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BASIN AÇIKLAMASI
TOPLUMSAL UZLAfiMA ‹LE YAPILACAK 

GEN‹fi KAPSAMLI ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹NE EVET

* Türkiye'nin Genifl Kapsaml› Anayasa De¤iflikli¤ine ‹htiyac› Vard›r !

* Toplumsal Uzlafl› Sa¤lanmadan Yap›lacak De¤ifliklikler Türkiye'nin 
Sorunlar›n› Çözemez ! 

Tüm Türkiye'nin yak›ndan takip etti¤i ve gündemde en büyük yeri alan Anayasa De¤ifliklik
Paketi ile ilgili tart›flmalar devam ederken, yaflanan sürecin toplumun her kesiminde y›pra-
t›c› ve gerginlik yarat›c› oldu¤u ortadad›r.

Bizler, toplumun her kesimini kucaklayacak genifl kapsaml› bir Anayasa de¤iflikli¤inin ge-
reklili¤ine inan›yoruz. Bu ülkenin mozai¤ine ve genifl kültür yelpazesine hitap edecek, top-
lumsal uzlafl› ile yap›lacak bir Anayasa teklifi ortaya konulmadan yap›lan flimdiki durumun
ülke sorunlar›n›n çözümünde fayda sa¤lamayaca¤›na inan›yoruz. 

Çözüme yönelik olmayan, suni gündem yaratma görüntüsü veren tart›flmalar yerine, Türki-
ye’nin gerçek gündemi olan iflsizlik ve ekonomideki t›kan›kl›¤›n nas›l afl›laca¤› tart›flmalar›-
n›n yap›lmas›n›n daha önemli oldu¤unu düflünüyoruz. 

Sayg›lar›mla,

Fevzi DURGUN 
Genel Baflkan



fevzi.durgun@usiad.net
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Sevgili dostlar,

Ülkemizde küresel ekonomik krizin etkilerinin yavafl yavafl azald›¤›na iflaret eden
de¤erlendirmelerle 2010 y›l›n›n yar›s›na do¤ru yaklafl›yoruz. Ancak bu de¤erlendirme-
lerin ne denli gerçekçi oldu¤una dair kuflkular da devam etmektedir. Ekonomimizin
temel ve yap›sal sorunlar›n› dikkate almadan ekonomik göstergelerde olumlu yönde-
ki baz› k›p›rdamalarla yap›lan de¤erlendirmelerin sadece bugüne yönelik oldu¤u unu-
tulmamal›d›r.

Ülkemizin iç ve d›fl borçlar›yla, d›fl ticaret aç›¤›ndaki art›fl büyümeye devam etmek-
tedir. ‹flsizlik sorun olmaktan ç›km›fl, ulusal felaket olma yolundad›r. ‹stihdam yarat›l-
mas› için al›nmas› gereken tedbirler, günlük ve popülist politikalar yerine, ekonomi-
mizin temel ve yap›sal sorunlar›n› gidermeye yönelik olmal›d›r.

Ülkemiz ça¤›n h›zla de¤iflen ve geliflen koflullar›na gerek kurumsal gerekse yasal
altyap› olarak mutlaka ayak uydurmal›d›r. Bu kapsamda ülkemizin laik, demokratik ve
sosyal hukuk devleti olmas›n›n önünde geçmiflten gelen tüm yasal ve anayasal engel-
lerin kald›r›lmas› gerekir. Türkiye Mustafa Kemal Atatürkün iflaret etti¤i “Muas›r me-
deniyet seviyesinin de üzerine ç›kma hedefine “ ulaflmak için günün sosyal ve toplum-
sal ekonomik gereklerine uygun tüm düzenlemeleri yapmak ve bunlar› hayata geçir-
mek zorundad›r.

Ancak bu düzenlemelerin öncelikle ulusal ve toplumsal ç›karlar›m›z› gözetmesi ve
toplumun tüm kesimlerinin görüflbirli¤i ile yap›lmas› büyük bir önem tafl›maktad›r.
Bunun  d›fl›ndaki uygulamalar sürekli gerilim ve suni gündemler içerisindeki  ülke-
mizde gerilimin artmas›na neden olacakt›r. Gerilimi artt›racak tüm aç›klama ve uygu-
lamalar ülkemizin k›r›lgan ve d›fla ba¤›ml› ekonomisinde de büyük sorunlar›n tekrar
yaflanmas›na ortam ve olanak tan›yacakt›r.

Ekonomide al›nan yanl›fl kararlar›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlar›n en belirgin örne¤i
komflumuz Yunanistan’da yaflanmaya devam etmektedir. S›rada baflka AB ülkelerinin
oldu¤u beklentisi giderek yo¤unluk kazanmaktad›r.

Tüm bu nedenlerle ülkemizin üniter birli¤ine yönelik sald›r›lardan, toplumsal ge-
rilimi devam ettirmeye yönelik çabalara kadar her türlü istikrar›m›z›n bozulmas›na
yönelik çabalar›n mutlaka engellenmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak yoluna devam etme-
sinin öncelikli koflulu herkesin sa¤duyulu davranmas›d›r. Özellikle huku¤un vesayet
alt›na al›nmas›na ve toplumun tüm kesimlerinin görüfl birli¤inin olmad›¤› Anayasa
maddelerinin de¤ifltirilmesine yönelik çabalar›n toplumsal gerginli¤i artt›rmas›ndan
endifle duymaktay›z.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün “Benim manevi miras›m bilim ve ak›ld›r” yaklafl›-
m›n› esas alan bir yolda ilerlemeye bafllamal›d›r. Bilim ve ak›l› esas alan politikalar›n
ulusal ve toplumsal ç›karlar›m›za karfl› olmas› mümkün de¤ildir.

19 Nisan’da onursal baflkan›m›z Kemal Özden’i and›k. Onursal baflkan›m›z›n US‹-
AD çat›s› alt›nda ülkemizin geliflme ve kalk›nmas› için ulusal ç›karlar›m›z do¤rultu-
sunda yapt›¤› özverili çal›flmalar› bir kez daha sayg› ve takdirle an›yorum.

Bu arada KKTC’de yap›lan Cumhurbaflkanl›¤› seçimi beklendi¤i gibi sonuçlanm›fl-
t›r. Böylece KKTC’de ortaya ç›kan yeni durumun, gerek yavru vatan›n gerekse ülkemi-
zin ç›karlar› aç›s›ndan olumlu bir süreç yarataca¤› kan›s›nday›z. KKTC Cumhurbafl-
kanl›¤›na seçilen Say›n Dervifl Ero¤lu’nu kutlar, yeni görevinde baflar›lar dilerim.

Türkiye için çok önemli olan, gerekli ARGE yat›r›mlar› yap›lmas› halinde dünyada
söz sahibi olabilece¤imizi düflündü¤ümüz, Günefl Enerjisinden “Elektrik Enerjisi”
üretilmesi konusunda, Kültür Üniversitesi ile düzeldi¤imiz Türkiye Günefl Enerjisine
Haz›rlan›yor konferans›n› 18 fiubat tarihinde gerçeklefltirdik. Dursun Y›ld›z’›n yönetti-
¤i konferansta konuflan Say›n Dr. Baha Kuban ve Say›n fienol Tunç’u katk›lar›ndan do-
lay› bir kez daha kutluyorum.

Türkiye ekonomik ve siyasi istikrar› sa¤lanm›fl, laik, demokratik, sosyal bir hukuk
devleti olma özelliklerini korudu¤u ve sa¤lamlaflt›rd›¤› sürece, ülke içinden ve d›fl›n-
dan gelen istikrars›zl›k etkilerine karfl› çok daha dirençli olacakt›r. Bu nedenle toplu-
mun tüm kesimleri ülkemizin gerçek gündemine dönmesini sa¤lamak ve bu güce eri-
flebilmesi için yap›lmas› gerekenleri ön plana ç›karmak konular›nda daha sorumlu
davranmal›d›r.

Sayg›lar›mla,

Fevzi Durgun
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Sayın Kocatopçu, bize özgeçmi-
şiniz ve yetişme ortamınız hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ata-
türk benim de aralarında bulundu-
ğum 600 Türk gencini teknik eğitim
almak üzere yurtdışına yolladı. Bu
program, Ata’nın ne kadar ileri gö-
rüşlü bir lider olduğunu gösterir.
Aramızdan birkaç kişi fire verdiysek
de (onlar yurtdışında kalmayı seçti)
büyük çoğunluğumuz yurda iyi ye-
tişmiş teknik adamlar olarak dön-

dük ve kalkınma hamlesinde görev
aldık.

Yurdumuzun büyük özveri gös-
tererek bizi eğittiğini hiç unutmadık
ve bu gün bile bu sorumluluk duy-
gusunu her gün duyarım. Yurda dö-
nünce Sümerbank’a bağlı Filyos
Ateş Tuğlası Fabrikası’nda görev al-
dım. Burada başlayan yöneticilik ya-
şamım boyunca, 27 Mayıs 1960 İhti-
lalinde Kurucu Meclis Üyeliği ve Sa-
nayi Başkanlığı; İstanbul Sanayi
Odası Başkanlığı (1962-1966); 12 Ey-
lül 1980’den sonra kurulan hükü-
mette Sanayi Bakanlığı ve bir yıl sü-
reyle de TÜSİAD genel başkanlığı
(1985) yaptım. Bu arada Sayın Nejat
Eczacıbaşı ile birlikte “Türk Sevk ve
İdare Derneği” kurduk ve yıllarca
yöneticiliğini yaptım. Tabi bütün bu
görevler yanında asıl görevim hep
Türk Şişe ve Cam Sanayi Genel Mü-
dürlüğü oldu.

1930’ların sonunda Türkiye’de
karşılaştığınız yöneticiler nasıl bir
tutum içindeydi? Ülkenin sanayi-
leşmesi konusunda yöneticilerin
genel yaklaşımı neydi?

1940’ların başında ülkede güçlü
bir sanayileşme isteği vardı ama giri-
şimci yoktu. Bu yüzden Atatürk, T.
İş Bankası’nın ardından, kurulan

İpek-İş ve Cam-İş şirketlerinin
kuruluş ve yönetimleri ile T.

İş Bankası’nı görevlen-
dirdi. (17 Şubat 1934

tarihli kararname
ile). Bu dönemin
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“Yurdumuzun büyük özveri göstererek bizi

e¤itti¤ini hiç unutmad›m ve bu gün bile bu

sorumluluk duygusunu her gün duyar›m”

fiahap Kocatopçu:

* Bu söylefli dergimizin ilk
say›s›ndan al›nmad›r.

Say›n fiahap KOCATOPÇU’nun
sa¤l›k koflullar›n›n uygun

olmamas› nedeniyle
yeni bir söylefli

gerçeklefltiremedik; ancak
1999 y›l›nda B‹LD‹REN’de
yay›nlanan söyleflinin hala

güncelli¤ini korudu¤unu
düflünüyoruz ve aynen

yay›nl›yoruz.” 



önemli yöneticilerinden bazılarının
adlarını mutlaka anmalıyım: Sümer-
bank Genel Müdürleri Hulki Alis-
bah ile Bülent Bükbaş; Etibank Genel
Müdürü İhsan Soyak (daha sonra
bakan oldu); Maden Tetkik Arama
Kurumu Genel Müdürü Abdullah
Hüsrev Guleman (bu bey soyadını
Guleman madenlerinden almıştır);
ve daha sonra Seka Genel Müdürü
de olan Türkiye Şişe ve Cam Sanayi
Genel Müdürü Adnan Berkay.

1950’lerde ülkeye çok partili ya-
şam ile birlikte yeni bir yönetim an-
layışı geldi. DP’li milletvekilleri fab-
rika yöneticilerine parti çıkarlarına
hizmet etmeleri için baskı yapmaya
başladılar. Mesela benim fabrikama
gelen Zonguldak vekilleri işçilere,
“çocuklar nasıl bu müdürden mem-
nun musunuz? Bir şikayetiniz varsa
söyleyin hemen görevden alalım”
diyordu. Bu dönemde DP’lilerin is-
teklerine uymayan, yurtdışında eği-
tim görmüş çok değerli metalurji
mühendislerinin Karabük Demir-
Çelik fabrikalarından Anadolu’daki
çeşitli tekstil fabrikalarına makine
bakım sorumlusu olarak tayin edil-
diğini bilirim. Ben de bu baskılara
sert tepki gösterdim ve DP yönetimi
tarafından Ankara’da kızağa alın-
dım. Bugünki eğitim sistemimizde
araştırma- geliştirme çalışmalarına
yeterli önem verilmiyor. Ben bu
amaçla Şişe-Cam bünyesinde

1972’de bir Ar-Ge birimi kurmayı
düşündüm ve dört genci cam tekno-
lojisi eğitimi almaları için Avrupa’ya
gönderdim. Türkiye Şişe ve Cam Sa-
nayi Ar-Ge Birimi 1974’de kuruldu.
Bu gençleri o günün koşullarında
Türkiye’de yetiştirmek mümkün de-
ğildi. Atatürk’de çok geniş ufuklu
bir liderdi. Bir yandan 600 genci batı
ülkelerinde eğitime yollarken, bir
yandan da Sovyetler Birliği ile kur-
duğu iyi ilişkiler sonucunda Batının
bize vermek istemediği teknolojileri
alıyordu. Nazilli, Malatya ve Kayse-
ri tekstil işletmeleri Ruslar tarafın-
dan kuruldu.

Türkiye birçok sektörde dünya
çapında söz sahibi olmasa da cam
sanayide yıllardan beri dünyanın
önemli bir üreticisi durumunda.
Genç Şahap Topçu’nun yüreğinde
1940’larda bu hedef var mıydı? İçi-
nizde bir Şişe-Cam aşkı var mıydı?

Benim bütün yaşamımı dolduran
bir aşktır bu. Ama 1930’larda bütün
ülke yönetimi kalkınma ve sanayi-
leşme aşkıyla doluydu. Örneğin
Cam-İş Şirketinin kuruluş kararna-
mesi 1934 Şubat ayında çıkıyor, üre-
time başlaması ise 1935 Temmuz ayı-
dır. Yani kararın alınmasından 18 ay
sonra üretim gerçekleşiyor. Şirketin
resmen kuruluşu ise 1935 Eylül ayı-
dır. Yani üretim tarihinden iki ay
sonra. Bürokrasi üretimin hızını ya-

kalayamamıştır. Burada bir anımı
aktarmak istiyorum. Yukarıda ismini
andığım değerli yöneticilerin büyük
bir bölümü başta Vehbi Koç Bey ol-
mak üzere, zaman içinde özel sektör
tarafından kapılmıştır ve sanayileş-
me döneminde önemli görevler üst-
lenmişlerdir. Paşabahçe fabrikası
böyle büyük bir hızla kurulduktan
sonra Adnan Berkay Bey’in genel
müdürlükten ayrılmasından sonra
sıkıntı içine düşüyor ve bir dönem İş
Bankası yönetimi tarafından yük gi-
bi görülüyor. Bu dönemde banka yö-
neticileri Hacı Ömer Sabancı ağaya
fabrikayı üç milyon liraya almasını
teklif ediyorlar. Ben 1954’de banka-
nın başına getirildiğimde bir gün
rahmetli Ömer Ağa ziyarete geldi ve,

-“evladım, fabrika nasıl gidiyor?”
dedi. Ben de,

-“İyi gidiyor efendim. Kar etme-
ye bile başladık” cevabını verdim.

Bunun üzerine Ömer Ağa, 
-“ne diyorsun yahu! Ah bu kafa!

Ah bu kafa!” dedi.
Tabi o yıllarda Akbank ve Türki-

ye İş Bankası arasında bir rekabet de
vardı ve Hacı Ömer Sabancı Bey bü-
yük bir üzüntü duyduğunu her za-
manki samimi üslubu ile ifade et-
mişti.

1950’lere ilişkin önemli bir anım-
da Çayırova Cam Fabrikasının kuru-
luş öyküsüdür. Türkiye o yıllarda
pencere camı ithal ediyordu. Paşa-
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bahçe fabrikası şişe ve zücaciye üre-
tiyordu. Pencere camı üretecek bir
fabrika kurmak için çeşitli Avrupa
ülkelerine teklif götürdük. Hiçbiri
kabul etmedi. Tabi, Türkiye’yi üreti-
ci ülke durumuna getirip pazarı kay-
betmek istemiyorlardı. O sırada
SSCB’nin Ankara büyükelçisi olarak
Rijov diye biri atandı. Bu zat, Ata-
türk döneminde Ruslar tarafından
kurulan tekstil fabrikalarında mü-
hendis olarak çalışmış daha sonra da
Sovyetler Birliği’nde Hafif Sanayi
Bakanı olarak görev yapmış. Adnan
Menderes ile yaptığı bir toplantıda,
iki ülke arasındaki soğuk ilişkileri
geliştirmek amacıyla ortak projeler
geliştirmeyi teklif etmiş, ama bizim
hükümet bazı nedenlerle bu işbirli-
ğini uygun görmemiş. Bu sırada Ad-
nan Bey bana pencere camı konu-
sundaki sıkıntımızı aşmak konusun-
daki Ruslarla görüşmemi önerdi. Ön
görüşmelerden sonra dört kişilik bir
heyet oluşturduk. (Türkiye İş Banka-
sı Genel Müdür Yardımcısı Bülent
Osma, Türkiye İş Bankası İştirakler
Müdürü, Şişe Cam Genel Müdürü
olarak ben ve müstakbel fabrikanın
genel müdürü olacak arkadaşı-
mız)Moskova’ya gittik ve 54 gün sü-
reyle sonuçsuz görüşmeler yaptık.
50, gün Bülent Osma Bey kalp krizi
geçirdi. Sinirlerimiz son derece ger-
gindi. Otel odalarımızın dinlendiği-
ni de bildiğimizden, heyetin yeni
başkanı olarak bir senaryo düşün-
düm. Arkadaşlarıma parkta gezer-
ken planımı anlattım. Otele dönünce

odamızda (güya) hararetli bir tartış-
ma yaptık. Ben bu işin olmayacağını,
Türkiye’ye dönmemiz konusunda
ısrar ettim, biraz sinirlendim ve otel-
den Türkiye’ye “bu iş olmayacak,
biz dönüyoruz” diye bir telgraf çek-
tim. Ruslar öğleden sonra anlaşma-
ya hazır olduklarını bildirdiler ve
Çayırova Cam Fabrikası böylece ku-
rulmuş oldu. Türkiye’nin o yıllarda-
ki tüketimi 19 bin ton düz camdı.
Ama biz fabrikanın kapasitesini 36
bin ton olarak planladık. 

Almanların bize vermediği tek-
nolojiyi Ruslardan aldınız. Acaba o
döneme göre bu teknoloji Avru-
pa’dan geri miydi?

Rusların elindeki teknoloji Avru-
pa’nın üçüncü ve en düşük kalite ca-
mına uyuyordu. Ama onların da
elindeki buydu işte. Biz Sovyet tek-
nolojisiyle fabrikayı kurduktan son-
ra ilginçtir, Avrupalı kuruluşlar gel-
diler ve bize ikinci kalite cam üretim
teknolojisini vermek istediler. 

27 Mayıs 1960 İhtilalı’nda bir sü-
re Kurucu Meclis çalışmalarına katıl-
dım. Şişe Cam Genel Müdürlüğü’ne
döndükten sonra sekreterimden An-
kara’da olduğum sırada gelen mek-
tupları getirmesini istedim. Bunların
arasında altı ay kadar önce ABD’den
gönderilmiş ve cevap verilmemiş bir
iş mektubu vardı. Ürünlerimizden
örnek ve fiyat isteyen ve bize ihracat
yapma fırsatı sunan bu mektuba he-
men yanıt verdim. Cevap bir hafta
sonra telgrafla geldi. “Pan Amerikan

uçağı ile bir hafta sonra şu gün İstan-
bul’dayım. Ayaklı bardak örnekleri-
nizi ve fiyat tekliflerinizi hazırla-
yın.” Böyle başlayan bir ilişki sonun-
da biz ABD’ye yüz binlerce bardak
satmaya başladık ve ihracatı, dünya
pazarlarına sunulacak kalitede mal
üretebilmeyi öğrendik.

İlk ihracat miktarınız ne kadar-
dı? Ayrıca 1961 yılının Türk basını
bu ihracata ilgi gösterdi mi?

Yok, basından ilgi gördüğümüzü
hatırlamıyorum. İlk ihracat miktarı-
mızda sanıyorum 34 bin dolardı. Za-
man içinde ürün kalitemizi arttırdık
ve belirli bir standart geliştirdik. Bu
sırada ihracat konusunda çeşitli giri-
şimler yaptık. Suudi Arabistan’ın
hac mevsiminde bütün dünyanın
Müslümanlarını konuk etmesi fik-
rinden yola çıkarak Cidde’de bir dai-
mi sergi açmak istedik. Bir heyetle
birlikte Suudi yetkililerle görüşme
yaptık, projemize çok sıcak baktılar
ve bize bir bina vermeyi bile önerdi-
ler. Ancak, biz hazırlıkları yürütür-
ken 1967 Arap-İsrail savaşı başladı
ve projemiz hayata geçirilmedi.

Yine cam sanayimizin gelişimine
dönelim. 1958’de Türkiye Sanayi
Kalkınma Bankası’nın elinde kulla-
nılmamış Dünya Bankası kredileri
vardı. Bunları kullanarak şişe üreti-
minde hem kaliteyi çok arttıran hem
de maliyetleri düşüren teknik yatı-
rımlar ve makine alımları yaptık.
Böylece özellikle ülkemizde o dö-
nemde gelişmekte olan ilaç sanayi-
nin küçük ve özellikli şişe ihtiyacını
karşıladık. 

Ayrıca ampul (iğne şeklinde kulla-
nılan ilaç ampulü) üretiminin ana
maddesi olan “nötr cam boru” üreti-
mine başlamak üzere Almanlarla gö-
rüşmeler yaptık. Görüşmeler olumlu
gitti. Topkapı’da bir arazi aldık, bina-
lar yapıldı ve 27 Mayıs 1960 İhtila-
lı’ndan kısa bir süre önce Almanlar
birdenbire projeden vazgeçtiklerini
bildirdiler. Bugün cam sanayimizin
önemli bir eksikliği işte bu nötr cam
boruların hala ithal edilmekte olması-
dır. 1960 yılı içinde Topkapı Şişe ve
Cam Fabrikası’nı bir ABD şirketinden
teknik bilgi satın alarak, ama ortaklık
filan vermeden kurduk. Bu fabrika da
o dönemde hızlı bir gelişme gösteren
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meşrubat ve gıda sanayinin şişe ve ka-
vanoz ihtiyacını karşıladı.

Yine 1966’da Vehbi Koç Bey beni
aradı ve cam sanayine girmek istedi-
ğini, cam yünü üretmeyi düşündük-
lerini, bizimde bu alanda otorite ol-
mamız nedeniyle bizi aradıklarını,
bu konuda mutabık kalırsak Koç
Holding’in cam yünü üretimine baş-
layacağını belitti. Biz bu durumu de-
ğerlendirdik ve aramızda rekabet ol-
mayacağını, ürünlerin farklı olduğu-
nu düşündüğümüzü kendilerine bil-
dirdik. Ancak, bizim de %10 oranın-
da hisse alarak kurulacak fabrikaya
ortak olmamızı istediğini belirtti.
Böylece İzocam, bizim de ortaklığı-
mız ile kurulmuş oldu. Bu da ilginç
bir anımdır. 1970’lerin başında Ana-
dolu Cam Sanayi’nin kuruluşu da
çok ilginçtir. Çayırova Cam fabrika-
mızın kapasitesi artık ülke ihtiyacını
karşılayamaz olmuştu. Yeni bir fab-
rika kurma kararı aldık. Devlet Plan-
lama Teşkilatı’na gittim, o sırada
Turgut Özal DPT’nin başındaydı.

-“bizim yeni bir fabrika kurma
hazırlıklarımız var, önümüzdeki yı-
lın teşviklerini hazırlarken bu öneri-
mizi dikkate alır mısınız?” dedim.
Olumlu cevap verdiler. İki ay sonra
teşvikler çıktı. “bir pencere camı fab-
rikası kurulması için teşvik verile-
cektir” biçiminde bir ifade görünce
anlayamadık. Teşvik almak üzere
DPT’ye gittiğimizde, “Biz o teşviki
başkasına verdik efendim” dediler.
Anadolu Cam Sanayi adında bir şir-
ket teşviki almış. Takunyalıların kur-
duğu bir şirket bu. Nuh Kuşçulu ba-
şında ve Turgut Bey’le işbirliği halin-
de bu operasyonu yürütmüşler. Biz
teşvik fikrini üç ay önce kendilerine
ilettiğimiz halde böyle bir uyanıklık
yapmalarını hayret ve üzüntü ile
karşıladım. Sayın Demirel Başbakan
idi ve benim yanımda Turgut Bey’i
aradı, oldukça ağır ifadeler kullana-
rak hırpaladı ama yine de alınan ka-
rarları değiştiremedi. 

Biz bunun üzerine kıyasıya bir
rekabet başlattık. ACS Belçikalılar ile
%10 oranında ortaklığa girilerek
Mersin’de kurulmuştu. Bizim yürüt-
tüğümüz rekabete çok dayanamadı-
lar ve bir süre sonra teslim bayrağını
çektiler. Fabrikayı satın almak üzere
görüşmelere başladık. Şirketin ana

sözleşmesini aldık. Bu çok enteresan
bir ana sözleşmedir. Adamlar 100 ta-
ne kurucu hisse tesis etmişler. Bu
hisseler şirket genel kuruluna katıla-
mıyor, oy hakları yok. Ama yıllık ka-
rın yüzde onunu, diğer ortaklara kar
payı dağıtımı yapılmadan bu yüz
hisseye vermeyi karar altına almış-
lar. Ve o sırada öğrendiğimize göre,
bu yüz hissenin 20 tanesi Turgut
Özal’a aitmiş. Bugün de kendisinin
çocukları, torunları bu kar paylarını
alıyorlar. Şirket ana sözleşmesinin
gereği hiç kimse onların bu haklarını
ellerinden alamıyor. 

Diğer ortaklık hisselerini de: A-
Grubu (genel kurulda bin liraya bir
oy sahibi olan bu hisseleri de şirketin
kurucuları kendi aralarında paylaş-
mışlar); halka satılan ve her 10 bin li-
raya bir hisse sahibi olan B-Grubu
hisseler var ve bunların genel kurul-
da sözü geçmiyor; ve hepsi yabancı-
lara satılmış olan C-Grubu hisseler
çıkarılmış. Bunlar da genel kurulda
her bin liraya bir oy kullanma hakkı-
na sahip. Biz Anadolu Cam Sanayine
ortak olurken %35 hisse aldık, ama
bu %35’in hepsini A-Grubu hisseler-
den aldığımız için genel kurulda
%70’lik bir oy ağırlığı kazandık.

Ama bu kurucu hisselere siz de
müdahale edemediniz galiba?

Hayır, bu sözleşmeye göre

mümkün değil. Neyse, benim için
her zaman bir dilemma olarak kal-
mış olan bu durumu geçelim de
1970’li yıllara dönelim. Metal Ka-
pak Fabrikasını bu dönemde kur-
duk ama duyduğuma göre son za-
manlarda bu fabrikayı şirket bir
Amerikan firmasına satmış. Bir de
araştırma geliştirme çabalarımız
1970’lerin başına rastlar. Dört genç
arkadaşımızı yurtdışına göndere-
rek yetiştirdik. Bu gençlerden biri
olan Alev Yaraman Hanım bu gün-
lerde Cam Sanayinin dünya çapın-
da Oskar ödülü olarak bilinen ünlü
ödülünü kazanmıştır ve bu ödül
törenine katılmak üzere şu sırada
ABD’de bulunmaktadır. Ben bu ar-
kadaşımızın başarısından büyük
gurur duyuyorum ve tıpkı Ata-
türk’ün bizi yetiştirmesi gibi genç-
lerimizin eğitimine katkıda bulun-
muş olmaktan ötürü mutluyum. İs-
tediğim birçok konu var ama za-
man ve yer darlığı nedeniyle bun-
ları da ileride yapacağımız sohbet-
lere bırakalım isterseniz.

Sayın Bakanım, bize ziyareti-
nizle ve güzel söyleşinize olanak
tanıyarak güç kattınız. Sizin ara-
mızda olmanız bizler için çok an-
lamlı. USİAD her zorluğu aşarken
sizin birikimlerinizden ve dene-
yimlerinizden güç alacaktır. Sağ
olun var olun. �
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DOSYA

Sanayi altyapısı 
neyi hedeflemeli?
Genel olarak altyapıyı; gerçekleşti-

rilmesi planlanan olgular için gerekli
ortamın hazırlanmasına yönelik tüm
faaliyetler olarak tanımlamak müm-
kündür. Sanayi altyapısını da sanayi-
üretim ilişkisinden yola çıkarak üretim
sistemlerinde verimliliği artırmak ve
bu süreçlerden daha yüksek katma de-
ğer sağlamak için gerekli ortam şeklin-
de açıklayabiliriz. Burada kritik iki
kavram, katma değer ve verimlilik ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

Bunlardan katma değer, üretim gir-
dileri olan emek, sermaye
ve son çeyrekteki yenilikçi
ekonomi sisteminde gide-
rek önem kazanan bilgi
faktörlerinin kullanılma-
sıyla yaratılan ilave ekono-
mik değer için yapılan ta-
nımlamadır. 

Verimlilik ise makro öl-
çekte ülkelerin refahı için
ve mikro ölçekte de işlet-
melerin küresel rekabette
üstünlük kazanmaları ba-
kımından en önemli un-
surlardan bir diğeridir.

Makro ölçekte ülkeler,
verimlilik artışı ile ekono-
mik gelişmeyi ve buna
bağlı olarak refahın artma-
sını sağlamaya çalışırken,
bunun yolunu açan iktisa-
di işletmelerin rekabet

güçlerinin iyileştirilmesi de gene ve-
rimliliklerinin artırılmasına bağlıdır.
Verimlilik sadece ekonomi ve üretim
ilişkileri boyutuyla değil, istihdam, ça-
lışma yaşamı, yaşam kalitesi, gelişme
politikaları gibi oldukça karmaşık ve
çok yönlü bir olgudur. 

Önceleri daha çok üretimde etkin-
lik ve bu kapsamda önceki dönemlerin
başlıca üretim unsurları olan sermaye
ve emek gibi fiziksel faktörlerde yo-
ğunlaşan verimlilik unsuru, yukarıda
değinilen bilgiye dayalı ekonomi siste-
minde, bu gelişmelerin yönlendirici
unsurlarından olan organizasyon, üre-
tim süreçlerinde işbirlikleri ve ilişkiler,
toplumsal beklentiler gibi karmaşık
ilişkileri de içerecek şekilde ele alınma-
ya başlanmıştır. Özellikle gelişmiş ül-
kelerin son yarım asırdaki büyümeleri-
nin yarıdan fazlasının verimlilik artışı-

na bağlı olduğu bilinmektedir. Verimli-
lik artışını sağlayan faktörler incelendi-
ğinde ise yukarıda da değinilen gele-
neksel fiziki faktörler olan emek ve ser-
mayeden daha çok Araştırma-Teknolo-
ji Geliştirme-İnovasyon (ATGİ) faali-
yetlerinden edinilen bilgi, insan kay-
naklarının yetkinlik seviyelerinin iyi-
leştirilmesi, yönetim ve üretim sistem-
lerindeki gelişmeler gibi fiziki olmayan
faktörlerin çok daha fazla etkili olduğu
belirlenmiştir.

Bu değişimlere paralel olarak, üre-
timde kullanılan girdi miktarı başına
ortaya çıkan çıktı miktarı (çıktı / girdi)
olarak tanımlanan kısmi verimlilikten
daha çok elde edilen çıktının,  toplulaş-
tırılmış girdilere olan oranı olarak ifade
edilen Toplam Faktör Verimliliği  (TFV)
daha anlamlı olmaya başlamıştır. Bu
noktada verimlilik ile ilgili politikalar-

da da süreklilik, sürdüre-
bilirlik ve istikrarın öne-
minin altını çizmek gere-
kir.

Dünyada sanayi
altyapı stratejilerini
etkileyen temel
değişimler 
Sanayi altyapı sistem-

leri kurgulanmasında
önemli bazı parametre-
lerle ilgili dünyadaki ge-
nel yaklaşımlara bakıldı-
ğında, özellikle 1990’lar-
dan sonra şu değişiklik-
ler görülmektedir;

Bölge: 1950-80 arası
ağırlıkla endüstri siteleri
ve büyük üretim ölçekle-
ri görülürken, 1990 son-
rası bölgesel inovasyon
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sistemi, kümeleşme vb. ağ yapılar yak-
laşımı ile politika ve stratejilerin belir-
lenmesi ve uygulanması ağırlık kazan-
mıştır.

KOBİ’ler: Önceleri zayıf tedarik
zincirleri içinde üretim faaliyetlerini
sürdürmeye çalışan KOBİ’lerin artık
yaratıcılık ve inovasyon lideri olmak
gibi vizyonları olduğu gözlenmektedir.

Politikalar: Üstten alta doğru mer-
kezi yönlendirmeler ile sanayi politika-
ları şeklindeki yaklaşım, yerini bölge-
sel liderlik, kümeleşme vb. güçlü işbir-
liği hedefli ve talep odaklı inovasyon
politikalarına bırakmıştır.

Teknoloji: Kalite, hassas üretim,
teknik eğitim ağırlıklı ve süreç inovas-
yonunun öne çıktığı teknolojik eğilim-
ler, yerini Ar-Ge odaklı, bilim-teknoloji
eğitimine önem veren ürün geliştirme
ağırlıklı teknoloji öncüleri ve teknoloji-
lerin farklı alanlarda kullanımını da
dikkate alan yenilikçiliğe ve yaratıcılı-
ğa dayalı bir yapıya bırakmıştır.

İş Destekleri: Önceleri iş sigortası,
fon destekleri, dikey tedarik ilişkilerini
özendiren destekler artık, risk serma-
yesi, ağ yapı ve kümeler ile uluslar ara-
sılaşma çabalarını destekler hale gel-
miştir.

Kamunun Rolü: Standartları sağla-
ma ve uyum, bilginin yayınımı ve iyi
örnekleri tanıtma şeklinde özetlenebi-
lecek kamu, giderek artan şekilde bilgi-
nin geliştirilmesi, farklılaşma, küme-
leşme ve bölgesel inovasyon sistemle-
rinin oluşumunda katalizör rolü oyna-
maya başlamıştır.

Yukarıda belirtilen bu değişimler
sanayi politikaları ve bununla ilişkili
şekilde sanayi altyapı gereklerinde de
önemli değişiklikleri gündeme getir-
miştir. Bu değişimleri güdüleyen temel
yaklaşım ve hedef ise şöyle özetlenebi-
lir; artık ülkelerin teknolojik altyapısı
ve dinamizmi için teknoloji üretebilme
ve yenilik oluşturma kabiliyetleri daha
stratejik bir faktör haline gelmiştir. Bu
faktörler ülkenin uzun vadeli yapısal
rekabet gücünü de temsil etmeye baş-
lamıştır.

Ayrıca, bu kapsamda öne çıkan sür-
dürülebilir tüketim ve üretim (STÜ)
kavramı, sanayi başta olmak üzere tüm
insani ve çevresel etkinliklerde verimli-
lik artışı ile atık azaltımının birlikte gö-
zetilmesini öngörmektedir. Bu çerçeve-
de, tüketim ve üretimin salt azaltılması

anlamına gelmeyen STÜ ya da eko-
inovasyon kavramı yüksek verime sa-
hip üretim teknoloji ve yöntemlerinin
kullanımıyla, aynı miktarda üretim
için daha az doğal kaynak ve enerji
kullanımı ve daha az atık üretimi pren-
sibine dayanmakta ve bu niteliği ile sa-
dece çevresel kaygılara değil, doğal
kaynakların korunması, endüstriyel
verimlilik ve ekonomik kalkınma gibi
pek çok farklı alana da hitap etmekte-
dir. Özellikle gelişmiş ülkelerde sanayi
altyapıları kurgulanırken yukarıda be-
lirtilen ana yaklaşım gözetilmekte, çev-
re ve toplumu rahatsız eden kirli üre-
timler azgelişmiş ülkelere kaydırılmak-
tadır.

