�lya sektörü

2015 yılı mart ayının �lk yarısı, Fransa’nın 
Cannes kent�ndek� MIPIM Fuarı… Fuara 
b�rl�kte g�tt�ğ�m�z Yıldız Entegre Yönet�m 
Kurulu Üyes� Hakkı Yıldız, sohbet sırasında 
Kuzey Carol�na’da (ABD) 80 b�n hektarlık 
ormana tal�p olduklarını bel�rt�p, ekled�:
- 100 m�lyon dolarlık orman �ç�n 
karşımızdak� tek rak�p ABD ordusu.
Yıldız Entegre, ABD’de orman alanı �şletme 
konusunda deney�ml�yd�:
- ABD’de k�raladığımız 150 hektarlık 
sarı çam ormanımız var.
Aradan zaman geçt�, Hakkı Yıldız’a Kuzey 
Carol�na’dak� 100 m�lyon dolarlık orman 
�ş�n� sordum, şu yanıtı aldım:
- ABD ordusu o �halede önümüzü açmadı.
Bu yılın şubat ayı, Antalya… AGT Yönet�m 
Kurulu Başkanı Ahmet Söylemez, yönet�m 
kurulu üyes� olan oğulları Mehmet Sem�h 
Söylemez ve Mustafa Hulus� Söylemez �le 
ş�rket�n CEO’su Sevd�l Yıldırım’la 
fabr�kayı gez�yoruz.
Mustafa Hulus� Söylemez ve Sevd�l 
Yıldırım, 2014 yılında AGT’n�n aldığı b�r 
kararı paylaştı:
- Üret�mde kullandığımız odunun yarısını 
�thal ed�yoruz. Döv�zde dönem dönem 
gündeme gelen aşırı dalgalara karşı 
kend�m�z� korumak �ç�n tümüyle yerl� oduna 
dönel�m.
Yıldırım, fabr�ka turu sırasında 2018 
Ağustos’unda döv�zde yaşanan aşırı 
dalgalanmayı anımsattı:

-   

İy� k� tümüyle yerl� oduna dönmüşüz. 
2018’de döv�zde yaşanan aşırı dalgalanma 
ş�rket�m�z� 
pas geçt�.
Mustafa Hulus� Söylemez, yerl� oduna 
dönüşler�n�n b�r başka etk�s�ne �şaret ett�:
- Orman Müdürlüğü �zn�, orman 
köylüsünün el�yle Antalya ve çevres�ndek� 
ormanlarda kuruyan dalları, ağaçları 
kest�r�yoruz. B�z bu şek�lde devreye g�r�nce 
Antalya bölges�nde ağaç varlığında 
yüzde 3 büyüme oldu.
Kastamonu Entegre’n�n Rusya, 
Bulgar�stan, Romanya ve İtalya’da tes�sler� 
bulunuyor.
Yıldız Entegre, ABD’de orman �şlet�yor…
Sektör yer� geld�ğ�nde AGT’n�n yaptığı g�b� 
döv�zdek� aşırı dalgaya karşı yerl� oduna 
dönüş yapab�l�yor…
Kısacası, sektörün 3 öneml� oyuncusu 
“global oyunculuk” örnekleri sergiliyor…

Yerli odun‘dalga’dan koruyor

Hakkı 
Yıldız

Haluk Yıldız

AHMET GÜLEÇ
MOSFED BAŞKANI

Dünya genelinde belirsizliğin 
hakim olduğu bir dönem yaşı-
yoruz. Birçok sektörde sert dü-
şüşler yaşanıyor. En önemlisi bu 
sürecin ne kadar süreceği, hep 
beraber ne zaman bu belirsizlik-
ten çıkacağımız ve bir daha aynı 
global riskle ne zaman karşılaşa-
cağımızın meçhul olduğu bir du-
rumla karşı karşıyayız.

Bugün salgın bize birçok alan-
da önemli dersler verdi. Mobilya 
sektörü açısından baktığımızda, 
hiç olmadığı kadar toplu şekilde 
evde vakit geçirildi, bir anlamda 
gerçek yaşam alanları evler yeni-
den keşfedildi. Salgının oluştur-
duğu ilk tedirginlik atlatıldıktan 
sonra, mobilya sektöründeki ne-
gatif etkiler hızla bertaraf edildi. 
Türkiye mobilyası Haziran ayı ile baş-
layan önemli bir atağa geçti.

Sektöre global olarak baktığımızda 
ise karşılaştığımız ilk tablo, Çin’i dı-
şarda bıraktığımızda, dünya mobilya 
ticaretinin, üretim ve istihdam açı-
sından yüzde 51’inin gelişmiş ülkeler 
tarafından gerçekleştirilmesi olacak. 
Katma değeri yüksek ve önemli olan 
mobilya sektöründen herkes istisna-
sız pay almak istiyor. Ülkemiz için de 
bu perspektiften baktığımızda mobil-
ya sektörü ülke kalkınması ve katma 
değerli üretimi için önemli sektörler-
den birisidir. Çünkü: mobilya sektörü 
istihdam dostudur, Tedarikinin büyük 
çoğunluğunu yerel kaynaklardan oluş-
turan yerli ve milli sektördür, İstisna-
sız tüm imalat sektörünün ve hizmet 
sektörünün müşterisidir ve sürekli 
inovasyon- tasarım ile katma değer ar-
tırma potansiyeli olan nadir sektörler-
den birisidir.

Türkiye mobilya sektörünün de bu 
çerçevede sahip olduğu bir hikayesi 
vardır. 1990’lı yıllara kadar yaklaşık 6 
bin mikro atölyelerde üretilen mobilya 
bugün 81 ilin tamamında 36 bin küçük, 
orta ve büyük ölçek düzeyinde üretici 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 
üretim potansiyeli 500 bini aşkın is-
tihdam sağlayarak, üretim, istihdam 
ve yerel kalkınma dostu stratejik bir 
sektör olma özelliğine sahiptir.

Türkiye mobilya sektörünü dünya 

pazarlarıyla kıyasladığımız, 2000 yı-
lında sadece 1,7 milyar dolar değerin-
de üretim gerçekleştiren sektörü, bu-
gün yaklaşık 12 milyar dolar üretimi 
ile dünyanın büyük 13’üncü üretici-
si konumuna ulaşmış ve son 20 yılda 
dünyada mobilya ihracatçıları sırala-
masında ise, dünyada mobilya üretici-
si kimliği ile öne çıkan İspanya, İsveç, 
Danimarka gibi birçok ülkeyi geride 
bırakarak 23. sıradan 12. sıraya yük-
selmiştir.

Bugün mobilya sektör üretiminin 
yüzde 35’ini 200 ülkeye ihraç ederken, 
Türkiye’nin en yaygın ihracat yapan 
sektörlerinden birisi olma özelliğine 
de sahiptir. Bu başarı ile sektör yirmi 
yıl içinde 250 milyon dolardan 3.9 
milyar dolara ulaşarak ihracatını 
15 kat artırmıştır.

Pandemi süresinde glo-
bal pazarlardaki kısıtlama-
lar sonrası bir duraklama 
yaşansa da, Haziran sonrası 
yüzde 48’e varan artışla sek-
tör toparlanmasına başlamış-
tır. Süregelen gelişmeler göster-
mektedir ki, 2020 yılının sonunda 
sektör ihracatı 4 milyar dolara eri-
şerek yine istikrarlı artışını sürdü-
recektir.

Türkiye mobilya sektörü, bu ge-
lişmelerini taçlandırmak adına 
2023 yılına ilişkin önemli hedefl er 
belirlemiştir:

10 milyar dolar 
ihracat yapmak.

25 milyar dolar 
üretimi başarmak.

Dünya mobilya ticaretin-
den yüzde 2.5 pay alacak 
seviyeye ulaşmak.
Bu hedefl ere sektörü taşı-
yacak hamle ise, dünyanın 
önemli mobilya ithalatçısı pa-
zarlarında daha fazla yer al-
mak almaktır. ABD, Avrupa 
hatta Çin gibi gelişmiş mobil-
ya pazarları ana hedef nok-
taları olmuştur. Kısa ve orta 
vadede bu pazarlara yönelik 
büyük ihracat artışları bu he-
defin temel taşlarını oluştur-
maktadır. Gelişmiş pazarlar-
daki artan Pazar payları, bu-
gün ortalama 2.8 dolar olan 
kilogram satış bedelinin de 7 
dolarlara çıkması anlamına 

gelmektedir.
Tüm bu verileri değerlendirip sek-

törün bütününün yeniden konum-
landırmak gerekmektedir. Pandemi-
nin öğrettiği derslerin başında, Avru-
pa için Türkiye’nin son derece önemli, 
güvenli, sağlıklı ve kontrol edilebilir 
bir üretim merkezi olması gelmekte-
dir. Sektör olarak, Pazar konsantras-
yonu, kurumsallaşma, ölçek büyütme 
gibi ödevleri tamamlayarak, Türkiye 
mobilya sektörü iç piyasada 20 yıl için-
de gerçekleştirdiği başarı hikayesini 
global ölçeğe taşıyacaktır.

Mob�lya 
sektörü ülke 
kalkınması 
ve katma 
değerl� üret�m 
�ç�n öneml� 
sektörlerden 
b�r�s�d�r. Çünkü: 
mob�lya 
sektörü 
�st�hdam 
dostudur. 
Tedar�k�n�n 
büyük 
çoğunluğunu 
yerel 
kaynaklardan 
oluşturan 
yerl� ve m�ll� 
sektördür.

Türk�ye’de �r�l� ufaklı 36 b�n 
c�varında f�rma ve �şletmen�n 
boy gösterd�ğ� mob�lyada, farklı 
sektörlerde olduğu şekl�yle 
markalaşma sürec�nde hızlı yol 
almış ş�rketler de bulunuyor. 1972 
yılında Çanakkale’de Al� Doğan’ın 
temeller�n� attığı, altı erkek 
çocuğunun elb�rl�ğ� �le büyüttüğü 
Doğtaş da sektörünün tak�p ed�len 
ş�rketler�nden b�r�. 
Doğanlar Yatırım Hold�ng 
bünyes�nde faal�yet yürüten 
Doğtaş, kardeş markası Kelebek �le 
b�rl�kte, mob�lya ve sonradan adım 
attıkları yatak alanında yurt �ç� ve 
global pazarlarda etk�n çalışmalar 
gerçekleşt�r�yor. ABD New Jersey 
ve İng�ltere Londra 
mağazalarını açan, 
H�nd�stan’da da 
şube açılışı �ç�n 
araştırma yapan 
Doğtaş’ın yurt dışı 
pazarlara yönel�k 
deney�mler�n�, 
sektöre es�n 
oluşturması 
maksadıyla kaleme almak �sted�k. 
İlk ihracatını, 5 Nisan ekonomik 
krizinin yaşandığı 1994 yılında 
Arnavutluk’a yapan Doğtaş, bugün 
Avustralya hariç tüm kıtalarda, 35 
ülkede faaliyet yürütüyor. 2018 �ç�n 
70 m�lyon TL �hracat gerçekleşt�ren 
Doğtaş Kelebek, geçen yıl 90 
m�lyon l�ra �hracata �mza attı, 
2020 sonu �hracat hedef� �se 130 
m�lyon TL olarak kondu. Doğtaş, 
d ış ticaretini üç hizmet alanında 
topluyor. Şirketin global t�caret 
faal�yetler�, mevcut mağazaları, 
farklı perakende z�nc�rler�ndek� 
800 satış noktası ve proje 
taahhütler� üzer�nden yürüyor.
Doğtaş Dış T�caret D�rektörü 
Taner Kırcı, dış t�caret�n yüzde 
70’�n�n yurt dışındak� 
45 mağaza üzer�nden 
gerçekleşt�ğ�n�, yüzde 15’�n� satış 
noktaları üzer�nden ve yüzde 
10-15 aralığında b�r oranın da 
proje taahhütler� üzer�nden 
gerçekleşt�ğ�n� kaydett�.
Taner Kırcı, yurt dışı pazarlarda 
tüket�c� eğ�l�mler�ne �l�şk�n �se şu 
b�lg�ler� ver�yor:

ABD: Çok kültürlü b�r yapıya sah�p. 
Dünyanın çok değ�ş�k ülkeler�nden 
�nsan yaşıyor. Dolayısı �le zevkler de 
çok değ�ş�k. Bu pazarı hede« eyen 
ş�rketler�n, ürün çeş�tl�l�ğ�n�n üst 
sev�de olması gerek�yor, renk 
seçenekler�n�n de. Konfor odaklı, 
gen�ş ebatlarda ürün terc�h ed�l�yor. 
30-35 cm’e denk geleb�lecek 
yüksekl�kte yatak terc�hler� var.
İngiltere: ABD’ye benzer terc�hler� 
var. Farklı etn�k k�ml�kler göz 
önünde bulundurulduğunda çok 
çeş�t mutlaka şart. Fonks�yonel 
ürünler öncel�kl� talep görüyor. 
Küçük evler, panel mob�lyayı öne 
çıkarıyor. M�n�mal ürünler terc�h 
ed�l�yor.

Almanya ve Fransa: Modern 
ürünler ön planda. Gen�ş ve büyük 
ebatta ürünler terc�h ed�l�yor. 
Oturma grubunda �k� üçlü veya 
üçlü, �k�l�, �k� tekl� koltuk seç�mler� 
var. Almanya’da pastel dokunuşlu 
renkler, Fransa’da Afr�ka kökenl� 
kes�m�n ağırlığı neden�yle canlı 
renkler daha ön planda tutuluyor. 
Kumaşlarda bol çeş�t ve desen 
öneml�.
Afr�ka: Gen�ş oturma ve yatak 
grupları terc�h ed�l�yor. Canlı renkler 
ön planda, üst gel�r grubuna h�tap 
eden ürünler öncel�kl�.
Çin: Avrupa algısı yüksek, üst 
gel�r grubuna h�tap eden ürünler 
terc�h ed�l�yor. 
Taner Kırcı, �hracat yapacak 
ş�rketlere, öncel�kle k�me h�tap 
edecekler�n� �y� b�lmeler�, mutlaka 
pazar ve tüket�c� araştırması 
yapılması öner�s�nde bulunuyor. 
Yerl� ortak �le çalışılacak �se, �ş�n�n 
başında duracak, sektör b�lg�s� olan, 
banka referanslı adayların terc�h 
ed�lmes� gerekt�ğ�ne �şaret ed�yor. 
Koleks�yonların mutlaka bol çeş�tle 
oluşturulmasını öner�yor.

UZMAN GÖRÜŞÜ/ TANER KIRCI

İhracat ürününde bol 
seçenek çok öneml�
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Dış T�caret Dosyası: MOBİLYA

Mobilya sektöründe “alternatif pazarların 
yolu” içerideki planlamadan geçiyor

Rüştü Bozkurt
rustu.bozkurt@dunya.com

B UZ DAĞ I N I N D İ B İ

Sergei Karaganov,  Rusya’da Ulu-
sal Araştırma Üniversitesi Dünya 
Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler 
Fakültesi Yüksek İktisat Okulu De-

kanı ve Rusya Dış Politika Konseyi Onur-
sal  Başkanı’dır. Koronavirüs salgınını “siyah 
kuğu” olarak niteliyor. Salgının küresel kal-
kınmayı iki nedenle etkilediğini belirtiyor: 
Ülkelerin yönetici elitlerinin karşılaştıkla-
rı sorunlarla başa çıkamamalarını gerekçe-
lendirmek veya geçmişteki başarısızlıklarını 
örtbas etmek için kullanıyor.

Katagonov üç eğilime işaret ediyor: Birin-
cisi, salgın öncesinde ortaya çıkan ekonomik 
kriz daha da derinleşecek. İkincisi, ekonomi 
kısmı olarak küreselleşmeden uzaklaşacak; 
yeniden bir millileşme eğilimi güç kazana-
cak. Üçüncüsü de, çok tarafl ı kurumların za-
yıfl aması süreci hızlanacak.

Tahminindeki parlak nokta olarak tanım-
ladığı gelişmeyi de şöyle açıklıyor: “Modern 
toplumlar ve ekonomilerin içindeki para-
zitlerin kısmı olarak ayıklanması – Genel-
likle reel ekonomi ve hayatın  muadili olarak 
daha fazla kullanılan finansal ve bilgi ba-
lonlarının sönmesi. Aile, inanç, kendini 
gerçekleştirme ve bunu da ülkeye ve topluma 
hizmet ederek yapmak, muhtemelen merke-
zi yerini alacak. Mühendislik, doktorluk, po-
lislik ve gerçek bir şeyler yapan insanların 
meslekleri, bir kez daha önemli hale gelecek. 
Aslında söz konusu değerler, Batılı olmayan 
dünyada her zaman var oldu.”

Mobilya insanın yaşamını kolaylaştıran 
“reel alan”  olduğu için sektörde “alternatif
dış pazarlara giden yolu” ararken şu soru-
ların yanıtlarını aramalıyız: Geçmişte hangi 
iddialı hedefl er öngördük, onlara neden olu-
şamadık? Hangi yapısal ve ekonomik özellik-
lerle alternatif pazarlara erişerek sektörün 
büyümesi ve gelişmesini katkı yapar? Alter-
natif ve sürdürebilir pazarlar için yurtiçin-
den yurtdışına uzanan örgütlenmede nelere 
özen göstermeliyiz?

GEÇMİŞTE  ÖNGÖRÜLEN 
HEDEFLERE NEDEN ERİŞİLEMEDİ?
Mobilya sektörümüzde alternatif pazarla-
ra erişerek, pazarlama  alanlarının büyüme-
si ve çeşitlendirilmesi  için geçmişte ortaya 
koyduğumuz “hedefl erimize” neden erişe-
mediğimizi sorgulamalıyız.” 2023 Hedefl e-
ri” bağlamında, GSMH’mızın 2000 milyar $, 
kişi başına düşen milli gelirin 25 bin $, ülke 
ihracatının 500 milyar $, mobilya sektörü ih-
racatının 10 milyar $ düzeyine erişemeyece-
ğini hep birlikte öngördük. Yarattığımız so-
nuç ise çok genel bir anlatımla hedefl erin üç-
te biri düzeyinde kalacak gibi. Öngörülerimiz 
ile ulaştığımız sonuçlar arasındaki farkı  “de-
neysel mesafe” kavramıyla açıklıyoruz. Ülke 
genelinde ve sektör özelinde “deneysel mesa-
fe ayarını”  neden tutturamadığımızı sorgu-
lamazsak, gelecekle ilgili, örneğin  “2050 He-
defl erimiz” de ciddi biçimde sapabilir. 

Hayatın kesintisiz bir süreç olduğunu, geç-
mişin birikim ve deneyimlerini sorgulamaz-
sak, bu analizin girişinde düşüncelerini pay-
laştığımız Karaganov’un belirttiği tuzaklara 
yakalanırız: Gerçekçi olmayan   “gerekçele-
re” dayanır, daha da önemlisi geçmişteki ba-
şarısızlıkla yüzleşme yerine “örtbas etme”   
kurnazlığına yöneliriz. Ayakları yere sağlam 
basan bir “alternatif pazarlar yaratmak”  is-
tiyorsak, atılacak ilk adım geçmişte yarattığı-
mız boşluklarla yüzleşmek; o boşlukları dol-
durarak geleceğe yönelmektir.

Geçmişte öngördüğümüz hedefl ere eriş-
meyi engelleyen en önemli etkenin, hedef 
belirlerken sağlıklı veri ve bilgiye dayanıl-
mamasıdır. Veri konusunda en üst sorumlu 
kurum olan TÜİK’in sektörle doğrudan ve 
dolaylı ilgili alanlara ilişkin  verileri, doğru 
tahmin yapmak için elverişli ve yeterli değil. 
Bu gerçekliği hemen hemen herkes kabulle-
niyor. Sektördeki mesleki örgütlerin derle-
dikleri veriler de eksik olduğu gibi bütünsel-
likten de uzak. Sektör, alternatif pazarlama 
alanları yaratacaksa, “2023 Hedefl eri”  sap-
malarını analiz  ederken, veri  eksikliklerinin 
ciddi biçimde sorgulanması gerekiyor.

Mobilya Enstitüsü  kuruluş çalışmala-
rı  bağlamında  Bader Arslan’ın  hazırladığı 
analizde, erişilebilir verileri sorgulayarak  bi-

le bazı genellemeler yapabiliyoruz : Birinci-
si, sektörde “rekabet edebilir işletme ölçeği” 
yaratılamamıştır. İkincisi, işletme ölçekleri 
büyüdükçe verimlilik artmakta, küçüldükçe 
azalmaktadır. Özellikle görece bizden daha 
gelişkin olan rakip ülkelerin verimlilik düze-
yiyle karşılaştırıldığında, mikro işletmele-
rimizin verimlilikleri çok düşük düzeylerde 
kalmaktadır. Üçüncüsü,  ihracat yapan fir-
manın ölçeği ile net döviz getirisi arasında 
doğrudan ilişki vardır. Uluslararası ticaret 
sisteminin yarattığı ölçek ekonomisi ortala-
malarının altında kalan işletme yapılanma-
ları sürdürülebilir ihracatta zorlanmaktadır. 
Dördüncüsü, mobilya sektöründeki bugünkü 
yapı gelişmiş, kayıtlı, standartları belli, bilgi 
birikimi sürdürülebilirliği güçlendiren, bilgi 
transferi sağlayan ülkelerden çok, kayıt dışı 
uygulamaların geçerli olduğu ülkelere odak-
lanmaktadır. Beşincisi de, bir piyasa yapıcısı 
kuruluş etrafında toplanma yetersiz kaldığı 
için ölçek erişebilirliği le küçük ve orta ölçek 
yapının esneklik ve hızından yararlanılama-
maktadır.

Mobilya sektörü sorgulanırken, doğrudan 
ve dolaylı teşvikler de masaya yatırılmalı. Al-
ternatif pazarlar yaratmak, serbest ve adil 
piyasada rekabette şans eşitliğinden yarar-
lanmaktır. Teşvik sistemimizin,  etkinlik, ve-
rimlilik, rekabet gücü, sürdürülebilirlik sağ-
laması gerekir. Tersine,  işyeri yöneticilerini 
“kolaycılığa” yöneltmemelidir.

Geride bıraktığımız 20 yılın muhasebesini 
yapmadan  “alternatif pazar arayışlarını”  
sağlam zemin üzerine inşa edemeyiz. Adı-
na  ister “sürdürülebilirlik” diyelim, dilersek  
“kendini yeniden üretebilme” diye niteleye-
lim, tatmin  olmuyorsak  “dinamik konsoli-
dasyondan”  söz edelim, daha da kapsayıcı  
bir bakış açısıyla  “birikim yeteneğin koru-
yarak uzun dönemli geleceği güven altına 
alma” diye tanımlayalım; hepsi  son çözüm-
lemede  “yeterli veri seti”  ve  “sağlıklı veri-o-
daklı  analizlerle politika üretimi” gerektirir.

Mobilya sektöründe alternatif pazarlara 
yönelerek, pazarın yatay ve dikey gelişmesini 
güçlendirmek istiyorsak, geçmiş uygulama-
lardaki eksiklerimiz ve yanlışlarımızla yüz-
leşmeliyiz.

Eksik ve yanlışlarımızla ilgili sağlam zemi-
ni olmayan gerekçeler üretmemeli, geçmiş 
başarısızlıklarımızı örtbas etmemeliyiz ki, 
gelecekle ilgili adımlarımız popülizm tuzak-
larına yakalanmasın. Öngörülerimizde ma-
kul sapmalar olmalı ki, alacağımız önlemle-
rin itibarı sarsılmasın.

YENİ HEDEFLERE ERİŞMEK 
İÇİN YENİ YAPILANMA İHTİYACI
Alternatifl i pazarlar arayışlarımızın etkili 
sonuçlar alabilmesi için çoğunluğun zihnin-
de meşrulaşan saha bilgisine ihtiyaç var. Mo-
bilya sektörü yetkileri, ilgili  bütün aktörlerle 
işbirliği yaparak sektör verilerini oluşturma-
lıdır. Sektörün yapılandırılmasının ilk adımı, 
“dinamik envanter sistemi”  oluşturmak ol-
malıdır.  Kurulu kapasiteler,  teknik olanak-
lar, malzeme ve aksesuar üretimi, diğer des-

tek hizmetlerin durumu, işletme ölçekleri, 
teknolojik donanımlar envanterle izlenebil-
meli.  Hepsinden önemlisi de yönetişim an-
layışlarının sorgulanmasıdır. Bir “dinamik 
envanter” ile sektörün  “kendini bilmesi” ge-
rek şarttır. Sektör ilgilileri hemen her ortam-
da eksikler dillendirildiğinde bu gerçeklik-
ler onaylamaktadır. Sektörle ilgili  verilerin 
oluşturulması  için  sağlam bir yapılanmaya 
gidilmeden  uzun soluklu gelişme yaratma-
mız  güç olacaktır.

Bugünkü gibi sektörle ilgili yeterli veriler 
olmaksızın da iş yapılabilir; ama tam, temiz 
ve doğru iş yapılamaz. Kazandığımızı sandı-
ğımız yerlerde kayıplarımız olabilir; zaman 
içinde o kayıplar karşımıza büyük sorunlar 
çıkarabilir.

Teşvik sistemleri gözden geçirilerek, rekabet 
edebilir ölçek, rekabet edebilir teknoloji dona-
nımı ve rekabet ebebilir yönetişim anlayışını 
besleyen teşvikler tasarlanmalıdır.  Rekabet-o-
daklı, verimlilik-eksenli ve sürdürülebilirlik 
yönelimli teşvik sistemleri alternatif pazarla-
ma alanlarına erişmeyi hızlandırabilir ve sür-
dürülebilirliği güven altına alabilir.

Sektörün içyapısını analiz etmek her ko-
şulda gereklidir. Molilya sektörü alternatif 
pazarları iki alana odaklayabilir: Birincisi, 
gelişmekte olan pazarlara ağırlık vermektir. 
Gelişmekte olan pazarlar satış miktarını ve 
gelirlerini artırabilir. Pazarın istikrarını sağ-
lamak ise gelişmekte olan ülkelerde oldukça 
zordur. İkincisi,  gelişmiş ülkelerde alterna-
tif pazarlar bulmaktır. Sektörü ciddi anlamda 
geliştirmek istiyorsak, alternatif  pazar arayı-
şını   gelişmiş ülkelere odaklamalıyız: Geliş-
miş ülkelerde tüketici  beğenisi bizim kalite 
düzeyimizi  artırmamıza  yardımcı olacaktır. 
Tüketicinin birikimini kazanmak üretim ye-
teneklerimizi geliştirecektir. Sonra da, pa-
zarda kendimizi kabul ettirdiğimizde, istik-
rar ve kalıcılık alanında ilerleyebiliriz.

Gelişmiş ülke pazarları “arz güvenliği” is-
ter. O nedenle, üretim örgütlenmesini kü-
çük-orta ölçek yapı yerine, organik büyüme, 
satın almalar, işbirlikleri ve ortaklıklarla öl-
çek yaratma konularını yöneltmeliyiz.  Ay-
rıca, alternatif pazarlar araştırılırken, geliş-
miş ülkelerde daha sağlıklı verilere erişmek 
mümkündür; o verilere dayalı üretilecek sa-
tış hedefl erine erişilebilir.

Alternatif pazar arayışında müşteri bulun-
ması, özelliklerinin bilinmesi, ihtiyaçlarının 
kümelenmesi, ihtiyacı karşılayabilecek üre-
ticilerle eşleştirilmeleri de atılacak önem-
li adımlardır. Bu alanda firmaların, sektör 
STK yönetimlerinin, bakanlık yetkililerinin 
ve atanan Ticaret Ataşelerinin, yurt dışında 
örgütlenmiş bankalarımızın da  “alternatif 
pazarlar stratejisini” belirlerken çalışmalara 
katılması gerekir ve koordineli bir çalışmaya 
özen gösterilmelidir.

Rakip stratejilerini, taktikleri ve operas-
yonlarına ilişkin veriler derleyerek, verilerin 
analizinden çıkan sonuçlara göre alternatif 
tepkiler geliştirilmelidir. Alternatif pazarla-
rın ihtiyaçlarını ve rakip stratejilerini ne ka-
dar net tanımlarsak, hedefl erimize o kadar 
yaklaşabiliriz.

Hepsinden önemlisi, daha başından “alter-
natif mobilya pazarı arayışını ve uygulama-
larının sistemli geribildirimle gözetleyen ve 
denetleyen bir mekanizma” oluşturulmalı-
dır. Çok genel gözlemlerle, rastlantı ağırlıklı 
iletişimler, umduğumuz etkileşimi yarata-
maz.

Firma yetkililerinin, sektördeki STK yöne-
ticilerinin ve Bakanlık bürokratların, genel 
ve kategorik bilgilerle yola çıkmaları hiçbir 
sonuç yaratmaz diyemeyiz. Gerekli ihtiyaç 
analizini yapılmadan, sektörü arz güvenirli-
liği sağlayacak biçimde yapılandırmadan, ne 
istendiğini nereye nasıl varacağımızı netleş-
tiren veri odaklı analizler yapmadan atılacak 
adımlar yeterli olmayabilir.

ALTERNATİF PAZARLARIN 
ÖRGÜTLENMESİ İÇİN NELERE
ÖZEN GÖSTERMELİYİZ?
Mobilya sektöründe alternatif pazar arayışı-
nın etkili sonuçlar vermesi için hangi adım-
lar atmalıyız? Bir gazete yazısı çerçevesinde 
düşündüğümüz paylaşalım:

Mobilya sektörünün  “2023 Hedefl erinin” 
neden saptığını  analiz ederek, sektörün ya-
pısal ve ekonomik özelliklerinin  “hangi boş-
lukları” yarattığını netleştirmeliyiz.

 Mobilya sektörünü  “2050 Hedefl eri”  bağ-
lamında, yatırım politikaları, teknoloji dona-
nımları ve yönetişim anlayışı nasıl yeniden 
yapılandıracağımızı tanımlamalıyız.

Alternatif pazar arayışının gelişmekte olan 
pazarlara mı, gelişmiş pazarlara mı yönelik 
olacağının stratejisini kurgulanmalı ve pay-
laşmalıyız.

Pazarlama alanında bilgi-ekonomisinin 
gerektirdiği yeni platformlar da dikkate ala-
rak, etkili sonuçlar yaratacak yol ve yöntem-
ler tanımlanarak yola çıkılmalıyız.

Mobilya Enstitüsü’nü bağımsız ve kapsayı-
cı bir kurum olarak harekete geçilmeli, ensti-
tü, ilgili bakanlıklar, mobilya meslek örgütle-
ri, üniversiteler, mobilya malzeme ve aksesu-
ar üreticilerinin de katılımıyla pazarlardaki 
gelişmeleri yakından izlenmeliyiz. Sektörde 
yüzde 98’i açık kaynaklı olan veriler toplana-
rak, alışkanlıkla yönetim terkedilerek, analiz-
le yönetim aşamasına geçilmeliyiz.

 Sektörün özelliklerini dikkate alan finans-
man modeli de alternatif pazarlar arayışlarıy-
la birlikte değerlendirilmeli, banka sistemi ve 
diğer finans araçlarının çeşitlendirilmesi ve 
erişilebilirliğin artırılmasını da  planın önem-
li bir parçası olmasını sağlamalıyız.

Uluslararası  markalar yaratmanın gerek 
ve yeter şartları  da   alternatif pazar arayışları 
planının bir  parçası olmalı… Teşvik sistemi-
nin  üretimi  artırma  ve geliştirme kadar   mar-
ka ve  imaj yaratıcı  etkiler yapmasını da sağla-
malıyız.

Mobilya  sektörü, ülkemizin karşılaştırmalı 
üstünlük yaratabileceği  üretim alanlarından 
biridir… Sektörde alternatif  pazarlar arar-
ken  ciddi bir planlamaya ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyaç görülmez, geçmiş alışkanlıklar sür-
dürülürse, alınan sonuç  hiçbirimizi  tatmin 
etmeyebilir.

1

2

3

Eks�k ve 
yanlışlarımızla 
�lg�l� sağlam 
zem�n� 
olmayan 
gerekçeler 
üret�lmemel�; 
geçm�ş 
başarısızlıklar 
örtbas 
ed�lmemel�d�r.
Hatalarla 
yüzleşme 
özgüven�m�z 
yoksa 
arayacağımız 
alternat�f 
pazarlara 
ulaşamaz, 
�sted�ğ�m�z 
hede� ere 
yaklaşmamız 
b�le mümkün 
olamaz.

Mob�lya sektörü, 
ülkem�z�n 
karşılaştırmalı 
üstünlüğü 
olan üret�m 
alanlarından 
b�r�d�r. O 
nedenle 
alternat�f pazar 
arayışında bu 
sektörün c�dd� 
planlar yapmaya 
�ht�yacı vardır. 
Plan b�l�nc�n� 
gel�şt�rmeden 
alışkanlıkla 
yönet�m �ş�m�z� 
çıkmaza sokar.
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İstanbul Mob�lya, Kağıt ve 

Orman Ürünler� İhracatçı 
B�rl�ğ� Başkanı Ahmet Güleç: 
“Türk�ye m�ll� katılımı olarak 

da 45 f�rmamız �le 4 b�n 
metrekarede sektörün bu 
�lk f�z�k� fuarında yer�m�z� 

aldık. Salgın sonrası Türk�ye’n�n 
�lk m�ll� katılım organ�zasyonunu da 

şükürler olsun k� mob�lya sektörü 
gerçekleşt�rd� ve burada tüm 

dünyadan meslektaşlarımıza Türk�ye 
mob�lya sektörünün ne kadar güçlü 

olduğunu gösterme fırsatı yakaladık.  
Dünyada mob�lya üret�c�s� k�ml�ğ� �le öne 

çıkan İspanya, İsveç, Dan�marka g�b� b�rçok 
ülkey� ger�de bırakan sektörümüz, 12 m�lyar 

dolarlık üret�mde dünyanın en büyük 13’üncü 
üret�c�s� konumunda. Üret�m dostu olan hem 

de katma değer�n� artırmanın mümkün olduğu 
b�r sektörden bahsed�yoruz. Tasarımla ve 

marka �le ürett�ğ�m�z ürünler�, alım gücü yüksek 
pazarlara katma değer� daha yüksek b�r şek�lde 
satma �mkanımız hep var. Bugün ortalama 2.8 

dolar olan k�logram satış bedel�n� 
7 dolarlara çıkarmayı amaçlıyoruz."

Eray ŞEN/ADANA 

Adana’da fuarcılık sektöründe pandem� sonrası 
‘yen� normal’e uygun organ�zasyonların �lk� 
ek�mde yapılacak. 6-11 Ek�m tar�hler�ndek� 
Çukurova Mob�lya ve Dekorasyon Fuarı, hem 
geleneksel mekanda, hem d�j�tal ortamda 
gerçekleşecek.  ‘Yen� Nes�l Fuarcılık S�stem�’ 
hakkında b�lg� veren TÜYAP Adana Fuarcılık 
A. Ş. Bölge Müdürü Sal�h Gökmen, katılımcı 
f�rmalara d�j�tal platformlarda ve f�z�k� fuar 
alanlarında güvenl� ve n�tel�kl� �ş bağlantıları 
ortamı sunulacağını söyled�. Gökmen “Bu 
dönemde yen� normal dünya düzen�ne 
entegre, h�jyen�k, güven�l�r, kontrollü, 
mesafel� ve d�j�tal fuarlar �le f�rmalarımızı 
buluşturacağız. Etk�nl�ğ�m�z �ç p azar ve �hracat 
�ç�n öneml� rol üstlenecek” ded�. 

365 gün fuar deney�m�
Yen� normalde, fuarların artık sadece fuar alanı 
ve tar�hler� �le sınırlı olmayacağını vurgulayan 
Gökmen “Yen� nes�l fuarcılık uygulamaları 
�le katılımcı ve z�yaretç�ler�m�ze yıl boyu 
�ş bağlantıları sunacağız. Katılımcılarımız 
365 gün fuar deney�m� yaşarken, akıllı 
B2B eşleşt�rme s�stem� �le de �lg�l� alıcılara 
ürünler� öner�lecek” b�lg�s�n� verd�.  Fuar 
merkezler�ndek� havalandırma s�stemler�n� 
ve d�ğer f�z�k� koşulları da Sağlık Bakanlığı’nın 
genelgeler� doğrultusunda yen�den 
düzenled�kler�n� aktaran Gökmen, fuarda hem 
geleneksel fuarcılığı hem de d�j�tal fuarcılığı 
harmanlayarak öneml� b�r �ş hacm�n�n ortaya 
çıkmasını sağlayacağını söyled�. 

Mob�lyacı umutlu
Adana Mob�lya Sanay�c�ler� İşadamları Derneğ� 
(MOSİAD) Başkanı Rüştü Er�kc� mob�lya �hracat 
üssü hal�ne gelen bölgeler�nde, pandem� 
sürec�n�n mob�lyaya olan �ht�yacın artmasına 
neden olduğunu söyled�. 
Güld�ker Mob�lya Yönet�m Kurulu Başkanı ve 
Adana Sanay� Odası (ADASO) Mecl�s Üyes� 
Ahmet Güld�ker, Türk�ye’de ‘klas�k mob�lya 
üret�m�’ den�nce akla �lk gelen kent�n Adana 
olduğunu vurgulayarak “Çukurovalı 
mob�lyacılar olarak fabr�kalarımızda hızla 
üret�me devam ed�yoruz” ded�. 
Adana Mob�lyacılar ve Marangozlar Odası 
Başkanı Yalçın Avcı,  TÜYAP Adana 13. 
Çukurova Mob�lya Dekorasyon Fuarı’nın 
sektörde yarattığı heyecanı d�le get�rd�. 
Son üç yılda büyük b�r �vme yakalayan söz 
konusu fuarın sektör �ç�n can suyu olduğunu 
bel�rterek, bu yıl az ama öz z�yaretç� �le başarılı 
b�r organ�zasyon yapılacağını söyled�.

Salgın sürecinden en çok etkilenen sek-
törlerin başında hiç kuşkusuz fuar or-
ganizasyonları geldi. Pek çok fuar iptal 
edilirken, sanal fuar uygulamaları dev-
reye sokuldu. Fuar etkinliklerinden en 
çok beslenen iş alanlarından mobilya 
sektörü de ilk şaşkınlığın ardından to-
parlandı ve hem sanal hem de fiziki fu-
arları devreye aldı.

Sektör geçen Temmuz ayı içinde iki 
önemli organizasyon birden gerçekleş-
tirdi. Çin’in Guangzhou kentinde 27-30 
Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 
CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı’na 45 
firmayla katılan Türk mobilya sektö-
rü pandeminin ardından ilk uluslara-
rası arenada 4 bin metrekarelik alanda 
ürünlerini sergileme şansı yakaladı.

Yanı sıra ilk uluslararası sanal mobil-
ya fuarı da Furnistry2020 Virtual Fa-
ir adı altında düzenledi. Sanal mobilya 
fuarını dünyanın en önemli satın alma-
cıları ziyaret etti, yeni ilişkiler yakalan-
dı. Türk mobilya sektörü, yeni hedefini 
Ocak 2021’de İstanbul’da düzenlenecek 
Uluslararası Mobilya Fuarı’na yönelik 
belirledi.

 “Furnistry 2020 Sanal Fuarı” Türki-
ye’nin önde gelen 50 mobilya firmasını 
27-30 Temmuz tarihleri arasında ulus-
lararası satın alımcılarla B2B iş görüş-

meleri için buluştururken, Çin’de fiziki 
olarak düzenlenen “CIFF 2020 Ulus-
lararası Mobilya Fuarı”na ihracatçı-
lar 11. kez milli katılım gösterdi. 18-21 
Mart tarihleri arasında planlanan an-
cak pandemi nedeniyle 27-30 Temmuz 
tarihlerine ertelenen “CIFF 2020 Ulus-
lararası Mobilya Fuarı”nda, 45 ihracat-
çı firma, ürünlerini 4000 metrekarelik 
alanda sergilerken, Türkiye’nin farklı 
lokasyonlarından tüm dünyaya sanal 
fuar aracılığıyla ulaşmış olacaklar. Açı-
lışa, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tu-
na Turagay, Türkiye Pekin Büyükelçisi 
Abdülkadir Emin Önen, TİM Başkanı 
İsmail Gülle ve İstanbul Mobilya, Kâ-
ğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği 

Başkanı Ahmet Güleç katıldı. 
TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat 

ailesi olarak hem sahada hem sanalda,  
İhracatla Yükselen Türkiye için müca-
dele ediyoruz. Türk ihracatçısı özellik-
le mobilya sektöründe katma değer ya-
ratan ürünleriyle Uzak Doğu’yu yakın 
edecek güce sahip” dedi.

“D�j�talleşmen�n faydasını
pandes� süres�nce gördük”
TİM Başkanı Gülle, pandemiyle dün-
yanın bir numaralı gündemi haline ge-
len dijitalleşmenin önemini daha önce 
fark ederek TİM’in dijital dönüşümü-
nü gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. 
Gülle, sözlerine şöyle sürdürdü:  "Bün-
yemizdeki Dijital Dönüşüm Ofisi ile 
işimizi dijitale taşıdık. AloTİM Çağ-
rı Merkezi ile ihracatçılarımızın so-
ru ve sorunlarına 7/24 esasıyla yanıt 
veriyoruz. Yeni nesil web sitemiz ve 
aplikasyonumuz ile ihracatçılarımıza 
hedef pazarlarımıza ilişkin raporlar, 
pazarlarımıza dair haberler ve güncel 
ihracat rakamlarını sunuyoruz. Türki-
ye İhracatçılar Meclisi olarak pande-
mi döneminde ilklerin öncüsü olmaya 
devam ettik. İlk Sanal Ticaret Heyetle-
ri, Sanal Fuarlar, Sanal Ödül Törenleri, 
Export Talks Buluşmaları ve hatta ya-

kında düzenleyeceğimiz sanal yarış-
ma ile ticaret diplomasisi faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlı-
ğımız, tüm bu süreçte ihracat ailesinin 
hep yanında oldu,  bizleri her zaman 
destekledi. 95 bini aşkın ihracatçımız 
adına Bakanlığımıza tüm bu destekler 
için teşekkürlerimi arz ediyorum. İh-
racat ailesi olarak hem sahada hem sa-
nalda,  İhracatla Yükselen Türkiye için 
mücadele ediyoruz.”

Çin’in küreselleşmenin etkisiyle 
ürettiği ve ithal ettiği ürün profilinin 
hızla değiştiğini belirten Gülle, “Türk 
ihracatçısı da özellikle mobilya sektö-
ründe katma değer yaratan ürünleriyle 
Uzak Doğu’yu yakın edecek güce sahip. 
Mobilya sektörümüz, geride bıraktığı-
mız haziran ayında ihracatını yaklaşık 
yüzde 50 artırarak pandemi öncesin-
deki ihracatının da ötesine geçti. Tür-
kiye Tanıtım Grubumuzla 2020 yılın-
da Türk Mobilyasının Video Harita-
lama İle Tanıtımı ve Türkiye Mobilya 
Tasarım Tanıtım projelerini gerçek-
leştiriyoruz. Bu projelerle Türk mobil-
yası marka algısına değer katıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, mobilya üreti-
cilerimizin inovatif vizyonuyla üretim 
ve ihracat rakamlarını katlayacağına 
yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Fuar etk�nl�kler� hem f�z�k�
hem sanal olarak sürüyor

Mob�lya 
sektörü, dış t�ca-

rette öneml� mesafe 
alınmasını sağlayan fuar 

etk�nl�kler�n� sürdürüyor. 
Temmuz ayında �k� öneml� fu-
ara katılarak gücünü gösteren 
Türk mob�lya sektörü, 2021’�n 

Ocak ayında düzenlenecek 
İstanbul Uluslararası Mo-

b�lya Fuarı’na hazır-
lanıyor.

KG SATIŞ
 BEDELİNİ

 2.8 DOLARDAN, 
7 DOLARA ÇIKARMAYI 

HEDEFLİYORUZ

Adana’da 
ilk hibrit fuar 
ekimde açılacak

Mob�lya loj�st�ğ�nde hızlı ve hasarsız olmak çok önemli
BATUHAN KELEŞ
Sertrans Log�st�cs İcra Kurulu Üyes�, 
Stratej�k Planlama ve İş Gel�şt�rme Yönet�c�s�

Mobilya sanayi, yarattığı katma değer ba-
kımından Türkiye ekonomisi için önemli 
sektörlerden biridir. Hemen hemen her il-
de üretim yapabilme imkanı, yüksek istih-
dam potansiyeli bakımından da pek çok 
sektörden ayrı ele alınabileceğini görü-
yoruz. 

2023 yılında 10 milyar dolar ihracat he-
defi olan bu sektörde, son yıllarda konut 
projelerinin artması ile birlikte özellikle 
büyük şehirlerde kaliteli ürüne olan ta-
lep artmıştır. Sektörün yıllar içindeki ge-
lişimine baktığımızda, rakamların artan 
bir ivme ile ilerliyor olması hem sektörün 
kendisi için hem de birlikte büyüdüğü lo-
jistik gibi diğer sektörler için fırsat olarak 
görülüp titizlikle ele alınmalıdır.

Bu denli büyüme potansiyeline sahip 
mobilya sektöründe bir markaya lojistik 
konusunda servis sağlayıcı olabilmek için 
sektör ihtiyaçlarını doğru anlamak olmaz-
sa olmazdır. Her şeyden önce iş ortağınız 
size bir yükü, eşyayı emanet ediyor. Bu yü-
kün güçlü bir teknik altyapı ile her hareke-
tinin “takip” edilmesi, “izlenebilir” olması 
çok kıymetli. Bu bilgi akışını doğru ve za-
manında müşterinize sağlayabiliyorsanız 
bir adım öndesiniz demektir. 

“Hız” her sektörde olduğu gibi, mobil-
ya sektöründe de oldukça önemli bir gös-
terge olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 
içinde bulunduğumuz pandemi etkisi ile 

değişen tüketici beklentisi, her sektörün 
iş yapış şeklini değiştiriyor, değiştirmek-
le birlikte dönüştürüyor diyebiliriz. Tü-
ketici ihtiyacını “şimdi” istiyor. Bir son-
raki ana tahammülü yok, talebinden ya da 
sizin ürününüzden hemen vazgeçebili-
yor. Fırsat çok, muadili çok sepete ekle ile 
vazgeç butonu arasında sadece saniyeler 
var. Hal böyle olunca “hız” her sektör için 
çok kritik. Hızlı ödeme sistemleri, hızlı 
teslimat, hızlı sipariş derken her sektö-
rün en öncelikli ödevlerinden biri haline 
geliyor “hız”. Artık istediğimiz herhan-
gi bir ürünü, ne zaman ve nerede ister-
sek orada teslim almayı bekliyoruz. Bu 
trend, depolama ve dağıtım süreçlerinin 
bireylere hizmet verebilmesine olanak 
sağlayacak şekilde kurgulanması gerek-
tiğini bize gösteriyor. Tüm bu gelişmeleri 

çok yakından takip ederek, süreçlerimize 
entegre etmekten başka çaremiz bulun-
muyor.

Mobilya sektörü için lojistik ihtiyaçla-
rı değerlendirdiğimizde “hasarsız tesli-
mat” da çok önemli. Sattığınız bir ürün-
de en ufak bir hasar yaratılmış olması, en 
basit ifadesi ile giden zaman ve para de-
mek. Nihai tüketici sadece ürününün hızlı 
karşılanmasını değil, aynı zamanda hasar-
sız bir şekilde teslim edilmesini bekliyor. 
Hasarsız teslimat yapabilmeniz için ise, 
ürünün depolanmasından, taşınmasına 
kadarki tüm sürecin doğru kurgulanması 
gerekiyor.

Sertrans Logistics olarak, uluslararası 
parsiyel ve multimodal taşımacılık hiz-
metlerinin yanında, tedarik zinciri yöne-
timinde verdiğimiz katma değerli lojis-

tik hizmetlerimizle 30 yılı aşkın süredir 
ulusal ve uluslararası müşterilerinin gü-
venilir çözüm ortağı olmaya devam edi-
yoruz. Uluslararası kara-hava-denizyolu 
ve multimodal taşımacılık hizmetleriy-
le tüm kıtalarda, 6 bine yakın acente ağı 
ile dünyanın 200’e yakın ülkesinde, bin 
800’den fazla noktada hizmet veren şirke-
timiz, sektöründe sağladığı yüksek müşte-
ri memnuniyetini; tedarik zincirinin her 
aşamasında uyguladığı doğru-hızlı-hata-
sız-sürekli ve şe® af iş yapma prensibiyle 
oluşturmuştur.

Sertrans Logistics, kurulduğu günden 
bu yana hizmet verdiği sektörlerin kendi 
iç dinamiklerine odaklanarak, %99,9 ha-
sarsızlık oranı, stok doğruluğunda binde 
1’lik hata oranı ile son derece iddialı oran-
lar ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Mob�lya
 sektörü �ç�n 

loj�st�kte 
“hasarsız 

tesl�mat”  çok 
öneml�d�r.  Yanı 

sıra tesl�matta 
hızlılık da 

rekabette 
öne çıkarır.

İsma�l Gülle

1 0  E y l ü l  2 0 2 0  •  P E R Ş E M B E / 27



Dış T�caret Dosyası: MOBİLYA

2020 zor bir yıl olarak başladı ve öy-
le de devam ediyor. COVID-19 ile 
başlayan süreç pek çok ülke için tu-
rizmden taşımacılığa, dış ticaret-
ten emtia fiyatlarına, dış finans-
mandan işsizliğe kadar farklı alan-
larda darboğazlara, krizlere neden 
oldu. Etkiler toplumun o kadar bü-
yük bir kısmı için tahrip edici oldu 
ki; herkes bu sürecin bir an önce ta-
mamlanmasını bekliyor.

Bu süreçte 2021’e ait tahminlerin 
ne olduğunu bilmek, planlar için 
yol gösterici olabilir.

IMF tahminlerine göre dünya 
ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9 da-
ralması bekleniyor. Bunun ne denli 
sert bir daralma olduğunu anlamak 
için şunları hatırlamak işe yaraya-
bilir. 1945 ve 1946 yıllarındaki yüz-
de 5,6 ve yüzde 8,1’lik küçülmeler-
den sonraki en sert küçülme döne-
minin içindeyiz. Öyle ki; 2009’daki 
küresel krizde bile dünya ekonomi-
sinde daralma yüzde 1 olmamıştı. 

Yüzde 4,9’luk daralmada as-
lan payı gelişmiş ülkelere gidiyor. 
Bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 8, 
Euro Bölgesi’nin yüzde 10,2 küçü-
leceği tahmin ediliyor.  Gelişmekte 
olan ekonomiler ise 2020’yi yüzde 
3 küçülme ile tamamlayacak. Sa-
dece Çin’in yüzde 1 civarında büyü-

me göstermesi beklenirken, güncel 
tahminler içinde (az gelişmiş bir-
kaç ülke dışında) pozitif büyüme 
göstermesi beklenen bir ülke yok.

Ancak 2021’de gelişmekte olan 
ülkelerin liderliğinde keskin bir 
yükseliş bekleniyor.

Gelecek yıl gelişmiş ekonomile-
rin yüzde 4,8, gelişmekte olanların 
yüzde 5,9 büyüyeceği tahmin edili-
yor. Gelişmiş ülkeler 2021’de büyü-
yecek olsa da 2020’deki kayıplarını 
tam olarak telafi edemeyecek. Ge-
lişmekte olan ülkeler ise 2020’de-
ki yüzde 3’lük küçülmenin boşlu-
ğunu kapatarak 2019’un da üzerine 
çıkacak.

