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TARKEM 9 senedir
neler yaptı?

Bundan9yGl önce116giriKimci Izmir’in “kültürel
ve tarihi deHerlerini, yaKayanlarG yerinde ko-
ruyarakvekatGlGmcG yönetimanlayGKGyla, kamu-

özelsektör iKbirliHi içindekalkGndGrmak”amacGylaTar-
ihi KemeraltG InKaat YatGrGm Ticaret AJ, kGsa adGyla
TARKEM’i kurdu. OgündenbuyanabaKta yüzde
30’uaKanhissepayG ile IzmirBüyükKehirBelediye-
si (IBB)olmaküzere,KültürveTurizmBakanlGHG, Izmir
ValiliHi, KonakBelediyesi, Izmir TicaretOdasG, Ege
Bölgesi Sanayi OdasG, Izmir Esnaf ve Sanatkârlar
OdalarG BirliHi, Izmir Ticaret BorsasG, Ege IhracatçG
Birlikleri,DenizTicaretOdasG ortaklar arasGnakatGldG.
35’i tüzel kiKi olmak üzere ortak sayGsG 173’e çGktG.
TARKEM, kamu ve özel sektör ortaklGk modeli ile
Türkiye’yeörnekoluyor.TARKEM’eortakolmak için
imzalanan ‘paysahipleri anlaKmasG’nGn 2.1. mad-
desindeyazGlanlarG dabir kezdahaanGmsatmak is-
terim:BuanlaKmaya imzaatankiKiler vekurumlarGn
temsilcileri, Izmir’in “kentdeHerlerinin korunmasG ve
topluma kazandGrGlmasG için bölgenin tarihi deHer-
lerine sadGk” kalacaklarGnG taahhüt ediyorlar.

Planlı çalı/malar
TARKEMkurucularG baKGndan itibaren bir plan-

lama ile büyüme yolunu seçti. 2013 yGlGnda IBB ile
birlikte“IzmirTarihProjesi”çalGKmasGyapGldG.BuçalGK-
malara,üniversite yöneticileri ile öHretim üyeleri,
meslek odalarGnGn ve KemeraltG DerneHinin temsil-
cileri, bölgeyi iyi tanGyan uzmanlar vb. katGldGlar.
YapGlan toplantGlardaki sonuçlarG Prof. Dr. Murat
Güvenç, “2013 Stratejik Planlama AmaçlG Kent
AraKtGrmalarGRaporu”nda topladG.DahasonraProf.
Dr. IlhanTekeli “Izmir TarihProjesi TasarGmStrate-
jisi Raporu”nu hazGrladG. Jirketin çalGKmalarG bu ra-
porlardaki öneriler doHrultusunda ilerledi. Bunlara
göreHavraSokaHG veHatuniyeCamii çevresi esas
çalGKma alanG olarak saptandG. Yine bu doHrultuda
IYTEveDEÜ ileplanlamaçalGKmalarG yürütüldü; rast-
gele bir yöneliKten çok planlG ve tercihli bir yol har-
itasG çizildi.MülkalGmlarG veyakiralamalarbuyol har-
itasGnda çizilen esaslar doHrultusunda gerçek-
leKtirildi.BuçalGKmalarGnbir ürünüolarak “Izmir Tar-
ihi LimanKenti”,UNESCODünyaGeçiciMiras lis-
tesineeklendi ki 2023yGlGndakesin listeyegirilebilirse
bu Izmir içinbüyükbir kazançolacak.Kültür veTur-
izm BakanlGHG, UNESCO için ‘Alan Yönetim PlanG’
ve ‘AdaylGkDosyasG’nGnhazGrlanmasGndaTARKEM’i
yetkilendirdi. Izmir’de uzun süre Kültür ve Turizm
MüdürlüHü yapmGK olan Abdülaziz Ediz‘Alan
BaKkanG’ olarakgörevlendirildi.OnunBaKkanlGHGn-
dakurulanekip ‘AlanYönetimPlanG’nGsonlandGrmak
ve ‘AdaylGkDosyasG’ çalGKmalarGnG 2023 yGlGnGn Eylül
ayGna yetiKtirmek için sGkG bir Kekilde çalGKGyor.