Sanayi altyapı stratejileri
için kritik unsurlar
Genellikle ülkemizde sanayi altya-

pısı deyince, sahip olunan alet/teçhi-
zat, test/analiz cihazları, sanayicilere
sağlanan bölgeler ve binalar, enerji sağ-
lama, atık toplama, su temini gibi fiziki
altyapılar akla gelmektedir. Oysa bu
altyapıyı kurmaktan ya da sahip ol-
maktan çok bunlarla ne yapıldığı ve bu
kapsamda da toplam faktör verimliliği
ve yaratılan katma değer dikkate alın-
malıdır. Yapılmış olan sanayi envante-
ri, altyapı sistemleri gibi pek çok çalış-
mada da göz ardı edilen unsur budur.
Bir işletmede kaç adet CNC torna oldu-
ğu değil bu torna(lar) ile yapılan işlerin
niteliği ve buna bağlı yaratılan katma

değer  ve o firmanın değer zinciri için-
deki konumu ve ilişki ağları önemlidir.
Görüldüğü gibi öne çıkan bu unsurlar
fiziki değerlerden çok ölçümü zor fizi-
ki olmayan altyapılardır. 

Sanayi altyapılarına yönelik
çabalar artık yukarıda açıklanan geliş-
melere paralel olarak, firma odaklılık-
tan ilgili tüm tarafların bir arada çalış-
masını güdüleyen ve ‘fikirden pazara’
olarak çerçevelenecek değer zincirleri-
ne doğru kaymakta ve işbirliği ağları
bazında planlanmaktadır.

Bu kapsamda da sanayi altyapı
stratejileri oluşturulurken şu temel un-
surların sağlanması gözetilmektedir;
dışa açık kalkınma stratejisi, sanayi ve
sektör hedeflemelerine dayalı kalkın-
ma politikası, işbirliği ağ yapılarına yö-
nelik altyapıların oluşumu, insan kay-
naklarının geliştirilmesine verilen ön-
celik ve devlet tarafından bilim ve tek-
noloji (BT) altyapısının kurulması.

Bilindiği gibi sanayi politika ve
planları artık yerini sanayi ve teknoloji
strateji ve politikalarına bırakmıştır.
Özellikle bilgiye dayalı teknolojiler bu
planlarda özel bir yer tutmaktadır. Ve-
rimlilik ve katma değer için teknoloji
tek başına belirleyici bir unsur olma-
makla birlikte giderek artan şekilde
önemli etkenlerden biri olmayı sürdür-
mektedir. Teknolojik düzey arttıkça
üretkenlik ve ücretler de artmakta ve
bunun verimliliği belirleyen diğer un-
surlara da önemli ölçüde olumlu etki-
leri olmaktadır. 

Ülkemizde de teknoloji yoğun sa-
nayilerin gelişmesi sonucu, yeni tekno-
lojilerin yayılması ve ülke düzeyinde
teknolojik yeteneğin yükselmesi ile
mevcut durumda ekonomimize hakim
olan düşük teknoloji sanayilerinde de
üretkenliğinin ve katma değerin art-
ması sağlanabilecektir. Kuşkusuz bu-
nun için Ar-Ge ve inovasyon süreçleri-
nin kurumsallaşması ve bu amaçla da
program ve desteklerin talep ve ihti-
yaçlar dikkate alınarak tasarlanması
gereklidir. 

Sonuç olarak, sanayi altyapısı kav-
ramına da dünyadaki gelişmeler ışı-
ğında bakmak gerekir. Böyle bakınca
da oldukça karmaşık; ekonomik, tek-
nik, sosyal pek çok alanda yapmamız
gereken yığınla iş ortaya çıkmaktadır.
Ve, işe doğru tanımlardan başlamak
önemli görülmektedir. 
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Türkiye sanayinin
altyapı problemleri
Yukarıda belirtilen temel unsurlara

bakıldığında ülkemiz için sanayi altya-
pı durumu iç açıcı değildir. Bilindiği gi-
bi Türkiye uzun dönemlerdir ekono-
mik gelişmesini ve küresel rekabetteki
yerini düşük katma değerli geleneksel
sektörlere bağlamış ve düşük üretken-
lik, düşük ücret düzeyine sahip sanayi-
ler ile ve sürekli fiyatları düşürerek re-
kabetçiliğini sürdürmeye çalışmakta-
dır. Sanayi altyapısı da bu duruma uy-
gun düşmektedir. Bunun sürdürüle-
meyeceği açıktır.

Ülkemizin verimlilik değerleri de
çok düşüktür. MPM tarafından bildiri-
len  Teknolojik gelişme ölçüsü olarak
Toplam Faktör Verimliliği (TFV) karşı-
laştırmalarında düşük teknolojili  sana-
yilerde bile ABD verimliliği 100 kabul
edildiğinde, Türkiye’deki oran
ABD’nin %30’udur. Oysa bu oran, Ko-

re’de %70, Almanya’da %140 civarın-
dadır. Ve daha da vahimi TFV’nin yılda
ortalama olarak %-1.2 oranında düştü-
ğü gözlenmektedir. Genel bir değerlen-
dirme ile Türkiye’nin büyüme perfor-
mansında katma değerli üretim ve ve-
rimlilik artışlarının payının son derece
küçük olduğunu söylemek mümkün-
dür. Kuşkusuz, orta dönemde sürdü-
rülebilir bir büyüme ancak katma de-
ğer yaratma ve verimlilik artışlarına
dayandırılırsa kalıcı ve sağlıklı olabile-
cektir. 

Yukarıda da değinildiği gibi verim-
lilik; emek üretkenliği farklılıkları, tek-
nolojik düzey, sermaye yoğunluğu,
teknik etkinlik, piyasa yapısı, işgücü-
nün eğitim durumu gibi pek çok değiş-
ken tarafından belirlenmektedir. Ülke-

miz sanayi altyapı eksiklikleri de işte
tam bu noktalarda kendini göstermek-
tedir.

Sanayi altyapıları için
büyük firmaların önemi
Şayet en büyük eksiklerimizden

olan değerlendirme sistemlerini ku-
rup, mevcut sanayi altyapımızı ve bun-
larla yapabildiklerimizi bir ölçüp, dün-
yayla kıyaslamayı başarabilirsek ülke-
miz için pek de iç açıcı bir tablo ortaya
çıkmayacaktır. Ancak, neler yapmamız
gerektiğini bulmamızda bağımsız, şef-
faf ve uygun tekniklerle doğru şekilde
yapılan bu tür ölçümleri yapabilme ye-
teneği çok yararlı olacaktır.

Böyle bir ölçüm yapılabilseydi
muhtemelen sanayi altyapısı ile ilgili
eksikliklerin başında ülkemizdeki bü-
yük ölçekli sanayi şirketlerinin sayısı-
nın azlığı ve büyük şirketlerimizin ön-
cü rolleri oynama konusundaki zafi-

yetleri gelirdi. Gerek sanayi devrimi
süreçlerinde gelişmelerini tamamlamış
İngiltere, Almanya, ABD gibi ülkelerin
ve gerekse de sonradan yetişerek geliş-
miş ülkeler kategorisine giren Japonya,
Kore gibi ülkelerin sınai gelişmelerinde
sürükleyici unsurun büyük firmalar ol-
duğu görülür. Bu firmalar günümüzde
öne çıkan  işbirliği odaklı gelişmelerin
de misyonerleri ve dinamosu konu-
mundadır. Bu nedenle gerek ulusal ve
gerekse de uluslararası sanayi ve tek-
noloji sistemleri ve altyapıları kurgula-
nırken bu büyük sınai firmaların ön-
derlikleri büyük önem taşımaktadır.

Ülkemize gelince bu konuda da
çok olumsuz bir tablo mevcuttur.
Cumhuriyetin özellikle 1930’ların baş-
larından itibaren 1. Sanayi Planı ile

kurmaya başladığı ve KİT olarak bili-
nen büyük sanayi şirketleri sanayi alt-
yapısının oluşumunda ve gelişiminde
öncü roller oynamakla kalmamış, özel
sektöre ait büyük şirketlerin çoğalma-
sında ve büyümelerinde de oldukça
etkili olmuştur. Ancak, 1980’lerle baş-
layan bir süreçle bu değerler neredey-
se tümüyle tasfiye edilmiştir. Özel
sektöre ait büyük sanayi işletmeleri-
nin ise kaygı duyulacak kadar azaldı-
ğı görülmektedir. Bunun pek çok ne-
deni vardır. Ama endişe uyandıran bi-
rinci sebep; uygulanan ekonomik po-
litikaların da etkisiyle büyük sermaye
gruplarının sanayi şirketlerini ellerin-
den çıkararak-diğer bir deyişle sanayi-
den çıkarak-, daha karlı gördükleri
perakendecilik, turizm vb. hizmet sek-
törlerine kaymayı tercih etmeleridir.
İlave olarak, sanayi ve teknolojideki
zayıflıklarımızın bir sonucu şeklinde
Türkiye’ye uluslararası işbölümünde,
değer zincirinin en az katma değerli
halkası konumunda bulunan montaj
sanayii ve geleneksel ve atıklar bakı-
mından riskli sektörler düşmektedir.
Birbiriyle ilişkili bu durumlar sanayi
sektörlerinde büyük firma sayılarının
hızla azalmasına ve önemli sanayi alt-
yapı kayıplarına neden olmaktadır.

Sanayi gündemde değilse sanayi
altyapısını konuşmak niye?

Küreselleşmenin etkinliği giderek
artarken ve rekabet daha çok öne çıkar-
ken, ulusal politikalarla küresel bilgiden
değer yaratmak ve buna bağlı şekilde
ekonomik büyüme sağlamak en önemli
gündemlerden biri olmuştur. Bu nokta-
da en önemli soru, ekonomiyi daha
yükseğe çıkarmak için sistemi nasıl de-
ğiştirmemiz gerektiğidir. Cevap için kri-
tik önemde bulunan sanayi tercihi ve
altyapısı aslında ülkedeki ekosistemin
bir parçasıdır. Bu ekosistemde en genel
hatlarıyla teknoloji geliştirme ekosiste-
mi; insan kaynakları sağlayıcıları, ser-
maye sağlayıcıları, bilim ve teknoloji
sağlayıcıları ile politika yapıcılar vardır
ve biri diğerinden ama en fazla da poli-
tika yapıcılarından etkilenirler. Şayet,
bir ülkenin ekonomi politiği sanayi ve
teknoloji odaklı değilse ve kendini tü-
müyle küresel güçlerin ve serbest piya-
sa sisteminin insafına terk etmişse o za-
man sanayi altyapısı üzerinde konuş-
mak pek de anlamlı olmamaktadır. �

12



S
u ve Toprak kaynakları, insa-

noğlu için taşıdığı yaşamsal
önemin yanı sıra ülkelerin

varlığı, güvenlik çıkarları, ekonomik
gelişimleri açısından da büyük öne-

me sahip olan doğal kaynaklardır.
Bu kaynaklar bugün de bir ülkenin
ulusal kalkınma ve gelişmesinde en
etkili rol oynayan temel unsurlardır.
İnsanlık tarihinde her
zaman güç unsurları-
nın dengesini ve uygar-
lığın kalitesini belirle-

yen su ve toprak kay-

nakları özellikle gıda
güvenliğinin sağlan-

ması açısından günü-

müzde daha da hayati
ve stratejik bir konuma
gelmiştir. Bu nedenle
ülkelerin su ve toprak
kaynaklarının sürdürü-

lebilir yönetimi süreçte
önem kazanmaktadır.
USİAD olarak son iki
yılda; Su Raporu, Su ve
Toprak, GAP Raporu,
Reformu Bekleyen Top-

raklar adlarıyla, su ve
toprak kaynaklarımızla
ilgili 4 adet rapor ya-

yınlayarak, bu alanda
ulusal ve toplumsal po-

litika ve stratejilerin be-

lirlenmesine kalıcı kat-
kıda bulunmaya çalış-
tık.

Son günlerde Avru-

pa'da Çevre Ajansı ola-

rak bilinen yapıyı Tür-
kiye'de Çevre İdaresi
Başkanlığı olarak kur-
maya yönelik çalışma-

lar yapıldığı ve bunun bir kanun
teklifi olarak sunulacağı açıklanmış-
tır. Bunun yanı sıra ülkemizin AB
Genel Sekreterliğinin 2009-2013 yıl-
ları arasında çıkartılmasında yarar
gördüğü yasal düzenlemeler arasın-

da “Çerçeve Su Kanunu” da yer al-
maktadır. Bu yasa ile uygulamada
meydana gelen aksaklıkların ve ka-

nun boşluğunun giderilmesinin
amaçlandığı belirtilmektedir. Tüm
bu hazırlıklar bu konudaki gereksi-
nimi ortaya koyması açısından
önemlidir. Ancak ülkemizin su yö-

netimi düzenleyecek Yasa tasarısı
özgün koşullarımızla birlikte ulusal
ve toplumsal çıkarlarımız da göze-

ten bir çalışma olmalıdır. Buradan
hareketle USİAD olarak,
bu konuda başlattığımız
çalışmaları bu kez daha
somut bir adımla “Su
Kaynakları Bakanlığı
Kuruluş Kanunu Tasarı
Taslağı Önerisi” ile sür-
dürerek kamuoyunun
bilgi ve ilgisine sunduk.
Konuyla ilgili uzman ki-
şi, kurum ve kuruluşla-

rın yanı sıra, basından
ve toplumumuzun farklı
kesimlerinden aldığımız
çok olumlu eleştiriler-
den büyük memnuniyet
duyduk.

Bu kanun tasarı tas-
lağı önerisi çalışmasını
hazırlayan uzmanlar Sa-

yın Dursun YILDIZ, Öz-

demir ÖZBAY, Dr. Nüvit
SOYLU, Erkan ALEM-

DAROĞLU, ve Hasan
KIRMIZITAŞ'a, bu çalış-
manın Danışma Kuru-

lu'nda yer alarak çok de-

ğerli görüş ve önerileriy-

le katkıda bulunan sivil
toplum örgütleri baş-

kanlarına, bilim adamla-

rına, uzmanlara ve ya-

yınlanmasında emeği
geçen tüm ilgililere te-

şekkür ediyoruz. �

US‹AD B‹LD‹REN 13

Su Kaynakları Bakanlı¤ı Yasa
Tasarısı Tasla¤ı Önerimiz Yayınlandı

HABER



DOSYA

Dursun YILDIZ
‹nfl. Müh. Su Politikalar› Uzman›

D
evlet Planlama Teflkilat›
(DPT) 1965-2000 y›llar›n›
kapsayan dönemde, yurt dü-
zeyinde, do¤udan bat›ya,

kuzeyden güneye hareket halinde olan
göçlerin profilini ç›kartm›flt›. Türki-
ye’nin göç haritas› olarak da adland›r›la-
bilecek, ekonomik ve sosyolojik aç›dan
ilginç veriler ortaya ç›karan rapora göre,
1965-1970 döneminde 3,2 milyon,
1970-1975 döneminde 3,4 milyon,
1975-1980 döneminde 2,7 milyon,
1980-1985 döneminde 2,9 milyon,
1985-1990 döneminde 4,1 mil-
yon, 1995-2000 döneminde ise
4,8 milyon insan baflka illere göç
etti. Bu göç raporu Türkiye gene-
linde göç eden nüfusun pay›nda
artan bir e¤ilim gözlendi¤ini ve 5
yafl›n üstündeki nüfu-

sun %11'ini oluflturan 6,7
milyon kiflinin, 1995-

2000 döneminde yurt
içinde göç etti¤ini orta-
ya koymufltu.

Türkiye ‹statistik
Kurumu’nun aç›klad›¤›

son veriler ise daha önce

DPT taraf›ndan 1965 -2000 y›llar›n›
kapsayan dönem için gerçeklefltirilen
göç araflt›rmas›nda çarp›c› bir flekilde or-
taya konulan göç e¤iliminin devam etti-
¤ini ortaya koydu. Göç olgusu birçok
alanda sorunu da beraberinde tafl›yarak
artt›rmaktad›r. Bunlardan bir tanesi de
su kaynaklar›m›z›n daha az oldu¤u böl-
gelerde bir bask› oluflturmas›d›r. DPT
araflt›rmas› ve TU‹K’in son verileri ile
elde edilen göç haritas›n› tüm nehir hav-
zalar›m›zdaki su potansiyellerimizle üst
üste getirdi¤imizde ortaya flu sonuç ç›k-
maktad›r: Türkiye daha az su bulunan
bölgelere do¤ru göçüyor.
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Fiziki Altyap› Yetersiz
Kal›yor, Türkiye Susuz
Bölgelere Göçüyor
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TU‹K’in 2008 2009 verilerine
göre; Son 2 y›ld›r her y›l
2,3 milyon kifli yer de¤ifltiriyor
ve her 70 kifliden ikisi bir
kentten di¤erine göçüyor.



Türkiye Daha Az Su Bulunan

Bölgelere Do¤ru Göçüyor

En çok göç veren iller aras›nda Erzu-
rum, Kars, A¤r›, Mufl, Diyarbak›r, Mar-
din, fianl›urfa var. En çok göç alan iller
ise Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Antalya,
Bursa, Kocaeli, Tekirda¤, Eskiflehir.

Ülkemizde toplam ak›fla geçen su
miktar›n›n yaklafl›k 130 milyar m3 lük
bölümü Ankara’n›n do¤usunda ve sürek-
li göç veren bölgede yer almaktad›r.
Yaklafl›k 56 milyar m3’ü ise Ankara’n›n
bat›s›nda en çok göç alan bölgede bulun-
maktad›r.

Kesintisiz süren bu göç olgusu bü-
yük kentlerimizdeki içme kullanma suyu
üzerindeki en önemli bask›lardan birisi
olmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalarda en
fazla göçü alan Ankara ‹stanbul ve ‹zmir
kentleri art›k bu kentlere oldukça uzak
olan nehir havzalar›ndan, havzalar aras›
su transferiyle içme ve kullanma suyu
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya çal›flmaktad›r.
Örne¤in; ‹stanbul’a Büyük Melen Proje-
siyle 180 km den, Ankara’ya 125 km
den K›z›l›rmak Kesikköprü Baraj›’ndan
ve Gerede yak›nlar›ndan Bat› Karadeniz
havzas›ndan ‹zmir’e ise Manisa il s›n›r-
lar› içerinde yer alan Gördes Baraj›ndan
114 km’lik bir isale hatt› ile su sa¤lan-
maya çal›fl›lmaktad›r.

Göçlerin devam etmesi, suyun ve-
rimsiz kullan›lmas› ve plans›z bir flekil-
de yönetilmesi halinde bölgelerimizde
su güvenli¤inin sürdürülebilir olarak
sa¤lanmas› güç ve çok maliyetli olacak-
t›r. Ülkemizde su güvenli¤i için bölgesel
çözümlerin yan› s›ra ülke genelinde uy-
gulanacak ve göçlerin azalmas›n› sa¤la-
yacak makro politikalara da ihtiyaç bu-
lunmaktad›r. �
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DOSYA

Bayram TUKSAL
Harita Mühendisi

K üreselleşme sürecinin top-
lumları derinden etkile-
yen sonuçlarından biri de
tüm devletlerin benimse-

yip uygulayacağı asgari hukuk norm-
larını belirlemek olmuştur. Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesi ve eklerinde
yer alan protokoller bu alanda önemli
bir ilerleme sağlamıştır. Bu normların
başında temel hakların güvence altına
alınması gelmektedir. Mülkiyet hakkı
da temel haklardan biridir. 

Mülkiyet hakkı sadece hukuki
yönleriyle ele alındığında konunun
önemi gölgelenebilmektedir. Mülkiyet
hakkının güvence altına alınması ve
miras hakkı toplumun ekonomik geli-
şiminde ana itici güç olmaktadır. Bu
unsur sadece bireylerin motivasyonu-
nu artırma yönüyle değil, yabancı ser-
mayenin yatırım tercihlerinin şekillen-
mesinde de belirleyici bir etkiye sa-
hiptir. Taşınmaz mal mülkiyeti tapu
siciline kayıt ile hukuki güvence altına
alınmaktadır. Tapu kaydının tamam-
layıcı unsuru, taşınmazın konumu-

nun, yüzölçümünün ve niteliğinin be-
lirlendiği kadastro faaliyetleridir.

Bunun yanında Kadastro toprağa
dayalı bütün üretim faaliyetleri ile
Devlet hizmetlerinin yürütülmesinde
altyapıyı oluşturmaktadır. Bir ülkenin
gelişebilmesi altyapısının tamamlana-
bilmesi ile mümkündür. Kalkınmanın
temelini oluşturabilecek içme suyu,
kanalizasyon, sulama, karayolları, de-
miryolları, havaalanları, sulama, ta-
rım, enerji üretimi ve iletimi ve benze-
ri alt yapıların gerçekleşebilmesi mül-
kiyet bilgilerinin mevcut, sağlıklı ve
güvenilir olmasıyla gerçekleştirilebile-
cek alt yapı yatırımlarıdır. Mülkiyet
bilgilerinin grafik olarak belirlenmesi
Kadastro ile mümkündür.

Kadastro’nun Tarihçesi
Kadastronun tarihi

gelişimine bakıldığında
sırayla resim ve kroki,
yazı, çizgi ve koordinat,
kullanılarak tanımlama
cihetine gidilmiştir. Bili-
nen ilk Kadastro çalış-
maları eski Mısırlılar ta-
rafından  M.Ö.3000 yılla-
rında (Mülkiyet tespiti anla-

mında) yapılmıştır. Daha sonra 1714 yı-
lında Fransa’da, 1795 yılında İngilte-
re’de, 1800 yılında İsviçre’de, kadastro
çalışmaları başlamıştır.

Osmanlı’da Kanuni Sultan Süley-
man döneminde araziler adil yönetim,
vergilendirme ve askeri yapının de-
vamlılığını sağlamak amacıyla kayıt
altına alınmıştır. Osmanlı İmparator-
luğunun Tapu Kadastro arşivini oluş-
turan Kuyud-u Kadime ve Defter-i
Hakani kayıtları Osmanlı’nın temel
mülkiyet kayıtları kabul edilir.

Kadastro gerçek ve tüzel kişilerin
mülkiyeti ile hazine, vakıflar ve devle-
tin hüküm ve tasarrufu altındaki yer-
leri belirler. Ormanlar, mera, yaylak ve
kışlakların mülkiyet sınırlarının belir-
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lenmesi de Kadastro kapsamındadır.
Ülkemizde Kadastro’nun tamamı he-
nüz bitirilebilmişken Fransa ikinci; Al-
manya  üçüncü.; İngiltere  ise dördün-
cü kadastrosunu tamamlamıştır.

Kadastro Altyapısının
Eksikliğinin Sonuçları:
Kadastro çalışmalarının tamamlan-

mamasının tarım projelerinde ciddi ge-
cikmelere yol açtığı bilinmektedir. 4342
sayılı mera ıslahını ve hayvancılığı ge-
liştirmeyi amaçlayan mera kanunu Ka-
dastro tamamlanmadığı için mera hari-
talarının yapımını öngörmüştür. Bu
önemli bir kaynak ve zaman israfıdır.
Çiftçilere verilecek krediler ve çiftçileri
destekleme projeleri ile Toplulaştırma
ve sulama projeleri bir Kadastro mülki-
yeti altlığına ihtiyaç duymaktadır. İmar
planlarına dönük şehircilik çalışmaları
ve oluşturulacak kent bilgi sistemi için
Kadastro hayati önem taşımaktadır.
Görüldüğü gibi Kadastro hizmetleri
çok geniş yelpazede ihtiyaç duyulan
altyapı hizmetleridir. Bu hizmetlerin
niceliği, niteliği ve kalitesi bu alandan
faydalanan sektörlere ciddi ekonomik
kayıplar verdirmekte ve  ülkenin refah
seviyesini doğrudan etkilemektedir.

Ülkemizdeki Kadastronun Durumu
Cumhuriyet döneminde 1924 yı-

lında başlayan Kadastro çalışmaları
2009 sonu itibariyle devam eden 1122
birim ve 573 sorunlu birim dışında ta-
mamlanmıştır.

Sonuç ve Öneriler
Ülke arazilerinin; mülkiyetinin ta-

nımlanmadığı, kayıt altına alınmadığı
nitelikli ve çok amaçlı kadastronun
oluşturulamadığı durumlar ciddi eko-
nomik kayıplara yol açar. Kadastro ta-
rımdan enerjiye, madencilikten bayın-
dırlık hizmetlerine ve birçok sosyal pro-

jelere altyapı oluşturmaktadır. Bu ne-
denle güncel tutulması zorunluluğu
vardır. Bu amaç doğrultusunda şu öne-
rilerin dikkate alınması uygun olacaktır.

1- Tescil Harici yer kavramı kadas-
tro tanımlamalarından çıkarılmalı ül-
kede tescil altına alınmayan 1 m2 dahi
yer kalmamalıdır.

2- Gerçek anlamda çok amaçlı Ka-
dastro hayata geçirilmelidir.

3- Taşınmaz mallarda mülkiyet
arz’ın derinliklerinden arş’a kadar ta-
nımlanır. Bunun içini doldurmak
amacıyla Kadastro’da sadece yüzeysel
bilgiler değil, genel anlamda fikir ve-
rebilecek; Toprak yapısı (Sulu,kuru ta-
rım arazisi), jeolojik yapı, deprem bil-
gileri, yeraltı su derinlikleri ve yeraltı
zenginlikleri bilgilerini içeren kadas-
tro çalışmaları zengin bir kayıt ortamı-
na taşınmalıdır. �

Not: Bu yazının hazırlanmasında katkı sunan ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ne hazırladı-
ğı yüksek lisans tezinden faydalandığımız
TKGM Şb. Md. Mehmet CESUR bey’e teşekkür
ederim. 
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Tüm Birimler:
Devam Eden 1122
Sorunlu 423
Biten 50526
Mahalleler:
Devam Eden 139
Kalan 69
Biten 17770
Köyler:
Devam Eden 983
Sorunlu 384
Biten 37756

Türkiye’de Kadastrosu Biten Yerler

Kadastronun Ekonomiye Sa¤lad›¤› Yararlar

Kadastro

Daha fazla Yat›r›m

Yüksek Üretim

Daha güvenli, daha çabuk
daha ucuz al›m sat›m

Daha az ‹tiraz

Bireylere
daha çok güven

Yat›r›m için
Teflvik

Arazi sahipleri için
daha çok güven

Ucuz Kredi

EKONOM‹K

Yüksek Gelir Yüksek De¤er

Türkiye’de Kadastrosu Biten
T‹M Birimleri

Türkiye’de Kadastrosu Biten
Yerler Köyler

Türkiye’de Kadastrosu Biten
Yerler Mahalleler



DOSYA

Erkan ALEMDARO⁄LU
Ziraat Yüksek Mühendisi

GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi
Eski Müdürü

GG
AP, çok sektörlü (kentsel-
kırsal altyapı, ulaşım-ha-
berleşme, tarım, sanayi,
sağlık, eğitim, turizm,

kültür), entegre ve insan odaklı bir
bölgesel kalkınma projesidir. GAP,
yüzölçümü ve nüfus itibarı ile Tür-
kiye’nin %10’una, ekonomik sula-
nabilir alan olarak Türkiye’nin
%20’sine, su potansiyeli olarak ise
Türkiye’nin %28’ine sahiptir.
GAP’ın bugüne kadar enerji proje-
lerinin %75’i, sulama projelerinin
%16’sı, toplam 29 barajının 13’ü,
toplam 20 hidroelektrik santralinin
ise 9’u bitmiştir. Halen, proje ta-
mamlandığında beklenen toplam
3.8 milyon kişilik istihdamın 2.1
milyonu yaratılmış, kişi başı-
na gayri safi hasıla Türki-
ye’nin %55’i düzeyine
gelebilmiştir. 32 milyar
dolar olan başlangıç
(1989) yatırım mikta-
rını eskale ederek
bunu 2010 itibarı ile
122.5 milyar dolar
olarak hesapladığı-
mızda, 2010 rakamla-
rı ile kalan yatı-

rım miktarı 66 milyar dolar düze-
yindedir. Yani toplam yatırımın ya-
rısından çoğu hala beklemektedir
ve kalan yatırım miktarı zaman za-
man telaffuz edildiği gibi 11 milyar
dolar ya da 19 milyar dolar değildir.

GAP altyapısı tamamlandığında
ortaya çıkacak ilk etkiler, yıllık sula-
ma faydası 2.4 milyar dolar (20 mil-
yon dekar*120 ABD doları/dekar);
yıllık enerji faydası, 3 milyar dolar
(27 milyar kwh*11 cent/kwh); top-
lam istihdam 3.8 milyon kişi (bugü-
ne göre 1.7 milyon kişilik yeni istih-
dam); ve kişi başına gayri safi hası-
la Türkiye’ninkinin %70’i ortalama-
sında olacaktır.

GAP’ın Çeşitli Sektörlerindeki
Altyapı Eksikliklerinin
Getireceği Sorunlar
GAP’ın çeşitli sektörlerindeki

altyapı eksikliklerinin getireceği so-
runlar vardır bunları dört ana baş-
lıkta toplayabiliriz. Bunlardan ilki

Tarım sektöründe sür-
dürülebilir tarım ko-

şullarını sağlamak
için gerekli altya-
pı eksiklerinin
karşılanmama-
sı durumunda
o l u ş a b i l e c e k
s o r u n l a r d ı r.
Türkiye’de ol-
duğu gibi

GAP’ta da tarım

ürünlerinde pazar sorunu vardır.
Maliyet,  verimlilik ve ürünü stokla-
mak ile ilgili olan bu durumu aşmak
gerekir. Bu ise geleneksel tarım poli-
tikalarından vazgeçip, sürdürülebi-
lir tarımın koşullarını yerine getir-
mekle olanaklıdır. Sürdürülebilir ta-
rım için yapılması gerekenlerin ya-
pılmamaları durumunda doğacak
problemleri şöyle sıralayabiliriz,

Çiftçi ve arazi kaydının hızla ta-
mamlanması teşvik edilerek sağlan-
mazsa; mevcut durumu görmek, iz-
lemek ve duruma müdahale etmek
zorlaşır,

Üreticilerin örgütlenmesi (Ko-
operatifler, Tarım Ürünleri İhtisas
Borsaları, Makine Birlikleri, Tarım-
sal Hizmet Birlikleri gibi) teşvik
edilerek sağlanmazsa; ucuza girdi
temin ederek maliyetleri düşürmek,
tarımsal yayım yaparak verimi ar-
tırmak, ürünü depolamak ve ilk el-
den pazarlamayı sağlayabilmek güç
hale gelir,

Toprak reformu, sanıldığının ve
eleştirildiğinin aksine zorunlu ve
değerinin çok altındaki ödemelerle
yapılan kamulaştırma ile değil de,
bazı Güney Amerika ülkelerinde
bugünlerde yapıldığı gibi büyük
toprak sahiplerinden piyasa değer-
leriyle arazi satın almak, bu arazile-
ri daha iyi işleyebilecek topraksız
çiftçilere (uzun dönemde geri öde-
mek üzere) satmak ve onları tarımın
diğer bileşenleri ile de teşvik etmek
sureti ile (yani önce toprak mülki-
yetini toplumda kaos yaratmadan
dengeleyip, sahip olma duygusuna
hitap ederek) yapılmazsa; dünya
örneklerinde de görüldüğü üzere
tarımsal yoğunluk, verimlilik,
ekim-dikim yapılan arazi genişliği,
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hizmet arzı, toprağı koruma önlem-
leri artmaz, tarım gelişmez, tarımsal
endüstri için kapital birikimi oluş-
maz, dolayısıyla ülkenin gelişmesi
tetiklenmez. Bütün gelişmiş ülkele-
rin XIX. ve XX. yüzyılda toprak re-
formu yaptıkları unutulmamalıdır.
Toprak reformunun yapılması ile
bireysel mülkiyet ve dolayısı ile
mülkiyet ilişkisinden doğan birey-
sel bilinç de artar ki, zaten istenen
de budur,

Sulama yatırımlarına paralel ol-
ması teknik bir koşul kabul edilen
toplulaştırma (bir malike ait olan
tarlaların bir tarafında sulama ka-
nalı, diğer tarafında yol olan toplu-
laşmış bir tarlaya dönüşmesi) hiz-
metleri yapılmazsa; çok parçalı
olup çoğu suya-yola geçit verme-
yen, mekanizasyon zorluğu yaşa-
nan tarlalar nedeni ile verimsiz ta-
rım ortamı yaratılır,  

GAP Bölgesindeki agro-ekolojik
zonları (alt bölgeleri) mümkünse
ortalama 100’er hektarlık dilimler
halinde veya köy ölçeğinde sapta-
yarak o zonlarda hangi bitki tür ve
çeşitlerinin en optimum koşullarda
yetişebileceği belirlenmezse; bilinçli
tarım yapılamaz ve tarımsal yayım
çalışmaları bilimsel bir tabana otu-
ramaz, 

Sulama sistemlerinin işletme-ba-
kımı çok önemlidir. Sulamaların
planlandığı aşamadan itibaren biz-
zat kullanıcılarca katılım ve katkı
sağlanarak, aidiyet duygusu içinde
aşağıdan yukarıya anlayışla kurul-
muş, denetime gereken önemi ve-
ren sulama kooperatifleri ve benze-
ri sulama örgütlerinin devrede ol-
ması sağlanmazsa; sulama birlikleri
gibi yukarıdan-aşağıya anlayışla
kurulan ve büyük bütçelerle büyük
alanlara hitap etmelerine karşın de-
netimsiz ve özdenetimsiz olan, bu
nedenle de bakım-onarıma yeterin-
ce önem vermeyip keyfi harcamalar
içine giren sulama örgütleri yüzün-
den orta dönemde sulama sistemle-
rinin fiziksel olarak elden çıkması
durumu ortaya çıkar,

Verimliliği artırmak için yayım
ön koşuldur. Tarımsal yayımın ola-
naksızlıklar ve çeşitli nedenlerle
oluşan hantallıklar nedeniyle yılda
ortalama bir kez bile çiftçi ziyareti

yapamayan devlet personeli tara-
fından değil, ama sözleşme gereği
kooperatif, birlik ve danışmanlık
şirketlerinde istihdam edilen ve her
aileye ortalama olarak haftada bir
ziyaret yapmak zorunda olan ele-
manlar tarafından layıkıyla yapıl-
ması teşvik edilerek sağlanmazsa;
yayım sadece teknik değil aynı za-
manda örgütlenmeye ve kırsal ka-
dına yönelik konuları da içermezse;
sadece gördüğüne inanan çiftçiyi
demonstrasyonlar ile ikna etmek
için sulama şebekesi içinde yeterli
büyüklük ve olanaklara sahip de-
monstrasyon alanları tesis edilmez-
se; o yöreye has bitki çeşit adaptas-
yonu, yetiştirme teknikleri ve uy-
gun tarla içi sulama yöntemlerinin

çiftçi tarafından izlenme ve uygu-
lanma şansı doğamaz, optimum ta-
rım koşulları oluşamaz,

Çiftçiyi doğal afetlere karşı ra-
hatlatacak özel tarım sigortası uy-
gulaması teşvik edilmezse; çiftçi gi-
derek tarımsal üretim yapmaktan
vazgeçme eğilimine girer,

Çiftçi örgütlerinin silo ve depo
gibi tesislerle donatılması teşvik
edilmezse; çiftçi büyük holdingle-
rin, tüccarların, komisyoncuların is-
tismarından kurtarılamaz, 

Süratle HACCP ve EUROP-GAP
gibi standartlara uygun (yani ilaçlı
mücadele ve gübreleme için belli
miktarların dışında kimyasal kul-
lanmayarak) tarımsal üretime geçil-
mesi ve sözleşmeli organik tarım fa-
aliyetlerinin sadece sulama projeleri

olmayan yerlerde değil,
ama aynı zamanda sula-

nan alanlarda (kimyasal
etkilerden bağımsız ol-

ması için gereken ön-
lemleri alarak) yapıl-

ması sağlanmaz-

US‹AD B‹LD‹REN 19



sa; tarım ürünlerinin dünya pazar-
larında revaç görebilmesi olanak-
sızlaşır,

Gübreleme, ilaçlama, tohumcu-
luk konularında yurtdışından en az
ithalat yapmanın yolları aranmaz
ve girdilerin mümkünse Bölge’de
üretilmesi için teşvikleri içeren ön-
lemler alınmazsa; birim alana daha
ucuza bitkisel üretim yapılamaz ve
rekabet koşulları oluşamaz,

Sürdürülebilir tarım adına yuka-
rıda söz edilen tüm maddelerin dev-
reye girmesini sağlamak için, dü-
zenleyici-yönlendirici destekleme
sisteminin uygulanması sağlanmalı-
dır. Devlet; düzenleyici (katılımcı
plan, politika ve yasalar ile), yönlen-
dirici (destek, teşvik ve garantörlük
ile), denetleyici (uygulamalardaki
suiistimali önleyerek), yatırımcı
(kırsal ve tarımsal alt yapıda), araş-
tırmacı, teknoloji geliştirmeci ve
çevre korumacı olmalı, Özel Sektör;
yatırımcı (depolama, soğutma, ta-
rımsal girdi tesisleri ile), üretimci
(tohum, fide ve fidan yetiştirerek),
yayımcı (danışmanlık ofisleriyle),
pazarlamacı-yayımcı (ürün satışla-
rında) ve sigortacılık gibi görevleri
üstlenmeli, Çiftçi; yatırımların plan-
lama aşamasından itibaren katılım-
cılığı ve örgütlenmeyi esas alan dav-
ranış içinde olup, GAP yatırımlarını
izleyerek yönlendirme ve hızlandır-
ma girişimlerinde bulunmalı, tarım
politikalarının gelişimi ve uygula-
masına sahip çıkmalı; kooperatif,
birlik, STK ve dernekler aracılığı ile
talepkar olmalıdır. Eğer bu rol dağı-
lımı sağlanmazsa; optimum tarım
koşullarından uzaklaşılır.