Gelecek yıl en yüksek büyüme 
beklenen ekonomi yüzde 8,2 ile 
Çin. Yani, covid-19’un beşiği olan 
Çin hem 2020’de hem 2021’de bü-
yümeye devam edecek. Çin’den 
sonraki en agresif büyümeyi Fran-
sa ekonomisi gösterecek.  Bununla 

birlikte Fransa da 2019 seviyesine 
dönemeyecek.

ABD ekonomisinin yüzde 4,5, 
Euro Bölgesi’nin yüzde 6 büyüme-
si beklenen 2021’de Brezilya, Mek-
sika, Güney Afrika gibi gelişmekte 
olan ülkeler zayıf toparlanma ser-
gileyecekler. 2021’de bölgesel ola-
rak en net toparlanmayı Asya’da gö-
receğiz. Bunda bölgenin 2020’yi az 
kayıpla tamamlaması ve 2021’de 
Çin ekonomisinin güçlü bir büyü-
me gösterecek olmasının ciddi kat-
kısı olacak zira bölgenin dış ticare-
tinin büyük kısmını ülkelerin kendi 
aralarındaki ticareti oluşturuyor.

IMF tahminlerine göre 2020’de 
yüzde daralması beklenen Türkiye 
ekonomisi 2021’de aynı oranda bü-
yüyecek. Ancak şu ana kadar Tür-
kiye ekonomisine yönelik veriler, 
bu yılki daralmanın yüzde 5’e ulaş-
mayacağını, daha az küçüleceğimi-
zi gösteriyor.

DR. SALİM ÇAM

Pro Group YKB
Turqual�ty Yönet�m Danışmanı

Turquality destekleri genel 
olarak şu şekilde özetlenebilir.

Hedef pazar başına 5 yıl bo-
yunca limitsiz olarak verilen 
destekler; patent, faydalı mo-
del ve endüstriyel tasarım tes-
cili, marka tescil/yenileme/
koruma, tanıtım harcamaları, 
mağaza kira (en fazla 50 mağa-
za), ofis, depo, showroom, satış 
sonrası servis, reyon/raf/de-
korasyonlu köşe kira, istihdam 
(en fazla 10 kişi), pazar araş-
tırması çalışması ve raporları, 
fuar ve depolama  hizmeti şek-
lindedir.

Bunların yanında; 
Mağaza temel kurulum/

dekorasyon/konsept mimari 
giderleri için 1 milyon 264 bin 
TL,

Pazara giriş belgeleri, ser-
tifikasyon, ruhsatlandırma, 
test/klinik testler için  3 mil-
yon 164 bin YL

 Franchise dekorasyon/ku-
rulum/konsept mimari gider-
leri (en fazla 10 mağaza) için  
632 bin TL

Franchise kirası (en fazla
100 mağaza) için 1 milyon 264 
bin TL

 Danışmanlıklar için 3 mil-
yon 164 bin TL destek ödeme-
si yapılmakta ve bunların pek 
çoğu 5 yıl boyunca desteklen-
mektedir.

 Turquality’de mobilya sek-
törü altında bulunan markala-
rımıza baktığımızda toplam 13 
marka Turquality desteklerin-
den, 6 marka, Marka Destekle-
ri’nden faydalanmaktadır. 

Üstteki tabloda görülen 
13 markanın 5’i İstanbul, 2’si 
Kayseri firmasıdır. Turquality 
mevzuatında bir firma en faz-
la 2 marka desteği alma hak-
kına sahiptir. Bu durumda 
Doğtaş-Kelebek Mobilya San. 
ve Tic. A.Ş. hem KELEBEK, 
hem de DOĞTAŞ markasıyla 
Turquality kapsamındadır. Er-
ciyes Anadolu Holding bünye-
sinde yer alan Boydak Dış Ti-
caret A.Ş.’de aynı şekilde hem 
İSTİKBAL, hem de BELLONA 

markasıyla Turquality kapsa-
mındadır. 

Limitli Marka destek tablo-
suna baktığımızda Ankara ili 
ilk sırayı çekmektedir. Mar-
ka desteklerinde henüz ikinci 
marka desteği alan firma bu-
lunmamaktadır. 

Turquality kapsamındaki 
markalarımızla ilgili ihracat 
artışı, marka değeri, mağaza-
laşma açısından gözleme daya-
lı baktığımızda bazı firmaları-
mızın hem ihracatının artırdı-
ğını, hem de kendi yönetim ve 
operasyonel süreçlerini dün-
yada marka olmuş firmaların 
yönetim ve operasyonel süreç-
lerinin seviyesine getirdikleri-
ni gözlemekteyiz.  

YAVUZ ÖZUTKU 
BÜROTİME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Türkiye mobilya sektörü, yıllardan bu 
yana ekonomik ve ticari anlamda büyük 
başarılara imza atmış ve belirli bir hacme 
ve olgunluğa erişmiş bir sektör olarak 
ön plana çıkmaktadır.  Ülkemizde o� s 
mobilyaları sektörü, mobilya sektörünün 
içinde yer almakla birlikte, ekonomik 
ve ticari açıdan giderek artan bir öneme 
sahip olmayı başarmıştır. Sektördeki 
şirketler küresel markalar olmak yönünde 
adımlar atarken, ihracatımızın artırılması 
suretiyle ülke ekonomimiz açısından katma 
değer yaratılmasının önünü açmayı da 
hede� emektedir. Bu anlamda sektörün            
ihracat verileri şu şekildedir:

Tablodan da görüleceği üzere, 2019 yılında 
o� s mobilyaları sektörü ihracat artış oranı, 
ülkemiz ihracat artış oranının üzerinde 
bir performans göstermeyi başarmışken, 
tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 
sürecinde içinde bulunduğumuz yılın ilk 
6 ayında ihracattaki düşüş oranı, ülkemiz 
ihracatında yaşanan düşüş oranının altında 
kalmıştır.  Türkiye o� s mobilyaları sektörüne 
ilişkin verilerin sınırlı olması (ihracat verileri 
OMSİAD kaynaklıdır) aslında küresel 
bir sorundur ve Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonları (GTİP) sektörü tanımlamakta 
yetersiz kalmaktadır. Sektöre ait bir ürünün, 
ev mobilyaları sektöründe veya tamamen 
farklı bir sektörde de kullanılabilmesi 
nedeniyle dış ticarette -dolayısıyla TÜİK 
verilerinde- O� s Mobilyaları alt sektörü 
tanımı yapılamamışken, sektörel NACE 
kodları bazında bir ayrıma gidilerek hiç 
olmazsa bazı verilere ulaşma imkanı 
doğmuştur. 
Pandemi sürecinde uzaktan çalışma veya 

evden çalışma trendlerindeki yoğunlaşma 
sonucunda, bu süreçten hızla etkilenen 
sektörlerden birisi olan O� s Mobilyaları 
sektörü, buna rağmen ihracatta ülkemiz 
ortalamasından daha iyi bir performans 
sergilemiştir. Bu başarıda; ülkemizde 
üretime destek vermeyi önceleyen 
makroekonomik kararların payı büyüktür. 
Bu sonuçta ayrıca, ülkemiz o� s mobilyaları 
sektörünün değişen şartlara hızlı adapte 
olma yeteneğinin, yetenekli endüstriyel 
tasarımcı ve mimarlarımızın varlığının, 
termin sürelerimizin tatmin edici olmasının 
ve sektör aktörlerinin küreselleşme 
sürecinin yansımalarına dikkat etmelerinin 
payı olduğunu da vurgulamalıyız. 
Nitekim bugün pandeminin getirdiği ve 
halen tanımlanmaya çalışılan “Yeni Normal” 

sürecinde; Küreselleşmenin bölgesel 
entegrasyonlar vasıtasıyla gelişeceği, 
korumacı eğilimlerin güçleneceği, dünya 
ekonomilerindeki küçülmenin 1-2 yıl 
boyunca dünya ticaretini azaltacağı, 
online iş ve işlemlerin artacağı, mevcut 
pazarlarda derinleşmek ve yeni pazarlara 
erişmek için yepyeni yöntemlerin 
kullanılacağı, tedarik zincirinin ise hızlı 
ve güvenilir olanların kazanacağı şekilde 
yenileneceği açıktır.  1994 yılından bu yana 
o� s mobilyaları sektöründe yer alan ve 
140.000 m2 büyüklüğündeki üretim alanı 
ile önde gelen bir oyuncu olan Bürotime 
ailesi olarak bizler de bu dönemde etkinlik 
ve başarılarımızı artırmak üzere “Yeni 
Normal” sürecinin getirdiği ve getireceği 
değişikliklere hızla adapte olmak üzere 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dünyanın 
gittiği yönü doğru algılamak ve bu yönde 
adımlar tasarlamak artık doğal bir sonuçtur 
ve Bürotime olarak bu doğal gelişmelere 
dayanan stratejiler geliştirmekteyiz.

Sıçramayı gel�şmekte 
olan ekonom�ler yapacak

İHRACAT VERİLERİ (M�lyon Dolar)

Of�s mob�lyaları �hracatta 
yüksek potans�yel taşıyor Yer�nde gümrükleme

Gümrüklerde 
İnovasyon: 

OFİS MOBİLYALARI (*) TÜRKİYE GENEL (**)
2018 İHRACAT 336 177.169
2019 İHRACAT 353 180.833
YILLIK DEĞİŞİM (%) 5,1 2,1
2019 (OCAK-HAZİRAN) İHRACAT 173 88.364
2020 (OCAK-HAZİRAN) İHRACAT 150 75.021
6 AYLIK DEĞİŞİM (%) -13,4 -15,1

(*) Of�s Mob�lyaları Sanay� ve İşadamları Derneğ� (OMSİAD) ver�ler�d�r.
(**) TÜİK ver�ler�d�r.

İşte gelecek yılın planlarına 
perspekt�f sunacak 
b�r değerlend�rme. 
Önümüzdek� yıl hang� ülke 
ekonom�ler�nde nasıl b�r 
büyüme rakamı ortaya 
çıkacak? Bu soruya ver�leck 
yanıt, dış t�caretler�ne yen� 
yön arayanlar �ç�n büyük 
önem taşıyor. Salgın sonrası 
en çok sıçrama yapacak 
ülkelere �l�şk�n IMF’�n 
hesaplamaları ışığında b�r 
derleme yaptık…

TİMUÇİN ÇÖLAŞAN

KIZILKAYA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Türkiye geçtiğimiz aylarda gümrük uygu-
lamalarında bir yenilik ile tanıştı. Yerinde 
gümrükleme adı verilen bu uygulama üre-
tici ihracatçı firmalara, mallarını kendi te-
sislerinde gümrükleme imkanı veriyor. Bu 
yolla, firmalar hem süre açısından, hem fi-
nansal açıdan önemli bir tasarruf sağlıyor.

Yerinde gümrükleme ihracat ve ithalat 
için iki farklı uygulamaya sahip. Ticaret Ba-
kanlığı tarafından yürürlüğe sokulan itha-
latta yerinde gümrükleme tarafı. Ama adı 
sizi yanıltmasın. Bu ithalatı artırma gibi bir 
risk barındırmıyor. Çünkü ithalatta yerinde 
gümrükleme yetkisi sadece Yetkilendiril-
miş Yükümlü Statüsü’ne (YYS) sahip üre-
tici ihracatçılara veriliyor. Nitekim uygu-
lamayı ilk yapan firma da Türkiye’nin en 
büyük ihracatçılarından biri olan Şişecam 
Grubu oldu.

Gelin baştan başlayıp, basit 
sorularla gidelim…

Xİthalatta yerinde gümrükleme nedir?
Üretici ve ihracatçı olan, Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü’ne sahip ve gerekli izni 
almış firmaya ait eşyanın ithalat gümrük 
idaresine getirilmeden, giriş (sınır) gümrük 
idaresinden doğrudan firmanın kendi te-
sislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin 
firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş 
usul çerçevesinde yapılmasıdır. YYS için 
aranan koşulların yanında, yerinde güm-
rükleme için aranan ilave koşulları sağla-
yan firmalara başvurmaları halinde Ticaret 
Bakanlığınca ithalatta yerinde gümrükle-
me izni verilir.

X İthalatta yerinde gümrükleme 
izni koşulları neler?
Yerinde gümrükleme uygulamasının esas 
amacı, imalatçı-ihracatçı firmaların üre-
timlerinde kullandıkları ithal yatırım mal-
ları, ham madde ve ara mamullerin gümrük 
işlemlerinin kolaylaştırılması. 

Firmanın imalatçı vasfını sanayi sicil bel-

gesi, kapasite raporu veya ekspertiz raporu 
ile belgelemesi gerekiyor. 

İhracat kriterinin karşılanması için fir-
manın ya yılda 5 milyon USD ihracat yap-
mış ve en az 50 işçi istihdam ediyor olması 
ya da yılda 10 milyon USD ihracat yapmış 
olması gerekiyor. 

Koşullardan bir diğeri teminat. Firma ta-
rafından gümrük idaresine 500 bin Euro tu-
tarında teminat vermesi gerekiyor.

Son olarak izin kapsamında işlem yapıla-
cak tesiste mevzuata uygun depolama, yük-
leme-boşaltma alanının bulunması, mua-
yene için gerekli teçhizata ve eşyanın tar-
tılması için bir düzeneğe sahip olunması 
koşullarının da sağlanması gerekiyor.

XUygulamanın firmaya 
sağladığı avantajlar neler?
Uygulamanın en önemli faydası, sınır güm-
rük idaresinden doğrudan firma tesisine 
gelen eşyanın ithalat işlemlerinin eşyanın 
tesise varışından sonraki 2 ila 4 saat içeri-
sinde tamamlanabiliyor olmasının getir-
diği zaman avantajı. Böylelikle, gümrük iş-
lemlerinin süresi azalmış oluyor ve ithal 
girdilerin üretime daha hızlı dahil olması 
sağlanıyor.

Uygulama mali açıdan da büyük tasar-
ruf potansiyeline sahip. Eşya, gümrük ida-
resine bağlı herhangi bir depolama yerine 
konulmadığından, elleçleme, yükleme-bo-
şaltma, ardiye gibi ücretler ödenmiyor; ay-
rıca ithalat işlemi tamamlandıktan sonra 
buralardan firmanın tesisine gerçekleşti-
rilecek olan iç nakliyenin ücreti de ortadan 
kalkıyor. 

Normal şartlarda antrepo rejimi kullanı-
lıyorsa, izin kapsamında antrepo rejimini 
kullanmayacağından, antrepo beyanname-
si için gümrük müşavirliği ücreti ile beyan-
name için damga vergisi ödenmiyor.

Ayrıca, ithalatta yerinde gümrükleme iz-
ni kapsamında işlem yapılması için belirti-
lecek tesisin sınırları içerisinde bulunan C 
tipi antrepolar, talep edilmesi halinde gü-
venli depolama alanına dönüştürülebile-
ceğinden, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşa-
virliği (YGM) ücretleri de ortadan kalkıyor. 

İznin hali hazırda karayoluyla ithal edilen 
eşyalar için etkin kullanılabilir olduğu ve 
izin kapsamında her eşyanın ithal edileme-
yeceği dikkate alındığında, izni almayı dü-
şünenlerin mevzuatı iyi incelemeleri, gere-
kirse danışmanlık hizmeti almaları ve buna 
göre hareket etmeleri önemli.

Turqual�ty, mob�lyacıya dışa 
açılmada ne tür destekler sunuyor?

Turqual�ty destekler�nden faydalanan markalar

FİRMA ADI MARKA İL
Yatpa Dayanıklı Tüket�m Malları A.Ş. Alfemo İzm�r
Boydak Dış T�caret A.Ş.  Bellona Kayser�
(Erc�yes Anadolu Hold�ng bünyes�nde)
Tosunoğulları Mob�lya San. ve T�c. A.Ş Bürot�me Konya
Ç�lek Mob�lya Sanay� ve 
Pazarlama T�caret A.Ş. Ç�lek Bursa
Doğtaş-Kelebek Mob�lya A.Ş Doğtaş Çanakkale
Yataş Yatak ve Yorgan Sanay� T�c A.Ş. Enza Home Kayser�
Boydak Dış T�caret A.Ş.  İst�kbal Kayser�
(Erc�yes Anadolu Hold�ng bünyes�nde)
Doğtaş-Kelebek Mob�lya San.ve T�c. A.Ş. Kelebek İstanbul
Koleks�yon Mob�lya Sanay� A.Ş Koleks�yon İstanbul
Dekor Ahşap Ürünler� Sanay� A.Ş. L�neadecor İstanbul
Nurus Nurett�n Usta Proje 
Dekorasyon Mob�lya A.Ş Nurus Ankara
Yataş Yatak ve Yorgan Sanay� T�c A.Ş. Yataş Bedd�ng İstanbul
İnc� Mob�lya Malzemeler� T�c. ve San. A.Ş. Yatsan İstanbul

Marka destek alanlar
SIRA FİRMA ADI/İL MARKA
1 AGT Ağaç Sanay� ve T�caret A.Ş./ Antalya AGT
2 Büros�t Büro Donanımları Sanay� Ve T�caret A.Ş./ Bursa Büros�t
3 Ersa Mob�lya Sanay� ve T�caret A.Ş. / Ankara Ersa Mob�lya
4 Lazzon� Mob�lya Sanay� Tur�zm ve İnşaat A.Ş. / Ankara Lazzon�
5 Öner Modüler Mob�lya San. Ve T�c .A.Ş. / Sakarya Newjoy
6 Meltem Modüler Mob�lya Koltuk San. ve T�c. A.Ş. / Bursa Weltew Home
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Dış T�caret Dosyası: MOBİLYA

Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı 
Yeşim Şimşek, pandeminin ardından ya-
şanan ekonomik gelişmeleri, Türkiye’nin 
dış ticaret performansını ve bankalarının 
iş yaşamına olan katkısını değerlendirdi. 
Türkiye’nin dünyada üretim merkezlerin-
den biri olmaya aday olduğunu söyleyen 
Şimşek, “Bu dönemde tedarik zincirinde 
Çin’deki üretim sıkıntıları sebebiyle ko-
pukluklar yaşandı. Ülkemiz hem coğrafi 
hem de kaliteli iş gücü olarak bu açığı kapa-
tacak konumda bulunuyor. Bunu yaparken 
de Türkiye’nin üretim merkezlerinden biri 
olabilmesi yönünde ihracat pazarlarını çe-
şitlendirmesi ve AB pazarını daha iyi işle-
mesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Alter-
natif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim 
Şimşek sorularımıza şu yanıtları verdi:

XDünya ticareti pandemiden 
nasıl etkilendi?
Dünya Ticaret Örgütü Nisan Forecast’i-
ne göre; 2020’de global ticaretin iyimser 
senaryoda yüzde 13, kötümser senaryoda 
yüzde 32 arasında daralması öngörülüyor. 
Bu da yaklaşık 19 trilyon dolar olan dünya 
ticaretinde 2,5 trilyon ile 6,5 trilyon dolar 
arasında bir düşüşe denk geliyor. 

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde 
doğal olarak iş yapmak zorlaştı. Talep düş-
tü, yatırımlar donduruldu. Tedarik zinci-
rinde üretim kaynaklı kopmalar ve bunun 
bir sonucu olarak da fiyat dalgalanmala-
rı yaşandı. Tüm bunlar nakit akışlarını ve 
kârlılıkları negatif yönde etkiledi. Bu da 
firmaların kredibilitesi anlamında çeşitli 
hassasiyetler yarattı. Bu süreçte hükümet-
ler ve merkez bankaları devreye girdi. Liki-
dite artırıldı, faizler düşürüldü, kredilerin 
vadeleri uzatıldı ve fona ulaşım kolaylaştı-
rıldı. Böylelikle pandeminin etkileri mini-
mize edilmeye çalışılıyor.

X Pandemi sonrası dünya 
ticareti nasıl şekillenecek?
Pandemi süreci hepimize gösterdi ki dün-
ya ticaretinde dijitalleşme hızlanacak. İş 
sürekliliği açısından dijital altyapılarını 
sağlamlaştıran sektör ve firmaların dijital-
leşme seviyesinin düşük olduğu sektörle-
re göre nispeten daha iyi konumlandığını 
görüyoruz. Ayrıca güncel durumda dün-
ya ticaretinde kâğıt dokümanlar hala yay-

gın olarak kullanılıyor. Global tedarik zin-
cirindeki hard copy dokümanların yerini 
elektronik dokümanlara daha hızlı bıraka-
cağını söyleyebiliriz. Blockchain ve benzer 
teknolojilerin etki ve öneminin artacağı 
bir süreçten geçeceğiz. Sanal fuarlar, sa-
nal ticaret heyetleri buluşmaları ise öne 
çıkacak.

XYeni dönemde öne çıkan dijitalleş-
me, bankacılık sektörünü nasıl etki-
leyecek?
Dijitalleşme seviyesi arttıkça da fiziksel 
olarak bankaya uğrama ihtiyacı düşecek, 
tedarik zinciri içindeki alıcılar ve satıcılar 
finansmana daha rahat ve çabuk ulaşabile-

cekler. Bu durum bir daha yaşanmasını hiç 
istemediğimiz benzer salgın dönemlerin-
de finansal etkinin minimize edilmesine 
yardımcı olacak. Dijitalleşmeyle birlikte 
tedarik zincirinin finansmanında banka 
ve diğer finans kurumları daha etkin rol 
alabilecek. Dijital platformlar FI dünya-
sı dediğimiz muhabir bankacılık ağında 
tedarik zincirinde oluşan fon ihtiyacının 
karşılanması açısından daha zengin bir alt 
yapı sunacak. Tedarik zincirini fonlayan 
bankaların ve kurumların sayısı artacak; 
bu kurumlar arasında daha fazla işbirli-
ği yapma, yeni network'ler kurma imkânı 
olacak. 2021’e de baktığımızda dünya tica-
retinde bir düzelme beklenmekle birlikte, 

belirleyici unsur pandemi sürecinin seyri 
olacak. Bu açıdan sonbahar ve kış dönemi 
oldukça kritik görünüyor.   

XTürk dış ticareti pandemiden 
nasıl etkilendi?
2019’un ilk 7 ayında dış ticaretimiz 216 
milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu se-
nenin ilk 7 ayına baktığımızda ise 197 mil-
yar dolar oldu. Rakamları karşılaştırdığı-
mızda yüzde 8,8 civarında bir daralma söz 
konusu. İhracattaki daralma yüzde 13,8, 
ithalattaki daralma ise yüzde 4,4 seviye-
sinde gerçekleşti.  Pandeminin etkisini en 
çok nisan ve mayıs aylarında hissettik. Ha-
ziran ve temmuzda dış ticaret hacmimiz 
tekrar gözle görülür biçimde toparlanma-
ya başladı. İhracatımız haziran ayında bir 
önceki aya göre yüzde 35; temmuz ayında 
ise yüzde 13 artarak 14,3 milyar dolar ol-
du.  Temmuz ayında gerçekleşen bu hacim 
2019 aylık ortalama ihracat hacmimizle 
hemen hemen aynı seviyededir.  

XDış ticaret açısından ne gibi 
gelişmeler beklenmeli?
Bu artışta normalleşmeye adım atmak-
la birlikte; TİM ve ilgili kurumlar öncü-
lüğünde gerçekleşmeye başlayan sanal 
ticaret heyeti buluşmalarının, online 
panellerin, kamu ve özel bankalar tara-
fından sunulan kredi imkânlarının etki-
li olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki 
günlerde başlaması planlanan sanal fu-
arların da yılın kalan bölümünde olumlu 
bir etki yaratacağına inanıyoruz. Yakın 
zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından 
firmaların sanal fuarlara katılımı için 8 
bin ila 100 bin dolar destek verilmesi de 
önemli bir gelişme oldu. Yeni normalin
getirdiği zorunlulukla ticareti canlan-
dırmak için firmaların yöneleceği sanal 
fuarlar ve sanal ticaret, dijitalleşemeye 
yatırımı daha da önemli hale getirecek. 
Aynı zamanda ülkemizin ihracatta orta-
lama mesafesini artırmak amacıyla dün-
yanın farklı köşelerinde faaliyete geçir-
mek amacıyla çalışmalarını sürdürdü-
ğü Türkiye Lojistik Merkezleri projesi 
hayata geçtiğinde de mutlaka pozitif bir 
katkı sunacak.

XTürkiye’nin dünya ticaretindeki ro-
lünde nasıl bir değişim gözlenmeli?
Ülkemiz dünyada üretim merkezlerinden 
biri olmaya aday konumda. Bu dönemde 
tedarik zincirinde Çin’deki üretim sıkın-
tıları sebebiyle kopukluklar yaşandı. Ül-
kemiz hem coğrafi hem de kaliteli işgücü 
olarak bu açığı kapatacak konumda bu-
lunuyor. Bunu yaparken de Türkiye’nin 
üretim merkezlerinden biri olabilmesi 
yönünde ihracat pazarlarını çeşitlendir-
mesi ve AB pazarını daha iyi işlemesi ge-
rektiğine inanıyoruz. Pandemi süreciyle 
birlikte korumacı politikaların izlenme-
si, bu doğrultuda ithalat vergilerinin ar-
tırılması gündeme geldi. Ülkemizde de 
mayıs ayından itibaren ithal ettiğimiz ba-
zı maddelere ek gümrük vergisi getirildi. 
Böylece artan dış ticaret açığını önleme-
nin yanı sıra yurt içi üretimin desteklen-
mesi de söz konusu olacak. Bununla be-
raber ithal ettiğimiz malların önemli bir 
kısmının işlenerek ihraç edildiğini de göz 
önüne almakta fayda var. Benzer koru-
macı politikalarla iç üretimin teşvik edil-
mesi ve buna bağlı olarak ithalata ek vergi 
getirmenin dünya ticaretini etkileme po-
tansiyeli söz konusu. Bu durum ihracatı-
mızı etkileyebilir.    

XBu dönemde Türk ihracatçılarını 
zorlayan unsurlar neler oldu?
Pandemi döneminde dış talep hızlı ve kes-
kin bir şekilde düştü. Siparişler ötelendi 
veya iptal edildi, alacak vadeleri uzadı. Bu 
da nakit akışında belirsizliklere neden ol-
du. Sonuç olarak ihracatçı firmalarımızın 
işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılan-
ması daha da kritik hale geldi. Bu dönemde 
Eximbank ve TCMB kaynaklı vadesi gelen 
kredilerde esneklik sağlandı, kredi vadele-
rinde uzatıma gidildi. Uygun maliyetli TL 
reeskont kredileri istihdamın korunması 
ve belli amaçlar doğrultusunda kullanıl-
ması şartıyla ihracatçılarımıza sunuldu. 
İhracatçı firmalarımız bankaların garan-
törlüğünde uygun maliyetli bu kaynaklara 
rahatlıkla ulaşabiliyor.

Tahsilat riski ise bu tip kriz dönemlerin-
de artıyor. Özellikle açık hesap yapılan ih-
racatlar daha riskli hale geliyor. Bu nedenle 
risklerin minimize edilmesi yönünde ihra-
cat alacaklarının sigorta kapsamına alın-
masını tavsiye ediyoruz.

İhracat pazarlarının çeş�tlenmes�, AB 
pazarının daha �y� �şlenmes� gerek�yor

Alternat�f Bank �hracatçıya dönük
kred� desteğ�n� �k� kat artırdı
Alternat�f Bank Genel Müdür Yardımcısı 
Yeş�m Ş�mşek, bankalarının dış t�caret 
müşter� sayısında son �k� yıl �çer�s�nde 
yüzde 23’lük b�r artış yaşadıklarını 
söyled�. Ş�mşek, “Son �k� yıla baktığımızda 
�hracatçılara sunduğumuz kred� desteğ�n� 
430 m�lyon dolar sev�yes�nden bu yılın 
�k�nc� çeyreğ�nde 840 m�lyon dolar 
sev�yes�ne taşıdık” ded�.
Alternat�f Bank Genel Müdür 
Yardımcısı Yeş�m Ş�mşek şu 
b�lg�ler� verd�: Alternat�f Bank olarak 
temel öncel�ğ�m�z “danışman ve bas�retl� 
bankacılık” anlayışımızla müşter�ler�m�z�n 
yanında yol arkadaşı olab�lmek. 
Sunduğumuz f�nansal kaynaklar ve 
ücrets�z danışmanlık h�zmetler�n�n 
katkısı �le b�rl�kte büyümek. Bu paralelde 
son �k� yıla baktığımızda �hracatçılara 
sunduğumuz kred� desteğ�n� 430 
m�lyon dolar sev�yes�nden bu yılın �k�nc� 
çeyreğ�nde 840 m�lyon dolar 
sev�yes�ne taşıdık.
Ülkem�zde dış t�caret hacm�n�n n�speten 
yatay seyrett�ğ� 2019’da yüzde 38’l�k b�r 
büyümeyle toplam dış t�caret hacm�m�z� 
3,2 m�lyar dolara taşıdık. Bu yılın �lk 
yarısında geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 6,2’l�k artışla büyüme 
trend�m�z� sürdürdük. Dış t�caret 
müşter� sayımızda da son �k� yılda 
yüzde 23’lük b�r artış yaşadık. 
Ayrıca geçen yıl mart ayında TCMB 
reeskont kred�ler�n� akt�ve ett�k. 
İhracatçılarımız �ç�n oldukça uygun 
olan bu kred�ler� akt�f b�r şek�lde 
kullandırıyoruz. Bugüne kadar hac�m 
olarak TCMB reeskont kred�ler�nde 
toplam 373 m�lyon dolar kred� 
kullandırdık. Şu andak� r�sk bak�yem�z 
yaklaşık 240 m�lyon dolar. 

Bunlara ek olarak, e-Tem�nat Mektubu, 
Katar �le Türk�ye arasında 60 san�yede 
TL para transfer�, yabancı para 
toplu ödeme g�b� ürün ve h�zmetler� 
sunuyor, dış t�caret müşter�ler�m�z�n 
operasyonlarını kolaylaştıracak projeler� 
gel�şt�rmeye devam ed�yoruz.  
Dış t�caret�n f�nansmanı öneml� odak 
konularımızdan b�r� ve bu yıl �hracat 
taahhütlü kred�ler�m�z� öncel�kle 1 m�lyar 
doların üzer�ne çıkarmak �st�yoruz. 
T�carettek� olumlu gel�şmelere bağlı 
olarak da 1,5 m�lyar dolar hedef�n� 
yakalamak üzere çalışmalarımıza 
devam ed�yoruz.
Yurt dışı kaynaklardan fon sağlama 
kapas�tes� yüksek olan b�r bankayız. 
Geçen yılın sonu �t�barıyla sağladığımız 
fonlar 1,3 m�lyar dolar sev�yes�ne ulaştı. 

Finansal destekler kadar 
önem verdiğimiz bir 
diğer konu da dış ticaretle 
ilgilenen � rmaların bilgiyle 
donanmalarına destek olmak. 
Özellikle ülke ihracatını geliştirmek 
için Türkiye’nin sadece büyük şehirlerinde 
değil, dört bir yanında potansiyel var ve 
doğru bilgilendirmenin önemli fırsatlara 
kapı açtığına inanıyoruz. Bu anlayışla ihracat 
ve ithalat yapan veya yapmayı planlayan 
� rmalara Dış Ticaret Danışman Hattımız ve 
Dış Ticaret Eğitim Seminerlerimiz üzerinden 
bilgi desteği veriyoruz.  Banka olarak uzman 
kadromuzun bilgi ve deneyimini müşterimiz 
olsun veya olmasın dış ticaret yapan tüm 
� rmalara sunmayı bir görev olarak görüyor, 
onların ihtiyaç duydukları konularda, doğru 
bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. 

Firmalar hattımız kanalıyla 
akrediti� er, krediler, garanti 

mektupları, vergiler gibi 
konularda kapsamlı bilgiler 

alabiliyor.  Eğitimlerde ise dış 
ticaretteki teknik veya mevzuatsal 

bilgilerin yanı sıra, tara� arın aldıkları 
riskler ve bunların minimize edilmesine 
yönelik çözümlerle birlikte, süreç içinde ve 
ticaretin � nansmanında oluşabilecek vergi 
gibi konulara da detaylı bir şekilde vâkıf 
oluyorlar.  En basit yabancı para transferinden 
daha karmaşık olan akreditif işlemlerine 
kadar uzanan yelpazede bu konuları 
anlatırken dünyada gelişen yeni trendlere 
de yer veriyoruz.  Pandemi nedeniyle geçen 
sene � ziksel ortamda düzenlediğimiz bu 
seminerleri içerik olarak küçük değişikliklerle 
sanal ortamda devam etmeyi hede� iyoruz.

Dış t�caret 
hattıyla b�lg� 

desteğ� 
sunuyor

Önümüzdek� günlerde başlaması 
planlanan sanal fuarların yılın 
kalan bölümünde olumlu b�r 
etk� yaratacağına �nanıyoruz. 
Yakın zamanda T�caret Bakanlığı 
tarafından f�rmaların sanal 
fuarlara katılımı �ç�n 8 b�n �la 100 
b�n dolar destek ver�lmes� de 
öneml� b�r gel�şme oldu.

Ülkem�z dünyada üret�m 
merkezler�nden b�r� olmaya 
aday konumda. Bu dönemde 
tedar�k z�nc�r�nde Ç�n’dek� 
üret�m sıkıntıları sebeb�yle 
kopukluklar yaşandı. 
Ülkem�z, bu açığı kapatacak 
konumda bulunuyor.
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Alternat�f Bank Genel Müdür 
Yardımcısı Yeş�m Ş�mşek



MAKİNE
Dış Ticaret Dosyası

Mak�ne sanay�, Türk�ye �hracatına yüksek değer katacak sektörler arasında 
yer alıyor. Üret�mde geld�ğ� nokta bu değer� yaratmaya fazlasıyla müsa�t. 

İç pazarda daha çok şans tanınmaya �ht�yacı olan sektör, küresel rekabette 
öne çıkmak �ç�n teşv�k s�stem�nde �y�leşt�rmeler bekl�yor.

katkılarıyla

KUTLU KARAVELİOĞLU

Teknoloj� ve 
altyapı yatırımları 
mak�ney�
globalde üst
l�ge taşıyacak

YEŞİM ŞİMŞEK

Mak�ne 
üret�m�nde
ulusal 
stratej�m�z
netleşt�r�lmel�

RÜŞTÜ BOZKURT
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Sektör olarak 
ver�len destekler�
mutlaka 
katma değere 
dönüştürürüz



Dış T�caret Dosyası: MAKİNE

İhracat, sektörün ölçek büyüklüğüne 
bakıldığında seçenek değ
l; zorunluluk

Türk mak�ne 
sektörünün 
en öneml� 
başarılarından 
b�r� de h�ç 
kuşkusuz �hracat 
pazarlarında 
çeş�tl�l�k 
yaratab�lmes� 
olarak tar�f 
ed�leb�l�r.
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Dr. H. Bader Arslan

ANALİZ

bader.arslan@dunya.com

Hemen hemen tüm sektörlere değen mak�ne sektörü, Türk�ye’de çok öneml� mesafeler almasını 
b�ld�. 2001’de yalnızca 1.8 m�lyar dolarlık �hracata �mza atan Türk mak�ne sektörü, bugün gel�nen 
noktada 200 ülkeye 17 m�lyar dolarlık �hracat gerçekleşt�r�yor. Türk�ye �hracatının yüzde 11’�n� 
yapan sektörde 17 b�n oyuncu var ve 250 b�n k�ş� d�rek �st�hdam ed�l�yor.

Katma değer, teknoloji boyutu ve ihracat 
fiyatları için mutlaka gözetilmesi, 
desteklenmesi ve atılım yapılması 
gereken sektörlerin başında şüphesiz 
Türkiye ihracatının gözbebeği olan 
makine geliyor. Makine sektörünün 
özelliği imalat sanayiinin tüm 
sektörleri ile yakın ilişkili olması, diğer 
sektörlerdeki büyümenin makine 
sektörünün performansını da belirliyor 
olması. Tekstil, hazır giyim, ilaç, kimya, 
mobilya, baskı, demir-çelik ve bir çırpıda 
sayılabilecek ya da sayılamayacak 
olanlarla beraber tüm sektörler makine 
sektörünü, makineyi de bu dallar besler.

Sektörün bir özelliği de, diğer sektörler 
ile etkileşiminin sadece ulusal sınırlar 
ile sınırlı olmaması, küresel ölçekte 
geçerli olması. Bu nedenle makine 
sektörü, sadece üretimin yapıldığı 
ülkenin ekonomik şartlarından değil, 
dünya ekonomisinin içinde bulunduğu 
yapısal ve konjonktürel gelişmelerden 
etkileniyor.

Türkiye’de özel sektör tarafından 
yapılan yatırımların içinde bulunduğu 
durgunluk nedeniyle, makine sektörü 
son yıllarda iç piyasada canlı bir büyüme 
gösteremiyor. Bu yüzden sektör için 
ihracat, sadece bir seçenek olmaktan 
çok zorunluluk haline gelmeye 
başladı. Ancak, 2019 yılında dünya 
ekonomisindeki yavaşlama ve ticari 
gerilimlere bağlı olarak daralan küresel 
ticaret, makine ticaretini de olumsuz 
etkilerken, COVID-19 salgını 2020’yi 
de zorlu bir sürece soktu. Yani hem iç, 
ekonomik gelişmeler hem de küresel 
ekonomik gelişmeler sektörü zorluyor.

Gelin önce küresel ticarete bakalım…
2019’da dünya genelinde makine 

ihracatı 2,3 trilyon dolara yakın 
gerçekleşti. 2001’de 900 milyar doların 
hemen üzerinde olan ihracat 2008-2009 
küresel krizine kadar keskin bir yükseliş 
yaşadıktan sonra, yatay seyre girdi. 2001-
2008 döneminde iki katına çıkan ticaret, 
2008-2019 döneminde sadece yüzde 15 
yükseldi. Bununla birlikte bugün dünya 
genelindeki ticaretin yüzde 10’dan 
fazlasını makine sektörü oluşturmaya 
devam ediyor.

Bu dönemde dünya makine ihracatında 
payını en çok artıran ülke Çin olurken, 
Hollanda, Güney Kore, Meksika, Çekya, 
Polonya, Hindistan ve Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu ülkeler pastaki 
paylarını artırmayı başardı.

Türk�ye’n�n performansı
Bu dönemde Türkiye’nin makine ihracatı, 
sektörün küresel performansından daha 
iyi bir yükseliş gösterdi. 2001 yılında 
1,8 milyar dolara yakın makine ihracatı 
yapan Türkiye, 2019’da ihracatını 17 
milyar doların üzerine çıkardı. (Yeni 
geçilen genel ticaret sistemi verilerine 
göre ihracat 19 milyar dolara yaklaştı).

Türkiye’yi, dünyadan ayrıştıran faktör, 
2008-2009 küresel krizinden sonra da 
makine ihracatının güçlü artış trendini 
devam ettirmesi oldu.

2001’de dünya makine ihracatında 
binde 2 paya sahip olan Türkiye, 
2019’da payını binde 8’e çıkardı. Aynı 
dönemde, pek çok sektörden daha iyi bir 
performans gösteren makine sektörü, 
Türkiye ihracatının girdiği yükseliş 
eğilimini güçlendiren sektörlerden biri 
oldu.
2001’de makine ihracatı yaptığımız 
ilk beş ülke (Almanya, ABD, İngiltere, 
Fransa, İtalya), sektörün toplam 
ihracatının neredeyse yüzde 50’sini 
temsil ederken, 2019’da ilk beş ülkenin 
(aynı ülkeler) ihracattaki payı yüzde 
36’ya geriledi.  Önemli görülebilecek bir 
gelişme bu, ihracat pazarları genişliyor, 
olası riskler yaygın bir rotaya dağılmış 
oluyor. Bugün 200’den fazla ülke ve 
bölgeye ihracat yapan sektör, Türkiye 
ihracatının yüzde 11’ini gerçekleştiriyor.

17 bine yakın makine üreticisinin 
bulunduğu ülkemizde, sektör 250 bin 
kişiye istihdam sağlıyor. Kalkınmanın, 
katma değerli üretimin ve yüksek 
teknolojiye dayalı ihracatın belkemiği 
olmasına rağmen, 2018 başından bu yana 

yatırımların reel olarak küçülüyor olması 
nedeniyle makine sektörü iç piyasada 
durgun bir dönem geçiriyor.

OECD’nin yılsonunda küresel 
ekonomi tahmini yüzde 6 daralma 
üzerine kurulu. Makine ihracatçıları, bu 
tahminin gerçekleşmesi halinde sektör 
dış satımının yüzde 20’ler civarında 
düşebileceğine dikkat çekiyor. Bu 
rakamlar doğrultusunda hesaplar, kriz 
öncesine dönüşün 2 yıl gibi bir sürenin 
ardından varılabileceğine dönük 
yapılıyor.

Yine de pandemiyle birlikte küresel 
tedarik merkezlerine yönelik ciddi 
değişim beklentisinin Türkiye lehinde 
yeni gelişmeleri ortaya koyacağı 
da bir gerçek. Bu durumdan en çok 
yararlanacak sektörlerin başında ise 

gerek ölçek, gerekse kalite yönünden 
her geçen gün kendini yenileyen 
makine sektörü gelecek.

Avrupa B�rl�ğ� pazarına yönel�k 
yen� pazarlama stratej�ler�
Yaşanacak gelişmelerden pay alabilmek 
için sektör temsilcileri tüm dünyaya 
ancak özellikle de AB pazarına yönelik 
yeni pazarlama stratejilerini devreye 
almaya hazırlanıyor.  Hem güçlü 
ihracatçı, hem de ithalatçı olan AB’deki 
üretimin sarkma eğilimi taşıması, 
Türkiye makine endüstrisinin elini 
güçlendiren unsurlardan. Bir taraftan 
güçlü üretim altyapısı olan Türkiye, diğer 
yandan global kampanyalarla öne çıkma 
gayreti ve mücadelesi içerisinde olacak. 
Yanı sıra Almanya gibi önemli pazarlarla 

etkin işbirlikleri yürütecek.
Tabi, 200 ülkeye ulaşma başarısı 

gösteren Türk makine sektörü, dev 
adımlarla ilerleyen pazarlara ilişkin de 
üretim altyapısına sahip. Bu anlamda 
Hindistan sektör için akla gelecek ilk 
hedef pazar seçeneklerinden biri. Pazarın 
dinamikleri çok farklılık gösteriyor ve 
çok komplike. Bir noktanın beklenti ve 
ticari anlayışı, diğer bir eyaletin ticari 
üslubundan çok farklılık gösterebiliyor. 
Yine de tarımsal üretimden, gıda 
yatırımlarına, otomotiv tedarik 
sanayisinden, raylı sistemlere uzanan 
çok geniş bir alanda ithalat yapıyor. 
Türk makine sektörünün başta 
otomotiv tedarik sanayi olmak üzere, 
bu dev pazara daha fazla odaklanmasında 
yararlar bulunuyor.
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Dış T�caret Dosyası: MAKİNE

H�nd�stan’ın büyüme performansı tüm dünyada şaşkınlıkla �zlen�yor. 
Yüksek büyüme hızına bağlı olarak ekonom�s�, en çok mak�neye �ht�yaç 
duyuyor. Mak�ne �thalatının yakın gelecekte yüzde 12 büyümes� 
beklenen H�nd�stan'da, Türk mak�ne sanay�s�n�n alacağı çok mesafe var.
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Türkiye'nin
 Hindistan’a

 İhracatı (milyon $)

Hindistan'ın
 Dünyadan İthalatı

(milyon $)

Hindistan'ın 
İthalatında 

Türkiye'nin Payı

Türkiye'nin 
Dünyaya İhracatı

(milyon $)

Türkiye'nin
 İhracatında 

Hindistan'ın Payı

Buzdolabı ve soğutucu 8,2 604 1,40% 1893 0,40%
Transmisyon milleri 7,9 1200 0,70% 455 1,70%
Taş toprak kırma ve eleme 
makineleri

5,4 384,4 1,40% 455 1,20%

Sıvı pompaları 4,4 1019,4 0,40% 566 0,80%
İnşaat makine aksamları 4 1315,5 0,30% 520 0,80%
Hava ve vakum pompaları 1,7 1881,2 0,10% 431 0,40%
İklimlendirme makineleri 1,6 1025,3 0,20% 456,6 0,30%
Santrifüjler 1,5 1120,7 0,10% 442 0,30%
Turbojet ve gaz türbinleri 1,2 4240,4 0,00% 639,6 0,20%

H�nd�stan’a �hracat şansı yüksek mak�ne ürünler� (tablo 4)

Pay 2001 2019
Ç�n 5,2 31,2
ABD 13,8 9,8
Almanya 13,3 9,2
Japonya 9,6 7,6
S�ngapur 9,3 6,1
G. Kore 4,7 5,2
İtalya 6 3,9
Tayland 4,4 2,9
Hong Kong 2 2,9
İng�ltere 4,8 2,7
Türk�ye 0,1 0,6

Hindistan'ın makine ithalatında 
Türkiye'nin payı % (tablo 1)

1,3 milyon nüfusla en kalabalık ikinci ülke 
olan Hindistan, 3 trilyon dolara yakın GSYH 
ile dünyanın en büyük beşinci ekonomisi. 
Nüfus bakımından, dünyanın en büyük ikin-
ci ülkesi olan Hindistan, Birleşmiş Milletler 
analizlerine göre 2030 yılında Çin’i geride 
bırakarak, en büyük nüfusa sahip ülke konu-
muna gelecek.

Bu yıl COVID-19 nedeniyle yüzde 4,5 kü-
çülmesi beklenen ekonominin 2021’de yüz-
de 6 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor. 
Sonraki yıllarda ise büyüme hızının yüzde 
7’nin üzerine çıkması bekleniyor. 2019 yı-
lında Hindistan’ın ihracatı 323 milyar do-
lar, ithalatı 479 milyar dolar idi. Başlıca ihraç 
ürünleri işlenmiş petrol, elmas, ilaç, mücev-
herat, pirinç, binek araçlar, otomotiv aksam 
ve parçaları, alüminyum olan Hindistan’ın 
ithalatında öne çıkan ürünler ise otomobil, 
otomotiv aksam ve parçaları, ilaç, hazır gi-
yim, elektronik aletler. 

Hindistan’ın ithalatının yüzde 10’a ya-
kınını makineler oluşturuyor. Geçen yıl 45 
milyar dolara yaklaşan makine ithalatı son 
20 yılda ülkenin ticareti ile paralel şekilde 8 
kat artış gösterdi. Önümüzdeki beş yıllık dö-
nemde Hindistan‘ın makine ithalatının %12 
civarında artış göstermesi bekleniyor. Bu, 
ülkenin genel ithalat artışının daha üzerin-
de bir hız.

 2001’de Hindistan’ın makine ithalatın-
da en büyük payı yüzde 13,8 ile ABD alıyor-
du. Onu yakın bir pay ile Almanya, yüzde 9,6 
pay ile Japonya ve yüzde 9,3 pay ile Singapur 
izliyordu. Yıllarla, Çin’in Hindistan makine 
ithalatındaki payı hızla yükseldi. 2019’da bu 
pay yüzde 31,2’ye ulaştı. ABD, Almanya, Ja-
ponya ve Singapur’un payları geriledi. İtal-
ya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de kaybe-
denler arasında yer aldı. Buna karşılık Güney 
Kore, Hong Kong ve Türkiye’nin Hindistan 
pazarındaki payları az da olsa artış göster-
di. 2001’de Hindistan’ın makine ithalatında 
binde 1 paya sahip olan Türkiye, 2019’da pa-
yını binde 6’ya çıkardı. (Tablo 1)

Çin’in makine ithalatından aldığı bu yük-
sek pay büyük oranda düşük ve orta tekno-
lojili makine ürünlerinden kaynaklanıyor. 
Buna karşılık Japonya, Almanya, Güney Ko-
re ve ABD gibi ülkelerden yapılan makine it-
halatı orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün-
leri içeriyor.

İthal edilen malların, makine ithalatı için-
deki paylarında da ciddi değişim yaşandı. 
Önceki yıllarda büro makine parça ve ak-
samlarının toplam makine ithalatı içindeki 
payı yüzde 16’nın üzerinde iken, 2019’da yüz-
de 3,6’ye geriledi. Bu hem bazı malların Hin-
distan’da üretilmeye başlamasından; hem de 
bu parça ve akşamların küresel ticaretinin 
gerilemesinden kaynaklandı.  Geride bırak-
tığımız süreçte ithalattaki payı en fazla artan 
ürün grubu ise turbojetler, pompa ve komp-
resörler oldu. Tablo 2 makine ithalatı içinde 
ürünlerin payını gösteriyor.

Türk�ye’n�n H�nd�stan’a mak�ne �hracatı
Türkiye ile Hindistan arasındaki dış tica-
ret hacmi 2019 yılında 7,7 milyar dolar oldu. 
Bunun 1,1’i Türkiye’nin Hindistana’ ihracatı 
iken 6,6 milyar dolarını ithalatımız oluştur-
du. Dolayısıyla iki ülke arasında Hindistan 
lehine ciddi bir ticaret fazlası var.

1,1 milyar dolar değerindeki ihracatımızın 
neredeyse beşe birini (214 milyon dolar) ma-
kine sektörü sırtlıyor. Onu 137 milyon dolar 
ile çimento, 64 milyon dolar ile yağlı tohum 
ve meyveler, 60 milyon dolar ile demir-çelik 

Mak�ne �thalatı, genel dış
alımdan daha hızlı büyüyecek

izliyor. Türkiye’nin son dönemde Hindis-
tan‘a ihracatını en fazla artırdığı ürünler ça-
maşır ve bulaşık makineleri ev elektroniği 
sıhhi tesisat ürünleri oldu.

Türkiye’den Hindistan’a en fazla ihracatı 
yapılan ürün 18,1 $ ile musluk vana ve valfl er. 
Türkiye bu üründe Hindistan’ın dünyadan 
yaptığı ithalatın %1,2’sini karşılıyor. Dün-
yaya toplam 630 milyon $ değerinde musluk 
bana ve valf ihracatı yapan Türkiye’nin ihra-
catında Hindistan’ın payı ise %2.9.

Önemli ihraç kalemlerimizden biri mo-
tor aksam ve parçaları. Türkiye bu ürün-
den dünyaya 1,5 milyar $ değerinde ihra-
cat yapıyor. Hindistan’ın bu üründe dün-
yadan yaptığı ithalat ise 1 milyar 45 milyon 
$. Türkiye Hindistan'a 18 milyon $ değe-
rinde motor aksamı ve parçası ihraç edi-
yor. Hindistan'ın toplam ithalatından al-
dığı pay ise yüzde 1,7. (Tablo 3)

Türkiye Hindistan’a 15 milyon $’a yakın 
çamaşır makinesi ihracatı yapıyor ve Hin-
distan’ın ithalatından aldığı pay %6.3.

Hindistan’daki pazar payımızın en yük-
sek olduğu ürünlerden biri hububat to-
hum ve baklagil ayıklama ve tasnifl emeye 
yönelik makineler. Ülkenin bu üründeki 
ithalatı yaklaşık 140 milyon $. Türkiye’nin 
Hindistan’a ihracat ise 10 milyon $’ın bi-
raz üzerinde. Hindistan’ın ithalatından 
aldığımız pay %7.4 

Hindistan’a 10 milyon $ değerinde bula-
şık makinesi ihracatımız var. 457 milyon $ 
ithalat yapan ülkenin ithalatındaki payımız 
%2,2. Ancak Hindistan’ın bu üründeki it-
halatı 800 milyon $’ın üzerinde. Dolayısıyla 
çok daha yüksek bir ihracat potansiyeli oldu-
ğunu söylemek mümkün.