Yürüyen projeler
2700 dönüm bir alanG kapsayan KemeraltG ve

çevresini kGsazamanda toparlamakkolaybir iKdeHil.
HerKeyden önce Ku gerçek akGldan çGkarGlmamalG:
Burada 2 bine yakGn tescilli yapG var. Bu tescilli
yapGlarGn ayaHa kaldGrGlmasG kGsa zamandagerçek-
leKecekbirdurumdeHil.AdGmadGmgitmekgerekiy-
or. Ju anda TARKEM’in elinde 24 proje var. Bun-
lardan yenilenenMavi Kortejo’yu IBBöHrenci yur-
duolarakkullanmayabaKladG.KonakBelediyesi ye-
nilenen tarihi IstiklalOkulunueHitimeaçtG ‘Kentimiz
IzmirDerneHi’ ilebirlikte.Arap fGrGnG sokaHG olarakbi-
linen442sokaktabulunanTARKEMmülkiyetinde-
ki 2 binayG yenileyerek kullanmak için BaKkan Ab-
dülBaturKonakMeclisindenoybirliHi ile onayaldG.
HatuniyemeydanGnda,DönertaK’Gn yanGndaki Tev-
fikPaKaotelininyenilenme ihalesinehazGrlanGyor IBB.
Havralar Bölgesine yepyeni bir nefes getirecekAl-
bayrakPasajGnGn tasarGmvearkeolojik sondaj çalGK-
malarG sürüyor. Yine Havra sokaHGnda projesi
tamamlanmGKolanAkGnPasajG da yapGmcG aranma
aKamasGnda. AynG Kekilde eski çikolata fabrikasG
ALGA da sGrasGnG bekliyor. TARKEM yönetimi,
yukarGdasGraladGHGmyatGrGmlarGnyanGsGraKemeraltG’nG
tanGtmak için çoksayGdaetkinlik yapGyor.OnlarG ayrG
bir yazGda ele almak daha doHru olacak.

Misyon ve vizyon
Jirketin AHustos ayGnda yapGlan ‘Strateji ÇalGK-

tayG’nda önerilen görev perspektifi ve buna uygun
yaklaKGm önerileri Köyle özetlenebilir:

“KemeraltG veçevresindekültürel ve tarihimirasG
koruyarak, kamu ve özel sektör iKbirlikleriyle, böl-
genin kentsel estetiHini göz önünde bulunduran
gayrimenkul projeleri üreterek, hizmet ve organi-
zasyonprojelerinin koordinasyonuyla, tetikleyici ve
kolaylaKtGrGcG olarakbölgenin ekonomik geliKimine,
canlGlGHGna vecazibemerkezi olmasGna katkG saHla-
mak” misyonu ile “Bölgenin geçmiKi ve geleceHi
arasGnda köprü iKlevi görerek, KemeraltG'nGn ve
Izmir'in dünyanGn en çok tanGnan ve ziyaret edilen
kültürmirasalanlarGndanbiri olmasGndavebölgenin
kalkGndGrGlmasGnda öncü, tetikleyici ve kolaylaKtGrGcG
olmak.” Bu hedeflere ulaKGlmasG ortaklarGn olduHu
kadar, hatta onlardan daha fazla Izmir’in kazanGmG
olacaktGr. TARKEMYönetimKuruluBaKkanGdaolan
IBB BaKkanG Tunç Soyer, son Genel Kuruldaki
konuKmasGnda, “Öncelikle Izmir içinbir kaldGraçola-
caHGnG düKündüHümüz bu kadar önemli bir nokta-
daböylesineanlamlG bir giriKiminbaKlatGlmGKolmasG
nedeniyle, tüm kuruculara, bunun zihni faaliyetini
sürdürenlere ve bugün emek vermeye devam
edenleresaygGlarGmG sunuyorum.”diyerekTARKEM
çalGKmalarGnakatkG koyanherkese, tümpaydaKlara
teKekkür etti.

Biz de nice yGllara diyelim.

TToygar Narbay… Buca Ege Organize
Sanayi Bölgesi (BEGOS) Yönetim
Kurulu Başkanı…

Tekstil mühendisi olan Narbay, özel sek-
törde 15 yıl süren profesyonel çalışma ha-
yatının ardından 2005 yılında Narkon-
teks’i kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı ol-
duğu 16 yıllık şirket, kadın, erkek, çocuk iç
giyim, ev giyim, plaj giyim, spor giyim, ter-
mal kıyafetler gibi geniş bir ürün gamına sa-
hip Blackspade’in de marka sahibi.  Glo-
bal markaların iş ortaklığının yanı sıra bir-
çok ülkenin de güvenlik teşkilatlarının ve
itfaiye teşkilatlarının teknik tekstil ürünle-
rini üreten Narkonteks’te yaklaşık 1000 ki-
şiye istihdam sağlanıyor.