GAP’ın çeşitli sektörlerindeki
altyapı eksikliklerinin getireceği so-
runlarda bir diğeri, endüstrileşme
aşamasında gereken altyapı eksik-
liklerinin karşılanmaması duru-
munda ortaya çıkmaktadır. GAP, fi-
ziksel altyapının gelişmesinden
sonra tarımsal üretimin artacağı,
buradan gelecek kapital ile de en-
düstri ağırlıklı özel sektörün gerçek
katma değeri yaratacağı bir proje
olmasına rağmen, hali hazırdaki
özel sektörü ile yeterli bir yapıya sa-
hip değildir. Sağlıklı bir endüstrileş-
me için yapılması gerekenler ve ya-
pılmamaları durumunda doğacak
problemler şunlardır:

Öncelikle, GAP’taki mevcut iş-
letmelerin belli bazı konularda (ku-
rumsal ve finansal yönetim, yöne-
tim bilgi sistemi, muhasebe sistemi,
e-business, vb) eksiklerini giderici
eğitimin verilmesi, daha sonra bu
işletmelerin gelişmelerinin değer-
lendirilmesi ve bunların arasında
belirli bir kurumsal sermaye gücü-
ne sahip olanlardan uygun olanla-
rın belirlenerek bu firmaların zincir
fuar, yatırım forumları, iş geliştirme
toplantıları gibi organize uluslar
arası etkinliklere katılımlarının sağ-
lanması çok önemlidir. Bu çalışma-
lar Ticaret ve Sanayi Odalarıyla, Zi-
raat Odalarıyla, diğer çeşitli sivil
toplum kuruluşlarıyla ve yerel giri-
şimcilerin içinde olduğu platform-
larla birlikte yapılmalıdır. Tüm bu
çalışmalar yapılmazsa; GAP’taki iş-
letmeler kendilerini geliştirmekte
çok zorlanır, uluslar arası sermaye
ve iş çevreleri ile buluşamaz ve on-
ların pazarlama ve dağıtım olanak-

larından yararlanacak hale gelemez
(buna Avrupa’daki vatandaşlarımı-
za ait olan işletmeler ile entegras-
yon da dahildir),

Yine yukarıdaki platformların
yönlendirmesiyle yapılması gerekli
projeler (kentsel ve kırsal alt yapı,
sanayi bölgeleri, tarımsal, hayvan-
sal, doğal kaynaklar, turizm gibi)
yerel girişimcilerle ve gereken du-
rumlarda yerel girişimcilerin kendi
aralarında veya yabancılarla yatı-
rım ortaklığına gitmeleri ile halle-
dilmelidir. Bunlar yapılmazsa; en-
düstri toplumuna doğru gidişatta
gereken çabukluk ve senkronizas-
yon sağlanamaz,

Sınır ticareti konusu yapılacak
ülkelerarası girişimler ve düzenle-
melerle çözülmelidir. Bu yapılmaz-
sa; son yıllarda kesintiye uğrayan
sınır ticareti bölge halkına darbe
vurmaya devam edecektir,

Yıllardır özel sektör teşvikleri ile
ilgili çok söz söylenir ama, özel sek-
törün mevcut GAP yatırımlarına
bakılırsa bunların yetersizliği anla-
şılabilir. Özel sektöre teşvik meka-
nizmaları artırılmalı ve mevcut teş-
viklerle ilgili uygulamadaki darbo-
ğazlar kaldırılmalıdır. Ayrıca, her
GAP ili kendi özelinde değerlendi-
rilerek farklı teşvikler alabilmelidir.
Bilindiği gibi halen gelir ve kurum-
lar vergisi muafiyeti, SSK primleri-
nin hazinece karşılanması, elektrik
sübvansiyonu, bedelsiz hazine ara-
zisi tahsisi ve KOBİ kredilerinde uy-
gun koşullar sağlanmıştır, ancak
bunların yerli özel girişimciyi kös-
teklemeyecek ve istihdam yarata-
cak yabancı yatırımcıları özendir-
meyi de içine alacak şekilde gelişti-
rilmesi ve uygulamadaki rahatsız-
lıkların giderilmesi gerekir. Bu ya-
pılmazsa; özel sektör hassas bölge
olan GAP’ta yatırım yapmaya moti-
ve edilmez ve tarımsal gelişim-ta-
rımsal endüstri bütünlüğü sağlan-
makta zorlanılır.

GAP’ta çevre ve kültür varlıkları
ile ilgili altyapı çalışmalarının yapıl-
maması, yani çevreye zarar verme-
mek ve kültür varlıklarını korumak
için yapılması gerekenler ve yapıl-
mamaları durumunda doğacak
problemler şöyle sıralayabiliriz,

GAP topraklarının çoraklaşma-
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sının ve GAP’taki toprak-su kay-
naklarının kirlenmesinin önüne ge-
çilmelidir. Esasen, eğer sulama sis-
temi açık tasarlanıyorsa, sulama tek
başına düşünülmemeli, tarla içi dre-
najı bütün dünyada olduğu gibi su-
lamaya entegre düşünülmelidir. Bu
durumda da, DSİ ve tarla içi drena-
jından da sorumlu olan İl Özel İda-
resi birlikte ve eş zamanlı hareket
etmelidir. Ama pratikte bu olanak-
sız gözüktüğünden, ana sistemi (ya-
ni açık sistem sulamayı, ana drenajı
ve tahliyeyi) yapan kuruluş olarak
DSİ tarla içi drenajını da yapmayı
üstlenmelidir. Bu yapılmazsa; Tür-
kiye’deki sulamalarda çok sık görü-
len ve GAP-Harran’da da yaşanan
tuzluluk ve neden olduğu tarım
topraklarının giderek elden çıkması
keyfiyeti GAP’ın diğer bazı bölgele-
rinde de oluşacaktır. Öte yandan,
GAP sulamalarının ilk başladığı
Harran Ovası’nda bugün yaşan-
makta olan drenaj problemini
GAP’a genellememek gerekir; çün-
kü GAP’ın diğer sulama projeleri-
nin çok büyük bölümünde basınçlı-
borulu sistemler uygulanacak, böy-
lece aşırı sulama ve tuzlanmanın
önüne geçilecektir. Açık kanal sis-
temlerin uygulandığı birkaç proje-
de ise, topografik koşulların genel-
likle elverişliliği nedeniyle Harran
Ovası’ndakine benzer drenaj çıkışı
problemi yaşanmayacaktır,

Erozyon engellenmelidir. Özel-
likle üst havzada (Doğu Anadolu
Bölgesi’nde) ve baraj gölleri havza-
larında ağaçlandırma ve erozyon
engelleme önlemleri alınmazsa;
stratejik yatırımlar olan su depola-
ma tesislerinin uzun yıllar boyunca
kullanımları tehlikeye uğrar,

Flora ve fauna korunmalıdır. Ba-
raj inşaatları başlamadan uygun bir
süre önce endemik bitkilerin herba-
rium ve arboretumlar oluşturularak
taşınması sağlanmaz, fauna varlığı-
nın saptanıp belgelenmesi, sergilen-
meye hazır hale getirilmesi çözül-
mez ve bunlar için gerekli kaynak
DSİ inşaat bedelinin içinde düşü-
nülmezse; flora-fauna zenginliğimi-
zi gelecek nesillere taşıyabilmek
olanak dışı olur,

Kültür varlıkları korunmalıdır.
Sulama veya enerji projeleri hemen

daima kültür varlıklarına sorun
oluşturur. Her şeye karşın kültür
varlıklarını korumak bizim tarihe
ve gelecek nesillere olan borcumuz-
dur. Şimdiye kadar bu konuya gere-
ken önem yeterince verilemediği
için (kurtarma kazıları ile ilgili çok
küçük bütçeler sadece birkaç proje-
ye konmuştur), hem kültür mirası-
mızdan olduk, hem de dünya mira-
sını koruyamadık diye uluslar arası
kuruluşların tepkilerini çekmemiz-
den ötürü stratejik desteklerden
yoksun kaldık; projelerimiz eleşti-
rildi; komşu ülkeler ile haklı su da-
vamızda yandaş bulamadık. Eğer,
sulama veya enerji proje bedelinin
içine kültür varlıklarını kurtarma
bedeli (bu toplam inşaat bedelinin
uygun bir yüzdesi olarak muhak-
kak yapılmalıdır ve uygulaması ise
baraj inşaatından çok önce başlatıl-
malıdır)  konmazsa; ortaya çıkacak
yeni buluntular ile tarihi zenginliği-
mizin turizme açılması, bu gayreti-
mizin uluslar arası camiada hisse-
dilmesi ve böylece hem belgeleme-
kazı-kurtarma çalışmalarına hibe
sağlanması hem de GAP’taki sula-
ma ve enerji projelerine dünyada
itibar ve desteğin artması engelle-
nir. 

Bir diğer sorun sosyal kapital ge-
reksiniminin karşılanmaması duru-
munda ortaya çıkmaktadır. Proje
halkının hepsini kucaklayabilmek
ve büyümeyi kalkınmaya dönüştü-
rebilmek için (sadece orta ve iyi du-
rumda olanları değil, yoksul-işsiz-
göçer-engelli-kadın-çocuk-genç gibi
dezavantajlı grupları da düşüne-
rek), sosyal kapital uygulaması ya-

pılmalıdır. Bu çerçevede, önce yok-
sulluğa karşı acil önlemler alınmalı;
sonra halkın bireysel bilince sahip
olmasını, projeye aktif katılımını,
projeyi tanımasını ve bilmesini sağ-
lamalı; kamu kurumlarının sağlık,
eğitim, gençlik, kadın ve çocuk
programları da sosyal kapital çerçe-
vesinde gereken desteği sağlamalı-
dır. Sosyal kapital gereksinimini
sağlamak için yapılması gerekenler
ve yapılmamaları durumunda do-
ğacak problemler şunlardır,

Yoksulluk ve sosyal güvenceye
sahip olma oranındaki yetersizlik
Türkiye’nin genel problemi olmakla
beraber, bu durum güneydoğuda
daha keskin olarak hissedilir. En
iyimser görüşle güneydoğu halkı-
nın yarısının mutlak yoksulluk çiz-
gisinin altında ve sosyal güvencesiz
olması halkın projeye katılımının
doğal engelidir. Güneydoğu’daki
özel durumu da düşünerek sosyal
güvencesiz halkın belli sosyal gü-
vencelere kavuşması için devletçe
özel önlemler alınmazsa; genelde
çalışmayan ve bu nedenle de maddi
güce ve bu gücün getirdiği bireysel
bilince sahip olamayan insanların
çaresizlikten bulaştıkları terör ve
bölücülük gibi hareketlerde gerile-
me olma olasılığı düşer, birey ola-
mayan insanların olduğu ortamda
insanların kendilerini vatandaş his-
setmeleri zorlaşır ve klasik birey-
devlet bağı giderek yok olur, insan-
lar kalkınma sürecinde gereken mo-
tor gücüne ve dinamizme sahip ola-
mazlar, 

Şimdi sıra artık, bir şekilde gere-
ken motor gücünü ve dinamizmi
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edinmiş insanların müm-
künse planlama fikrinin
doğduğu tarihten itibaren
aşağıdan-yukarıya örgüt-
lenmelerinin sağlanmasın-
dadır. Örgütlenme sırasın-
da ve sonrasında katılım-
cılık tekniklerini (odak
grup görüşmeleri, zincirle-
me görüşmeler, yüz yüze
görüşmeler, vb) kullana-
rak halkın katılımını al-
mak gerekir (halkın soru-
ları yanıtlaması gibi en dü-
şük düzeydeki katılımdan,
karar sürecine fikir verme-
ye, kararı oylamaya, hatta
tüm sürecin en başından
itibaren planlamayı halkın
organize etmesine varan
değişik düzeylerdeki katı-
lımları sağlayarak). Bu ön-
lemleri almak devlete dü-
şer (başka kurumlardan
beklemektense bu işin fi-
nansmanının, gerekirse eş-
güdümünün, hatta uygu-
lamasının en büyük yatı-
rımcı kuruluş DSİ’ce ya-
pılması pratik bir çözüm-
dür). Bu prosedür zor ola-
bilir; küçük de olsa belli
bir maliyet artışı da gerek-
tirir; ama bu maliyet, plan-
lama-proje-inşaat zincirini
oluşturan maliyet içinde eritilmeli-
dir. Bunlar yapılmazsa; projenin
canlı doğması, doğduğu aşamalar-
dan itibaren projeye yararlanıcılar
tarafından sahip olunması, onlar ta-
rafından yönlendirilme ve hızlandı-
rılma talepleri ile karşılaşması, iz-
lenmesi mümkün olmaz; böylece
proje yararı inşaat aşaması bittiğin-
de en üst düzeyden başlayamaz
(sözgelimi, örgütsüz halk sulama
bittiğinde ne yapacağını, ne yetişti-
receğini, ürününü nasıl pazarlaya-
cağını ve tarımsal endüstriye nasıl
dönüştüreceğini bilemez, çünkü bu-
na katılımcı tekniklerle hazır hale
getirilmemiştir),

Bu arada projenin tanıtımındaki
eksikliği de aşmak gereklidir. Bu-
nun için seminer, çalıştay, panellerin
ve tarımdaki ve tarımsal endüstri-
deki teknolojik yenilikleri tanıtan
fuar organizasyonlarının (daha ön-

ceki katılım düşüklüğünden Böl-
ge’ye sıcak bakmıyorlar) teşvik edil-
mesi gerekmektedir. Bilim adamla-
rına, bilim kuruluşlarına ve fuarlara
bu destek olmadığı için, özellikle
son yıllarda bu tip organizasyonlar
yapılamamaktadır. Bunlar yapıl-
mazsa; bölge halkı GAP’ı bilmeme-
ye devam eder, plan ve projelerdeki
gelişmelere ilgi duymaz, sulama fii-
len başladıktan sonra dahi sulama-
dan gereken katma değeri sağlaya-
cak şekilde yararlanamaz; yani halk
yatırımların sonuçlarından yeterin-
ce yararlanamaz,

Nihayet, kamu kurumlarının
sağlık, eğitim, çocuk, genç, kadın
programları söz konusu dezavan-
tajlı gruba sosyal kapital çerçevesin-
de gereken desteği sağlamalıdır. Bu
sağlanmazsa; çocuklar sağlıksız ve
eğitimsiz büyümeye devam eder,
gençlik başıboş bırakılmış ve istis-
mara hazır durumda olur, ailenin

temel direği olan kadınlar-
da ise özgüven eksikliği,
karar verici olamama, ka-
mu hizmetlerine ulaşama-
ma, mevcut rollerinde gö-
rünürlük ve tanınma ek-
sikliği, kendi problemleri-
nin farkında olamama gibi
kalkınmayı engelleyici
olumsuzluklar devam
eder.

Gap’ın Stratejik
Durumunun
Altyapı Yatırımlarıyla
İlişkisi
GAP projesi öyle bir

bölgede bulunuyor ki, bu
bölge Genişletilmiş Orta-
doğu Projesi (GOP) içinde-
dir (küresel güçler devre-
de), bölgede sınırların ye-
niden düzenlenmesi gün-
demdedir (küresel güçler
devrede). Dolayısı ile küre-
sel güçler devrede oldukla-
rı bu konularda istedikleri
başarıyı elde etmek için,
dengelerin bozulmamasını
isterler. Türkiye’nin
GAP’taki havzaların sula-
rının ne kadarını kullana-
cağını ve GAP sayesinde
ne kadar kalkınıp güçlene-
ceğini kontrol etmek ister-

ler. Bu nedenle de Türkiye’yi GAP
konusunda bağımsız bırakmak iste-
mezler. GAP projesinin tamamlan-
ması geciktikçe bölgede üç yönlü
bir etkilenme olabilir. GAP halkı
projeden ümidini keser ve katılımcı
olmaz ise GAP dışına göçer. Proje-
nin bölgeye sosyo-ekonomik getiri-
lerinin gecikmesinden ayrılıkçı ha-
reketler yararlanır ve GAP’ın bir
uyutmaca olduğu propagandası
kendisine zemin bulur (halbuki be-
ceriksizlikten bitirilemiyor) ve pro-
jenin devreye girmesinden rahatsız-
lık duyan bazı güçler ve devletler
projenin daha fazla ilerlemesini
durdurmak için gereken zamanı ve
fırsatı bulur. Bütün bu söyledikleri-
mize sonuç olarak demir tavında
iken dövülmezse, iş işten geçer ve
projeyi uluslararası kuruluşların
olası tahriki ile bağımsızca yürüte-
mez hale geliriz. �
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“Yeni AB Stratejisi” ve bu strateji-
nin dördüncü platformu kapsamında
hazırlanan “AB İletişim Stratejisi”ni,
sürecin geldiği yer bağlamında son
derecede önemli ve anlamlı buluyo-
ruz. 

Bu iletişim stratejisi, esas itibarıyla,
hedef grup ya da kitlenin algısına yö-
nelik bir süreç yönetimidir.

İnanıyoruz ki, bu çerçevede doğru
bir dil ile kimi temel yaklaşımlarımı-
zın anlatılması ancak, aynı zamanda,
doğru, somut ve hedef grupların algı-
sında fark yaratabilecek eylemlerle de
desteklenmesi koşuluyla etkili ve ya-
rarlı olabilecektir.

Bizim önerilerimiz ve olabilecekse
katkılarımız, bu eylemlere yönelik
olabilir.

USİAD, kurulduğu 1999 yılından
bu yana, ulusal ekonomimizin yarar-
ları temelinde, temsil ettiği işadamı ve
sanayicilerin görüş ve düşüncelerini
çok sayıda akademik nitelikli rapor,

sempozyum, konferans ve basın açık-
lamalarıyla dile getirmiş ve getirmeye
devam etmektedir.

USİAD, küresel ekonomik baskıla-
rın, giderek bir ekonomik ve siyasi ku-
şatmaya dönüştüğü, ardından küresel
ekonomik krizle tam bir ulusal felaket
olarak yaşadığımız süreci, 90ların so-
nundan beri görmüş ve olanak buldu-
ğu her platformda değerli kamuoyu-
muzla paylaşmıştır.

AB süreci ile ilgili yaklaşımımız da
bu çerçevede son derecede açık ve
gerçekçi olmuş, zaman bu konudaki
tespit ve yaklaşımlarımızı her defasın-
da yeniden doğrulamıştır.

“Cumhuriyetimizin kurucu felse-
fesi doğrultusunda bir modernleşme
projesi” olarak sunulan AB sürecinin,
başlangıçta kamuoyumuzda yarattığı
heyecandan, yaşadığımız günlerde
söz edebilmek mümkün değildir. 

Tek taraflı olarak ve peşinen katıl-
dığımız gümrük birliği sürecinin özel-
likle üretim sektörü ve istihdam üze-
rindeki doğrudan olumsuz etkileri
bunun en önemli nedenidir.

Öte yandan, başta AB lideri konu-
mundaki ülkeler olmak üzere, AB
üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun,
Türkiye’nin tam üyeliği konusundaki
açık biçimde ayırımcı yaklaşımları,
kamuoyumuzda AB sürecinin vaat
edilen yararları konusunda önemli
kuşkulara ve yaygın bir güvensizliğe
neden olmuştur.

Bundan sonrası için USİAD olarak
bizim önerilerimiz başlıca iki başlık-
tan oluşacaktır.

Bunlardan ilki, Hükümetin Rusya
ve Avrasya bölge ülkeleriyle yoğun bi-
çimde yürütmekte olduğu ekonomik
ve siyasi işbirliği çabalarının arttırıla-

rak sürdürülmesidir.
Türkiye’nin Rusya ve Avrasya böl-

ge ülkeleriyle ekonomik ve siyasi iş-
birliğinin arttırılması, bir yandan ya-
ratacağı yeni olanaklar itibarıyla eko-
nomimizi hızla güçlendirecek, diğer
yandan, Türkiye’nin AB ülkelerinin
algısında temsil ettiği değeri ve gücü
arttıracaktır.

İkinci önerimiz ise, Türkiye’nin
AB’ye tam üyeliği gerçekleşinceye ka-
dar, gümrük birliği antlaşmasının, tek
taraflı olarak derhal askıya alınması-
dır. Bir pazar olarak Türkiye’nin tüm
olanaklarından zaten kayıtsız koşul-
suz yararlanabildiği sürece, AB, Tür-
kiye’nin tam üyeliği konusunda asla
aceleci ya da hevesli olmayacaktır.

İnanıyoruz ki, söz konusu iki
adım, anlaşma etiği, hukuk normları
ve diplomasi geleneği bağlamında
açık haklılığımızı, yaşamın en gerçek-
çi ve sonuç getirici alanında yani  eko-
nomik gerçeklikle destekleyecek ve
–eğer hala masadaysa- tam üyelik sü-
recinin bizim tercih ettiğimiz koşullar
ve zamanlamayla gerçekleşmesine be-
lirleyici katkıları olacaktır. �

Fevzi Durgun, “Yeni AB Stratejisi
ve Üyelik Müzakere Sürecimiz”
Toplantısına katıldı

HABER

Devlet Bakan› ve
Baflmüzakereci Egemen
Ba¤›fl, AB tam üyelik
sürecine Sivil Toplum
kurulufllar›n›n de¤erlendirme
ve katk›lar›n› almak üzere
toplant› düzenledi. 13 fiubat
2010 tarihinde ‹stanbul’da
yap›lan toplant›ya Genel
Baflkan›m›z Fevzi Durgun
kat›ld›. Toplant›da konuflan
Genel Baflkan›m›z Fevzi
Durgun’un konuflmas›n›n
tam metnini yay›nl›yoruz:



Özdemir ÖZBAY 
Hukukçu

Ü
lkelerin kalk›nm›fll›¤›n›n,
sosyal refah›n yüksekli¤inin,
iflsizli¤in önlenmesi ile üre-
timin ülke gereksiniminin de

üzerine ç›kar›larak ihraç edilmesi ile
halk›n her türlü gereksiniminin yerli
imalatla karfl›lanarak tasarruf etmekle
hakças›na ve adil bir vergi sistemi ile
sa¤lanabilece¤i art›k her kesimin bilebil-
di¤i yal›n gerçeklerdir.

Bu yal›n gerçekli¤in, yani ülke kal-
k›nmas›n›n, sosyal refah›n sa¤lanmas›-
n›n, ülkenin imar›n›n, telekomünikasyo-
nun yenilenmesinin, e¤itim düzeyinin
yükseltilmesinin, halk sa¤l›¤›n›n gelifl-
mifl ülkeler düzeyinde ele al›nabilmesi-
nin temelindeki gerçek ise elbette hem
kamuda hem özel sektörde sermaye biri-
kiminin sa¤lanmas›d›r.

Dünyada sermaye birikimini sa¤la-
yarak kalk›nm›fl, refaha ulaflm›fl ülkele-
rin hemen hepsinin kalk›nma çabalar›n›n
ilk uygulama alan› k›rsal kesim kalk›n-
mas› ve tar›m olmufltur. Tar›m alan›nda
baflar› kazanamam›fl bir ülkenin hemen
sanayi yat›r›mlar›na atlayarak, sanayisi-
ni gelifltirerek kalk›nmas› olanak d›fl›d›r.

Zaman zaman duyar›z; “Köyden, top-
raktan bir fayda olsayd› babam›n atam›n
bir refah düzeyine gelmesi gerekirdi,
onun için kentlerin tafl› topra¤› alt›nd›r,
hele ‹stanbul’unki saf alt›nd›r. Kentlefle-
lim, köylülükten kurtulal›m” Bu söylem-
lerle kentlere akan milyonlar›n kent va-
rofllar›nda düfltü¤ü ac› durum yüzlerce
makaleye, araflt›rmaya, romana, öyküye
konu olmufltur. Tar›msal kalk›nma olma-
dan kentleflmenin olamayaca¤›, hakças›-
na bir refah›n sa¤lanamayaca¤› aç›kt›r.

Bütün bu söyledi¤imiz sorunlar›n
çözümü, sermaye birikiminin sa¤lanma-
s› ve kalk›nmayla olacakt›r. Sermaye bi-
rikimini sa¤layacak kalk›nma hamleleri
ise tar›m ve toprak reformu uygulamala-
r› ile k›rsal kesim insan›n›n çift çubuk
sahibi haline getirilmesi, bu düzenleme-
nin üretece¤i art› de¤eri iflleyecek enteg-
re tesislerin kurulmas›, üretilen mal›n ih-
rac› ile gerçekleflebilecektir. Bütün bu
anlat›lanlar›n bu gün gündemde olmas›-
n›n nedeni ise Osmanl›’n›n Cumhuriyet
dönemine b›rakt›¤› çarp›k mülki-
yet düzeni ile ilkel tar›m ifl-
letmecili¤inin hala sürme-
sidir. Atatürk’ün “‹stan-
bul’da ne medeniyet
varsa, her yerde olma-
l›” düflüncesini hayata
geçirmek için yapt›¤›
ilk olumlu ifl, Celal
Bayar’› do¤udaki
toprak mülkiyeti du-
rumunu incelemek
üzere görevlendirmifl
olmas›d›r. Celal Bayar
taraf›ndan haz›rlanan bu
raporda çok aç›k bir biçimde
a¤al›¤›n, fleyhli¤in, benze-

ri feodal isim ve makamlar›n toprak fe-
odalizminin sonucu do¤du¤unu, do¤u
halk›n›n içinde bulundu¤u bu yoksulluk
durumunun bir an önce çözümlenmesi-
nin, bir flekilde miri araziyi de kendi top-
raklar›na katarak güçlenen bu derebeylik
sisteminin y›k›larak a¤an›n emri alt›nda-
ki köylünün, maraban›n belli ölçüde ifl-
letme olana¤› olan toprak sahibi olmas›,
çiftçinin çift çubuk anlam›nda donat›l-
mas› gerekti¤ini, ancak bu yolla hakça-
s›na bar›fl içerisinde bir yaflam›n sa¤la-

nabilece¤ini yaz›yordu. Ata-
türk’ün ölümünden sonra

meclise sevk edilen
çiftçiyi Topraklan-

d›rma Kanunu ile
ellerinden büyük
çiftliklerinin ç›ka-
bilece¤i korkusuna

kap›l›p CHP’den
ayr›larak De-
mokrat Parti’yi
kuran Adnan

Menderes’in (Ay-
d›n’da Çak›rbeyli

çiftli¤inin sahibi) Et-
hem Menderes, Re-

fik Koraltan ve yi-
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ne Eskiflehir yöresinde büyük topraklar
zapt etmifl Emin Sazak A¤a ile ayn› siya-
si oluflumda yer almas› ve DP’nin Cum-
hurbaflkanl›¤›na aday› olmas› hazin bir
olayd›r.

Demokrat Parti 1950-1960 aras› yine
toprak a¤as› kökenli olan do¤u ve gü-
neydo¤u illeri milletvekilleri ile iflbirli¤i
içinde Çiftçiyi Toprakland›rma Kanu-
nu’nu bir daha TBMM platformuna ta-
fl›nmas›n› önlemifltir. 27 May›s hareka-
t›ndan sonra kabul edilen Anayasa ve
1973 y›l›nda kabul edilen 1757 say›l›
Toprak Reformu Kanunu ile konu yeni-
den Türkiye’nin gündemine oturmufl,
ancak Toprak Reformu Kanunu’nun esa-
s›na girilmeden iptal edilmifltir. Ancak
iptal karar›n›n bu kanunun TBMM’deki
görüflmelerinin tamamlanarak bir y›l
içinde yeniden yürürlü¤e konmas› ile il-
gili hükmü, o dönemdeki iktidar ve daha
sonra gelen hükümetlerce kale al›nma-
dan Anayasa Mahkemesi karar›na ayk›r›
biçimde salt Devlet Sulamalar›nda Arazi
düzenlenmesini içeren 3083 Say›l› Ka-
nunu ç›kartm›flt›r. 

Bu gün GAP’ta uygulanan bu kanun
çiftçiyi toprak sahip etme gibi bir amac›
olmayan, s›rf DS‹ sulamalar›n›n geçti¤i
alanlardaki A¤a topraklar›n› bütünleflti-
rerek büyük iflletmeler haline getiren ve
onlar› sulamaya haz›r hale getiren bir
anlay›fl›n ürünü olarak hala uygulan-
makta, devletin paras› ile A¤an›n topra¤›
›slah edilmekte, yine devletin paras› ile
bu arazi sulanmaktad›r. Bu uygulama
sonucu elbette o bölgede tar›msal bir ha-
reketlilik görülecek daha fazla ürün elde
edilecek, kendi ölçülerinde elbette bir
sermaye birikimi olacakt›r ama bu ser-
maye birikimi toprak feodallerinin ser-
maye birikimi olaca¤› için yat›r›ma su-
nuldu¤unda tekelci sermayeye dönüfle-
cek ve halk›n sosyal refah›n› sa¤layan
bir sermaye birikimi olmaktan hep uzak
kalacakt›r.

Yaz›m›z›n bafl›nda belirtti¤imiz sos-
yal refah›, kalk›nmay› sa¤layacak olan
tar›msal reformlar için bir an önce ger-
çek bir tar›m ve toprak reformu kanunu
ç›kart›lmal›d›r. Bu ç›kart›lacak olan ka-
nunun uygulama flans› bulabilmesi için
harita ve kadastro ifllemlerinin ça¤dafl
imkanlar› içeren yeni yasal düzenleme-
lere ihtiyaç vard›r. Öte yandan herkesin
adil bir biçimde vergilendirilebilece¤i,
vergi kaçaklar›n› önleyebilecek yeni ya-
sal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Toprak reformu ile arazi ifletme ola-
na¤›na kavuflacak çiftçinin kooperatif ya
da birlikler içerisinde örgütlenerek üre-
tece¤i ürünleri iflleme ve ihraç etme iflle-
rinin yap›labilece¤i entegre iflletme dü-
zenine kavuflturan yasal düzenlemelere

ihtiyaç duyulacakt›r. Bütün bu düzenle-
meler sosyal refah›n art›fl›n› ve giderek-
te sermaye birikiminin sa¤lamas›n› ger-
çeklefltirebilecektir.

Kalk›nm›fl bir Türkiye umudu ve öz-
lemi ile… �
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DOSYA

Dr. Nüvit SOYLU
Ziraat Yüksek Mühendisi

Ç ağdaş toplumun gösterge-
lerinden biri ve belki de en
önemlisi örgütlü toplum
olması. Günümüzde bir

ülkede yaşayan her bireyin kaç sivil
toplum kuruluşuna üye olduğu, bir
gelişmişlik kriteri olarak kullanılıyor.

Örgüt, hissedilen bir ihtiyacın gi-
derilmesinde tek başına yeterli olama-
yan bireylerin, ortak amaçlar doğrul-
tusunda birleşerek, kamu dışı yapılan-
mada, yönetim ve denetimi özerk ko-
şullarda sağlanan, hedefe ulaşmak
için kullanılan planlı aktivitelerde bu-
lunan, kar amacı gütmeyen, gelirleri
üye aidatları, koşullu bağışlarla sağla-
nan, gönüllülük esasına dayalı top-
lumsal yapılanmadır.

Örgütsel yapılanmanın amacı, sek-
törel, sosyal, kültürel, toplumsal, bilim-
sel, siyasal, hukuksal, çevresel ve mes-
leki olabilir. Kamu yararı olan örgütsel
faaliyetlere kamu bütçesinden destek
verilse de yönetimleri ve denetimleri
kendi üyeleri arasından seçilmiş, özerk
olan bu yapılar, üye ve ortaklarının ai-
datları,  koşullu bağışlarla sürekliliğini
sağlamaktadır. Siyasi partiler başta ol-
mak üzere, oda, vakıf, dernek, koope-
ratif şeklinde yapılanmalar örgütsel fa-

aliyetleri içerir. Tümü Sivil Toplum Ku-
ruluşları (STK) olarak da adlandırılır.
STK’lar insan odaklı kalkınma ve insan
refahını hedefleyen faaliyetlerde bulu-
nur. 20. Yüzyılda hızla artan ekonomik
çıkar amaçlı çok uluslu örgütlere karşı
STK’ların faaliyetleri insanlığın çıkarı-
na bir direniş olarak karşı güç oluştur-
maktadır.

Batı’da Rönesans ve Reform hare-
ketleri, sanayi devrimi süreçleri birçok
toplumsal harekete sahne olsa da,
dünyada STK tarihsel süreci 19.Yüzyı-
lın ortalarında köleliğe karşı eylemler

ve kadın hakları konusunda etkinlik-
ler çerçevesinde başlamıştır. Süreç
içinde Birleşmiş Milletler Kuruluş Bil-
dirgesinde (1945) yer almış, Silahsız-
lanma Konferansı’nda ve yine BM
deklarasyonu 21. ajandasının 27. başlı-
ğında BM-STK işbirliği olarak yayın-
lanmıştır.

Faaliyetlerinin sonucunda ortakla-
rına yönelik ihtiyaçları giderirken,
amaçları doğrultusunda toplumsal
fayda yaratan örgütlenmeler içerisin-
de STK olarak kooperatifler, dünyada
ve ülkemizde hem sayısal hem de üre-
time katkıları bakımından önemli bir
yere sahiptir.

Ülkemizde tarımla ilgili finans
kaynağı oluşturmada, kredi sistemi-
nin oluşumu, Mithat Paşa’nın 1863 yı-
lında Niş Valisiyken, Pirot kasabasın-
da kurduğu ilk ikraz sandığıyla atıl-
mıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
yeterli sermaye birikiminin olmayışı,
finansman aracı olarak ulusal banka-
ların olmayışı sonucu ticaret ve fi-
nansmanda yabancı bankaların ülke
içinde faaliyet göstermeye başlama-
sından, o dönemde etkin ekonomik
faaliyet alanı olarak tarım kesimi da-
ha fazla etkilenmiş, çiftçiler üretim
için özel şahıslara borçlanmıştı. Tefe-
cilik dışında tacirlerden alınan bu pa-
ralar murabaha kredileri olarak adlan-
dırılmakta, faiz oranları çok yüksek
olan bu borçları, çoğu zaman çiftçiler
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hasattan önce ürünlerini satarak öde-
mekteydiler.