Potans�yel� yüksek olan ancak pazar 
payımızın düşük olduğu ürünler
Yukarıdaki bölümde en fazla ihracat yaptığı-
mız ürünleri gördük. Bunların yanında Hin-
distan'ın kayda değer ithalatı bulunan an-
cak, Türkiye’nin payının düşük olduğu ba-
zı ürünler de var. 600 milyon $’ın üzerinde 
buzdolabı ve soğutucu ithalatı yapan Hin-

Pay 2001 2019
Büro Makineleri 14,4 15
Turbojetler 3 9,4
Diğer Makineler 3,6 4,8
Hava pompa/kompresörleri 2,7 4,2
Büro makine aksamları 16,1 3,6
Vanalar 2,9 3,3
Kauçuk/plastik makineleri 1,6 3,1
Baskı makineleri 1,4 3,9
Yük taşıma makineleri 2,5 2,9
Takım tezgâhları 3,6 2,7
Santrifüjler 1,9 2,5
Rulmanlar 3,2 2,4

Makine ithatı içinde 
ürünlerin payı  % (tablo 2)

Türkiye'nin
 Hindistan’a İhracatı 

(milyon $)

Hindistan'ın
Dünyadan İthalatı 

(milyon $)

Hindistan'ın
 İthalatında 

Türkiye'nin Payı

Türkiye'nin
 Dünyaya İhracatı

(milyon $)

Türkiye'nin
 İhracatında 

Hindistan'ın Payı
Musluk vana ve valf 18,1 1472 1,20% 630 2,90%
Motor aksam ve parçaları 18,1 1045 1,70% 1532 1,20%
Çamaşır makinesi 14,9 237 6,30% 1035 1,40%
Plastik ve kauçuk imalat 
makineleri

13,3 1404 0,90% 197 6,80%

Metal işlemek için takım 
tezgahları

11,9 576 2,10% 326 3,70%

Diğer makineler 10,5 2187 0,50% 427 2,50%
Hububat ayıklama 
makineleri

10,2 138 7,40% 241 4,20%

Bulaşık makineleri 10,1 457 2,20% 826 1,20%

Türk�ye’n�n H�nd�stan’a en fazla �hraç ett�ğ� mak�ne ürünler� (tablo 3)

distan, bunun yalnızca 8 milyon dolar-
lık kısmını Türkiye’den yapıyor. Halbu-
ki Türkiye’nin buzdolabı ve soğutucu 
ürünlerinde dünya yaptığı toplam ihra-
cat 2 milyar $’a yakın düzeyde. Dolayı-
sıyla Türkiye’deki ihracatçılar için Hin-
distan güzel bir hedef pazar olabilir.

Hindistan'ın 1.2 milyar $ ithalat yap-
tığı ve Türkiye’nin de 450 milyon $’ın 
üzerinde ihracat yaptığı transmisyon 
milleri, Hindistan‘ın ithalatında Tür-
kiye’nin payını dikkate aldığımızda ge-

lecek vadeden ürünlerden biri olarak 
ortaya çıkıyor. Türkiye’ye dünyaya 566 
milyon $ değerinde sıvı pompası ihra-
catı yapıyor Hindistan’ın bu üründeki 
ithalatı ise 1 milyar $’ın üzerinde ancak 
Türkiye’nin Hindistan’a yaptığı ihra-
cat sadece 4.400.000 $ benzer bir du-
rum hava ve vakum pompaları için de 
geçerli (Tablo 4).

Türkiye iklimlendirme makineleri 
alanında güçlü bir üretici ve ihracatçı. 
Bu üründeki ihracatımız geçen yıl 456 

milyon $ düzeyindeydi. Hindistan’ın it-
halatı ise 1 milyar $’ın üzerinde. Ancak 
Türkiye’den Hindistan’a yapılan iklim-
lendirme makineleri ihracatı 1,6 milyon 
dolar. Çarpıcı başka bir ürün ise turbo jet 
ve gaz türbinleri. Hindistan’ın bu ürün-
deki ithalatı 4.2 milyar $ civarında. Tür-
kiye ise 640 milyon $’a yakın ihracat ger-
çekleştiriyor. Buna rağmen Türkiye’den 
Hindistan’a yapılan ihracat sadece 1,2 
milyon dolar ve bu ülke pazarındaki pa-
yımız sıfıra yakın.

HEDEF
PAZAR

HİNDİSTAN
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B UZ DAĞ I N I N D İ B İ

Teknoloj�dek� 
“katlanarak 
artan” 
değ�şmeler; 
hayatın bütün 
alanlarında 
varsayımlarımızı 
günün 
gerçekler�nden 
hızla 
koparab�l�yor. 
Hızlı değ�şme 
olgusu bu kadar 
bel�rg�n olduğu 
halde, kend� 
b�ld�kler�m�z� 
tek doğru 
sanmak b�z� 
tuzaklara 
düşürür. 

Uzmanlık alanımda olmayan, ama 
yakından izlediğim konuları ya-
zarken, muhataplarına “taslak 
metinleri” göndererek, “eksik-

lerini tamamlamalarını ve yanlışlarını dü-
zeltmelerini”  istiyorum. Yaygın anlatımıy-
la, amacım “işe değer katmak”; işimi “…miş 
gibi” yapmak değil. Yarım yüzyıla varan za-
manda bu ilkeye gösterdiğim titizliğin onlar-
ca tanığı var. 

Yazının ilk taslağında, bir sivil toplum örgü-
tünün “yerli makine üretimi izleme komitesi”
çağrısından esinlendim. Ayrıca Harvard Üni-
versitesi Profesörü Stephen M.Walt’ın maka-
lesindeki düşünceler de motive etti. Diyordu 
ki, “Güçlü olmayı iç koşullar” belirliyor. Prof. 
Walt tezini uluslararası düzlemde ABD,  Sov-
yetler Birliği, Çin, Arjantin gibi ülkelerden ör-
nekler veriyor, ‘büyük gücü’  belirleyen dış ko-
şullar ile iç koşulları karşılaştırıyordu. Ülke-
mizin çok önemli sektörlerinden biri olarak 
bildiğimiz ve izlediğim makine sektörünü daha 
güçlü hale getirmenin iç yolları üzerinde düşü-
nüp açık yürekle tartışmanın erdemli bir yol ol-
duğu kanısındayım.  

Makine üreticilerimizle bir başka hususu da-
ha paylaşmak isterim. Büyük düşünür Peter F. 
Drucker’ın ölümünden önce de, sonra da saygın 
bilim dergilerinde sürekli yer alan “İşletmenin 
Kuramı” makalesinin girişinde bir uyarı var: İş-
letme krizlerinin altında yatan, “sanıldığı gibi 
işlerin yanlış yürütülmesi değildir. Ya da iş-
lerin yanlış yapılıyor olması değildir. Aksine, 
işler doğru yapılmaktadır; ancak sonuç alın-
mamaktadır. Bu çelişkinin nedeni, işletme-
nin dayandığı varsayımlarının gerçekle-
re uygun olmamasıdır. Varsayımlar, işlet-
menin hareketlerini, neyin ve nasıl yapılması 
gerektiğine ilişkin kararlarını, işletmenin ba-
şarı kriterlerini belirler. Varsayımlar, pazar-
ları, müşterileri, rakipleri ve buralardaki dav-
ranışları yönlendiren değerleri, teknoloji di-
namiğini, işletmenin neler karşılığında kar 
beklediğini tayin eder.” 

Teknolojideki “katlanarak artan” değişme-
ler; hayatın bütün alanlarında varsayımlarımı-
zı günün gerçeklerinden hızla koparabiliyor. 
Hızlı değişme olgusu bu kadar belirgin oldu-
ğu halde, kendi bildiklerimizi tek doğru san-
mak bizi tuzaklara düşürür. Ayrıca, kasaba kül-
türünün “savunmacı ilkelliğini” öne çıkara-
rak, eleştirel yaklaşımlara karşı alıcı bir ruhun 
zenginliği yerine, hemen kalkanları kaldıran ve 
üretken olmayan “ayrıştırıcı” kolaycılığa iter.

Bu yazımızda ülkemizin gözbebeği üretim 
alanlarından biri olan makine üretim sektö-
ründe beş alanda görüşlerimi aktaracağım: Ön-
ce, yüzleşme özgüveni üzerinde duracağım. Sa-
ha verisi- küçük veri ihtiyacının altını çizmek 
istiyorum. Mesleki temasın önemi, ölçek soru-
numuz ve pazarlama stratejimizle ilgili bir tar-
tışma çağrısı yapacağım.

YÜZLEŞME ÖZGÜVENİ
Sadece makine üretiminde değil, üretim ör-
gütlenmesinin bütün katmanlarında, kasaba 
kültürü özelliği olan, sorunları görmezden gel-
mek yerine, kabullenerek yüzleşmek, çözüme 
giden etkili yollardan biridir. Ülkemizin mad-
di ve kültürel zenginliğini yaratan bütün üre-
tim alanlarında, veri üretimi, mesleki örgüt-
lerin güçlendirilmesi, uluslararası temaslar, 
pazarlama stratejileri geliştirme, mikro ölçek 
verimsizliğini aşarak optimum ölçekler yarat-
ma, strateji kurgulayarak fark yaratma gibi ko-
nular, üzerine araştırmalar yapılan, raporlar 
hazırlanan sorunlarımızdır. Makine sektörü de 
geleceği doğru yönlendirmek için doğru veriye 
dayalı politikalar üretme konusunda elinden 
geleni yapmaktadır; ama atılması gereken daha 
birçok adım da vardır.

Burada uyarıcı olan Drucker’in saptaması-
dır: Rekabet gücümüzü sürdürebilirliğini gü-
ven altına almak için makine sektörümüzde de, 
diğer sektörler gibi varsayımları sürekli sorgu-
lanma hayati önemdedir.

Makine üreticilerimizin sağlıklı bir gelecek 
inşa etmeleri, dünya genelinde teknolojik geliş-
melere uyum kadar yeni oluşmakta olan “eko-
sistemin” de kavranmasını dinamik bir anla-
yışla ele alması gerekir. Yaptıklarımızı yeterli 
görmek, bizi rutinin tuzaklarına düşürür. He-
pimiz yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın 

hangilerinin “sektör ilgililerinin yönetişim 
anlayışından” kaynaklandığını, hangilerinin “ 
dünya ve ülke ekosisteminin aşılamaz engelle-
riyle”  ilgili olduğunu net olarak bilmeliyiz.  

Diğer sektörlerde olduğu gibi, makine üreti-
mimizde de ölçek etkisini kavramak için basit 
bir kritere bakmak yeterlidir: Bizdeki makine 
üreticisi sayısı ile Almanya’daki sayı elde edi-
len ciro, kârlara bölerek verimlilik rakamlarına 
özenle bakmalıyız. Ayrıca, son yayımlanan ih-
racat rakamlarıyla ölçek ve işletme verimlilik-
leriyle ilgili analizleri de yakından izlemeliyiz. 
Ölçek ile verimlilik ilişkilerini kavramak isti-
yorsak Merkez Bankamız ile OECD’nin yaptığı 
ve açıkladığı araştırma yeteri kadar kanıt sun-
maktadır.

 Makine üreticilerinin akşamdan sabaha Al-
manya makinecileriyle arasındaki farkı kapat-
maları elbette ki mümkün değil. Önemli olan
“farklılıkları” bilmek, “makineci kimliğimizi” 
abartmadan ve küçümsemeden tanımlamaktır. 
Kimlik, kendimize biçtiğimiz değerlerle, öteki-
lere nasıl baktığımızı belirler. Belirlemekle de 
kalmaz, kendimize biçtiğimiz rol ile başkala-
rından beklediğimiz rolü oynaması arasındaki 
dengeleri de kurar. Örneğin kamu yönetimimin 
teşvik sistemlerini nasıl düzenlemesi gerekti-
ğini talep etmemiz,  kendimize biçtiğimiz “ma-
kineci kimliği” ile doğrudan ilişkilidir. Konuy-
la doğrudan ilgili olan siyasi irade, bürokrasi, 
girişimciler, STK yönetimleri ve medya men-
suplarının “net bilgiye erişmeleri, etkin koor-
dinasyona katkı yapmaları ve odaklanmaları 
desteklemeleri” etkili bir iletişim ve etkileşimle 
mümkündür. Etkili olan aktörlerin sorumluk-
ları ortaktır. Bu noktada herkes üzerine düşeni 
yapmalıdır. Hint atasözünde dendiği gibi, “İşa-
ret parmağınızla başkalarını suçlarken, dikkat 
edin üç parmağınız kendinize dönüktür.” 

SAHA VERİLERİNİN ÖNEMİ
Makine üreticilerimizin kendi kimliklerini ve 
bütünüyle sektör kimliğini aşırı ve noksan de-

ğerlendirmelerin tuzaklarından uzak tutmanın 
olmazsa olmazı, işyeri ölçeğinde ve sektör bü-
tününde “saha verilerinin” net olmasıdır. Bir-
çok bilim insanı ve uygulamacı, saha verilerini 
“küçük veri” diye de tanımlıyor. Sektörde, saha 
verisi dediğimiz işletme içi hareketleri kaydet-
me, veriye dönüştürme ve analizle iş yapma bi-
rinci öncelikte olanıdır. Sektördeki bütün fir-
maların “alışkanlıkla yönetim anlayışını ana-
lizle yönetime” taşıyabilecek kayıt düzenine, 
veri serilerine ve analitik yetkinliğe ulaşmanın 
neresinde olduklarını sorgulamak, sektöre ya-
pılabilecek en büyük iyilik olacaktır.

Tedarik zincirindeki bütün girdilerin mali-
yetinden, ciro kalitesine, kâr kalitesinden, iş-
gücü birim verimliliğine, sermaye verimliliğin-
den, ürün bazında kâr sıfır noktasına kadar bağ-
lı değişkenlerini  “analizle yönetim” doğru 
konumlanma yapmanın gerek şartıdır.

 Sektörde merdivenaltı üreticilerinin kali-
te-rekabeti yerine, fiyat rekabetinden yakınma 
yaygınsa, saha verilerinin yeterli olduğunu söy-
leyebilir miyiz? “Saha verilerimiz yeterli” de-
ğilse, dünya genelindeki teknolojik atılımların 
ve oluşan yeni makine üretimi ekosistemleri-
nin “fırsatlarını” değerlendirirken hedefl eri-
mize ulaşmakta zorlanırız. Eğilimlerin dayat-
tığı  “tehlikeleri” en düşük maliyetle atlatama-
yız. Bütün bunlar sadece sektörün, sektördeki 
STK’ların değil, sektörle ilgili bütün aktörlerin 
ortak sorumluluk alanıdır.

Gücümüzün sınırlarını bilmeden, gücümü-
zün nerede nasıl kullanacağımızı zihnimiz-
de netleştirmeden, gücü kullandığımız zaman 
onun bize nasıl döneceğini sağlıklı biçimde ön-
görüde bulunamaz, etkili sonuç yaratan karar-
lar üretemeyiz.

Demek istiyoruz ki, çok genel çizgileriyle de-
ğinilen “saha verileri“ ve küresel ölçekte ehli-
leştirilmiş “büyük veriler” elimizin menzilinde 
olmalıdır ki, veriden değer üretme aşamasına 
geçişi hızlandırabilelim.

MESLEKİ TEMASLARIMIZ 
 ÖNEMLİ
Kalkınmada, bilgili ve temas ha-
lindeki bir halktan daha büyük 

güç olmadığı anlatımı, yay-
gın bir genellemedir. Maki-

ne sektöründe “mesleki ör-
gütlerinin” geçmişe göre 

bir hayli yol aldığı-
nı  “Mısır’daki sağır 

sultan bile biliyor”.
Bu konuda hem yurti-

çinde hem de yurtdışında 
ulaşılan sonuçları kimse gör-

mezden gelmiyor. Sağladığımız 
ilerlemenin yeni hedefl erini belir-

lemek de önemli. En büyük maliyetin 
hedefsizlik olduğunu bilerek, mesleki 

etkileşimin ulusal ölçekte de küresel öl-
çekte de yoğunlaştırılması ve derinleş-
tirilmesi gündemimizdeki yerini koru-
malıdır.  

Makine üreticileri “mesleki örgüt-
lerinin” etkisini artırmak için atılma-
sı gereken ilk adım, kendi içlerindeki 
teması güçlendirmeleridir. Meslek ör-

gütleri ve üyelerinin temas halinde ol-
maları, kendi programlarını geliştirme-
leri, serbest ve adil piyasa koşullarında 

rekabet edebilmenin gereklerini talep et-
meleri merkezi görevleridir.  

Meslek örgütlerinin kamunun kolektif kay-
naklarından yararlanma, teşvik sistemleriyle 
rekabette şans eşitliğini yakalama talepleri de 
haklıdır. Ancak, kendi iç temaslarını, işbirlikle-
rini ve dayanışmalarını gerekli yoğunluğa, de-
rinliğe ve etkiye kavuşturmadan kolektif kay-
nak taleplerinden gerektiği kadar yararlanma-
ları mümkün değildir.

Makine üreticileri geniş kapsamlı teşvik 
sistemiyle ilgili iyi çalışılmış, kapsayıcı bir an-
layışla güçlü bir  “mesleki talep” haline geti-
rilmiş belgeleri, kitle haberleşme araçlarıyla 
kamuoyuna da iletmeli, kitle desteğini arkası-
na almalıdır ki, hedefl ere daha kısa zamanda 
ulaşabilsin.

Mesleki temasların uluslararası boyutun-
da da geçmişe göre önemli adımlar atılmıştır, 
ama yapılması gereken daha bir dizi işin oldu-
ğunu da kabullenmeliyiz: Örneğin, dış ülkele-
re atanan ticaret ateşeleri, makine üreticile-
ri, büyükelçilikler, bankalar ve değer kurumla-
rın koordineli şekilde çalışamadıklarını, doğru 
partnerlerin eşleştirilmesi konusunda ciddi ek-
sikliklerimizin giderilemediğini söylersek; eli 
taşın altında olan insanların beklentilerini dile 
getirmiş oluruz. Söz konusu aktörlerin “maki-
ne sektörünün stratejik konumunu” kavramış 
olmaları gerekir; eğer eksiklik varsa üzerine git-
mek hepimizin ortak sorumluluğudur. Medya 
mensuplarının eksikleri varsa onlara da sorgu-
lamaktan da kaçınmamalıyız. 

Yüzleşme özgüvenini geliştirmeden, sahada-
ki küçük veri ile küresel ölçekte gelişen büyük 
veriyi dengelemeden, mesleki temas kalitesini 
artırmadan “rekabet gücü”  yaratmamız zordur. 
Eleştirel bakışları “alıcı ruhla” kabullenmek 
yerine, “savunmacı” bir tavır geliştirirsek, hak 
ettiğimiz yere ulaşmamız güçleşir.

ÖLÇEKLENDİRME ÖNERİMİZ NEDİR?
Makine üreticilerimizin rekabet edebilir ölçek, 
rekabet edebilir teknoloji ve rekabet edebilir 
yönetişim anlayışı sorunlarının neler olduğunu 
sektör mensuplarıyla tartışıyoruz. Ayrıca, mo-
bil iletişimde 5G aşaması, yapay zeka gelişme-
leri ve otonom uygulamalar, üç boyutlu baskı 
ve eklemeli üretim teknolojisindeki ilerleme-
ler bütün üretim alanlarını üç alanla yüzleşti-
riyor:  Bağlantıların artması, iletişimin sı-
kılaşması ve işbirliklerinin yeniden yapı-
lanması.

Erişilebilir veriler makine üretiminin küçük 
ölçekli işletme yapıları üzerinde kurulu oldu-
ğunu gösteriyor. İşletme yapıları küçüldükçe 
geniş anlamla verimlilikleri düşüyor. Bu ne-
denle, makine üretiminin bir numaralı sorunun 
“verimlilik düzeyi” olduğunu birçok bağımsız 
araştırma doğruluyor.

Piyasanın rekabetin edebilir ölçek gerektir-
diğini biliyoruz. Ölçek ekonomisinin erişilebi-
lirliği ile küçük ve orta ölçek yapının esneklik 
ve hızını dengelemek gerektiği her zaman tartı-
şılıyor. Teşvik sistemleri değişiyor. Teşvik sis-
temlerinde rekabet edebilir ölçeklenmeyi güç-
lendirecek önlemlerin öne çıkması gerekiyor. 
Ölçek konusunda, neler yapılması gerektiğinin 
net bir programını ilgili aktörlere ve kamuoyu-
na sunarak, kamu gücünü arkamıza almanın 
önemini ihmal etmemek gerekiyor.

İhtiyacın farkında olmak önemlidir; ama asıl 
önemli olan ihtiyacı giderecek önlemleri alacak 
örgütlenmeyi sağlamak, gücümüzü hissettir-
mek, haklı gerekçelerle ve inandırıcı program-
larla yola koyulmaktır. Bu konularda hepimi-
zin ortak sorumlulukları olduğu düşünüyorum. 
Medyanın, mesleki örgütlerin, girişimcilerin, 
bürokrasinin ve siyasi iradenin sorunu bütün-
lük içinde değerlendirmesi bizi başarıya götü-
recek yoldur.

PAZARLAMA STRATEJİMİZ NEDİR?
Makine üreticilerimizin var olan pazarlarını 
koruma ve geliştirme, yeni alanlar bularak pa-
zarlama güçlerini artırma sorun var. Pazarlama 
sorunları üzerinde düşünürken günümüzün bir 
temel gerçeğini akılda tutmak gerekiyor: Tek-
noloji işin yarısıdır; öteki yarısını ekosis-
temlerin iyi kavranması oluşturur.

Diğer üretim alanları gibi makine üretiminde 
de Ar-Ge, tasarım, inovasyon, proje geliştirme 
gibi teknik boyutlar yeni yapılar, yeni işlevler 
kazanıyor. Geniş açıdan baktığımızda makine 
üretiminin ekosistemi hızla farklılaşıyor. Eko-
sistemleri kavramadan değer yaratma zinci-
rinde doğru bir konumlanma yapmak mümkün 
olmuyor.

Rakiplerimizden olumlu yönde ayrışmak 
için, kendi yetkinliklerimizi iyi değerlendiren 
stratejiler kurgulamalıyız. Pazarlama strate-
jimiz de iki eksende olmalı: Bugüne kadar gi-
debildiğimiz pazarların korunması ve gelişti-
rilmesi, ayrıca yeni satışlar yapabileceğimiz 
pazarlara erişilmesi. Yeni pazarların makine 
üretiminde bizden ileri olan ülkelere odaklan-
ması gelişmenin itici gücü olacaktır.

Pazarlama stratejisi konusunda sektörle il-
gili STK’ların hazırladıkları raporlar tartışı-
larak, bir “ulusal ölçekte makine pazarlaması 
stratejisi” benimsemek gerekir. Bu sorun tek 
başına ilgili STK’ların çözebilecekleri bir so-
run değildir: İlgili olan herkesin halatlara asıl-
ması gerekir.

YAPMALIYIZ?NE
M ak�ne üret�c�ler� olarak, h�çb�r ölçü koymadan, 

“Ben �y�y�m ama çevre ben� engell�yor”
demeden önce kırk kere düşünmel�y�z.

B�z� öven, göklere çıkaran, algılarımızı saptıranları 
kend�m�ze yakın görürken, aykırı görüşler�yle b�z� 
eleşt�rel gözle uyaranları dışlamamayı, Mevlana’nın, 
“Gerçek dostu olanların aynalara �ht�yacı yoktur” 
öğüdünü unutmamalıyız,
Stephen M. Walt’ın ülkeler �ç�n yaptığı anal�z�, b�z 
�şyerler�m�z ve sektörümüz özel�ne �nd�rmel�y�z:” Büyük 
güçler� �ç koşullar bel�rl�yor”. İç yapımızdak� boşlukları 
doldurmadan, eks�kler� tamamlamadan, yanlışları 
düzeltmeden sağlam b�r gelecek yaratamayız. İşler�m�z�, 

alışkanlıkla değ�l, anal�zle yönetme aşamasına hızla 
geç�ş yapmalıyız.
Mak�ne üret�c�ler�m�z�n kal�tel� çel�k malzeme tem�n�nden, 
tasarım yetk�nl�ğ�ne, �novasyon katkısından anahtar 
tesl�m� proje üret�m�ne, yet�şk�n �şgücü bulma sorundan, 
saha ver�ler�ne ve büyük ver�y� kullanmaya kadar değer 
yaratma z�nc�r�n� bütünüyle ele alarak, sağlam gerekçelere 
dayalı talepler gel�şt�rmel�, �ç örgütler�m�z� güçlend�rmel�, 
dış �l�şk�ler� yaygınlaştırıp der�nleşt�rmel�y�z.
Burada anlattıklarımızın eks�kler�n� bel�rten, yanlışlarını 
düzeltenler b�z� zeng�nleşt�r�r. Hep b�rl�kte mak�ne 
sektörü g�b� öneml� b�r konuyu “yargılama tuzaklarına 
düşmeden sorgulamalıyız.”
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Kuru gıda 
mak�neler� alanının 
uzman sanay�c�s� 
AKY Technology'n�n
İcra Kurulu 
Başkanı Gökmen 
Akyürek, dördüncü 
üret�m tes�sler�n�, 
fabr�ka �ç� ulaşım 
araçlarının üret�m� 
�ç�n kuracaklarını 
söyled�.

KUTLU KARAVELİOĞLU
TİM BAŞKAN VEKİLİ/ MAKİNA 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  BAŞKANI

Küresel ekonominin ilk gündem madde-
si olan COVID-19 ile mücadelede, dün-
ya iyimser senaryoların uzağında kaldı. 
Fakat bu dönemde küresel sanayi üre-

timinde özellikle Temmuz ayından itibaren hızlı 
bir toparlanmanın olması ve sanayi malı ihracat fi-
yatlarındaki düşüşün korkulandan daha sınırlı kal-
ması, olumlu gelişmeler oldu. Bu toparlanmanın 
nedeninin pandemiyle ilgili endişelerden kaynak-
landığını ve gelişmiş ülkelerin, üretim hâlâ devam 
ederken daha çok stok tutmayı tercih etmesi oldu-
ğunu unutmamalıyız. Dünya, güncel tahminlere gö-
re yıl sonunda yüzde 4 ila 6 arasında bir oranda kü-
çülecek, belirsizliklerin etkisinde zor bir kışın ma-
kine imalatçılarını beklediğini söyleyebiliriz.

Bu yılın ilk 8 ayında makine ihracatında Kuzey 
Amerika, Doğu Asya ve Latin Amerika’da yüzde 
20’nin de üzerine çıkan ihracat kaybı yaşadık. AB ül-
kelerine ihracatımızdaki düşüşü ise bu seviyelerin 
altında tutmayı başardık. Bu durum salgının etkile-
rini daha aza indirmemizi sağladı, çünkü AB yüzde 
48,9 payıyla makine ihracatımız açısından çok bü-
yük bir önem taşıyor. AB'nin yeniden kapanma ihti-
mali ise makine sektörü için gelecek dönemdeki en 
büyük risk olarak bekliyor. 

Biz riskleri çok ciddiye alan ve bu sayede iyi yöne-
ten bir sektörüz. Makine sanayinin gelişmiş ülkeler-
de yüzde 18,5 Çin hariç gelişen ülkelerde ise yüzde 
39,2 daraldığı ikinci çeyrekte, Türk makine sanayi-
nin daralma oranı sadece yüzde 12 oldu. Gerek geliş-
miş ülkeler gerekse Çin hariç gelişen ülkeler arasın-
da makine sanayi, imalat sanayi genelinin altında da-
ralan nadir ülkelerden biri Türkiye’ydi. Evet, Türkiye 
sanayiinin en güçlü üretim kolu olarak dirençliyiz fa-
kat bizim de direnme gücümüzün bir sınırı var. Ülke-
mizin makine sanayisine sahip çıkması gerektiğini 
herkese tekrar hatırlatmak isteriz.

“Ver�len destek ve teşv�kler� mutlaka 
katma değere dönüştürürüz”
Ülkemizdeki makine teçhizat yatırımları, uzun sü-
re sonra bu yıl pozitife döndü. Fakat pandemi koşul-
ları, makine sanayi kapasitesi kullanım oranımızı 
da derinden etkiledi. Eğer, şu an üçte biri boşta olan 

kapasitelerimizi hayata geçirebilir ve kapasiteleri-
mizi yüzde 80’e yaklaştırabilirsek hızla normalleşe-
biliriz. Teşvik sisteminde yapılacağına inandığımız 
iyileştirmelere ek olarak, yerli makineyi özendirici 
yeni tedbirlerin hayata geçmesiyle bu artışı kısa sü-
rede gerçekleştirebilir ve küresel rekabetçilik düze-
yimizi daha da artırabiliriz.

Türkiye’de makine imalatçılarının en özgün yan-
larından biri görece az kredi kullanarak, işlerini öz 
kaynaklarıyla finansa etmeleri ve toplam kredileri 
borçları içinde döviz kredilerinin payı yarıyı aşma-
malarıdır. Fakat bizim sorumlu tutumumuz, kur-
daki artıştan etkilenmediğimiz anlamına gelmiyor. 
Verilen destek ve teşvikleri mutlaka katma değere 
dönüştüren makine sanayi, döviz kazandırıcı faa-
liyet yürüten sektörlere ihtiyacın çok arttığı bu dö-
nemde finansal kaynaklardan daha fazla pay almayı 
hak ediyor. 

Bizi uluslararası rekabette marka hakine geti-
ren bu gücümüzle, pandemi sonrasında Almanya 
ağırlıklı olmak üzere Avrupa’da faaliyetlerimizi yo-
ğunlaştıracak; gerçekleşmeleri halinde, düzenli ka-
tıldığımız fuarlardaki yerimizi mutlaka alacağız. 
Amerika ve Rusya için de yayın ve etkinlik planla-
malarımız var. Bu süreçte online/dijital platform-
larda devam eden faaliyetlerimizin yanı sıra yurt içi 
ve yurt dışı sektörel yayınlarda gerçekleştirdiğimiz 
reklam ve tanıtımlarımızı, eğitimlerimizi ve sektö-
rel araştırmalarımızı sürdüreceğiz.

D�rençl�y�z fakat b�z�m de  
d�renme gücümüzün b�r sınırı var
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AKY Technology, kuru gıda
mak�neler�nde uzmanlaştı
 Makine sektöründe uzmanlıkları 
ile öne çıkan şirketlerin sayısı hız-
la artıyor. Bunlardan biri de Mer-
sin merkezli AKY Technology. Gı-
da, özellikle de hububat, bakliyat, 
kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum 
sektörleri için yeni nesil makineler 
imal eden AKY Technology, yıllık 
anahtar teslim 150 tesis kurma ka-
pasitesi ile faaliyet gösteriyor.

Pandemi süresince kritik önem 
kazanan tarımsal üretim alanına 
ileri teknoloji makine tedariği sağ-
layan AKY Technology, alanında-
ki kapasitesini ve uzmanlığını yeni 
yatırımları ile artırıyor.

Mersin- Tarsus 2’nci Organize 
Sanayi Bölgesi ve 1’inci Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde 
faaliyet yürüten şirket, son olarak 
2019 yılının son çeyreğinde, Mer-
sin- Tarsus 2’nci Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 19 bin metrekare alan-
da 3’üncü fabrikasını kurarak üre-
time başladı. Son yatırımı ile 2020 
yılına güçlü üretim yapısı ile giren 
şirket, yurt içinde ve global alanda 
önemli satış rakamlarına ulaştı.

Yaklaşık 350 çalışanı ile Türkiye 
ve dünya kuru gıda sektörüne hiz-
met verdiklerini belirten AKY Te-
chnology İcra Kurulu Başkanı Gök-
men Akyürek, ortalama 350 farklı 

makine ve ekipman ürettiklerini ve 
yılda 150 adet anahtar teslim tesis 
kurabilme kapasitesine sahip ol-
duklarını aktardı.

Bakliyat makineleri alanında 
olan Alman, Danimarkalı ve Avus-
turyalı şirketlere rakip durumda 
olduklarını ve bu alanda küresel 
çapta iddialı firmalar arasında yer 
aldıklarını belirten Gökmen Akyü-
rek, “23 üretim bölümümüzde ima-
lat, montaj ve sevkiyat çalışmaları-
nı yürütüyor, bakliyat eleme maki-
neleri ve tohum işleme makineleri, 
taşıma ve silo sistemleri, paketle-
me makinaları ve ekipmanları, pa-
ketleme sonrası makineler ve ekip-
manları ürün gruplarımız arasında 
yer alıyor” dedi.  

Bakliyat işleme alanında ye-
ni özellikler kazandırdıkları Yeni 
Hafif Tane Ayırma Makinesi, PCS- 
150X200 Ön Temizleme Makinesi, 
Alfa Taş Ayırma Makinesi DS- 200 
isimli yeni nesil makineleriyle fark 
yarattıklarını kaydeden Gökmen 
Akyürek, İspanya ve Güney Ame-
rika pazarlarında ceviz işleme ala-
nında faaliyet gösteren firmaların 
en önemli teknolojik çözüm ortak-
larından biri olduklarını ve ceviz-
de yeni makineler geliştirdiklerini 
vurguladı.
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YEŞİM ŞİMŞEK
ALTERNATİF BANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

Makine sektörü, yan sanayi 
dalları, ihracatı, istihdama 
sunduğu katma değerle ülke-
mizin önde gelen kritik sek-

törlerinden biri. İçinde, ısıtma soğutmadan 
elektrik motorları ve jeneratörlere, traktör 
tarım ve ormancılık makinelerinden gıda 
makinelerine, inşaat ve maden makinele-
rinden reaktör ve kazanlara kadar çok çe-
şitli alt sektörleri barındırıyor. Söz konusu 
alt sektörlerin tümüne baktığımızda maki-
ne sektörünün ülkemizin stratejik kalkın-
ma hamlesindeki rolü ve önemi açıkça gö-
rülüyor.

Dış ticaretimizde makine sektörü son yıl-
larda ihracatta sürekli büyüyor ve bu alan-
da ihracatın ithalatı karşılama oranı gide-
rek yükseliyor. Türkiye makine sektörünün 
dünya ticaretindeki yerine bakacak olursak 
2018 verilerine göre ihracatta 26. sırada, it-
halatta ise 23. sırada yer alıyor. Sektörün 
2019 ihracatı ise yaklaşık 18 milyar dolar 
olarak gerçekleşti ve toplam ihracattan %11 
pay aldı. Konjonktürel olarak, yükselen ko-
rumacı politikalar ve dünya genelinde ta-
lebin daralması nedeniyle ülkemiz makine 
sektörünün ihracat büyümesi nispeten sı-
nırlanıyor. İthalat tarafında ise bir önceki 
yıla göre yine talepteki düşüşe bağlı olarak 
%16 daralma söz konusu ve 23,5 milyar do-
lar tutarında hacim gerçekleşmiş durum-
da. Makine sektörünün dış ticaret fazlası 
verebilmesi için daha çok yatırıma ve tek-
nolojik alt yapının geliştirilmesine ihtiyaç 
duyuluyor. 

Sektöre global ölçekte baktığımızda ise 
1,4 trilyon dolarlık bir ihracatın olduğunu, 
bunun toplam dünya ihracatının (19 trilyon 
dolar) %7,5’ini oluşturduğunu görüyoruz. 
Ülkemiz son yıllardaki artan ihracat tren-
diyle dünya makine ihracatından %0,87 
pay aldı. Sektörün önde gelen ülkeleri olan 
Çin, ABD ve Almanya’nın toplam makine 
ihracatı dünya makine ihracatının yaklaşık 
%40’ını oluşturuyor. Bu ülkeler bazında ma-
kine sektörünün ülke ihracatındaki payının 
%20’ler civarında olduğunu gözlemliyoruz. 
Bizde de toplam ihracatımızdaki %11’lik pa-
yını göz önüne aldığımızda gelişim alanının 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

17 bin civarı firma ve 243 bin çalışa-
nı bulunan sektörün ihracatının ise yakla-
şık %60’ını küçük ve orta ölçekli firmalar 
gerçekleştiriyor. Sektör bazında, ihraca-
tın önemli bir bölümünü küçük ve orta öl-
çekli firmaların oluşturması çok kıymetli 
ve önemli bir kazanımdır. Alternatif Bank 
olarak bu kazanımı geliştirmek ve daha çok 
ihracatçı firmanın devreye girmesini sağla-
mak amacıyla hem finansal açıdan hem de 
bilgi ve tecrübemizi paylaşarak desteğimi-
zi artıyoruz. 

Bu anlayışla ilerlerken yakın bir tarihte 
Bankamızın iştiraklerinden Alternatif Lea-
se, leasing sektöründe bir ilki gerçekleştire-
rek yerli makine üreticilerinin müşterileri-
ne yönelik olarak Yerli Makine Finansmanı 
ile kaynak sunmaya da başladı. İştirakimiz, 
finansman kapsamında esnek ödeme se-
çenekleri, 60 aya varan vadeler ve 2021’de 
başlayan geri ödeme imkânları sunuyor. Ay-
nı zamanda seçili makinelerde %100’e va-
ran oranlarda kaynak sağlarken satıcıya da 
avans ödemesi gerçekleştiriyor.

Çeşitli platformlarda bir araya geldiği-
mizde de paylaştığımız gibi özellikle yeni 
ihracat yapmayı planlayan firmalarımıza 
danışmanlığımızın bir gereği olarak çeşitli 
önerilerde de bulunuyoruz. Örneğin pazar 
araştırması yaparken veya yeni bir pazara 
girerken yapılacak analizlere ek olarak, o ül-
kenin gelenek ve göreneklerinin incelenme-
si, değerleri hakkında bilgi edinilmesi ve bu-
na göre hareket edilmesini tavsiye ediyoruz. 
Zira bu konularda gösterilecek hassasiyet 
ticari ilişkinin gelişmesine ve büyümesine 
önemli katkı sağlayabilir.   

Ticari ilişkinin ilk adımlarını attıktan 
sonra kontrat ve fiili ihracat aşamasına ge-
lindiği zaman süreç içindeki risklere bakıl-
masında da büyük fayda var. En basit anla-
tımla ticarette satıcı alıcının ödeme riskini 
alırken alıcı da satıcının performans riskini 
alıyor. Konuya ihracatçılarımız açısından 
baktığımızda söz konusu olan ödeme riski 
ve bunun nasıl minimize edileceğidir. Bu-
rada akreditifl er, garanti mektupları, alacak 
sigortası, poliçe avali gibi birçok yöntem söz 
konusu olabilir. Bu yöntemlerin  uluslara-
rası kurallar çerçevesinde ne zaman ve na-
sıl uygulanması gerektiği konusu ise diğer 
önemli bir noktadır. Banka olarak bahset-

Teknoloj� ve yen� altyapı yatırımları, 
mak�ney� global pazarda üst l�ge taşıyacak

Alt sektörler�n tümüne 
bakıldığında mak�ne 
sektörünün ülkem�z�n 
stratej�k kalkınma 
hamles�ndek� rolü 
ve önem� açıkça 
görülmekted�r. Dış 
t�caret�m�zde mak�ne 
sektörü son yıllarda 
�hracatta sürekl� büyüyor 
ve bu alanda �hracatın 
�thalatı karşılama oranı 
g�derek yüksel�yor. 
Bu, ülkem�z ekonom�s� 
açısından son derece 
sev�nd�r�c� b�r durum. 
Yapılacak teknoloj� ve 
altyapı yatırımları, dünya 
mak�ne sektörü
 �hracatında b�z� üst 
sıralara taşıyacaktır.

tiğimiz yöntemlerin her aşamasında ih-
racatçımızla birlikte olmayı, onları bilgi-
lendirmeyi ve desteklemeyi çok önemsi-
yoruz. Bu amaçla Dış Ticaret Danışman 
Hattımızı kurduk. Müşterimiz olsun ol-
masın tüm ihracatçılarımız 444 00 55’ten 
7’yi tuşlayarak bu hizmeti alabiliyor.

Söz konusu dış ticaret olduğunda ticari 
risklerin yanı sıra kur ve parite riskinden 
de bahsetmemiz gerekir. Vadeli satış veya 
başka para cinslerinden ithalat yapılma-
sı durumunda kur/parite riski oluşuyor ki 
bu riskler kârlılık üzerinde negatif etki ya-
ratma potansiyeline sahip. Bu risklerin ise 
hazine ürünleriyle ortadan kaldırılmasıy-
la kâr marjının korunması mümkün.

Bir diğer önemli nokta ise dış ticaret 
mevzuatı. Bu konuda hala ciddi bilgi eksik-
liği olduğunu söyleyebiliriz. Banka olarak 
ihracatçılarımıza Dış Ticaret Danışman 
Hattımız üzerinden dış ticaret mevzua-
tı hakkında bilgiler de veriyoruz. Ancak 
her koşulda kendilerine İhracat Genelgesi, 
Türk Parasını Koruma Kanunu ve Serma-
ye Hareketleri Genelgesi’nin ilgili bölüm-
lerine olabildiğince hâkim olmalarını öne-

riyoruz. Biz düzenlediğimiz dış ticaret se-
minerlerinde bu konulara oldukça geniş yer 
veriyoruz. Ülke ve dünya koşullarına paralel 
olarak yapılan mevzuat değişikliklerinin fir-
malarımız nezdinde net bir şekilde anşılma-
sına önem veriyoruz. Bu konuda kendilerini 
destekliyoruz. 

İhracatta 2020 yılına hızlı girdik. CO-
VID-19’la beraber özellikle nisan-mayıs ay-
larında ciddi düşüşler yaşadık. Yaz ayların-
da ise talebin toparlanmasıyla birlikte ih-
racatımız tekrar eski seviyelerine geldi. Bu 
süreçte dünya makine sektörü ihracatında 
birinci olan Çin’in üretiminde ve buna bağlı 
olarak tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı. 
Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısı olan 
ülkemizin değişen dünya ve ticaret koşulla-
rı içinde coğrafi avantajını da kullanarak te-
darik zincirinde oluşan bu açıklıkları kapat-
maya odaklanması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Makine sektöründe yapılacak teknoloji 
ve alt yapı yatırımlarının ithalatı düşürme-
nin yanı sıra rekabette bizi güçlendireceği-
ne, dünya makine sektörü ihracatında bizi 
üst sıralara taşıyacağına yürekten inanıyo-
ruz. Bu süreçte banka olarak ihracatçımızın 
yanında olmaya devam edeceğiz.

Alternat�f Lease, 
sektöründe b�r �lk� 
gerçekleşt�rerek, 
yerl� mak�ne 
üret�c�ler�n�n 
müşter�ler�ne 
yönel�k f�nansman 
desteğ� sunmaya 
başladı
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Dış T�caret Dosyası: MAKİNE

Durma'dan başlayan 
global yolculuk 
Durmaray �le hızlanıyor

 RAYLI SİSTEMLERDE 
TÜRKİYE’NİN ‘BABAYİĞİT’İ OLDU

POLONYA’DAN SONRA 
ROMANYA’NIN DA 
KAPILARINI AÇTI
Türk otomot�v endüstr�s�nde babay�ğ�t 
arandığı b�r dönemde Durmazlar, Ar-Ge ve 
�novasyon altyapısına, bünyes�ndek� Türk 
mühend�sler�n kab�l�yet�ne güvenerek yerl� 
tramvay üret�m� �ç�n çalışmalara başladı. 
Burada da hedef ‘küresel çapta üret�m’ �d�. 
Başarıya da ulaşıldı. İlk olarak, Bursa �ç�n 
yüzde 100 alçak tabanlı 6 adet tek yönlü 
tramvay İpekböceğ� 2012 yılında, 12 adet ç�ft 
yönlü İpekböceğ� 2015 yılında ve y�ne Bursa 
�ç�n, 2015 yılında, 60 adet Haf�f raylı s�stem 
aracı GreenC�ty üret�lerek tesl�m ed�ld�. 
Ardından d�ğer �llerdek� �haleler b�rb�r�n� 
kovaladı. Bugün Samsun, Kocael�, İstanbul 
g�b� pek çok büyükşeh�rde Durmazlar’ın 
ürett�ğ� yerl� ve m�ll� raylı s�stem araçları 
kullanılırken, b�r yandan da �hracat olanakları 
tak�p ed�ld�. 2018 yılı ortasında Polonya’da 
Olsztyn Beled�yes�n�n açtığı 24 adet tramvay 
aracı alım �hales�n� kazanarak 2018 Temmuz 
ayında sözleşmes�n� �mzalayan Durmazlar, 
ürett�ğ� tramvayları 2020’n�n �lk günler�nde 
sevk etmeye başladı. Türk�ye böylel�kle son 
dönemde önem kazanan “m�ll� ve yerl� üret�m” 
konusunda büyük b�r adım daha atarak �lk 
tramvay �hracatını da gerçekleşt�rm�ş oldu. 
Bununla yet�nmeyen Durmazlar, Romanya’nın 
Res�ta şehr�nde kullanılacak tramvayları 
üretmeye başladı. Bu yıl haz�ran ayında 
�mzalanan sözleşme gereğ� Res�ta �ç�n özel 
tasarlanan 135’er yolcu kapas�tes�ne sah�p 
13 adet ç�ft yönlü tramvay araç �k� yıl �ç�nde 
h�zmet vermeye başlayacak. Durmazlar’ın 
bundan sonrak� hedef� �se hızlı tren üreterek 
�hraç etmek. Durmazlar Raylı S�stemler ve 
Duray Ulaşım S�stemler� 2 ayrı üret�m tes�s�nde 
toplam 40 b�n metrekare kapalı alanda, 
mevcut 1.2 k�lometrel�k test p�st� ve toplam 
500 çalışanıyla üretmeye devam ed�yor.

Durmazlar Makine, bugün dünyanın en büyük 
sac işleme makinaları üreticilerinden biri ola-
rak faaliyet yürütüyor. ABD’de uzay roketleri-
nin yakıt deposu Durmazlar’ın ürettiği maki-
nalarla yapılırken, Durma markalı makineler 
120’nin üzerinde ülkede hizmet üretiyor. Dur-
mazlar Holding bu altyapıyla Durma’nın Al-
manya Frankfurt’ta ve Amerika Birleşik Dev-
letleri Michigan’da açılan showroom’larında 
küresel pazarda rekabet gücünü de her geçen 
gün yükseltiyor. Türkiye’nin ilk yüksek güçlü 
Fiber Lazer Rezonatörü’nü geliştirerek yerli ve 
milli teknoloji üretimine katkı koyan Durmaz-
lar, şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programı 
kapsamında “Ultra hızlı lazerler ve tek modlu 
lazer” projesiyle yer alıyor. Makinedeki ağırlı-
ğını raylı sistemlere de aktararak dünyada ray-
lı sistemler sektöründe ilk sıralarda yer alma-
yı hedef olarak belirleyen Durmazlar, bu alan-
daki çalışmalarına Durmaray markasıyla 2009 
yılına başladı. Gelinen noktada Durmazlar, bu 
alanda da yaptığı ihracatla Türkiye’nin adını 
dünyada duyurmaya başladı.

‘Durma’ markasıyla küresel oyuncu oldu
Tüm bu başarının altında şüphesiz ki köklü bir 
girişimcilik hikayesi var. Yıl 1956… Alman Ali 
torna tezgahının başında… ‘Alman’ değil elbet… 
Sadece çok çalışkan… Lakabı da çalışkanlığın-
dan esinlenilerek konmuş…

Tekstil sanayisi için çözgü makineleri üre-
ten genç girişimci, o güne kadar yurt dışından 
ithal edilen kollu makası kendi başına üretme-
yi başardı. Ardından sac işleme makinelerinin 
yapımına odaklanarak ürettiği makinelerin ka-
litesini ve teknolojik yoğunluğunu sürekli ola-
rak yükseltti. 1974’de ilk fabrikasını Yalova Yolu 

üzerinde, ikinci fabrikasını Başköy’de açtı. Bur-
sa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2002’de faali-
yete geçen üçüncü tesis ise 55 bin metrekarelik 
bir alana sahipti. Bilgisayar nümerik kontrol-
lü (CNC) tezgâhların Türkiye’deki ilk üretici-
lerinden olan Durmaz’ın tesisleri zamanla 120 
ülkeye makine ihraç edebilecek bir kapasiteye 
ulaştı. Durmazlar markasının yabancılar için 
tela¡ uzunun zor olduğu gözlemleyen girişim-
ci, makinelerinin markasını 2000’de “Durma” 
olarak değiştirdi. Bugün üretilen makinelerinin 
yüzde 80’e yakını ABD, Avrupa Birliği ülkeleri 
ve Avusturya gibi gelişmiş sanayi ülkelerine ih-
raç ediliyor. Bir torna tezgahıyla başlayan üre-
tim hikayesi bugün yüksek kesim hızı sayesin-

B�r dönem Anadolu Kaplanları olarak tar�f ed�len pek çok ş�rket, günümüzde güçler�n� global 
arenaya da taşıdılar. K�m�ler� �hracat pazarlarında em�n adımlarla �lerl�yor. Tıpkı Bursa’dan 
doğan ve alanında dünya dev� olan Durmazlar’da olduğu g�b�. İhracata Durma markası �le 
başlayan ardından Durmaray’la hızını artıran ş�rket, sac �şleme mak�neler�nde z�rvey� zorluyor.

de savunma sanayi, havacılık endüstrisi, beyaz 
eşya ve otomotiv gibi metal sac işleme sektör-
lerine yönelik makine üretimiyle devam ediyor. 
Ali Durmaz’ın vefatının ardından ‘küresel çapta 
üretim’ ilkesine sahip çıkan evlatları Hüseyin 
ve Sinan Durmaz ile Fatma Durmaz Yılbirlik ise 
bugün görev başında. 

“Teknoloj	 Odaklı Sanay	 Hamles	” 
programında yer alıyor
Sektörünün ilk Ar-Ge merkezini kuran Dur-
mazlar, kendi mühendis kadrosuyla yüzde 100 
yerli yazılım sistemleri geliştirirken, endüstri 
4.0, otonom sistemler ile akıllı fabrikalar da fir-
manın Ar-Ge’sinde üzerinde en fazla durulan 
konular. Üretilen makinelerin büyük veri (Big 
data), akıllı veri (Smart data), bulut (Cloud) alt 
yapıları Durmazlar’ın Ar-Ge’sinde geliştirili-
yor. 2013 yılından itibaren fotonik alanında ça-
lışmalar başlatan Durmazlar Makine, üzerinde 
çalıştığı Brilase Fiber Lazer Sistemleri ile sac 
işleme endüstrisinin yüksek kalite ve hız bek-
lentilerine cevap verebilecek, tamamen yerli 
tasarım ve üretim süreci ile Türkiye ve dünya 
çapında güvenilirliğin ismi olmayı hedefl iyor. 
Teknolojideki son gelişmeleri üretim kültürüne 
yansıtan Durmazlar, modüler akıllı sistemler ile 
yüksek hassasiyet ve verimlilik, enerji tasarru-
fu, esnek üretim imkanlarını sağlayan  “Smart-
Blue-Flex” konseptini de oluşturarak tescilledi. 
Bunun anlamı ise otonom sistemler ve karanlık 
fabrikaların sac işleme sektörünün geleceğinde 
daha fazla yer tutacak olması ve Durmazlar’ı ge-
leceğe hazırlama vizyonu. Şimdi de Durmazlar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi” programı kapsamında 
“Ultra hızlı lazerler ve tek modlu lazer” üretimi 
yapacak. Özellikle otomotiv, tıp ve havacılık-
ta kullanılan bu tip lazerlerin yerlileştirilmesi 
Türkiye için büyük önem taşıyor. Üzerinde ça-
lışılacak teknoloji sadece endüstriye değil, in-
san sağlığına da fayda sağlayacak. Öyle ki insan 
vücudundaki damarlara takılan ve daralmaları 
önleyen kardiyo-vasküler stentler de yine bu tip 
lazerler sayesinde üretilebiliyor.

Romanya 
tramvay 

�mza tören�

Polonya'ya 
tramvay 
�hracatı

Hüsey�n 
Durmaz
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Mak�ne t�caret�nde etk�l� 
b�r s�lah: Menşe �spatı
TİMUÇİN ÇÖLAŞAN 
Gümrük Müşav�r� /Kızılkaya Gümrük Müşav�rl�ğ�

2019’da gerileyen küresel ticaret, COVID-19 
nedeniyle bir darbe daha aldı. Salgın nedeniy-
le ihracat gelirleri azalan birçok ülke, ithalatını 
da yavaşlatmak için farklı tedbirler alıyor. Bu 
tedbirlerin pek çoğunun kesişim kümesinde 
menşe olduğunu görüyoruz. Menşe ispatının 
en fazla istendiği sektörlerden biri de makine. 