BEGOS’ta 3 ana binası, yine BEGOS’ta
ve Manisa’da birer yerleşke binasıyla bir-
likte toplam 5 binada faaliyet gösteren şir-
ket, Van’da 35 bin m2 alanda yaklaşık 850
kişilik bir işletme kurmak için çalışmalara
başladı. Van projesine dair bilgi veren
Narbay, yatırımını Van’da yapma neden-
lerini şöyle açıkladı:

“Artık Batı’da kolaylıkla işgücü bula-
mıyoruz. Sadece hazır giyimin değil hemen
hemen tüm sanayii sektörlerin işgücü bu-
lamama sorunu mevcut. Batı da işgücü ofis-
lerde ve hizmet odaklı sektörlerde çalışmayı
tercih ediyor. Fakat Türkiye’nin ortası ve do-
ğusunda çok ciddi bir genç işsizlik var.  Or-
talama yaş 23, 1.6 milyonluk şehirde 80 bi-
ni İŞKUR’a kayıtlı olmak üzere 300 bine
yakın işsiz genç nüfus var. İzmir’den direkt
uçuşun mevcut olduğu şehir, liberal ve mo-
dern yapısı ile bizim için tercih sebebi ol-
du.”

“Yıllardır hammadde ve ara malı üreti-
mine yatırım yapılmadığı için bugün çok bü-
yük sorunlar yaşandığını” belirten Narbay,
“2003-2016 arasında döviz kuru baskılan-
dı ve ‘Cari açık finanse edilebildiği sürece
sorun değildir ‘’ anlayışı ile ithalat yapmak
içeride üretmekten daha cazip hale getiril-
di. Şayet döviz kuru olması gerektiği sevi-
yeye enflasyonla paralel bir şekilde hareket
ederek gelseydi, belki bu güne kadar his-
sedilen sanal zenginleşmeyi hissetmeye-
cektik ama bunun yanında hammadde ve ara
malı ithal etmek yerine bunları üretecek, ya-
tırımları yapacak, bugün yaşadığımız ham-
madde krizini çok daha az yaşıyor olacak-
tık. 2002–2020 arasında dış borcumuz bü-
yüdü, rezervlerimizi tükettik… Tüketime
dayalı bir ekonomik sistem anlayışı ile bü-
yümeye çalıştık, şimdi bedelini ödüyo-
ruz” diyor.

“Sanayici yüksek kur istemiyor” diyen
Narbay, sanayicinin beklentisini şu sözler-
le dile getiriyor: “Sadece enflasyonla uyum-
lu reel ve öngörülebilir bir döviz kuru, ya-
tırım için düşük bir faiz oranı olmasını is-
tiyor, bu türbülansın son bulması ve uzun
vadeli bir stratejinin iş dünyası ile payla-
şılmasını bekliyoruz.” 

BEGOS’un başkanlık koltuğuna bu se-
nenin eylül ayında oturan Toygar Narbay
ile OSB’lerini, çalışmalarını, Türkiye eko-
nomisini, hazır giyim sektörünü ve genç iş-
sizliği konuştuk.

��  BBEEGGOOSS’’uunn  hhiikkââyyeessiinnii  ppaayyllaaşşıırr  mmııssıı--
nnıızz??  DDüünnddeenn  bbuuggüünnee  BBEEGGOOSS’’ttaa  nneelleerr  ddee--
ğğiişşttii??

Bölgemiz, Ege Giyim Sanayicileri Der-
neği ve Buca Belediyesi’nin katkılarıyla
1996 yılında Ege Giyim Sanayicileri Arsa
Yapı Kooperatifi olarak kuruldu. 8 Şubat
2002 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın onayı ile tüzel kişiliğini kaza-
narak, Buca Ege Giyim Organize Sanayi
Bölgesi olarak tescillendi. Hazır giyim
konfeksiyon ürünleri ve bu sektörde hizmet

veren alt sektörleri içinde barındıran böl-
gemiz, Türkiye’de hazır giyim ihtisas or-
ganize sanayi bölgesi olmasıyla bir ilke de
imza attı. Hazır giyim sektörü dışında
farklı sektör gruplarının da bölgemize ya-
tırım yapabilmeleri için idari engelleri kal-
dırmak adına, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’na yaptığımız başvurumuz olumlu kar-
şılanarak tamamlandı. Bölgemiz 2016 yı-
lından itibaren Buca Ege Organize Sanayi
Bölgesi unvanı ile karma organize sanayi
bölgesi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