Mithat Paşa 1863 yılında, çiftçile-
rin oluşturduğu kaynak ve devlet des-
teğiyle kurulan Memleket Sandıkları
ile hem bankacılığın hem de tarım kre-
di sisteminin temellerini atmıştır. 1867
yılında Memleket Sandıkları Nizam-
namesi yürürlüğe girmiş, çiftçi tefeci
ve tüccarların sömürüsünden kurtarıl-
mıştır. Memleket Sandıkları imece
yönteminden yararlanılarak kuruldu-
ğundan bir anlamda tarımsal kredi
anlamında kooperatifçilikle de örtüş-
mektedir.

Osmanlı, 1883’te Menafi Sandıkla-
rı’nı kurmuş, yapı ve denetim kamu
tarafından sağlanmıştır. 1888 yılında
Menafi Sandıkları’nın yerini Ziraat
Bankası almıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuri-
yetin kuruluş yıllarında (1920-1938)
kooperatifçiliğe, kamu ve özel sektör-
den daha fazla önem vermiştir. Avru-
pa’da ise kooperatifçilik 1945’lerden
sonra sektör olarak anılmıştır. Bu ne-
denle kamu, özel sektör yanında ko-
operatifçilik, 3. sektör olarak adlandı-
rılır. Faaliyetleri genelde ekonomik
amaçlara yöneliktir. Birçok dünya ül-
kesinde kooperatifler, siyasi bağımsız
yapılarıyla ekonomide demokratik
yapılanmayı sağlayan sivil toplum
kuruluşları olarak tanımlanmıştır. Bu
gerçekler tarımsal örgütlenmede ko-
operatifçiliğin gelişmesinin, kırsal kal-
kınmayı sağlayıcı vazgeçilmez unsur-
lar olduğunu açıklamaktadır.

TC. Anayasa 171. maddesinde
Devlet, milli ekonominin yararlarını
dikkate alarak, öncelikle üretimin artı-
rılmasını ve tüketicinin korunmasını
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişme-
sini sağlayacak tedbirleri alır ifadesiy-
le kamuya verilmiş bir görev olan ko-
operatif yapılanma, 24.04.1969’da çı-
karılan 1163 sayılı Kooperatifler Ka-
nunu, 6.10.1988 tarihli 3476 sayılı Ka-
nun ile yapılan değişiklik kapsamında
faaliyet gösteren tarımsal amaçlı ko-
operatifler, ülkemiz tarımsal yapısı
dikkate alındığında tarım sektörünün
lokomotifi olmak durumundadır.

1163 sayılı Yasada, Tüzel kişiliği ha-
iz olmak üzere ortaklarının belirli eko-
nomik menfaatlerini ve özellikle mes-
lek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını kar-
şılıklı yardım, dayanışma ve kefalet su-

retiyle sağlayıp korumak amacıyla ger-
çek ve kamu tüzel kişileri ile özel idare-
ler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve
dernekler tarafından kurulan değişir
ortaklı ve değişir sermayeli teşekküller
kooperatif olarak tanımlanmıştır.

Kooperatif örgütlenme, Kooperatif
Bölge Birlikleri ve Kooperatif Merkez
Birliği olarak dikey yapılanmasını ta-
mamlar. Tarımsal amaçlı kooperatifle-
re baktığımızda, ülkemiz tarımsal ya-
pısında küçük işletmelerin/çiftçilerin
%80’in üzerinde çoğunluğu oluştur-
ması önemini daha da arttırmaktadır.
Tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi
için ihtiyaç duyulan girdilerin temi-
ninde ve özellikle altyapı yatırımları-
nın gerçekleşmesinde kooperatifler
önemlidir.

İşletme yapısında küçük işletmele-
rin, üretim ve verim kaybı yanında

maliyetlerinin yüksekliği, ekonomik
üretim ve rekabet edebilirliğin önün-
de sorun olarak yer almakta, koopera-
tif örgütlenmeler güçlendirilerek çö-
züm üretilebilmektedir.

Anayasal ve yasal yapılanmalarıy-
la, kırsal kalkınmanın sürdürülebilir
kılınması ve ekonomik faaliyet alanla-
rı tarımsal üretim, verimlilik artışına
dayalı gelir artışının sağlanmasıyla
kırsal kesimde refahın yaratılmasında
etken olabilecek kooperatifçilik, yıllar
itibariyle sayısal artışına rağmen fonk-
siyonelliğini yitirmekte, destekleme-
lerden yoksun bırakılmakta, içi boşal-
tılarak, görev alanları daraltılarak, ko-
operatifçiliği by-pass eden kamuya
bağımlı yerel yönetimler, mahalli ida-
reler kapsamında kurulan birlikler al-
ternatif gösterilmekte, demokratik
özerk yapılar ortadan kaldırılmakta-
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dır. Kırsal alanda özerk örgütlenme
bilincinin yok edilmesi, kamuya ba-
ğımlı yapıların verilen destek ve erk
olma yaptırımlarının egemen görünü-
mü, ekonomik faaliyetlerini gerçekleş-
tirmede kırsal toplumu iktidar güçle-
rine uyumlu siyasallaştırmakta, bu
durum demokratikleşmenin önünde
büyük bir engel teşkil ederek kırsal
alandan başlayan feodalizm ve totali-
ter rejimi tetiklemektedir.

Tabloların incelenmesi yıllar itiba-
riyle kurulan ve kapanan kooperatif
sayıları ve ortak sayılarındaki azalma-
larla bu durumun somut göstergeleri-
ni oluşturmaktadır.

Bütün dünya ülkelerinin bugünkü
gelişmişlik ve kalkınma düzeyi incele-

nirken, geçirdikleri süreçte ana sektör-
lerden tarımdaki gelişimi tamamla-
dıkları, sorunlarını çözdükleri, tarım
sektörünün üretim için ihtiyaç duydu-
ğu girdi talepleri tohum, gübre, ilaç,
mekanizasyon, sulama, enerji ve çıktı-
larının yarattığı sektörler gıda, tekstil,
enerji, alternatif tıp alanında sağlanan
katma değer üzerinden kalkınma sağ-
ladıkları yadsınamaz bir gerçek olsa
da, insanlığın yaşamsal ihtiyaçlarının
önüne geçen çok yönlü, çok uluslu çı-
kar ilişkilerine dayalı ekonomik feo-
dal ilişkiler öncülüğünde çarpıtılarak
günümüz koşulları oluşmuştur. 

Prof.Dr. Ziya Gökalp Mülayim
(1998), mevcut durumu “Ülkemizin
sosyal ve ekonomik yönden kalkın-

ması, demokrasinin yerleşmesi, çevre-
nin ve barışın korunması için, ülke-
mizde demokratik kooperatifçiliğin
mutlaka geliştirilmesi gerektiği her-
kesçe kabul edilmesine karşın, koope-
ratifçiliğin etkili bir biçimde gelişmesi
için gereken önlemlerin yeterince alın-
dığını söylemek maalesef mümkün
değildir” düşüncesiyle açıklamıştır.

1929 dünya ekonomik krizinden
sonra en etkili mali krizin yaşandığı
2008 yılında, BM tarafından küresel
krizden çıkışın lokomotifi Kooperatif-
ler olarak belirtmiştir. Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Ulus-
lararası Kooperatifler Günü vesilesiyle
yayımladığı mesajında, son ekonomik
krizin, toplumların insanlığın ortak iyi-
liği için çalışmalarının önemini ortaya
koyduğunu ve bu yönde yapılacak ça-
lışmalara kooperatiflerin önemli katkı-
lar sağlayabileceğini, son gelişmelerin,
finansal sistemin dayanıklılığının sağ-
lanabilmesi için güçlü alternatif iş mo-
dellerinin ve kurumsal çeşitliliğin ne
kadar önemli olduğunu ortaya koydu-
ğunu belirten Ban, hükümetleri, ko-
operatifleri destekleyici politikaları uy-
gulamaya sokmaya çağırdı.

Ortak aklın, sorunlara çözüm üre-
teceği gerçeğinde, Genel Sekreter Ban
Ki-moon’un Uluslararası Kooperatif-
ler Günü mesajını yayınlayan aşağıda-
ki metin, küresel ekonomi, globalizm
olarak tanımlanan 21. yüzyıl sömür-
gecilik düzeninin oluşturmaya çalıştı-
ğı, tüm ekonomik argümanlarını yitir-
miş sermaye birikimlerini üretime
yönlendirme olanakları olamayan ül-
kelerin dünyanın geleceği ve barışı
için görev ve sorumluluk bilincini bir
kez daha algılamaları için uyarı niteli-
ğindedir.
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Kaynak: Kooperatifçilik Strateji Belgesi Taslak 2010-2014 San. ve Tic. Bk.
TÜ‹K, Kurulan ve Kapanan fiirketler Bülteni,  



Bm Kooperatifleri Öneriyor!
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon
4 Temmuz 2009
“İlk kooperatifler iki yüz yılı aşkın

bir süre önce kırsal alanda faaliyette
bulunan girişimcilerin ve çiftçilerin
kaynaklarını bir havuzda toplamak ve
ticari fırsatlara erişimlerindeki kısıtla-
maları aşmak için birbirlerine yardım
etme kararı almalarıyla doğdu. Daha
sonra, yoksul kesimin borç sarmalın-
dan kurtulması ve kaliteli mal ve hiz-
metlere erişim sağlamasına yardımcı
olmak amacıyla perakende satış ya-
pan kooperatifler oluştu. O zamandan
bu zamana, kooperatifler finansal hiz-
metlerden imalat sektörüne kadar bir-
çok alana yayılarak daha eşitlikçi bir
çalışma ve iş yapma ortamının yaratıl-
masını teşvik ettiler. 

Küresel ekonomik krizin yaşandığı
bir dönemde, tarihi gelişmeler daha
yaygın kitleler tarafından bilinmeyi
hak ediyor. Bu yılki Uluslararası Ko-
operatifler Gününün temasını oluştu-
ran "Kooperatifler: Küresel Krizden
Çıkışın Lokomotifi", kooperatiflerin
değerini vurguluyor. Kooperatifler,
korunmaya en fazla ihtiyacı olan kesi-
min direncini artırma özelliğine sahip
bulunuyor. Küçük çiftçiler için daha
dengeli pazarlar oluşturulmasına yar-
dımcı oluyor, küçük girişimcilere fi-
nansal hizmetlere erişim imkanı sağlı-
yor. Kooperatifler iş imkanları yaratı-
yor, çalışma koşullarının iyileştirilme-
sine katkıda bulunuyor.

Kooperatiflerin ekonomik modeli
sadakaya değil, kendi kendine yetme
ve herkesin eşit ticari hakka sahip ol-
ması ilkesine dayanıyor. Finansal kri-
zin vurduğu ülkelerde, birçok finans
kuruluşunun kredileri kesmek zorun-
da kaldığı bir dönemde, kooperatif
bankalar ve kredi birlikleri kredi mus-
luklarını açık tutarak en savunmasız
kesimin aldığı darbenin hafiflemesini
sağlıyor. Bütün bu gelişmeler, finansal
sistemin dayanıklılığının sağlanabil-
mesi için güçlü alternatif iş modelleri-
nin varlığının ve kurumsal çeşitliliğin
sağlanmasının önemini vurguluyor.

Kooperatifler daha fazla desteği
hak ediyor. Hükümetleri kooperatifle-
rin kurulması ve geliştirilmesini des-
teleyen politikalar oluşturmaya çağırı-
yorum. Tüketiciler de, gıda alışverişle-
rinde, küçük üretici kooperatiflerinin

adil piyasa şartlarında satılan ürünle-
rini tercih ederek bu sürece katkıda
bulunabilirler. 

Mevcut ekonomik kriz karşısında,
dünyanın dört bir yanında toplumlar
insanlığın ortak iyiliği için çalışmanın
ne kadar önemli olduğunu yeniden
keşfetmeye başlıyor. Uluslararası Ko-
operatifler Gününde, tüm Hükümet-
leri ve sivil toplumu kooperatiflerin
etkinliğini fark etmeye, krizden küre-
sel çıkış için onlarla hayati öneme sa-
hip ortaklar olarak işbirliği yapmaya
ve uluslararası kabul gören kalkınma
hedeflerine ulaşmada oynayabilecek-
leri rolü kavramaya çağırıyorum.” Ay-
rıca, Birleşmiş Milletlerin 2011 yılını
“Uluslararası Kooperatifler Yılı” ola-
rak ilan etme yönündeki hazırlıkları
devam etmektedir. 

Dünya Nereye Gidiyor!
Öncelikle günümüz koşullarına

genel anlamda baktığımızda; Nüfus
artıyor, artan nüfusun yaşamsal olan
su ihtiyacı karşılanamıyor, 1.2 milyar
insan temiz ve yeterli suya kavuşamı-
yor, artan nüfusun yaşamsal beslenme
ihtiyacı da karşılanamıyor, 1,5 milyar
insan açlıkla savaşıyor, yaşamsal ihti-
yaçlardan çok yaşam kalitesini arttır-
maya yönelik faaliyetler sonucu at-
mosfere yayılan sera gazlarının etki-
siyle, soluk almak zorlaşıyor, gerek
yaşamsal gerek yaşam kalitesi bakı-
mından ihtiyaç duyulan enerji miktarı
yetersiz kalıyor, gelir dağılımındaki
dengesizlik büyüyor, yoksulluk yay-
gınlaşıyor, dünyada günde 2 $’ın al-

tında gelirle yaşayan 2.5 milyardan
fazla nüfus gözlemleniyor.

Bu tabloda, sağlıklı yaşanabilir
dünya yok oluyor, hastalık ve hasta
sayısı artıyor, sağlık hizmetleri yeter-
siz kalıyor, bölgeler arası ve uluslara-
rası göç olgusu hızlanıyor, sosyal, top-
lumsal ve kültürel yaşam uyumsuz-
lukları yaygınlaşıyor, kentsel altyapı
sorunları ve harcamaları artıyor, kent-
sel harcamalar kırsal altyapı ve kalkın-
ma aleyhine gelişiyor, şiddet ve suç
olayları artıyor, terör uluslararası so-
run haline geliyor, temel insan hakları
kısıtlanıyor ve bunların çözümü için
insanlığın refahı yerine savaş ve silah-
lanmaya daha fazla kaynak aktarılı-
yor.

Sonuç Yerine
Bu gidişatla daha mutsuz bir dün-

ya daha umutsuz, güvensiz, kaygı ve
korku dolu yarınlar yaratılıyor. Görü-
lüyor ki; Dünyada ve ülkemizde nü-
fusun yaşamsal faaliyetlerinin sürdü-
rülmesinde ekonomiye bağımlı süreç
diğer olumsuzlukları tetikliyor. Tarih-
sel süreç ve bilinçli bakış gerek bu
olumsuzlukların giderilmesinde ge-
rek geleceğin doğru yönlendirilmesin-
de, örgütlü toplum, bu yapıda STK,
yönlendirme ve desteklemede kırsal
kesimin önemini, sermaye birikimini
sağlamak açısından da kooperatifler
gerçeğinde bir kez daha vurguluyor.
Özetle, çağdaş toplum yaratmak önce
kırsal kesimde kooperatifçiliğin geliş-
tirilmesi, desteklenmesi, sorunlarının
çözümlenmesi ile mümkün. �
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Tablo 3- Kooperatiflerin Faaliyet Alanlar›na Göre Örgütlenmeleri 

Kaynak: TK‹B-Arip-‹rfo çal›flmas› 2005



SÖYLEfi‹

Söylefli: Bar›fl DOSTER Türkiye’nin dünyadaki yerini k›sa-

ca özetler misiniz?

Türkiye dünyadaki geliflmelerden
fazlas›yla etkilenen bir ülke. Her ülke
dünyadan etkilenir. Bu geliflmifl ülkeler
için de geçerlidir. 

Örne¤in; ‹ngiltere ABD’nin Avrupa
aç›klar›ndaki eyaleti konumunda olsa
bile, Avrupa’n›n yeni hasta adam›n›n
da yine ‹ngiltere oldu¤unu unutmamak
gerekir. Türkiye’nin dünyay› etkiledi¤i
en önemli de¤eri ise Atatürk ve Ata-
türkçülük. Çünkü Vietnam’dan Ceza-
yir’e kadar tüm ba¤›ms›zl›k savaflla-
r›nda, mazlum milletlerin tüm kavga-
lar›nda etkisi var Atatürk’ün ve Kurtu-
lufl Savafl›’n›n. Bu etki dünya aç›s›n-
dan önemli, Türkiye aç›s›ndan ise
özellikle önemli. 

Mazlum milletlere örnek olmak ta-

rihsel düzlemde çok önemli bir baflar›

de¤il mi?

Evet öyle. Çünkü tarihin her döne-
minde sömürücü egemenler, sömürme
emellerinin s›n›r›na var›nca bu çabalar›na
uluslararas› bir boyut kazand›rmak iste-
mifllerdir. Haçl› Seferleri’nin yap›ld›¤›
dönemdeki Avrupa egemenleri Avru-
pa’da s›n›rlara dayan›nca, gözlerini do¤u-
ya çevirmifllerdir. Bunu da Hristiyanl›k
dininin motifleriyle desteklemifllerdir. 

Sonraki y›llarda Avrupal› kapitalistler
kendi iflçi s›n›flar›n› sömürmede bir s›n›-
ra ulafl›nca, kendi emekçilerinden baflka
sömürecek katmanlar aramaya bafllam›fl-
lard›r. 1870’lerden sonra Çin, Afrika,
Amerika ve Osmanl› Devleti ac›mas›zca,
vahflice sömürülmüfltür. Amerikan yerli-
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Prof. Dr. Alpaslan Ifl›kl›: “Küreselleflme Sorgulanmal›” 

“Atatürkçülük Ülkemizin
En Büyük De¤eridir” 

K›sa ad› TÜMÖD olan Tüm Ö¤retim
Elemanlar› Derne¤i Genel Baflkan›

ve US‹AD dan›flman› Prof. Dr.
Alpaslan Ifl›kl›, soyad› gibi ›fl›k

saçan, bilimsel çal›flmalar›n›
aral›ks›z sürdüren, paneller,

konferanslar, sempozyumlarla
toplumu ayd›nlatmaya devam eden

bir bilim insan›. Ayd›n
sorumlulu¤unun gere¤ini yerine

getiriyor ve örgütlü mücadeleden
de, demokratik kitle örgütlerinden

yönetim görevi üstlenmekten de
asla kaç›nm›yor. Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden
emekli olan Ifl›kl› için geçti¤imiz y›l
Mülkiyeliler Birli¤i de bir arma¤an

kitab› ç›kard›. Küreselleflmeyle
ülkemizdeki karfl› devrim süreci

aras›nda yak›n iliflki oldu¤unu
belirten ve “Sadece Türkiye
aç›s›ndan de¤il tüm ülkeler

aç›s›ndan geçerli olan evrensel
koflullar› dikkate almak gerekir”

diyen Ifl›kl› ile küreselleflmeyi,
ekonomik krizi ve Türkiye’yi konufltuk. 
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lerine çiçek mikrobu bulaflt›r›lm›fl batta-
niye da¤›tm›flt›r Kolomb ve arkadafllar›.
Çin’de Afyon Savafllar› yap›lm›flt›r. ‹ngi-
liz sanayi ürünü dokumalar› korumak
ad›na, Hindistan’da dokuma tezgâhlar›n-
da çal›flan k›z çocuklar›n›n parmaklar›
kesilmifltir. Bunlar bir ç›rp›da sayabilece-
¤imiz örneklerden sadece birkaç›. Bu sa-
yede oluflan zenginlikler Bat›l› emekçi s›-
n›flar›n devrimci taleplerini yat›flt›rmak
için, onlara sus pay› vermek için de kul-
lan›lm›flt›r. Irak’›n iflgali s›ras›nda ‹ngiliz
‹flçi Partisi’nin ABD’nin yan›nda rol al-
mas› bu iliflkinin kan›t›d›r. Çünkü ‹ngiliz
iflçileri Irak’›n iflgalinden kazanç bekle-
mifllerdir. Bunun ad› da oportünizmdir. 

Kapitalizmin do¤as›ndaki çeliflkiler

ne zaman aç›kça görülmeye baflland›?

Kapitalizmin do¤as›ndaki çeliflkiler
1929 ekonomik bunal›m›nda iyice derin-
leflmifltir. Sadece Bat› aç›s›ndan de¤il,
tüm dünya aç›s›ndan önemlidir bu. Kapi-
talistlerin iflaslar›n› intiharlar izlemifltir.
2. Dünya Savafl› sonras›nda sosyal devlet
kavram› öne ç›km›flt›r. Sosyal devlete
hakl›l›k ve güç kazand›ran bak›fl aç›s›nda
Sovyet Devrimi’nin de katk›s› büyüktür.
Bat›l› kapitalistler pani¤e kap›lm›fllard›r
ve emekçilerine karfl› daha çok taviz ver-
mifllerdir. Kapitalist düzendeki tüm
olumlu kazan›mlar›n ard›nda iflçi s›n›f›-
n›n mücadelesi vard›r. Bu mücadelede
sosyalist düflüncenin pay› da, Bolflevik
Devrimi’nin pay› da büyüktür. Bolflevik
Devrimi, Bat› kapitalizmini kendi iflçi s›-
n›f›na karfl› daha çok ödün vermeye zor-
lam›flt›r. Bu kazan›mlar›n hiçbiri kapita-
lizmin do¤al sonucu de¤ildir. Bu gelifl-
meleri tahlil ederken, kapitalizmin ürünü
olan iflçi s›n›f›n›n, ayn› zamanda da kapi-
talizmin mezar kaz›c›s› oldu¤unu hiç
ak›ldan ç›karmamak gerekir. Ama
SSCB’nin çöküflü Bat› kapitalizmini da-
ha da azg›nlaflt›rm›flt›r. Bu azg›nl›k sade-
ce ekonomik ve sosyal alanlarda görül-
memifl, örne¤in Türkiye’nin bütünlü¤ü
konusunda da Bat›, ülkemize karfl› daha
tehditkâr davranmaya bafllam›flt›r. 

Küreselleflmenin ac›mas›z yüzü ne

zaman kendisini gösterdi?

1970’lerde birlikte küreselleflme iyice
hissedilir oldu ve 1990 y›l›na gelindi¤in-
de dünya çap›nda s›n›rlar› aflt›. SSCB çö-
künce, keflfedilecek k›ta da kalmay›nca,
Çin ciddi bir rakip olarak öne ç›kt›. Küre-
sel kapitalist ekonomiler kendi içlerinde

ekonomik sorunlar› daha fliddetli biçimde
yaflar oldular. 

Bu süreçte Avrupa’daki merkez sol

partiler nas›l tav›r ald›lar?

Avrupa sosyal demokratlar›n›n önem-
li isimlerinden olan ‹sveç Baflbakan› Olof
Palme, Alman Willy Brandt, ‹talyan Enri-
co Berlinguer, ‹ngiliz Tony Benn gibi
isimler “uluslararas› yeni ekonomik dü-
zen” laf›n› ortaya att›lar. 1970’lerde bu
görüfl çok popüler oldu. Birleflmifl Millet-
ler’de Avrupa komünizmi de bu söylemi
benimsedi ve savundu. Ama bu görüflün
bafl›n› çeken liderler, de¤iflik yollarla si-
yasetten tasfiye edildiler. Bu harekete sa-
hip ç›kmas› gereken Avrupa iflçi s›n›f› da,
kendi ç›karlar›n›n Avrupa sermayedarla-
r›yla örtüfltü¤üne inanarak gerekli tepkiyi
vermedi. 

Avrupal› emekçilerin bu tavr›n› na-

s›l aç›kl›yorsunuz?

1864 y›l›nda enternasyonali iflçiler
kurmufltur. Yani ilk küreselleflmeciler ifl-
çilerdir. Ama her enternasyonal k›sa süre
sonra ç›kan büyük paylafl›m savafllar›n›n
tozu duman› alt›nda kaybolmufltur. An-
cak her fleye ra¤men tarihin çark›n› Bat›
iflçi s›n›f› ve mazlum milletler ileri do¤ru
döndürebilirler ancak. Atatürk bu gerçe¤i
saptam›flt›r. Ancak zamanla sistem Ata-
türk’ün açt›¤› yolun Bat› aç›s›ndan ne ka-
dar büyük bir tehdit yaratt›¤›n› gördü¤ü
için, hem Bat› iflçi s›n›f›n›n hakk›ndan
gelmifl hem de mazlum milletleri böl- yö-
net yöntemiyle etkisiz k›lm›flt›r. 

‹flçi s›n›f›n›n örgütleri olan sendika-

lar›n büyük bölümü de küreselleflmeye

ayak uydurmad› m›?

Sistem, “uluslararas› yeni ekonomik
düzen” yerine “küreselleflme” diyerek,
yani tam bir propaganda sözcü¤ü kulla-
narak önemli bir kesimi ikna etmeyi, kan-
d›rmay› baflard›. Çünkü küreselleflme
sözcü¤ü herkese çok hofl ça¤r›fl›mlar ya-
p›yordu. Marksistlerden ‹slamc›lara dek
herkes küreselleflmeci oldu.

Küreselleflmeci olanlar›n hepsinin

de Atatürk karfl›t› olmas› tesadüf mü?

Onlar›n Atatürk karfl›t› olmas›n›n se-
bebi flu: Atatürk antiemperyalist ve maz-
lum milletlere öncülük eden mücadelesi
nedeniyle farkl› bir küreselleflmeyi savu-
nan bir liderdir. Frans›z Devrimi’nin orta-
ya koydu¤u tüm ilkelerin Bat› d›fl›ndaki
en büyük temsilcisi Atatürk’tür. Sömür-
gecili¤e ve emperyalizme karfl› insanlar
aras›nda hiçbir ayr›m gözetmeyen yap›-
s›yla Atatürk bu yönde bir küreselleflme
yanl›s›d›r. Atatürk demokratt›r ve müca-
delesinin her safhas›nda halka dan›flmak,
halka dayanmak ihtiyac› duymufltur. Ata-
türk kimseden talep gelmedi¤i halde Mil-
li Mücadele’yi bafllatt›ktan sonra 20 ka-
dar kongre toplam›fl ve TBMM’yi kur-
mufltur. Sermayenin kay›ts›z flarts›z ege-
menli¤ine karfl› Atatürk millet egemenli-
¤ini savunmufltur. Atatürk’ün ekonomik
ve toplumsal felsefesinde sosyal devlet
vard›r, hak vard›r, eflitlik vard›r. 

Küreselleflme yanl›lar› her küresel-

leflmenin, Bat›’dan gelen her düflünce-

nin iyi oldu¤una inanarak büyük bir

hata yapm›yorlar m›?

Evet yap›yorlar. Bu nedenle “Nas›l
bir küreselleflme, neyin küreselleflmesi,
kimin için küreselleflme?” sorular› önem-
lidir. fiimdi yaflad›¤›m›z çarp›k bir küre-
selleflme, adeta bir propaganda. Berlin
Duvar› y›k›ld› ama imtiyazl› s›n›flar›n ve
kesimlerin etraf›n› çeviren duvarlar daha
da yükseldi. Zenginlerin buraya gelme-
sinde sorun yok, ama yoksullar›n oraya
gitmesinde büyük sorunlar var. Çünkü
daha bafltan kaçak olarak damgalan›yor-
lar. Uça¤›n tekerlek yuvas›nda, kamyo-
nun deposunda Bat›ya gitmenin yolunu
ar›yorlar ve onlar›n ak›betlerini sadece
haberlerde izleyebiliyoruz. Bu olmas› ge-
reken bir küreselleflme de¤il, çarp›k, ada-
letsiz bir küreselleflme. 

Günümüzün emperyalist- kapitalist
Avrupa’s› ile bilimin, ayd›nlanman›n Av-
rupa’s› ayn› de¤ildir. Küreselleflmeciler
dünya halklar›na, “Benim mal›m benim,



senin mal›n yine benim” diyorlar. Örne-
¤in AB, Dicle ve F›rat su havzas›n›n yö-
netimini uluslararas› bir komisyona dev-
retmemizi istiyor. Ama ABD ya da ‹ngil-
tere, kendi do¤al kaynaklar›n›n yönetimi-
ni uluslararas› bir komisyona ya da baflka
ülkelere asla devretmiyorlar. 

Dünyaya dayat›lan bu çarp›k küre-

selleflmenin ideolojisi ne?

Bu soruyu sorunca “‹deolojilerin so-
nu geldi” yan›t›n› veriyorlar. Ben bu laf-
lar› duyunca, “fieytan›n en büyük kurnaz-
l›¤›, bizi kendisinin olmad›¤›na inand›r-
mas›d›r” sözünü an›ms›yorum. “‹deoloji-
siz toplum kuruyoruz” laf›n›n asl›nda en
ideolojik söylem oldu¤unu unutmamak
laz›m. 19. yüzy›l vahfli kapitalizminin, ki-
bar ad›yla liberalizmin, günümüzde daha
s›k kullan›lan ifadesiyle neo-liberalizmin
ideolojisidir küreselleflme. Bu ifli o kadar
kutsayanlar ç›kt› ki, yoksullar lehine dev-
let müdahalesini, tanr›sal iradeye ayk›r›
bulanlar bile görüldü. K‹T’ler sat›l›rken
“Bunlar zaten devletin s›rt›nda kambur”
dendi. Özellefltirmeler sermayenin tabana
yay›lmas› olarak sunuldu. 24 Ocak karar-
lar› rahat uygulans›n diye 12 Eylül darbe-
si yap›ld› ve iktidara Turgut Özal getiril-
di. Özal çizgisinin devam› olan Tansu
Çiller, “Son sosyalist devleti y›kt›k” di-
yordu özellefltirmeleri savunurken. fiimdi
de “Babalar gibi satar›m” diyen bir ikti-
dar var. Freidman, Hayek gibi düflünürler
sosyal güvenli¤i israf olarak görürler.
Sosyal güvenli¤in aile dayan›flmas›n›,
toplumsal dayan›flmay› kald›rd›¤›n› savu-
nurlar. Bunlar dikkate al›nd›¤›nda küre-
selleflmenin ideolojisinin vahfli kapita-
lizm oldu¤u ortaya ç›k›yor.

Bu durumda küresel dünyay› kimin

yönetece¤i sorusu karfl›m›za ç›k›yor.

fiimdi s›n›rlar›n aç›lmas› dayat›l›yor,
uluslararas› pazarla bütünleflmek ve bu
pazar›n yasalar›yla yönetilmek gerekti¤i
belirtiliyor. Pazar sanki sahipsizmifl gibi
gösteriliyor. Ama gerçek öyle de¤il. Çün-
kü bu pazar sahipsiz de¤il, sahibi var ve
sahibi de uluslararas› tekelci sermaye.
358 dolar milyarderinin geliri dünya nü-
fusunun yar›s›na eflit. fiili’de Allende’yi
öldürenler, Türkiye’de 12 Eylül darbesini
yapanlar hep ayn› merkezden yönetilmifl-
lerdir. Turgut Özal’›n “12 Eylül olmasay-
d› iktidara gelemezdik” sözü bu ba¤lam-
da önemlidir. Dünyan›n görünen ve gö-
rünmeyen güç odaklar› vard›r. IMF ve

Dünya Bankas› gibi kurumlar küresel im-
paratorlu¤un politbürolar›d›r. Bu kurum-
lar demokratik biçimde oluflmam›flt›r.
Kararlar demokratik yollarla al›nmaz. Bu
yüzden de Atatürk ve Türk Devrimi ile
büyük çeliflkileri vard›r. Çünkü bir yanda
“Hakimiyet kay›ts›z flarts›z milletindir”
diyen, muas›r medeniyet seviyesinin üze-
rine ç›kmam›z› arzulayan Gazi Mustafa
Kemal var, di¤er yanda ise egemenli¤in
uluslararas› tekelci sermayenin, emperya-
lizmin elinde olmas› gerekti¤ini savunan
küresel güçler var. Yani Atatürk gerçek
anlamda toplumcu, eflitlikçi, adil ve de-
mokratik bir küreselleflmeden yana, ama
günümüzde küreselleflmeyi savunanlar
kendi iktidarlar›ndan baflka bir fley dü-
flünmüyorlar. 

Atatürk ça¤›n›n en demokratik rejimi-
ni kurdu¤u zaman Avrupa’da Hitler, Mus-
solini, Franko, Salazar iktidarlar› yaflan›-
yordu. Büyük Britanya ve ABD, kendi
yurttafllar›n›n bir bölümüne de¤il yurttafl
olarak, insan olarak bile bakm›yordu.
Atatürk genel ve eflit oy hakk›n› toplumun
tüm kesimlerine verdi¤i zaman, kad›nlar›-
m›z› insan ve yurttafl yapt›¤› zaman, Av-
rupa’da kimi ülkelerde kad›nlar›n oy hak-
k› yoktu. ‹ngiltere’deki iflçilerden daha
önce oy verme hakk›na kavufltu bizim ifl-
çilerimiz. Osmanl› Devleti’nde de iflçile-
rin oy hakk›n›n bulunmad›¤›n›, sadece
belli oranda gayrimenkulü olanlar›n oy
kullanabildiklerini an›msatmak isterim. 

ABD ile Avrupa aras›nda zaman

zaman beliren çeliflkileri nas›l yorum-

luyorsunuz?

ABD ile Avrupa ç›karlar› aç›s›ndan
zaman zaman çeliflirler. Ama Türkiye ile

ilgili olarak daima ittifak halinde olurlar.
Aralar›ndaki bu çeliflkiyi Türkiye’ye pay
ç›kacak flekilde asla boyutland›r›p, derin-
lefltirmezler. ABD, Türkiye’yi zay›flata-
cak bir unsur olarak PKK terörünü kulla-
n›yor. Yeryüzündeki hiçbir egemen güç,
“Tamam, benim vaktim doldu” diyerek
tarih sahnesinden çekilmemifltir. Müthifl
bir silahlanma yar›fl›n›n oldu¤u günümüz
dünyas›nda Türkiye’yi bunal›ma sokmak,
istikrars›zlaflt›rmak için emperyalizm
sözde soyk›r›m iddialar›n› da kullanmak-
tad›r. ABD hükümeti Ermeni diasporas›-
n›n bask›s› alt›nda de¤ildir, tersine dias-
pora ABD’nin bask›s› ve güdümü alt›n-
dad›r. Ülkemizde Ermeni tezlerini savu-
nan kimi bilim insanlar›n›n Ermenistan
arflivlerine girmek için Erivan’a gittikle-
rini ama arflive sokulmad›klar›n› unutma-
yal›m. 

Bat› Türkiye’ye Yugoslavya modelini
biçiyor. Israrla bölücülü¤ün arkas›nda
duruyorlar. Sevr’i diriltmek istiyorlar.
Oysa Türk ulusu da, Türk burjuvazisi de
bölünmek istemiyor. Ama bir k›sm›n›n da
zaman içinde, aynen Yugoslavya’n›n da-
¤›lmas› sürecindeki Sloven burjuvazisi
gibi bölünme yanl›s› tutum alabilece¤ini
hiç akl›m›zdan ç›karmayal›m. 

Burnumuzun dibinde Yugoslavya ör-
ne¤i dururken kimileri hala “Avrupa bize
ne yapmak istiyor?” diye soruyorlar. Te-
rör örgütü PKK halk aras›nda ayr›flma-
n›n, giderek çat›flman›n gerçekleflmesi
için çabalarken, demokratikleflti¤imizi
sananlar var maalesef. Bosna anayasas›n-
da, ülkenin Merkez Bankas› baflkan›n›
IMF’nin tayin edece¤i, bu kiflinin de Bos-
nal› ve civar ülkelerden olamayaca¤› ya-
z›l›yken, ABD’nin bölgemize bar›fl geti-
rece¤ini düflünenler var. Oysa ekonomik,
askeri ve siyasi ba¤›ms›zl›¤›n bir bütün
oldu¤unu görmek gerekir. E¤er Türkiye
bölgesinde etkili bir güç olsa bu çullan›fl-
lar› daha kolay atlatabilir. Ancak iktisadi
aç›dan komflular›m›za göre çok parlak
durumda de¤iliz. Komflular›m›zla sorun-
lar›m›z var. Ermenistan gibi emperyaliz-
min oynad›¤› oyunlar› göremeyen kom-
flular›m›z da var. Hâlbuki Ermenistan,
Azerbaycan ve Türkiye ile düflman olaca-
¤›na dost olsa, ticari ve siyasi olarak çok
fley kazan›r. 