Geçtiğimiz haftalarda ilave gümrük vergisi 
uygulamalarının süresi yıl sonuna kadar uza-
tıldı. İlave gümrük vergisi, mevcut gümrük ver-
gilerinin artırılması suretiyle uygulanan 
menşe esaslı bir vergi. Yine menşe 
esaslı, iki farklı vergi daha var. Ek 
mali yükümlülük ve anti-dam-
ping vergisi. Bu üç vergi kale-
mini ödemek ya da ödememek, 
ithalat sırasında gümrük idare-
sine eşyanın tabi olduğu mev-
zuata uygun ve doğru şekilde bir 
menşe ispat belgesi sunmak ya da 
sunmamaktan geçiyor. Menşe ispat 
belgeleri mevzuata göre menşe şahadet-
namesi, EUR1 dolaşım belgesi, tedarikçi beya-
nı veya EUR-MED dolaşım belgesi olarak fark-
lılaşıyor.

İthal edildiği ülkede hiçbir işlem görmemiş 
ya da yeterli derecede işçilik veya işleme ta-
bi tutulmamış bir eşyanın menşei değişmez. 
Örneğin Çin’den Almanya’ya ithal edilen Çin 
menşeili bir makine hiçbir işçilik veya işleme 
tabi tutulmadan aynı halde Almanya’dan Tür-
kiye’ye ihraç edilirken yine Çin menşeili ola-
rak ihraç edilir. Bu nedenle makinenin ithal 
edildiği ülke ile menşe ülkesi her zaman aynı 
olmayabilir. Biraz önce bahsettiğimiz üç vergi 
kaleminin menşe esaslı uygulandığı göz önüne 
alındığında, gümrük idaresine eşyanın menşe-
inin ispatı daha da önem kazanıyor. Eşyanın it-
hal edildiği ülke ve/veya menşei ülkesiyle her-
hangi bir menşe esaslı uluslararası anlaşma-
mız mevcut değilse, bu eşyanın menşei sadece 
Menşe Şahadetnamesi ile kanıtlanabiliyor. Ör-
neğin Almanya’dan Türkiye’ye ithal edilen Çin 
menşeili makinenin menşei sadece Menşe Şa-
hadetnamesi ile ispat edilebiliyor. Mevzuatı-
mıza göre, Menşe Şahadetnamesi ile gerçek-

leşen menşei ispatı “tercihli olmayan menşei” 
kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Başka bir örnek: Mısır’dan Almanya’ya ithal 
edilen Mısır menşeili eşya hiçbir işçilik veya iş-
leme tabi tutulmadan aynı halde Almanya’dan 
Türkiye’ye ihraç edilirken yine Mısır menşe-
ili olarak ihraç edildiğini düşünelim... Bura-
da tercihli olmayan menşe kurallarının aksine 
farklı kurallar yani uluslararası anlaşmalarla 
belirlenen “tercihli menşe” kuralları devreye 
girer. AB’nin Mısır’la mevcut olan serbest tica-
ret anlaşmasının yanına Türkiye’nin Mısır’la 
mevcut serbest ticaret anlaşmasını ekleyince 

(her iki anlaşmada da menşe kuralla-
rı aynı ve AB ile Türkiye arasın-

daki Gümrük Birliği var), söz 
konusu eşya sanki Mısır’dan 
ithal ediliyormuş gibi ter-
cihli tarifeye tabi tutula-
bilir ve indirimli veya sıfır 

vergi oranıyla ithalat yapılır. 
Bu eşyanın menşei ispatı Te-

darikçi Beyanı ile yapılır. Al-
manya’dan Türkiye’ye ihraç edi-

len Mısır menşeili eşya A.TR Dolaşım 
Belgesinin yanında Tedarikçi Beyanı eşliğinde 
geliyorsa, indirimli veya sıfır vergi oranıyla it-
halat gerçekleşebilir. Bu eşya Mısır’dan doğru-
dan Türkiye’ye ithal ediliyor olsaydı, bu sefer 
EUR1 Dolaşım Belgesi veya EUR-MED Dola-
şım Belgesi ya da fatura beyanının gümrük ida-
resine ibrazı halinde indirimli veya sıfır vergi 
oranı uygulanacaktı.

Yani konu ve uygulaması bir hayli karmaşık. 
Bu nedenle ithalatçıların, eşyaları satın aldık-
ları yurtdışındaki firmalara, hangi tür menşe 
ispat belgesine ihtiyaç duyulduğunu iyi anlat-
ması gerekiyor. Hele bir de az önce verdiğimiz 
Mısır-Almanya-Türkiye üçlüsündeki gibi çap-
raz kümülasyonlar devreye girince, hem Mı-
sır’daki ihracatçı için hem de Almanya’daki ih-
racatçı için menşe ispat belgesinin  hazırlan-
ması ve temini, diğer yandan da Türkiye’deki 
ithalatçı için menşe ispat belgesinin temini, 
sürecin karmaşıklığını arttırıyor. 

Eğer gümrük işlemleri bir menşe ispat bel-
gesi eşliğinde gerçekleştirilecekse, işlem önce-
sinde uzman bir kişi ya da kurumdan destek al-
mak faydalı olacaktır.

5 İHRACAT
STRATEJİLERİ

D�key alanda uzmanlaştı. 
Sac �şleme mak�neler�nde 
b�r�k�m ve deney�m sağladı.

Globalde kolay tela� uz 
ed�len markalar yarattı.

Müşter� ve tüket�c� 
taleb�n� �y� �zled�, pazarının 
geleceğ�ne doğru 
tesp�tler koydu.

Ar-Ge ve �novasyona 
�nandı, yüksek oranda 
yatırım yaptı

Önüne �dd�alı hede er 
koydu, ş�md� hızlı tren 
üret�m�ne soyundu



EV TEKSTİLİ

Dış Ticaret Dosyası

Türk�ye'n�n lokomot�f sektörü tekst�l�n ana dallarından ev tekst�l�, konjonktürel 
gel�şmeler�n etk�s�yle �hracatta hedef yükseltt�. Pandem�n�n ardından hızlı artan talep, 

ev tekst�l� �hracatçısına yen� �mkanlar sunuyor. Sektörün üret�mdek� gücü en büyük 
avantajını oluştururken, �hracatta yen� stratej�lere �ht�yaç duyuluyor.

katkılarıyla

Dünyada söz sah�b� 
olmanın yolu 
artık d�j�talleşmeden 
geç�yor

HASAN HÜSEYİN BAYRAM

Ev tekst�l�nde 
ülkem�z� 
 öneml� fırsatlar 
bekl�yor

YEŞİM ŞİMŞEK

Ev tekst�l�nde 
gel�ş�m �ç�n plan 
odaklı stratej� 
gerek�yor

RÜŞTÜ BOZKURT
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Küreselde alınacak çok yol var

Yıla �y� b�r 
başlangıç yapan 
Türk�ye ev tekst�l� 
sektörü �hracatı, 
pandem�yle 
b�rl�kte sonrak� 
aylarda ger�lese 
de  toparlanmayı 
başardı. Yılın 
�k�nc� yarısıyla 
k�m� kategor�lerde 
öneml� artışları 
yakaladı. 2021'de 
�se her alanda 
hızlı �hracat 
performansı 
beklen�yor.

Dr. H. Bader Arslan

ANALİZ

bader.arslan@dunya.com

Ev tekst�l� Türk�ye'n�n dünyada şansının yüksek olduğu alanlardan. Kal�tes� ve 
tasarımcı yönü üst sev�yede. Yen� dönemde akıllı tekst�l uygulamalarıyla öne çıkab�l�r.

Yıllar yaşam tarzımızı, yaşım tarzımız 
alışkanlıklarımızı, alışkanlıklarımız da 
tüketim kalıplarını değiştiriyor. Ancak hiç 
değişmeyen şeyler de var. Bunların pek 
çoğunu ev hayatında kullandığımız teks-
til ürünleri oluşturuyor. Tasarımı ve mal-
zemesi zaman zaman değişse de nevre-
simler, banyo havluları, perdeler, masa ör-
tüleri, pek çok insan için özlemi duyulan 
hayatın gerçekleştirilebilecek en kolay 
adımları olarak tüketime konu oluyor.

Tekstil, sanayi devrimi sonrası kitle 
üretimine konu olan geleneksel sektörle-
rin başında geliyor. Bununla birlikte son 
yıllarda inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları-
nın yoğunlaştığı ve somut örnekler verdiği 
sektörlerden biri. Nanoteknoloji ile üre-
tilen kumaşlar, haşere ve sinekleri uzak 
tutan nevresim takımlar, leke tutmayan 
masa örtüleri gibi pek çok yenilik, ev teks-
tili sektöründe trendleri belirleyebiliyor. 
Bu yenilikler pek çok sektörde olduğu gibi 
tekstil sektöründe de kısa sürede küresel 
çapta yaygınlaşıyor.

Bugün dünyanın her noktasına Denizli 
havlu ve bornozları satılıyor. Büyük spor 
kulüpleri, Fransız haute couture marka-
ları, uluslararası büyük otel zincirleri De-
nizli üretimini tercih ediyor. Bursa, tül ve 
çarşaf üretiminin, Uşak ise battaniye üre-
timinin başkenti. 

20 yıl önce Türkiye’nin küresel ev teks-
tili pazarındaki payı yüzde 5’in üzerindey-
di. Bu pay zamanla Asyalı rakiplere doğru 
kaydı ve bugün yüzde 3’lerde seyrediyor. 
Bunun en bariz örneklerinden birini Çin 
oluşturuyor. 2001’de küresel ev tekstili ih-
racatının yüzde 16’ını yapan Çin, 2019’da 
dünya ihracatının yarıdan fazlasını yapı-
yor.

Ev tekstili, kapsadığı ürünler itibarı ile 
sınırları net bir şekilde çizilebilen bir sek-
tör değil. O yüzden uluslararası ticaret ve-
rilerini, kıyaslamasını daha doğru yapa-
bilmek adına, geniş tanımlı ve dar tanımlı 
olarak iki farklı şekilde paylaşmayı daha 
uygun görüyoruz.

Geniş tanımlı sınıfl andırmaya göre, 
2019 yılında dünya genelinde ev tekstili 
ihracatı 99,2 milyar dolar olarak gerçek-
leşti. Bunun 52 milyar dolarını Çin ger-
çekleştirdi. Son 20 yılda Çin’in ev tekstili 
ihracatı 5,7 milyar dolardan 52 milyar do-
lara yükseldi. Türkiye’nin aynı dönemdeki 
ihracatı ise 1,6 milyar dolardan 3,1 milyar 
dolara çıktı. Bununla birlikte dünya ih-
racatındaki payımız yüzde 4,5’ten yüzde 
3,2’ye geriledi.

En Büyük İhracatçılar
2019’da 99,2 milyar dolar olan küresel ev 
tekstili ihracatının ülkelere göre dağılımı 
incelendiğinde Çin’in açık ara liderliği gö-
ze çarpıyor.

Dünya ihracatının yarıdan fazlasını ya-
pan Çin’in ardından en çok ihracatı Hin-
distan, Pakistan, Tayvan ve Türkiye ger-
çekleştiriyor. Dikkatinizi çektiği üzere ev 
tekstili ihracatında gelişmekte olan ülke-
lerin büyük payı var.

Gelişmiş ekonomiler arasında en çok ev 
tekstili ihracatını 2,8 milyar dolar ile Gü-
ney Kore, 2,8 milyar dolar ile Almanya ve 
1,9 milyar dolar ile İtalya gerçekleştirdi.
Ülkelerin ve sektörlerin karşılıklı ihracat 
ve ithalat verileri çoğu zaman birbiri ile 
uyumsuzluk gösterir. Örneğin, Çin ev 
tekstilinde Arjantin’e 193 milyon dolar 
ihracat yaptığını beyan ederken Arjantin 
ise aynı yılda Çin’den 206 milyon dolar 
ev tekstili ithalatı yaptığını belirtebilir. 
Özellikle taraflardan en az birinin az 
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke olması 
durumunda bu daha sık karşılaşılan bir 
sorun olabiliyor. 

Söz konusu farklılık çoğu zaman geliş-
memiş ülkelerdeki istatistiklerin sağlıklı 
tutulamaması sebebiyle, kimi zaman ise 
farklı istatistiksel yöntemler uygulanma-
sı nedeniyle oluşuyor. Ticarete konu olan 
malın ana ihracatçıları ve ana ithalatçıları 
arasında gelişmişlik farkı ne kadar çoksa, 
dış ticaret verileri arasındaki uyumsuz-
luk da o denli yüksek olabiliyor. Ev teks-
tili özelinde de dünya ev tekstili ihracatı 
ile ithalatı verileri benzer şekilde farklılık 

gösteriyor. 99,2 milyar dolarlık ihracata 
karşılık 79,7 milyar dolarlık ithalat veri-
sine sahibiz.

Ev tekstili ithalatında lider ülkeler ge-
nel olarak gelişmiş ekonomiler. 2019 
yılında en büyük ithalatçı 16,1 milyar do-
lar ile ABD ve dünya ithalatını yaklaşık 
yüzde 20’si gerçekleştiriyor. ABD’yi Viet-
nam, Almanya, Japonya, İngiltere, Fran-
sa gibi gelişmiş ekonomiler izliyor.

Türk�ye’n�n Ev Tekst�l� T�caret�
Ev tekstili, Türkiye’nin dış ticaretinde 
fazla verdiği sektörlerden biri. Bu alanda 
2019 yılında 3,1 milyar dolar ihracat, 820 
milyon dolara yakın ithalat yapan Türki-
ye, ev tekstilinde dünyanın en büyük be-
şinci ihracatçısı konumunda. Son yıllar-
da dünya ihracatındaki payı hafifçe geri-
lese de 2019’da yüzde 3,2 pay sahibi olan 
Türkiye’nin en büyük pazarlarını Avru-
pa ülkeleri oluşturuyor. 3,1 milyar dolar 
civarındaki ihracatın 2 milyar dolarlık 
kısmı Avrupa ülkelerine gerçekleşiyor. 
İhracatın yüzde 9,2’si ABD’ye, yüzde 10’a 
yakını Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya, yüz-
de 5’e yakını ise Rusya ve Orta Asya ülke-

lerine yapılıyor.
Ev tekstili sektöründe Türkiye’nin en 

fazla ihracatını yaptığı ürün yaklaşık 640 
milyon dolar ile havlu. Bunu 600 milyon 
dolara yakın çarşaf, 300 milyon dolara ya-
kın perde kumaşı, 200 milyon dolara ya-
kın bornoz ihracatı izliyor.

Ç�n’�n Ez�c� Varlığı
Türkiye’nin 1,5 milyar dolar civarın-

da ev tekstili ihracatı yaptığı 2001 yılın-
da, Çin 5,5 milyar dolar ihracat ile sek-
törün bir numarası idi. Ama tek başına 
dünya ihracatının yüzde 16’sını yapıyor-
du. 2019’da 52,4 milyar dolar ile dünya ih-
racatının yüzde 53’ünü Çin gerçekleşti-
riyor. Çin’in giderek güçlenen bu varlığı 
pek çok ülkenin ithalatında açık ara ilk sı-
rada gelmesine zemin hazırladı.

Çin’in çok ihracat yaptığı ekonomi 
ABD. Toplam 52,4 milyar dolar ev tekstili 
ihracatı yapan Çin bunun yaklaşık beşte 
birini ABD’ye yapıyor. ABD’nin ev tekstili 
ithalatında Çin’in payı ise yüzde 56.
İlk beş sıradaki diğer ülkeler Vietnam, 
Japonya, Endonezya ve Nijerya. İlk 5 ül-
ke Çin’in ev tekstili ihracatının yüzde 

36,4’ünü temsil ediyor.
Çin’in, Vietnam’ın ev tekstili ithalatın-

da payı yüzde 52 iken, Japonya’nın itha-
latında payı yüzde 73, Endonezya’nın it-
halatında yüzde 56 gibi son derece yük-
sek oranlar. Çin, ev tekstili ihracatının 
yaklaşık olarak yüzde 40’ını çevresinde 
ülkelere yapıyor. Avrupa ülkelerine ya-
pılan ihracat 7 milyar dolar civarında ve 
toplam ihracatın yaklaşık yüzde 14’ünü 
oluşturuyor. 

Gelelim 2020 rakamlarına...Yıla iyi 
başlayan, Ocak'ta yüzde 7, Şubat'ta yüz-
de 10 ihracat artışı yakalayan sektör, tüm 
ekonomileri etkileyen pandemiyle birlik-
te sonraki dönemlerde kan kaybetmeye 
başladı. Haziran'da yakalanan ivmeyle, 
Eylül'de ihracat yüzde 15, Ekim'de yüz-
de 16 artış kaydetti. Ocak-Ekim sonu iti-
bariyle geçen yılın aynı dönemine göre 
ihracat yüzde 4.8 düşüş yaşasa da yakın 
geleceğe ilişkin olarak beklentiler üst de-
recede olumlu. 10 aylık dönemde ihracat 
yastık ve yorganda yüzde 6, perde ve stor-
da yüzde 5, çarşafta yüzde 1 artış kayde-
derken, havluda yüzde 13, bornozda ise 
yüzde 16 gerileme ortaya çıktı.
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Gel�şm�şl�k düzey�
büyük fırsat sunuyor

Toplum yapısı ve yüksek 
talep, büyük ölçekl� 
üret�m� öncel�kl�yor
330 milyona yakın nüfusu olan 
ABD’de 120 milyondan fazla 
mesken var. Her yıl 8 milyon ci-
varında yeni konut satışı yapı-
lan ülke ev tekstili sektörü açı-
sından canlı bir pazar. Bunların 
yanında yurt içi ve yurt dışı tu-
rizm açısından dünyanın önde 
gelen ülkelerinden biri olma-
sı turizm sektörü kaynaklı ev 
tekstili talebini artıran önem-
li bir faktör. Nitekim her yıl 80 
milyona yakın insan ABD’yi zi-
yaret ediyor. Diğer yandan 1,1 
milyon yabancı öğrencinin eği-
tim gördüğü ülke, bu öğrencile-
rin hızlı sirkülasyonu nedeniy-
le de ev tekstili ürünlerini sık 
sık yeniliyor.

ABD ev tekstili piyasasının 
büyüklüğünün 30 milyar dolar 
civarında olduğu tahmin edili-
yor. Bu talebin yarıdan fazlası 
ithalat yolu ile karşılanıyor. 16 
milyar dolardan fazla ev tekstili 
ithal eden ABD, bu ihtiyacının 
büyük kısmını Çin’den karşılı-
yor. Çin’i, Hindistan, Pakistan, 

Meksika ve Türkiye takip edi-
yor. ABD’nin 16 milyar doları 
aşan ev tekstili ithalatının en 
büyük kalemini 3,3 milyar do-
lar ile çarşafl ar, 3,2 milyar dolar 
ile yatak takımları oluşturuyor. 
Ülkenin havlu ithalatı 2,2 mil-
yar doları üzerinde.  1,4 milyar 
dolarlık battaniye ve aynı de-
ğerde perde ithalatı yapan ABD 
bu ürünlerde dünyanın en bü-
yük ithalatçısı.

Çin, küresel piyasada atağa 
geçmeden önceki yıllarda Tür-
kiye, ABD ev tekstili piyasasın-
da yüzde 7’nin üzerinde paya 
sahipti. Ancak yıllar ilerledikçe 
bu pay yüzde 2’ye geriledi. Buna 
karşılık Çin’in ABD pazarında-
ki varlığı güçlendi.

Türkiye’nin ABD’ye ev teks-
tili ihracatı 2019’da 330 milyon 
doların üzerindeydi. Bu ihra-
catta en büyük pay 140 milyon 
dolar ile tuvalet ve mutfak bez-
lerine (havlu) ait. Bunu 60 mil-
yon dolar ile yatak çarşafl arı iz-
liyor.

Kanada ABD’ye göre çok daha küçük ve çok daha az 
hareketli bir pazar. 37 milyon nüfusu olan ülkede 14 
milyon civarında mesken var. Ülkeyi ziyaret eden yabancı 
turistlerin sayısı 20 milyon civarında.

Ülke ev tekstili ihtiyacının büyük kısmını Çin ve 
ABD’den karşılıyor. Toplam 1,57 milyar dolar olan 
ithalatın yarısı Çin’den yapılırken, ABD’nin payı yüzde 13 
civarında.

Önceki yıllarda Kanada’nın ithalatında payını yüzde 
3’e kadar çıkaran Türkiye’nin 2019’da aldığı pay yüzde 2 
düzeyinde. Türkiye, Kanada’nın sekizinci tedarikçisi.

Türkiye gerek ABD gerek Kanada pazarında varlığı 
2000’li yıllar boyunca erozyona uğradı. Bu iki ülkeye ev 
tekstili ihracatımız üç boyutta zayıfl adı. Birincisi dolar 
bazında gerileme. İkincisi ülkelerin ithalatından aldığımız 
payın düşmesi. Üçüncüsü ise bu iki ülkenin Türkiye’nin ev 
tekstili ihracatından aldığı payın azalması. Her üçünde de 
bugün, 2000’li yılların başından daha zayıf durumdayız.

0 • PA Z A R T

Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin 
olsa da Türkiye ve Çin’in ihracatta 
yoğunlaştığı bölgeler birbirinden çok 
farklı. Türkiye’nin ihracatında Avrupa 
yüzde 63, ABD yüzde 9,2; bu iki bölge 
toplamda yüzde 72’den fazla paya sahip. 
Çin’in ihracatında ise Avrupa yüzde 14, 
ABD ise yüzde 18,4; ikisi toplamda yüzde 
32 civarında paya sahip. Dolayısı ile ABD 
ve Kanada pazarında Çin güçlü bir rakip 

olsa da; bu iki ülke Türkiye’nin de güçlü 
olduğu pazarlar. ABD pazarında yer 
edinmek isteyen � rmalarımızın dikkat 
etmesi gereken en önemli şey ölçek. 
Yani ihracat potansiyeli olan maldan 
aynı standartta onbinlerce tedarik etme 
kapasitesine sahip olmak gerekiyor. 
ABD’ye ihraç edilen mallarımızın 
büyük kısmı zincir mağazalarda başka 
markalar altında satılmak üzere 

gönderilen mallar. Dolayısı ile 
tasarım ve markalaşma ile ABD’ye
 ihracatımızda hızlı bir yükseliş 
yakalanması mümkün. Türkiye’nin ev 
tekstili ihracatında Avrupa ve ABD’nin 
önemli bir payı var. Ancak Güney 
Amerika ve Asya ülkelerine ihracatımız 
yok denecek kadar az. Bununla birlikte 
küresel talebin büyük kısmı Asya 
ülkelerinde yoğunlaşıyor.

FİRMALARIMIZA HATIRLATMALAR

HEDEF
ÜLKELER

Tüm gel�şm�ş 
ülkelere olduğu 
g�b� Kanada'ya 
da en büyük 
�hracatı Ç�n 
gerçekleşt�r�yor. 
Bu alanda 
Türk�ye'n�n de 
yüksek şansı 
bulunuyor.
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Türk�ye'de ev 
tekst�l� sektörü 
öneml� ölçüde 
'deney�m ve 
b�r�k�m' sah�b� 
olmuştur. Yanı 
sıra sektör 
olarak yüksek 
üret�m kapas�tes� 
en büyük 
avantajlarındandır. 
Ev tekst�l�nde 
sağlıklı gel�şme 
yaratmak �ç�n plan 
odaklı stratej� 
tasarlanması 
gerekmekted�r.

Ülkemizin zengin yeraltı kaynakları 
var söylemi yaygın, ama işin ayrıntı-
sı bilenler de, “Ülkemiz fakir maden-

ler bakımından zengin ülkedir” dediğinde, 
karşı görüşte olanlar böyle bir iddia karşısın-
da çok sağlam gerekçe ortaya koyamıyor. Son 
yarım yüzyılda, ülkemizin kalkınma serüve-
nini yakından gözleyenler, su kaynakları baş-
ta olmak üzere yeraltı ve yerüstü varlıkları-
mız bakımından “bolluk” ülkesi olmadığımı-
zı biliyoruz. Dayanacağımız temel kaynağın 
“insanımızın girişimci gücü” olduğu bilinci-
ne eriştik. Bu bilinçledir ki, bulduğumuz coğ-
rafyada 20’nci yüzyılın sonlarından 21’inci 
yüzyılın ilk çeyreğini kaplayan zaman kesi-
tinde geleneksel sanayi üretimini öğrenmiş 
toplumlardan biriyiz. Öğrendiğimiz ve yerel-
den küresele taşıdığımız üretim alanların-
dan biri de “ev tekstili”.

Sahada eli taşın altında olan çok sayıda 
üreticiyle yaptığımız görüşmelerde farklı ve-
rilerden söz edilse de, çoğunluğun benimse-
diği verilere göre dünya genelinde ev tekstil-
leri piyasasındaki yıllık ciro 100 milyar dolar 
düzeylerinde. Bu rakamın 50 milyar doları 
tek başına Çin’e ait. Çin’i izleyen Hindistan 
8 milyar dolara yakın bir paya sahip. Üçün-
cü sıradaki Pakistan 6 milyar dolar düzeyine 
ulaşırken, Türkiye’nin payı 5 milyar dolar dü-
zeyinde. Bu 5 milyar doların 3.5 milyar doları 
resmi kayıtlarda yer alıyor. Bir milyar doları 
aşan bölümünün de yakın ve komşu ülkeler-
den gelenlerin yaptığı alışverişin tahmini de-
ğerini oluşturuyor. 

Dünya genelinde üretim ve ticaretin yapısı 
hızla değişiyor. Bütün üretim alanlarında ol-
duğu gibi, ev tekstili alanında da birikim yete-
neğini koruyarak, uzun dönemli geleceği gü-
ven altına alabilmek için iki önemli gündemi 
dikkate almak gerekiyor: Sektörün gelenek-
sel yapısı içinde orta-düşük teknolojileri, or-
ta-ileri teknolojilere taşıyarak, ileri düzeyde 
yetişkin işgücü arzıyla da besleyerek “yüksek 
katma değerli” ürünlere yönelmek. Diğeri de, 
dijital ekonominin yarattığı yeni ağ yapısı ve 
platformlarda yerimizi alarak sektörün “sür-
dürebilirliğini” güven altına almak.

Ev tekstili sektöründe sağlıklı gelişme ya-
ratmak için plan-odaklı strateji tasarlamamız 
gerektiğini düşünüyoruz. Eli taşın altında 
olan, içlerinde birkaç kuşaklık bilgi birikimi-
ne de sahip olan üreticilerle yaptığımız görüş-
melerde ulaştığımız bilgilerle, sektörü beş de-
ğişik yönüyle tartışmak istiyoruz: Öncelikle, 
ev tekstili sektörünün yapısal ve ekonomik 
özellikleri hakkında net bilgi sahibi olmamız 
gerekiyor. İkincisi, ev testilinde yeni rekabet 
anlayışı ve rakip stratejilerini iyi kavramalı-
yız. Üçüncüsü, değer yaratma zincirini ve sü-
reçleri iyi tanımlayarak haritalandırmalıyız. 
Dördüncüsü, Türkiye ev tekstili üretimini 
açık ortamlarda sürekli sorgulayarak fırsat ve 
tehlikeleri “erken uyarı mantığıyla”  izleme-
liyiz. Beşincisi de, iş yapma süreçlerinin ve 
ürün bileşenlerinin radikal değişmeler yaşa-
dığı günümüzde, özellikle mobil iletişim ala-
nındaki sıçramaların yarattığı yeni ağ yapıları 
ve platformlarda yer almanın gerektirdiği iş-
birliklerini geliştirmeliyiz.

EV TEKSTİLİNİN YAPISAL 
VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
Ev tekstili sektörünü değerlendirirken, sek-
töre geçerli olan yapısal ve ekonomik özel-
likleri, bu özelliklerin dijital teknoloji bağ-
lamında ne yönde değiştiğini tartışma gün-
deminde diri tutmalıyız. Sektörün belirgin 
özelliklerinden biri “emek-yoğun” niteli-
ğidir. Pamuk tohumunun geliştirilmesin-
den, ekim alanlarının genişletilmesine, çır-
çır atölyelerine, iplik üretiminden dokuma ve 
örme işlemlerine, boyama aşamasından kon-
feksiyona, pazarlama ve satış işlemlerinden 
lojistik sorunlarına, son tüketiciye erişene 
kadar değer yaratmanın değişik katmanla-
rında insan emeği gerektiren bir iş alanı oldu-
ğu bilincini yükseltmeliyiz. Ev tekstili sektö-
ründe söz söyleyen herkesin “istihdam yarat-
ma”  gücünü vurgulaması önemli, ama yapay 
zeka çağında rekabet koşullarının sektördeki 
istihdamı nasıl etkileyeceğini yoğun biçim-
de tartışmaz, bir ortak akıl üzerinde ilgili bü-
tün aktörler birleşmezsek, var olma ve değer 

Gel�şm�şl�ğ�n öneml� göstergeler�nden 
b�r� de fırsatları kap�tal�ze etme becer�s�d�r 
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üretme gücümüzü sürdürebilmemiz tehlike-
ye girer.

Pamuk ve iplik arzında istikrar, ev teks-
tili sektörünün önünü görmesinin temel gir-
dilerinden biridir. Pamuk ve iplik üretimin-
deki istikrarla ilgili “envanter ve net bilgi” 
atılması gereken ilk adımdır. İkinci adım, pa-
muk ve iplik alanında değer yaratmanın bü-
tün katmaları arasında “etkin koordinas-
yon” yapabilmek için plana ve yol haritasına 
sahip olmaktır. Sektördeki bütün aktörlerin, 
ev tekstilinin temel girdisi olan pamuk ve ip-
lik konusunda nitelikli fikre, alternatif öneren 
projelere rekabette şans eşitliği yaratan plan-
lara sahip olunmalı.

Ev tekstili üretiminde geleneksel maki-
ne-donanım ihtiyacında olduğu gibi, dijital uy-
gulamaların yarattığı “yeni iş süreçlerine” 
uygun makine-donanım ihtiyaçlarını da ta-
nımlamalıyız. Makine-donanım ithalatı ya da 
yerli üretimi sektördeki gelişmesinin yönünü 
ve hızını belirleyecektir. Ağırlıklı olarak “ithal 
makine-donanım” üzerinde gelişen sektörde 
“ yerli makine kullanımını” özendirilirse 
makine sektörünü geliştirir, kıt kaynakları-
mızdan biri olan “döviz” ihtiyacını azaltmaya 
da katkı yapar. Bu konuda önyargı ve yerleşik 
doğruların aşılması için kamu yönetimi, ev 
tekstili sektöründeki iş insanları ve makine 
üreticilerinin bir ortak dil yaratmaları, ortak 
anlatımla güven oluşturmaları için işbirliği bi-
lincini geliştirmeleri de gündemdeki yerlerini
koruyor.

Sektörün dayandığı “küçük ve orta ölçek” 
işletme yapısının fırsat ve tehlikeleri sürek-
li sorgulanmalı. Bu yapı, son dönemde sektö-
rün yararlandığı “kısa boy siparişleri” karşıla-
mada esneklik ve hızıyla varlığını sürdürüyor. 
Özellikle Avrupa ülkelerinin taleplerini karşı-
lamada coğrafi konumumuzla birlikte, sektö-
rün yapılanması da etkili oluyor. Bugünkü ya-
pı yurtiçi piyasada “marka” yaratmada önemli 
adımlar atılmasına vesile oluyor. Ancak yurt 
dışına yönelik “marka yaratma” konusunda, 
büyük ölçek yaratılması, doğru kapsamla müş-
teri erişilebilirliği ve Ar-Ge, tasarım ve inovas-
yonla sürdürülebilirliğin sağlanması da yoğun 
biçimde sorgulanması gereken sorunlar. Diji-
tal ekonominin ölçek, kapsam ve öğrenme sü-
reçlerini iyi kavrayarak, uzun dönemli geleceği 
güven altına almak için, kur, faiz, borsa, enfl as-
yon gibi piyasa üst göstergeleri kadar, sektör 
yapısının “dip dalgalarını”  yaratan yapıları 
da sorgulamalıyız.

Ev tekstili üretiminde  “ürün çeşitliliği-
nin” sürdürebilirliği nasıl etkilediği, “ucuz-e-
mek odaklı üretimin” katma değer yaratma-
daki kısıtlarını da tartışmalıyız. “Fiyat-odak-
lı rekabetin” emek verimliliği bağlamında 
sorunları, “marka ve imajın” gelir kalitesini 

artırmadaki rolünü de geniş anlamda sorgula-
malıyız. “Pazarlama ve satış etkinliklerin-
de” yaygınlaşma ve derinleşmesinin sağladığı 
yararlar, rakiplerin yarattığı “haksız rekabe-
tin” önlenmesinin mekanizmaları ve rekabet-
te sektör için yaratılacak “şans eşitliğinin” 
yapısal ve ekonomik özellikler bağlamı da gün-
demimizde yer edinmeli. İyi bir “yönetişim-
le” aşabileceğimiz ve aşamayacağımız yapısal 
değişkenleri netleştirmeden, sektörde uzun 
soluklu gelişmeyi güven altına alamayız. Ne 
kadar ürettiğimiz, kaç ülkeye satış yaptığımız, 
ne kadar döviz kazancı yarattığımız, kaç kişi 
istihdam ettiğimiz elbet ki önemli… Unutma-
yalım ki saydıklarımızın hepsi “sonuçlar”. Ev 
tekstili sektörünün sürdürebilirliğini sağlaya-
cak olan ise gelişmenin dinamiği olan “süreç-
lerin” uyu kavranmasıdır.

REKABETTE YENİ YAPILANMA 
VE RAKİP STRATEJİLERİ
Ev tekstili sektörünün ürettiği değerden pay 
alan herkesin, günlük medya akışlarının yo-
ğunlaştığı piyasa üst göstergeleri kadar, “reka-
bet sistemleri ve rakip stratejileri” analiz-
lerine de zaman ayırmaları gerekiyor. Dünya-
daki ev tekstilinin yarısını üreten Çin’le ilgili 
“iş istihbaratı” olmadan; oradaki üreticilerin 
özelliklerini bilmeden sektörde uzun dönemli 
geleceği güven altına alamayız. Rekabet, raki-
bin yarattığı boşluklardan yararlanarak, fır-
satları paraya dönüştürdüğümüz zaman kaza-
nılabilen bir olgudur.

Ev tekstilinde yer alan büyük üreticilerin 
ve STK yetkililerinin Çin, Hindistan ve Pa-
kistan’daki üretim yapılarını, bu yapıların ge-
lişmelerden nasıl etkilendiklerini yakından 
izlemeliyiz. Söz konusu ülkelerin kendi içle-
rinde ya da küresel düzlemde gelişmeler kar-
şısındaki refl ekslerin, ülkemizdeki ev tekstili 
üretim ve ticaretini nasıl etkilediğini sürekli 
analiz eden yapılar oluşturmalıyız. Ülkemiz-
de bağımsız, gerçekten ehil insanların istih-
dam edildiği, değer yaratmanın temel girdisi 
olan sahadaki  “küçük veriyi”, küresel ölçekteki 
“büyük veriyi” derleyen, ehlileştiren ve sektör 
ilgililerine sunan Ev Tekstili Enstitüsü’nü 
ivedilikle kurmalı ve işletmeliyiz.

Günümüzün önemli bir gerçeği haline ge-
len “ticaret savaşlarının” sektör bağlamın-
daki olası etkileri de gündemimizde olmalı. 
Özellikle mobil iletişim alanda beşinci kuşak 
teknolojinin yarattığı sınırsız bağlantı, sınır-
sız iletişim ve sınırsız işbirlikleri potansiyeli-
nin gelecek 10 yılda bütün üretim alanlarında 
radikal değişiklikler yaratacağı iyice belli ol-
muştur. Teknolojik yapının alabildiğine küre-
selleştiği bir süreçte, rakiplerin “açık ve gizli 
engellerle üretimlerini koruma strateji, 

taktik ve operasyonları”  merak menzili-
mizde olmalı. COVID-19 salgınının yarattığı 
etkileri, ev tekstili sektörü bağlamında ana-
liz ederek; yaratılan fırsat ve tehlikeleri analiz 
ederek, gelecekte benzeri etkiler karşısında 
“ev tekstili sektörünün alternatif tepki 
stratejilerini” çalışmalıyız.

Çorap üretiminde Alman firması FAL-
KE’nin, 5 Kasım 2020 günü DÜNYA Gazete-
si’nde paylaştığımız Ar-Ge, tasarım, inovas-
yon önlemlerini, ülkemizdeki ev tekstili fir-
malarının da rekabet avantajı bağlamında ele 
almaları gerekiyor. Üreticilerle sıkı bir işbir-
liğiyle, kamu yetkililerinin “ithalatta hak-
sız rekabeti önleyici” önlemleri dinamik bir 
anlayışla yönetmeleri şart. Ayrıca, “sektör-
deki sermaye ihtiyacının”  da yeni rekabet 
koşulları çerçevesinde nasıl karşılanacağı da 
üzerinde özenli çalışmaların yapılması gere-
ken sorunumuz.

Ev tekstili sektöründe pamuk, iplik, maki-
ne-donanım kadar “enerji girdisi” gibi diğer 
girdilerin rakiplere göre karşılaştırmalı üstün-
lük yaratıp yaratmadığı da özenle izlenmesi 
gereken rekabet gücü değişkenleridir. Rekabet 
gücü, öncelikle “iç yapının gücüne” bağlıdır. 
Ev tekstili sektöründe bugünkü yapılanma-
sının yarattığı zayıfl ıkları, oluşturduğu güç-
lü yanları çok net şekildi bilmeliyiz. Bir adım 
sonra da, dışardaki rakiplerin bizi “içimizden 
vurma” ve “dışarıdan kuşatma” strateji, tak-
tik ve operasyonlarına kafa yormalıyız. Rakip 
analizleri yaparken, günümüzde rekabet göçü-
nün özünde sağlıklı veri, net bilgi, etkin koor-
dinasyon yapabilen yönetişim kalitesi ve belli 
alanlara odaklanarak sürdürebilirliği sağlama 
gücü olduğunu bir an bile unutmamalıyız.

DEĞER YARATMA ZİNCİRİ 
VE SÜREÇ HARİTALANDIRILMASI
Günümüzde “hakimiyetçi rekabet” ahlayı-
şının yaygınlaştığı ve derinleştiğini yazıları-
mızda sürekli paylaşıyoruz. Hakimiyetçi reka-
bet, rakibinin bütün hatlarına saldır, bütün po-
tansiyellerini yok et, yok edemiyorsan ortak ol 
ve düşmanını cebinde taşı anlayışı üzerine ku-
ruludur. Hakimiyetçi rekabet koşullarında ev 
tekstil sektörümüzü korumak ve geliştirmek 
için pamuktan ipliğe, örme ve dokumadan bo-
yamaya, konfeksiyondan etiketlemeye, marka 
ve imaj etkisinden coğrafi konuma, yetişkin iş-
gücü sorunundan lojik sorularına, tüketici al-
gısına kadar bütün değer yaratma aşamalarını 
tanımlayan süreç haritasını elde tutmalıyız.

Elimizin menzilinde değer yaratma zinciri-
nin bütününü kapsayan “süreç haritalarımız” 
yoksa, sektörü etkilediğini bildiğimiz, “sıfır 
atık, yeşil dönüşüm ve sürdürebilirlik” 
uygulamalarına  etkili bir uyum  sağlayamayız. 
Sektörle ilgili “yol haritamız” yoksa, “aile 
şirketlerinin kurumsallaşma” sorunlarını 
çözemeyiz. Yol haritamız yoksa, “geri dönüş 
yükü olmaması nedeniyle artan lojistik ma-
liyetlerini”  düşürecek alternatif yollar bu-
lamayız. Haritalarımız yoksa, “dönüştürme 
ve işlem maliyetleri dengelerini” kuramaz, 
geleceği güven altına alamayız.

TÜRKİYE EV TEKSTİL ÜRETİMİNİN 
FIRSAT VE TEHLİKELERİ
Ülkemizde ev tekstili sektörü önemli ölçüde 
“deneyim ve birikim” sahibi olmuştur. Sektör, 
küresel pazarlara açılmış, örneğin havlu üre-
timinde  “Türk Havlusu” bir “sektör markası” 
haline gelmiştir. Avrupa ülkeleri özellikle eko-
nomik dalgalanmalar ve COVID-19 salgınında  
gözlendiği  gibi, sektörün   küçük ve orta ölçek 
yapısının sağladığı hız ev esneklik nedeniy-
le ülkemiz  üretimini  tercihe yönelmiştir. Ül-
kemizdeki girişimci Doğu ile Batı kültürlerini 
kolay sentezlemekte, iletişim kurmakta daha 
sağlıklı etkileşim yaratabilmektedir.

Çin’deki gelişmeler, ticaret savaşları, yeşil 
ekonomi akımı gibi konular nedeniyle “Çin 
algısı” sorgulanmaktadır. Son yıllarda küre-
sel ölçekte yaşanan siyasi gerilimler bize önce 
komşularımızla, giderek bütün ülkelerle ilişki-
lerin yarattığı “yumuşak gücün” ticaret hacim-
lerini etkilediğini öğretmiştir.

Ev tekstili sektöründe “dış bağımlılık ora-
nını” bugünkü düzeyinden daha aşağılara çek-
me potansiyelleri vardır.

Ev tekstili sektörümüz, sektörün özellikleri-
ni dikkate alan, sektör yetkilileriyle katılımcı, 
paylaşımcı ve kapsayıcı anlayışla düzenlene-
cek  “teşvik sistemleri” ile üretimin niceli-
ğini de niteliğini de  yükseltecek potansiyelle-
re sahiptir.

Ekonomimizin bütün aktörleri, kapsayıcı 
bir anlayışla sektörü ele alır, açık tartışmalar, 
bilimsel analizlerle yönlendirirse, tehlikeleri 
düşük maliyetle atlatabilir; fırsatları da en üst 
düzeylere çıkarabiliriz.

Ev tekst�l� sektörümüz ülkem�z�n 
öneml� b�r�k�me sah�p olduğu 
değerler�m�zden b�r�d�r. Bugün geld�ğ� 
aşamada, sektörü torn�stansız gem� 
g�b� algılamadan, sektörün güçlü 
yanları kadar zayıf yönler� olab�leceğ�n� 
de b�lerek kend�m�ze ayna tutmalıyız. 
Medya b�lg�lend�r�l�rken hep 
başarılardan söz etmen�n mot�vasyonu 
abartıldığında, z�hn� modeller�m�z�n 
varsayımlarını sürükle sorgulamaktan 
kaçınma eğ�l�m� de güç kazanıyor. 
Oysa gel�şmen�n etk�l� yolu kend�m�ze 
ayna tutmak, başarıları h�kayeler�m�z 
kadar başarısız yanlarımızı da 
sorgulama özgüven�ne sah�p olmaktır.

Ev tekst�l� sektörünün net ver�, 
kal�tel� b�lg�, etk�n koord�nasyon, 
karşılaştırmalı üstünlüğü olan alanlara 
odaklanma �ht�yacı vardır. D�nam�k 
b�r envanter, �zleyen b�r enst�tü 
yapılanması b�nayı ayakta tutan 
kolonlardan b�r�d�r.
Ev tekst�l� sektörünün, ulusal ölçekte 
b�r ortak stratej�, s�nerj� yaratacak 
�şb�rl�kler� yapılanması, d�j�tal 
ekonom�n�n ağ ve öğrenme 
etk�ler�n� d�kkate alan, platform 
yapılarında yer ed�nmes�n� sağlayacak 
olan adımları sorgulaması da 
atılması gereken adımlardır.
Sektörü, “yen� nes�l �ht�sas OSB’ler�yle 

destekleme” konusu mutlaka 
tartışılmalı, olmazları ve olab�l�r 
olanları netleşt�r�lmel�d�r.
Sektörde oluşan “yerl� markaları”, 
uluslararası planda “marka ve �majın” 
satış etk�ler� ve sürdüreb�l�rl�k katkıları 
bağlamında değerlend�rmek yararlı 
olacaktır. Sektörde “marka destekler�” 
netleşt�r�lmel�d�r.
Ayrıca, yurt dışındak�  “t�caret 
ataşeler�n�n tüccar anlayışı” �le h�zmet 
sunması, “yerl� mak�ne kullanımının” 
özend�r�lmes�, “döv�z kuru, fa�z ve 
en� asyonun” olumsuz etk�ler�n�n 
g�der�lmes� g�b� sorunların da üzer�ne 
hep b�rl�kte g�d�lmel�d�r.

X Halatlara  b�rl�kte asılmalıyız
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Dış T�caret Dosyası: EV TEKSTİLİ

Dünyada söz sah�b� olmanın yolu 
artık  d�j�talleşmeden geç�yor
1991 yılında İstanbul Sultanhamam’da 
“Toptan Mefruşatçılar Derneği” adı ile 
faaliyete geçen Türkiye Ev Tekstili Sa-
nayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin 
(TETSİAD) hali hazırda bin 100 aktif 
üyesi bulunuyor. Tek başına bu rakam 
dahi sektörün büyüklüğünü ifade etme-
ye yetiyor olsa gerek. Yanı sıra sektör 
oyuncularının örgütlü yapıya yatkın-
lığını göstermesi açısından da önemli 
sayılmalı.

Türkiye genelinde 32 ilde aktif olarak 
çalışmalarını yürüten TETSİAD Baş-
kanı Hasan Hüseyin Bayram, “Türk ev 
tekstili sektör temsilcilerini dünyaya 
tanıtan, dünya pazarında kendilerine 
yer bulmalarını sağlayan vizyoner ça-
lışmalar gerçekleştiriyoruz” diyor.

Geniş bir ürün yelpazesinde hizmet 
veren sanayicilerden ve toptan ve pera-
kende satış hizmeti veren firmalardan 

oluşan üye profiline sahip TETSİAD’ın, 
ev tekstilinde Çin, Hindistan ve Pakis-
tan’dan sonra en büyük dördüncü teda-
rikçi ülke olan Türkiye’nin ekonomisi-
ne güç veren önemli bir sektörü temsil 
ettiğini kaydeden Başkan Hasan Hüse-
yin Bayram, Alternatif Dünya’ya şu de-
ğerlendirmeyi yaptı:

K�logram başı 8 dolardan
 fazla �hracat değer�
“Kilogram başı 8 doların üzerinde bir 
ihracat değeri ile katma değerli bir sek-
tör olan ev tekstili sektörü, geçtiğimiz 
yıl 3 milyar doların üzerinde ihracat 
rakamı ile Türkiye’nin önemli ihracat 
kalemlerinden biri olmuştur. İçinde 
Almanya, ABD, İngiltere, Rusya Fe-
derasyonu İtalya, Fransa, İspanya, Bel-
çika gibi gelişmiş ülkelerinde bulundu-
ğu yaklaşık 180 ülkeye yapılan ihracat 

ile sektör, Türkiye’nin yurt dışına açı-
lan önemli gelir kapılarından biri olma 
özelliğini korudu.

Yen� sürece hızlıca uyum sağlandı
2020 yılında da pandemi sürecinin 
olumsuz etkilerine rağmen yine dün-
yanın gelişmiş ülkelerinin de içinde bu-
lunduğu 170’in üzerinde ülkeye yapı-
lan ihracatla Türk ev tekstili sektörü, 
dünya pazarlarındaki yerini geliştire-
rek korudu. Pandemi sürecinin orta-
ya çıkardığı sorunlara rağmen üyeleri-
nin ayakta kalarak, süreçle birlikte tüm 
dünyada oluşan yeni ekonomi ve ticaret 
şartlarına uyum sağlayarak, yeni pazar-
larda yer bulabilmeleri için çalışan yö-
netimimiz, bu süreçte revaçta olan iş 
yaşamındaki dijitalleşme trendlerine 
hızlıca uyum sağlayarak gerçekleştirdi-
ği online programlarla alanlarında uz-

man isimleri üyeleri ile buluşturarak, 
yeni dünya düzeninde yerlerini koruya-
bilmeleri açısından yapılması yeni viz-
yonlar kazandırıyor.

T�carette d�j�talleşme
kaçınılmaz oldu
Yeni dünya düzeninin olmazsa olmazla-
rı arasına giren ticaret, ihracat ve iş ya-
şamındaki dijitalleşme konularını alan-
larında uzman isimlerin katılımlarıyla 
online olarak gerçekleştirdiğimiz prog-
ramlarımızla üyelerimize anlatıyor ve 
pandemi sürecinin beraberinde getirdi-
ği yeni fırsatları aktarıyoruz. Pandemi 
süreci ile birlikte önemi artan ve hızlı-
ca hayatımıza dahil olan dijitalleşmenin 
öneminin artmasının yanı sıra üretile-
rek, dünya pazarına nitelikli ürünlerin 
sunulması gereğinin farkında olarak ça-
lışmalarımızı yürütüyor ve üyelerimizi 

yeni dünya düzenine hazırlıyoruz.
Dünyada açılan yeni pazarlar, ül-

kelerin ihracat ve ithalatta kendileri-
ne belirledikleri yeni kıstaslar, yeni bir 
ekonomik dengeyi de beraberinde ge-
tiriyor. İşte burada ülkemizin geleceği 
adına biz iş insanlarına önemli görevler 
düşüyor. Ürettiğimiz kaliteli, özellikli 
ürünleri doğru şekilde dünyaya pazar-
lamak ülkemizin dünya çapındaki gü-
cüne güç katacaktır. Dünya pazarında 
söz sahibi olmanın yolu artık dijitalleş-
meden geçiyor. Globalleşme ile birlik-
te ticarette sınırların ortadan kalktığı 
dünyada artık teknolojiye ayak uyduran 
firmalar ayakta kalabiliyor ve yeni dü-
zende kendilerine yer bulabiliyor. Biz-
ler de bu sürece her detayı ile hakim ola-
rak, dünya pazarında yerimizi sağlam-
laştırmanın ve ülkemizin gücüne güç 
katmanın peşinde olacağız."

Türk�ye Ev 
Tekst�l� Sanay�c�ler� 

ve İş İnsanları 
Derneğ� (TETSİAD), 

b�n 100 üyes�yle 
yalnız ev tekst�l�n�n 

değ�l, �ş yaşamının 
etk�n s�v�l toplum 

örgütler�n�n 
başında gel�yor. 

TETSİAD 
Başkanı Hasan 

Hüsey�n Bayram, 
“Ülkem�z�n en 

öneml� �hracatçı 
sektörler� 

arasındayız. 
Dünyada söz sah�b� 
olmanın yolu artık 

d�j�talleşmeden 
geç�yor” d�yor.

Türk�ye ev tekst�l� sektörünün gel�ş�m�ne 
büyük katkı sunan organ�zasyonların başında 
h�ç kuşkusuz fuarlar gel�yor. Sektörün 
dünya ölçeğ�nde söz sah�b� b�r fuar etk�nl�ğ� 
26’ncı yılına g�r�yor. Alanında dünyanın �k� 
fuar etk�nl�ğ�nden b�r� olarak kabul ed�len 
EVTEKS-İstanbul Uluslararası Ev Tekst�l� 
Fuarı, gelecek yıl 18-22 Mayıs tar�hler� 
arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkez�’nde 
düzenlenecek. 130 ülkeden 1.000’� aşkın 
f�rmanın ürünler�n� serg�leyeceğ� fuarı, bu yıl 
100 b�n�n üzer�nde sektör profesyonel�n�n 
z�yaret etmes� beklen�yor. CNR Hold�ng 
kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık 
tarafından, Türk�ye Ev Tekst�l� Sanay�c� ve 
İşadamları Derneğ� (TETSIAD) �ş b�rl�ğ�, T.C. 