“7 bin kişi istihdam 
ediliyor”

��  BBEEGGOOSS’’ttaa  kkaaçç  ffiirrmmaa  yyeerr  aallııyyoorr,,  hhaann--
ggii  sseekkttöörrlleerr  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerriiyyoorr,,  kkaaçç  kkiişşiiyyee
iissttiihhddaamm  ssaağğllaannııyyoorr??

Toplam 112 firmamız bölgede faaliyet
gösteriyor. Bunlardan 68’i tekstil, 5’i pa-
ketleme, 13’ü matbaa, 8’i mekanik, 18’i ise
gıda sektörü. İnşaatı devam eden 5 firma-
dan 2’si tekstil, 2’si mekanik 1’i de matbaa
sektörü. OSB’mizde ağırlıklı olarak tekstil,
matbaa, gıda ve mekanik sektörlerinde
faaliyet gösteren firmalarımızda yaklaşık 7
bin çalışan istihdam ediliyor, bu çalışanla-
rın bin 250’sini beyaz yakalılar oluşturuyor.

“Yıllık 250 milyon dolar
ihracat yapılıyor”

��  BBööllggeenniinn  yyııllllııkk  iihhrraaccaatt  mmiikkttaarrıı  hhaakk--
kkıınnddaa  bbiillggii  vveerriirr  mmiissiinniizz??

Bölgemizde yıllık 250 milyon dolar ih-
racat yapılıyor. İhracatlar yoğun olarak
Avrupa ve Amerika’ya yapılıyor. Ayrıca
Rusya, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlik-
leri, Lübnan ve Kıbrıs ile de ihracat yapan
katılımcılarımız bulunmakta. 

“Bölgeye teknik lise
yapılacak”

��  BBööllggeenniizziinn  iiççeerriissiinnddee  pprroojjee  kkaappssaa--
mmıınnddaa  oollaann  ppaarrsseelllleerr  vvaarr  mmıı??  YYeennii  yyaattıırrıımmllaarr
ssöözz  kkoonnuussuu  oollaaccaakk  mmıı??

Bölgemiz 3 bölüm, 53.3 hektar toplam

alana kurulmuş olup bu alanın 24.09 hek-
tarı, 132 adet sanayi parselinden oluşuyor.
Tahsisi yapılmayan parsellerimiz ile birlikte
toplam 140 adet sanayi parselimiz bulu-
nuyor. Bölgemizin toplam sanayi parsel sa-
yısı, 140, tahsis edilen parsel sayısı 132, ya-
pı ruhsatı alan katılımcı sayısı 124, yapı kul-
lanma izin belgesi sayısı ise 113. Bölge-
mizde 113 firma faal olarak çalışırken iş-
letmede olmayan firma sayısı 1. İnşaat ha-
linde 5 firma varken boş parsel sayısı ise 14.
Bölgemiz sınırları içerisinde yer alan 3 adet
hizmet ve destek alanı parselinin 2’sinin tah-
sisi yapılmış olup, tahsisi yapılan bir par-
selde benzin istasyonu faaliyetine başlan-
dı. Tahsisi yapılan diğer parselde ise teknik
lise inşaatı devam ediyor. Tahsisi yapıl-
mayan bir adet hizmet ve destek alanı par-
selinin tahsisinin 2022 yılı içinde yapılması
planlanıyor.

“BEGOS lokasyonu ile
fark yaratıyor”

��  SSaannaayyii  kkuurruulluuşşllaarrıınnıınn  OOSSBB  ççaattııssıı  aall--
ttıınnddaa  yyeerr  aallmmaassıınnıınn  aavvaannttaajjllaarrıı  nneelleerrddiirr??  BBuu
bbaağğllaammddaa  BBEEGGOOSS  ddiiğğeerr  OOSSBB’’lleerr  iillee  kkıı--
yyaassllaannddıığğıınnddaa  oorrttaayyaa  nnaassııll  bbiirr  ffaarrkk  kkooyyuuyyoorr??