Küresel güçlerin, Türkiye’yi güdümü-

ne almak isteyenlerin Atatürk düflmanl›-

¤›n›n sonu gelmeyecek gibi görünüyor.

Gelmeyecek, çünkü Atatürkçülük de-
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mek demokrasi, antiemperyalizm ve
uluslar›n eflitli¤ine dayanan bir düzeni sa-
vunmak demektir. Atatürk’e karfl› din is-
tismar›, bölücülük ve 2. Cumhuriyetçilik
yap›lmas›n›n nedeni bu. ‹stiklal Marfl›m›-
z›n flairi Mehmet Akif Ersoy, M›s›r’dan
yazd›¤› mektupta “Dünyada ‹slam’›n en
güzel yafland›¤› ülke Türkiye Cumhuri-
yeti’dir” demifltir bu yüzden. Atatürk’ün
benimsedi¤i iman bilerek, bilinçle, er-
demle, tevazuyla yaflanand›r. Bat›ya ba-
¤›ml›l›¤› savunan bir Müslümanl›k ola-
maz. Ülkemizdeki bölücülerin emperya-
lizmi temsil ettiklerini hiç ak›ldan ç›kar-
mayal›m. Dünyan›n her taraf›nda bölün-
meyi zenginler ister, yoksullar de¤il. ‹tal-
ya’da kuzey, ‹spanya’da Bask bölgesi,
Belçika’da Flamanlar, Yugoslavya’da
Slovenler ve H›rvatlar bölünmeyi istemifl-
lerdir ve istemekteler. Türkiye’nin bölün-
mesini savunanlar, ‹stanbul’un Avrupa
Birli¤i’ne tek bafl›na baflvurmas› halinde
tam üye olaca¤›n›, Diyarbak›r’›n ise asla
AB üyesi olamayaca¤›n› bilmiyorlar m›?
Elbette biliyorlar. Ama amaçlar› ülkemiz-
de iç savafl ç›karmak, kaos ortam› yarat-
mak, sonra da sözde bar›fl gücü yollamak. 

Bat›n›n da yeryüzündeki her fley gibi
iki yüzü vard›r. Bir yüzünde halk›n kat›l›-

m›, sosyal güvenlik, refah devleti olan
Bat›n›n emperyalist, ›rkç›, ç›karc›, sö-
mürgeci yüzünü de görmek gerekir. ‹s-
panya’n›n Yahudileri 1492’de ülkeden
kovdu¤unu, Hitler’in Alman Yahudileri-
ne yapt›klar›n› hiç unutmamal›y›z. Hepi-
mizin çok hakl› olarak elefltirdi¤i 12 Ey-
lül darbesi sonras›nda bile, 1402’lik olan
ve üniversite ile ilifli¤i kesilen bilim in-
sanlar› aras›nda etnik kökeninden dolay›
üniversiteden at›lan bir kifli dahi yoktur.
12 Eylül’ün gadrine u¤ram›fl bir bilim in-
san› olarak diyorum ki 12 Eylül darbesi
bile ›rkç› bir liste yapmam›flt›r. Osmanl›
Devleti’nde 1915 tehcirine gelene dek
Ermeni d›fliflleri bakanlar›, Dan›fltay üye-
leri, yüksek rütbeli bürokratlar, sanatç›lar
yok muydu? Türk toplumundaki bu anla-
y›fl›, kardeflli¤i, hoflgörüyü hiç unutma-
mal›y›z. Oysa küreselleflme yanl›lar›n›n
en sevdi¤i ülke olan ABD, ‹kinci Dünya
Savafl›’nda kendi yurttafl› olan Japon kö-
kenli Amerikal›lar› ülkenin iç bölgelerin-
de toplama kamplar›nda tutmufltu. 

Türkiye’de yaflanan terör olaylar›-

n›n arkas›nda emperyalizm oldu¤unu

bir türlü anlamak istemeyenlere ne di-

yorsunuz?

Asala terörü bitince PKK terörü baflla-
d›. Emperyalizm etnik, dinsel, mezhepsel
kökenleri kullanaca¤› araçlar olarak görür
çünkü. Ülkemizde etnik kökenine bak›l-
madan cumhurbaflkan›, baflbakan, kuvvet
komutan›, odalar borsalar birli¤i baflkan›
olan yurttafllar›m›z dururken, ülkemizde
ayr›mc›l›k uyguland›¤›n› savunanlara çok
flafl›r›yorum. Parmak ay› gösterince de-
mek ki baz›lar› hala aya de¤il, parma¤a
bak›yorlar. 2. Dünya Savafl› sonras›nda
Yalta ve Potsdam’da ABD ve SSCB dün-
yay› bölüflmüfllerdi.

Türkiye’nin Kemalist politikalardan
vazgeçmesinde SSCB taleplerinin de et-
kisi olmufltu. Bu “Sovyetler ve komünizm
öcüsü” ülkemizin NATO’ya girmesinin
de temel nedeni oldu. SSCB çökünce
ABD yeni bir öcüye, tehdide gereksinim
duydu ve sonuçta da buldu. ABD’nin bul-
du¤u bu yeni öcü “‹slami terör” oldu. Ve
bu yüzden tüm çabalar›na ra¤men bir
böbrek hastas› olan Usame Bin Ladin’i
bir türlü bulam›yor! 11 Eylül 2001’de ikiz
kulelere yap›lan sald›r›lar› küresel kapita-
lizmin küresel faflizme dönüflmesinde
kullan›yor. “‹slamc› terör” korkusunu ve
paranoyas›n› yayarak istedi¤i ülkeyi iflgal
ediyor. �

US‹AD OLA⁄AN
GENEL KURULU MAYIS’TA

26 May›s 2010'da, genel merkez binam›zda
5. Ola¤an Genel Kurulumuzu topluyoruz.

Gerçeklefltirilecek olan 5. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›n›n tüm US‹AD camias›na

baflar›lar getirmesini temenni ederiz.
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Bir önceki yazımızda gelece-
ği kestirmenin yegane yolu-
nun yapılan planlara ve bu
planların gerçekleşebilmesi

için yapılanlara bakmak olduğunu
vurgulamıştık. Ayrıca; 

� Enerji yönetiminin artık siyasi,
ekonomik, teknik, çevre ve sosyal bo-
yutların iç içe geçtiği karmaşık bir ya-
pıya büründüğünü

� Bunları kısa orta uzun vadede
yeterli kalitede planlamayan, planla-
rını güncelleyip icra edemeyen ülke-
leri zor bir enerji geleceğinin bekledi-
ğini, 

� Yenilenebilir enerji kaynakları-
nın ise bu planlamada en büyük dik-
kat payını gerektirdiğini

� Türkiye’nin ise planlama konu-
sunda bazı temel soruların cevapları-
na bakarak planlamada “yok” a ya-
kın bir konumda durduğunu

� YEK’in gündeme gelmesini taki-
ben bekletilmeye alınmasının sebep-
lerine bakmıştık.

Bu yazıda ise pratik olarak yakın
gelecekte gözükenleri ve yapılması
gereken planlamaya kısaca değinece-
ğim.

1- YEK değişiklik tasarısında gü-
neş enerjisine alım garantili fiyat
teşviki ne olabilir?

Öncelikle TBMM’de görüşme sı-

rasında bekleyen ve kısaca YEK ola-
rak anılan, Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifine bakalım.

Öyle görünüyor ki YEK için düşü-
nülen değişiklikler kanun tasarısı
gündeme alınırsa önergelerle değişti-
rilecek, tekrar enerji komisyonuna
gitmeyecek.

Güneş enerjisi ile elektrik üretim
santrali (GES) anahtar teslim yatırım
maliyetleri, Avrupa’da 2008’de 1 MW
kurulu güç için 6-8 milyon Euro iken
2009’da bu miktar 3-4 milyon Euro’ya
düştü, 2010’un bu ilk aylarında ise 2
milyon Euro civarına inmiştir. Bugün

büyük firmalar 1 MW Kurulu güce 2
milyon Euro teklif verebilmektedir.
Panel maliyetleri ise 1 MW Kurulu
güç için 1 milyon Euro civarındadır.

Çeşitli panel ve seminerlerde, bu
sert yatırım maliyeti düşüşlerinde
krizin büyük etkisi olduğu ve fiyat-
ların ekonomilerin düzelmeye başla-
masıyla yeniden artabileceği belirtil-
mektedir. Ancak işin gerçeği, fiyat
düşüşlerindeki en büyük etkenin
hızla artan kurulum hacmi olduğu-
dur. 2009’da yaşanan krize rağmen
dünya genelinde büyük güçlerde
santral kurulumları yapılmaya baş-
lanmıştır. Ölçek ekonomisi (üretim
hacmindeki artış) fiyatları hızla aşa-
ğı çekmiştir. Şahsen bu fiyatların

YAZI D‹Z‹S‹

Türkiye’de Günefl Enerjisi
ile Elektrik Üretiminin
Gelece¤i – 2

fienol TUNÇ
Proje Enerji Ltd. Genel Müdürü 



ekonomilerin düzelmeye başlaması
ile daha da aşağıya ineceğini en
azından artmayacağını öngörmek
yanlış olmaz.

Avrupa, özellikle 2008 yılında
müthiş bir kurulum atağı yapan İs-
panya başta olmak üzere GES’lerde
hızlı koşmuş ve hızlı yorulmuştur.
2008’de büyük yatırım planlarını
gündeme alan ve çoğunu gerçekleşti-
ren AB ülkeleri, 2009’da GES yatırım-
larını ve çatı/lokal PV yatırımlarını
neredeyse tamamen durdurmuştur.
AB ülkeleri bu sıralara yeniden karar-
larını düzenlemeye başlasa da asıl
büyük pazarlar, ABD ve Çin’de GES
yatırımları hız kesmemiş bilakis çok
büyük ciddi miktarda artmıştır. Mısır,
Fas, Hindistan, İran gibi ülkeler de
hızla büyük ölçekli yatırımlara başla-
yacaklarını ifade etmektedir. Bu ker-
vanın 2010’dan itibaren hızla artaca-
ğını da öngörebiliriz.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
diyerek istikrara bakalım. Geçmişte
hangi ülkeler ne planlandı bugün ne
gerçekleşti dersek, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının planlamasında sicili
en düzgün ülkenin ABD olduğunu
görüyoruz.

ABD, yenilenebilir enerji kaynak-
larının ülke enerji planlaması içerisin-
deki alt planlamasını bir çalışma biri-
mi altında yürütmektedir. Adı “U.S.
Department of Energy (DOE), Solar
Energy Technologies Program” olan
bu birim, ABD’de güneş enerjisi ile
elektrik üretimini öncelikler, stan-
dartlar, alım teşvikleri ve ar-ge des-
teklerini de kapsayacak şekilde mer-
kezi olarak planlamakta ve sektörü
yönlendirmektedir. Birimin geçtiği-
miz yıllarda, 2010 yılı için belirlediği
güneş enerjisi ile elektrik üretim mali-
yetleri tutturulmuştur. Aşağıdaki tab-
loda, bu birimin 27 Ocak 2010 tarihli
değerlendirme raporundan alınan
hedefler sunulmaktadır.

2010 yılı için konulan hedefler yı-
lın başı itibariyle tutturulmuştur. Bü-
yük ihtimalle 2015 hedefleri ise 2014
yılında tutturulacaktır. Örneğin yo-
ğunlaştırılmış güneş enerjisi santral-
leri (CSP) ABD de 12 dolarcent/kWh
fiyatla elektrik üretebilmektedir. CSP
GES’ler için bu fiyat yaklaşık 8,8 eu-
rocent/kWh’a karşılık gelmektedir.

PV GES’lerde ise bu maliyet 18

dolarcent/kwh’in üzerine çıkmamak-
tadır. Bunun da karşılığı yaklaşık 13,2
eurocent/kWh’e karşılık gelmektedir.
2015 yılı hedeflerinin 10 dolar-
cent/kWh olduğuna dikkat çekmek
isterim. Aynı raporda, kurulum mali-
yetlerinin dağılımı aşağıda sunul-
maktadır.

Şimdi duralım ve Türkiye için bu
sonuçların ve planların YEK’e daya-
nan yorumlarını yapalım.

1- Avrupa ve ABD’deki GES
elektrik yatırım ve elektrik üretim
maliyetlerine göre Türkiye için uy-
gun teşvik fiyatları ne olabilir.

Avrupa ile ABD ve Çin arasında
en büyük fark GES yatırımı yapacak
sahaların büyüklüğünde ve ülkelere
gelen güneş enerjisi potansiyelinde-
dir.

Avrupa’da saha yoktur, olan saha-

lar (arazi) çok pahalıdır. Güneş enerji-
si ise İspanya ve İtalya’nın güney ke-
simleri hariç (yoğun turizm bölgeleri)
ABD ve Çin’in ekvatora yakın bölge-
lerine gelen güneş enerjisinden çok
daha düşüktür (ortalama 1/3 oranın-
da). Örneğin, 2008’e kadar teknoloji
ve uygulamalarda lider durumunda
olan Almanya’nın güneş enerjisi bi-
zim Karadeniz bölgemizden de dü-
şüktür. Dolayısıyla Avrupa güneş
enerjisi sektöründe oyunculuğu an-
cak ve ancak başka ülkelerdeki yatı-
rım olanaklarını değerlendirerek sür-
dürebilecektir. İşte bu noktada Avru-
pa’nın en öncelikli teknoloji satış pa-
zarlarından birisinin Türkiye olduğu-
nu söyleyebiliriz. Kısaca Türkiye, Av-
rupalı üreticilerin kendi ülkelerinde
kurdukları GES’lerin elektrik üretim
maliyetini baz almamalıdır. Hem ya-
tırım maliyetleri Türkiye’ye göre
(arazi ve işçilik maliyetleri başta)
yüksektir, hem kurulum ölçekleri kü-
çük olduğundan birim fiyatlar ABD
ve ÇİN’e göre daha yüksektir, hem de
aynı birim santral kurulu gücünden
elde edilen elektrik enerjisi değerleri,
güneş enerjisi girdileri daha düşük
olduğundan daha küçüktür ki bu da
elektrik satış fiyatını yukarı çekmek-
tedir   (santral bazında değerlendiril-
melidir).

Nitekim bu sebeple Avrupa meş-
hur DESERTEC projesi ile Kuzey Af-
rika’ya (ekvator kuşağı ile Akdeniz
arasındaki bölge) 500 milyar Euro tu-
tarında uzun vadeli büyük bir GES
yatırım projesi başlatmıştır. Türki-
ye’nin mail ve hizmetleri ile burnu-
muzun dibindeki bu projede yer alan,
GES kuran ülkelerin içerisinde olma-
ması bence ayıbımızdır.

ABD’de 12 dolarcent/kWh fiyatla
elektrik satan santrallerin kurulu güç-
leri sürekli büyümektedir, sürekli da-
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ha büyük çapta santraller kurulmak-
tadır. Aynı şekilde Türkiye’de de bü-
yük ölçekli santrallerin veya orta-kü-
çük ölçekli çok sayıda GES kurulaca-
ğını varsayalım. 

Bir an bir rüya görelim ve
EPDK’nın bol miktarda GES lisansını
hızla vereceğini ve lisans alanların da
yatırımcı olduklarını, 2012-2013’de
santrallerin işletmeye alınmaya başla-
yacağını düşünelim.

2013’te ABD’de GES elektrik üre-
tim maliyetinin 11 dolarcent/kWh ol-
duğunu düşünelim. ABD’de bu san-
trallerin kurulduğu sahalardaki gü-
neş enerjisi girdileri (Kaliforniya gi-
bi), Türkiye’nin tam ortasından Ak-
denize kadar olan bölgedeki en elve-
rişli sahaların güneş enerjisi girdisin-
den yaklaşık %10-%15 daha fazladır.
Dolayısıyla bu fiyatı öncelikle %15
yukarı çekmemiz lazımdır. 11 X 1,15 =
12,65 dolarcent/kWh elde ederiz. Bu

da yaklaşık 9,3 eurocent/kWh eder.
Buna bir de teknolojinin ABD ye-

rine Türkiye’de kurumlunun getire-
ceği ek maliyet en muhafazakar bir
şekilde %10 koyarsak, bu değer 1,1 =
10,23 eurocent/kWh olacaktır. GES
yatırımcısına da bir %10 kar koyalım,
10,23 X 1,1 = 11,2 eurocent/kWh gibi
bir değer elde ederiz.

Kaba bir hesapla, Türkiye’de 2013
yılında işletmeye alınabilecek
GES’lerle elektrik üretim dip maliyeti
11,2 eurocent/kWh’ın altında olma-
malıdır diyebiliriz.

Aynı hesapları ve bilgileri ilgili
bürokrat ve siyasilerimize birçok fir-
ma yöneticisinin sunmamış olduğu-
nu düşünmek hata olur. Bu mantıkla
şahsen YEK’teki alım fiyatının
2016’ya kadar kurulacak CSP GES’ler
için 11-12 eurocent/kWh’e önergeler-
le indirileceğini tahmin etmek yanlış
olmaz. Dünya 2008’de başlayan eko-

nomik tıkanmayla yeni bir yöne git-
mektedir o yönün önemli bir bacağı
da artık eskisinden çok daha zorlu ve
daha çok ilme bilme, teknik bilek gü-
cüne, verimlilik ve ölçek gücüne da-
yalı bir rekabet ortamı olacağıdır. Bu
ortamda daha avantajlı güçlü oyun-
cuların Türkiye pazarında yüksek
maliyetli daha az avantajlara sahip
oyuncuların arkasında duracağını
beklememek lazımdır.

Bu fiyat, eğer Türkiye büyük GES
kurulumlarının önünü açarsa, ölçek
ekonomisiyle yerli işçilik ve kurlum
hizmetlerindeki yerli katkının, yerli
uygun finansman katkısı, v.s.  ile da-
ha da aşağıya çekilebilir. Ancak bun-
ların düzenli bir şekilde planlanması
ve uygulanması gerektiğini dikkate
alırsak ve lafımıza değil de ayinemize
bakarsak, yapılabilirliğine inanmak
güçtür.

Biz GEPA’yı 2008’de Sayın Hilmi
Güler’e sunduktan ve EIE’de yayın-
landıktan sonra gündeme gelen YEK
güncellemesinde fiyatın konuşuldu-
ğu bir sohbette Sayın Güler’in soru-
su üzerine güneşi 10 eurocent/kwh
ile alım garantisi getirecek bir dü-
zenlemeyi hızla çıkartıp, yerli katkı-
nın ve kurulum ölçeklerinin maksi-
mum düzeyde tutulacağı bir düzen-
lemenin bir an önce yapılması yö-
nünde bir görüş belirtmiştik. Tabi bu
görüş sürpriz ve akla gelen acemi bir
görüş değildi, yukarıda belirttiğim
değerler ilgili raporlarda 2008’de çok
net zaten ortaya konmuştu sadece
kimse araştırmıyordu. Ayrıca zaman
geçtikçe güneşin önümüzdeki yıllar-
da beklenen müthiş gelişimini  teh-
dit olarak algılayacak diğer enerji



kaynaklarına ait lobilerin de boş
durmayacağı da belliydi. O zaman
30-35 eurocent/kWh’in altında üre-
tim imkansızdır diyen havalı yaban-
cı CEO’ların ve temsilci firmaların /
STÖ temsilcilerinin 35-40 euro-
cent/kWh isteklerine göre bu değere
gülümsemelere yol açmıştı. Şimdi
bu arkadaşlar en erken 2012’de tesi-
se kazma vurabilirlerse, YEK oylanır
ve yasalaşır ise 10 eurocent/kWh
alım garantisini  bulurlarsa ve tabi
şebekeye yatırım ve bağlantı imkanı
bulurlarsa sevinebilirler.

Diğer yandan geçen sayıda verdi-
ğim elektrik talebinin 2001 ve 2008 de
kırılmasıyla, beklenen elektrik tüke-
tim artış eğrisi ile gerçekleşen elektrik
tüketim artış eğrileri arasında kalan
boşluğu düşünün. Türkiye’nin elek-
triğinin %50 sinin doğalgazla üretil-
diğini dikkate alın. Bu boşluk tüketil-
mesi beklenen ancak tüketilemeyen
ciddi bir miktardaki doğalgazın bu-
gün tüketemediğimiz ve ödemekle
yükümlü olduğumuz ve muhtemelen
de büyük kısmını zamanında tükete-
meyeceğimiz doğalgazın pay maliye-
tini de işaret etmektedir. Bu maliyetin
bakkal hesabı bile yapsanız 2008-2010
yıllarında birkaç milyar dolar olacağı-
nı bulabilirsiniz. Azalan taleple birlik-
te alım garantisi olan her 1 MWh ye-
nilenebilir kaynaklı elektrik üretimi-
nin de, doğalgazla üretilecek 1 MWh
elektriğin üretilmemesi yönünde teh-
dit olacağını düşünün. Başta güneşe
dolayısıyla fosil yakıt lobilerinden
baskı gelmemesi mümkün müdür?
Hatta son aylarda rüzgar enerjisi yatı-
rımcılarının dahi artık güneşi tehdit
olarak görmeye başladıkları verilen
beyanatlardan izliyoruz. Tüm bunlar
2008 yaz öncesi yaptığım öneriye gü-
len güneş enerjisi uzmanlarının göre-
medikleri ve kendi kendilerini diğer
sebeplerle de ayaklarından vurdukla-
rı konulardır. Şahsen güneşe maksi-
mum teşvik verilmesini tabi çok iste-
rim ancak olabilecekleri ve olamaya-
cakları bu sektörün mensuplarının
artık biraz daha gerçekçi ve profesyo-
nellikle değerlendirmesini dilerim.

Güneş enerjisi ile elektrik üreti-
minde verimlilik oranları ise labora-
tuar ortamlarında çok hızlı gelişme
kaydetmiş olmasına rağmen, ticari
ve ölçekli ortamda bu artış doğal ola-

rak gözlenememiştir. Ancak 2010 yı-
lındaki ticari anlamda kullanılan
ürünlerdeki verimliliklerle 2015 yı-
lında ticari olarak kullanılacak ürün-
lerdeki verimliliklerin hem CSP hem
PV teknolojilerde %5-%10 arasında
gelişme kaydedeceğini büyük üreti-
cilerin plan hedeflerine bakarak ön-
görebiliriz.

2- Mevcut şebekeye GES’lerin
bağlantı imkanları nedir?

Bu soruya bugüne kadar daya-
naklı cevap veren olmadı. Biz bu ça-
lışmaya 2009 yazın başladık ve çalış-
mayı 2010 Şubat sonunda tamamla-
dık. 38,5 paralel ve altındaki TM’lerin
154 kV baralarında, aynı rüzgarda
baz alındığı rivayet edilen, trafo kısa
devre gücünün  %5’ini kabul edersek,
yuvarlanmış olarak toplam 24.000
MW’tır. Bu değerin hesaplanmasında
verilen bağlantı görüşleri, alınan li-
sanslar ve mevcut üretim tesisleri de
dikkate alınmıştır. Aynı şekilde 38,5
paralel ve altındaki TM’lerin OG ba-
ralarında bu defa trafo kısa devre gü-
cünün herhangi bir yüzdesi dikkate
alınmadığını durumdaki değeri vere-
yim, yuvarlanmış bağlantı toplam ka-
pasitesi 15.000 MW’ tır. Trafo bağlan-
tı kapasiteleri yük akışlarına göre de-
ğişkenlik gösterdiğini dikkate alarak,
bu değerlerin önümüzdeki yıllarda
bir miktar daha da fazla olacağını ön-
görebiliriz. Halen ekonomik kriz se-
bebiyle beklenenden düşük seyreden
elektrik tüketimimizin, ekonomik
krizden çıkılmaya başlanmasıyla bir-
likte artması beklenmektedir. Bu du-
rumda yukarıda belirttiğim bağlantı
potansiyeli değerleri de artacaktır.

Dolayısıyla şebekede GES’ler için
bağlantı kapasitesi sorunu yoktur.
Ayrıca 2010 yılından itibaren sanıyo-
rum Türkiye bir trafo standardizas-
yonuna (154/31,5 kV standardı) ve
ciddi boyutta hat ve trafo yatırımına
başlayacaktır.

Hazırlanması beklenen GES yatı-
rımlarına ilişkin mevzuatta, özellikle
GES’lere bağlantı imkanlarına yöne-
lik mevzuat hazırlanırken, TM ba-
zında değil, bara bazında bağlantıla-
rın değerlendirmesinde fayda var-
dır. Ayrıca, gündüz saatlerinde gü-
neş enerjisinden elde edilen ısıyı
anında değil, örneğin tuz ile bu ısıyı

depolayarak elektriğin talebin yük-
sek olduğu ve elektriğin daha pahalı
olduğu aksam ve gece saatlerinde
stabil bir şekilde şebekeye elektrik
üretebilecek santrallere verilecek
bağlantı kapasitesi, anında elektrik
enerjisi üreten GES’lerden farklı de-
ğerlendirilmelidir. 

3- Türkiye’de GES kurulabilecek
potansiyel saha miktarı yeterli mi-
dir?

Türkiye bu açıdan çok şanslı bir
konumdadır. Yaptığımız çalışmalarla
2009 yılında herhangi bir niteliği ol-
mayan (tarım, orman, sit, kullanılan
mera v.s.) ve 38,5 paralel ve altında 35
bin küsur hazine arazisini poligon
olarak çizdik. Bu alanların önce bir-
kaç yüz adedinin mülkiyetlerine ve
arazinin fiilen yerinde uygunluğuna
baktık. Şu an elimizde 3.000’in üze-
rinde bu şekilde bakılmış ve doğru-
lanmış saha bilgisi envanteri vardır.
Önümüzdeki aylarda bu değerin yak-
laşık 10.000 adet sahaya çıkartmaya
çalışıyoruz.

Bu çalışma, dünyada ülke bazında
yapılan ilk ve tek çalışmadır. Şimdi,
diğer santrallere göre çok daha büyük
alanlar gerektiren GES’lerin, önü-
müzdeki yıllarda çok hızlı gelişmesi
beklenen GES yatırımları ile özellikle
tarım ve orman arazilerini talan et-
memesi için ABD de dahil, ülkelerin
arazi kullanımı konusunda daha yeni
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yeni ne yapalım sorularını sormaya
başladıklarını sektör haberlerinde
okuyoruz.

Türkiye’de yine geçtiğimiz 1-1,5
yılda, güneş uzmanı emlakçılar dahil
büyük miktarlarda tarım arazilerinin,
özellikle Konya ve Karaman’daki bü-
yük ovalarda yatırımcılara satıldığı,
satın alınması tavsiye edildiğine şahit
olduk. Bu son derece yanlış ve tehli-
keli bir olgudur. Öncelikle, bu bölge-
lerde trafo bağlantı imkanları, çok sa-
yıda bu tür sahadan sadece birkaç
trafoya bağlantı için başvurulacağı
düşünülürse bağlantı imkanı son de-
rece kısıtlı olacaktır. Bu bölgelerde li-
sans başvurusu yapacak yatırımcılar
çok sayıda yatırımcı ile katkı payı iha-
lesine (açık arttırmayla üretecekleri

elektrikten verecekleri katkı payı) gi-
recektir.

Asıl üzücü husus, mevzuatın bi-
linmemesidir. Bir araziye sahip ol-
mak (veya kiralamak veya arazi sahi-
binden muvafakat almak )  o araziye
başkasının lisans başvurusu yapıla-
mayacağı anlamına gelmez. Herkes
bu arazilere başvurabilir (kamulaştır-
ma talebi ile) ve aynı araziye yapıla-
cak veya arazisi çakışacak lisans de-
ğerlendirmelerinde, arazi sahipleri
dahil tüm başvuru sahipleri eşit hak-
ka sahiptir. 

Tehlike ise Türkiye’nin en verimli
tarım arazilerinin, ve hatta verimli
mera ve orman arazilerinin önümüz-
deki yıllarda (örneğin 10-20 senelik
bir zaman diliminde), vasıfsız uz-

manların, vasıfsız hazine arazilerini
bulamamaları sebebiyle, verimli me-
ra ve tarım arazilerinin cipe atlaya-
rak gözle görülebilir büyük düz yer-
lerde en kolay bulunan araziler ola-
rak bulmaları sebebiyle talan edilme
riskinin olmasıdır. Ancak yaptığımız
çalışmalarda Türkiye’de 38,5 paralel
ve altında yaklaşık 11.500 km2 vasıf-
sız arazi olduğunu belirtiyoruz ve
ayrıca yatırımcılara mevcut toprak
koruma kanunu ve ilgili “Tarım Ara-
zilerinin Korunması, Kullanılması ve
Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tü-
zük”ün iyi okumalarını tavsiye edi-
yoruz. Bu kanunda yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretim santrallerine “Mutlak tarım
arazileri, özel ürün arazileri, dikili ta-
rım arazileri, sulu tarım arazileri al-
ternatif alan bulunmaması ve kuru-
lun uygun görmesi şartıyla;…” ifa-
desi vardır. Biz lisans başvurularını
takiben bu tür alanlara eğer GES li-
sansı verilirse elimizdeki alternatif
alanları ilgili STÖ’lere açarak işlet-
meyi durdurma yönünde yardımcı
olmayı planlıyoruz. Türkiye bir ta-
raftan güneş enerjisine girerken di-
ğer taraftan plansızlık ve çalışma ya-
pamamazlık sebebiyle elindeki de-
ğerli tarım arazilerini heba etmemeli-
dir. Vasıfsız arazi adetleri henüz yak-
laşık 3.000 adedi mülkiyet ve fiziksel
özellikleri ile doğrulanmış olmakla
birlikte, önümüzdeki aylarda bu de-
ğer 10.000 adede ulaşacaktır, arazi
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envanteri aşağıdaki gibidir.
Ayrıca belirtmekte fayda gördü-

ğüm iki husus daha var. Birincisi her-
hangi bir sahayı, güneş enerjisi için
başvurulmak üzere önceden direkt
veya dolaylı teminat altına almanın
herhangi bir yolu yoktur. İkincisi ise,
özellikle Türkiye’nin güney batı ke-
simlerinde arazi nitelik hareketliliği
çok yüksektir. Bugün bir niteliğe sa-
hip arazi, yarın başka bir niteliğe sa-
hip olabilir. Yatırımcıların bu hususla-
rı rivayetlerle değil, ilgili kanunlar ve
yönetmelikleri kullanarak dikkatlice
incelemeleri gerekir. Artık geçmişte
olduğu gibi ÇED raporu alınabilirliği
yoruma açık arazilerde santral kur-
mak kolay olmayacaktır. Çevre hassa-
siyeti çok hızlı artmaktadır. Özellikle
vasıflı mera, tarım ve orman arazile-
rinde bugün lisans alınarak işletmeye
alınan tesislerin, takip edecek yıllarda
açılabilecek davalarla işletmelerinin
durdurulma riski taşıması, yüksek
risk taşıması söz konusudur.

4- Türkiye’nin hangi bölgelerin-
de güneşten ne miktarda elektrik
enerjisi üretilebilirim?

Bu soruya örnekler vererek cevap
verelim. Örneğin Konya il sınırların-
da yaklaşık 1400 metre rakımlı bir sa-
hada 1 MW kurulu güç ile iki eksen-
de güneş izleme sistemine sahip bir
PV tesis, mevcut verimlilik oranları
ile yılda  yaklaşık 2.200 MWh elek-
trik üretecektir, aynı lokasyonda yere
sabit yerleştirilmiş PV panellerle
1.550 MWh elektrik üretilebilir. Biraz
daha kuzeye gidersek yaklaşık 1800
metre yükseklikte bu değerler sıra-
sıyla 2.700 MWh ve 1800 MWh’e çı-
kacaktır. Türkiye karmaşık bir coğ-
rafyaya ve farklı yerlerde çok farklı-
lık gösteren iklime sahip bir ülkedir.

Ancak ekstrem örnekleri bir yana bı-
rakırsak, ortalama değerler yukarı-
daki gibi olacaktır. Türkiye’nin GES
yatırımı için en uygun yerleri, diğer
teknik koşulları sağlamak kaydıyla,
yüksek rakımlı ve kuru iklime sahip
yerleridir.

5- Çatı uygulamaları konusunda
potansiyelimiz nedir?

Aşağıda işaretli bölgelerdeki ilçe
merkezlerinde yaklaşık olarak top-
lam 550.000 bin adet, toplam kullanı-
labilir yüzölçümü 232.000 dönüm (1
dönüm = 1.000 m2 varsayılarak) olan
PV yerleşimine uygun kullanılabilir
çatı bulunmaktadır. Bu alanlarda
mevcut verimliliklerle yılda en az 14
TWh elektrik enerjisi üretilebilecektir.
Türkiye güney illerimizdeki çatı po-
tansiyeli açısından da çatı uygulama-
ları için büyük bir PV pazarı duru-
mundadır. Ancak yenilenebilir enerji
teşviklerine dayalı uygulamalar (ku-
rulumlar) belirli standartlara bağlan-
malı ve ciddi bir şekilde denetlenme-
lidir. Kaçak elektrik oranlarının ol-
dukça yüksek olduğu illerimizde, şe-
bekeye kendi çatısından yüksek fiyat-
la ihtiyaç fazlası elektrik satışı suisti-
mallere de çok açık bir alan olabile-
cektir. Planlı ve standartlara uygun

kurulumların yapılması durumunda
ise, çatılardan üretilecek elektrik hem
şebekeyi ve şebeke yönetimini bu il-
lerde elektrik tüketiminin en yüksek
olduğu aylarda ve gündüz saatleri
güneş enerjisinin de en yüksek oldu-
ğu ay ve saatler olması sebebiyle ra-
hatlatacaktır.

Son söz
Türkiye’de yenilenebilir enerji

kaynaklarından elektrik üretimi için
beklenen YEK ve ilgili mevzuata sa-
dece birim teşvik fiyatları olarak, ya-
pılacak GES yatırımlarına ise çıplak
maliyetler ile bakmamak gerekmek-
tedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarıy-
la enerji üretiminin mevzuatı; iklim
değişikliği, arz güvenliği, ekonomik
ve teknik boyutları ile düşünülmeli
ve iyi planlanarak uygulamalara baş-
lanmalıdır.

Türkiye güneş enerjisi bakımın-
dan oldukça şanslı bir ülkedir. Türki-
ye gelişmekte olan bir ülkedir ve
elektrik tüketimi düzenli olarak uzun
yıllar artmaya devam edecektir. Tür-
kiye gittikçe karmaşıklaşan enerji are-
nasında, elindeki en büyük yerel
enerji kaynağı olan güneş enerjisin-
den kısa vadeli ve basit hesaplardan
arınarak uzun vadeli ve tutarlı bir
enerji planı ile faydalanmaya başla-
malıdır. 

Türkiye’nin batısı, dünyanın en
büyük enerji tüketicilerinden birisi
olan Avrupa’dır. Avrupa’ya yüzünü
sadece AB ülkelerinin veya diğer ül-
kelerin ürünlerinin kullanıcısı olarak
bakmamalı, aynı zamanda YE kay-
nakları ile ihtiyacının üzerinde ürete-
bileceği elektrik enerjisini satabileceği
bir pazar olarak da bakmalıdır.

Türkiye yine düzenli ve yönetile-
bilir bir teknoloji planıyla, mevcut
teknolojinin bulunduğu yerden baş-
layarak güneş enerjisi ile elektrik üre-
timi ve diğer güneş enerjisi kullanan
ürünlerin araştırma, geliştirme ve
üretimini desteklemeli ve teknoloji
geliştirme fırsatlarını kullanmaya
başlamalıdır. Türkiye’nin güneyi tek-
noloji talebi kaynağıdır. Firmalarımı-
zın güneyimizde kalan ülkelere ürün
satmaları, santral kurmaları gerekir.

Güzel ülkemizin üzerinden güneş
eksik olmasın diyerek tüm okuyucu-
lara güzel günler diliyorum. �



SÖYLEfi‹

Söylefli: Bar›fl DOSTER  Türk ekonomisinin durumunu
nasıl görüyorsunuz? En önemli
avantajlarımız ve dezavantajları-
mız neler?