Ekonom� Bakanlığı, İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�yes� ve KOSGEB desteğ�yle organ�ze 
ed�len fuar, 5 gün boyunca açık kalacak, 
pandem�n�n ardından talep yaratan yen� 
teknoloj�l� ürünlerle alıcıları karşılayacak. 
Türk�ye'n�n tek ev tekst�l� fuarı EVTEKS’te 
160 b�n metrekarel�k alanda b�nlerce marka 
tek çatı altında buluşacak. İç m�marlar, 
tasarım ve konsept mağazaları, mob�lya 
showroomları, d�str�bütörler, �thalatçılar, 
toptancılar, mağazalar, z�nc�r mağazalar, 
kontrat f�rmaları ve otellerden profesyonel 
alıcıların z�yaret edeceğ� fuarda, Avrupa, Orta 
Doğu, Körfez Ülkeler�, Kuzey Afr�ka, Rusya 
ve Orta Asya Cumhur�yetler�’nden sektör 
profesyoneller�n�n ağırlanması beklen�yor.

26’ıncı EVTEKS’e bin � rma, 
100 bin ziyaretçi bekleniyor
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Denizlili Çiçekçi Tekstil,
online pazarda 5 kat büyüdü

Denizli’de üç nesildir ev tekstili 
alanında faaliyet yürüten Çi-
çekçi Tekstil, 66 yıllık biri-
kim ve tecrübesiyle 40 ül-
keye ihracat yapıyor. İç 
pazarda mağazalara, gros-
marketlere, dış pazarlar-
da global markalara teda-
rik sağlayan Çiçekçi Tekstil, 
pandemi döneminde online 
kanalda satışlarını 5 kat artır-
dı. Şirketin, iki markasıyla o£  line 
pazarda hizmet yürüttüğünü, hızlı büyü-
me gösterdiği online alana özel bir marka daha 
geliştirdiğini belirtelim. Çiçekçi Tekstil Genel 
Müdür Aziz Kalaycı,  “Hikayemizi başarılı kı-
lan tüm satış kanallarında yer almamız. İhra-
catımızı artırarak ülkemize döviz kazandırma-
ya devam edeceğiz” dedi.

Temeller� 1954'e dayanıyor
Kökleri Hacı Emin Çiçekçi’nin Sümerbank 
Nazilli Basma Fabrikası’ndan aldığı ürünle 
1954 yılında İtimat Manifatura’yı açmasına da-
yanan Çiçekçi Tekstil, 2017 yılında kuruldu. 
Manifatura sektöründe birçok kumaş çeşidiy-
le hizmet veren İtimat Manifatura’nın ikinci 
kuşak temsilcisi Mehmet Çiçekçi, kapasiteyi 
artırmak için 2002 yılında Nazilli’den tekstilin 

başkenti Denizli’ye taşındı. İtimat 
Manifatura, faaliyet yürüttüğü 

Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Si-
tesi’nde de büyümesini sür-
dürdü. Ev tekstili sektörü-
ne hizmet vermeye başla-
yan firmanın üçüncü kuşak 
temsilcisi Murat Çiçekçi, 

Çiçekçi Tekstil’i kurdu.

Tecrübe ve b�r�k�mle büyüyor
Üç yıl önce kurulan firma, sektör-

deki tecrübe ve birikimiyle büyümesini 
sürdürüyor. Hacıeyüplü Mahallesi’nde 20 bin 
metrekare kapalı alanda çarşaf, nevresim, yor-
gan ve yastık üretimi yapan Çiçekçi Tekstil, 
oluşturduğu markalarla A101, BİM, Şok gibi 
ulusal market zincirlerine, yurt genelinde bir-
çok mağazaya ev tekstili ürünlerinin tedarikini 
sağlarken 40 ülkeye de ihracat yapıyor. İtalya, 
Danimarka, Hollanda, Almanya, Yunanistan, 
Hırvatistan, Sırbistan, Orta Doğu ve Afrika ül-
kelerine ihracat yapan Çiçekçi Tekstil, aldığı 
uluslar arası sertifikalarla global markalara da 
üretim yapıyor.

Onl�ne pazarda satışlar arttı
Mayahome ve Pamukören markalarıyla iç pa-
zara hizmet verdiklerini Ladymoda marka-
sıyla online pazarda yer aldıklarını söyleyen 
Çiçekçi Tekstil Genel Müdürü Aziz Kalaycı, 
pandemi döneminde online satışlarını 5 kat ar-
tırdıklarını söyledi. 

Online pazarda Ladymoda markasıyla aylık 
ortalama 100 bin adet ürün çıkışı yaptıkları-
nı söyleyen Çiçekçi Tekstil Genel Müdür Aziz 
Kalaycı,  “Bizim hikayemizi başarılı kılan sek-
törde 70 yıla uzanan bilgi, birikim ve tecrübe-
mizle birlikte tüm satış kanallarında yer alma-
mız. Yurt içinde mağazalara, grosmarketlere, 
dış pazarda global markalara, online pazarda 
ise tüm dünyaya ev tekstili ürünleriyle hizmet 
veriyoruz.  Kendi oluşturduğumuz üç marka-
mız var. Online pazarda pandemi döneminde 
siparişlere yetişemedik. Kuruluşumuzdan bu 
yana en fazla mesai yaptığımız dönem oldu. 
Online pazarda ev tekstili sektöründe sayılı fir-
malardan biriyiz” dedi.

Ev tekstilinde yatak grubunda ulusal markalara da servis 
verdiklerini belirten Kalaycı, “Şu an günlük 5 bin nevresim, 
10 bin çarşaf ve 2 bin yorgan üretim kapasitemiz var. 120 
çalışanımızın yanı sıra iş yaptığımız atölyelerle birlikte 300 
kişiye istihdam sağlıyoruz. Uluslararası serti� kalara sahip 
olduğumuz için lisanslı ürünler üretebiliyoruz. Amerika’ya 
ilk ihracatımızı geçen ay yaptık. Pandeminin tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkileri oldu ama 
Türkiye olarak en az hasarla atlatan birkaç ülkeden biri 
olacağımıza inanıyorum. Ev tekstilinde Avrupa pandemi 
döneminde tedarikte Türkiye’ye yöneldi. Ürünlerimizin 
kalitesini ve tedarik avantajlarını gördü. Şu an Denizli’de 
ev tekstili sektörü hızlı bir üretim süreci yaşıyor” dedi.

Avrupa pandem�de 
Türk�ye’ye döndü
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Ev tekst�l�nde 
ülkem�z� 

 öneml� fırsatlar 
bekl�yor

Hem yen� pazarlar hem de dünyanın en büyük �hracatçısı olan Ç�n’�n 
pandem� sürec�nden etk�lenmes�n�n leh�m�ze yaratacağı avantajları 

göz önüne aldığımızda, loj�st�k konumumuz, tekst�l sektöründek� 
gücümüz ve markalaşma yolunda atılan güçlü adımlarla ev tekst�l�nde 

öneml� fırsatların ülkem�z� bekled�ğ�n� rahatlıkla söyleyeb�l�r�z.

YEŞİM ŞİMŞEK

ALTERNATİF BANK 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Ev tekstili, ülkemiz dış 
ticaretine değerli kat-
kılar sağlayan ve po-
tansiyeli yüksek sek-

törlerden biri olarak her geçen yıl 
gelişimini sürdürüyor. Son yıl-
larda Türkiye’nin ev tekstili üre-
timi, ihracatının yükselmesine 
bağlı olarak da artış eğilimi gös-
teriyor. Dış ticaret rakamlarına 
baktığımızda sektörün 2019 yı-
lı ihracatının yaklaşık 3,1 milyar 
dolar, buna karşın ithalatının ise 
820 milyon dolar olduğunu görü-
yoruz. İhracata oranla ithalatının 
düşük seviyelerde olması nede-
niyle sektör katma değeri yüksek 
yönüyle de kendisini gösteriyor. 

Pandeminin global ticareti et-
kilediği bu yıla baktığımızda ise 
ev tekstil ürünlerimize dünya-
nın çeşitli ülkelerinden ilgi gös-
terilmeye devam ettiğini görü-
yoruz. Sektör, ilk 10 ayda 200’e 
yakın ülke ve bölgeye ihracat ger-
çekleştirdi. Bu dönemde ihra-
cat 2019’un aynı dönemine göre 
yüzde 4,8 düşüşle 2 milyar dolara 
yaklaştı. Bununla birlikte Eylül 
ve Ekim aylarında yüzde 15 civa-
rında artış oranlarına çıkılması 
2021 için beklentileri artıran bir 
gelişme olarak görülüyor.

Başta Türkiye’nin en fazla ev 
tekstil üretimi yapan Bursa, De-
nizli, İstanbul, İzmir ve Uşak ol-
mak üzere ülkemizin her yerin-
den dünyanın dört bir yanına ih-
racat yapıyoruz. Ev tekstilinde 
ihracatta Avrupa’nın en büyüğü 
olan ve dünyanın ilk 4 ülkesi ara-
sında yer alan Türkiye’nin en faz-
la ürün sattığı ülkelerin başında 
Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve 
Fransa gelirken; Gine, Haiti, Bhu-
tan, Nikaragua ve Faroe Adaları 
gibi farklı pazarlara da girdiğimi-
zi görüyoruz. Hem yeni pazarlar 
hem de dünyanın en büyük ihra-
catçısı olan Çin’in pandemi süre-
cinden etkilenmesinin lehimize 
yaratacağı avantajları göz önüne 
aldığımızda, lojistik konumumuz, 
tekstil sektöründeki gücümüz ve 
markalaşma yolunda atılan güç-
lü adımlarla ev tekstilinde önem-
li fırsatların ülkemizi beklediğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu yıl evlerde daha çok vakit 
geçirdiğimiz bir dönemi yaşıyo-
ruz. Bu da evlerimizin düzen ve 
dekorasyonuyla daha fazla ilgi-
lenme ortamını yarattı. Bunun 
doğal bir yansıması da ev teks-
tilinde sergilenen ivmede oldu. 
Artan satış rakamları ve tüketi-
ci beklentileri yenilikçi olmayı 
ve sürdürülebilirliği sağlamayı 
önemli bir hale getirdi. Ev tekstili 
trendlerinde ivme, doğal, çevre-
ci ve dönüştürülebilir materyal-
lerin hâkim olduğu, teknolojiden 
daha fazla yararlanılan, faydanın 
daha çok öne çıktığı bir yapıya 
dönüşüyor. Yeni normalde farklı 
yaşanan hayat temposu içerisin-
de, bireyler hibrit özellikli, kon-
foru artıran tasarımları ve doğal 
olarak bu ürünleri üreten marka-
ları daha çok tercih etmeye baş-

ladılar ve bu eğilimin artarak de-
vam edeceğini gözlemliyoruz. 

Tüm bu gelişmeler bize sek-
törün önemli bir potansiyeli ol-
duğunu gösteriyor. Bu kapsam-
da sektörün uluslararası alanda 
başarı çıtasını sürdürülebilir kıl-
mak amacıyla desteklenmesinin 
önemine inanıyor ve gerekli fi-
nansmanı sağlamak için her tür-
lü adımı atıyoruz. İhracatla ilgili 
olarak Eximbank, TCMB ve Ban-
kamız kaynağından ihracatçıla-
rı desteklemeye devam ediyoruz. 
Son zamanlarda maliyet avanta-
jıyla özellikle Merkez Bankası TL 
reeskont kredileri KOBİ’lerimiz 
için önemli bir finansman aracı 
oldu. Alternatif Bank olarak da 
reeskont kredilerini ihracatçıla-
rımız için aktif bir şekilde sunu-
yoruz. Bugüne kadar hacim ola-
rak TCMB reeskont kredilerin-
de toplam 425 milyon dolar kredi 
kullandırdık. 

KÜRESEL SALGINA 
KARŞI KOBİ’LERE 
DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR 
Banka olarak her dönemde tüm 
müşterilerimize yol arkadaşı ola-
rak gereken desteği sunuyoruz. 
Çok kısa bir süre önce duyuru-
sunu yaptığımız yeni kaynağı-
mızla da Koronavirüs salgının-
dan etkilenen KOBİ’lere destek 
olmak amacıyla Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 
ve Uluslararası Finans Kurumu 
(IFC) toplam 50 milyon dolar tu-
tarında kredi sağladık. EBRD ve 
IFC’den temin ettiğimiz 25’er 
milyon dolar tutarındaki fonu 
KOBİ’leri küresel salgının eko-

Bu dönemde ev tekst�l�n� de 
doğrudan etk�leyen konulardan 
b�r� kuşkusuz e-t�caret oldu. 
F�z�k� temasın g�derek azaldığı, 
d�j�tal kanalların kullanımının 
arttığı bu süreçte tüm 
alışver�şler neredeyse 
e-t�caret üzer�nden 
gerçekleşt�r�lmeye başladı.
T�caret Bakanlığı’nın ver�ler�ne 
göre Türk�ye’n�n e-t�caret hacm� 
yılın �lk 6 ayında geçen yılın 
aynı dönem�ne göre yüzde 64 
artarak 91 m�lyar 700 m�lyon 
l�ra oldu ve 3 b�n 761 KOBİ 
e-t�caretle tanıştı. Tüm sektörler 
kuşkusuz bu dönem� e-t�caret 
anlamında etk�n kullanmak �ç�n 
c�dd� efor serg�l�yor. IdeaSoft’un, 
e-t�carettek� s�par�ş ve hac�m 
artışlarını ortaya koymak �ç�n 
bu yılın �lk altı ayını kapsayan 
çalışmasına a�t ver�lere 
baktığımızda da ev tekst�l�n�n, 
yüzde 184’lük satış hacm� 
artışıyla �lk sırada olduğunu 
görüyoruz. Bunda mart ayından 
�t�baren evde geç�r�len süren�n 
artmasına bağlı olarak b�reyler�n 
yaşam alanlarını güzelleşt�rmeye 

odaklanması, n�şan, düğün 
hazırlıkları kapsamında alışver�ş 
yapması, �ht�yaçları g�dermek 
ve eks�kler� tamamlama �steğ� 
etk�l� oldu. Tamamen güvenl� 
ortamda, herhang� b�r r�sk 
almadan sanal POS üzer�nden 
yapılan ödemelerle e-t�caret 
hızla büyümeye devam ed�yor. 
B�z de Banka olarak 2020 
yılı stratej�k planımızda sanal 
POS ve e-t�carette büyümey� 
öncel�klend�rd�ğ�m�z konular 
arasına aldık. Bu stratej� 
doğrultusunda banka sanal 
POS adetler�m�z ve e-t�caret 
c�romuzda artış devam ed�yor. 
Elde ett�ğ�m�z sonuçlara da 
baktığımızda 2019 yılıyla 
kıyasladığımızda sanal POS 
müşter� sayımızın yüzde 20, 
sanal POS c�romuzun da 
yüzde 300 artış gösterd�ğ�n� 
görüyoruz. Sanal POS’larımız 
tüm güvenl�k t�pler�nde, 
kullanıcı dostu entegrasyon 
s�stem�, 7/24 operasyonel 
destek, kolay mutabakat 
ve raporlama serv�sler� g�b� 
özell�kler�yle öne çıkıyor.

Banka olarak en çok ev tekst�l�n�n 
kullandığı e-t	caret	 öncel�klend�rd�k

Alternat�f 
Bank olarak 
reeskont 
kred�ler�n� 
�hracatçılarımız 
�ç�n akt�f 
b�r şek�lde 
sunuyoruz. 
Bugüne kadar 
hac�m olarak 
TCMB reeskont 
kred�ler�nde 
toplam 
425 m�lyon 
dolar kred� 
kullandırdık. 

nomik etkilerine karşı destek-
lemek ve ticaretin devamlılığını 
sağlamak amacıyla kullandırıyo-
ruz.

Tedarik zinciri yönetimi ve bu 
alanda sürekliliği sağlama da es-
kisinden çok daha fazla önem 
kazanmaya başladı. İşletme ser-
mayesinin etkin bir şekilde kul-
lanılması, minimum stok yöne-
timi, kısa alacak vadeleri, alacak 
vadesinden daha uzun ticari borç 
vadesi gibi konular çok önem-
li hale geldi. Çünkü doğrudan 
üretimi etkileyen unsurlar ola-
rak ihracat ve ithalata da yansı-
yor. Biz de bu konuya verdiğimiz 
önemle Banka olarak, firmala-
rın ve tedarikçilerinin nakit akışı 
kaynaklı sorun yaşamadan üre-
timlerine devam edebilmelerini 
sağlayan Tedarikçi Finansmanı 
ürünümüzü devreye aldık. Teda-
rikçi firmalar için likiditeye ko-
lay erişim sağlayan Tedarikçi Fi-
nansmanı alıcı firmaya ise öde-
me vadelerinde esneklik, bilanço 
yönetiminde verimlilik imkânı 
sunuyor. Banka olarak müşteri-
lerimizin her dönemde yol arka-
daşı olmak, birlikte yürümek, ih-
tiyaç ve sorunlarına özel çözüm-
ler geliştirmek için çalışıyoruz. 

PANDEMİ SÜRECİNDE 
NAKİT AKIŞININ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE 
KATKI SUNDUK
Dünya ekonomisini ciddi şekil-
de etkileyen pandemi sürecinde, 
özellikle müşterilerimizin de-
ğer zincirlerini korumak, nakit 
akışının sürdürülebilirliği önem 
verdiğimiz konuların başında ge-
liyor. Bu alanda yaşanan en bü-
yük sorunlardan birisi de na-
kit akışlarıyla ilgili. Dolayısıyla 
son dönemde nakit yönetimiy-
le ilgili ürün ve hizmetlerimize 
ve bunların doğru şekilde müş-
terilerimize sunulmasına odak-
landık. Hızlı ve verimli şekilde 
geliştirdiğimiz sanal POS, e-te-
minat mektubu, e-imza gibi hiz-
metlerimize ek olarak Tedarikçi 
Finansmanı çözümümüz ile te-
darik zincirinde çok sayıda satıcı 
firmayla çalışan müşterilerimi-
ze yardımcı oluyoruz. Ödeme sü-

reçlerinin etkin yönetilmesine, 
tedarikçilerin uygun maliyetle ve 
kolay şekilde likiditeye erişmesi-
ne, alıcı firmanın ise uzun vadeli 
satın alma, operasyonel verim-
lilik ve kesintisiz tedarik imkânı 
oluşturmalarını sağlıyoruz. Çok 
yakın bir zamanda bu ürünümü-
zü gelişen ihtiyaçları göz önün-
de bulundurarak hibrit bir yapı-
ya dönüştürdük. Alıcı Kredili ya 
da Satıcı Kredili olarak iki farklı 
şekilde uygulanabilen Tedarik-
çi Finansmanı Sistemi, Alterna-
tif Bank’ın hayata geçirdiği hib-
rit yapıyla alıcı firmaya aynı anda 
hem Satıcı Kredili hem de Alıcı 
Kredili şekilde çalışabilme im-
kânı sunuyor. Finansman süreci-
ni kolaylaştırarak daha hızlı hale 
getiriyor. 

Tedarikçi Finansman Siste-
mi’nde dijital geliştirmeler de 
yaptık. Böylece işlemlerde hata 
olmasını, zaman kaybını önlü-
yor, evrak yoğunluğunun ortadan 
kaldırılmasına katkı sağlıyoruz. 
Sunduğu avantajlarla sektörü-
müzde ayrışan Tedarikçi Finans-
manı’nda fatura iskonto aşama-
sındaki tüm süreçler internet 
bankacılığından da yürütülebilir 
hale geldi. Fatura yükleme hata-
larının önüne geçilmesi için Ge-
lir İdaresi Başkanlığı’nın stan-
dartlarına uygun formatta alıcı-
ların ve satıcıların verecekleri 
iskonto onayları ve fatura yükle-
meleri internet bankacılığından 
yapılabilirken, müşterilerin ihti-
yaç duydukları rapor nitelikli bil-
gilere de internet bankacılığın-
dan ulaşılabiliyor. İskonto adım-
larında tarafl ara otomatik mail 
bilgilendirmesi yapılarak ciddi 

bir zaman maliyeti kazandırılı-
yor. Hem alıcı hem de satıcı fir-
maların limit ve risklerini inter-
net bankacılığından izleyebilme-
si sağlanıyor.

DİJİTALDE SON ÜÇ YILDIR 
ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM 
SÜRECİ YÖNETİYORUZ
Dijitalleşmenin her alanda etki-
sini çok yoğun hissettiğimiz bir 
dönemden geçiyoruz. Bankamız 
bu durumdan bağımsız son üç 
yıldır önemli bir dönüşüm süre-
cinden geçiyor. Bu dönüşüm ça-
lışmalarının önemli bir ayağını 
da dijitalleşme yönünde attığı-
mız adımlar oluşturuyor. Gerek 
hizmet kanallarımızda gerekse 
ürün ve hizmetlerimizi dijital-
leştirmede tıpkı Tedarikçi Fi-
nansman Sistemi’nde olduğu gi-
bi önemli geliştirmeler yaptık. 
Bu çalışmalar dış ticaret süreç-
lerini de kapsayacak şekilde ba-
şarıyla devam ediyor. Bu alanda 
özellikle pandemi döneminde 
fiziksel temasın minimuma in-
mesi, zamanı verimli kullanma 
fırsatı sunması ve süreçleri kı-
saltması nedeniyle müşterileri-
mize ciddi kolaylıklar sağlayaca-
ğız. Artan işlem adetlerine kar-
şılık hizmet kalite çıtamızı hep 
daha yukarı taşımanın gayreti 
içerisindeyiz. Bunu gerçekleşti-
rirken de tüm dış ticaret firmala-
rına özellikle ihracatçılarımıza, 
teknik olarak desteğimizi Dış Ti-
caret Danışman Hattı kanalıyla 
sürdürüyoruz.

Ayrıca Alternatif Bank olarak 
müşterilerimize, açık döviz, fa-
iz ve emtia pozisyonlarının yö-
netimi için nakit akışlarını ince-
leyerek bilançolarına en uygun, 
Türk Lirası başta olmak üzere 
farklı para birimlerinde forward, 
opsiyon, swap ve yapılandırıl-
mış ürünler gibi çeşitli türev ya 
da spot ürünlerle danışman ban-
kacılık anlayışımızla seçenek-
ler sunuyoruz. Müşterilerimiz-
le yapılan toplantılarda makroe-
konomik ve finansal piyasadaki 
gelişmeler hakkında paylaşımlar 
yaparak müşterilerimizin piya-
sa hakkında güncel bilgiye sahip 
olmasını sağlıyoruz.

İhracata oranla 
�thalatının düşük 
sev�yelerde olması 
neden�yle ev tekst�l� 
sektörü katma değer� 
yüksek yönüyle de 
kend�s�n� göster�yor. 



Dış T�caret Dosyası: EV TEKSTİLİ

Takım elb�sen�n öncüsü ev tekst�l�n�
erken keşfett�, moda devler�yle yarışıyor
Türk�ye’de takım elb�se den�l�nce akla gelen �lk �s�mlerden 
olan Sarar, ev tekst�l�n� de erken keşfeden hazır g�y�m 
ş�rketler� arasında yer alıyor. Esk�şeh�r’de özelleşt�rmeden 
aldığı fabr�kada 2006’da ev tekst�l� üret�m�ne başlayan 
grup ş�rket� Sarev, üret�m kal�tes�yle bugün sektör 
modasında söz sah�b� İtalya ve Portek�z �le yarışıyor. 
Tekst�l�n usta �sm� Cemalett�n Sarar, ev tekst�l�ne yönel�k 
stratej�ler�n� DÜNYA okurları �ç�n paylaştı.

Hazır giyimin önde gelen oyuncularından 
olan Sarar Grubu, sektöründe ev tekstilini er-
ken keşfeden şirketler arasında yer alıyor. Er-
kek giyimin uzman ismi Sarar, 2006’da üreti-
me başladığı ev tekstilinde Sarev markasıyla 
sektörün önemli oyuncularından biri olarak 
faaliyet yürütüyor. Eskişehir Basma Fabri-
kası’nı 1996 yılında özelleştirme kapsamın-
da satın alarak yenileyen, modern teknoloji-
ye kavuşturan Sarar, zaman içerisinde Sarev 
markası ile hazır giyimdeki deneyimini ve iş 
bilgisini ev tekstiline de aktarmayı başardı. 
Dünyanın bir çok ülkesine kendi markası Sa-
rev ile ihracat yapan Sarar Grup, küresel ünlü 
markalara ev tekstili satışı gerçekleştiriyor. 

Eskişehir Basma Fabrikası’nı yeniden dü-
zenlediklerini ve 2006 yılında ev tekstili üre-
timine başladıklarını söyleyen Sarar Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, 
hazır giyim markalarının yanında Sarev mar-
kasıyla ürettikleri ev tekstili ürünlerini de 
dünyanın seçkin pazarlarına sunduklarını 
belirtti. Cemalettin Sarar, “Her yıl büyüme 
öngören bir grup olarak, yıllar itibariyle Sarev 
markamızı da büyüttük ve sektörün önemli 
markalarından biri haline getirmeyi başar-
dık” dedi.  Sarar, “2020 yılında da Sarev mar-
kasını yüzde 20 büyütmeyi hedefl edik ve bu 
hedefin gerçekleşmesini bekliyoruz. Sarev 
markamızla direk ihracatın yanında yurt dı-
şında sektörün önemli dünya markalarına da 
üretim yapıyoruz” diye konuştu.

Ev tekst�l�nde l�der İtalya 
ve Portek�z �le yarışıyor
Sarar, Sarev markasıyla günlük 40 bin met-
re baskı yapıp, 3 bin takım nevresim üret-

tiklerini, baskı ve dikim imalatında 300 ki-
şinin çalıştığını anlatarak şu bilgileri verdi:

“Sarev markasıyla nevresim takımları, ya-
tak takımları ve banyo tekstil ürünlerini Es-
kişehir’deki tesislerimizde üretiyoruz. Ürün-
lerimizi kendi tasarım ekiplerimizle yapıyo-
ruz, bunun için 10 kişilik bir tasarım ekibi her 
gün yeni tasarımlar ve Ar-Ge ürünlerini or-
taya koyuyorlar. Sarev markasını oluşturdu-
ğumuz günden itibaren koyduğumuz hedef-
lerin tamamına ulaştık. Her yıl düzenli ola-
rak büyüyoruz. Geçen yıl da yüzde 20 büyüme 
kaydettik, bu yıl da aynı oranda büyümeyi he-
defl iyoruz. Her yıl üretim adetleri, günlük ka-
pasiteleri, ciroyu ve ihracat rakamlarını artı-
rıyoruz. Yıllık 30 milyon dolar civarında ciro 
gerçekleştiriyoruz.“ 

Dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yapar-

ken, yine dünyanın önemli markalarına fason 
üretim gerçekleştirdiklerini açıklayan Sarar, 
ihracat ve fason üretimleri konusunda da şu 
bilgileri verdi:

“Sarev olarak sektöre girdiğimiz yıldan iti-
baren yüksek kaliteli üretim hedefiyle artırdı-
ğımız kapasitemizi dünyanın en değerli mar-
kalarına sunuyoruz” diyen Cemalettin Sarar, 
“Partnerlerimize tasarım desteğiyle birlikte 
ürünlerimizi inovatif imalat gücümüzü kata-
rak doğru kalitede, doğru fiyatta, doğru mik-
tarda ve doğru zamanda servis ediyoruz. Bu 
anlamda rakibimizi Uzakdoğulu firmalar ola-
rak değil, İtalya ve Portekizli üreticiler olarak 
görüyoruz” şeklinde konuşuyor.

Yen� fabr�kayla kapalı alan
200 b�n metrekareye ulaşacak
Sarar Şirketler Topluluğu, Eskişehir Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde satın alarak yeni-
ledikleri tesise taşınmak için gün sayıyor. 
Cemalettin Sarar, “Sarev’in üretimlerini uy-
gun zamanda yeni fabrikaya taşıyacağız” de-
di. Sarar, yeni üretim tesisiyle birlikte Sarar 
Grup olarak üretim yaptıkları tüm tesisle-
rinde toplam kapalı alanın 200 bin metreka-
reye ulaştığını açıkladı. 

ANTİBAKTERİYEL 
ÜRÜNLERİMİZİ
UZUN SÜREDİR 
KULLANIYORDUK

XD�rek �nsan ten�ne temas 
eden ürünler ürett�kler� 
�ç�n her zaman h�jyene ve 
sağlıklı kumaş kullanmaya 
özen gösterd�kler�n� anlatan 
Cemalett�n Sarar, “Uzun 
yıllardır tüket�c�ler�m�ze 
ant�bakter�yel 
nevres�mler�m�z ve banyo 
ürünler�m�z� sunuyorduk ve 
her zaman �lg� görüyordu. 
Bu yıl yaşanan COVID-19 
mücadeles� kapsamında 
ant�bakter�yel ve ant�v�ral 
özell�kl� kumaş üreterek 
bunlardan gen�ş b�r maske 
koleks�yonunu da p�yasaya 
sunduk. Kal�tes�, tasarımı 
ve fonks�yonell�ğ� önde 
olan kumaş maskeler�m�z 
çocuk, kadın ve erkek 
olarak ayrı ayrı tasarlandı 
ve üstün koruma özell�ğ� 
�le standartların üzer�nde 
cerrah� maske kal�tes�nde 
kullanıma sunuldu” ded�. 

Sarev markasıyla daha da büyümey� 
hede� eyen Sarar Grubu’nun yönet�m 
kurulu başkanı Cemalett�n Sarar, ev 
tekst�l�ndek� �ş stratej�ler�n� 
şu başlıklarda topladı:

XÜret�m kapas�tem�z�n yüzde 60’ını 
Sarev’e, yüzde 40’ını da öneml� markalara 
üret�m �ç�n kullanıyoruz. Boss, Calv�n Kle�n, 
Yataş, Zara, Kenzo g�b� 20’ye yakın 
üret�m yaptığımız f�rma var. Kend�m�z 
�ç�n yaptığımız yüzde 60 üret�m�n 
yüzde 20’s�n� de �hracata ver�yoruz.  

XYurt dışında 15 tane franch�s�ng 
mağazamız var, satışımızın yoğun olduğu 
ve uygun bulduğumuz ülkelere kend� 
mağazalarımızı açmayı sürdürmey� 
planlıyoruz. Yurt �ç�nde büyük kentlerde 10 
adet kend� mağazamız bulunuyor.

XKal�te �steyen, detaylara önem veren b�r 
müşter� segment�m�z var. Üst gel�r grubu 
ve uykuyu önemseyen, uyku kal�tes�ne 
değer veren b�r tüket�c� k�tles�ne sah�b�z. 
Bu da b�z�m üst kal�tede üret�m yapmamız 
konusunda �t�c� güç oluyor. 

XTeknoloj�ye çok önem ver�yoruz. Baskı 
mak�neler�m�z son teknoloj�. Hammadde 
kontrolü b�zde, yüzde 70 yerl� hammadde 
kullanıyoruz, yüzde 30’unu da �thal 
ed�yoruz. Kullandığımız her malzeme Sarar 
kal�tes�ne yakışır olmalı. Sert�f�kasız h�çb�r 
malzeme fabr�kaya g�remez.

XTüret�c� olarak en çok mak�ne patent� 
alan f�rmayız, kend� mak�neler�m�z� 
kend�m�z üret�yoruz. D�k�ş tekn�kler�m�z 
de farklı olduğu �ç�n ona göre aparatlar 
gel�şt�r�yoruz. Böylece kal�tey� artırıyor, 
mal�yet� düşürüyoruz. D�k�ş tekn�kler�n� 
de değ�şt�r�yoruz. Gömlek kal�tes�nde 
nevres�m d�keb�l�yoruz.

SAREV
 MARKASIYLA 

ÜRETİME 
2006’DA
 BAŞLADI

Sarar’ın ev tekst�l�nde 
öne çıkan 5 stratej�s�
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Dış Ticaret Dosyası

Pandem�yle b�rl�kte �ç pazarda ve global arenada taleb�n hızlı arttığı ambalaj, Türk�ye'n�n 
�hracatta fırsat sunan sektörler� arasında yer alıyor. Üret�m gücü ve gel�şm�ş pazarlara 

yakınlığı en büyük avantajını oluşturuyor. Yatırım heyecanı yüksek olan ambalaj sanay�c�s�, 
�thalatla karşılanan ham ve yarı mamulde yerl� üret�m �ç�n destek bekl�yor.  

katkılarıyla

Üret�m�m�z�n 
en az yarısını global 
pazarlara satmayı 
hedefl�yoruz

ZEKİ SARIBEKİR

Türk�ye loj�st�k konumu 
ve üret�m gücüyle ambalaj 
sektöründe farkını 
ortaya koydu

YEŞİM ŞİMŞEK

Sektörde 
'pek�şt�r�lm�ş 
öğrenmey�' 
yaygınlaştırmalıyız

RÜŞTÜ BOZKURT
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Dış T�caret Dosyası: AMBALAJ
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Küresel ambalaj taleb� 
pandem�yle hızlı yüksel�yor 

Türk�ye �hracatında 
�lk sırada son �k� 
yıldır B�rleş�k 
Krallık bulunuyor. 
Ülke, b�r�nc�l�ğ� 
Almanya'nın el�nden 
aldı. Türk�ye'de 
özell�kle beyaz 
ambalaja yönel�k 
yatırımlar hızlı 
artıyor.

Global arenada t�caret hızı yükselen ambalaj ürünler�ne olan �lg� pandem�yle b�rl�kte 
daha da arttı. Türk�ye, üret�m gücü ve loj�st�k avantajıyla dünyada öne çıkıyor.

Eskiler “zarf değil mazruf önem-
lidir” derler. Bu söz dış görünü-
şe değil içindekine bakmak ge-
rektiğini anlatır. Bu yargı insan-
lar için doğru olabilirse de mallar 
için doğru olmadığına dair pek 
çok gösterge var. Bir malı sattıran 
en az mazrufu kadar zarfıdır. İşte 
ambalaj sektörü de bu nedenle gi-
derek önem kazanan, giderek bü-
yüyen ve giderek kompleksleşen 
bir yapıya bürünüyor.

Son yıllarda ambalaj ürünleri-
ne olan talepte ciddi bir artış ol-
duğu gözleniyor. Bu artışı bes-
leyen faktörlerden biri konut 
sayısındaki artış. Artık dünya ge-
nelinde daha az kişiden oluşan 
daha fazla konut var ve bu eğilim 
güçleniyor. Buna bağlı olarak in-
sanlar örneğin gıda sektöründe 
daha küçük gramajlarda mal sa-
tın alıyor. Ama toplam tüketim, 
nüfus artışı ve ailelerin küçülme-
si nedeniyle yükselmeye devam 
ediyor. 

Başka bir neden, eskiden paket-
lenmeyen pek çok ürünün paket-
leniyor olması. Bu eğilim özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde yaygın.

Üçüncüsü, gerek nüfus artışı, 
gerek tüketim artışı nedeniyle 
her sektörde yaşanan üretim ar-
tışının ambalaj ürünlerine talebi 
beslemesi.

Dördüncüsü son yıllarda e-ti-
caretin yaygınlaşması. İnternet-
ten yapılan alışverişler, kargo ile 
taşınma sürecinde zarar görme-
mesi için dayanıklı ambalaj ürün-
leriyle paketleniyor. Alışverişle-
rin giderek artması talebi de yük-
seltiyor.

EN FAZLA İTHALATI
ABD YAPIYOR
Son olarak 2020’de COVID-19’un 
ambalaj sektöründe ciddi etkile-
ri oldu. Bir yandan paketlenmiş 
ürünlere talep artarken; bir taraf-
tan da e-ticaret hacminde geçici 
de olsa çok ciddi artış yaşandı. Bu, 
ambalaj ürünleri talebini artırdı. 
İşte bu ortamda, ambalaj sektö-
rü her zamankinden fazla önem 
kazandı. 

Dünya genelinde 2019 yılında 
300 milyar dolar değerinde am-
balaj ürünü ticareti yapılmıştı. 
2020’ye ait veriler henüz netleş-
medi. Ancak COVID-19 nedeniy-
le sektörün ticaretinde bir artış 
olduğuna dair güçlü işaretler var.

 Uzun yıllar boyunca Alman-
ya, dünyanın bir numaralı am-
balaj ihracatçısı idi. 2001 yılın-
da Almanya 14 milyar dolar, Çin 
4 milyar dolar civarında ihracat 
yapıyordu.  2019’da Çin 41 mil-
yar dolar ihracat ile ilk sırada ge-
lirken, onu 33 milyar dolar ile Al-
manya, 30 milyar dolar ile ABD 
izliyor. ABD ve Almanya’nın ihra-
catı yatay seyirlerine devam eder-
ken Çin küresel ticaretteki payı-
nı artırmaya devam ediyor. Diğer 
sektörlerdeki performansı ile kı-
yaslayınca Çin’in yakın gelecekte 
mevcut ambalaj ürünleri ihraca-
tını iki katına çıkarma potansiyeli 
olduğu net olarak görülüyor.

En büyük ihracatçı olan Çin’in 
başlıca pazarları arasında 6 mil-
yar dolar ile ABD, 2,7 milyar dolar 
ile Vietnam, 2,6 milyar dolar ile 
Japonya geliyor.

İthalat tarafında listenin ba-
şında 30 milyar dolar ile ABD var. 
Onu 18,8 milyar dolar ile Alman-
ya, 16,7 milyar dolar ile Çin izliyor. 
En büyük ithalatçı olan ABD’nin 

tedarikçileri arasında Kanada 7 
milyar dolar ile ilk sırada geliyor. 
Onu 6 milyar dolar ile Çin, 3,6 mil-
yar dolar ile Meksika, 1,8 milyar 
dolar ile Almanya izliyor.

AMBALAJ ÜRÜNLERİ GENEL 
SANAYİDEN HIZLI BÜYÜYOR
İnsanların zihninde 20 yıl önce-
ki ambalaj algısı ile bugünkü al-
gı arasında uçurum var. Eski-
den “ürünü koruma” fonksiyonu 
yüklenmiş olan ambalaj son yıl-
larda ürünü sattıran, firma algı-
sını kuvvetlendiren, işletmenin 
kurumsal kimliğini yansıtan bir 
misyona büründü. Bu değişim, 
ambalaj sektörünün, genel sanayi 
üretiminden daha hızlı büyüme-
sine destek oluyor. Eskiden pa-
ketlenmeyen ürünler paketlen-
meye; eskiden basit ve geçici bir 
koruma amacıyla yapılan paket-
leme artık tasarımı ve malzeme-
si ile ciddi bir maliyet kalemine 
dönüştü.

Küresel ambalaj ticareti arttık-
ça, sektörün ürün kompozisyo-
nunda da plastik ürünlerin payı 
artıyor. Ticarete konu olan amba-
laj ürünlerinin yüzde 70’e yakı-
nını plastik ürünler oluşturuyor. 
Onu, kağıt, mukavva, ağaç ve cam 
ürünler takip ediyor. Aşağıdaki 
tablo uluslararası ticarette en faz-
la talep edilen ilk 5 ürün grubunu 
gösteriyor.

Geride bıraktığımız dönem-
de ambalaj ürünlerine yönelik 
talebin hızla arttığını biliyoruz. 
2001’den 2019’a sektörün küresel 
ticareti 100 milyar dolardan 300 
milyar dolara yükseldi. Ancak bu 
ihracat artışı, ambalaj ürünlerine 
homojen bir dağılım göstermiyor. 
Son yıllarda plastik levha, plaka, 
film ve şeritler, plastik kutu, ka-
pak ve torbalar ile kendiliğinden 
yapışan plastik bant ve şeritler ve 
son olarak pamuk ve jütten imal 
edilen ambalajlara yönelik tale-
bin sektör ortalamasının üzerin-
de yükseldiği görünüyor. 

Diğer yandan birincil elyaf ka-
ğıt ve kartonlar; kağıt, karton ve 
selüloz tabakalar ve son olarak 
yazı ve baskı (fotokopi) kağıtları 
talebi ise sektör ortalamasından 
daha düşük artıyor.

TÜRKİYE'NİN İHRACATINDA 
BİRLEŞİK KRALLIK İLK SIRADA
2001’de 630 milyon dolar olan 
Türkiye’nin ambalaj ürünleri ih-
racatı 2019’da 4,7 milyar doların 
üzerine çıktı. 7 kattan fazla artış 
gösteren sektör ihracatı Türkiye 
ihracatından daha yüksek bir per-
formansa sahip olduğu gibi küre-
sel ambalaj ticaretinden de hızlı 
büyüdü. Bu dönemde Türkiye’nin 
dünya ambalaj ürünleri ihraca-
tından aldığı pay ise binde 6’dan 
yüzde 1,6’ya yükseldi.

 Birleşik Krallık, Almanya, Irak, 
İsrail, İtalya, ABD ve Fransa en 
fazla ambalaj ihracatı yaptığımız 
ülkeleri oluşturuyor. Uzun yıllar 
boyunca listenin başında Alman-
ya varken, 2018’den beri Birleşik 
Krallık en fazla ihracat yaptığı-
mız ülke oldu.

İhracatımızda öncü olan ürün-
ler 3920 ve 3923 numaralı GTİP 
lerde yer alan plastikten, plaka 
levha ve filmler ile plastikten eşya 
taşımaya mahsus malzeme, kutu 

ve kapaklar. Bu ikisinde yaptığı-
mız ihracat  2,1 milyar dolar. Ka-
ğıt ve karton kutu ile torba ihraca-
tımız 550 milyon doların üzerin-
de. Bunlar 2019 verileri. 2020’de 
işler daha da iyileşti.

Bu yıl ambalaj ihracatımız-
da kayda değer bir artış yaşan-
dı. Türkiye’nin genel ihracatın-
da düşüş olmasına rağmen, am-
balaj ihracatı ilk 9 ayda yüzde 7,1 
artış gösterdi. 2019’un 9 aylık dö-
neminde 3,5 milyar dolar olan ih-

racat, bu sene 3 milyar 757 milyon 
dolara çıktı.

En çok ihracat yaptığımız pa-
zarlar içinde yer alan Birleşik 
Krallık'a yüzde 19, Almanya’ya 
yüzde 20, ABD’ye yüzde 35, İsra-
il’e yüzde 11 ihracat artışı yaka-
landı. Gelişmiş ülkelere yapılan 
ihracatta iki haneli artışlar yaşa-
nırken, Orta-Doğu ve Asya ülke-
lerine yapılan ihracatta düşüş gö-
rüldü. Bunun nedeni COVID-19 
nedeniyle Avrupa ve ABD’de am-

balajlı ürün talebinin artmasıydı.
İthalat tarafına baktığımız-

da Türkiye’nin 2019’da 2,9 mil-
yar dolar ambalaj ithalatı yaptı-
ğını görüyoruz. Yani net ihracat-
çı konumundayız.  Almanya, Çin, 
İtalya, ABD ve Fransa en fazla it-
halat yaptığımız ülkeleri oluştu-
ruyor. Bu beş ülkeden yapılan it-
halat toplam ithalatımızın yarı-
sını oluşturuyor. 2020’de İthalat 
tarafında ihracata paralel bir ar-
tış eğilimi görüyoruz.

Dr. H. Bader Arslan

ANALİZ

bader.arslan@dunya.com
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Fırsat, tüket�c� 
ambalajında
daha yüksek
B�rleş�k Krallık, ambalaj �hracatçısı ülkelere, sanay� 
alanından z�yade, h�zmet sektörler�ne yönel�k 
ürünlerde daha çok fırsat sunuyor. Yan� pazarın taleb�, 
n�ha� tüket�c�ye h�tap eden ürünlerde öne çıkıyor.

67 milyon nüfusa sahip kalabalık bir 
devlet olan Birleşik Krallık, 2,9 trilyon 
dolarlık bir ekonomiye sahip. Ancak 
ekonomide sanayi sektörlerinin 
payı yüzde 10 civarında. Hizmet 
sektörleri ise ekonomide dünyadaki 
diğer ülkelerden çok daha büyük 
bir paya sahip. Bu nedenle, Birleşik 
Krallık’taki ambalaj talebi büyük oranda 
sanayi sektörlerinden değil, hizmet 
sektörlerinden kaynaklanıyor. Dolayısı 
bu pazarı hedefl eyen üreticilerin, B2B 
sınıfı ambalaj ürünlerinden ziyade nihai 
tüketicilere yönelik ambalaj ürünlerinde 
potansiyeli daha yüksek görünüyor. 
Veriler de bunu destekliyor. 

Birleşik Krallık’ta nihai tüketiciye 
dönük ambalaj pazarının 13 milyar dolar, 
B2B segmenti ile toplam pazarın 20 
milyar dolar civarında olduğu tahmin 
ediliyor. Bu ihtiyacın büyük bölümü 
ithalat ile karşılanıyor.

TÜRKİYE'NİN SATIŞ 
GRAFİĞİ YÜKSELİYOR 
11 milyar dolardan fazla ithalat yapan 
Birleşik Krallık ambalaj ihtiyacının 
beşte birini Almanya’dan tedarik ediyor.  
Çin, Fransa, ABD ve İtalya önde gelen 
diğer tedarikçiler arasında. Türkiye 
uzun yıllardan bu yana İngiltere’ye 
ambalaj ürünleri ihraç ediyor ve mevcut 
tedarikçiler arasında her zaman iyi 
konumda olmuş bir ülke.  Diğer taraftan 
son yıllarda Türkiye’nin İngiltere 
pazarında varlığını güçlendirdiğini 
görüyoruz. Hemen üzerindeki rakipleri 
ile arasındaki farkın giderek kapanmış 
olması, mevcut trend devam ederse yakın 
zamanda sıralamada birkaç basamak 
daha öne çıkabileceğini gösteriyor.

 Dünyanın altıncı ithalatçısı olmasına 
rağmen, İngiltere’de son yıllarda ithalatın 
yatay bir seyir izlediği görülüyor. Bunun 
nedeni son dönemde ülkede minimum 
düzeyde ambalaj kullanmamaya 
yönelik politikalar, geri dönüşümün 
yaygınlaşması ve marketlerin giderek 
daha hafif ve daha ince materyaller 
kullanmaya başlaması.

İngiltere 2,5 milyar dolar değerinde 
eşya taşımaya mahsus plastikten 
malzeme ithalatı yapıyor. Plastikten 
plaka levha ve film ithalatı 3 milyar 
doların üzerinde. Kağıt ve kartondan 
kutu ve paket ithalatı 1 milyar dolar olan 
ülke ciddi bir kağıt tüketicisi.
2019 yılında Türkiye’nin Birleşik 
Krallığa yaptığı ambalaj ürünü ihracatı 
375 milyon dolar oldu. 2001’deki 50 
milyon dolar düzeyi ile kıyaslayınca
 göze hoş görünen bir performans 
artışı olduğu açık. 

 Bunun 100’er milyon dolarını 
plastikten eşya taşımaya mahsus 

malzeme, kutu ve kapaklar ile plastikten 
gözeneksiz plaka levha ve filmler, 71 
milyon dolarını kağıttan üretilmiş karton 
ve kutular oluşturuyor. 

Birleşik Krallığın plastikten eşya 
taşımaya mahsus malzeme, kutu ve kapak 
ithalatı 2,6 milyar dolar ve bunun 100 
milyon dolarını Türkiye’den karşılıyor. 
Bu ürün grubunda Almanya’dan yapılan 
ithalat 446, ABD’den yapılan ithalat 
168, Belçika’dan yapılan ithalat 154 
milyon dolar. Türkiye bu ürün grubunda 
İngiltere’nin yedinci büyük tedarikçisi.

GÖZENEKSİZ PLAKA LEVHA
Birleşik Krallığın plastikten gözeneksiz 
plaka levha ve filmler ithalatı 2,2 
milyar dolar ve bunun da 100 milyon 
dolarını Türkiye’den karşılıyor. Bu 
ürün grubunda Almanya’dan yapılan 
ithalat 471, Çin’den yapılan ithalat 335, 
Fransa’dan yapılan ithalat 232 milyon 
dolar. Türkiye bu ürün grubunda 
İngiltere’nin yedinci büyük tedarikçisi.

Birleşik Krallığın kağıttan karton ve 
kutu ithalatı 1 milyar doların üzerinde. 
Başlıca tedarikçileri 290 milyon dolar 
ile Çin, 180 milyon dolar ile Almanya 
86 milyon dolar ile Hollanda, 78 milyon 
dolar ile İrlanda ve 71 milyon dolar 
ile Türkiye. Ambalaj ürünlerinin pek 
çoğunda Birleşik Krallığın önemli 
tedarikçileri arasında yer alan 
Türkiye’nin ülke ithalatından aldığı 
pay da giderek büyüyor. 2019’da yüzde 
3,7’ye ulaşan pay şimdiye kadarki en 
yüksek düzeyine ulaştı.

2020/9 AYLIK PERFORMANS
 2020’nin ilk 9 ayında Birleşik 
Krallığın ambalaj ürünü ithalatında 
yüzde 3 gerileme var. 
Ana tedarikçiler arasında Almanya’dan 
yapılan ithalatta yüzde 3, Çin’den yapılan 
ithalatta yüzde 11, Fransa’dan yapılan 
ithalatta yüzde 9, ABD’den yapılan 
ithalatta yüzde 16 gerileme göze 
çarpıyor. Türkiye’den yapılan 
ithalatta ise yüzde 19 artış var.

Nasıl başlamıştık? Ambalaj artık 
eskiden ifade ettiğinden çok daha 
büyük bir anlama ve ekonomik 
büyüklüğe sahip. Türkiye’deki üretici ve 
ihracatçılar bunun bilincinde hareket 
ediyorlar. Her ne kadar sektörün birim 
fiyatları rakiplerin çok gerisinde olsa 
da, her ne kadar bu maliyet avantajı 
sürekli bir avantaj olmayacaksa da şu 
andaki konumumuz ve gidişatımız iyi. 
Firmalarımız bir taraftan İngiltere ve 
ABD gibi gelişmiş pazarlarda katma 
değerli varlıklarını, bir yandan da 
gelişmekte olan ülkelerde düşük maliyet 
ve düşük fiyatlı varlıklarını artırmaya 
yönelik stratejiler geliştirmeli.
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Kağıt-karton ambalaj sektörünün
potans�yeller�n� değerlend�rmek

İnsan yaşamının her anına doku-
nan nesneler arasında “ambalaj-
ların” özel bir yeri var. Çok-mal-
zemeli, çok işlevli bir ürün olan 

ambalajlar olmasaydı, uygarlıklar bu-
günkü düzeylerine erişebilir miydi?

Ambalaj sektörü, kullanılan girdilere 
göre beş alt sektöre ayrılır: Kağıt-kar-
ton, cam, plastik, metal ve ahşap amba-
laj… Tekstilden üretilen ambalajlar ise 
genellikle sektör bütünündeki yerinin 
küçük olması nedeniyle bir alt-sektör 
olarak üzerinde pek durulmaz.

Ambalaj sektörünün geniş alan kap-
saması nedeniyle yazımızda sadece ka-

ğıt-karton ambalajda ülkemizin ko-
numunu, “değer yaratma ve değer ya-
kalama” bağlamında neler yapmamız 
gerektiği konusunda düşüncelerimizi 
paylaşacağız.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 
ülkemizde sektör-odaklı STK örgüt-
lenmesinin önde gelenlerinden biridir. 
ASD, sektörle ilgili gelişmeleri bir ens-
titü bağımsızlığı ve özeniyle izlemek-
te, kurumsallaşmış yapısıyla da üyele-
riyle eriştiği bilgileri paylaşmaktadır. 
ASD’nin yeni raporu yakında yayınla-
nacaktır. Bir önceki raporundaki veri-
lerden yararlanarak, sektörde nicelik 
ve nitelik gelişmeleriyle ilgili bazı so-
nuçları paylaşalım.