Sanayicinin kümelenmesi, hizmetlerin
ortaklaştırılması açısından büyük önem
taşıyor. Ortak yapılacak yatırımların koor-
dine edilmesi için OSB bünyesinde olmak
önemli. Devletin OSB’lere tanıdığı bir ta-
kım haklar var. Burada yaşam daha kolay
çünkü altyapısı ile organize edilmiş bir yer-
de faaliyet gösteriyorsunuz. 

BEGOS öncelikle lokasyonu ile fark ya-
ratıyor.  Çevre yoluna 2 km, havaalanı ve
İzmir limanına sadece 10 km uzaklıkta ol-
ması sebebiyle hem ulaşılması kolay hem
de firmaların lojistik kabiliyetlerini arttırı-
yor. Diğer OSB’lerden bir diğer farkı ise,
arsaların emsali diğer OSB’lerde 0.50 ve
0.70 iken; BEGOS’ta daha küçük parselin
iki katı kadar katlı yapı çıkmanız mümkün.
Bu da küçük ve orta işletmelere avantaj sağ-
lıyor. Yani 2 bin metre kare yer aldığınız-
da 4 bin metre kare inşaat yapabiliyorsunuz
ve havaalanı ile limana 20 dakika mesafe-
de şehrin içinde yer alıyorsunuz. 

“Duvara çarptık”
�� TTüürrkkiiyyee  eekkoonnoommiissiinnee  ddaaiirr  ddeeğğeerrlleenn--

ddiirrmmeenniizzii  ppaayyllaaşşıırr  mmııssıınnıızz??  
2002 yılında Derviş Programı devreye

sokularak kur aşağı indirildi. Dolar 10-15
sene, 1 buçuk 2 lira olarak baskılandı.
Hammadde, ara malı üretmek yerine ithal
etmenin yanı sıra, yabancı araçlara, ithal tü-
ketime dayalı bir ekonomik yapı oluştu. 10
yıl bastırdık, bastırdık... Sonra da düdüklü
tencere misali patladı, o basınca dayana-
madı. Dolar aldı başını gitti. Dolar kuru 15
yıl içinde enflasyona paralel artmış olsa idi,
biz o sanal zenginleşmeyi yaşamasaydık, o
zaman ithal edeceğiniz birçok şey içeride
üretilirdi. Çünkü dolar, 3 lira olması gere-
kirken 1 buçuk lira olduğunda, içeride 10
dolara ürettiğinizi Çin’den 5 dolara alabi-
liyordunuz. “E ben neden içeride üreteyim
kapat fabrikayı ithalatçı ol, 5 dolara getir 8
dolara sat. Para kazan” mantığı yerleşti. Hal

böyle olunca ithalat arttı, ihracatta ise fır-
satı kaçırdık. Cari açık gittikçe büyüdü. Dö-
nemin Ekonomi Bakanı Ali Babacan, “Ca-
ri açık finanse edilebildiği durumda sorun
yoktur” diyordu. Bunu örnekle açıklamam
gerekirse; 1000 lira geliriniz var ve siz bin
500 liralık bir hayat yaşıyorsunuz. 500 li-
rayı her ay birinden borç alıyorsunuz, “So-
run yok, finanse edebildiğim sürece ben bu
hayatı yaşarım” diyorsunuz. Ama borçlar
birikiyor birikiyor... 120 milyar dolarla
başlayan dış borç şimdi 450 milyar dolar…
Artık çevrilemez noktaya geldik ve duva-
ra çarptık. 

Şimdi de “Faiz artsın kur düşsün biz ra-
hata erelim” deniliyor. Ne olacak? Kim ka-
zanacak?  Yurtdışından dövizi getirip
yüksek kurdan TL’ye çevirip, kuru düşüren,
bunu yüksek TL faize yatıran sıcak para ka-
zanacak. Peki kapalı kaplar yasasına göre
aradaki fark kimden çıkacak? Türkiye’den,
bizlerden çıkacak... Her devalüasyon son-
rası oynanan oyun hep aynı. “Faizi artıra-
lım, dövizi düşürelim” diyen insanlar ina-
nılmaz derecede Türkiye’nin altını oyu-
yorlar. Geçmişte de yaptılar, bugün de
yapmaya devam ediyorlar. Cari açık artsın,
borçlarımız artsın, gelecek nesiller bir gün
öder… Düşünce bu.