Fuzûlî’nin bir dizesi geliyor aklıma:
“Söylesem tesiri yok,
Sussam gönül razı değil”
Avantaj ve dezavantaj değerlen-

dirmesi yapmak yerine, Türkiye
ekonomisinin gidişatının algılanışı-
na ilişkin birkaç tespitte bulunmak
isterim. Zira bu algı değişmez ise
gerçekler anlatılsa da yeterince etkili
olmuyor. 

Genel eğilim olarak 1980’lerden
sonra ama daha çok da 1990’ların

ikinci yarısından itibaren iktisadı in-
sandan, toplumsal sınıflardan kopa-
ran neoliberal düşünce paralelinde
ekonomik gidişatımıza ilişkin değer-
lendirme, tartışma ve tahliller, sere-
monik bir işleve büründürülmüştür.
Bu seremoni, bir süre sonra ritüele
dönüşmekte ve ritüelde “alternatif-
sizlik” olarak takdim edilmektedir.
Zaman boyutundan yoksun, içinde
bulunulan “konjonktür”ü göz önün-
de bulundurmayan, insansız, sınıf-
sız ve fakat bol rakamlı modellerin
peşinen kabulü ile yapılan değerlen-
dirmeler genellikle “Rüya Gerçek-
leşti” ya da “Rekor Üstüne Rekor”,
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Ýktisatçı Serdar ÞAHÝNKAYA:

“Neoliberalizme hayır
diyerek iþe baþlayalım”

Serdar fiahinkaya, üretken bir
iktisatç›, Cumhuriyetçi bir iktisatç›,
planlamay› önceleyen bir iktisatç›.

Kamuda hem yönetici, hem
dan›flman olarak hizmet vermenin

yan›nda, mezunu oldu¤u
Mülkiye’de de ders veriyor.

Geçti¤imiz y›l ODTÜ Yay›nc›l›k
taraf›ndan bas›lan “Gazi Mustafa

Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin
‹nflas›” adl› muhteflem eserinde,
Cumhuriyet’in hangi koflullarda

neleri baflard›¤›n›, neleri nas›l
yapt›¤›n› anlatm›flt›. Az zamanda

çok ve büyük ifller yapan Gazi’nin
yaratt›¤› ekonomik mucizeyi,

gözlerimizi de yaflartarak bir kez
daha an›msatm›flt›. Foto¤raflar,

belgeler, istatistiklerle
zenginlefltirdi¤i kitab›nda hem

belle¤imize hem de yüre¤imize
seslenmiflti. fiahinkaya ile Türkiye

ekonomisinin bunal›m›n› ve çözüm
yollar›n› konufltuk. 



“Kara Delik”, “Alternatifi Yok” ben-
zeri başlıklarla da taçlandırılmakta-
dır. 

Makro ekonomik gelişmeler,
özellikle mali piyasaların lazer teda-
visiyle dahi normalleşme imkanı ol-
mayan miyopi kusurları pop-star
coşkularıyla algılanmaktadır. Ulusal
mal ve hizmet alanlarındaki denge-
sizlikler göz ardı edilmektedir. Sos-
yal devletin çöküşüyle birlikte artan
hayat pahalılığı ve yoksulluk, gittik-
çe büyüyerek derinleşen ve kronik
hale gelen işsizlik, bir kabusa dönü-
şen gelecek kaygıları ve daralan sa-
bit sermaye yatırımları karşısında
suskun kalınma hâli “optimum”
zannedilmektedir.

Prof. Dr. Korkut Boratav hoca-
mızın konu ile ilgili olarak kesip
sakladığım bir yazısı vardır. Cum-
huriyet Gazetesi’nin 2 Nisan 2003
tarihli nüshasında yayınlanan “Pi-
yasa Oyuncularından Ankara’ya”
başlıklı yazısında bakın Boratav
Hocam ne diyor? 

“Saygın TV kanallarımızdan biri-
nin sabah programındayız. Sıra
''ekonomi'' ye gelmiş. Biliyorsunuz
büyük medyada ''ekonomi'' sözcüğü
özel bir anlam kazandı; borsa, döviz
ve faizden oluşan ''şeytan üçge-
ni''nin içine sıkıştı ve ''niçin arttı, ni-
ye düştü, yarın ne beklenir'' soruları
ile sınırlandı. Programın sunucusu,
bir uzman ile görüşeceğini söylüyor.
Ve ekrana süslü-bakımlı, hafif küs-
tah, Rıfat Bali 'nin Tarz-ı Hayattan
Life Style'a kitabında keyifle teşhir
ettiği ''yuppie''leri akla getiren genç
bir kadın çıkıyor. Malum ''şeytan üç-
geni'' üzerinde konuşuyorlar. Sohbe-
tin sonuna gelindiğinde, sunucu uz-
manımıza soruyor: ''Ekonominin ge-
leceğini nasıl görüyorsun?'' Genç uz-
man, duraksamadan yanıtlıyor: ''Ar-
tık her şey Ankara'nın tavrına bağlı.
Ankara, piyasaları dinlediği, piyasa
oyuncularının beklentilerini dikkate
aldığı takdirde problemler aşılacak-
tır.'' Soru yanıtlanmıştır; ayrıca tar-
tışmaya gerek kalmamıştır. ''Aşıla-
cak problemler'' nelerdir? ''Piyasa-
lar'', ''piyasa oyuncuları'' , in midir;
cin midir; kimlerdir ve neler bekli-
yorlar? Bunları sormak gereksiz; zira
sunucu ile uzman arasında iletişimi

sağlayan bir şifreli dil olmalı ki anla-
şıyorlar ve program bu söylemi kav-
rayanları hoşnut kılarak son bulu-
yor”. 

Cumhuriyet öncelikle kendine
yeten bir ekonomiyi amaçlıyordu.
Günümüzde ise ithalat bağımlısı,
borç bağımlısı olduk. Ürettiğinden
çok tüketen, kazandığından çok
harcayan bir ülkeyiz. Bu durumu
düzeltmek için öncelikle atılması
gereken adımlar hangileri?

Nazım Hikmet’in söyleyişi ile;
(…)
Demir, kömür,

ve şeker, ve kırmızı bakır
ve mensucat

ve sevda ve zulüm ve hayat
ve bilcümle sanayi kollarının

ve gökyüzü
ve sahra, ve mavi okyanus

ve kederli nehir yollarının,
sürülmüş toprağın ve şehirlerin

bahtı (’nın )
bir şafak vakti” 

değişebilmesi için;  “Artık yeter!..
Çökmekte olan neo-liberal dünyaya
hayır!” demek belki de ilk işimiz ol-
malıdır. 

Başka bir değişle, Mustafa Ke-
mal’in 1923 İzmir İktisat Kongre-
si’ndeki deyişiyle; Türkiye’nin yeni-
den “Çalışkanlar diyarı” olabilmesi
için;  antiemperyalist, ulusal bağım-
sızlık hedefini ve bu ulusal bağım-
sızlık içinde toplumsal özgürlükleri
öne çıkaran, emekten yana, aydın-
lanmadan yana geniş halk kesimleri-

nin arzu ve çıkarlarını gözeten, ay-
dınlanmacı hareketi başlatmak artık
zorunluluktan öte bir durumdur.
IMF, Dünya Bankası gibi uluslarara-
sı kuruluşların ve onların arkasında-
ki ABD ve AB gibi güçlerin, Yeni
Dünya Düzeni’ne teslim olmaya eği-
limlilerin yarattığı düşünsel karart-
malara ve küresel sermayenin ide-
olojik saldırılarına karşı bağımsızlık-
çı, eşitlikçi ve özgürlükçü çıkış yolla-
rı mevcuttur.

Bu çıkışın ilk hareket noktası da
2023’ü yani Cumhuriyetimizin 100.
yılını hedefleyen ve Cumhuriyet tre-
nini yeniden doğru rotasına oturta-
cak uzun erimli bir kalkınma strate-
jisinin belirlenmesi olmalıdır. Böyle
bir stratejinin ana omurgası da çok-
tandır toplumsal bir amaç olmaktan
çıkmış bulunan sanayileşme hamlesi
olmalıdır. Bunun için de, üretim, do-
laşım, (dış ticaret, borçlanma, finan-
sal akımlar), dağıtım ve fikir alanına
topyekûn sahip kadroların bu strate-
ji etrafında bir arada olabilmelerine
bugün çokça ihtiyaç vardır. Bu ihti-
yaç “özel önem” arz etmektedir.

Türk ekonomisini gerçekten
Atatürkçü bir iktidar yönetse, mev-
cut durumdan kurtulmamız ne ka-
dar süre ister?

İddialı bulunabilir belki ama bir
toplumsal seferberlik ile birlikte Tür-
kiye ekonomisi 2023’te düze çıkmış
olabilir diye düşünüyorum.

Ekonomi denince yıllardır hep
rant, repo, faiz, borsa, döviz konu-
şulur oldu. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı
Hocanın dediği gibi son yıllarda
“The Mülkiye” olan sizin okulu-
nuzda da, sizin okulu örnek alan ve
benim mezun olduğum İstanbul Si-
yasalda da, diğer üniversitelerin ik-
tisat, maliye, işletme bölümlerinde
de kalkınma iktisadı neredeyse
unutulmuş durumda. Adet yerini
bulsun, dostlar alışverişte görsün
misali okutuluyor genelde. Sonuçta
bilimin de, siyasetin de, toplumun
da gündeminden kalkınma kovul-
muş durumda. Kalkınma, büyüme,
sanayileşme, gelişme, üretim, istih-
dam, yatırım, ihracat, ar- ge, planla-
ma, iktisadi dışsallık, refah, vergi
adaleti gibi kavramlar unutuldu.
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Türkiye bu kısır döngüyü nasıl aşa-
bilir?

Alpaslan Işıklı hocam Mülkiye
için o kelimeyi sanıyorum YÖK son-
rasında bütün sosyal bilimler alanın-
da yani İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültelerinde bir örnek ders programı
oluşturulurken Mülkiye’nin de bu
ders programlarını uygulamak zo-
runda kalmış olmasından dolayı
söylemiş olmalı. Bununla birlikte,
Mülkiye yine de bu tadilattan olum-
suz anlamda en az etkilenmiş okul-
dur. Çünkü gelenekleri son derece
sağlamdır.

Evet, gerçekten kalkınma iktisadı
yanında, iktisat tarihi, iktisadi dü-
şünceler tarihi, doktrinler tarihi ve
sosyoloji dersleri artık çok daha az
yer tutuyor. Neredeyse unutulmaya
yüz tuttu bile diyebiliriz.  Bu,
1980’lerdeki neoliberal saldırı dalga-
sının etkisiyle gerçekleşti. Biliyorsu-
nuz, hatta “Kalkınmanın Sonu” diye
kitaplar yazıldı. 

Yurtdışındaki köklü birkaç üni-
versitede özellikle 2000’li yıllarla bir-
likte kalkınma iktisadının yeniden
olması lazım gelen ağırlığa kavuş-
makta olduğunu gözlemlemek
mümkün. Türkiye’de de Anglosak-
son tarzı iktisat eğitimi umuyorum
ki zaman içerisinde yeniden ekono-
mi politik geleneğine döner. Ben
umutluyum. 

Küresel ekonomik bunalım
ABD başta olmak üzere gelişmiş,
merkez kapitalist ülkelerde devlet
müdahalelerini, kamu kaynakları-
nın seferber edilmesini, devletin
ekonomideki ağırlığını yeniden
gündeme getirdi. Devlet sadece ya-
sa koyucu, denetleyici ya da planla-
yıcı olarak değil, gerektiğinde biz-
zat müdahaleci ve girişimci olarak
da öne çıktı son süreçte. Türkiye
halkçı- devletçi ekonomi modelini
yeniden uygulayabilir mi?

Uygulayabilir. Uygulamalıdır da.
Sadece kendi tarihindeki iktisat pra-
tiği açısından Cumhuriyetimizin
parlak sayfaları arasında yer alan
1923 – 1938 dönemindeki halkçı –
devletçi modelden değil günümü-
zün diğer başarılı ülke modellerinin
örneğin Almanya, Japonya, Çin ve
Güney Kore gibi ülke uygulamala-

rındaki devletin kural koyucu, dü-
zenleyici ve denetleyici işlevleri ha-
tırlanmalıdır.

Tabi öncelikle de devletin yeni-
den “kalkınmacı devlet” niteliğine
dönmesi gerekir. Bu dönüşüm son-
rasında, etkili bir devlet müdahalesi-
ni göz ardı etmeyen, sektör öncelik-
lerini saptarken yapılabilecek hata-
ları en aza indirgeyen, süreleri ve
kapsamı önceden belirlenen ve sana-
yileşme hedefleri üzerine kurulmuş
yeni devlet yardımları / teşvik siste-
mine, bu sistemi işlerliğe geçirebile-
cek destek fonlarına, ulusal temelli,
teknolojik gelişmeye katkıda bulu-
nacak yeni bir kurumsal yapılanma
dahilinde oluşturulabilecek olan
ulusal sınaî tasarım ve kalkınma
stratejisi geliştirilme çabalarına bü-
yük bir önem ve bir hız verilmelidir.

Ülkemiz için nasıl bir sanayileş-
me ve istihdam politikası öngörü-
yorsunuz? Türkiye büyüdüğü dö-
nemlerde bile istihdam yaratmayan
bir büyüme gösterdi. Bunu aşma-
mız mümkün mü?

Türkiye sanayi üretiminde ger-
çekte olması gereken istihdam odak-
lı, kalkınma ve gönenci amaçlayan,
ürettiğini adilce paylaşmayı sağlaya-
cak politikalar nerdeyse bütünüyle
terk edilmiştir. Ülke dış borç ve ithal
girdi ağırlıklı ihracata ve dengesiz
büyümeye dayalı iktisadi anlayışa
teslim edilmiştir. Ülkeye gelen ya-
bancı ve doğrudan sermaye yatırım-
ları özelleştirmeye, finansman ve si-
gortacılık sektörlerine yönelmiştir.
Böylece imalat sanayinin yeni yatı-
rımlarına herhangi bir kaynak ayrıl-
mamıştır. İç pazar, ithal malları lehi-
ne genişletilmiş ve üretimde dışa ba-
ğımlılık perçinlenmiştir. Dokuzuncu
Kalkınma Planı, plansız döneme ge-
çişin simgesi olup, AB'yle bütünleş-
me süreciyle sanayinin taşeronlaş-
masının belgesi niteliğindedir. Plan
yapamayan Türkiye başkalarının
planına teslim olmuştur. Bir başka
anlamda küresel ekonominin insafı-
na bırakılmıştır.

Türkiye’nin, uzun vadeli ve den-
geli bir sanayileşme / kalkınma viz-
yonunu, kısa / orta vadeli ama ardı
arkası kesilmeyen istikrar program-
larına terk etme zihniyetinden vaz-

geçmesi gerekir. Sektörler ve bölge-
lerarası kaynak tahsislerini uzun va-
deli bir iktisadi kalkınma stratejisi
doğrultusunda yönlendiremeyen
hiçbir ülkenin, özellikle de Türkiye
gibi görece geri bir ekonomik yapı-
lanmanın, gelişmiş ülkeler arasına
girmesi ve orada varlığını korumaya
devam etmesi mümkün değildir.

Dünyanın pek çok ülkesinde ya-
kın tarihin başarılı sanayileşmiş ülke
deneyimlerinin öğrettiği, belirli sek-
törler üzerine yoğunlaşan ve bir li-
berasyon takvimine bağlı olarak uy-
gulanan “selektif korumacılık” te-
melinde kurgulanan / tasarlanan
“sektör - proje hedefli sanayileşme
politikaları” uygulanmalıdır.  Bu te-
meldeki sanayileşme politikaları,
içinden geçmekte olduğumuz kitle-
sel işsizlik meselesinin de çözüme
kavuşturulmasında anahtar rolü oy-
nayabilir.

Sektör / proje hedeflemesinden
anlaşılması gereken, dinamik karşı-
laştırmalı üstünlükler yaratılmasına
yönelik olarak belirli sektörlerin sap-
tanıp, bu sektörlerde planlı, prog-
ramlı bir gelişme stratejisinin uygu-
lanmasıdır. Hedefleme sözcüğünün
de ima ve telkin ettiği gibi, sektör he-
deflemesi, kaynak dağılımı işlevini
tamamen piyasanın eline bırakma-
makta, hangi sektörlerin uluslararası
pazarlarda rekabet edebilir hale ge-
leceğine devletin karar vermesini
öngörmektedir. Devlet, bu yönde ge-
rekli teşvik ve koruma araçları ile se-
çilen sektörlerin rekabet gücünü ar-
tırmayı planlar. Burada elbette "pi-
yasalar" mı? yoksa "devlet" mi? so-
rusu / ikilemi akla gelebilir. Ancak,
kalkınmışlık düzeylerindeki başarı-
ları hakkında tartışmasız ortak mu-
tabakat sağlanmış ülke örnekleri
“objektif” olarak incelendiğinde, bu
başarıların hiçbir biçimde “piyasa
mucizesine” dayanmadığını görmek
mümkündür. Zira rekabeti teşvik
eden ve ülke kaynaklarını en iyi kul-
lanmayı hedef alan bir devlet yön-
lendirmesi, piyasaları ikame etmek-
ten ziyade piyasa mekanizmasının
işlemesine katkıda bulunabilmekte-
dir.  

Kaldı ki, ülkemizde devlet, başta
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl-
gelerinde olmak üzere yeniden ikti-
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sadi hayata “girişimci” olarak da
girmelidir. Farklı bir ifade son 30 yıl-
da nerede ise günah keçisi ilan edil-
miş bulunan işletmeci kamu iktisadi
teşebbüslerinin (KİT’lerin) yenilerini
özelliklede Güneydoğu Anadolu
Projesi (GAP) bağlamında ileri – ge-
ri bağlantıları doğru saptanmış sek-
törlerde bizatihi kurmalıdır. Günü-
müz itibariyle uygulanmakta olan
Devlet Yardımları Sisteminin (teşvik
sisteminin)  seçicilik ve yönlendirici-
lik özelliği kalmamıştır. Bununla bir-
likte, ülkemiz uzun dönem sağlıklı
büyüme rotasını da kaybetmiştir.
Dolayısıyla da yeni bir sistemin
oluşturulması gereği açıktır. Bu çer-
çevede öncelikle ülkemiz için yuka-
rıda hareket noktası üzerine değin-
mede bulunduğum yeni bir kalkın-
ma / büyüme stratejisi hazırlanmalı
ve devlet yardımları sistemi bu stra-
tejiye dayandırılmalıdır. Ayrıca bu
stratejik tercihlerin finansmanı için,
başta bankalar olmak üzere Türk
Mali Siteminin “mimarisi” de yeni-
den çizilmelidir. Böyle bir yeniden
tasarımı imkânlı kılacak finans poli-
tikaları; devletin kaynakları dinamik

mukayeseli üstünlüklere göre etkin
tahsis etmesine imkân sağlamalı, bil-
gi akımlarıyla finansal kaynakların
maliyetini azaltmalı ve sürekliliğini
sağlamalı, uluslararası piyasalarda
yerli firmaların rekabet etmeleri için
finansman maliyet avantajı yaratma-
lı, teşvikler ve yaptırımlarla finansal
disiplini sağlamalı ve öngörülebilir
istikrarlı bir iktisadi ortamı yarata-
rak uzun vadeli firma plânlamasını
mümkün kılmalıdır

Tarım dahil olmak üzere hemen
her alanda çok büyük bir ithalat
söz konusu. Net ihracatçı olduğu-
muz tek alan tekstil ve hazır giyim.
Çok övündüğümüz otomotivde bi-
le ithal girdi oranı çok yüksek. Tür-
kiye hangi sektörleri belirleyip o
alanlara ağırlık vermeli?

Esas olarak bu ithalata bağımlı
üretim yapısının baştan sona değişti-
rilmesi gerekir. Eğer bu yapı değişik-
liği konusunda ısrarlı olunmaz ise
sonuç fark etmeyecektir. Hangi sek-
törler seçilmeli sorusunun yanıtı ise
elbette “rekabet gücü çalışmaları” ile
yakından ilgilidir. Yeri gelmişken bu

konuda Türkiye Kalkınma Bankası,
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen biri-
kimi oldukça yüksek çalışmalara
mutlaka göz atılmalıdır derim. Me-
raklıları için de bu çalışmaların tam
metinlerine internet üzerinden ve
ücretsiz bir biçimde ulaşacakları lin-
ki not etmekte fayda vardır.
http://www.kalkinma.com.tr/eko-
nomik-arastirma-raporlari.aspx

100 liralık mal ihraç edebilmek
için 80 liralık mal ithal eden, finans
sisteminin yarısından fazlası ya-
bancıların elinde olan, keza men-
kul kıymetler borsasındaki yabancı
payı da yarıdan fazla olan bir ülke
sadece ekonomik olarak değil, siya-
sal olarak da dirençsizdir, dış da-
yatmalara açıktır. Atatürk’ün siyasi
bağımsızlığın temeli saydığı iktisa-
di bağımsızlık konusundaki yakla-
şımına birkaç örnek verir misiniz?

ODTÜ Yayıncılık’tan çıkan son ki-
tabım Gazi Mustafa Kemal ve Cum-
huriyet Ekonomisinin İnşası’nın ikin-
ci bölümünün bütününde bu sorunu-
za ilişkin sayısız örnekler bulmak
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mümkün. Ama özellikle Gazi Pa-
şa’nın 1922 yılında Büyük Millet
Meclisini açarken yaptığı konuşma-
dan kimi pasajları aktarmak isterim:

“ Tanzimatın açtığı serbest ticaret
devri, Avrupa rekabetine karşı ken-
disini koruyamayan ekonomimizi
bir de iktisadi kapitülâsyon zincirle-
riyle bağladı. Kuruluş ve özel sektör
yönünden ekonomik alanda bizden
çok kuvvetli olanlar, memleketimiz-
de bir de ayrıca imtiyazlı durumda
bulunuyorlardı. Gelir vergisi vermi-
yorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde
tutuyorlardı. İstedikleri zaman iste-
dikleri eşyayı, istedikleri şartlar al-
tında ülkemize sokuyorlardı. Bütün
ekonomimizin her bölümüne bu sa-
yede kesin olarak hâkim olmuşlardı.

Efendiler, 
Bize karşı yapılan rekabet gerçek-

ten, çok gayri meşru, gerçekten çok
yok edici idi (Kahrolsunlar sesleri).
Rakiplerimiz bu davranışlarıyla ge-
lişmeye elverişli sanayiimizi de öl-
dürdüler. Tarımımıza da zarar verdi-
ler. Ekonomi ve maliyemizin geliş-
mesi ve olgunlaşmasını önlediler.”1

Gazi Paşa, konuşmasında iktisat
politikasının temel amaçlarının ipuç-
larını belirterek Cumhuriyet tarihi-
nin iktisadı ile ilgili çok sayıda çalış-
mada göz ardı edilen ‘devletleştir-
me’den de ilk olarak bahseder:

“Efendiler,
Artık engelsiz ve bağımsız bir ha-

yata atılan Türkiye için, ekonomik
yaşamı boğmakta olan kapitülâs-
yonlar yoktur. (Şiddetli alkışlar) Ve
olamaz. Ekonomik yaşamımızın be-
lirli amaçlara yöneltilmesi ve süratle
gelişmesi ve yükselmesi için alına-
cak önlemler içine ülkemizde Avru-
pa rekabeti yüzünden yok edilmiş
ve şimdiye kadar gelişmemiş olan
tarımsal sanayimizi güçlendirip,
modern ekonomik araçlarla donat-
mayı önemle göz önünde bulundu-
racağız. (İnşallah sesleri) Gerek ta-
rım, gerek memleketin varlık ve ge-
nel sağlığı konularında önemi kesin
olan ormanlarımızı da modern ön-
lemlerle iyi duruma getirmek, geniş-
letmek ve en yüksek faydayı sağla-
mak da önemli kurallarımızdan biri-
dir. İktisadi politikamızın önemli
amaçlarından biri de genel yararı
doğrudan doğruya ilgilendirecek

kurumlar ve iktisadi teşebbüslerin
mali kudretimizin ve teknolojimizin
izni oranında devletleştirilmeleri-
dir.” 

Nitekim iktisat politikasının
önemli amaçlarından biri olarak
“devletleştirme”, Cumhuriyetin ikti-
sat felsefesinin temeli olarak kalacak
ve 1930’ların devletçilik politikası-
nın bir anlamda ‘ön adımı’ ve süreç
içerisinde de payandalarından birini
oluşturacaktır. Ve hatta ‘ulus devle-
tin yaratılmasında’ nirengi noktala-
rından birini oluşturacaktır.  

Gazi’nin çok sık bir biçimde tek-
rarladığı gibi,  mücadelenin temel
amacı; özünde mali bağımsızlığın
yattığı tam bağımsızlıktır:

“Efendiler,
Her şeyden önce yaşam ve ba-

ğımsızlığımızı sağlamak demek olan
milli amacımıza ulaşmaktan başka
bir şey düşünemeyiz. Bundan dola-
yı, bizce en önemli nokta mali kud-
retimizin bunu karşılayıp karşılaya-
mayacağıdır. 1920 ve 1921 yıllarının
canlı deneylerine, bütçemizin denk
durumuna, bugünkü iç duruma ve
ekonomimizin bu geçen iki yıla
oranla, kıyas kabul etmez derecede
iyi bir düzeye ulaşmasıyla oluşan
kesin ümitlere dayanarak arz edebi-
lirim ki, ülkemizin gelir kaynakları

milli davamızın güven içinde sağ-
lanmasına yeterlidir (Alkışlar). 

Mali kudretimiz, bu güne kadar
olduğu gibi dış borçlanma yapılma-
dan da orta halli bir düzeyde, ülkeyi
yönetecek ve amacına ulaştıracaktır
(Alkışlar).”

Gazi Paşa’nın yaklaşık 88 yıl ön-
ceki bu direktiflerini, son 30 yıldır
unutmuş olmanın bedelinin ne ka-
dar yüksek olduğu yeterince açık
değil midir? Ülkenin 1922 yılındaki
mütevazı gelir kaynaklarını, ulusal
devletin inşası gibi zorlu bir süreç
için bile yeterli gören bu anlayışın,
günümüz iktisat politikasının biçim-
lendirilmesinde de uygulanmasının
önemini vurgulamak bir zorunlu-
luktur.

Ayrıca yine aynı konuşmadaki
şu sözler, günümüz Türkiyesinin
yaşayarak öğrenmeyi bir gelenek
haline getiren iktisat politikası ya-
pıcılarının da hiç unutmamaları ge-
rekmez mi?

“Bununla birlikte, ben yalnız bu-
gün için değil özellikle gelecekle ilgi-
li olarak devlet hayatı ve ülkenin re-
fahı konularında şimdiki ve ilerideki
mali durumumuzu çok önemli bul-
duğumu vurgulayarak maliyemizle
ilgili endişeli görüşlerimi özetle an-
latmak isterim:

Efendiler, Bugünkü mücadele-
mizin amacı tam bağımsızlıktır. Ba-
ğımsızlığın tam sağlanabilmesi ise,
ancak mali bağımsızlık ile mümkün-
dür. Bir devletin aslı bağımsızlıktan
yoksun olunca o devletin bütün ha-
yati bölümlerinde bağımsızlık sakat
durumdadır. Çünkü her devlet orga-
nı ancak maliye ile yaşar. Mali ba-
ğımsızlığın korunması için ilk şart
bütçenin ekonomik bünye ile uy-
gunluğu ve denk olmasıdır. Bundan
dolayı devlet yapısını yaşatmak için
dış ülkelere başvurmadan ülkeyi ge-
lir kaynakları ile yönetmek çözüm
ve önlemlerini bulmak gereklidir ve
bulunabilir.”

Avrupa ve ABD’de örnekleri ol-
duğu üzere gerçek bir yatırım ban-
kamız neden yok? Fon alıp satan
değil de sanayiye yatırım yapan bir
banka kurmak bu kadar mı zor?

Bilindiği üzere; ülkemizdeki mali
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kesimin önemli aktörü bankacılık
kesiminin de esas fonksiyonu "Mali
Aracılık"tır. Ödünç verme arzusun-
daki iktisadi birimlerin tasarruflarını
dolaylı finansal araçlar yardımıyla
toplayıp bu yolla oluşturulan kay-
nakları ödünç alma arzusundaki ya-
tırım sahiplerinin dolaysız mali
araçlarına yatırarak nihai tasarruf
sahiplerinden nihai yatırım sahiple-
rine doğru fon akımı oluşturmak
olarak tanımlanabilecek mali aracı
kurumların temel iktisadi işlevi, ül-
kenin refah düzeyinin yükseltilebil-
mesi için tasarruf - yatırım ilişkisini
düzenlemek ve ödünç verilebilir ni-
telikteki fonları verimlilik düzeyi
yüksek yatırım projeleri arasında ta-
yınlamak / dağıtmaktır.

Gelişmiş kapitalist iktisadi yapı-
lardaki evrimin tarihi, belirli bir za-
man diliminin iktisadi koşullarında
işleyen kuralların, karar birimlerinin
öz çıkarlarını koruma davranışları
ile bir süre sonra değişmeye uğraya-
rak işlerliğini yitirdiklerini, bir dö-
nemdeki başarının gelecek dönemde
başarısızlığa yol açacak koşulları ha-
zırladığını ima etmektedir.

Bunun nedenleri arasında ilk sı-
rayı, bütün mali araçların toplumda
üretilen ve paylaşılan gelir akımları-
na dayanması alır. Belirli bir dönem-
de, farklı bir ifade ile özellikle "spe-
külatif" güdülerin "girişim" güdüle-
rine baskın çıktığı evrelerde iktisadi
gelişme temposunun yaratabileceği
gelir ve nakit akımları ile desteklen-
meyen ve "tescil edilmeyen" yüküm-
lülük yapıları ve ödeme vaatleri
oluştuğunda, mali kurum ve kural-
ların köklü değişmelere uğramaları
kaçınılmaz olur. 

Mali kesimin önemli aktörü ban-
kacılık kesimi için de bu değişim ka-
çınılmazdır. Lâkin bu değişim, asli
fonksiyonları ve varlık nedenlerini
terk etmek anlamına gelmemelidir.
Oysa özellikle 1970'lerin ikinci yarı-
sında gelişmiş ekonomileri saran
mali liberalizasyon süreci 1980'lerde
Türkiye'yi etkilemiş ve bu sürecin
giderek derinleşmesi ile birlikte, baş-
ta bankacılık kesimi olmak üzere,
mali kesim ve kurumların politikala-
rı belirlenirken ülkenin sermaye biri-
kimi, gelişme ve sanayileşme hedef-
leri ve teknik tercihleriyle birlikte

düşünme geleneği ihmal edilmiştir.
Bu ihmalin, ülkenin büyüme ve bö-
lüşüm cephelerini ne şekilde tahrip
ettiği gerek yabancı dildeki gerekse
de kendi dilimizdeki birçok araştır-
ma ile saptanmıştır.

Varlık nedeni esas olarak üretken
reel kesim faaliyetlerini fonlama ola-
rak belirlenen bankacılık kesiminin
asli fonksiyonunu yerine getireme-
yiş /getirmeyişinin de bu tahribatta
rolü bulunmaktadır. Ancak, unut-
mamak gerekir ki mali kesim ve
özelde de bankacılık kesimi faaliyet-
leri, merkezi otoritenin belirlediği
iktisat politikaları ile uyumlu olmak
durumundadır. Bu uyum, Türki-
ye'nin 1980'li yıllar sonrasını takip
eden süreçte tam bir senkronize gö-
rüntü arz etmektedir. İncelemeler,
Türkiye'deki mali liberalizasyon çer-
çevesinde tercihli krediler sisteminin
hemen tümüyle ortadan kaldırıldığı,
kalkınma ve yatırım bankacılığının
etkisizleştirildiği, özellikle sına-
î temelli komple yeni yatırım ve mo-
dernizasyon projelerini uzun vadeli
düşünme alışkanlıkları olmayan "ti-
cari" esaslı mali kuruluşların iradesi-
ne bırakıldığı izlenimlerini veren
bulgulardan oluşmaktadır.

Eğer Türkiye'de sanayileşme ye-
niden amaç fonksiyonuna bir değiş-
ken olarak dahil edilecekse, kalkın-
ma ve yatırım bankacılığının farklı
bir ifade ile ihtisas bankacılığının ül-
kemizdeki örgütlenme modeli ve fa-
aliyetleri yeniden gözden geçirilerek
özendirilmeli, bankalar ve şirketler
kesimi arasında verimlilik esasına
dayalı bir işbirliğini kökleştirmek ve
bankalar ile firmalar arasındaki çap-
raz ortaklıklardan çekinmemek uy-
gulanabilir çözümlerden biri olarak
görünmektedir. Uzun vadeli şirket
planlaması ve gerekleri ile bankala-
rın riskten kaçınma ve likidite talep-
leri ancak böyle uyumlaştırılabile-
cek, bu da ülkenin belirlenecek olan
büyüme stratejisinin gerçekleştiril-
mesinde azımsanmayacak katkılar-
da bulunabilecektir.

Yeni alanlara yatırım yapacak fir-
maların finansmanını gerek gelenek-
sel "ticari" esaslı bankacılık yöntem-
leriyle gerekse de uygulamaları iti-
bariyle kısa dönem perspektifli ser-
maye piyasalarıyla çözüme kavuş-

turmanın güçlüğü nedeniyle devlet,
bu "finansmanı"  esas olarak Kalkın-
ma ve Yatırım Bankaları aracılığıyla
özel bir tarzda düzenlemek duru-
mundadır. 

İktisadi kalkınma (sanayileşme)
/ büyüme için; mali kesimin (özel-
likle bankacılık kesiminin) ekonomi-
nin reel kesimiyle paralel bir gelişme
göstermesi zorunludur. Kullanılabi-
lir fonların yatırımcılara kısa ve do-
laysız yoldan ve de asgari kaynak
maliyetiyle aktarılabilmesi mali pi-
yasaların / bankacılık sektörünün
sağlıklı çalışmasına bağlıdır.

Türk Bankacılık Sisteminin içeri-
sinde 4456 sayılı Yasa ile faaliyetleri
yeniden düzenlenen Türkiye Kalkın-
ma Bankası aslında sizin sorunuzda
aradığınız bankadır. Bahse konu ya-
sanın üçüncü maddesi Türkiye Kal-
kınma Bankası’nın amacını düzenle-
mekte ve şu cümle ile başlamakta-
dır: “ (..) Türkiye'nin kalkınması
için;…”. 

Evet, hiçbir kuruma hele hiçbir
bankaya böyle kapsamlı bir amaç bi-
çilmemiştir. Dolayısı ile Türkiye Kal-
kınma Bankası bana göre ikinci soru-
da ihtiyacımız olduğunu belirttiğim
uzun erimli kalkınma stratejisinin
sürükleyici aktörü olabilir. Bunu için
de tabi ülkenin iktisat bürokrasisine
ait organizasyon şeması yeniden ta-
sarlanmalıdır.  Zira Cumhuriyet eko-
nomisinin inşası iyi incelendiğinde
aslında sektörel ihtisas bankalarının
nasıl akıllıca kurulduğu ve rasyonel
işletildiğinde ne büyük katkılar yap-
tığına ilişkin sayısız örnekleri gör-
mek mümkündür.  

Bir gün ülkemiz, bankacılık sek-
törüne kalkınma ve sanayileşmenin
motoru olma işlevini kazandırmayı
hedefleyen bir iktidara kavuşursa,
yabancı bankaların egemen olduğu
bir durumla uğraşmak ve ulusal fi-
nansal mimariyi yeniden inşa etmek
çok daha güç ve belki de imkânsız
olacaktır. �

Not: 1 Bu noktada ek olarak günümüzde de
zaman zaman tartışılan ve daha çok da tartı-
şılacağa benzer “Sevr - Lozan” temelindeki
hususların “başlıca iktisadi hükümlerinin”
karşılaştırılması için özellikle bakınız: Mu-
rat Baskıcı, “Sevr ve Lozan Antlaşmalarının
Başlıca İktisadi Hükümlerinin Karşılaştırıl-
ması”, Mülkiye, C.XXVIII. S.242 (Ankara,
2003), s.109 – 126.
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Söylefli: Bar›fl DOSTER  Atatürk’ün gençlik yılları nasıl-
dı, arkadaşları kimlerdi?