Yazımızda bundan sonra “tüketici 
ambalajı” terimiyle kağıt ve karton am-
balajları, “taşıma ambalajı” terimiy-
le de oluklu mukavva ambalajları anla-
tılmış olacak. “Kağıt-karton ambalaj”
dendiğinde ise kağıt, karton ve oluklu 
mukavva ambalajlarının tümünü kap-
sayacak.

Ülkemizde 2018 yılında 103 bin ton 
kağıt, 660 bin ton karton, 2 milyon 300 
bin ton da oluklu mukavva üretilmiş-
tir. Kağıt-karton ambalajlarda top-
lamda 2 milyon 793 bin ton üretim ger-

çekleşmiştir. Kağıt-karton ambalaj-
ların toplam ambalaj üretimindeki 

payı yüzde 34, plastik ambalajla-
rın yüzde 39, cam ambalaj yüz-

de 16, ahşap ambalaj yüzde 6, 
metal ambalaj da yüzde 5’lik 
paya sahiptir. Ambalaj sektö-
rünün ihracatı 2018 yılında 4 
milyar 600 milyon dolar düze-
yindedir. TÜİK’in bu verisinin 

bir eksik yönü vardır: İçindeki 
ürünle birlikte ihraç edilen am-

balajlar rakamın kapsamı dışın-
dadır. Bir önceki yıla göre 2018 yı-

lında ambalaj ihracatında hacimde 
yüzde 9, değerde ise yüzde 11 artış kay-

dedilmiştir.
Alt sektörlere göre bakıldığında ih-

racatta plastik ambalajların payı yüzde 
65, kağıt-karton ambalajlar yüzde 
24, metal ambalaj yüzde 8, cam ambalaj 
yüzde 2, ahşap ambalaj ise yüzde 1’dir. 
Bu oransal anlatımı mutlak rakam ola-
rak karşılığı, plastik ambalajlarda 2 mil-
yar 988 milyon 801 bin 819 dolar ihracat 
gerçekleşmiştir. Kağıt- karton amba-
lajların payı ise 1 milyar 108 milyon 64 
bin 941 dolardır. Metal ambalaj ihraca-
tından ise 380 milyon 477 bin 803 dolar 
gelir elde edilmiştir. Büyük resmi gör-
mek için ithalat cephesine de bakma-
lıyız: Ambalaj malzemeleri ithalatına 
2018 yılında 3 milyar 280 milyon dolar 
ödenmiştir. Bir önceki yıla göre miktar-
da yüzde 4, değerde yüzde 2 gerileme 
olmuştur. İthalatın yüzde 51’ini plastik 
ambalajlar, yüzde 39’unu kağıt-kar-
ton, yüzde 8’i metal ve yüzde 2’si cam 
ambalaj alt sektörlerine aittir.

Ambalaj sektöründe kağıt-karton 
ambalaj üretimin konumunu netleş-
tirmek için tüketim ortalamalarını da 
paylaşalım: 2018 yılında, dünya gene-
linde kişi başına 118 dolarlık ambalaj 
harcaması yapılmıştır. Kuzey Ameri-
ka’da 440 dolar, AB ülkelerinde 365 do-
lar, Japonya’da 516 dolar düzeylerini 
de gözden kaçırmamak gerekiyor. Ül-
kemizde 2018 yılında kişi başına 260 
dolarlık ambalaj tüketildiği hesaplan-
maktadır: Plastik ambalaj tüketimi 
166,8 dolar, kağıt-karton 54,3 dolar, me-
tal ambalaj 22,2 dolar, cam ambalaj 13,3 
dolar, ahşap ambalaj 5 dolar düzeyin-
dedir. Sanırım paylaştığımız rakamlar, 
sektör hakkında bir fikir vermiştir.

“RAKAMLAR 
VİZYON DEĞİLDİR”
Ülkemizde, toplumun çoğunluğu gibi 
iş insanlarımızın da hesaplanma me-
todu açıklanmamış rakamların cazibe-
sine kapılıyor. Alt alta sıralan bir dizi 
rakamın hayatın öz gerçeğini anlattığı 
algısı yaygın: Rakamlar gerçekliği kav-
ramamızın önemli araçlarından biridir. 
Metodu açıklanarak tanımlanmış daha 
iyi rakamlara her zaman ihtiyaç vardır. 
Jack Welch’in altını çizdiği gibi, rakam-
larla anlatımın en kötü yanı, rakamların 
bir vizyon yaratmayla, bir misyonun ye-
rine getirilmesiyle ilgisinin olmaması-
dır. Rakamlar insanların beyinlerine ve 
kalplerine bir değer aşılamaz; yeni de-
ğerler üretilmesine ve üretilen değerle-
rin yakalanmasına çok fazla yarar sağ-
lamaz: "Rakamlar vizyon değildir, ra-
kamlar ürünlerdir” .

Rakamların ürünler olduğu, vizyon 
olmadığı bilincinden hareket edersek, 
onların değişmelere uyum için “uyarı” 
aracı olarak kullanabiliriz. Odaklanma-
mız gereken temel sorunumuz “anali-
tik bir yaklaşımla sektördeki süreç de-
ğişmelerindeki nitelik gelişmelerini 
yakalamak olmalı.”

Bizi daha sağlıklı geleceklere taşıma-
ya yardımcı olacağını düşündüğümüz 
aşağıdaki beş sorunun net yanıtlarını 
vermeliyiz: 
X Kağıt-karton ambalaj üretiminde te-
mel-girdisi olan selüloz ve kağıt üreti-
minde konumumuz nedir?
X Ambalaj üretiminde makine-dona-
nımında dış bağımlılığımızı nasıl azal-
tabiliriz?
X Dijital dönüşümde analitik yetkin-
lik, yapay zeka algoritmaları ve maki-
ne öğrenimi, istatistik yöntemler kul-
lanarak küresel rekabetin gerektirdiği 
ölçek, kapsam ve öğrenme süreçlerinin 
hızlandırılmasını nasıl geliştirebiliriz?
X Kağıt-karton ambalaj alt sektörün-
de orta ölçek üreticilerin girdi aldığı ve 
girdi verdiği çok büyük ölçekli firma-
lar karşısında yaşadığı sıkıntıları nasıl 
aşarız?
X Yurtiçi ve yakın çevremizdeki yurt-
dışı pazarlardaki potansiyeli en üst dü-
zeyde değerlendirmek için ülkemizi po-
zitif ayrıştıracak hangi strateji, taktik 
ve operasyonlara başvurmalıyız?

MALİYETİN  
YÜZDE 70’İ KAĞIT GİRDİSİ
Kağıt-karton ambalaj üretiminin nite-
lik ve niceliğini artırarak sektörün ge-
leceğini güven altına almak için önce 
temel girdi olan kağıt-karton üretimin-
den yola çıkmak gerekir. Son yıllarda 
ülkemizin ciddi kuruluşları kağıt üre-
timine yatırım yapmaktadır. Atık kağıt-
tan üretilen, sektörde “gri karton” di-
ye nitelenen, üzerine selüloz sıvaması 

yapılan karton üretimi belli bir düzeye 
gelmiştir. Kısa elyaf selüloz kaynakları-
na ve atık kağıda dayalı “testliner” üre-
timinde yeni kapasiteler oluşmaktadır. 
Nitelikli oluklu malzemesi “kraftliner” 
üretiminde ise dışa bağımlılık sürmek-
tedir. Özellikle “nitelikli karton” girdisi 
kullanan ve gıda üretiminde yaygınla-
şan tüketici ambalajları, orta dönem-
de sektörde en hızlı gelişen alandır; bu 
konuda ülkemiz dışa bağımlıdır. Nite-
likli karton malzeme ve kraftliner üre-
timinde “selüloz üretimi” konusunu 
enine boyuna sorgulamamızın zamanı 
geçmektedir.

SEKA tesislerinin devre dışı kalma-
sından sonra, “orman envalı üretimin-
de” önemli bir çözüm olan “endüstriyel 
orman” konusu neredeyse unutulmuş-
tur.  Yonga-levha üreten tesislerin ihti-
yacı bile gerektiği gibi karşılanmadığı 
için ihtiyacın bir bölüm ithalatla karşı-
lanmaktadır. Ayrıntıya fazla girmeden, 
ülkemizde endüstriyel ormanlar geliş-
tirerek selüloz ithalatının azaltılması, 
kağıt, karton ve oluklu mukavva üreti-
minin nitelik ve niceliğinin artırılması 
sorgulanmalıdır. Günlük piyasa sorun-
larını öne çıkarırken, uzun dönemli ge-
leceği güven altına alacak olan selüloz 
ve türevlerinin üretimini gerektiği ka-
dar önemsemezsek, kağıt-karton amba-
lajlarda yaratmak istediğimiz sonuçlara 
ulaşamayız. Selüloz ithali, artan kapa-
site nedeniyle atık kağıt ithali gelecekte 
ne gibi sorunlar yaratabilir? Bu soru, ka-
ğıt üretimi kadar kağıt-karton ambalaj 
sektörünü de ilgilendirmektedir.

MAKİNE-DONANIMDA 
NEREDEYİZ?
Kağıt-karton ambalaj üretiminde bas-
kı, kesme-koparma, katlama ve yapış-
tırma, laminasyon, lak, ebatlama ve da-
ha bir dizi işlem yapan makine-dona-
nımda dışa bağımlılık oranı yüksektir. 
Kağıt- karton ambalaj üretiminde, diji-
tal teknolojinin yarattığı ölçme, izleme, 
kontrol işlemleri de üretimin hızını ve 
kalitesini artırmaktadır. Makine-tek-
nolojisindeki gelişmeler kağıt-karton 
ambalaj üretimine yeni yapılar, işlevler 
ve kullanma kültürü oluşturmaktadır.

Kağıt-karton ambalaj üretimini üst 
basamaklara taşımamız, bugün var 
olan donanımlarla ilgili ciddi bir en-
vanter gerektirmektedir. Makine dona-
nımın dijital teknolojinin gerektirdiği 
uyumlandırma   işlemleriyle etkinlik ve 
verimliliklerinin artırılması gündemin 
önemli konularıdır.

Kağıt-karton ambalajda bugün ge-
linen noktadaki birikim, ortaya konan 
çaba önemlidir. Katlama-yapıştırma 
makinelerini yurtiçinde üreten firma-
lar, ürünlerinin yüzde 90’ını yurtdışı 
pazarlara ihraç etmektedir. Laminas-
yon, ebatlama, felkso baskı makinele-
ri üretiminde de ciddi adımlar atılmış-
tır. Kağıt-karton ambalaj sektöründe 

ağırlığı taşıma ambalajları oluşturmak-
tadır; oluklu mukavva   makine-dona-
nımlarında kesintisiz yenilikler yapıl-
maktadır. Dünya genelindeki gidişin 
sektörün “yatırım malları ihtiyacını”
artırdığını bilerek hareket edilmeli.

Gelişmeler kağıt-karton ambalaj 
üretiminde “makine üretimi ve ithala-
tı stratejisi” ihtiyacına işaret etmekte-
dir. Sektörde sermaye ihtiyacı ve ülkede 
döviz sorunu bize kağıt-karton ambalaj 
makinelerinde de ülke potansiyelleri-
ni doğru değerlendirerek, yerli makine 
üretimine daha stratejik bir bakış ge-
rektirdiğini söylüyor.

ANALİTİK, DEĞER ÜRETME 
VE DEĞER YAKALAMA
Özellikle Almanya’da kağıt-karton am-
balaj sektöründeki ileri gelişmelerinin 
sergilendiği fuarlardan çıkarabildiği-
miz ders şudur: Sektörde gelişmenin 
hızını ve yönünü kavrayarak, alterna-
tif tepki stratejilerini geliştirebilmemiz 
için ciddi analitik ihtiyacı vardır. Cassie 
Kuozyrov’un tanımladığı gibi, “Anali-
tik, işlerin nereye doğru gittiğini anla-
mak ve değişen bir ortama aktif biçim-
de uyum sağlamak becerisidir”.

Sektörde “pekiştirilmiş öğrenmeyi” 
yaygınlaştırmalı ve derinleştirmeli-
yiz. Iansiti ve Lakhani’nın anlatımıyla 
pekiştirilmiş öğrenmede gerekli olan 
başlangıç noktası ve performans fonk-
siyonudur. Başlangıç noktasına hassas 
bağlılık ilkesi akılda diri tutulmalıdır. 
O nedenle pekiştirilmiş öğrenme, her-
hangi bir yerden başlar, çevreyi inceler. 
Rehber, pozisyonun gelişmesi ya da ge-
rilemesidir. Buradaki kilit nokta, çev-
remizdeki karmaşıklığı incelemeye de-
vam etme ve o ana kadar oluşturduğu-
muz modeli kullanarak kararlar alma 
ve aksiyonlara başlamadır. Kağıt-kar-
ton ambalaj sektörüyle ilgili “pekiştiril-
miş öğrenmeyi” yaygınlaştırır ve derin-
leştirirsek, hayatın öz gerçeğine yakın 
karar alma gücümüz artar. Durumsal 
farkındalığı artırır, isabetli kararlar ve-
rirsek, değer yaratma sisteminin bütün 
aşamalarında “net bilgi, etkin koordi-
nasyon ve odaklanma” yetkinlerimizi 
geliştiririz. Değer üretme ve değer ya-
kalama yetkinliğimizi artırmak istiyor-
sak, öncelikle analitiğe dayanan, onu is-
tatistiklerle güçlendiren, yapay zeka al-
goritmaları ve yazılımlarla besleyen bir 
yol izlemeliyiz.

Günlük yaşamın bin bir sorunu var-
ken, kağıt-karton üreticilerine anali-
tik, istatistik ve yapay zeka uygulama-
ları önermemiz “fantastik” bulunabilir. 
Unutmayalım ki, değişme öylesine hızlı 
ki, rakip uygulamaları dünyanın nere-
sinde olursak olalım kısa zamanda biz-
leri etkiliyor. O nedenle, en önemli çaba,
“zihinsel hazırlık” olmalı. Bu konuyu eli 
taşın altında olanlarla içtenlikle tartış-
malı, varsayımları sürekli sorgulanan 
zihni modeller oluşturmalıyız.

Kağıt-karton sektörünün yapısal özellikleri 
üzerine epeydir düşünüyoruz: Gelişmekte 
olan ülkelerde sektörün GSYİH’ dan daha 
hızlı büyümesinin nedeni, “girdi aldığı ve 
girdi verdiği sektörlerle olan bağlantılarının 
çok yaygın olmasıdır”. Sektördeki bu “ileriye- 
geriye bağlılık etkisi” “talep esnekliğinin” 
de kaynağıdır. Sektörün kullandığı 
girdilerin maliyet içindeki payı, toplam 
maliyetin yarısından çok fazladır. Sektörde 
kullanılan makine-donanımdaki gelişmeler 
“teknoloji- yoğun üretim” olma özelliğini 
artırmaktadır. Yatırımların giderek “sermaye-
yoğun karakter” baskın hale gelmektedir. 
Sektörde iş süreçlerinde “edilgen kontrol 
dediğimiz” sistemin kendi kendini kontrolü 
iş süreçlerini değiştirmektedir. Uçtan uca 
süreç kontrolü imkanının yarattığı “ileri 
derecede uzmanlaşmış işgücü bağımlılığını” 
artırmaktadır. Sektörde girdi veren 
selüloz ve kağıt-karton, yapıştırıcı, boya, 
lak vb. malzeme üretiminde son yıllarda 
ciddi konsolidasyon yaşanmıştır. Bugün 

ülkemizde kağıt -karton  girdi üreticiler, 
çok büyük ölçekli malzeme üreticileri ile 
çok büyük ölçekli ambalaj dolumu yapan  
� rmalar arasında sıkışmıştır. Malzeme 
� yatlarında oynaklık, büyük müşterilerle 
“yıllık anlaşma yapılması” nedeniyle 
kağıt-karton ambalaj üreticilerini sıklıkla 
darboğazlarla yüzleştirmektedir.
Yurtiçi pazarda, “en kaliteli ambalaj 
anlayışından en uygun ambalaj” anlayışı 
� rma yetkililerinde netlik kazanmalıdır. 
Sektörde, kullanıcının kendi ambalajını 
“tanımlayamaması” nedeniyle ciddi sorunlar 
ortaya çıktığına araştıran herkes tanıklık 
edecektir.
Yazının sınırları içinde söylenmesi gereken 
söz şudur: Sektörde değer yaratmanın bütün 
aşamalarıyla ilgili bağlantı haritalarının 
bilinmesi, kritik alanlarla ilgili malzeme 
tedariki, dönüştürme işlemleri, işlem 
maliyetleri ve geri dönüş sorunlarının 
bütününü dikkate alan “yönetişime” 
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Sektörde “bağlantı 
har�taları” net olmalı

Türkiye ambalaj üretimindeki birikimi, coğra�  konumu 
ve çevre ülkelerdeki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde 

kağıt-karton ambalajda potansiyeli yüksek olan ülkelerden biridir. 
Yurt dışındaki   gelişmeleri izlemek için sektör STK’larının ortaklaşa 

bir “veri platformu” kurmaları gerekir. Bu platformun derlediğini 
ve erişilebilir hale getirdiği ayıklanmış veriler dinamik bir anlayışla   
değerlendirilerek pazarda pozisyon alınmalıdır. Potansiyelin varlığı 
yetmez, kağıt-karton ambalaj ekosisteminde doğru ağlarda, doğru 

platformlarda, bütün aktörlerin katılımı ve paylaşımıyla geliştirilen bir 
“erken uyarı” sistemi sektöre yapılmış en büyük iyilik olacaktır. Bu 
yazının virgülü bile tartışmaya açıktır. Sektör STK’larını, sektörle 

ilgili sözü olan herkesi tartışmaya çağırıyorum. Yazıyı Amos 
Oz’un çok yinelediğim bir sözü ile bitirmek istiyorum: 

“Hayatta eli boş dönülmeyen tek yolculuk, 
içimize yaptığımız yolculuktur”.

Pazarın
 gözlenmes� ve erken uyarı
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Dış T�caret Dosyası: AMBALAJ

ZEKİ SARIBEKİR
AMBALAJ SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ (ASD) BAŞKANI

Türkiye ambalaj sektörü 2020 yı-
lında da ihracattaki büyümesini 
devam ettirdi ve 2020 yılının ilk 
altı ayında 2 milyar 414 milyon 

219 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böyle-
likle sektör ihracatı bir önceki yıla göre mik-
tar olarak yüzde 11, değer olarak ise yüzde 4 
artmış oldu.

Diğer yandan en fazla ihracat yaptığımız 
ülkelerin başında Avrupa ülkelerinin olma-
sı başka bir olumlu gelişme olarak öne çıktı. 
Ambalaj sektörünün en fazla ihracat yaptı-
ğı ülke 197 milyon 530 bin dolar ile Alman-
ya oldu. Almanya’nın hemen arkasında ise 
193 milyon 602 bin dolarlık ihracat rakamı 
ile Birleşik Krallık yer aldı. Bu iki ülkeyi 149 
milyon 634 bin dolarla Irak, 126 milyon 343 
bin dolarla İtalya ve 118 milyon 794 bin dolar-
la İsrail takip etti. En çok ihracat yaptığımız 
10 ülke sıralamasında bu ülkelerin ardından 
Fransa, ABD, Hollanda, İspanya ve Belçika 
yer aldı. Ambalaj türüne göre genel toplam-
lara bakıldığında plastik ambalajların yüzde 
65’lik payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüz-
de 22 ile kağıt/karton ambalajların yer aldı-
ğı görüldü.

Diğer olumlu bir gelişme de yılın ilk altı 
ayında 883 milyon dolar dış ticaret fazlası 

Ambalaj sektörü olarak üret�m�m�z�n en az 
yarısını yurt dışı pazarlara satmayı hede� �yoruz
Ambalajı salgın sürec�yle b�rl�kte 
Türk�ye’n�n önü açılan sektörler� 
arasında sayab�l�r�z. Artan talep, 
üret�m gücü ve loj�st�k avantajıyla 
gel�şm�ş pazarlara �hracat yapan 
Türk ambalaj sanay��ne daha 
büyük fırsatlar sunuyor. Sektör, 
üret�m�n�n en az yarısını �hraç 
etmey� planlıyor. Sektörün en 
büyük tems�lc� kuruluşu Ambalaj 
Sanay�c�ler� Derneğ� (ASD) Başkanı 
Zek� Sarıbek�r, yen� döneme �l�şk�n 
değerlend�rmelerde bulundu.

vermiş olmamızdır.
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pan-

demisiyle ambalajın ne kadar önemli ve ge-
rekli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Am-
balaj ürünlerin hijyenik kalmasını sağladığı 
gibi ambalaj olmadan ürünler satılamaz ve 
sevk edilemez.

Sektör olarak bizler de bunun bilinciyle ha-
reket ettik. Herhangi bir aksama olmaması 
için gerekli tüm önlemleri alarak üretime de-
vam ettik ve tedarik zincirlerinin devamlılığı 
için hiç durmadan çalıştık.

Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız 
ürünün ambalajı, onun güvencesidir ve her 
ürün ambalaja girmeli. Ambalajın üzerinde-
ki etikette içerdiği ürünün besin değeri, ürü-
nün miktarı, son tüketim tarihi, üretici adres 

bilgileri; yani ürünün muhteviyatı ve nerede 
ve kim tarafından üretildiğini içeren tüm bil-
giler bulunur.

İnsan sağlığını çevresel risklerden uzak tu-
tan ve koruyan ambalajlı gıdaların önemi bu 
dönemde bir kez daha ortaya çıktı ve pandemi 
sürecinde ambalajsız ürünlerden ambalaj-
lı ürünlere doğru büyük bir geçiş oldu. Eski-
den açıkta satılan bir ürünü bile, halkımız ar-
tık ambalajlı olarak almaya yöneldi. Tabii bu 
ortamda gıda, içecek, sağlık ve temizlik sek-
törleri için üretim yapan ambalaj üreticileri 
durmadan çalışırken; inşaat, turizm/otelcilik 
ve restoranlara tedarikte bulunan üreticileri-
miz bir süre çalışamadılar. Ama genele baktı-
ğımızda sektörümüzün yüzde 10 büyüdüğünü 
söyleyebiliriz.

Çok geniş coğrafyaya ihracat yapan bir sek-
törüz. Lojistik yönünden avantaja ve fiyat ka-
lite dengesine sahip olmanın olumlu etkileri-
ni pandemi ile birlikte daha çok gördük. Av-
rupa'nın ve Ortadoğu'nun büyük bölümüne 
tırlarla 1-1,5 günde teslimat yapabiliyoruz ve 
fiyat kalite dengesi olarak da son dönemde da-
ha da öne çıktığımızı söyleyebiliriz. Dünya-
dan Türkiye’ye doğru bir talep var ve bu doğ-
rultuda bu sene 5 milyar dolar ihracatı yakala-
yacağımızı öngörüyoruz.

Daha çok ülkeye ambalaj satmayı, pazar sa-
yımızı artırarak ürettiğimizin en az yarısını 
ihraç etmeyi hedefl iyoruz. T.C. Ticaret Ba-
kanlığımızın küresel ekonomideki ve siyasi 
konjonktürdeki gelişmeler çerçevesinde be-
lirlediği ve desteklediği ülkeleri sektör olarak 
biz de önceliklendiriyoruz. Bu ülkeler arasın-
da yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti ile Ku-
zey ve Güney Amerika ülkeleriyle ticari ilişki-
lerimizi 2021 yılında yoğunlaştıracağız.

Gücümüzün ve potansiyelimizin farkında-
yız. Bu bağlamda ihracatımızın artırılması, 
yurtdışına bağımlılığın önüne geçilmesi için 
ara mamul ve hammadde üreten işletmelerin 
desteklenmesi gerekiyor. Plastik, kağıt, kar-
ton, ahşap ve metal ambalaj malzemelerinin 
hammaddeleri ağırlıklı olarak yurtdışından 
temin ediliyor. Hatta camın hammaddesi olan 
kumu bile yurtdışından satın alıyoruz. Sektö-

rün beklentisi ise hammaddede dışa bağımlı-
lığın azaltılması için ara mamul ve ham mad-
de üreten işletmelerin yatırımlarını sürdür-
mesidir.

Ayrıca, STA’ların devreye girmesini önem-
siyoruz. Bizim müşterilerimiz ne kadar çok 
ülkeye serbest bir şekilde ticaretlerini yapar-
sa biz de daha fazla onlara ambalaj üretiriz. Bu 
da sektör olarak bizim ve genel olarak ülkemi-
zin ihracatını artırır.

Ambalaj Sektöründe karşılaştığımız bir 
diğer büyük sorun ise ara eleman ve teknik 
personel sıkıntısı. Burada da meslek lisele-
rini desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. 
“Meslek lisesi memleket meselesi” diyerek 
konuya yaklaşmalı yetişmiş eleman sorunu-
muzu çözebilmek için sektör içerisinde yer 
alan her işletmemiz elini taşın altına koyarak 
hareket etmeli.

Bunların yanı sıra ambalaj atığının geri dö-
nüşümüne de ayrıca önem verilmesi gerekti-
ğini düşünüyoruz. Ülkemiz ekonomisine ve 
çevreye katkıda bulunmak için ambalajın ge-
ri dönüşümü oldukça önemlidir. Ambalajlar 
çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malze-
melerdir. ASD olarak bu konuda farklı çalış-
malarla bilinçlendirmelerimizi sürdürüyo-
ruz.

Pandemi birçok konuya bakış açımızı ve iş 
yapış şekillerimizi derinden etkiledi. Dijital-
leşmeyle başlayan ama pandemiyle hızlanan 
e-ticaret arttıkça daha çok ambalaja ihtiyaç
duyulacak. Çünkü e-ticarette ürün iyi bir şe-
kilde ambalajlanmalı ve güvenli bir şekilde
tüketiciye gitmeli. Bu nedenle önümüzdeki
yıllarda ambalajın öneminin daha da artaca-
ğına inanıyoruz.

Ambalajın önemine dair bilincimiz artıyor 
ve pandemiyle de değişen iş yapış şekilleriy-
le ülkemizde şu anda 220 dolarlarda olan am-
balaj tüketiminin önümüzdeki 5 yıl içerisin-
de Avrupa seviyesine yaklaşacağını düşünü-
yoruz.

Türkiye'de cari fazla veren sektörler ara-
sında yer alan ambalaj sektörü olarak ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak için çalışma-
larımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

Daha çok 
ülkeye ambalaj 
satmayı, pazar 
payımızı artırarak 
ürettiğimizin 
en az yarısını 
ihraç etmeyi 
hede� iyoruz. 
Gücümüzün 
farkındayız. Ara 
mamul ve 
hammadde 
üretimimiz 
desteklenmelidir.

Dentaş Kağıt, viyol ambalajda
dünya liderliğini hede
 edi
Abalıoğlu Holding, Deniz-
li’nin sanayii yönü güçlü 
grupları arasında yer alıyor. 
Bünyesinde farklı sektörler-
de faaliyet yürüten önem-
li üretim tesisleri bulunuyor. 
Abalıoğlu’nun ambalaj sektö-
ründe gücü Türkiye sınırla-
rı dışına çıkan Dentaş Kağıt, 
bunlardan biri. Kökleri 1941 
yılına uzanan Abalıoğlu Hol-
ding’in 1972 yılından bu ya-
na faaliyette olduğu ambalaj 
sektöründeki güçlü markası 
Dentaş Kağıt, alanında dün-
yanın en büyük tesisi olma id-
diasıyla yoluna devam ediyor.

Abalıoğlu Holding iştirak-
lerinden Dentaş Kağıt, sıfır 
atık ve sürdürülebilir gelecek 
için geri dönüştürülmüş ka-
ğıtlardan birçok sektör için 
ekolojik ve karbon dostu ka-
lıplanmış selülozik ambalaj 
üretiyor. Denizli, Aksaray ve 
Romanya’daki tesislerinde 
gelecek için değer ürettikleri-
ni belirten Genel Müdür Ser-
kan Eriş, dünyanın en büyük 
üreticilerinden biri olma he-
defi taşıdıklarını söyledi.

Denizli’de 1972 yılında ku-
rulan Dentaş Kağıt Sanayi 
A.Ş, Denizli, Aksaray ve Ro-
manya’daki tesislerinde yılda 
715 milyon adet viyol olarak
adlandırılan kalıplanmış se-
lülozik ambalaj üretiyor. Yu-
murta, meyve-sebze ve en-
düstriyel viyol üretiminde bir 
çok sektöre kutu içi ambalaj-
lama çözümleri sunan Dentaş 
Kağıt, sürdürülebilir gelişme
yaklaşımını benimseyerek,
yenilikçi ürünleri ile dünya-
nın her yerinde tercih edilen
seçkin bir marka olma hedefi-
ne kararlı adımlarla ilerliyor. 

Viyol olarak adlandırılan 
kalıplanmış selülozik am-
balaj üretiminde dünyanın 
en büyük üreticilerinden bi-
ri olma hedefini taşıdıkla-
rını söyleyen Dentaş Kağıt 
Genel Müdürü Serkan Eriş, 
“Kuruluşu 1972 yılına daya-
nan şirketimizde bir çok sek-
törde ürünlerin korunması 
için viyol tasarımı ve üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Viyoller 

atık kağıtların geri dönüştü-
rülmesi ile elde edilir. Üreti-
mi için ağaç kesilmez. Sade-
ce atık kağıtlardan elde edilir. 
Kalıplanmış elyaf, kullanıl-
dıktan sonra biyolojik olarak 
tamamen çözünebilir ve do-
ğada iz bırakmadan kaybolur. 
Yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen viyoller, sınırlı do-
ğal kaynakların korunmasına 
yardımcı olur” dedi.

Den	zl	’n	n yanı sıra Aksaray 
ve Romanya’da tes	sler	 
bulunan Dentaş Kağıt, v	yol 
olarak adlandırılan kalıplanmış 
selüloz	k ambalaj alanında 
faal	yet yürütüyor. Sıfır 
atık s	stem	yle, ekoloj	k ve 
karbon dostu ambalaj üret	m	 
gerçekleşt	ren Dentaş Kağıt 
Genel Müdürü Serkan 
Er�ş, dünyanın en büyük 
üret	c	ler	nden b	r	 olma 
hedef	 taşıdıklarını söyled	.

ÜRETİMDE ÇEVREYE
HASSASİYETİMİZ 
ÜST SEVİYEDE
Dentaş Kağıt Sanayi olarak şirket politikalarının “önce insan” ve 
“toplumdan aldığını büyüterek toplumla paylaşma” ilkeleri ışığında 
şekillendiğini vurgulayan Serkan Eriş, “ Çevre dostu olan kalıplanmış 
selülozik ambalaj üretimini uluslararası yatırım politikaları ile genişleten 
şirketimiz, kendi teknolojisini sürekli geliştirerek büyümesini her 
geçen gün devam ettirmektedir. Uzman çalışanlarımız, tecrübe ve bilgi 
birikimi ile kazandığımız bağımsız teknolojimizle ürün ve hizmetlerimizi 
geliştirmeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz mamul itibarı ile çevre 
konusundaki duyarlılığımızı üretim aşamasında da gösteriyoruz. 
Ortaya çıkan atıkları kapalı sistemle yeniden üretime kazandırıyoruz. 
Üretim faaliyetlerimizde doğaya buhar ve temiz su dışında 
hiçbir atık bırakmıyoruz” diye konuştu.
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Dış T�caret Dosyası: AMBALAJ

Ambalaj 
mak�nec�ler�n�n 
f�nansmana 
er�şmek adına 
çeş�tl� talepler� 
olduğunu 
görüyoruz. 
Bu bağlamda 
tem�n ett�ğ�m�z 
kaynakların 
yanında 
�şt�rakler�m�zden 
Alternat�f Lease 
�le yerl� mak�ne 
üret�c�ler�n�n 
müşter�ler�ne 
yönel�k olarak Yerl� 
Mak�ne F�nansmanı 
�le kaynak 
sunuyoruz.

YEŞİM ŞİMŞEK
ALTERNATİF BANK GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI

Ambalaj sektörü dış ticaret fazla-
sı veren, cari açığın azalmasın-
da önemli sektörlerimizden biri 
konumunda ve her geçen yıl ge-

lişimini sürdürüyor. Ambalaj Sanayicileri 
Derneği’nin verilerine baktığımızda geçen 
yıl 4,7 milyar dolar ihracat yapan sektör, bu 
yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre miktar ve değer bazında artış-
lar sağlayarak 2 milyar 414 milyon 219 bin 
dolarlık ihracat gerçekleştirmiş durumda. 
Üç binin üzerinde firmanın faaliyet göster-
diği ve 100 binin üzerinde istihdam yaratan 
ambalaj sektörü 180 ülkeye gerçekleştirdiği 
ihracatla da göz dolduruyor. Özellikle pan-
demi döneminde üretimde yaşanan daral-
malar Türkiye’nin lojistik konumu ve üre-
tim gücüyle ambalaj sektörünün bu alanda 
farkını ortaya koymasına yol açtı diyebiliriz. 
İhracat odaklı bir stratejiyle ilerleyen sek-
törün ürettiği ürünlerin en az yarısını ihraç 
etmek üzere yaptığı çalışmaları da takdirle 
izliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı için 
kendilerine koydukları pazar büyüklüğü ve 
ihracat hedefl erine de ulaşacaklarına inanı-
yor ve sunduğumuz desteklerle yanlarında 
olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. 

Bu yıl pandemi süreci ambalajın önemi-
ni de bir kez daha gözler önüne serdi. Evler-
de kalınan dönemlerde artış gösteren gıda, 
temizlik ürünleri alışverişleri başta olmak 
üzere yemek siparişlerine kadar uzanan 
zincirde neredeyse her parça ambalajla su-
nuluyor. Bu ürünlerin hijyenik biçimde ve 
güvenilir şekilde ulaştırılması açısından 
ambalaj oldukça önem taşıyor. Doğal olarak 
ambalaj tarafında bu dönemde gıda, içecek, 
hijyen-temizlik ve ilaç sanayi ambalajı en 
yoğun kullanılan sektörler olarak öne çıktı. 
Sektör oyuncuları da üretimlerine devam 
etmek için var güçleriyle çalışıyor.

Sektörlere yerl� üret�m 
�ç�n kaynak sunuyoruz
Her sektörde olduğu gibi ambalajda da AR-
GE yapmak, katma değerli ürünler üretmek 
bunun için de finansmana erişmek son de-
rece önemli. Özellikle ambalaj makinecile-
rinin finansmana erişmek adına çeşitli ta-
lepleri olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda 
temin ettiğimiz kaynakların yanında işti-
raklerimizden Alternatif Lease ile yerli ma-
kine üreticilerinin müşterilerine yönelik 
olarak Yerli Makine Finansmanı ile kaynak 
sunuyoruz. İştirakimiz, finansman kapsa-
mında esnek ödeme seçenekleri, 60 aya va-
ran vade imkânları sağlıyor. Aynı zamanda 
seçili makinelerde %100’e varan oranlarda 
kaynak sunarken satıcıya da avans ödemesi 
gerçekleştiriyor.

Müşterilerimizin değer zincirlerini koru-
mak, nakit akışının sürdürülebilirliğini sağ-
lamak da önem verdiğimiz konuların başın-
da geliyor. Nakit yönetimiyle ilgili ürün ve 
hizmetlerimize bu dönemde çok daha fazla 
odaklandık. Bu ürünlerimiz arasında Teda-
rikçi Finansmanı çözümümüzün özel bir 
yeri olduğuna inanıyoruz. Tedarik zincirin-
de çok sayıda satıcı firmayla çalışan müşte-
rilerimize yardımcı oluyoruz. Ödeme süreç-
lerinin etkin yönetilmesine, tedarikçilerin 
uygun maliyetle ve kolay şekilde likiditeye 
erişmesine, alıcı firmanın ise uzun vadeli 
satın alma, operasyonel verimlilik ve kesin-
tisiz tedarik imkânı oluşturmalarını sağlı-
yoruz. Bu ürünümüzü dönemin ihtiyaçları-
na göre de geliştirerek hibrit bir yapıya dö-
nüştürdük. Alıcı Kredili ya da Satıcı Kredili 
olarak iki farklı şekilde uygulanabilen Te-
darikçi Finansmanı Sistemimiz alıcı firma-

Türk�ye loj�st�k konumu ve üret�m gücüyle
ambalaj sektöründe farkını ortaya koydu

Üç b�n�n üzer�nde f�rmanın faal�yet gösterd�ğ� ve 100 b�n�n üzer�nde �st�hdam yaratan ambalaj sektörü 
180 ülkeye gerçekleşt�rd�ğ� �hracatla göz dolduruyor. Özell�kle pandem� dönem�nde üret�mde yaşanan 
daralmalar Türk�ye’n�n loj�st�k konumu ve üret�m gücüyle ambalaj sektörünün bu alanda farkını ortaya 
koymasına yol açtı d�yeb�l�r�z. İhracat odaklı b�r stratej�yle �lerleyen sektörün ürett�ğ� ürünler�n 
en az yarısını �hraç etmek üzere yaptığı çalışmaları da takd�rle �zl�yoruz.

ya aynı anda hem Satıcı Kredili hem de Alıcı 
Kredili şekilde çalışabilme imkânı sunuyor. 
Finansman sürecini kolaylaştırarak daha 
hızlı hale getiriyor. Bu sistem üzerinde diji-
tal geliştirmeler de yaptık. Bu sayede işlem-
lerde hata olmasını, zaman kaybını önlüyor, 
evrak yoğunluğunun ortadan kaldırılması-
na katkı sağlıyoruz. 

Dijitalleşme hem işi yaparken hem de 
müşterilerin sunulan ürün ve hizmetle-
re ulaşması için çalışma süreçlerinin ayrıl-
maz bir parçası oldu. Bu duruma ayak uy-
durarak e-ticaret de yapanlar kendilerine 
yeni pazarlar oluşturarak ihracatta ileri gi-
debilecek. Banka olarak biz de ürünlerimiz 
arasında olan sanal POS, e-imza, e-teminat 
mektubu, temassız özellikli fiziki poslar, te-
darikçi finansmanı ve ticari kredi kartları-
mızla müşterilerimizin elini güçlendirmek 
için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Yeni 
ürün ve hizmetlerimizi hızla devreye alıyo-
ruz.

Ambalaj sektörü b�z�m g�b� çevre etk�s�n� 
azaltma konusunda hassas�yet taşıyor
Alternatif Bank olarak paydaşlarımızın bü-
yüme yolculuklarında değer yaratma anla-
yışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu 
anlayışın bir ayağı ülke ekonomisini des-
teklemek iken, diğer bir ayağı da topluma 
olumlu etki sağlayacak çalışmalar içinde ol-
mak. Bu doğrultuda sorumluluk ve sürdürü-
lebilirlik alanındaki çalışmalarımızı kurdu-
ğumuz özel bir komite çatısı altında devam 
ettiriyoruz. Kendimize Birleşmiş Millet-
ler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçla-
rı doğrultusunda öncelikli çalışma alanla-
rı belirledik. Biliyoruz ki, ambalaj sektörü 
de bizim gibi çevre etkisini azaltma konu-
sunda oldukça hassas ve sektörde iyi uygu-
lama örnekleri oldukça fazla. Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçlarının on yedincisi olan 
“Amaçlar İçin Ortaklıklar” hedefine hizmet 
edecek şekilde gelecek dönem sürdürülebi-
lirlik çalışmalarımızı yürütürken birlikte 
çalıştığımız iş ortaklarımızı, müşterilerimi-
zi ve dokunabildiğimiz tüm paydaşlarımızı 
bu stratejinin bir parçası haline getirmeyi 
arzu ediyoruz. Ayrıca ülkemizdeki ve dün-
yadaki iyi örnekleri yakından takip ederek 
edindiğimiz bilgileri ve geliştirdiğimiz ça-
lışmaları tüm paydaşlarımıza aktarmayı da 
önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu kap-

samda ambalaj sektörünün temsilcileriyle 
önümüzdeki dönemlerde ülkemiz ve dünya-
mız için geliştirilebilecek sürdürülebilirlik 
projelerinde birlikte yer almayı umuyoruz. 

TCMB'n�n sıkılaştırma yönlü adımları 
�thalat sınırlanmasını gündeme get�reb�l�r  
Tüm bunların yanı sıra ekonominin kalbin-
de olan bankacılık sektörünün bir temsilci-
si olarak ekonomi yönetiminin aldığı kimi 
kararların krediler başta olmak üzere yansı-
malarına ve önümüzdeki dönem öngörüle-
rimize de değinmek isterim. Merkez Banka-
sı’nın sıkılaşma yönünde attığı adımlar önce 
likidite sonrasında da faiz artışları şeklin-
de gerçekleşti. Ağustos ayında %7,8’lerdeki 
Merkez Bankası ortalama fonlama maliyeti 
son olarak politika faizi düzeyi de olan %15’e 
çıkarıldı. Söz konusu gelişmeyle bankacılık 
sektöründe hem kredi hem de mevduat fa-
izleri yükseliş gösterdi. Bu yükseliş eğilimi 
sektörde kredi artış hızını duraksatırken, 
özellikle bazı tüketim ve yatırım tercihleri-
nin ağustos-ekim döneminde erkene çeki-
lerek gerçekleşmesi nedeniyle talebin de za-
yıfl amasına yol açtı. Kredi büyüme eğilimi-
ne kurdan arındırılmış bazda baktığımızda, 
ticari kredilerde yıllık büyüme %35, tüketici 
kredilerindeyse %45’lerde seyrediyor. Bu-
na karşın, kredi ivmesini gösteren 13 hafta-
lık yıllıklandırılmış büyüme ise temmuz ayı 
sonlarındaki %30’lu düzeylerden son olarak 
%2’lere, tüketici kredilerindeyse %100’lerin 
üzerinden %18’e kadar geriledi. Bu anlamda, 

TCMB’nin para politikasındaki sıkılaştırma 
tercihi kredi ivmesinde mevcut durumda 
güçlü bir etki yaptı. Bu gelişmelerle özellikle 
2021 başlarında ve belki de yıl ortalarına ka-
dar Koronavirüs sürecine de bağlı olarak da-
ha zayıf bir kredi iştahı görülebilir. 

Dış ticaret tarafında TCMB’nin sıkılaşma 
yönlü adımlarının iç talebi sınırlaması itha-
lat talebinin gelecek aylarda sınırlanması-
nı gündeme getirebilir. Nisan-mayıs döne-
minde %30’a yaklaşan ithalat daralması ar-
dından, yılın ilk 11 ayında ithalat %2,8 kadar 
arttı. Bu yönde henüz belirgin bir değişim 
gözlemlemiyoruz. İhracat tarafında süreç 
tamamen Avrupa’dan gelecek talebe ve pan-
deminin sürecine bağlı olarak şekillenecek 
gibi görünüyor. İhracat ise yine nisan-ma-
yıs döneminde %42’lere, yılın ilk 11 ayında 
da %8’lere varan bir daralma gösterdi. Yeni 
yılda özellikle aşı sürecinin daha erkene çe-
kilmesi halinde büyüme beklentileri daha 
da belirginleşebilecek. İhracat anlamında 
çok daha olumlu gelişmeleri yaşayabiliriz. 
Bu anlamda özellikle yurt içinde reform ve 
sıkı para politikası tavrının sürmesiyle TL 
bazında yabancı yatırımcı girişleriyle büyü-
meyi daha fazla destekleyebilecek bir süreç 
oluşması mümkün olabilir. 

Her sektörden f�rmalar, küresel 
durgunluğa hazırlıklı olmalı
Uzun vadede bu salgından kaynaklı yaşa-
nabilecek durgunluğun küresel bir küçül-
meye yol açacağı aşikâr. Bu nedenle hemen 
her sektörden firmalar uzun vadede değişim 
yönetimi ve aynı zamanda yeniden inşa sü-
recine hazırlıklı olmalı. Bu süreç hepimizin 
olduğu gibi ambalaj sektörünün hayatına da 
yeni iş yapış modelleri getirdi. Dolayısıyla 
bu sektörde de pandemi sürecini hasarsız 
veya en az hasarla atlatabilmenin en önem-
li unsuru, “yeni normal” olarak adlandırılan 
bu yaşam biçimi için yeni strateji ve iş yapış 
modelleri geliştirmekten geçiyor. Baştan so-
na üretim, dağıtım ve satış süreçlerinin bü-
tün parametreleri gözden geçirilmiş olmalı. 
Faaliyet zincirinin hangi halkasında ciddi 
bir olumsuzluk olacağını öngörme nokta-
sında çalışmalar yapılmalı ve gerekli aksi-
yonlar hazırlanmalı. Örneğin artan e-ticaret 
hacmine uyum sağlamak, ihracat pazarları-
nı genişletmek alınabilecek önemli tedbir-
lerden olmalı.

Yen� yılda özell�kle aşı 
sürec�n�n daha erkene 
çek�lmes� hal�nde büyüme 
beklent�ler� daha da 
bel�rg�nleşeb�lecek. İhracat 
anlamında çok daha olumlu 
gel�şmeler� yaşayab�l�r�z.

Banka olarak ürünler�m�z 
arasında olan sanal POS, 
e-�mza, e-tem�nat mektubu, 
temassız özell�kl� f�z�k� 
poslar, tedar�kç� f�nansmanı 
ve t�car� kred� kartlarımızla 
müşter�ler�m�z�n el�n� 
güçlend�rmek �ç�n sürekl� 
kend�m�z� gel�şt�r�yoruz.
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Dış T�caret Dosyası: AMBALAJ

Beşel, sıfır atıkla üret�m 
�ç�n proje gel�şt�r�yor

Ambalaj sektöründe 1998 yılın-
dan bu yana faaliyet gösteren 
Etimag, baskı alanında ye-
ni teknolojiler ve maki-
ne yatırımına hız veriyor. 
Bu kapsamda yeni ma-
kine parkurunu Kasım 
2020’de devreye aldıkla-
rını belirten Etimag Etiket 
Satış ve Pazarlama Direktö-
rü Hakan Hüseyinoğlu, “Ku-
rulumu tamamladığımız OMET 
10 renkli Hybrid-Ofset baskı makinesi, 
2021 Ocak ayında üretime başlayacak” dedi.

Yaklaşık 10 yıldır üretimlerine Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’nde devam ettikle-
rini dile getiren Hakan Hüseyinoğlu, tesisle-
rinde, 150 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. 
Türkiye’deki pazarın yaklaşık yüzde 65’ine 
hitap ettiklerini bildiren Hüseyinoğlu, ihra-
cat oranlarını da sürekli artırdıklarını vur-
guladı. Makine parkuru ve baskı alanında 
yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam 
ettiklerini ifade eden Hüseyinoğlu, “2020 
yılı kasım ayında kurulumunu tamamladı-
ğımız OMET 10 renkli Hybrid-Ofset bas-
kı makinesi, 2021 ocak ayında üretime baş-

layacak. 2021 bu aşamada bizim 
için sıçrama yılı olacak. Ayrı-

ca, ihracatta da yüzde 10 ar-
tış hedefl iyoruz” diye ko-
nuştu.

“Ger� dönüşümlü 
hammadde

tedar�kler�m�z� 
hızlandırdık”

Baskı teknolojileri konu-
sunda sürekli yeni teknolojileri, 

araştırdıklarını ifade eden Hüseyinoğ-
lu, müşterilerinden gelen taleplere göre sis-
temlerini geliştirdiklerini söyledi.  Geri dö-
nüşüm konusunda müşterilerinden yoğun 
istekler geldiğinin altını çizen Hüseyinoğlu, 
“Geri dönüşüm konusunda, doğayla barışık 
hammaddelerin kullanılması, boyaların iyi-
leştirilmesi, çevreye duyarlı malzemelerin 
üretilmesi ve kullanılması konusunda sü-
rekli toplantılar ve araştırmalar yaptık. Geri 
dönüşümlü hammadde tedariklerimizi hız-
landırdık, Müşterilerimize yüzde 30 geri dö-
nüşümden üretilen hammaddeler sunmaya 
başladık. 2021 yılında, özellikle bu konular-
da yoğun mesai harcayacağız” dedi.

Et�mag, yen� teknoloj�ler ve
mak�ne yatırımına hız verd�
Et�mag Et�ket Satış ve Pazarlama D�rektörü Hakan Hüsey�noğlu, “Shr�nk 
sleeve et�ket üret�m� alanında sektörümüzde l�der�z ve en yüksek 
kapas�teye sah�p ş�rket�z” ded�. Et�mag, OMET 10 renkl� Hybr�d-Ofset 
baskı mak�nası parkurunu gelecek ay h�zmete alacaklarını d�le get�rd�.

"Shrink sleeve 
etiketlemede lideriz"

 Et�mag Et�ket Satış ve Pazarlama D�rektörü 
Hakan Hüsey�noğlu, ambalaj sektöründe 
faal�yetler�ne 1998 yılında İstanbul Avcılar’da 
başladıklarını söyled�. Et�mag’ın, shr�nk 
sleeve et�ket üret�m� yaptığını �fade eden 
Hüsey�noğlu, “Bu alanda sektörümüz de l�der�z 

ve en yüksek kapas�teye sah�p ş�rket�z. Shr�nk 
sleeve et�ket üret�m�n�n yanında, kend�nden 
yapışkanlı et�ketler, preform üret�mler�, PET ş�şe 
üret�m� ve sleeve et�ketler �ç�n müşter�ler�m�ze 
ş�şe üzer�ne et�ket g�yd�rme h�zmet� de 
ver�yoruz” ded�.

Beşel Basım, Türkiye’nin en di-
namik, hızlı büyüyen ambalaj şir-
ketleri arasında yer alıyor. 1975’te 
faaliyete geçen şirket, esnek am-
balaj endüstrisi için plastik film-
ler, alüminyum folyo ve kâğıt lami-
nasyonları, kablo/izolasyon film 
ve bantları ile havalandırma sek-
törüne folyo üretimi gerçekleşti-
riyor.

2019 başı itibariyle yeni yatı-
rımlarını devreye alan şirket, ka-
palı üretim alanının büyüklüğü-
nü 35 bin metrekareye çıkardı. Ka-
palı alandaki artışa paralel olarak 
hem de modernizasyon yatırımla-
rını hız kesmeden devam ettiren, 
laminasyon (solventsiz/kom-
bo) ve dilme makinesi yatı-
rımlarını devreye aldı. Ya-
nı sıra kendi teknik ekib-
leriyle mevcut dilme ve 
laminasyon hatlarında 
revizyon çalışmaları-
nı tamamlayan şirket, 
Avusturyalı SML şirke-
tinden satın alınan streç 
film hatlarını da faaliyete 
geçirdi. Beşel Basım’ın söz-
konusu yatırımlarıyla bir an-
lamda salgın dönemine hazırlık-
lı girdiği söylenebilir.

C�rosunu �k� yılda 
2.5 kat büyütüyor
Beşel Basım Sanayi Yönetim 
Kurulu Başkanı Uğur Yıldırım, 
“Hem endüstriyel streç, hem de 
gıda streci üretimimiz başladı, 
aldığımız siparişlerle bu hatla-
rın kapasitesini çok hızlı doldur-
duk. 2018 yılını 35 bin ton satış 
hacmi ve yaklaşık 300 milyon TL 
ciro ile kapatmıştık. 2019'da 41 
bin ton satış ve 330 milyon TL ci-
roya ulaştık. 2020 ilk 9 aylık dö-
nemde, tamamlanan yatırımla-
rın meyvesi olarak, 550 milyon 

TL satış yaptık” dedi. Bu yılın ilk 9 
aylık performansına paralel ola-
rak 2020 yılı sonunda 750 milyon 
TL ciro büyüklüğüne ulaşacak-
larını dile getiren Uğur Yıldırım, 
“Beşel Foil olarak sektördeki bü-
yümeye paralel olarak satışları-
mızı arttırmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. Beşel Basım 
Sanayi Yönetim Kurulu Başka-
nı Uğur Yıldırım, “Önümüzdeki 3 
yıllık dönemde pandeminin etki-
lerinin devam edeceğini düşünü-
yorum, bu kapsamda faaliyetleri-

mizin sağlıklı yürümesi adına ge-
rekli önlemleri alarak ilerliyoruz” 
dedi. Her zaman için farklı dina-
mikleri olan ambalaj sektörün-
de; hayati önem taşıyan ilaç, gıda, 
temizlik gibi ambalajlı ürünlere 
talep artışı yaşandığını belirten 
Yıldırım, “İçinde bulunduğumuz 
durum doğrultusunda temel ih-
tiyaçlarımız ile paralel olarak es-
nek ambalaj sanayinde yaşanan 
talep artışları pazarı olumlu yön-
de etkilemiş, kapasite artışlarını 
desteklemiştir. Bu noktada Beşel 
Basım olarak müşterilerimizin 

tüm taleplerine en hızlı 
şekilde geri dönüş yaptık. 