“Bedelini ödüyoruz”
��  TTLL’’nniinn  ddeeğğeerr  kkaayybbıı,,  ddaallggaallaannaann  kkuurr--

llaarr,,  yyüükksseekk  eennffllaassyyoonn  ssaannaayyiicciiyyii  nnaassııll  eett--
kkiilleeddii??

Problemi ikiye ayırmak gerekiyor. Bi-
rincisi, dünya piyasalarında hammaddele-
rin ve taşıma maliyetlerinin artmasından
kaynaklı bir artış var. Bunun nedeni de
Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa
Merkez Bankası’nın bilançosal genişle-
mesi, pandemi nedeni ile emisyonu artır-
maları. FED’in 4 trilyon dolar olan bilan-
çosu, şimdi 7-7,5 trilyon dolarlarda…
FED’de ve Avrupa Merkez Bankası’nda
yüzde 50 civarında bir bilanço genişleme-
si oldu. Basılan bu paralar da şimdi tüm dün-
yada borsa, emtia ve diğer yatırım araçla-
rına gidiyor. Tüm emtialarının fiyatları
döviz bazında artıyor. Buradan gelen artış
ile dünyada bir enflasyon var. Bunun Tür-
kiye ile alakası yok. Dünyada basılan pa-
ra ile alakası var. Hammadde fiyatları ar-
tıyor, petrol fiyatları artıyor, enerji fiyatla-
rı artıyor. Bu noktada hükümetin yapaca-
ğı hiçbir şey yok.

Diğer sorun ise bizim içeride uygulanan
politikalarla alakalı. Üretime dayalı büyü-
meyi içeren bir ekonomi politikası izlen-
mediği için tüketerek büyüyen bir ekono-
mi ile buraya kadar geldik, şimdi acısını çe-
kiyoruz. Üretime dayalı ekonomiye yatırım
yapmamanın bedelini ödüyoruz.

��  SSaannaayyiiccii  nnee  iissttiiyyoorr  vvee  ssaannaayyiicciiyyii  nnee
bbeekklliiyyoorr??

Kuru bundan sonra hep serbest mi bıra-
kacaklar veya arkasında başka politikalar mı
olacak bunları görmeden sanayiciyi neyin
beklediğini söylemek pek mümkün değil.
Kurun yüksek olması sanayiciyi rekabetçi
kılıyor anlayışı doğru değil. Sanayici, “Ol-
ması gerektiği kadar olsun ancak volatili-
te olmasın” diyor. 

Ayrıca iç pazarda alım gücünün dramatik
bir şekilde düşmesi de ekonomi açısından
çok zararlı. Yüksek tüketim kadar, belki da-
ha büyük etkisi olacaktır tüketimin hızla düş-
mesinin. Bu nedenle tüm dengeleri olabil-
diğince koruyacak makro bir yaklaşımın be-
nimsenmesi gerekmektedir.1980-1990 ‘da
Çin’in yaptığı sadece ihracata dayalı bü-
yüme politikası şu anda Türkiye için uygun
değildir. Gerek ihracat, gerek iç pazarda den-
geli büyümeyi sağlayacak üretime dayalı
ekonomik anlayışın benimsenmesini bek-
liyoruz. 

“Büyük problemlerle
karşılaşacağız”

��  İİçç  ppiiyyaassaaddaakkii  aallıımm  ggüüccüü  nnaassııll  eettkkiillee--
nneecceekk??

Bunun iç piyasanın alım gücünü önem-
li derecede azaltacağı aşikâr. Bir tarafta ham-
maddelerin maliyetleri çok ciddi oranlarda
arttı; bir de üzerine kur çarpanı eklendi.
Anormal çarpanlarla büyüyen bir kur artı-
şı ile karşı karşıyayız. Yüksek kur artışı özel-
likle içerideki alım gücünü çok azaltacak.
TL bazlı yüzde 50-60 oranında tüm ürün-
lerin zamlanması gerekecek, alım gücü
düşecek. Dolayısıyla iç pazarda tüketimde
ve üretimde bir daralma söz konusu olacak.
İhracat kurun yardımıyla belki bir miktar ar-
tacak ama içerisi daralacak dolayısıyla
yüksek kur artışı büyümeye kısa vadede çok
büyük katkı sağlamayacak. Orta-uzun va-
dede hammadde ve ara malı üretimi için ya-
tırımlar artabilir ama kısa vadede büyük
problemlerle karşılaşacağımız ortada.