Uzun yıllar Atatürk’ün gençliği
üzerine çalıştım. O dönemin gençliği
çok ilginç bir gençlik. Jön Türkler, İtti-
hat ve Terakki’yi kuranlar çok yurtse-
ver, ülkenin geleceğinden çok endişe
eden, kendini feda etmeye hazır bir
kuşak. Atatürk’ün o dönem en yakın
arkadaşlarından biri Ali Fuat Cebe-
soy. Gençliklerini birlikte yaşıyorlar.
İsmet İnönü, Rauf Orbay, Refet Bele
hep aynı arkadaş çevresindeler. O ku-
şağın tamamı henüz 20’li yaşlarında
olmalarına rağmen vatan ve hürriyet
için mücadeleye başlamışlar. Sela-
nik’te Beyaz Kule diye bir yer var.
Oranın arka odalarında buluşup va-
tan ve hürriyet kavramlarını, devletin
kurtuluş yollarını tartışıyorlar. Os-
manlı emperyalist bir kuşatma altın-
dayken 17 yaşındaki Mustafa Kemal,
not defterinde memleketi kurtarmak-
tan söz ediyor. 1905 yılında günlüğü-
ne “Evvela sosyalist olmalı, maddeyi
anlamalı” diye yazıyor. İstibdattan
kurtulmak ve özgürlük üzerine ku-
ramsal ve kavramsal tartışmalar yapı-
yor arkadaşlarıyla. Daha 1905 yılın-
da, kafasında öncelikle Anadolu’yu
savunmak fikri şekilleniyor. Aynı ta-
rihlerde Enver ve diğer İttihatçılar ise
Arap toprakları ve Kafkaslar üzerine
hayal kuruyorlar. Hatta o kadar hayal
kuruyorlar ki Sakarya Savaşı kaybe-
dilirse, Batum’daki Enver Paşa’nın
Anadolu’ya geçerek Milli Mücade-
le’nin başına geçmesinin hesabını ya-
pıyorlar. 

“Cumhuriyeti vicdanımda milli

bir sır gibi sakladım” diyen Atatürk,
daha gençlik yıllarında ülkenin ger-
çek sınırlarını kafasında oluşturmuş.  

Aynen öyle. 1905 yılında yıkıl-
makta olan bir imparatorluk var ve
Atatürk daha o zaman imparatorluk-
tan Anadolu merkezli bir vatan çıkar-
mak davasından sözediyor. 1907 yı-
lında ise yakın arkadaşı Ali Fuat Ce-
besoy’a Misak-ı Milli’den bahsediyor.
Bu Misak-ı Milli’ye göre Musul, Ker-
kük, Batı Trakya elimizde kalıyor.
Atatürk’ün Arap topraklarını bırakıp
Anadolu ve civarında yoğunlaştığını
görüyoruz. Ali Fuat Paşa da Ata-
türk’e şöyle diyor: “Biz bunları söy-
lersek bize vatan haini derler”. Ata-
türk’ün 1927 yılında Falih Rıfkı
Atay’a anlattığı anılarından pek çok
önemli ayrıntıyı öğreniyoruz.  

Tarihçi Sinan MEYDAN: 

“Nutuk Okunmadan
Atatürk Anlafl›lamaz”

SÖYLEfi‹

Sinan Meydan, genç kufla¤›n
baflar›l› ve üretken tarihçilerinden.

1975 do¤umlu olan Meydan,
tek bafl›na adeta bir üniversite gibi,

tarih enstitüsü gibi çal›fl›yor.
fiimdiye dek yazd›¤› 9 kitab›n›n

a¤›rl›¤›, neredeyse kendi a¤›rl›¤›na
ulafl›yor. Atatürk üzerine

çal›flmalar›yla dikkat çeken
Meydan, Atatürk’ü d›fllayarak

Kurtulufl Savafl› tarihi yazmaya
ve tarihi çarp›tmaya çal›flanlara

karfl›, belgelerle yan›t veriyor.
Meydan’la Atatürk’ü, tam
ba¤›ms›zl›¤›, ça¤dafll›¤›,

mazlum milletleri konufltuk. 
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Atatürk’ün “Tek Adam”lığı daha
o zaman başlamış diyebilir miyiz?

Atatürk’ü farklı kılan, arkadaşla-
rından ayıran en temel özelliği ger-
çekçi olması, hayata geçirilebilir, ger-
çekleştirilebilir, başarılabilir projeler
peşinde koşması ve bu projelere yo-
ğunlaşmasıdır. Bir karar verince so-
nuna kadar mücadele ediyor.
1905’de, 1907’de Atatürk’ten başka
Anadolu’yu savunmayı düşünen
yoktur. Atatürk’ün not defterlerinden
başka Ali Fuat Cebesoy’un anılarında
da Atatürk’ün bu yönünün yazıldığı-
nı görüyoruz. Daha Birinci Dünya Sa-
vaşı sürerken Atatürk İskenderun ci-
varında bir direniş hattı kurulmasını
öneriyor, bu iş için kendi ordusunun
görevlendirilmesini istiyor. Ama Os-
manlı Genelkurmayını bir türlü ikna
edemiyor. Askerlerine “İngilizler İs-
kenderun’a ayak basarsa ateşle karşı-
lık verin” diye emir veren Atatürk gö-
revden alınıyor. Ahmet İzzet Paşa
Atatürk’ün görevine son verip İstan-
bul’a gelmesini istiyor. Atatürk paşa-
ya, “En azından ordumu dağıtma-
yın” diye bir öneri daha getiriyor. 

Osmanlı yönetimi eğer Ata-
türk’ün önerisini kabul etseydi, gö-
rüşlerini dikkate alsaydı ne gibi de-
ğişiklikler olurdu?

Anadolu işgal edilmekten kurtu-
labilirdi. Milli Mücadele çok daha ko-
lay ve daha az kayıpla kazanılabilirdi.
Vahdettin ve kadrosu hem çok basi-
retsiz hem de çok yetersiz. Öyle olma-
salardı Kurtuluş Savaşı’ndan başka
kazanımlarla çıkardık. Adana’da Yıl-
dırım Orduları Komutanı olarak gö-
rev yapan Atatürk, “İngilizlerle sava-
şırım” deyince, Ahmet İzzet Paşa
“Yumuşak davran” diye emir veriyor.
Mustafa Kemal Paşa da verdiği yanıt-
ta “Yumuşak davranmaya karakterim
müsait değildir” diyor. Adana’da,
Çukurova bölgesinde direniş yuvala-
rı oluşturan, güvendiği yerel önderle-
ri belirleyen ve onlara silah dağıtan,
jandarma Mondros hükümlerine göre
bağımsız olduğu için ordu gücünü
jandarmaya kaydıran Atatürk’ün
önerileri dikkate alınsaydı, belki Tür-
kiye daha az toprak kaybederdi. Ata-
türk Halep’te de yerel önderlerle gö-
rüşüp direniş hattı oluşturmalarını is-
tiyor. 

Atatürk bu önerileri getirirken
İngiliz emperyalizminin sıkıştığını,
zorlandığını görüyor diyebilir mi-
yiz?

Elbette. Atatürk dünyadaki geliş-
meleri çok iyi tahlil eden bir devrim-
cidir. İngiliz emperyalizminin sıkıntı-
da olduğunu görüyor. Savaşın mağ-
lubu olan Osmanlı’nın 650 bin şehidi,
savaşın galibi olan İngilizlerin ise 750
bin kaybı var. Atatürk yabancı basını
yakından izleyen bir aydın olarak İn-
giliz halkının savaş istemediğini de
çok iyi biliyor. İngiliz politikacılar
arasında Lloyd George savaş yanlısı
ama öte yandan da 1919 yılında İrlan-
da bağımsızlığını ilan etmiş. İngiliz
ordularının yüzde 80’i terhis edilmiş.
Mısır’da, Hindistan’da ve Irak’ta İn-
gilizlere karşı isyan var ve tüm bunlar

üzerinde güneş batmayan imparator-
luğu çok zorluyor. Alemdar gazete-
sinde yazan Refii Cevat Ulunay’a ver-
diği mülakatta “İngiliz ve Fransız
emperyalizmine karşı savaşmanın
tam zamanıdır” diyor. Ali Fuat Paşa
da anılarında o günleri anlatırken
“Atatürk beni çağırdı ve direnişten
söz etti” diye yazıyor ve direnişi Ada-
na’da oluşturduklarını ifade ediyor. 

Atatürk’ü sadece asker ve sivil bü-
rokratlar, önde gelen komutanlar de-
ğil, her düzeyde, her konumda insan
destekliyor. 

Kesinlikle öyle. Atatürk İstanbul’a
geldikten sonra da, Samsun’a çıktık-
tan sonra da yerel önderlerle görüş-

melerini sürdürüyor. Ayrıca İstan-
bul’da binlerce silahlı adamı olan ve
bütün sokak çetelerinin lideri konu-
munda bulunan Topkapılı Cambaz
Mehmet, İttihatçı fedailerden Yeni-
bahçeli Şükrü, Topal Osman gibi
isimler de hep Atatürk’ün emrinde-
dir.  Atatürk daha Suriye’de görevliy-
ken, Adana’da komutanken Kurtuluş
Savaşı’nın altyapısını hazırlamaya
başlamış, kendisiyle birlikte hareket
edecek kadrolarla temasını yoğunlaş-
tırmıştır. Atatürk Milli Mücadele ön-
cesinde İttihat ve Terakki’nin örgü-
tüyle temas halindedir ve onlarla an-
laşmıştır. 

Atatürk her konuda planlı dav-
ranmış, işi hiç şansa bırakmamıştır.
Mesela Kurtuluş Savaşı’nın başında
İsmet Paşa iki kez Ankara’ya gidiyor

Atatürk’e katılmak için. Ama ona di-
yorlar ki “Sen İstanbul’a genelkur-
maydaki görevinin başına dön, çün-
kü sen bize orada daha çok lazımsın”.
İsmet Paşa bu nedenle dönüyor ve
Ankara’ya 1920 yılında gidiyor. 

Atatürk’ün o dönemde ciddi para
sıkıntısı çektiğini de biliyoruz. 

Evet, Atatürk’ün ciddi maddi so-
runları var. Mesela Pera Palas Ote-
li’nde uzun süre kalmak istiyor ama
parası yetmiyor. İngiliz işgal kuvvet-
leri ise bu otelde 80 oda tutmuşlar ve
eşleriyle birlikte kalıyorlar. Ata-
türk’ün bu otelde kalmak istemesi-
nin nedeni İngilizlerin nabzını tut-
maktır. Sivil giyinip, kimi subaylarla



Fransızca iletişim kuruyor. İngilizle-
rin niyetini anlamaya çalışıyor. Ulu-
sal kurtuluşun savaşsız çözülüp çö-
zülemeyeceğini öğrenmek istiyor.
Hatta birgün Pera Palas’ın lobisinde
otururken bir İngiliz subayı Ata-
türk’ü tanıyor ve garsonla haber
gönderip masalarına davet ediyor.
Atatürk ise garsona şöyle diyor: “İn-
giliz subayına söyle, kendileri bizim
misafirimizdir, ben ise ev sahibiyim.
İsterlerse onlar benim masama gel-
sinler”. Atatürk’ün masasına gitmeyi
reddettiği bu İngiliz, işgal kuvvetleri
komutanı General Harrington’dur.
Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra
Harrington bir kez daha Atatürk’ü
davet edecek, Atatürk de bir kez da-
ha onu reddedecektir. Topka-
pılı Cambaz Mehmet de işgal
altındaki İstanbul’da işgal
kuvvetleri komutanı General
Harrington’un makam ara-
basını çalıp Anadolu’daki
Mustafa Kemal’e göndere-
cektir. Cambaz Mehmet İs-
tanbul’da yaptıklarıyla İngi-
lizlerle adeta dalga geçmiştir. 

Pera Palas’tan ayrıldıktan
sonra ne yapıyor Atatürk?

Şişli’deki eve yerleşiyor.
Rauf Bey “O evin ışıkları hiç
sönmezdi. Perdelerini de hiç
açmazdık” der. Rauf Bey’in
yanı sıra Refet Bele, Ali Fuat
Cebesoy, İsmet İnönü ve Ka-
zım Karabekir de o evin mü-
davimleri arasındadır. Kurtu-
luş planları hep bu evde ya-
pılmıştır. 

Atatürk’ün kafasında bir
plan var ve çok yaman bir ör-
gütçü olduğu için, her ihti-
mali düşünerek, çalışma ar-
kadaşlarının hepsiyle birlikte çıkmı-
yor Samsun’a. Farklı yollarla ve fark-
lı zamanlarda geçiyorlar Anado-
lu’ya. Mesela Atatürk, 3. Ordu Mü-
fettişi olarak Samsun’a gitmesine
izin verilmemesi ihtimaline karşı,
Kocaeli Gebze üzerinden gizli yollar-
dan Anadolu’ya geçmeyi de planla-
mıştır. Bu da Atatürk’ün B planıdır.
Eğer resmi bir görevle ve açıktan ge-
çemezse Anadolu’ya bu yolu kulla-
nacaktır. Bu yol zaten işlek ve de gü-
venli bir yoldur. Çünkü Yenibahçeli

Şükrü ve adamları o bölgede kuş
uçurtmamaktadırlar. 

Atatürk’ün mazlum milletler
üzerindeki etkisi daha Milli Müca-
dele sürerken şekillenmiştir. Bu ko-
nuya değinir misiniz?

Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı bir
yandan Anadolu’da verirken, bir
yandan da dış destek almak ve em-
peryalizmi sıkıştırmak için antiem-
peryalizm ve tam bağımsızlık ortak
paydasında mazlum milletlerin tem-
silcileri ile harekete geçmiştir. Onların
İngiltere’ye karşı harekete geçmesi,
ayaklanması için temaslarda bulun-
muştur. Bu süreçte Kahire’den Lon-
dra’ya dek pek çok İslam cemiyeti

kurulmuştur. Hepsinin de perde geri-
sindeki ilham kaynağı, lideri Mustafa
Kemal’dir. Libyalı Şeyh Ahmet Sunu-
si Mustafa Kemal Paşa’nın halife ada-
yıdır ve Sivas’ta İttihad-ı İslam Kon-
gresi toplanmıştır. Ayrıca Ankara’da
da İslam Kongresi toplanmak isten-
miştir. Şeyh Sunusi tüm Müslümanla-
rı Milli Mücadele’ye destek vermeye
çağırmıştır. 

İngiltere, bünyesindeki Müslü-
manların sayısı nedeniyle o dönemin
en büyük İslam ülkesidir. Üzerinde

güneş batmayan imparatorluğun yu-
muşak karnı Müslümanların ayak-
lanmasıdır. Hindistan’da düzenlenen
mitinglerde Mustafa Kemal’in resim-
lerinin taşınması Londra’yı çok tedir-
gin etmiştir. İngilizlerin hilafetin mer-
kezi olan İstanbul’a çıkmaları duru-
munda, Hindistan Müslümanları ge-
nel direniş yapacaklarını açıklamışlar,
bir anlamda İngiltere’yi tehdit etmiş-
lerdir. Mustafa Kemal Paşa, Sakarya
Savaşı’nın kaybedilmesi ihtimaline
karşı İslam dünyasını İngilizlere karşı
ayaklandırmayı düşünmüştür. Yani
bu konuda da bir B planı vardır. Ve
Atatürk bu konuda o kadar etkili ol-
muştur ki İngiliz istihbaratı Lon-
dra’ya yolladığı raporlarda Anado-

lu’da Mustafa Kemal liderli-
ğinde kurulmakta olan bir İs-
lam Cumhuriyeti’nden bah-
setmektedir. Zira Mustafa
Kemal Hindistan’dan Irak’a
kadar tüm İslam toplumla-
rıyla temas halindedir. Kur-
tuluş Savaşı sürerken Ata-
türk Özdemir Paşa’yı Mu-
sul’a operasyon yapmaya
yollamış, oraya silah yardımı
yapmıştır. 

Atatürk’ün tüm bu çaba-
larına bir bütün olarak bak-
mak gerekir. Sivas Kongre-
si’nde ABD’ye telgraf çeke-
rek, zaman kazanmak ve
muhatap alınmak için, Ana-
dolu’da verilen mücadeleye
saygılı olan bir ABD’nin yar-
dımlarının memnuniyetle
karşılanacağını yazan da yi-
ne Atatürk’tür. 

Atatürk ile silah arka-
daşları arasındaki ayrılık ne
zaman belirginleşmeye baş-

lamıştır?
Büyük Taarruz’da Ali Fuat Paşa

ve Refet Paşa yoktur. Rauf Orbay Bi-
rinci Meclis’te Atatürk’e karşı çıkmış-
tır sık sık. Atatürk’le birlikte yola çı-
kan kadronun büyük bölümü Ata-
türk’le fikir ayrılığına düşmüş, ondan
kopmuşlardır zaman içinde. Bu ayrı-
lığı İngiliz arşivleri de yazar nitekim.
İngiliz belgelerinde “Rauf Orbay ve
Kazım Karabekir’i Mustafa Kemal
Paşa’ya karşı kullanılabiliriz” diye
yazmaktadır. Rauf Bey, Büyük Taar-
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ruz öncesinde başkomutanlığın Ata-
türk’e verilmemesi için çok uğraşmış-
tır. Atatürk’ün yalnız bırakılmasında
çok değişik kaygılar ve beklentilerin
ve bir de İngilizlerin etkisinin olduğu
açıktır.  

1924 yılı Kasım ayında, yani Cum-
huriyet henüz bir yaşındayken Terak-
kiperver Cumhuriyet Fırkası’nı ku-
ranlar, saltanatın kaldırılmasına karşı
çıkan isimlerdir. Başında padişahın
olduğu bir demokrasinin demokrasi
olamayacağını görmemişlerdir. 

İngilizler 1215 yılında Magna Car-
ta’yı imzaladıkları için, yani bu kadar
köklü bir demokrasi anlayışına sahip
olmaları nedeniyle günümüzde artık
simgesel düzeyde kalmış olan bir mo-
narşi ile bu kadar ileri bir demokrasi-
yi kurabilmişlerdir. Ama Türkiye ko-
şullarında saltanatı kaldırmadan de-
mokrasinin işleyeceğini kimse öne
süremez. 1920 yılında Anadolu bozkı-
rında kurulan Gazi Meclis’in dünya-
da bir benzeri daha yoktur. O meclis o
kadar özgür bir meclistir ki, bir gün
Atatürk kürsüde konuşurken, muha-
lif milletvekillerinden biri Atatürk’e
soba odunu fırlatmış, Atatürk eğilin-
ce teğet geçen odun, arkadaki kâtibin
dişlerini kırmıştır. Bugünkü çok parti-
li hayatı o günlere borçlu olduğumu-
zu unutmamak gerekir.   

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda-
ki gizli ismi Nuh’tur. Neden bu ismi
seçmiş?

Nuh Peygamber imgesi, insanlı-
ğın kurtuluşunu simgeler. Atatürk de
bu nedenle Nuh ismini seçmiştir. Bu
bağlamda biz Türkler Bandırma Va-
puru’nu da Nuh’un gemisine benze-
tebiliriz. Çünkü Atatürk de bu vatanı
ve Türk Ulusu’nu kurtarmıştır. 

Son dönemlerde Vahdettin’i ak-
lama çabaları yoğunlaştı. Bunlara ne
diyorsunuz?

Atatürk, Milli Mücadele öncesin-
de Vahdettin ile tam 8 kez görüşmüş-
tür. Bu görüşmelerin en önemli ne-
deni şudur: Atatürk, padişahı Milli
Mücadele’ye katabilmek, onun des-
teğini alabilmek için çok uğraşmıştır.
Sonuçta, aynı zamanda halife olan
bir kişinin Milli Mücadele’yi destek-
lemesi, halkın mücadeleye katılması-
nı çok kolaylaştıracak ve hızlandıra-

cak bir husustur. Nitekim Ata-
türk’ün Mazhar Müfit Kansu’ya ver-
diği görevlerden biri de, Anadolu
hareketine destek vermesi için padi-
şahın ağzını yoklamaktır. Ancak Ata-
türk şunu görmüştür ki padişahın
kurtuluş için tek planı İngilizlerin
merhametine sığınmaktır. Hatta şöy-
le demektedir: “Ben İngilizlere olan
saygımı babam Abdülmecit’ten al-
dım”. Vahdettin bu sözü söyledikten
sonra ister hain deyin, isterse saf, si-
ze kalmış. İngiliz arşivlerinde bu tür
çok belge var.

Dahası Ankara hükümetinin tem-
silcisi Yusuf Kemal Tengirşenk İstan-
bul’da padişahla görüşürken, Vah-
dettin onun kaldığı odaya bir ajan
gönderiyor ve valizindeki belgelerin
bir kopyasını aldırıp İngiliz işgal kuv-
vetleri komutanına verdiriyor. Bunu
da İngiliz arşivlerinde uzun süre ça-
lışma yapan Salahi Sonyel yayınladı.
Daha da vahimi Vahdettin İngilizlere
“Ülkeyi 15 yıl siz yönetin” diyor. Bu
teklifini bir süre sonra tekrar ediyor.
İngilizleri ikna etmek için de Osman-
lı toprakları üzerinde bir Ermeni, bir
de Kürt devleti kurabilirsiniz diyor.
Hem de Sevr Antlaşması’ndan önce
getiriyor bu öneriyi. 

Atatürk’ün Vahdettin ile yaptığı
sekiz görüşmeden sonra edindiği iz-
lenim, Vahdettin’in Kurtuluş Sava-
şı’nı desteklemeyeceği ve umudunu
İngilizlere bağladığı yönündedir.
Vahdettin’in Atatürk’le yaptığı gö-
rüşmelerde ısrarla “Bu ordu bana
nasıl bakıyor, benim hakkında ne
düşünüyor, beni tahttan indirir mi?”
diye sorması, tamamen kendi gele-
ceğini düşündüğünün kanıtıdır. Ay-
rıca Vahdettin’in İstanbul’da eski İt-
tihatçı paşalarla görüştüğünü de bi-
liyoruz.

Son yıllarda Atatürk’ü sıradan-
laştırmaya çalışanlar var. Böyle bir
moda çıktı adeta. Onlara ne diyorsu-
nuz?

O kadar ileri gidenler var ki işi
Atatürk’süz bir Kurtuluş Savaşı, Ata-
türk’süz bir Cumhuriyet tarihi yaz-
maya kadar vardırdılar. Bu akım
1950’lerde başladı ve 90’larda yoğun-
laştı. Ancak şunu görmeleri gerekir
ki, Mustafa Kemal’siz Kurtuluş Sava-
şı yazmak ham hayaldir.  

Bu işin fikir babaları yurtiçinde
mi, yoksa dışarıda mı?

Asıl ağababaları ABD’de. Bizde bu
işe soyunan gazeteciler ve bilim in-
sanları onlardan işaret ve emir alıyor,
onlarla işbirliği yapıyorlar. 

Kimileri de Türkiye’de tarihin
sadece Nutuk eksenli anlatıldığını
öne sürüyorlar?

Türkiye’de tarih hiç de Nutuk ek-
senli anlatılmıyor. Bunu öne sürenle-
rin dünyadan haberi yok. Keşke Nu-
tuk eksenli tarih anlatılsa diyorum.
Çünkü ancak o zaman Türk Devri-
mi’nin önderinin tam bağımsızlık ve
çağdaşlaşma konusunda ne kadar ka-
rarlı, ödünsüz olduğu görülür. Bu ko-
nuda kararsız olanları, halka güven-
meyenleri ne kadar acımasızca eleş-
tirdiği anlaşılır. Kimileri beğenmeye-
bilir, doğru bulmayabilir ama Musta-
fa Kemal tam bağımsızlık, ulusal ege-
menlik ve aydınlanma konusunda
çok radikaldir, kendisi gibi düşünme-
yenlere karşı acımasızdır. Atatürk,
eleştirilerini yaparken belgeleri de or-
taya koymuştur. O belgelere mutlaka
bakmak gerekir. Ama bu yapılmıyor.
Bu özensizlik, fırsatçılık ve aldatmaca
sadece Nutuk söz konusu olduğunda
da değil üstelik. Ülkemizde birileri,
“dinler arası diyalog” kapsamında
Kuranı Kerim’den ayet silecek kadar
pervasızlaşmadılar mı? Kuran’da yer
alan İslam merkezli bölümleri, diğer
dinlere eleştirel yaklaşan yerleri sil-
meye kalkışmadılar mı?  Nereye ba-
karsanız bakın, nereden bakarsanız
bakın Atatürk’ün şu üç temel özelliği-
ni görürsünüz. Antiemperyalizm,
tam bağımsızlık ve çağdaşlaşma.
Bunlar dikkate alınmadan Atatürk
anlaşılamaz. Ulusal egemenlik konu-
sundaki duyarlılığı, insanımızı birey,
yurttaş yapma konusundaki çabası
bilinmeden Atatürk anlatılamaz. 

Kitaplarınızı yazarken geniş bir
arşiv çalışması yaptığınız belli. En
çok hangi ülkenin arşivlerine bakı-
yorsunuz?

Elbette araştırdığım konuyla ilgili
kaynaklara nerede ulaşırsam, oraya
bakıyorum. Ama elbette özellikle İn-
giliz arşivleri en zengin kaynağa sa-
hipler. Bu nedenle İngiliz arşiv belge-
lerini çok kullanırım. �
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AÇI MEDYA

Ferhan fiAYLIMAN
Gazeteci-Yazar

O laylara hazırlıksız yaka-
lanmak bireysel yolcu-
luklarımızın en önemli
kilometre taşlarından bi-

risini oluşturur. Hayatımızı alt üst
eden gelişmeler karşısında yeniden
toparlanmak, her şeye kaldığı yerden
devam etmek ne kadar zordur. Ama
sonuçta günahları ve sevaplarıyla yal-
nızca kişiyi ilgilendiren bir durumdur
bu. Ne gelmişse başına kendisi çeker.
Şimdi bunu toplumsal düzeyde dü-
şündüğümüzde, küçücük dalgaların
dipten yükselen bir basınçla tsunami-
ye dönüştüğünü hayal ettiğimizde
acaba karşımıza ne çıkar? 

Kişiler hata yapabilir. Ama toplum-
ları, ülkeleri yöneten karar mekaniz-
maları hata yapma, olaylara hazırlık-
sız yakalanma hakkına sahip olamaz-
lar. Onların öngörüden yoksun yanlış
uygulamalarının tarihsel sürece yaydı-
rıldığında üst üste birikerek ülkeleri
nasıl alt üst ettiğini eksiksiz biçimde
kavramamız, galiba bugün her zaman-
kinden daha büyük bir önem taşıyor.    

Hazırlıksız yakalanmayı çok de-
rinden hissettiğim olayların başında
kuşkusuz Marmara depremi yarattığı
etkiler, doğurduğu sonuçlar açısından
hep ilk sıralarda yer aldı. Çaresizliğin
kendini olanca ağırlığıyla hissettirdiği
bu felakette içine düştüğümüz durum
genel yapımızı tanımlaması açısından
öğretici bir deneyim olarak karşımız-
da kararlılıkla durmaya devam edi-
yor. Her doğal felaketin beraberinde

baş edilmesi olanaksız sorunları da ta-
şıyacağını bilerek, bahanelere sığın-
maksızın, yapılması gerekenleri erte-
lemeden, sorumlulukları halının altı-
na süpürmeden kendimizle hesaplaş-
ma cesaretini göstermemizin zamanı
çoktan geldi, hatta geçiyor.

Peki Marmara depremi aslında
neyi ifade ediyordu?

Bence Türkiye’nin kalkınmasında,
gelişmesinin önünde bir engel olarak
duran alt yapı sorunlarının ne anlama
geldiğini bütün boyutlarıyla ancak bu
depremde kavrayabildik. Gerçeklerle
yüzleşmemizin faturası beklenenden
çok daha ağır oldu. Biz on binlerce in-
sanımızı aslında depreme değil alt ya-
pı eksikliklerimizden kaynaklanan ih-
mallere kurban verdik. Tabi bu bilinen
saptamanın ardından sorulması gere-
ken soru şu olmalıydı:

Bedelini insanlarımızın canlarıy-
la ödedikleri bu felakettin ardından
alınması gereken dersleri gerçekten
aldık mı?

Kısaca yanıtlarsak: Hayır.
Toplum ve onun seçtiği yönetimler

tercihlerini bir dahaki büyük depreme
kadar beklemekten yana kullandılar,
kullanmaya da devam ediyorlar.

Şimdi bu somut örnek-
ten yola çıkarak alt ya-
pı dediğimiz kavramı
oluşturan unsurların
yalnızca günlük yaşa-
mımızı yönlendir-
mekle kalmayıp gele-
ceğimizi de biçimlen-
dirdiğini söylersek

acaba abartmış mı oluruz? Üstelik
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke-
nin bu konuda sıradan, gel geç politi-
kalarla işi yürütmesinin artık olanak-
sızlaştığını da biliyoruz, görüyoruz.

İşte olaylara hazırlıksız yakalan-
manın alt yapı sorunlarıyla ilintisi bu-
rada daha çıplak biçimde çıkıyor kar-
şımıza. Üstelik çarpık kentleşmenin
doğurduğu sorunlar öylesine bir hızla
büyüyor ki korkarım bu hazırlıksızlı-
ğın bedelini ilerde daha ağır faturalar-
la ödeyeceğiz.
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Ocak’ta Avrupa Kültür Başkenti ola-
rak coşkulu kutlamalara ev sahipliği
yaptığı sırada kent yağan her yağ-
murda tekrarlandığı gibi yine sele
teslim olmuştu. Ana arterler, gece-
kondular ve dere yataklarına kurul-
muş bölgeler su içinde yüzüyordu.
İstanbul, yaşamı felce uğratan olay-
lardaki hazırlıksızlığımıza en somut
örnek. Artık diğer kentlerimizin bu
açıdan taşıdığı tehlikeleri yeniden
vurgulamaya gerek yok. Çaresizliği-
miz apaçık ortada.

Kentlerimizi çağdaş yaşamın ay-
nası olarak ele alırsak uzun süredir
oraya yansıyan görüntülerin insan
onuruyla bağdaştığını söyleme-
miz mümkün mü?

Onur kavramının içeriğine
ilişkin yaklaşımları felsefi tartış-
malarda aramak yerine dilerse-
niz günlük hayatımızın en sıra-
dan en basit ayrıntılarında şöyle
bir gezinelim.

DSİ yetkililerinin yıllar önce
yaptığı uyarılara kulak tıkayıp,
susuzluk kapıya dayandığında
Kızılırmak’ın tarım alanlarında
bile kullanılması sakıncalı olarak
nitelendirilen suyunu milyonlar-
ca doları çöpe attıktan sonra An-
kara’ya getirerek halka içirmek,
insan onuruyla bağdaşır mıydı? Üste-
lik su hayatımızın en temel gereksin-
melerinden birisi. Bunu kazanç kapı-
sına dönüştürerek mantar gibi üreyen
su şirketlerine para kazandırma anla-
yışı öylesine acımasız bir yaklaşım ki
geriye söylenecek çok fazla söz kalmı-
yor. 

Kent yaşamının kilit unsurlarında
birisi de ulaşım. Ankara’da trafiği ra-
hatlatıyorum gerekçesi adı altında
meydanları, yolları yıllardır köstebek
yuvasına çeviren, tarihsel dokuyu
parçalayan uygulamaların ne yazık ki
ardı arkası kesilmiyor. Bilindiği gibi
metro çalışmaları kaynak bulunama-
dığı için durduruldu. Şimdiye kadar
yapılan harcamaların, yatırımların so-
nucu ne, kimse sormuyor. Başkent’e
geriye dönüşü olanaksız zararlar ve-
ren bu sakat anlayışın özellikle Ka-
vaklıdere’yi yok ediş biçimi akıl sınır-
larını aşan bir niteliğe sahip. Kentin
en eski meydanlarından Kavaklıdere
göz göre göre katledildi. En acısı tüm

bunların, yeşil alanları bitirerek yapıl-
dığına tanık olmak. Alt geçit  çalışma-
larında ağaçlara zarar vermiyoruz di-
yenler yalan söylüyorlar. Ankara’nın
yıllanmış dev ağaçları bu çalışmalar
sırasında kökleri zarar gördüğü için
kurudu gitti. Kentler ve onların ayrıl-
maz parçası yurttaşlar orada birbirle-
rine tutunarak ve geçmişleriyle bera-
ber yaşarlar. Bu birliktelik ne yazık ki
yok edildi. Sonuçta Kızılay’ı yaya tra-
fiğine kapatmayı düşünecek kadar
kendini kaybetmiş bu yönetimin uy-
gulamalarını insan onuruyla bağdaş-
tırabilir miyiz?

Şimdi yaşam biçimimiz ne olursa
olsun eğer bir kentte aynı sokağı ay-
nı mahalleyi aynı otobüsü paylaşı-
yorsak alt yapı eksiklilerinden,
plansız programsız uygulamalardan
kaynaklanan temel sorunlara karşı
ortak bir bilinç geliştirmemiz gerek-
mez mi? Bu bilincin gelişmemesinin
nedenlerini açıklayabilir miyiz?

İşte medyanın gücü bu-
rada ortaya çıkıyor. Medya-
nın da bir alt yapısı var ve o
alt yapının adı: İnsan  

Bugün yazılı ve görsel
basındaki insan alt yapısı
yukarda eleştirdiğimiz olu-
şumun değirmenine su taşı-
makla meşgul. Başka zemin-
lerde başka biçimlerde ifade
edilmiş olsa da bir daha altı-
nı çizmekte sakınca görmü-
yorum:

Artık tek başına haklı ol-
mak asla yetmiyor. Eğer hak-

lılığınızı, gerçeğin çarpıtıldığına iliş-
kin verilerinizi, saptamalarınızı top-
lumla paylaşacak kanallardan yok-
sunsanız savaşı kaybedeceksiniz de-
mektir. Çünkü insanlar günlük ya-
şamda inanılmaz sıkıntılarla boğuşsa-
lar da çevrelerini kuşatan medya ağı
hiç durmadan yarattığı bilgi kirliliği
ile onları istediği gibi biçimlendirebi-
liyor.

Buna bedelini yine hazırlıksız ya-
kalanarak, yitirilen canlar pahasına
ödeyeceğimiz olası felaketler öncesin-
deki suskunluğumuzu da ekliyorum. 

Yaşanan acıları ekranlarda Ameri-
kan sinemasından bir aksiyon filmi
mantığıyla izlettirenler, o acıların so-
rumlularını örtbas edenler kuşkusuz
üzerlerine yüklenen görevi yerine ge-
tiriyorlar.   

Sonuçta şu soruyu sormaktan baş-
ka bir şey gelmiyor aklıma:

Hayata hazırlıksız yakalananların
türküsünü söylemeye devam edecek
miyiz? �
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TOBB Başkanı, AB’nin ticarete ge-
tirdiği kısıtlamalarla üyelik sü-

recindeki Türkiye’ye haksızlık yaptı-
ğını söyledi

© Hisarcıklıoğlu, AB’nin vize uy-
gulamasını eleştirerek “Bir taraftan
serbest ticareti savunurken diğer ta-
raftan engeller koyamazsınız” dedi.

Ekonomi Servisi - Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği (Eurochambres) Baş-
kan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, “Bu nasıl Gümrük Birli-
ği’dir ki, bir yandan bütün
mal hareketleri serbest diye-
ceksiniz, diğer yandan bunu
alan, satanlara vize uygula-
yacaksınız ve bu malları ta-
şıyan kamyonlara kota uy-
gulayacaksınız? Bu şekilde

bir Gümrük Birliği’nden nasıl bah-
sedebiliriz?” dedi.