Pandemi sürecinde geri 
dönüştürülebilir ambalajlar 

daha çok ön plana çıkmıştır; 
şirket olarak bu kapsamdaki Ür-

Ge çalışmalarımız devam etmek-
tedir” diye konuştu.

Uğur Yıldırım, şöyle konuştu:
"Tübitak kapsamında yürüttü-

ğümüz üç adet projemiz var, de-
vam eden patent süreçlerimiz 
var, Ar-Ge merkezi olma yönün-
de devam eden çalışmalarımız var. 
Özellikle yüzde 100 geri dönüştü-
rebilir ambalajlar konusunda cid-
di çalışmalar yürütüyoruz. Mev-
cut devam eden Ar-Ge ve Ür-Ge 
çalışmalarımızın tamamı çevresel 
etkileri dikkate alan, sıfır atık ya-
ratacak, geri dönüştürebilen ürün-
lere yönelik. Bunlar tescillendikçe 
piyasaya süreceğiz”.

Geri dönüşüm hemen her sektö-
rün en temel gündem maddele-
rinden birini oluşturuyor. Doğal 
olarak ambalajın da. Ambalajın 
da içinde olduğu çok sayıda sek-
töre geri dönüşüm çözümleri ko-
nusunda hizmet bunan TOMRA 
Sorting’in faaliyet alanını, atık ve 
metal geri kazanımı sektörleri-
ne yönelik sensör tabanlı ayıkla-
ma çözümleri sunmak olarak ta-
rif edebiliriz. TOMRA Sorting Ge-
ri Dönüşüm Türkiye ve Ortadoğu 
Satış Müdürü Serkan Orhan da 
hizmetlerini, “Kısaca belirtmek 
gerekirse daha fazla malzemenin 
işlenmesini sağlamak üzere çeşit-
li atık akışlarından değerli olanla-
rı veya değerli malzemeler içeri-
sindeki yabancı maddeleri birbi-
rinden ayırıyor ve geri dönüşüm 
tesislerinin kullanabileceği hale 
getiriyoruz” şeklinde açıklıyor ve 
“TOMRA ayıklama makinaları-
mız, geri dönüşümün birçok ala-
nında kullanılıyor. Atık sektörün-
de evsel katı atık tesisleri, ambalaj 
atığı, kağıt ayıklama ve PET, PE, 
PP gibi plastik grubu geri dönü-
şüm tesislerinde ve diğer birçok 
alanda ayıklama makinalarımız 
bulunuyor” diyor.
TOMRA Sorting Geri Dönüşüm 
Türkiye ve Ortadoğu Satış Müdü-
rü Orhan, “Gerek kaynakların et-
kili kullanılması ve ekonomik bo-

yutu gerekse çevreye katkısı nede-
niyle geri dönüşüm alanı, plastik 
sektöründe de bugün ve gelecek 
için büyük bir öneme sahip. Doğa 
ve çevre açısından ise geri dönü-
şümün zorunlu olduğunu söyle-
yebiliriz. Ekonomik açıdan baktı-

ğımızda ise aslında yine aynı tablo 
ile karşılaşıyoruz. Örnek vermek 
gerekirse bir teneke kutunun geri 
dönüşümü, islenmemiş malzeme-
lerden üretilmesine kıyasla % 95 
daha az enerji ve su gerektiriyor. 
Birincil bakır üretimi ise bakırın 
geri dönüşümünden % 80-90 daha 
fazla enerji tüketimine neden olu-
yor” diyor.

Serkan Orhan, “Verimlilik ve 
enerji tüketiminde zaten en iyi 
noktada olan makinelerimizi da-
ha da geliştirdik” dedi. Geri dö-
nüşümde en yaygın olarak yakın 
kızıl ötesi – near infra red (NIR) 
sensör ürünlerini kullandıkları-
nı kaydeden Orhan, “Bu teknoloji, 
ışık spektrumunda gözle görüle-
meyen bir alanı tarayarak malze-
melerin hammadde yapısını an-
lamamızı sağlıyor. Kağıt ile plas-
tik arasındaki farkı gözle görmek 
kolay fakat şe± af bir PET şişe ile 
PVC şişe arasındaki farkı göz-
le tespit etmek çok zor olmasına 
rağmen NIR sensörü için oldukça 
kolay. Kullandığımız diğer yaygın 
teknolojiler ise VIS sensörü, ka-
mera, X-Ray, lazer ve elektroman-
yetik sensörler olarak sayılabilir. 
Burada önemli olan konu, ayık-
lanacak malzemeyi en iyi algıla-
mamızı sağlayacak sensör kombi-
nasyonunun doğru oluşturulması 
oluyor” dedi.

“Geri dönüşüm, hem doğa
hem ekonomi için zorunlu”

Otomatik ayıklama
tesislerine ihtiyaç var
TOMRA Sorting Geri Dönüşüm Türkiye 
ve Ortadoğu Satış Müdürü Serkan 
Orhan’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de 
geri dönüşüm hızla ilerleyen bir sektör. 
Son 20 yıldır plastik geri dönüşümün ve 
evsel katı atık (çöp) tesislerinin daha ön 
planda olduğunu söyleyen Orhan “Evsel 
Atık ayıklama tesislerinde otomatik olarak 
ayıklanan kapasite ise henüz yüzde 10’dan 
daha düşük seviyelerde. Dolayısıyla 
Türkiye’de her atık sahasında kurulacak 
otomatik ayıklama tesisleri, ciddi bir 
potansiyel taşıyor” diyor.

Çatı GES yolda
Beşel Basım, yakın zamanda enerj� 

alanında öneml� b�r yatırımı devreye alacak. 
Çatı GES yatırımıyla g�rd�ler�nde en öneml� yer 

tutan enerj� alanında �y�leşt�rme yapacak olan ş�rket�n 
yönet�m kurulu başkanı Uğur Yıldırım, “Çatı GES projes� 
�ç�n çağrı mektubu süreçler�m�z� başlattık, tamamlamak 
üzerey�z. Yatırımı önümüzdek� yıllarda tamamlanacak; 

bu sayede fabr�kamızda kullandığımız elekt�r�ğ� 
kend�m�z üretm�ş olacağız. Bu proje �le hem enerj� 

mal�yetler�m�z� düşüreceğ�z hem de çevreye 
duyarlı ş�rket olarak karbon salınımımızı 

azaltacağız” ded�.

TOMRA Sorting Geri 
Dönüşüm Türkiye ve 
Ortadoğu Satış Müdürü 
Serkan Orhan, “Gerek 
kaynakların etkili 
kullanılması ve ekonomik 
boyutu gerekse çevreye 
katkısı nedeniyle geri 
dönüşüm alanı, plastik 
sektöründe de bugün ve 
gelecek için büyük bir 
öneme sahip” dedi.
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Dış Ticaret Dosyası

Dünya t�caret�nde loj�st�k her zamank�nden daha fazla kr�t�k önemde olacak. Pandem�n�n ortaya çıkardığı 
bu gerçek, gel�şm�ş ülkelere ve büyüyen pazarlara yakınlığıyla Türk�ye'y� bu alanda daha fazla destekl�yor. 
Global t�carettek� etk�nl�ğ�n� artırması beklenen Türk�ye'n�n güçlü loj�st�k sektörü bu gel�ş�mdek� en büyük 

avantajlarından b�r�n� oluşturuyor. Çalışmamızda sektörün yen� yol har�tasını ortaya koyduk.  

katkılarıyla

Trans�t geç�ş 
ücret� Bulgar�stan, 
Yunan�stan ve 
Romanya'da da 
kaldırılmalı

ÇETİN NUHOĞLU

Uluslararası taşımacılık 
yapan f�rmaların 
faal�yetler� döv�z 
kazandırıcı �şlemler 
olarak değerlend�r�lmel�

YEŞİM ŞİMŞEK

Başlamış 
gümrük �şlemler�ne 
�lave gümrük 
verg�s� sorunu 
çözülmel�

SERDAR KESKİN
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AYSEL YÜCEL

Pandemi, iş yaşamlarında radikal değişimle-
re sebebiyet verdi. Hem ulusal, hem de ulus-
lararası pazarlarda yaşandı bu değişim rüzga-
rı. En çok da endüstrilerde tedarik alanındaki 
beklenti ve talepte yeni kurallar devreye girdi. 
Ülkeler uzak bölgerle ticaret pratiği yaşamaya 
çok sıcak bakmıyor. Bölgesel paktlar öne çıkar-
ken, komşularla ticaret de daha fazla önem ka-
zanmaya başladı. Çin, salgının ilk dönemlerin-
de önemli talep düşüşü yaşadı.

Uzunca süre COVID-19’un da sorumlusu ol-
duğuna dair iddialara muhatap olan dünyanın 
en önemli tedarik merkezlerinden Çin’e yö-
nelik düşen talep salgının ilerleyen zamanla-
rında yerini yükselişe bıraktı. Yine de Türki-
ye’nin Avrupa gibi gelişmiş pazarlara ve Orta-
doğu ile Afrika’ya yönelik itcaretinin artması 
bekleniyor. Türkiye’nin, Çin ile yakın zaman-
da normalleşmesi pek beklenmeyen ticaret sa-
vaşı yürüten ABD’ye olan ticareti salgın yılı 
2020’de yükseliş gösterdi. Artış eğiliminin bu 
yıl da sürmesi bekleniyor. Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin 
ABD'ye 2019 yılında 7 milyar 893 milyon 415 
bin dolar olan ihracatı yüzde 12,2 artarak 2020 
yılında 8 milyar 859 milyon 344 bin dolara 
yükseldi. ABD'ye geçen sene en fazla ihracatı 
951 milyon 71 bin dolarla otomotiv endüstrisi 
gerçekleştirdi. Halı ihracatı da önemli oranda 
arttı. Çin'e gerçekleşen dış satım da yüzde 2,8 
artışla 2 milyar 582 milyon 580 bin dolardan 2 
milyar 654 milyon 539 bin dolara çıktı.

Tüm bunlar gösteriyor ki ülkemizde ihracat 
önemli oranda artış eğiliminde olacak. Hatta 
DÜNYA’nın bu yılın başında çıkardığı 364 say-
falık İhracat 2021 Kitabı’na konuşan uzman-
lar, 184 milyar dolar olarak öngörülen 2021 
ihracat hedefinin gelişmeler karşısında mu-
hafazakar kaldığına, rakamın daha da yüksek 
çıkacağına işaret ediyor.

Türkiye’nin tedarikte ve dünya ticaretinde 
öne çıkıyor olması lojistik sektöründe de yeni 
fırsatlar yaratacak, yatırımlar hızlanacak. Ge-
rekli destek sağlandığı takdirde Türkiye’nin 
dünyadaki en önemli lojistik üslerden biri-
si konumuna gelebileceğini vurgulayan TTT 
Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Ars-
lan, sektörün önündeki fırsatları ve öncelikli 
ihtiyaçlarını DÜNYA’ya değerlendirdi:

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilerine gö-
re 2019’da mal üretimi 18.9 trilyon dolar ci-
varında gerçekleşmişti. 2020’de bu rakamı 18 
trilyon dolar civarında oluştu. Dünya ekono-
misinin 2021’de yeniden yükselişe geçmesi ve 
yüzde 5 büyümesi öngörülüyor. Dünyada en 
büyük üretim hacmine sahip ülke Çin. 2021’de 
Çin’deki üretimin J.P. Morgan Research ana-
lizlerine göre yüzde 8.6 artması bekleniyor. 
Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”nin de çıkış 
kaynağı olan konu üretilen malların en uygun 
koşullarla en hızlı bir şekilde Avrupa başta ol-
mak üzere nitelikli pazarlara gönderilmesi…

Dünyada bir ürün, uluslararası ticarette or-
talama 6 bin 500-7 bin kilometre taşınıyor. Ni-

Türk�ye, dünyanın en öneml� 
merkezler�nden b�r� olab�l�r

LOJİSTİK, 
2021'DE FIRSAT 
SUNACAK

telikli pazarlara erişim çok daha önemli hale 
gelecek. 30 yıl içinde dünya ticaretinin en az 
2 kat büyümesi bekleniyor. Dolayısıyla önü-
müzdeki dönemde lojistik sektörü hayati öne-
mini daha da artırarak sürdürecek. Pandemiy-
le birlikte lojistik sektörünün vazgeçilmezliği-
nin bir kez daha perçinlediğini söyleyebiliriz. 
Sadece aşı bile tek başına sektörde büyük bir 
heyecan yarattı. Yıllık trilyon dolara varan ye-
ni bir hareketlenmenin önünü açtı.

Avrupa’nın hemen yanında önemli bir üre-
tim üssü konumunda olan Türkiye, gıda ve hij-
yen başta olmak üzere artan taleple birlikte 
yeniden lojistik performansını artırmaya baş-
ladı. İç ve dış talebin gelişmesi, toplam pera-
kende içinde e-ticaretin, tüm dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de son bir yıl içinde büyük 
atak yaparak 2 kattan fazla büyümesi ve yüzde 
15’lere ulaşması lojistik sektörünü hem FTL 
hem de kargo anlamında oldukça hareketlen-
dirdi. Binlerce şubesi olan perakende zincirle-
ri sanal mağazalara ve evlere servise odaklan-
dı. Evler ofis-eve dönüştükçe tüketim de te-
tiklendi. Türkiye’de e-ticaret kanalları geçen 
yıla oranla yüzde 150, sanal market alışverişi 
yüzde 250’lerin üzerinde büyüdü. 5 yılda bek-
lenen e-ticaret pazarındaki büyüme sadece 11 
ayda gerçekleşti.

AVRUPA’YA YAKINLIK
BÜYÜK AVANTAJ
Peki, 2021’de Türkiye’yi ne bekliyor? Yüksek 
hacimli kitlesel üretim yapıp, ürünleri en kı-
sa yoldan, en ucuz lojistik maliyetlerle Avru-
pa’ya ulaştırmanın yolu Türkiye’den geçiyor. 
Çin’den bir konteynerin Avrupa’ya ulaşması 

en erken 4 haftayken, Türkiye’den İngiltere’ye 
1 haftada ulaştırabilmek mümkün. İşte tam bu 
noktada Türk lojistik sektörünün kârlılığını 
artırması da önem kazanıyor. Kamyon mali-
yetleri yüksek, yaklaşık 1 milyon TL’ye alınan 
bir kamyonun yatırım geri dönüş süresi 10 yı-
lı geçebiliyor. Bunun mutlaka 5-6 yıl seviye-
sine inebilmesi gerekiyor. Yollardaki 850 bin 
kamyon ise yaşlanıyor. Türkiye’de kamyonla-
rın yaş ortalaması 17 civarında. AB başta ol-
mak üzere çevresel hassasiyetler ve baskılar 
gittikçe artıyor. Türkiye’deki filonun yenilen-
mesi hızlanacak. Dönüşümü cazip hale getire-
bilmek için devletin vergi vb. düzenlemeleri ve 
bazı teşvikleri düşünmesi gerekecek. Nakliye-
de kârlılığın sürdürülebilir olmaması, son 10 
yıldır lojistik firmalarını hızla özmaldan ka-
çırdı. Yollardaki kamyonların yüzde 95’i artık 
şahıslara ait. Orada da dönüş yükü sıkıntısı or-
taya çıkıyor. Kamyoncu esnafı gerçekten ayak-
ta durma savaşı veriyor. Bazı lojistik firmaları, 
arkalarına alacakları teknolojik desteklere gü-
venerek yeniden özmala yatırıma hız verebilir.

TIRPORT Insights’ın 2020 yılsonu verile-
rine göre Türkiye’de bir kamyon günde ortala-
ma 344 km. yol yapıyor. Ortalama gerçekleşen 
navlun ücreti ise 2 bin 620 TL. Yollardaki kam-
yonlar en az 2.5 gün uygun yük bulabilmek için 
nakliye sitelerinde, fabrika ve liman girişle-
rinde bekliyor, yüzde 37’si ise çıkış noktasına 
bir şekilde boş dönmek zorunda kalıyor. Yurt 
içinde çalışan bir kamyonun ayda ortalama 7.2 
sefer yaptığı Türkiye’de kamyonun para kaza-
nabilmesi için bu sefer sayısını 10’un üzerine 
çıkarması gerekiyor. Avrupa ülkelerinde bu 
oran yüzde 25 seviyesinde. TIRPORT sahip 

olduğu artırılmış zeka destekli dijital çözüm-
lerle üyesi olan lojistik firmalarına ve kamyon-
culara ihtiyaç duydukları anda ve yerde akıllı 
dönüş yükü yaratmada önemli değer yaratıyor.

YABANCI YATIRIMLARDA 
ARTIŞ BEKLENİYOR
Lojistikte yabancı yatırımda da önemli oranda 
artış bekleniyor. 2021’de Türkiye’deki karayo-
lu taşımalarda da artış bekleniyor. E ticaretin 
bir önceki yıla göre katlanarak büyümesi bu 
artışı tetikliyor. Artık üreticiler, müşterilerine 
gönderdikleri malların tüm taşıma yolculuğu-
nu anbean izlemek, indirme-bindirme süreç-
lerinde gerçek-zamanlı, konum-tabanlı hakim 
olmak, canlı rapor almak istiyorlar. Yükleri 
teslim ettikleri kamyoncuların güvenilirliği-
ni teyit etmeyi bekliyorlar. Türkiye dünyada-
ki en önemli lojistik üslerden birisi konumuna 
gelebilir. Nitelikli Avrupa pazarlarının hemen 
yanında yer alan ve birçok alanda kitlesel üre-
tim yapma imkanları bulunan Türkiye’ye ger-
çek anlamda doğu ile batı arasında bir lojistik 
köprü görevi üstlenebilir. Pandemiyle dünya 
yeni normalini arıyor. Yeni normalin en önem-
li metaforu dijitalleşme. Türkiye önümüzdeki 
5 yılı iyi değerlendirirse; bölgesel üstünlükle-
ri, üretim gücü, nitelikli işgücü gibi kriterlerle 
önemli inisiyatifl  er alabilir. Üretim ve lojistik 
gücünü katlayarak arttırabilir. Siyasi istikrar, 
uluslararası kategoride geliştirilecek iyi iliş-
kiler yatırımlarında yönünü Türkiye’ye çeke-
cektir. Dünyada sermayenin yatırım için ara-
dığı ülke Türkiye olabilir. 2021 tüm fırsatlara 
iyi bir çıkış yapmak için bir fırsat yılı.

TEKNOLOJİYE UYUM ÖNEMLİ!
COVID-19’un küresel ticaret ve tüm iş gücü 
üzerindeki etkisi, lojistikte dijital dönüşüm 
baskısını artıran önemli bir faktör olarak ön 
plana çıktı. E-ticaret öngörülenlerin ötesin-
de bir hızla büyümeye devam ediyor. Pande-

mi yalnızca e-ticarette büyümeyi hızlandır-
makla kalmadı, B2B tarafında firmalar ara-
sında görünürlüğü ve operasyonel şe² afl ığı 
ön plana çıkaran tedarik zinciri inovasyon 
ajandalarının da ivme kazanmasına yol aç-

tı. Her zaman olduğu gibi yeni teknolojileri 
en hızlı şekilde adapte edip yaygınlaştıran ve 
iş gücünü bu teknolojiye uyum sağlayacak şe-
kilde geliştirebilenler sektörde rekabet avan-
tajına sahip olacaklar. COVID-19’un lojistik 
alanındaki güncel inovasyon, uçtan uca ope-
rasyon yönetimi, gerçek zamanlı konum-ta-
banlı nakliye raporlaması vb dönüşümlerin 
daha hızlı gerçekleşmesini sağladığı ve sek-
tördeki dijitalleşme çalışmalarını birkaç yıl 
ileri taşıdığı söylenebilir. Kamyonla birlikte 
yükün canlı izlenebilirliği, sürücülerin per-
formansı, veri analitiği, yük kamyon eşleştir-
melerinde artırılmış zeka uygulamaları, par-
siyel yük optimizasyonu, robotik, IoT, Bulut 
ve API’larda gözlenen dinamik büyümenin 
lojistik sektörü için bir yeni normale işaret 
ettiği aşikar. Lojistikçiler hızla teknoloji şir-
ketlerine dönüşecekler. Diğer taraftan çev-
resel hassasiyetler daha da artacak, elektrikli 
kamyonlar yaygınlaşacak. Avrupa Birliği’nin 
bu konudaki baskıları daha da arttırması ön-
görülebilir. Karbondioksit emisyonu ve atık 
üretiminin azaltılması konusundaki stan-
dartların daha da yükselmesi bekleniyor.

Salgının ardından dünya t�cart�nde rad�kal değ�ş�mler yaşandı. Bölgesel paktlar 
ve komşu ülkeler arasındak� t�caret öne çıktı. Gel�şm�ş Avrupa pazarlarının yanı 
sıra Rusya, Ortadoğu ve Afr�ka pazarlarına yakınlık, Türk�ye’y� tedar�k noktasında 
dünyanın öneml� merkezler�nden b�r� hal�ne get�reb�l�r. 

Loj�st�k 
sektörünün 
öneml� 
oyuncuları 
2021’de önler�ne 
ölçeğe ve 
teknoloj�k 
h�zmete dayalı 
yatırımları 
alırken, devlet�n 
de altyapı 
yatırımlarına 
öncel�k vermes� 
beklent�ler 
arasında 
bulunuyor. 
TTT Global 
Yönet�m Kurulu 
Başkanı Dr. Akın 
Arslan, “Destek 
sağlanırsa 
Türk�ye 
dünyanın en 
öneml� loj�st�k 
üsler�nden b�r� 
olab�l�r” d�yor.

Türkiye’deki toplam kiralanabilir depo 
kapasitesinin yaklaşık 15 milyon metrekare civarında 
olduğu tahmin ediliyor. Türkiye toplam stokunun 
yaklaşık yüzde 70’i İstanbul-Kocaeli aksında yer 
alıyor. 2020’nin üçüncü çeyreği itibarıyla lojistik 
piyasasındaki birincil depo kira bedeli metrekare 
başına aylık ortalama 4,50 dolar civarında 
seyrediyor. Almanya, İngiltere gibi ülkelerde bu 
rakamın 9 dolarlara çıktığı görülüyor. Kiralanabilir 
ticari depo alanlarını nüfusa kıyaslayacak olursak 

Türkiye 
endeksi yaklaşık 
yüzde 0,18 civarında. Türkiye eğer pozisyonun 
iyi kullanabilirse ülke olarak halen mevcut olan 
depolama kapasitesini önümüzdeki 10 yılda 3 
katına çıkarabilir. Yüzde 85 seviyesinde bir kapasite 
kullanım seviyesinde bile sadece depolamadan 3 
milyar doların üzerinde bir gelir söz konusu olabilir. 
Bu durum Türkiye’nin uluslararası taşımacılık 
kapasitesini de en az 5-6 kat büyütebilecek.

Lojistik platformu TIRPORT Insights, Türkiye’de ilk 
defa Türkiye’nin yük çıkış noktalarının canlı tra� k 
bilgilerini paylaşıma açtı. Türkiye’nin yollarında 
gerçekleşen yük taşımacılığının günler bazındaki 
yoğunluk görünümü de TIRPORT Insights’ten 

yayınlanmaya başlandı. TIRPORT halen 300’ün 
üzerinde lojistik � rması ve yük sahibi KOBİ ile 
çalışıyor. 2020 yılı itibariyle, sistemin bir parçası 
olan ve aktif olarak TIRPORT’u kullanan 
kamyoncu sayısı 60 bini buldu.

Depolama 
kapasitesi 
3 kat artacak

Yük çıkışı canlı yayınlanıyor
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Ülkemizde, önemli ölçek ekonomisi yakala-
yan ve işletme deneyimi kazanan Türk lojistik 
sektörü, yurt dışı yatırım hamlesi başlattı. De-
neyimli ve krizde yönetim becerisi kazanmış 
idari yapısı ile lojistik sektörü, yurt dışı kanal-
ları da hızlı devreye alarak, bir taraftan yeni lo-
kasyonları hizmet ağına ekliyor, diğer yandan 
da global rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü 
yakalıyor. Şu rahatlıkla söylenebilir. Türkiye 
lojistik sektörü, entgre hizmet yapısı ile dünya 
standartlarının üzerinde hizmet üretim bece-
risine sahip. Bireysel müşteriye, evlere kadar 
yapılan hizmet üretimi ile global arenada öne 
çıkıyor. Bu kabiliyeti Türk lojistik sektörünü, 
global pazarlardaki varlığını güçlendiriyor. Av-
rupa’dan Amerika’ya, Uzakdoğu’dan Asya’ya 
150’den fazla ülkede birbiri ardına yeni şirket-
ler kuran lojistikçiler, yurt dışındaki ofis ve de-
po sayısını hızla artıyor. Barsan, Ekol, Sertrans, 
Mars gibi büyük kurumsal şirketler uluslarara-
sı global bir marka olma hedefi doğrultusunda 
yurt dışında yeni yatırımları gündeme aldı. Yan 
sayfalarda okuyacağınız sektörün deneyimli 
oyuncusu Arkas Grubu da yurt dışı yatırımları-
nı artırma planları yapıyor.

Büyüklerin yanı sıra çok sayıda daha küçük 
çaplı şirket de uluslararası pazarlara açılma 
planları yapıyor. UTİKAD Başkanı Emre El-
dener, firmaların yurt dışı yatırımlarını hız-
landırmasında Turquality desteklemelerinin 
önemli katkısı olduğunu söyledi. Ulaştırma 
alanında Turquality kapsamına alınan firma 
sayısı 13’e ulaştı.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Em-
re Eldener, Haziran 2015’te hizmet sektörle-
ri olan eğitim, sağlık, bilişim, lojistik, gayri-
menkulün de Turquality, kapsamına alındığı-
nı hatırlattı. Eldener, “Yurt dışı yatırımlarının 
artmasında Turquality’nin büyük etkisi var. 
Önemli destekler alıyoruz. Mesela depo yatı-
rımımızda kiranın yüzde 50’sini devletimizin 
karşılıyor olması bizi yatırım konusunda çok 
teşvik ediyor” dedi. Öte yandan sektör temsil-
cileri programın daha çok üretim firmaları için 
tasarlandığını, hizmet sektörünün ihtiyaçları-
ma göre genişletilmesi gerektiğini belirtiyor.

Mars, dışarıda 8. of�s�n� açacak
Trieste, Shanghai, Guanghzhou, Barselona, 
Madrid, Irun ve Lüksemburg’da ofisleri bulu-
nan Mars Logistics de Turquality desteklerin-
den yararlanıyor. Şirket, Avrupa’da yeni ofisler 
açmak için hazırlık yapıyor. Mars Logistics Yö-
netim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, ihtiyaçlar 
ve talepler doğrultusunda yeni yatırımlar yap-
maya devam ettiklerini ifade ederek “Geçtiği-
miz yıl Avrupa’nın lojistik açıdan en önemli ko-
numlarından biri olan İspanya’da şirket açarak 
yurt dışındaki büyümemizi sürdürdük. Şimdi 
ise Avrupa’da başka bir ülkede şirket açmak 
için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kıta’nın gündem�nde Hong Kong da var
Türkiye dışında Almanya ve Kazakistan’da şu-
beleri bulunan Kıta, 9 ayrı lokasyonda faali-
yet gösteriyor. Şirketin İstanbul ve Almanya’da 
gümrüklü ve serbest depoları bulunuyor. Kı-
ta’nın Turquality marka teşvik programında 
olan hizmet ihracatçısı bir firma konumunda 
olduğunu ifade eden şirket yöneticileri, önü-
müzdeki yıl Avrupa ve BDT ülkelerinde şube 
sayılarını artıracaklarına dikkat çekti. Potan-

siyel ülkeler arasında Hollanda, Özbekistan, 
Hong Kong var.

Netlog’un gel�rler� globalde
daha yüksek olacak
Türkiye de 21 şehirde 55 deposu bulunan Net-
log Grubu’nun ülke dışında Dubai, Suudi Ara-
bistan, Romanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, 
Amerika, Singapur, Avustralya ve Çin olmak 
üzere 10 ülkede 36 deposu bulunuyor. Netlog 
Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, "Toplam 
ciromuz yurt dışının payı yüzde 40. Hedefimiz 
globalde daha da büyüyerek yurt dışı ciromuzu 
yüzde 60’a çıkarmak. Şartlarda anormal bir de-
ğişiklik olmazsa 2023 yılı ciro hedefimiz yurt 
dışında 1 milyar dolar, Türkiye’de ise 800 mil-
yon dolar olamak üzere toplam 1.8 milyar dola-
ra ulaşmak" dedi.

Log�trans'ın 6 ülkede of�s� var
Logitrans, Turquality'e ilk dahil olan şirketler-
den biri. Rusya, Kazakistan başta olmak üzere 
Baltık ve BDT ülkeleri, Asya ve Avrupa'yı içine 
alan bölgede etkin olan şirket, yatırımlarını hız 
kesmeden sürdürüyor. Logitrans'ın Rusya, Öz-
bekistan, Kazakistan, Moldova, Romanya Bul-
garistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Polonya'da 
ofisleri bulunuyor.

Arkas yen� yatırımlara hazırlanıyor
Arkas’ın Türkiye ve dünyadaki stratejilerini 
dosyamızda ayrı bir haber olarak okuyabile-
ceksiniz. Türkiye'nin yurt dışında en hızlı bü-
yüyen şirketlerinden biri. Arkas, ulaştırma ve 
denizcilik sektörlerinde dünyanın ve Türki-
ye’nin önde gelen şirketlerinden. Akdeniz, Ka-
radeniz, Kuzey ve Batı Afrika ile Kuzey Avru-
pa’ya uzanan bir coğrafyada 23 ülkede 61 ofis 
bulunan Arkas’ın armatörlük şirketi Arkas Li-
ne Türkiye dahil tüm bu ülkelerde kesintisiz 
servis veriyor. Arkas lojistik sektöründe Rus-
ya, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Azerbay-
can, Çin ve Yunanistan’da ofisleri bulunan Ar-
kas Lojistik ile birbirinden önemli yurt içi ve 

yurt dışı projelerin taşımasını gerçekleştiriyor.

Sarp, Duba�’den yen� pazarlara uzanacak
Sarp Intermodal, yeni yatırımlarla büyümesi-
ni hızlandıracak. Avrupa pazarında daha etkin 
olmayı hedefl ediklerini açıklayan CEO Onur 
Talay, “2014 yılında İtalya’da Sarp Intermodal 
SRL, 2018 yılında Bulgaristan’da Sarp Inter-
modal Bulgaria, 2019 yılında da Almanya’da 
Sarp Intermodal GmbH şirketleriyle hizmet 
vermeye başladık. 2019 yılında denizyolu ve 
havayolu alanlarında da hizmet vermeye baş-
ladık. Kimya ve petrol ürünlerinin taşınması 
amacıyla Dubai’de bir şirket kuracağız. Bu pa-
zardan Ortadoğu, Hindistan ve Uzakdoğu ülke-
lerine de hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca 
Karadeniz’deki ülkelerde ofis yatırımları yap-
mayı planlıyoruz” dedi.

AVRUPA AĞIRLIKLI YATIRIM ATAĞI BAŞLADI
Loj�st�k sektörü üret�m gücünü ve
�şletme becer�s�n� yurt dışına taşıyor
 Türk�ye loj�st�k sektörü, �ç pazardak� yüksek kapas�te ve kal�te sunan know how’u sayes�nde dünya 
ölçeğ�nde değer yaratıyor. Ortaya koyduğu performansın da gücü �le h�zmet ağını yurt dışı pazarlara 
aktarma konusunda stratej� gel�şt�ren sektör oyuncularının sayısı hızlı artıyor. Turqual�ty destekler�n�n 
sağladığı mot�vasyonu da arkasına alan çok sayıda ş�rket global pazarda yatırım hamles� başlattı. Türk 
loj�st�kç�ler, Avrupa’dan Amer�ka’ya, Uzakdoğu’dan Asya’ya yurt dışı yatırımlarını hızlandırıyor. 

Ekol, yeni 
fırsatları 
kolluyor
Turquality listesinde olan 
Ekol’ün, Türkiye dışında 

Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, 
Ukrayna, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Slovenya ve İsveç’te o� sleri 

bulunuyor. Yurt dışında yeni yatırım fırsatlarını kollayan Ekol Lojistik, teknoloji yatırımlarını da artırıyor. 
Blockchain, nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, yapay zekâ gibi teknolojilerin şirketin öncelikli konuları 
arasında. Ekol’ün yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Ekol Lojistik Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, 
“Teknoloji ve Ar-Ge altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni nesil teknoloji projelerimiz ve 
gerek kara taşımacılığı gerekse depolama faaliyetlerinin sürekliliği için gerekli ekipman yatırımlarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Ayrıca yurt dışı şirketlerimizde, gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile Avrupa’daki büyüme ivmemizi 

artıracak hamlelerde bulunuyoruz. Mevcut depolama kapasitelerimizi genişletmeye devam ediyoruz” dedi.

Yıldırım Holding, Turquality'e dahil olmak için çalışma 
yapıyor. Holding'in limancılık şirketi Yılport, dünyada 
ilk 10 hede�  ile yurt dışı yatırımlarını sürdürüyor. 
Son olarak, Ispanya'daki Huelva Terminali’ne yaptığı 
yatırımla limanın 50 yıllık işletme hakkını alan şirket, 
İtalya ve ABD'deki limanlarını da faaliyete geçirmeye 
hazırlanıyor. Yılport Holding’in portföyü; Türkiye'de 
5, Portekiz'de 7, Ispanya'da 2, İsveç'te 2, Peru'da 1, 
Malta'da 1, Norveç'te 1, İtalya'da 1, Guatemala'da 1 ve 
Ekvador'da 1 limandan oluşuyor. Türkiye'de Yılport 
Gebze, Rotaport, Solventaş ve Gemport, Malta'da 

Malta Freeport, İsveç'te Gavle ve Stockholm Nord, 
Norveç'te Oslo, İspanya'da Huelva ve Ferrol, Portekiz'de 
Aveiro, Leixöes, Figueira Da Foz, Lizbon Liscont, Lizbon 
Sotagus, Setubal ve Tersado, Peru'da Paita, İtalya'da 
Taranto, Guatemala'da Puerto Quetzal ve Ekvador'da 
Puerto Bolivar terminallerini bünyesinde bulunduran 
Yılport, yeni yatırım planları ile birlikte büyümeye 
devam ediyor. Dünya çapında Yılport terminalleri 
konsolide olarak; 12 milyon TEU konteyner, 22 milyon 
ton kuru yük ve genel kargo, 2,15 milyon metreküp sıvı 
yük ve 1 milyon CEU araç elleçleme kapasitesine ulaştı.

Yılport, globalde ilk 10'a koşuyor
L�mancılıkta �lk belgey� alan Global 
Ports, yen� projelere odaklandı
Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletme-
cisi ve Global Ports Holding, Türkiye’nin oldu-
ğu kadar global arenanın da yatırım heyecanı 
en yüksek şirketleri arasında ilk sıralarda bu-
lunuyor. Yeni girdiği Turquality Marka Destek 
Programı ile yatırım gücünü daha da yukarılara 
taşıyacak gibi görünüyor.

Global Ports Holding, destek programı kap-
samında müşteri deneyimini geliştirecek diji-
tal bir proje yürütecek. Müşteri yönetimi konu-
sunda Salesforce ile “bütünsel ilişki yönetimi” 
sistemine geçiş yapmaya karar veren Global 
Ports Holding, finans ve operasyonun entegre 
edildiği bir platform üzerinde de çalışmalarını 
sürdürüyor.

Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın 
program kapsamında yürütecekleri projelerin, 
uluslararası arenada kendilerini daha da güç-
lendireceğini vurgulayarak, “Dünyada sektö-
rünün lideri olan tek Türk şirketi olarak bunu 
devam ettirmenin bu noktaya gelmekten daha 
zor olduğunun farkındayız ve kendimizi sürekli 
yeniliyoruz. Türkiye’ye döviz girdisi sağlama-
nın yanında bir sektörün standartlarını belirli-
yor ve bunu yaparken Türk firmalardan destek 
alıyoruz. Devletimizin tam da bu amaçla kurdu-
ğu Turquality programından alacağımız güç ile 
yürüttüğümüz projeler bizi daha da güçlendire-
cek” diye konuştu.

Barsan, 
3 ülkeye 
daha yatırım
 yaptı
Turqual�ty programından yararlanan 
ş�rketlerden b�r� de Barsan. Barsan son olarak yakın zamanda 3 
ülkeye b�rden yatırım yaptı. Dünyada 39 ülkede 81 loj�st�k merkez� �le 
h�zmet ver�yor. Dünyanın gayr� saf� m�ll� hasılası en büyük ülkeler�nde 
faal�yet gösterd�kler�n� anlatan Barsan Global Loj�st�k (BGL) Yönet�m Kurulu 
Başkanı Ceng�z Çaptuğ, “Sektörde dünyanın önde gelen ş�rketler� arasında 
yer alma hedef�ne doğru em�n adımlarla �lerl�yoruz” ded�. Dünyada sah�p 
olduğumuz loj�st�k merkezler�n�n sayısını artırmaya devam ett�kler�n� 
kaydeden Çaptuğ, “Tüm dünyada oluşturduğumuz gen�ş h�zmet ağına 
S�ngapur, Portek�z ve Norveç’� de eklem�ş bulunuyoruz” ded�.
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Global ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının ya-
pıldığı denizyolunda, pandemiyle birlikte 
başlayan konteyner krizi, Uzakdoğu-Avrupa 
navlununu rekor seviyelere taşırken, Türki-
ye’ye tedarikte fırsat yarattı. AB’ye taşıma-
larda Türkiye’nin Uzakdoğu ile arasındaki 
navlun farkı 10 katı aştı. Şanghay’dan Ceno-
va’ya 40’lık konteynerin navlunu 8 bine ula-
şırken, Türkiye’den İtalya’ya ise aynı ürün 
700 dolara taşınabiliyor. Avrupalı firmalar 
rotasını Çin'den Türkiye'ye çeviriyor. Hatır-
lanacağı üzere, pandemi tedarik zincirinde 
lojistik krizine neden olmuş, özellikle Çin’in 
piyasaya dönmesiyle piyasada boş konteyner 
krizi başlamıştı. Bu durum Türkiye’deki ih-
racatçı ve ithalatçı firmaları da sıkıntıya sok-
muştu. Arzda yaşanan sorun denizyolu nav-
lun piyasasında da tüm dengeleri değiştir-
di. Uzakdoğu-Avrupa arası navlun geçen yıl 
yüzde 130’dan fazla artarken, Türkiye-Avru-
pa arasında ise bu oran yüzde 30’lar seviye-
sinde oldu. Navlun artışı, petrokimya ve ta-
rım gibi emtia fiyatlarını da yukarı çekti.

2021’in ilk haftasında AB’ye taşımalarda 
Türkiye’nin Uzakdoğu ile arasındaki navlun 
farkı açıldı. Rif Line Lojistik Türkiye Genel 
Müdürü Mehmet Serkan Erdem, Uzakdo-

ğu-Avrupa navlununun çok hızlı yükselmeye 
devam ettiğini, sadece bu hafta 1.000 dolara 
yakın arttığını söyledi. Erdem, “Şanghay-Ce-
nova hattında 40’lık konteynerin navlunu 
8 bini aştı, 9 bine doğru bir çıkış var” dedi. 
Özellikle ABD ve İngiltere limanlarında aşırı 
yoğunluk yaşanmasının bu hafta navlundaki 
artışta etkili olduğunu söyleyen Erdem, “Bu 
bölgelere giden gemiler, açıkta bekliyor. 20-
30 gün sonra ancak limana yanaşabiliyor. Bu 
da konteyner ve gemi arzındaki sıkıntıyı bü-
yütüyor” diye konuştu.

Türk�ye, tesl�mat 
süres�nde de fark atıyor
Türkiye, Uzakdoğu’ya sadece navlunda de-
ğil teslimat süreleri açısından da büyük fark 
atıyor. Çin’den Avrupa’ya denizyolunda ta-
şıma süreleri 30 günü bulurken, aynı ürün 
Türkiye’den 5 günde taşınabiliyor. Türki-
ye’nin lojistik avantajının artması AB’nin ba-
zı siparişlerinin Uzakdoğu’dan Türkiye’ye 
kaymasını sağladı. Türkiye’ye sipariş kay-
masına bire bir tanık olan isimlerden biri de 
Mehmet Serkan Erdem oldu. Erdem, “DÜN-
YA gazetesinin de sıklıkla gündeme taşıdığı, 
pandemi sonrasında daha önce Uzakdoğu’ya 

verilen siparişlerin Türkiye’ye kayması yö-
nündeki beklenti şimdiden gerçekleşmeye 
başladı. Avrupalılar Türkiye’den daha fazla 
mal almak istiyor. Avrupalı birkaç müşterim 
benden Türkiye’de imalat yapan tedarikçi 
bulmamı istedi. İtalyan bu müşterilerimiz 
daha önce Çin’den alım yapıyordu. 2021’in 
Türkiye’nin ihracatı açısından iyi bir yıl ola-
cağını öngörüyorum” dedi.

Fulv�o V�lla: Türk�ye'n�n 
AB'ye yakınlığı büyük avantaj
Yabancı şirketlere yurt dışı pazarlara yö-
nelik danışmanlık hizmeti sunan İtalyan 
MotusConsulting’in CEO’su Fulvio Villa, 
pandeminin global şirketlerin tedarik zin-
cirlerine bakış açısını değiştirdiğini ha-
tırlatarak, bu durumun Türkiye için fırsat 
olduğunu söyledi. Geçmişte uluslararası 
lojistik devlerinden Fransız Gefco’nun Tür-
kiye CEO’luğu görevinde de bulunan sektö-
rün deneyimli ismi Villa, konuyla ilgili 

şu açıklamayı yaptı: “Pandemiden önce ih-
tiyaç duyulan ürünü en ucuz yerden alma 
mantığı vardı. Ancak bu mantık, olağanüstü 
bir olay meydana geldiğinde tedarik zinci-
rini büyük tehlikeye sokabiliyor. Pandemi, 
kesintisiz hizmet için alternatif tedarik zin-
cirinin önemini ortaya çıkardı. Burada Tür-
kiye'nin önemli bir rolü olabilir. Türkiye’nin 
tüketim pazarlarına yakınlığı büyük avan-
taj. Çünkü markalar artık tedarikçilerini ya-
kınında istiyor” diye konuştu.

Fat�h Şener: Ç�nl� de 
AB �ç�n Türk�ye’de üretecek
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 
Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, 
lojistik avantajının Türkiye’ye siparişlerin ya-
nı sıra yeni yatırım da çekeceğini öngördük-
lerini söyledi. Fatih Şener, “Çinli firmaların 
da AB’ye yakın olmak için Türkiye’de üretim 

yapabileceğini düşü-
nüyoruz” dedi. Bilindi-
ği gibi son olarak Uzak-
doğulu telefon devleri 
Samsung ve Oppo Tür-
kiye’de yatırımı günde-
me almıştı.

DENİZ İPEK 
YOLU'NDAKİ 
KRİZ, TÜRKİYE'YE 
YARADI

Ç�n’den taşımanın pahalanması
Türk�ye’ye fırsat kapısı araladı

Dünyanın en 
büyük tedar�kç� 
ülkes� Ç�n 
Şanghay’dan, 
Cenova’ya 40’lık 
konteyner�n 
navlunu bu hafta 
�t�bar�yle 8 b�n 
dolara ulaşırken, 
Türk�ye’den 
İtalya’ya �se aynı 
ürün 700 dolara 
taşınab�l�yor. 
Ç�n’den 
Avrupa’ya 
yönel�k 
taşımaların 
pandem� 
sürec�nde rekor 
düzeyde artması, 
Türk�ye loj�st�k 
sektörüne 
fırsat yarattı. 
Avrupalı f�rmalar 
rotasını Ç�n'den 
Türk�ye'ye 
çev�r�yor.

PANDEMİ NEDENİYLE
TEDARİK ZİNCİRİNİN 
VE GÜMRÜK 
SÜREÇLERİNİN 
YAVAŞLAMASI,

 KONTEYNER VE GEMİ
ARZININ AZALMASI,

ÇİN’İN PİYASAYA 
GERİ DÖNMESİ İLE ARZ 
SIKINTISININ ARTMASI,

PANDEMİ NEDENİYLE
GEMİLERİN VE 
KONTEYNERLERİN 
UĞRAK YAPTIĞI 
ÜLKEDEN GEÇ 
DÖNMESİ,

KONTEYNER 
MALİYETLERİNİN
ARTMASI,

İKİNCİ DALGA 
KISITLAMALARI 
NEDENİYLE ABD
VE İNGİLTERE 
LİMANLARINDA 
YOĞUNLUK 
OLUŞMASI.AVRUPALI ALICILAR İÇİN 

TÜRKİYE'NİN CAZİBESİ ARTIYOR

HAZIR GİYİMCİ 4 MİLYAR 
DOLARLIK EK TALEP HEDEFLİYOR
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Hazır G�y�m 
ve Konfeks�yon Sektör Mecl�s� Başkanı Şeref Fayat, 
Uzakdoğu-Avrupa arasındak� navlun artışı hammadde 
�thalatında sıkıntı yaratsa da s�par�şler konusunda fırsat 
sunduğunu söyled�. Fayat, “Özell�kle aşının olumlu 
haberler� çoğaldıkça ana pazarımız olan Avrupa’nın 
taleb�n� en hızlı karşılayacağı ülke Türk�ye olacak. 
Sektörün özell�kle yılın �k�nc� çeyreğ�nden �t�baren çok 
c�dd� b�r taleple karşılaşma yönünde beklent�s� var. 
B�z�m toplam �hracatımızın yüzde 70’� ana pazarımız 
AB’ye yapılıyor. Fakat onların �thalatındak� payımız 
yüzde 6,8. Yan� sadece yüzde 10’a b�le çıksak k�, bu 
mümkün 3-4 m�lyar dolar artı talep olab�l�r” ded�.

OTOMOTİVDE ÖZELLİKLE SATIŞ 
SONRASI İÇİN POTANSİYEL VAR
Uludağ Otomot�v Endüstr�s� İhracatçıları B�rl�ğ� (OİB) 
Başkanı Baran Çel�k, “Uzakdoğu navlun f�yatlarının 
yükselmes� ve süren�n uzun olmasının sektörümüze 
poz�t�f etk�s�n�n olacağını düşünüyoruz. Özell�kle 
otomot�v endüstr�s� tedar�k sanay�nde satış sonrası 
ürünler� satan f�rmalar �ç�n büyük b�r potans�yel 
barındırdığı düşünüyoruz” ded�.

MOBİLYADA ÇİN’DEN SİPARİŞ 
KAYMASI BAŞLADI
Modoko Başkanı Koray Çalışkan, konteyner kr�z�n�n 
ve Türk�ye’n�n loj�st�k avantajının sektörler�ne 
yansımasını şu şek�lde değerlend�rd�: “Son b�rkaç 
yıldır Avrupa’ya yoğun m�ktarda mob�lya �hracatı 
gerçekleşt�r�yoruz. Avrupa’da Türk mob�lyasının 
etk�n olmaya başlamasının b�r neden� de Türk�ye'de 
üret�len mob�lyaların Ç�n’e göre loj�st�k avantajı olması, 
�şç�l�k ve kal�te gücü. Ç�n’e göre çok daha kısa sürede 
üret�p coğraf� konumumuzdan ötürü b�rçok pazara 
daha kolay ulaşab�l�yoruz. Onların b�r tesl�m� 8 ay 
süreb�l�rken, b�z bunu 3 aya kadar �nd�reb�l�yoruz. 
Pandem�yle b�rl�kte gücümüzü daha da arttıracağımızı 
düşünüyoruz k� Ç�n pazarından Türk pazarına doğru b�r 
kayış söz konusu. Ancak boş konteyner bulmakta çok 

c�dd� sıkıntılar yaşıyoruz. İhracattak� 
devamlılığın sağlanması adına konteyner
 sorununun çözülmes� gerek�yor.”

ZÜCCACİYECİLER, 
ÇİN’DEN PAY KAPIYOR
Züccac�yec�ler Derneğ� (ZÜCDER) Başkanı Mesut 
Öksüz, �hracat fazlası veren nad�r sektörlerden 
b�r� olarak, pandem� dönem�nde gobal satışları 
artırdıklarına d�kkat çekt�. Öksüz, “Pandem� dolayısıyla 
Ç�n’�n �maj kaybı, Türk�ye’n�n loj�st�ktek� avantajı ve 
pazardak� gücümüz neden�yle Ç�n’�n yer�n� doldurmaya 
başladık. Özell�kle endüstr�yel mutfak ve elektr�kl� 
küçük ev aletler� konusunda Avrupa’da söz sah�b�y�z. 
Son b�rkaç yıldır üret�c�ler�m�z�n özell�kle elektr�kl� 
küçük ev aletler�ndek� �novat�f ürünler�yle Avrupa’da 
büyük �lg� görüyor. Sektörümüz Ar-Ge’ye yaptığı 
yatırımlar sayes�nde, Ç�n’�n kaybett�ğ� pazardan 
pay alab�l�yor. 2021’de Ç�n’�n kaybedeceğ� Avrupa 
pazarındak� payımızı arttıracağımızı öngörüyoruz.

“FIRSATI KAÇIRMAMAK İÇİN 
LOJİSTİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLMELİ”
Uzakdoğu-Avrupa hattındak� navlun artışı Türk 
�thalatçıları da sıkıntıya soktu. TOBB Hazır G�y�m 
ve Konfeks�yon Sektör Mecl�s� Başkanı Şeref Fayat, 
“Uzakdoğu’dan ara mal �thalatı yapan b�rçok Türk 
ş�rket� navlun tesl�mat süreler� konusunda sıkıntı 
yaşıyor" ded�. TAYSAD Başkanı Alper Kanca da boş 
konteyner sıkıntısının Türk�yede’k� �thalatçıları ve 
Avrupa'da Uzakdoğu’dan otomot�v parçaları alan 
OEM’ler �le tedar�kç�ler� sıkıntıya soktuğunu söyled�. 
D�ğer yandan �hracatçının da konteyner sıkıntısı 
sürüyor. Sektör tems�lc�ler�, tedar�kte doğan bu fırsatı 
kaçırmamak �ç�n loj�st�ktek� sorunların çözümü �ç�n 
destek bekl�yor, altyapının güçlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� 
vurguluyor. Boş konteyner sorununa çözüm �ç�n yerl� 
üret�m�n bakanlığın gündem�nde olduğu bel�rt�l�yor. 
Ancak, sanay�c�ler, çel�k f�yatlarındak� artış neden�yle 
konteyner üretmen�n kolay olmadığını savunuyor. Bu 
nedenle 15 yıl �le sınırlı tutulan konteyner kullunım 
süres�n�n 18 yıla çıkarılmasını �st�yor.