TOYGAR NARBAY: “PİYASALARI KORUYACAK MAKRO BİR YAKLAŞIM BENİMSENMELİ”

RÖPORTAJ: SEL5N TEK5N

“Üretime dayal3 yat3r3m 
yapmaman3n bedelini ödüyoruz” 

BEGOS Ba/kanı Toygar Narbay, arkada/ımız Selin Tekin’in sorularını yanıtladı.

“PANSUMAN DE45L, OPERASYON YAPILMALI” 
��  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  ggeennçç  iişşssiizzlliiğğii  nnaassııll

ddeeğğeerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??  İİssttiihhddaamm  nnaassııll  yyaa--
rraattııllaabbiilliirr??  HHaannggii  aaddıımmllaarr  aattııllmmaallıı??

Politikaların değişmesi gerekiyor. Tür-
kiye eğer İngiltere gibi nüfus artışı sıfıra
yakın bir ülke olsaydı, o zaman iş gücü po-
litikaları farklı yönetilebilir, iş gücü trans-
formasyona sokulup, ilave eğitimlerle
katma değerli işlere hızlıca yönlendirile-
bilirdi. Fakat Türkiye’de, böyle bir durum
yok. Türkiye’de her yıl yaklaşık 1.2 mil-
yon nüfus artışı var. Bu oldukça yüksek bir
rakam. Türkiye yüzde 5 büyüse ancak 600-
700 bin kişiye iş bulabiliyor. Gerisi işsiz-
ler, iş aramaktan vazgeçmişler veya iş gü-
cüne katılmayanlar kategorisine katılı-
yor. Zaten 20 yıl yüzde 5 ortalamasının al-
tında bir büyüme ile devam ettik, buna bağ-
lı olarak işsiz stoku da maalesef büyüdü.
Aldığımız göç de buna olumsuz katkı sağ-

ladı. İşgücüne katılım yüzde 50’nin altın-
da. Biz işsizliği bu rakam üzerinden ölçüp
yüzde 11 işsizlik var diyoruz. Avrupa ül-
kelerinde iş gücüne katılım çalışabilir nü-
fusun yüzde 65-70’inde. Yaklaşık 55 mil-
yon çalışabilir nüfusumuzun sadece 25 mil-
yonu çalışıyor bunun da 10 milyonu kayıt
dışı. Bu tablonun düzeltilmesi şart.

Bunun yanında atıl iş gücü ile iş dün-
yasının ihtiyacı olan iş gücü açığı kalifi-
kasyon olarak örtüşmüyor. Çok büyük sı-
kıntılar var.

Mesele sadece “Fabrika açalım da is-
tihdam sağlayalım” değil; uzun vadeli
bir eğitim ve ekonomi politikasının üre-
tilmesi, uzun vadeli stratejilerin, planların
oluşturulması gerekiyor. Sadece teşviklerle
yönetilebilecek bir konu değil… Palyatif
çözümler, pansuman değil, operasyon ya-
pılması lazım. 

“5HRACAT-5THALAT FARKINDA EN BÜYÜK
KATMA DE4ER5 HAZIR G5Y5M YARATIYOR”
��  HHaazzıırrggiiyyiimm  sseekkttöörrüünnüünn  iitthhaallaatt  vvee  iihh--

rraaccaatt  ddeennggeessii  nnee  dduurruummddaa??  SSeekkttöörr,,  TTüürrkkiiyyee
ggeenneelliinnddee  nnee  kkaaddaarr  iissttiihhddaamm  yyaarraattaabbiilliiyyoorr??

Hazırgiyim ihracatı, bu yıl 20 milyar do-
ları geçiyor; ithalatı ise 2 milyar dolarlar-
da. Hazır giyim en büyük dış fazlayı ve-
ren sektördür. İhracatın yanı sıra iç pazar
üretimi ve sınır ticareti ile 35 milyar do-

lar üretim hacmine sahip bir sektör. Teks-
til ve Deri Ürünleri İhracat ve İç Pazar üre-
timini de eklerseniz 55-60 milyar dolar bü-
yüklüne sahip bir endüstri. Dolayısıyla bu
anlamda Türkiye’nin gözbebeği. Yaklaşık
1.5 milyon çalışanıyla, istihdam yaratma
ve yaratabilme kapasitesi açısından da çok
büyük bir sektör. 