Uzakdoğu-
Avrupa 

navlunu 
neden 
fırladı?
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ONUR GÖÇMEZ

ARKAS LOJİSTİK CEO’SU

Pandemi sürecinde Türkiye’de lojistik sek-
törünün ne kadar iyi bir seviyede olduğu gö-
rülürken  diğer taraftan hızla aksiyon alın-
ması gereken noktalar da öne çıktı. Sektörün 
en önemli gündemlerinden biri dijitalleşme 
oldu. Dijitalleşmeye yatırım yapmamış ku-
rumlar bu süreçte geride kaldı, bunu avan-
taja çeviren lojistik firmaları öne çıktı. Biz 
teknoloji yatırımlarımız ve organizasyonel 
yapımız ile her aşamada en hızlı lojistik fir-
ması olmak için teknolojiye yılda 3-3,5 mil-
yon dolara yakın yatırım yapıyoruz. Pande-
mi sürecinde, teknolojiye uzun yıllardır ya-
tırım yapmanın avantajını yaşadık. Gelecek 
açısından teknolojik altyapımızın ne kadar 
güçlü olduğunu gördük. Dijital süreçlerimi-
zin hazır olmasından dolayı bu süreci Arkas 
Lojistik olarak başarılı geçirdik ve büyümeye 
devam ediyoruz.

Bu süreçte hız kadar önemli bir konu da te-
massız operasyon oldu. Demir yolu ile kon-
teyner taşımacılığı sayesinde insan teması-
nın çok az olduğu temassız taşıma süreçleri 
geliştirdik. Bu hizmetimiz pandemi sürecin-
de tedarik zincirinin devamlılığını sağlayan 
en önemli çözümlerden biri oldu. Biz, uzun 
yıllardır demir yoluna önem veriyor ve ya-
tırımlarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu 
konuda da hazırdık ve müşterilerimize hızlı 
çözümler üretebildik. İntermodal taşımanın 
avantajını kullandık ve pandemi döneminde 

“Pandem� sürec�nde loj�st�kte temassız 
operasyon gücü ve d�j�talleşme öne çıktı”

hizmetlerimiz kesintiye uğramadı.
Arkas Lojistik, filosunda bulunan 

700’den fazla vagon ile Türkiye’nin en 
önemli sanayi kentlerinin limanlarına it-
halat ve ihracat konteyner demir yolu ta-
şımaları yapıyor. Karayolu taşıması için 
özmal 500‘e yakın kamyonumuz var ve ül-
ke geneline yayılmış ofislerimiz ve uzman 
kadromuzla konteyner taşımacılığı, yur-
tiçi dağıtım, depolama gibi farklı lojistik 
çözümleri üretiyoruz. Deniz yolunda da iş 
ortaklarımızla birlikte dünyanın her yeri-
ne taşımacılık yapabileceğimiz çözümleri 
müşterilerimize sunuyoruz.

Dijitalleşme ve hız konusunda öne çıkan 
lojistik firmalarının bundan sonra çok da-
ha ön plana çıkacağı artık bir gerçek. Biz de 

tüm iş kollarımızda büyüme hedefimizi de-
vam ettirirken hedefl erimize ulaşmak için 
tüm yatırımlarımızı hız ve dijital müşteri 
deneyimine odaklıyoruz.

Dijitalleşme konusunu iki başlıkta ele 
alıyoruz. Birincisi, şirket içi süreçlerimizi 
baştan uca dijital hale getirerek müşteri-
lerimize sunduğumuz hizmetin hızını ar-
tırmak ve onlara hatasız hizmet sunmak 
üzerine kurulu. İkincisi ise, dijital hizmet 
kanallarıyla müşterilerimizin bize kolayca 
ulaşmalarını sağlayarak onlara en iyi diji-
tal müşteri deneyimini yaşatmak. Yürüt-
tüğümüz ve planladığımız tüm projeler bu 
iki amaca hizmet ediyor. Bu projelerin en 
önemlilerinden birinin lansmanını yılın 
ikinci çeyreğinde yapacağız. Yeni bir marka 
ve dijital iş modelimizle, müşterilerimize 
dijital lojistik deneyimi yaşatacağız.

“Yen� �ş alanlarına da g�receğ�z”
Önümüzdeki dönemde dijital çözümler 
ile temassız hizmet modelini yaygınlaş-
tırmak ve müşterilerimize hızlı çözümler 
sunmak stratejilerimizin yanı sıra; mev-
cut hizmetlerimizi büyütmeye ve yeni iş 
alanlarındaki fırsatları değerlendirmeye 
devam edeceğiz. Uçtan uca lojistik çözüm-
lerimiz ile komple lojistik hizmetlerinde 
ve demir yolunda stratejik istasyonlarda 
hizmet ağımızı genişleterek yurt içi demir 
yolu yük taşımacılığında lider olmayı he-
defl iyoruz. Deniz yolu forwarding hizmet-
lerinde büyümeyi, hava kargo departma-
nımızı geliştirerek pazar payını artırma-
yı, kompleks ve ciddi tecrübe gerektiren 
referans projeler gerçekleştirmeyi ve çok 
önemli özel proje taşımalarına imza atma-
ya devam etmeyi planlıyoruz.

Yurtdışında hizmet ağımızı genişlete-
ceğimiz yeni pazarlara girmeyi değerlen-
diriyoruz. Hizmet ağımızın yaygın olduğu 
CIS bölgesine ek olarak, Amerika, Avru-
pa ve Dubai gibi pazarlarda olası fırsatları 
inceliyoruz. Tüm dünyada stratejik pay-
daşlarımız ile iş networkümüzü genişleti-
yoruz. Yurtdışında büyüme stratejimizin 
bir parçası olarak yeni bir organizasyon 
yapısıyla Avrupa’ya yönelik intermodal 
taşıma hizmetlerimizin kapsamını geliş-
tiriyoruz.

Diğer yandan, hem B2B hem de B2C’ye 
hizmet verecek, tüketicilerin kaliteli ve 
teknolojik hizmet beklentisini karşılaya-
cak, müşteri deneyiminin ve teknolojinin 
ön planda olduğu kargo dağıtım iş mode-
li geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. 
Potansiyel gördüğümüz bu alanda müşteri 

beklentilerini karşılayacak bir iş modelini 
hayata geçirmek önümüzdeki dönemde en 
önemli hedefl erimizden biri olacak.

Genç bey�nler özend�r�lmel�
Sektörü geliştirecek lojistik köyler, master 
planı gibi pek çok proje gündemde iken bu 
projeleri gerçekleştirecek genç beyinlerin 
lojistik sektörüne özendirilmesi gerekiyor. 
Sektör için en önemli risklerden biri kali-
teli iş gücüne ulaşmak. Üniversiteden yeni 
mezunlar için geliştirdiğimiz “Genç Yete-
nek Programımız” ile bu riski kendi ihti-
yaçlarımız doğrultusunda yönetmeye çalı-
şıyoruz.

Biz Arkas Lojistik olarak Türkiye’de 15 
yurtdışında 10 ofisimizde yaklaşık bin 400 
kişiye istihdam sağlıyoruz. Kariyer plan-
larını lojistik sektörü üzerine yapan, üni-
versitelerin Uluslararası Ticaret / Lojistik 
Yönetimi/ İşletme veya Lojistik bölüm-
lerinden mezun olan gençleri “Genç Ye-
tenek Geliştirme Programı”mıza alıyo-
ruz ve başarıyla tamamlayan adayları uy-
gun pozisyonlara yerleştiriyoruz. Nisan 
2019’dan bu yana yaklaşık 50 kişi bu prog-
rama alındı. Programı başarıyla bitiren ar-
kadaşlarımız şirket içerisinde farklı de-
partmanlarda görevlerine devam ediyor-
lar. Erkeklerin daha yoğun çalıştığı lojistik 
sektöründe yeni mezun genç yetenekleri-
mizin %53’ünün kadın olması da kadın is-
tihdamını destekleme - adına bizi mem-
nun eden ayrı bir unsur. 

Başta gençler olmak üzere sektöre ve il-
gili herkese lojistikte uzmanlığın önemini 
anlattığımız iletişim kanallarımızı kuvvet-
lendiriyoruz. Arkas Lojistik Youtube TV’yi 
yeni içeriklerle sürekli geliştiriyoruz. Bil-
gilendirici videolarımız ve eğitici içerikle-
rimizle tüm paydaşların yararlanacağı bir 
kanal haline getireceğiz.

Diğer taraftan kurumiçi girişimcilik ve 
inovasyon kültürünü organizasyon geneli-
ne yaymaya yönelik projeler geliştiriyoruz. 
Bu kapsamda kurduğumuz Arkas Lojistik 
İnovasyon Platformu’nu önümüzdeki dö-
nemde çalışanlarımızın kullanımına aça-
cağız. Böylece organizasyondaki her bir ar-
kadaşımızın şirket süreçlerini geliştirici, 
yenilikçi önerilerini değerlendirip, uygun 
bulduklarımızı projelendireceğiz. Dönem 
dönem şirket dışına yönelik düzenleyece-
ğimiz Açık İnovasyon ve Ideathon/Hac-
kathon gibi programlar ile de hem müşte-
rilerimizi, hem de sektörel çözümler üreten 
startup firmaları inovasyon programımıza 
dahil edeceğiz.

Uçtan uca loj�st�k 
çözümler�m�z �le komple 
loj�st�k h�zmetler�nde ve dem�r 
yolunda stratej�k �stasyonlarda 
h�zmet ağımızı gen�şleterek 
yurt �ç� dem�r yolu yük 
taşımacılığında l�der olmayı 
hede� �yoruz. 

Pandeminin damga vurduğu 2020 yılın-
da hayati bir görev üstlenen karayolu ta-
şımacılık sektörü, Türkiye’nin ihracat yü-
künü hedef ülkelere taşımak için büyük bir 
mücadele verdi. Salgının yoğun yaşandı-
ğı mart-nisan aylarında sınır kapılarında 
zorunlu olarak devreye alınan karantina 
kısıtlamalarına rağmen sektör, ‘temassız 
ticaret’ gibi yeni uygulamalarla hizmetle-
rini kesintisiz sürdürdü. Önemli zorlukla-
ra rağmen yürütüldü bu performans. Ma-

MACARİSTAN ENGELİ AŞILDI

Trans�t belge sorunu Slovenya ve
ve Çekya’da da çözüm bekl�yor
Avrupa’ya dönük taşımaları sekteye uğratan 
Macar�stan trans�t belges� sorununun geçen yıl 
sonu çözülmes�, karayolu sektörüne olduğu kadar 
�hracatçıya da moral oldu. Sırada benzer� bürokrat�k 
engeller�n yaşandığı Çekya ve Slovenya var.

Elbette, uluslararası karayolu 
taşımacılık sektörü sadece geç�ş 
belgeler� konusunda sıkıntı 
yaşamıyor. Sınır kapılarındak� 
altyapı sorunlarından kaynaklanan 
beklemeler de karayolu �hracat 
taşımalarını büyük sekteye 
uğratıyor. Türk�ye’n�n �hracatta 
en öneml� pazarı olan Avrupa’ya 
taşımalarda sınır kapılarındak� 
kapas�te sorununun aşılması 
gerek�yor. Sınır kapısında 
yaşanan uzun bekleme süreler�, 
sevk�yatlarda gec�kmelere ve 
müşter� kayıplarına sebep oluyor.

Taşımacılık sektörünün en 
öneml� sorunlarından b�r� de 
profesyonel TIR sürücüler�n�n 
Schengen v�zes� almak konusunda 
yaşadığı zorluklar. Mesleğ� 
gereğ� sınırlar arasında çalışarak 
sürekl� yurtdışında bulunması 
gereken TIR sürücüler�m�z�n 
Türk�ye-AB arasında geçerl� hukuk 
kuralları ve d�ğer uluslararası 
kurallar gereğ�nce ‘h�zmet 
sağlayıcı statüsü’nde, benzer 
meslek gruplarına tanınan v�ze 
muaf�yet�nden faydalanab�lmeler� 
gerek�yor.

Sınırlardak� kapas�te artırılmalı

caristan transit belgesi uygulamaların-
da yaşanan sıkıntılar sektörün önündeki 
en kritik sorunlardan biriydi. DÜNYA’nın 
manşet haberleriyle duyurduğu sıkıntıla-
ra ilişkin Ulaştırma Bakanlığı önderliğin-
de, Ticaret Bakanlığı ve sektör dernekleri-
nin ortak çabalarıyla çözümün sağlanması 
gerek karayolu taşımacılığında ve gerekse 
ihracatçı kesiminde büyük memnuniyet 
yarattı. Macaristan ile Türkiye arasında 
yapılan karayolu anlaşmasına göre, Türk 
taşımacılara bugüne kadar verilen yıllık 
36 bin adet transit geçiş belgesi sayısı, 110 
bine çıkarıldı. Bu da 2021 itibarıyla sek-
törün ihtiyacı kadar transit geçiş belge-
si temin edebileceği anlamına geliyor. Bu 
gelişmeyle nakliyeciler, Avrupa karayo-
lu ihracat taşımalarında önemli artışlar 
sağlanmasını bekliyor. Ancak sektör, kü-
resel tedarik zincirinde rolü artan Türki-
ye’nin, dış ticaret taşımalarındaki payını 
artırmak için Çekya ve Slovenya engeline 
de çözüm bekliyor. Uluslararası Nakliye-
ciler Derneği’nin verdiği (UND) bilgilere 
göre, Çekya için 10 bin, Slovenya için 20 
bin adetle sınırlı tutulan yıllık transit ge-
çiş belgesi sayısının en az 40 bine çıkarıl-
masına ihtiyaç duyuluyor.
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Dış T�caret Dosyası: LOJİSTİK

B�z�m d�ğer 
ş�rketlerden 
farkımız, verd�ğ�m�z 
h�zmetlerle, of�s, 
�ş gücü, ek�pman, 
depo, l�man g�b� 
gerekl� tüm yapıları 
kend�m�z�n kurması 
oldu. O yüzden 
başarımızın altında 
b�tmeyen bu yatırım 
anlayışının yattığına 
�nanıyorum.

Uluslararası taşımacılık yapan f�rmaların faal�yetler� 
döv�z kazandırıcı �şlemler olarak değerlend�r�lmel�
Y E Ş İ M Ş İ M Ş E K

ALTERNATİF BANK 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

Türkiye doğal bir lojistik mer-
kezi olma adayı ve konumu en 
büyük şansı. Sırf Türkiye’ye 
değil, dünyaya baktığımızda 

küreselleşme lojistiğin önemini ortaya 
koydu. Ve lojistik askeri bir kavram ol-
maktan çıkıp, üretim ve ticaretin olmaz-
sa olmaz unsuru haline geldi. Üretim ka-
nadında maliyetlerin optimize edilme 
ihtiyacı şirketlerin üretim merkezleri-
ni farklı kıtalara yaymasına neden oldu.  
Farklı kıtalardaki şirketlerin, senkro-
nize bir şekilde çalışabilmesi için sağ-
lam lojistik, hizmet ve altyapı olmazsa 
olmazları ve kritik başarı faktörü  hali-
ne geldi. Tüketicinin de beklentilerinin 
yükselmesi ve ticarette sınırların kalk-
ması lojistik altyapıyı ihtiyaçtan çok zo-
runluluk haline getirdi.

Lojistik sektörünün ekonomik dön-
güde ve değer zincirinde temel bir rolü 
var. Hizmet ihracatında, döviz kazan-
dırıcı sektörler sıralamasında 15 milyar 
doları aşan getirisiyle turizm sektörün-
den sonra ikinci sırada yer alıyor. Tica-
retin vazgeçilmezi olan lojistik sektörü 
sürekli büyüyor. Ülkemizde GSYH’den 
%8, toplam kredilerden %5 pay alıyor. 
Son yıllarda özellikle karayolu taşıma-
cılığında yoğunlaşan sektör, ulaşım alt-
yapısına yapılan yatırımlardan faydala-
nırken pandemiyle hızlanan e-ticaretin 
artışından da olumlu etkileniyor. Ancak 
pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl sınır-
ların kapanması dış ticaretin devamını 
sağlayan lojistik sektörünü olumsuz et-
kiledi. Sektörün dinamiklerine baktığı-
mızda coğrafi konumu itibariyle Türki-
ye bir lojistik merkez olmaya doğal aday 
ve ülkemizde bu alanda yatırım ihtiyacı 
çok.  Bu anlamda, pandemiden olumsuz 
etkilenmiş olsa da uzun vadede büyük 
bir gelişim alanı barındıran potansiyeli 
yüksek bir sektör.

Ülkemiz için böylesine önemli bir sek-
törde kamu dâhil çeşitli düzenlemele-
rin ve kolaylıkların sağlanmasının fay-

dalı olacağı kanaatindeyiz. Baktığımız 
zaman yüksek yatırım maliyetleri ve 
uzun vadeli geri dönüş nedeniyle uzun 
vadeli borçlanma imkânı sektörün en 
kritik konusu. Burada bankaların uzun 
vadeli TL kredi kanallarının açık olma-
sı önemli.

Diğer yandan ihracatçılar için kul-
landırılan Eximbank kredilerinde ko-
laylaştırıcı önlemler alınabilir. Exim-
bank’ın güncel uygulamalarında; ulus-
lararası taşımacılığa konu faturalar 
Türkiye’deki ihracatçı firma adına dü-
zenlenirse, ihraç malı taşınmasına konu 

söz konusu uluslararası taşımacılık fa-
aliyeti döviz kazandırıcı faaliyet olarak 
görülmüyor. Buna bağlı olarak Exim-
bank sektördeki firmalarımıza kredi 
imkânı sağlayamıyor. Bu durum mev-
cut koşullar altında likidite sıkıntısı ya-
şayan sektörü olumsuz etkiliyor. Dola-
yısıyla, uluslararası taşımacılık yapan 
sektördeki firmaların söz konusu faali-
yetlerinin Eximbank tarafından döviz 
kazandırıcı olarak değerlendirilip, kre-
dilerden yararlandırılması sektörde-
ki firmaların faaliyetlerinin devamına 
katkı sağlar.

Bankalar açısından çekici, dorse ve 
taşıt alımlarında 48 aya varan vadeler-
de finansman desteği sunmak mümkün. 
Ayrıca uluslararası taşımacılık sertifi-
kası alımı, teknolojik izleme sistemleri 
gibi diğer yatırımlarda 24 aya varan va-
deler ve avantajlı faiz oranlarıyla nakit 
desteği sağlanabilir. Lojistik sektörün-
de faaliyet gösteren firmalara POS kira 
muafiyeti, çek defteri, çek tahsilat işle-
mi, senet işlemi gibi ürün ve hizmetler 
için avantajlar sunulabilir.

Sektör uzun vadede ciddi bir potan-
siyeli barındırıyor. Yüksek yatırım ih-
tiyacı olması nedeniyle de yüzde yüz öz 
kaynakla finanse edilmesi mümkün gö-
rünmüyor. Banka olarak sunduğumuz 
finansman seçeneklerinin yanında bir 
sigorta aracısı olarak lojistik ve nakliyat 
orjinli firmalara ihtiyaçları paralelin-
de sigorta ürünleri sunuyoruz. Bu sek-
törlerde özellikle firma risklerini nakli-
yat ve lojistik kaynaklı olarak tespit edip 
bankamızın çalıştığı firmalara iş ortak-
larımız aracılığıyla taşıma yapılan araç-
ların kasko, trafik, yeşil kart sigortaları 
yanı sıra araç türüne göre gemi, uçak gi-
bi gövde sorumluluk sigortalarıyla nak-
liyat FFL, TML, CMR, PNI sigortaları 
konusunda hizmet veriyoruz. Ayrıca son 
dönemde lojistik sektörünün içinde yer 

aldığı birçok sektörde ön plana çıkan yö-
netici sorumluluk sigortalarının yapıl-
ması konusunda yönlendirmelerimiz ve 
çalışmalarımız bulunuyor.

Dijitalleşme hem işi yaparken hem de 
müşterilerin sunulan ürün ve hizmet-
lere ulaşması için çalışma süreçlerinin 
ayrılmaz bir parçası oldu. Bu gelişme-
lere ayak uydurarak e-ticaret yapanlar 
kendilerine yeni pazarlar oluşturarak 
ihraç gelirlerini artırıyor. Banka olarak 
biz de ürünlerimiz arasında olan sanal 
POS, e-imza, e-teminat mektubu, teda-
rikçi finansmanı ve ticari kredi kartla-
rımızla müşterilerimizin elini güçlen-
dirmek için sürekli kendimizi geliştiri-
yoruz. Yeni ürün ve hizmetlerimizi hızla 
devreye alıyoruz. Bunlara ek olarak, Ka-
tar ile Türkiye arasında 60 saniyede TL 
para transferi, yabancı para toplu ödeme 
gibi ürün ve hizmetleri sunuyor, dış ti-
caret müşterilerimizin operasyonları-
nı kolaylaştıracak projeleri geliştirmeye 
devam ediyoruz. İştiraklerimizden Al-
ternatif Lease ile lojistik sektörünün de 
yararlandığı makinalar için kaynaklar 
sunuyoruz.

Finansal destekler kadar önem ver-
diğimiz bir diğer konu da dış ticaretle 
ilgilenen firmalarımıza bilgilendiri-
ci faaliyetlerde bulunmak. Bu anlayışla 
ihracat ve ithalat yapan veya yapmayı 
planlayan firmalara Dış Ticaret Danış-
man Hattımız ve Dış Ticaret Eğitim Se-
minerlerimiz üzerinden bilgi desteği ve-
riyoruz. Firmalar hattımız kanalıyla ak-
reditifl er, krediler, garanti mektupları, 
vergiler gibi konularda kapsamlı bilgi-
ler alabiliyor. Pandemi nedeniyle online 
yürüttüğümüz eğitimlerde ise dış tica-
retteki teknik veya mevzuatsal bilgile-
rin yanı sıra, tarafl arın aldıkları riskler 
ve bunların minimize edilmesine yöne-
lik çözümleri, süreç içinde ve ticaretin 
finansmanında oluşabilecek vergi gibi 
konuları detaylı bir biçimde paylaşıyo-
ruz. En basit yabancı para transferinden 
daha karmaşık olan akreditif işlemleri-
ne kadar uzanan yelpazede bu konuları 
anlatırken dünyada gelişen yeni trendle-
re de yer veriyoruz.

Sektörün d�nam�kler�ne baktığı-
mızda coğraf� konumu �t�bar�yla 
Türk�ye b�r loj�st�k merkez ol-
maya doğal aday ve ülkem�zde 
bu alanda yatırım �ht�yacı çok. 
Pandem�den olumsuz etk�len-
m�ş olsa da uzun vadede büyük 
b�r gel�ş�m alanı barındıran 
potans�yel� yüksek b�r sektör.

18 ülkede faal�yettey�z projeler�m�z�n 
% 70’�n� yurt dışında gerçekleşt�r�yoruz

FUAT MİSKAVİ

İMİSK GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Alternatif Bank’ın lojistik sektö-
ründe uzun yıllardır işbirliği yap-
tığı; Türkiye, Orta Asya, Ortadoğu 
ve denizaşırı ülkelerde proje taşı-

macılığı, deniz nakliyesi, liman operasyonla-
rı, depolama ve dağıtım hizmetleri üzerine 
odaklanan İMİSK Grubu’nun Yönetim Kuru-
lu Başkanı Fuat Miskavi, kurumun sektördeki 
gücünü, yaptığı önemli yatırımları ve sektörün 
geleceğine yönelik görüşlerini paylaştı.

İMİSK Grubu olarak 60 yıllık tecrübemiz-
le lojistik sektöründe örnek kurum olabilme 
anlayışıyla hizmetlerimizi sunuyoruz. Kurum 
olarak yola ticaret ile başlayan bir grubuz. 1976 
yılında özellikle Irak pazarı ağırlıklı olmak üze-
re lojistik ve taşımacılık alanlarında faaliyet 
göstermeye başladık. Körfez savaşına kadar, 
endüstri projeleri, çimento fabrikası, rafine-
ri gibi projelerin taşımalarını gerçekleştirdik. 
1991 yılına geldiğimizde Sovyetler Birliği de 
dağılınca biz bu ülkede kendi ihtisas alanımız 
olan pamuk ticareti ile lojistik bilgisini birleş-
tirip pamuk dağıtım sistemlerini kurduk. Du-
bai’den Orta Asya’ya bu sistemi büyüterek çok 
ihtisaslı işler yaptık. Çalıştığımız coğrafyalar 
zor olmasına rağmen önemli projelere imza 
attık.

Lojistik ticaretin can damarıdır, üretim ya-
parsınız ama ulaştırmadığınız zaman emeği-
nizin heba olması kaçınılmaz olur. Bu alandaki 
şirketlerin büyümesi için de daha niş işler yap-
ması gerekiyor. Bizim diğer şirketlerden farkı-
mız, verdiğimiz hizmetlerle, ofis, iş gücü, ekip-
man, depo, liman gibi gerekli tüm yapıları ken-
dimizin kurması oldu. O yüzden başarımızın 
altında bitmeyen bu yatırım anlayışının yattı-
ğına inanıyorum. Pamuk ticareti ile başlayıp 
proje lojistiğine odaklı ilerlerken Irak ve Orta 
Asya’da projeler hayata geçirmeye başladık. 
Hava, kara ve deniz yoluyla her türlü taşımayı 

yapıyoruz. Kurumların ihtiyacı olan tüm ko-
nularda ihtisaslaştığımız için de dünyanın pek 
çok noktasında tercih ediliyoruz.

Günümüz koşullarında her şeyi tek nokta-
dan almanız mümkün değil. Örneğin bir rafi-
neri kurduğunuz zaman, o rafinerinin parça-
sı 40 değişik ülkeden çıkabiliyor. Biz bu kadar 
geniş bir çerçevede farklı ülkelerden malı alı-
yoruz ve teslim noktasına ulaştırana kadar 
tüm zincirlerde kendi ekipmanımızı kullanı-
yor ve terminallere yatırım yapıyoruz. Tüm 
halkaları kendi kontrolümüzde tutmaya çalı-
şıyoruz. Edindiğimiz bilgilerle zor coğrafya-
lara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda Afrika’da 
belli projelere giriyoruz. Bugün kendi bünye-
mizde 1500 kişilik ekiple hizmet sunuyoruz. 
Orta Asya’da çok güçlüyüz ve destek ofisle-
rimiz var.

Türkiye coğrafi konum olarak çok özel bir 
yerde hem ihracat hem de ithalat açısından da-
ğıtım merkezi konumunda tıpkı Singapur ve 
Dubai gibi. Bu sektörde ciddi ilerleme kaydet-
miş durumdayız. Bu iş yatırım işi ve biz sürek-
li yatırım yapıyoruz. Yatırım da sadece ekip-
manla sınırlı değil elbette, teknolojiyi de içine 
almayı gerektiriyor. Örneğin seyir, yük takibi, 
depolama sistemleri bunlar çok hızlı bir şekil-
de gelişiyor. Biz lojistik işlemlerinde uçtan uca 
tüm aşamaları kapsayan inhouse ERP’ye bü-
yük yatırım yaptık ve şu anda Logiswift adı al-
tında bağımsız olarak dünya çapında şirketler 
tarafından kullanılan bir lojistik yazılımı oldu. 
Türkiye buralara ne kadar yatırım yaparsa o 
kadar ileri gider. Çünkü ülkemiz çok güzel bir 
dağıtım merkezi. Orta Doğu, Orta Asya, Avru-
pa, Afrika konum olarak rahat ulaşabileceği-
miz coğrafyalar.

Baktığınızda 2008’e kadar Türkiye’de lojis-
tik sektörü GSMH’nin üstünde büyüdü. 2008-
2009 krizinden sonra büyüme yavaşladı. Şu 
anda GSMH ile aynı gidiyor. Finansmanın da 
çok önemli olduğu sektörümüzde kısa vade-
li yatırımlarla ilerlemek çok mümkün değil. 

Aslında siz hizmeti ve işgücünü satıyorsunuz. 
Dolayısıyla bir ihracat gerçekleştiriyorsunuz. 
Orta Asya’da yapmış olduğunuz bir proje Tür-
kiye’ye döviz olarak giriyor. Gelen malı depo-
luyorsunuz, buna karşılık hizmet bedeli alı-
yorsunuz. Bu da doğrudan katkı anlamına geli-
yor. İMİSK Grubu olarak gerçekleştirdiğimiz 
projelerin %70’i yurt dışında bu da ülke ihra-
catına ciddi anlamda katkı sağladığımızı gös-
teriyor.

Sektöre genel olarak baktığımızda kontey-
ner taşımacılığından kaynaklı deniz taşıma-
cılığının önde gittiğini söyleyebilirim. 1980’li 
yıllarda Mersin’e 250-300 konteyner gelirken 
günümüzde 2000-3000 konteyner taşınıyor. 
Hava taşımacılığında da sürekli bir büyüme 
var. Pandemi döneminde gıda ile ilgili taşıma-
lar öne çıktı. Tedarik zinciri sürelerinin daha 
fazla kısaltılması, dağıtım zincirlerinin tüke-
ticiye daha yakın olması çok önemli hale ge-
liyor.

Pandemide farklı deneyimleri yaşadık. Ör-
neğin eskiden bir arabayı yükleyip Orta As-
ya’ya gönderdiğinizde çok rahat gidiyordu. Sı-
nırların kapanması ve alınan tedbirlerle iş ya-
pış biçimlerimiz doğal olarak etkilendi. İMISK 
Grubu olarak avantajlıydık çünkü önemli nok-
talarda ofislerimizin varlığı nedeniyle çözüm-
lerimizi hızlı şekilde geliştirebildik. Biz belli 
bölgelerde iş yapıyoruz fakat bulunduğumuz 
coğrafyaları da sürekli geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Pandemide de gördük ki belli bölgeler et-
kilendiği zaman elinizdeki projeler de geci-
kiyor. Dolayısıyla coğrafyayı geliştirmekle bu 
işi çözmeye odaklandık, şu an 18 ülkede varız. 
Kurulduğumuz günden bu yana yatırımları-
mıza ara vermeden devam ediyor, yeni işler 
geliştirmeye çalışıyoruz.  E-ticaret de yatırım 
alanlarımız arasında öne çıkanlardan ve teda-
rik zincirine dönük geliştirmeler yapıyoruz. 
E-ticarette depolama ve dağıtım sistemlerine 
baktığınız zaman büyük yatırımlar yapılıyor.
Mallar karışmasın diye tamamen elektronik

barkodu okuyan çok güzel sistemler kuruluyor. 
Biz de bunlara yatırım yapmanın gerekli oldu-
ğuna inanıyoruz.

Alternat�f Bank �le ver�ml� b�r �şb�rl�ğ�m�z var…
Grup olarak uzun vadeli işbirliklerine büyük 
önem veriyoruz. Gerek müşterilerimiz gerek-
se tüm paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkiyi 
de bu anlayışla inşa ediyoruz. Öyle müşterile-
rimiz vardır ki neredeyse 35-40 yıldır birlikte-
yiz. Alternatif Bank ile de yaklaşık beş yıldan bu 
yana verimli bir işbirliğimiz var ve hacmimizi 
artırarak daha ileriye götürmeyi arzu ediyoruz. 
Çünkü sürekli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 
Örneğin, Uzak Doğu’dan Orta Asya’ya bir mal 
taşıyorsunuz. En kısa süre olarak 80 günlük bir 
zamanda teslim etme hedefiyle ilerlerken bir-
çok süreci yaşıyorsunuz. Gemi, liman gibi pek 
çok kalemin ücretini peşin ödemeniz gereki-
yor. Müşteriden de paranızı ancak teslimatı 
gerçekleştirdikten sonra alabiliyorsunuz. Do-
layısıyla sürekli finanse etmek durumundayız. 
Bir de sürekli ekipman ihtiyacımız oluyor. Tüm 
bu süreçlerde Alternatif Bank ile çeşitli çalış-
malar yaptık. Bizi her konuda hep desteklediler 
sağ olsunlar. 

Pandemi döneminde de pek çok proje için 
anlaşmalar yaptık. Önümüzdeki bir iki sene ba-
şımızı kaşıyacak durumumuz olmayacak gibi 
gözüküyor. Bu işin de farklı yanları var. Örneğin 
bir iş alıyorsunuz elinizdeki ekipmanla yapa-
rım diyebiliyorsunuz. Bazen da o kadar iş geli-
yor ki o ekipman bile size az geliyor. Yine böyle 
bir dönemdeyiz. Proje çok olunca herkese ye-
tişmek istiyorsunuz. Bu yüzden bazı yatırımlar 
yapmamız kaçınılmaz oluyor. Bu da çalıştığınız 
bankanın da katkısıyla finansman desteği an-
lamında size yeni kapılar açıyor.

Özellikle orta vadeli finansmanlar bizim sek-
tör için çok önemli. Bu da zaman zaman kolay 
sağlanamayabiliyor. Dolayısıyla kendi öz kay-
naklarımızla yaptığımız fazla sayıda yatırım 
var. Çok ülkede varlık gösterdiğinizde, bir yerde 
konsolide olacak şekilde her ihtiyacınızı karşı-
layacak bankaya da gereksinim duyuyorsunuz, 
bunu bulmak da her zaman mümkün olamıyor. 
Dünyanın her yerinde farklı bir banka ile ça-
lıştığınız zaman, kendi ofislerimiz arasındaki 
banka trafiği zaman zaman yorucu olabiliyor. 
Bu konuda çözümler bulmaya çalışıyoruz.
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SERDAR KESKİN

İGMD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Pandemi ve koronanın tetikle-
diği zorlu bir süreçteyiz. Öy-
le bir süreçteyiz ki kim galip, 
kim kaybetti belli değil. Ama 

kesin olan bir şey var ki korku ve pa-
nikten sıyrılıp umutla, inançla ve her 
şeye rağmen çalışmaya, üretmeye de-
vam edenler er ya da geç kazananlar 
listesinde olacaklar. Yüz on iki yıllık 
bir deneyime sahip ve nice fırtınalara 
göğüs germiş gümrük müşavirlik mes-
leğinin bir temsilcisi olarak buna inan-
cım tamdır.

Pandemi ve korona gümrük müşa-
virlerinin çalışma tempolarını, üret-
me güçlerini asla ve asla azaltmadı. Her 
türlü engele rağmen belki de eskisin-
den daha çok çalışıp ürettiler. Neler mi 
yaptılar:

Gümrük müşavirleri, dış ticaret iş-
lemlerinin yüzde 92’sini gerçekleştirir. 
Yani 2019 yılında 390 milyar 979 milyon 
dolarlık dış ticaret hacmimizin 359 mil-
yar 700 milyon doları gümrük müşavir-
leri eliyle yapılmıştır. 2020 Aralık ayına 
kadar olan 11 aylık süreçte 348 milyar 
751 milyon dolarlık dış ticaret hacmimi-
zin 320 milyar 850 milyon doları güm-
rük müşavirlerinin emeğidir. Gümrük-
ler dijitalleşmesine rağmen saha ope-
rasyonları devam etmekte, pandemi 
döneminde saha operasyonları daha da 
artmıştır. Bizim mesleğimizde dijital-
leşme sahayı bitirmemiş desteklemiştir. 
Bundan sonrada böyle olacaktır.

Dernekler�m�z�n 
desteğ�yle
teşv�k paket�ne alındık
Şimdi bu rakamların artması, devam 
edebilmesi için meslektaşlarımızın 
hiçbir kısıtlamaya takılmadan çalış-
ması gerekmekte. Fakat maalesef bu 
bir türlü olmuyor. Neden mi?

Salgının önüne geçebilmek için soka-
ğa çıkma kısıtlamaları bütün dünyada 
uygulanan en önemli tedbirlerden biri. 
Haklı olarak ülkemizde de uygulanıyor. 
Her kısıtlama uygulamalarında İçişle-
ri Bakanlığımız tarafından “Kısıtlama-
lardan Muaf Meslek Grupları ve Kişi-
ler”in listesi yayınlandı. Noter, avukat, 
mali müşavir gibi birçok meslek bu lis-
tede yer alırken, dış ticaretin lokomotifi 

ve sigortası GÜMRÜK MÜŞAVİRLE-
Rİ bu listede yer almadı. Gümrüklerde 
çalışmak zorunda olan meslektaşlarım 
her seferinde unutuldu mu zannediyor-
sunuz? Unutulmaları imkansız çünkü; 
hizmet bölgemiz dahilinde olan İstan-
bul, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ Valilik-
lerimize her kısıtlamada yazı yazdık, 
her kısıtlamada izin aldık. Hatta sadece 
şehir içi değil şehirlerarası hizmet ve-

ren meslektaşlarımızın rahatlıkla 
işlerini yapabilmeleri için vali-

liklerle irtibata geçtik. Çün-
kü meslektaşlarım hem 

İstanbul’da hem Kocae-
li’nde çalışmak zorun-

da olabiliyor. AMA BU 
İZİN YAZIŞMALA-
RINI HER KISITLA-
MADA YAPTIK. So-
nuç; halen yapmak 

zorunda kalıyoruz. Biz 
üretmek için çalışır-

ken, önümüze bürok-
rasi engeli sürekli çıkıp 

durmakta. Aslında yapıla-
cak işlem çok basit: Ticaret 

Bakanlığıyla İçişleri Bakanlığı 
arasında bir ortak karar alınması 

ve kısıtlamadan Meslektaşlarımın mu-
af tutulması.

Devletimizin önemli vergi gelirlerin-
den birini de gümrüklerimiz sağlar. Bu 
vergilerin tahsilinde meslektaşlarımın 
çok büyük emeği vardır. 2019 yılında 
154 milyar 929 milyon TL, yine 2020 
Aralık ayına kadar olan 11 aylık süreç-
te 175 milyar 875 milyon TL devletimiz 
gümrüklerimizden vergi elde etmiştir. 
Hazine’nin 2019 yılında topladığı ver-
gilerin %23’ü gümrüklere ait. 2020 yı-
lında bu oran %27 olmuş. Bu vergilerin 
Hazine kasasına girebilmesi için mes-
lektaşlarım 7/24 çalışmak zorundadır. 
Ülkemizin vergi çıkarlarını korurken 
maalesef pandemi de bir de böyle unu-
tulduk: Bilindiği üzere pandemi döne-
minde iş dünyasına SGK ve vergi teş-

viklerinde sağlandı ama tıpkı kısıtlama 
listesinde unutulduğumuz gibi burada 
da unutulduk. Meslek örgütlerimiz olan 
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mer-
sin merkezli Gümrük Müşavirleri Der-
nekleri’mizin girişimiyle teşvik pake-
tine alındık.

Meslektaşlarımızı temsil eden Anka-
ra, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin’de 
bulunan Gümrük Müşavirleri dernek-
lerimize üye şirketlerde çalışanlar ve 
aileleri ile birlikte 500 bin kişilik bir ai-
leyiz. Dış Ticaretimizin durmasına asla 
izin vermedik ve çalışmaya devam ettik. 
Doğal olarak biz de hastalıkla ciddi teş-
viki mesaide bulunduk.

Başlamış gümrük �şlemler�ne
�lave gümrük verg�s� sorunu
Pandemi döneminde bütün devletler iç 
üreticilerini ayakta tutmak, ülke çıkar-
larını korumak için daha fazla koruma-
cı tedbirlerine yönelmek zorunda kal-
dı. İthalata getirilen vergilerin zorunlu-
luğunu Bakanlığımızın takdiridir ama 
öyle bir konu var ki ithalatçılarımızın 
ciddi anlamda zorlanmasına, sıkıntıya 
düşmesine neden olmuştur: O da başla-
mış gümrük işlemlerinin de İlave Güm-
rük Vergisi’ne dahil edilmesi. Biz bu 
ülkeye, yazılı resmi kayıtlara göre 112 
yıldır hizmet vermekteyiz. Yüz yıllık de-
neyimizden yararlanılması, kamunun 
faydasınadır. Her daim mevzuat düzen-
lemelerine yön vermekteyiz, çıkarılmış 
mevzuatların doğru uygulanması ve 
hatalı veya eksik olanların giderilme-
si noktasında derhal bilgilendirmeler 
yapmaktayız. Tıpkı bu İlave Vergi konu-
sunda olduğu gibi… İthalatçılara geti-
rilen İlave Gümrük Vergileri hakkında 
başlamış işlemlerin değerlendirilmesi 
talep edilmiş ve birkaç kararda gereken 
düzenleme yapılmıştır.

Dış Ticaret ve Gümrük zor bir alan-
dır. Zordur çünkü; dinamik bir yapıya 
sahip, çerçeveleri uluslararası ve ulu-
sal kanunlarla çizilmiştir. Üstelik bir-

çok kamu kuruluşu, Bakanlık, STK ve 
ticari yapı ile koordinasyon içinde ol-
mak zorundadır. Hal böyle olunca yapı-
lan değişiklikler, yasal ve mevzuat dü-
zenlemeleri zaman zaman meslektaş-
larımızın haksız cezalarla karşı karşıya 
kalmasına neden olmuştur. Bizler Do-
laylı Temsille iş dünyamıza ve kamu-
ya hizmet vermekteyiz. Yaptığımız her 
işlemde ilk önce kamunun çıkarlarını 
gözetmekteyiz. Bu konuda hassas ol-
mak zorunluluğumuz ülkemize duydu-
ğumuz sevginin yansımasıdır. Ama en 
önemlisi kanuni yükümlülüğümüzdür. 
İşlemlerimizi gümrük yükümlüsünün 
beyanı üzerinden yapmaktayız. Biz ma-
lın ne imalat, ne de paketlenme aşama-
sındayız. Gümrük yükümlüsü bize ne 
beyan ederse o beyana istinaden güm-
rük işlemlerini yaparız. Maalesef san-
ki ürünle ilgili bütün süreçleri biz yü-
rütüyormuşuz gibi birçok ceza ile karşı 
karşıya kalmaktayız. Gümrük Müşavir-
lerine karşı verilen idari para cezala-
rı başta olmak üzere olumsuz birçok 
düzenleme hakkında ama yazılı olarak 
ama hukuki yollardan girişimlerde bu-
lunulmaktayız. Pandemi de maalesef 
bu oranlar daha da artmıştır.

Beyannameler d�j�talleşt�
Ülkemizde yıllık ortalama 7 milyon be-
yanname hazırlanmakta. Bu beyanna-
melerin yaklaşık 6,5 milyonu Gümrük 
Müşavirleri tarafından düzenlenmek-
te. Bu 6,5 milyonluk beyannamenin di-
jitalleşmenin nimetinden yararlanıla-
rak kolaylıkla yapıldığı zannediliyor. 
Evet dijitalleşme ile birçok gümrük iş-
leminde kolaylık oldu ama yine saha 
operasyonları var, yine büyük bir emek 
var. Dijitalleşme meslektaşlarımın da-
nışmanlık hizmetlerini ciddi anlam-
da ön plana çıkarmıştır. Dijitalleşme; 
gümrük işlemlerinin hız kazanmasına, 
danışmanlık hizmetlerimizin önemi-
nin tüccar tarafından daha da iyi anla-
şılmasına yardımcı olmuştur.

112 yıldır ülkem�z �ç�n çalışıyoruz…
Dış t�caret �şlemler�n�n yüzde 92’s� gümrük müşav�rler� tarafından 
gerçekleşt�r�l�yor. Tek başına bu rakam dah�, 500 b�n k�ş�y� �ht�va 
eden gümrük müşav�rler� cam�asının dış t�carettek� yer�n� ve rolünü 
anlatmak �ç�n yeterl�d�r. Türk�ye’de h�zmete sokulan 7 m�lyon 
beyannamen�n 6.5 m�lyon adet�ne �mza atan gümrük müşav�r� 
sahasının etk�n s�v�l toplum örgütü İGDM Yönet�m Kurulu Başkanı 
Serdar Kesk�n, mesleğ� çerçeves�nde dış t�caret uygulamalarını 
değerlend�ren b�r yazı kaleme aldı.

Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında 
hayati bir görev üstlenen karayolu taşımacı-
lık sektörü, Türkiye’nin ihracat yükünü he-
def ülkelere taşımak için büyük bir mücade-
le verdi. Özellikle salgının yoğun yaşandığı 
mart-nisan aylarında sınır kapılarında zo-
runlu olarak devreye alınan karantina kısıt-
lamalarına rağmen sektör, ‘temassız ticaret’ 
uygulaması sayesinde sınırlardan içeri gir-
meksizin araç veya yük değişimi yapabildi. 
2020'de karayolunda Türkiye'den toplam-
da 1.5 milyon adetten fazla ihracat taşıması 
yapıldı. 2019'da 1.7 milyon adet olan ihra-
cat taşıması 2020'de küresel çapta yaşanan 
tüm olumsuzluklar, kısıtlamalar ve pande-
mi etkisiyle toplamda yüzde 5 düşüş yaşa-
dı. Bu dönemde Türk araçlar yüzde 6 düşüş 
yaşarken, yabancı araçlar ise yüzde 1 artış 
yakaladı. 

Bu yıl önemli gelişmelerden biri de yaban-
cı araçların Türkiye’nin dış ticaret taşımala-
rından aldığı payı yükseltmesi oldu. TOBB 
Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclisi Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu, yabancı plakalı araç-
ların, Türk taşımacıların yurtdışı operas-
yonlarında maruz kaldıkları ayrımcı kısıt-
lamalar sonucu yaşadığı kayıpları kendileri 
için kazanca dönüştürdüğünü dile getiriyor. 
Türk taşımacılar, özellikle yılın sonuna doğ-
ru tükenen transit geçiş belgeleri nedeniyle 
ihracatta rekor kırılan ekim ayında pazarda 
kan kaybetti. 

Nahc�van kor�doru k�l�t rol üstlenecek
Zorlu geçen bir yıla rağmen, sektör 2021 yılı-
na umutlu giriyor. Çünkü Avrupa’ya ihracat 
taşımalarında yıllardır sektörün kanayan 
yarası olan Macaristan transit geçiş belge-
leri sorunu çözüldü. Geçen haftalarda Ma-

caristan ile Türkiye arasında karayolu an-
laşmasına göre, Türk taşımacılar 2021 iti-
barıyla ihtiyacı kadar transit geçiş belgesi 
temin edebilecek. Çetin Nuhoğlu, bu konu-
da “Avrupa güzergahında, 2020 yılının so-
nuna yaklaşırken Macaristan’da elde ettiği-
miz transit açılımı sonrasında, karayoluy-
la gerçekleşen yük taşımalarımızda önemli 
artışlar sağlanmasını bekliyoruz. Orta As-
ya güzergahında özellikle Azerbaycan-Er-
menistan çatışmasının sonuçlanmasının 
ardından ülkemiz için Orta Asya ticaretin-
de yeni bir açılım sağlamasını beklediğimiz 
Nahcivan koridorunun gelişimini yakından 
takip edeceğiz. Bu hat ile ülkemizin Avru-
pa’nın Orta Asya pazarına bağlanmasında-
ki kilit rolü de güçlenmiş olacak” yorumunu 
yapıyor.

Avrupa’nın en büyük araç filolarından bi-
rine sahip olan Türk taşımacılık sektörü-
nün, 2021 yılında da en önemli gündemi ta-
şıma sürelerini ve maliyetleri düşürerek 

"Trans�t geç�şlerden alınan ücret Bulgar�stan, 
Romanya ve Yunan�stan’da da kaldırılmalı"
Avrupa’ya �hracat taşımalarında yıllardır sektörün kanayan yarası olan 
Macar�stan trans�t geç�ş belgeler� sorunu geçen yıl sonunda çözüme 
kavuştu. TOBB Ulaştırma ve Loj�st�k Sektör Mecl�s� Başkanı Çet�n 
Nuhoğlu, “Türk araçlarının Macar�stan üzer�nden trans�t geç�şler�nden 
alınan ücret, kaldırılmış bulunuyor. 27 AB üye ülkes�n� bağlayıcı olan 
bu kararın, halen sadece Türk taşımacılardan trans�t geç�ş ücret� alan 
Bulgar�stan, Romanya ve Yunan�stan’da uygulanması gerek�yor” ded�.

global pastadaki payını artırmak olacak. 
Çünkü pandemiyle birlikte önemli bir dö-
nüşüm sürecine giren küresel üretim ve 
tedarik zincirlerindeki yeni arayışlarda 
Türkiye’nin, tercihlerde en üst sıralarda 
değerlendiriliyor olması sektörün dış ti-
caretteki rolünü artıracak. Taşımacılar, 
büyüyen bu pastada yabancı araçlara kar-
şı rekabet gücünü artırmak için çalışacak.

Macar�stan kararı örnek olmalı
Peki bu noktada; sektörün öncelikli ko-
nuları ve çözüm önerileri neler? Çetin 
Nuhoğlu, bu sorunun yanıtını şöyle özet-
liyor: “Avrupa yönündeki ihracat taşıma-
larımızda yaşanan sorunların başında batı 
sınır kapılarımızın ihracattaki artışa kar-
şı kapasitelerin yetersiz kalması geliyor. 
İlgili bakanlıklarımızın destekleriyle son 
birkaç yılda Türkiye tarafında hayata geçi-
rilen kapasite artırıcı iyileştirmelere kar-
şın, aynı iyileşmelerin Bulgaristan ayağın-
daki kapasite ile eşleşmemesi nedeniyle 

Türkiye’den AB’ye sınır geçişlerindeki iyi-
leşme potansiyelin altında gerçekleşebil-
di. Sınır kapısında yaşanan uzun bekle-
me süreleri, sevkiyatlarda gecikmelere ve 
müşteri kayıplarına sebep olurken, Tür-
kiye’nin transit üs olma çabalarını bal-
talıyor. Bu sorunun ivedilikle aşılmasını 
bekliyoruz. Öte yandan, Türk araçlarının 
Macaristan üzerinden transit geçişlerin-
den alınan ücret, 2017 yılındaki AB Ada-
let Divanı kararı ile gümrük birliğine ay-
kırı bulunarak kaldırılmış bulunuyor. 27 
AB üye ülkesini bağlayıcı olan bu kararın, 
halen sadece Türk taşımacılardan transit 
geçiş ücreti alan Bulgaristan, Romanya ve 
Yunanistan’da da uygulanmasının sağlan-
ması önem ve aciliyet arz ediyor. Pandemi 
sürecinde yaşanan ciddi sıkıntılar ve sefer 
kayıplarının telafisinde, çoğunluğu KOBİ 
niteliğinde olan uluslararası yük taşıma-
cılığı firmalarına sağlanacak finansal des-
tekler veya vergi muafiyetleri de öncelikli 
beklentilerimiz arasında.”

Taşımacılık sektörünün en öneml� sorunlarından b�r� de profesyonel TIR 
sürücüler�n�n Schengen v�zes� almak konusunda yaşadığı zorluklar. Çet�n 
Nuhoğlu, konuyla �lg�l� beklent�ler�n� şöyle özetl�yor: “Mesleğ� gereğ� sınırlar 
arasında çalışarak sürekl� yurtdışında bulunması gereken TIR sürücüler�m�z�n 
Türk�ye-AB arasında geçerl� hukuk kuralları ve d�ğer uluslararası kurallar 
gereğ�nce ‘h�zmet sağlayıcı statüsü’nde, benzer meslek gruplarına tanınan v�ze 
muaf�yet�nden faydalanab�lmeler� gerek�yor. Bu sağlanana dek, yılın başında 
yen�lenen Schengen kurallarına göre en az 1 yıl geçerl� ve çok g�r�şl� sürücü 
v�zeler�n�n düzenlenmes� gerek�yor. Dış�şler� Bakanlığımızın destekler�yle 
çözüm yolları arıyoruz. Türk�ye-AB arasında gel�şen yen� d�yalog ortamının, 
bu soruna kalıcı çözüm bulunmasını üm�t ed�yoruz.”

Sürücü vizeleri konusu çözüm bekliyor

Sektör, 2021’de pandemiyle birlikte 
tedarik zincirinde önemi artan 
Türkiye’nin dış ticaret taşımalarındaki 
payını artırmak için diğer sorunların da 
aşılması için çalışacak.
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