Eurochambres Ortak Üyeler Ko-

mitesi Toplantısı’nın açılışında ko-
nuşan Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği
(AB) ile olan sorunların başında ‘vi-
ze’ sorununun geldiğine işaret etti.
Hisarcıklıoğlu, AB’nin üçüncü ülke-
lerle imzaladığı serbest ticaret anlaş-
malarında Türkiye’nin görüşünün
alınmadığını da belirterek “Bu güm-
rük birliği anlayışına terstir. Güm-
rük Birliği gereği Türkiye’nin de
benzer anlaşmalar imzalaması ge-
rek. Daha sorasında yapılan, ‘Biz an-
laşmayı, imzaladık. Buyurun siz de

müzakereleri başlatın’ demek ma-
alesef haksızlık olarak ortaya çıkı-
yor. Türkiye’ye bu anlamda hak-
sızlık yapılıyor” dedi. Hisarcıklı-
oğlu, Türk iş âlemi olarak 2013’te

Türkiye AB’ye tam üye olacak-
mış gibi hazırlıklarını yaptıkla-
rını ifade etti.

İ ktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk

Kabaalioğlu, "Eurochambres Ortak
Üyeler Komitesi Toplantısı"nda dü-
zenlenen "Ekonomik Kriz, Lizbon An-
laşması, AB Genişleme Süreci" konulu
panelde yaptığı konuşmada, AB'nin
diğer ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret
Anlaşmaları'nda (STA) Türkiye'nin
dikkate alınmadığını söyledi.

AB'nin, diğer ülkelerle müzakere
yaparken Türkiye ile işbirliğinin ya-
pılmadığını ifade eden Kabaalioğlu,
"Bu eğer gerçek bir Gümrük Birliği ise
o zaman Türkiye'nin de masada olma-
sı gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Kabaalioğlu, Türkiye'nin endişeleri-
nin de dikkate alınması gerektiğini
vurgulayarak, şunları kaydetti: "Siz
bütün müzakereleri bitiriyorsunuz.
Sonra dönüyorsunuz Türkiye'ye ‘Sen
de böyle yapacaksın' diyorsunuz. An-
cak diğer ülkeler Türkiye ile aynı fikir-
de değilse o zaman Türkiye'de çok

ciddi ticari sapmalar söz konusu olu-
yor ve bu böyle devam ediyor. Böyle
devam ederse eğer gerçek bir Gümrük
Birliği olmaz. Biz Gümrük Birliği'ne
katıldık ama tam üyeliğin 4-5 yıl son-
ra geleceğine inanarak bu kararı ver-
dik. Eğer böyle devam ederse bu, ka-
bul edilemez bir şey... Bizi San Marino
veya Andora gibi ülkelerle aynı yere
koyamazsınız. 72 milyon nüfusa sa-
hip, dünyanın 16. büyük ekonomisi
olan bir devletle bu Gümrük Birliği
devam edemez. Yaptığınız Serbest Ti-
caret Anlaşmaları'nda, anlaşmanın
içerisine bir Türkiye klozu koymalısı-
nız. Bunu imzalayan ülkenin, Türkiye
ile ayrı bir sözleşme imzalaması gere-
kir. Tam eşit rekabet olması lazım.
AB'ye üye ülkelerin işadamları Türki-
ye'ye vizesiz gelirken ya da hemen sı-
nırda birkaç dakikada aldıkları vizey-
le Türkiye'ye girerken Türk işadamla-
rı uzun süreler vize için bekliyor, kon-
solosluğa ticari sırlarını vermeleri ge-

rekiyor, AB'deki partneri tarafından
davet edilmesi gerekiyor. Bu şekilde
nasıl bir eşitlik söz konusu olabilir?
Ayrıca taşıma, ulaştırma kısıtlamaları
çok ciddi konular. Bütün bunlar Güm-
rük Birliği'ni zorlaştırıyor ve AB ge-
rektiği gibi hareket etmiyor."
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Bu nas›l Gümrük Birli¤i!

Prof. Dr. Haluk Kabaalio¤lu:

“Türkiye’nin endifleleri dikkate al›nmal›”

GÜNCEL
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Eski Merkez Bankas› Baflkan›
Süreyya Serdengeçti de

özellikle 2001 y›l›ndan sonra
Türkiye ile AB aras›nda gerçek-
leflen yak›nsama ile ticaret ha-
cimlerinin artt›¤›n› ve Türkiye'de
kifli bafl›na düflen GSY‹H'n›n art-
t›¤›n› bildirdi.

Türkiye'nin 2001 y›l›nda bafl-
latt›¤› yap›sal reformlar› 2005 y›-
l›na kadar sürdürdü¤ünü, ancak
2005 y›l›ndan sonra nispeten ya-
vafllad›¤›n› dile getiren Serden-
geçti, Türkiye'deki büyümenin,
sadece kendi içinde yapt›¤› re-
formlara de¤il, AB ekonomisinin
istikrar›na da ba¤l› oldu¤unu ifa-
de etti.

Serdengeçti, "Yap›sal reform-
lar bizim için bu kadar önemli ol-
du¤una göre AB'yi bir ç›pa olarak
kullanacak olursak bundan yarar
sa¤lar›z ama durum bu mu acaba
gerçekte? Bence bir üyelik tarihi
yoksa, AB'nin Türkiye ekonomisi
için bir ç›pa olacak hali yoktur"
diye konufltu.

Bir kat›l›m tarihinin olmama-
s›n›n ve Türkiye'nin üyelik süre-
cinde AB üyesi ülkelerde referan-
dumlar›n yap›laca¤› söylentileri-
nin, kendisini baflka sorulara da
yöneltti¤ini ifade eden Serden-
geçti, flöyle konufltu:

"15 y›l içerisinde herhangi bir
AB üyesi ülkede belki Türkiye'ye
veya baflka adaylara hay›r diyebi-
lirler ama ya 10-15 y›l içerisinde
aday ülkelerde referandum olsay-
d› ne olurdu? 10-15 y›l içerisinde
ne olaca¤›n› tabii ki bilemeyiz
ama bu zaman içerisinde yüksek

ve sürdürülebilir büyümeyle ilifl-
kilidir bu durum. Aday ülkeler
e¤er ki yüksek ve sürdürülebilir
büyüme yakalarlarsa hay›r diye-
bilirler. Yakalayamazlarsa da evet
diyebilirler. Bu da bir ihtimal...
fiimdi düflünece¤imiz fley flu ol-
mal›. Bu ihtimallere göre mi ya-
flayaca¤›z yoksa bugün bir karar
verip aday ülkelere bir kat›l›m ta-
rihi verecek miyiz? Bu tabii ki bir
siyasi karar ama önemli bir konu-
nun ekonomik parças›n› size gös-
termek istedim."

Avrupa'da ekonomi politikala-
r›n›n koordinasyonunda önemli
bir sorun oldu¤unu dile getiren
Serdengeçti, "Ortak bir para biri-
minin, ortak bir merkez bankas›-
n›n bütün Avrupa'da mali politi-
kaya bir disiplin kataca¤› düflü-
nülmüfltü ama bu güne kadar gör-
dü¤ümüz kadar›yla maalesef po-
litikacalar, disiplinli mali politi-
kalardan sapma gösterebiliyorlar.
Avrupa'da da olan buydu" diye
konufltu.

Süreyya Serdengeçti:

“Üyelik tarihi yoksa AB'nin Türkiye
ekonomisi için bir ç›pa olacak hali yoktur”
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E
urochambers ortak üyeler
komitesi toplantısında
Türk tarafı geçen hafta
Gümrük Birliği’ne yönelik

ilginç değerlendirmeler yaptı.
� TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu;

“Gümrük Birliği içinde malların do-
laşımı serbest ama bizim ihracatçıla-
ra vize uygulanıyor; malları taşıyan
kamyonlara kota koyuyorlar. Bu şe-
kilde, bir birlikten nasıl bahsedebili-
riz”. Hisarcıklıoğlu çok haklı; davul
bizim, tokmak onların elinde.

� İKV Başkanı Prof. Haluk Kaba-
alioğlu ise şöyle dedi; “Biz Gümrük
Birliği’ne, AB’ye birkaç yıl içinde
tam üye olarak alınacağız diye ka-
tıldık. Bizi San Marino ve Andora
gibi kasabalarla aynı yere koya-
mazsınız. 72 milyon nüfusa sahip
dünyanın 16. büyük ekonomisi
olan bir devlet, bu gümrük birliği
ile devam edemez”. Yerden göğe
kadar haklı.

� Eski Merkez Bankası Başkanı
Serdengeçti ise bazı AB üyelerinin,
“Türkiye’nin alınmasını referandu-
ma bağlamalarına karşı çıkıyor”. Ya-
ni “bizi almayacaklar, bunu nasıl ya-
parlar” demeye getiriyor.

Bu değerlendirmelerin hepsi de
doğru ve haklı. Ancak, “kızı adama
sahte noter senediyle nikâh sözü bi-
le almadan sattıktan sonra” nasıl şi-
kâyet edebiliriz ki?

� “Adam medeni nikâh yapmıyor,
biz de medeni haklardan yararlana-
mıyoruz” diye yakınıyoruz şimdi.

Bana 1994’ten başlayarak sürdür-
düğüm çabaları anımsattılar. Güm-
rük Birliği imzalanmadan önce bu
işin yanlış olduğunu, ileride iş çevre-
leri başta olmak üzere bizim büyük
zararlarla karşı karşıya kalacağımızı
en az bin defa yazdım, söyledim. 60
akademisyen ortak bildiri yayımla-
dık. Devlet Planlama Teşkilatı bile
hazırladığı bir raporda, “AB’ye tam
üye olmadan Gümrük Birliği imza-
lanamaz, AB hukukunda da buna
yer yok; egemenliği tek yanlı devret-
miş oluruz” görüşünü savundu ve
siyasileri uyardı.

� Gümrük Birliği’nin imzalanma-
ması için en anlamlı ve stratejik ko-
nuşmayı 8 Mart 1995’te Sayın Abdul-
lah Gül TBMM’de bir milletvekili ola-
rak yaptı. Bugün Hisarcıklıoğlu’nun
yakınmalarının başımıza geleceğini,
o da tek tek ortaya koydu. (*)

İlişkilerin normalleşmesi
Hisarcıklıoğlu, Kabaalioğlu ve

Serdengeçti şikâyetlerinde haklılar
ama “mevcut AB süreci ve imzalan-
mış tek yanlı anlaşmalar varken bu
şikâyetlerin giderilmesine olanak
yok”. Bunu Sayın Kabaalioğlu be-

nim kadar bilir, kendisi de bir AB uz-
manıdır. AB ile ilişkilerin normalleş-
tirilmesi yani Türkiye’nin San Mari-
no ve Andora kasabalarının parazit
konumundan çıkarılması gerekiyor.

6 Mart 1995 Gümrük Birliği Bel-
gesi ile Türkiye AB’ye özellikle tek
yanlı bağlanmıştır. İleride AB’ye
alınmayacak olan 72 milyonluk ül-
kemiz Andora ve San Marino gibi,
Brüksel’in yedeğine bir mavna ola-
rak çekilmiştir. Avrupa Parlamento-
su, AB hukukunda yeri olmayan bu
çizgi dışı ilişkiyi, 9 Kasım 1995’te
onayladı. Yani noter senedi ile ku-
malık anlaşması yapıldı.

Buna karşılık TBMM’de bir onay-
lama yapılmadı. Kimileri Gümrük
Birliği 1963 Anlaşması’nın doğal so-
nucudur diyerek kamuoyunu kan-
dırdılar. Oysa hiçbir aday ülke ile
böyle bir anlaşma, üyelik öncesi ya-
pılmamıştır. Aday önce tam üye
olur, AB masalarında yerini alır, yet-
kilerle donanır; ondan sonra da
Gümrük Birliği’ne zamanla dahil
olur. Yani medeni nikâh (tam üyelik)
olmadan, haklar ve yükümlülükler
oluşmaz. Türkiye için bütün meka-
nizmalar özellikle değiştirildi. Hiç-
bir yetkisi olmayan ama dünya ka-
dar tek yanlı yükümlülüğü bulunan
bir ülke durumuna sokulduk.

Bugün Hisarcıklıoğlu, Kabaalioğ-
lu ve Serdengeçti’nin haklı yakınma-
ları, bu anormalliklerin sonucudur.
Ve göz göre göre Türkiye bu hale ge-
tirilmiştir. Kesinlikle bilgisizlikten
değil. Sorunun çözümü için, uygar
ülkelerin yaptığı gibi ilişkilerin artık
“normalleştirilmesi” gerekiyor.

(*) Türkiye’nin Askersiz İşgali - Gümrük Birli-
ği, sayfa (199-206), Cumhuriyet Yayınları, 2009

‹fl Çevreleri Gümrük
Birli¤i’nden fiikâyette Hakl›lar



Dr. Nejat TARAKÇI
Truva Yay›nlar›

ABD’nin küresel konumunu ve bu ba¤lam-

da Türkiye ile iliflkilerini jeopolitik ve jeostratejik

düzlemde ele alan Tarakç›, çal›flmas›nda

ABD’nin Irak’tan çekilme karar›n›n perde arkas›-

na bak›yor. Afganistan’da t›kanan NATO’yu mer-

cek alt›na al›yor, Filistin sorunundan ‹ran’›n nük-

leer çal›flmalar›na, küresel ekonomik krizin ne-

den oldu¤u güvenlik sorunlar›ndan

Rusya’n›n giderek güçlenme-

sine dek genifl bir alanda ay-

r›nt›l› tahliller yap›yor. 

ABD’yi, “Osmanl›’dan bu

yana dünyan›n çok uluslu ve çok

kültürlü ikinci devleti” olarak ta-

n›mlayan Tarakç›, bu dev gücün

küresel doktrininin finansal- ticari,

teknolojik ve askeri yönden dünya

liderli¤ini sürdürmek üzerine kurul-

du¤unu belirtiyor. Tarakç›’ya göre

ABD, dünya liderli¤ini sürdürmek,

kendisine rakip olabilecek devlet ve-

ya devletler grubunun aktif hale gelmesini önle-

mek için çabal›yor. ABD’nin güç ve kaynak ola-

rak oluflturdu¤u üç temel unsuru finans- kapital

sistem, petrol endüstrisi ve silah endüstrisi olarak

s›ralayan Tarakç›, Washington’un küresel doktri-

nini pervas›zca uygulad›¤›n›n alt›n› çiziyor.

Türkiye’nin ABD’nin büyük stratejisini olufl-

turan ‹ran, Avrasya, Hazar ve Karadeniz bölgeleri

için vazgeçilmez bir ülke oldu¤unu vurgulayan

Tarakç›, Ankara’n›n Irak’ta ABD’ye olan deste¤i-

nin Washington aç›s›ndan çok önemli

oldu¤unu ifade ediyor. ABD’nin Kara-

deniz’de de bayrak göstermek istedi-

¤ine de¤inen yazar, bu ülkenin yeni

stratejisinin 21 günü geçmeyen sü-

relerle, Rusya’n›n Karadeniz filosu-

nu dengeleyecek vurucu bir deniz

gücünü sürekli olarak Karade-

niz’de bulundurmay› öngördü¤ü-

nü belirtiyor. “Karadeniz’deki is-

tikrar›n anahtar› Türkiye’dir” di-

yen Tarakç›, Karadeniz’e d›flar›-

dan yap›lacak bir müdahale-

nin, bölgedeki istikrar› olum-

suz yönde etkileyece¤ini söy-

lüyor. Bölgenin istikrar› ad›na Ukrayna ve Gürcis-

tan’›n NATO’ya üyelik ›srarlar›n›n yeniden göz-

den geçirilmesini öneren Tarakç›, Türkiye’nin Uk-

rayna, Rusya ve Gürcistan aras›ndaki sorunlar›n

çözümünde yard›mc› olabilece¤ini düflünüyor.

Karadeniz’de sürekli bulunacak bir Amerikan de-

niz gücünün cayd›r›c›l›ktan ziyade, gerginli¤i t›r-

mand›raca¤›na iflaret eden Tarakç›, Ermeni mese-

lesinde de Bat›’n›n Ermenileri kulland›¤›n›,

ABD’nin Ermenistan üzerindeki 100 y›ll›k planla-

r›n›n terkedilmedi¤ini anlat›yor. Tarakç› flöyle di-

yor: 

“Bugün Rusya’n›n denetiminde olan Erme-

nistan eninde sonunda bir flekilde Bat›’ya enteg-

re edilecektir. Bu uzun vadeli plan da Türkiye ve

Gürcistan üzerinden gerçeklefltirilecektir. So¤uk

Savafl sonras› soyk›r›m iddialar›n›n süratle dünya

gündemine getirilmesinin nedeni budur. Türkiye,

di¤er tüm önlemlerin yan›nda, gelir da¤›l›m›n›

düzeltici tedbirleri süratle almazsa, halk› mutsuz,

sosyal dokusu manipülasyonlara aç›k, yabanc›-

lar için bulunmaz bir pazar olmaktan öteye gide-

meyecektir”.

Bar›fl DOSTER

Arif ERMAN
Truva Yay›nlar›

Küresel ekonomik krizin dünyay› kas›p ka-

vurmas›na koflut olarak bu alanda yap›lan çal›fl-

malar›n da h›z› kesilmiyor. Bu kapsamda yap›-

lan çal›flmalardan biri de Arif Erman’›n “Küresel

Ekonomik Kriz – Sermaye Birikiminin Analizi”

adl› kitab›. Erman eserinde, krizin ve daha ön-

ceki krizlerin gerçek nedeninin sermaye biriki-

minden kaynakland›¤›n› vurguluyor. Adam

Smith’ten Karl Marx’a dek önemli iktisatç›lar›n

çal›flmalar›n› incelemifl olan Erman, sermaye

birikimini tahlil ederken, krizin nedeninin ABD

ekonomisinin yap›s› oldu¤unu belirtiyor. “Kri-

zin kendisi küresel oldu¤u kadar, nedeni de kü-

resel. Geliflen ülkelerin daha geliflmifl ülkeler ta-

raf›ndan sömürülmesi üzerine kurulu olan dün-

ya kapitalist sistemi, sömürünün dozu artt›kça

bu yap›y› kald›ramaz hale geliyor” diyen Er-

man, sermaye birikiminin sorunun özü oldu¤u-

na ›srarla dikkat çekiyor. 

Gittikçe daha da küreselleflen krizlerin, ka-

pitalist sistem içinde yeterli sermaye birikimi

gerçekleflmemesinden kaynakland›¤›n› ifade

eden Erman’a göre, Marx’›n yafla-

d›¤› dönem olan 19. yüzy›lda sa-

nayi kapitalizmi henüz bir dünya

ekonomisi haline gelmedi¤i için,

baz› fleyleri öngörebilmesi ola-

naks›zd›. Bu yüzden günümüzde

giderek küreselleflen ve daha da

fliddetlenen ekonomik krizleri da-

ha iyi anlayabilmek için, emek,

de¤er, meta, ücret, fiyat, kâr ve

sermaye gibi temel kavramlar›n

tan›m›n› yeniden yapmak, bu ye-

ni tan›mlamalar temelinde ser-

maye birikimi sürecinin analizini

yeniden ele almak gerekiyor. Erman oldukça id-

dial› bir flekilde flöyle devam ediyor:

“Adam Smith’ten beri bu kavramlar sorgu-

lanmad›. Sermaye birikimi, Smith ve ondan

farkl› bir yaklafl›m getirmeyen Marx’›n anlad›¤›

anlamda de¤erlendirildi¤i sürece, s›klaflan ve

giderek küreselleflen ekonomik krizler kafa ka-

r›flt›rmaya devam edecektir”. 

Kitab›n›, kapitalizm, kapitalist ekonomi,

sermaye birikimi, dengesiz ticaret, periyodik

krizler, kapitalizmin yönü, Marx’›n sermaye bi-

rikimi ç›kmaz› gibi bölümlere ay›ran Erman,

kapitalist üretim iliflkilerinin,

ortaya ç›kmas›ndan itibaren gi-

derek olgunlaflarak kapal› bir

ekonomik sisteme dönüflece¤i

ve sermaye birikiminin olanak-

s›zlaflaca¤› bir sona do¤ru ev-

rimleflece¤i öngörüsünde bulu-

nuyor. Kapitalizmin sona erme

sürecinde ekonomik yap›da da

büyük de¤ifliklikler olaca¤›n›

anlatan Erman, eme¤in bile-

flenlerinin de¤iflti¤ini, teknolo-

jinin h›zla ilerlemesiyle kol

eme¤inin giderek azald›¤›n› ve

yerini geliflmifl makinelere b›rakt›¤›n› ifade edi-

yor. Erman sonuç olarak flunlar› söylüyor:

“Sermayenin mülkiyeti tabana yay›l›yor ve

bu e¤ilim giderek ekonomik bir zorunlulu¤a

dönüflüyor. Gelecekte kapal› bir sisteme dönü-

flecek olan küresel ekonomide sermaye birikimi

sona erece¤inden, toplumun s›n›fs›z bir konu-

ma bürünmesi ve s›n›flar›n yerini çok yönlü uz-

manlaflman›n almas›, bu evrimin kaç›n›lmaz bir

sonucu gibi gözüküyor”

Bar›fl DOSTER 
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18 Şubat 2010 Perşembe günü
düzenlenen konferansta açılış
konuşmasını dernek Başkanı-

mız Fevzi DURGUN ve İstanbul Kül-
tür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Dursun KOÇER yaptı. Koçer, Dünya-
nın en önemli sorunlarından biri olan
enerji konusunda
Kültür Üniversitesi
olarak ev sahipliği
yapmaktan ve USİ-
AD’ı misafir etmekten
onur duyduğunu be-
lirtti. Konferansa Dr.
Baha KUBAN ve Şenol
TUNÇ konuşmacı ola-
rak katıldı. 

Su uzmanı ve USİ-
AD Genel Başkan Da-
nışması Dursun Yıldız’ın

moderatörlüğündeki konferansta,
güneş enerjisi ile elektrik üretimi ya-
tırım mevzuatı hakkında bilgi veren
Şenol Tunç, güneş enerjisi teknoloji
arz ve talebi tam ters yönde olduğu-
nu, Türkiye’nin bu yöne katılması ge-
rektiğini ve

Avrupa pazarına elektrik satması ge-
rektiğini vurguladı. Tunç, Türkiye en
az İspanya kadar güneş enerjisi girdi-
sine sahip olduğunu belirtirken Tür-
kiye’de yenilenebilir enerji kaynakla-

rı ile üretilecek elektrik enerji-
si için en büyük tüketim paza-
rının AB ülkeleri olduğunu
söyledi. Türkiye’nin 2009 so-
nu itibariyle kurulu gücünün
44.767 MW, tüketiminin
193.473, GWh ve üretiminin
194.112 GWh olduğunu söy-
leyen Tunç, Çin’den sonra
1980’lerden beri tüketimi
her yıl en çok artan ülke ol-
duğumuzu, ancak kriz dö-
nemlerinde yıllık talep ar-
tışlarında boşluklar yaşan-
dığını belirtti. Yerel kay-
naklar (hidro, kömür, rüz-

gar v.s.) ile ithal enerjinin elektrik
üretiminin tüketimi karşılamakta
zorlanacağı noktada güneş enerjisine
talebin artacağını dile getiren Tunç,
enerji bakanlığınca 2008 yılında üre-
timde %20 hedeflenen yenilenebilir
enerji payının 2009 yılı strateji belge-
siyle 2023’te %30 olarak arttırıldığı-
nın altını çizdi. Türkiye, diğer ülkele-
rin uyguladıkları destekleme meka-
nizmalarından alınan dersleri, yeni
ürün geliştirmede edindikleri tecrü-
beleri değerlendirebilecek avantajlı
bir başlama noktası olduğunu söyle-
yen Tunç, “GES’lerin maliyetleri sa-
dece çıplak yatırım maliyeti olarak
düşünülmemelidir. Serbest elektrik
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TTüürrkkiiyyee GGüünneeflfl EEnneerrjjiissiinnee
HHaazz››rrllaann››yyoorr!!
US‹AD, ‹stanbul Kültür Üniversitesi iflbirli¤iyle “Günefl Enerjisi
Teknolojileri ve Yat›r›m Mevzuat›” konulu konferans düzenledi.
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pazarı uygulayan Türkiye’de
Güney illerimizde tüketim
artışı, Türkiye genelinin orta-
lama 2 katıdır. Tüketimin en
çok olduğu aylar ve saatler,
aynı zamanda güneş enerji-
sinin de en çok olduğu aylar
ve saatlerdir (tüketime ya-
kın üretim, dengelemeye
katkı). En düşük beklentile-
ri varsayalım, 1 MWe GES
20 dönüm araziye kurula-
bilsin (567 bin MW
K.Güç), alanın %40’ına
panel/toplayıcı kon-
sun, paneller yere ya-
tay, sabit olsun, yatay
sabit panellere gelen gü-
neş enerjisinin ortalama
%10’u sayaçtan geçen
elektrik enerjisine dö-
nüştürülsün, bu sahala-
rın sadece yarısını kulla-
nalım, tüm sahaların glo-
bal güneş enerjisi potansi-
yeli 1.600 kWh/m2-Yıl ol-
sun, bu sahalarda yılda en
az 363 TWh elektrik enerji-
si üretilir. Bu miktar Türkiye’nin 2009
yılı toplam elektrik tüketiminin 2 ka-
tına yakındır” dedi. Lisans başvuru-
su yapacak firmaların sadece mali ve
teknik konuları ve riskleri değil, idari
konuları ve idari riskleri de iyi bilme-
si gerektiğini söyleyen Tunç, elektrik
üretim lisansı almak gizemli bir süreç

olmamalıdır dedi. Dr. Baha
Kuban ise Türkiye’de yenilenebilir
enerjiyle ilgili yeni kanunun çıkması-
nın önemli olduğunu belirtirken Tür-
kiye’nin yenilenebilir enerjiler konu-
sunda çok ağır hareket ettiğini söyle-
di. Kuban, “kanunların, yönetmelik-
lerin çıkıp arkasından bunların haya-
ta geçmesi çok uzun sürüyor, başka

ülkelerin deneyim-
lerinden ders almalı-
yız. Türkiye’de rüz-
gar ve güneşten üre-
tilen elektriğin yete-
rince teşvik edilme-
mesinin, bu kaynakla-
rımızdan yeterince
yaygın bir şekilde fay-
dalanmamıza yol açtı-
ğını sanırım rahatlıkla
söyleyebiliriz. Yani bir-
birini destekleyen uzun
vadeli politikalar konu-
sunda çok ciddi zaafla-
rımız var” dedi. Türki-
ye’nin yenilenebilir
enerjilerle ilgili stratejisi-

ni ortaya koymamış olma-
sının hedeflerini muğlâk-
laştırdığını söyleyen Ku-
ban, Türkiye’nin yenilene-
bilir enerjiler konusunda
potansiyelinin yüksek ol-
duğunun altını çizdi. Ku-
ban, “ Yenilenebilir enerji-
lerin bu konuda çok
önemli bir rolü olabilir,
sanayide enerji çok kritik

bir bileşen, özellikle elektrik talebi
hayati. Türkiye uzun vadeli bir plan-
lamayla hem enerji teknolojilerinde
kritik bileşenlerin yerli üretimine yö-
nelir hem de bu teknolojileri yeni, da-
ğıtılmış bir şebeke mantığı içinde ele
alabilirse önemli katma değer yarata-
cak sektörlerin, ihracatı katlayacak
yeni üretim alanlarının önünü açabi-
lir” dedi. �



KAPAK

US‹AD Haber Merkezi

KKTC'de 18 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimle-
rini, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi’nin adayı Derviş
Eroğlu kazandı. Oyların yüzde 50.4'ünü alan Eroğlu, ilk

turda seçimi kazanarak KKTC’nin üçüncü Cumhurbaşkanı oldu.
USİAD Genel Başkanı Fevzi Durgun ve Genel Başkan Yardımcı-
sı Ufuk Saka, Derviş Eroğlu’nun KKTC Cumhurbaşkanlığını ilk
kutlayanlar arasındaydı. Derviş Eroğlu’nu seçimleri kazanması-
nın hemen ardından Kıbrıs’taki Cumhurbaşkanlığı köşkünde zi-
yaret eden Durgun, KKTC’de başlayan bu yeni dönemin Yavru
Vatan ve Türkiye için hayırlı bir dönem olacağını belirtti. 

Fevzi Durgun ve Ufuk Saka ile birlikte gezi için KKTC’de bulu-
nan Fubang Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Çin Halk Cumhu-
riyeti Özel Girişimciler Derneği Başkan Yardımcısı ve Ningbo Özel
Girişimciler Derneği Başkanı Son Han Ping ile Fubang Uluslarara-
sı Ticaret Genel Müdürü Edward Hua, Derviş Eroğlu’nun Cum-
hurbaşkanlığını kutladı ve Fevzi Durgun’un önerisiyle ziyaret et-
tikleri KKTC’de Durgun’un uygun göreceği ve önereceği her yerde
yatırıma hazır olduklarını ifade etti. Sayın Derviş Eroğlu ise Son
Han Ping’e düşünceleri nedeniyle teşekkür ederek, KKTC’ye yatı-
rım yapmalarından büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
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Soldan sa¤a: Edward Hua, Son Han Ping, Dervifl Ero¤lu, Fevzi Durgun ve Ufuk Saka
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2 -3 Mart tarihleri arasında
Ankara Üniversitesi’nde
düzenlenen sempozyumda
çok sayıda siyasi parti tem-

silcisi, eski bakan, büyükelçilik tem-
silcisi, işadamı ve akademisyen bir
araya geldi. Avrasya’nın ekonomik,
kültürel ve stratejik öneminin tartışıl-
dığı sempozyuma Genel Başkanımız
Fevzi Durgun konuşmacı olarak ka-
tıldı. Dr. Noyan Umruk başkanlığın-
daki Küresel krizden çıkışta Avrasya
seçeneği başlıklı oturumda konuşan
Durgun, İMF politikalarını eleştire-
rek, bu politikaların Türkiye’yi refaha
götürecek politikalar olmadığını, sa-
dece Türkiye’nin borçlarını alacaklı-
lar adına garantiye almaya yönelik
olduğunun altını çizdi. Türkiye’de
yaşanan ekonomik kısır döngünün

çıkış yollarından birinin Avrasya pro-
jesi olduğunu söyleyen Durgun, “Av-

rasya ülkeleri Türkiye için çok önem-
li bir pazardır. Zamanında Orta Asya
ülkeleriyle dil birliği ve zaman içinde
ayrışmış olan kültürlerimizi birleştir-
me çalışmaları yapabilseydik ve Rus-
ya ile olan ilişkilerimizi daha geliştir-
miş olsaydık bugün çok daha farklı
bir noktada olurduk. Bu pazarlardan
almamız gereken payı alamıyoruz.
İspanya örneğine benzer bir durumu
biz de Orta Asya ülkeleriyle yapabili-
riz. Bu ülkelere ve Rusya’ya her şey
satabiliriz, Türkiye’nin üretim kalite-
si buna yetmektedir. O halde Türki-
ye’de marka şansı yakalayamamış
şirketlerimiz doğru bir strateji ve po-
litikayla bu bölgede marka olma şan-
sına sahipler. Markalarımızı bu böl-
gede yaratıp dünyayla rekabet edebi-
lir hale getirebiliriz.” dedi. �

Avrasya sempozyumu 2-3
Mart’ta Ankara’da yapıldı
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ABD Göçmenlik Hukuku ala-
nında hizmet veren bir avu-
kat olarak deneyimlerime

dayanarak ABD’de yatırım yapmayı
düşünen yabancı yatırımcıların çeşitli
kaygılar taşıdığını gözlemlemekte-
yim. Yatırımcıların amacına en uygun
yapıya karar verebilmesi için şirket
kurulumu ve vergi konularında uz-
manlara danışması çok önemli olmak-
la beraber ABD’deki yatırımlarına
başlarken gözden kaçırabilecekleri en
önemli konulardan biri ise göçmenlik
konusudur. Bu konunun planlanması
ABD’de kurulacak şirketin hissedarla-
rının ve dolayısıyla hisse paylarının
kararlaştırılmasını içermektedir. Yatı-
rımcı şirket veya bireyin, ABD’deki iş-
lerin yürütülmesi için gerekli perso-
nelini getirememesi durumunda çok
büyük maliyetler ortaya çıkabilir ve
yatırımcı mağdur durumda kalabilir.

Yatirim için vize çeşitleri 
Yabancı personeli ABD’ye transfer

etmek için en sık başvurulan vize çe-
şitleri geçici sureli çalışma hakkı tanı-
yan “E-1 Ticaretçi Vizesi” ve “E-2 Yatı-
rımcı Vizesi” dir. Bu iki vizeyi alabil-
menin ön koşulu ABD’de kurulan şir-
ketin en az yüzde 50 hissesinin Türk
bir şahıs veya şirket tarafından sahip-
lenilmesidir.

Ayrıca, E-1 ve E-2 vize statüsüne
girmek için başvuruyu yapan kişinin
şirkette yönetici, müdür ya da diğer
uzman pozisyonlardan birinde görev
alması veya kurumsal yatırımcıların
vasıflı personeli olması gerekmektedir.

Yatırım yolu ile E-2 vizesi alınabil-
mesi için ciddi (kanun tarafından
açıkça belirlenmemiş ancak yatırımın
boyutlarına göre değişen bir rakam)
bir yatırım yapılması gerekmektedir.
Yatırımcılar, 100.000-150.000 dolar tu-
tarında bir miktarla bile ABD’de yatı-
rımlarına başlayabilirler. En düşük
olarak gözlemlediğimiz rakamlar bu
civardadır. Yatırımın yeterliliği, kuru-
lacak şirketin faaliyet alanına ve seçi-
len eyaletin konumuna bağlı olduğu
gibi son karar ABD Konsolosluk yet-
kilileri tarafından verilir.

E-1 Ticaretçi vizeleri ABD ile Tür-
kiye arasında mal veya hizmet alışve-
rişinde bulunan şirketler üzerinden
sağlanabilir ve bu vizeye hak kazana-
bilmek için ABD’deki şirketin Türkiye
ile halihazırda ticaretinin belli bir dü-
zende ve çapta devamlılık içermesi ve
bunun belgelenebilmesi gerekmekte-
dir. Var olmayan bir ilişkiyi başlatmak
için bu vize kullanılamaz.

ABD’ye yatirim yapan
Türk şirketlerinin tercih
ettiği sektörler
Gözlemlediğim kadarıyla, ABD’ye

yatırım yapan Türk vatandaşları ve
şirketlerinin tercih ettiği başlıca sek-
törleri tekstil, gıda, otomotiv (araba

alım-satımı, benzin istasyonu, araba
tamiri), yiyecek-içecek (restoran) ve
inşaat malzemeleri (mermer-seramik)
oluşturmaktadır.

Gıda sektörünü ele alırsak, etnik
gıda ürünlerinde şu sıralar büyük bir
patlama görülürken Türk malları da
bu pazardan kendisine düşen payı al-
malıdır. Türkiye’den başlıca ithal edi-
len gıda ürünleri arasında zeytinyağı,
zeytin, helva, bisküvi, meyve suyu,
antep fıstığı, bakliyat, ot ve baharatlar
sayılabilir. 

Gıda sektöründe Türk üreticileri
için gözlemlediğimiz bir fırsat ise an-
tep fıstığı, fındık gibi ürünlerimizin
ABD tüketicisine tanıtılması ve mar-
kalaşmasıdır. Kaliforniya eyaleti ken-
di fıstık ve badem ürünlerini, beslen-
me açısından getirdiği faydaları konu
alarak sağlıklı yaşama yönelik dergi-
lerde reklam kampanyaları ile tanıt-
maktadır. Türk fındık ve fıstık üretici-
lerinin konsorsium olarak biraraya
gelerek ABD’de benzeri tanıtım kam-
panyaları düzenlemesi gerektiğini
düşünüyorum. Üreticilerimizin sektö-
rel bir şekilde beraber hareket etmele-
rinin çok daha fazla ses getireceğine
inanıyorum. Bu konuda servis verebi-
lecek uluslararası çapta meşhur tasa-
rımcı müvekkilerimle sizleri tanıştır-
maktan memnuniyet duyarım.

ABD’deki başarılı Türk şirketleri 
ABD’deki Türk yatırımlarına ör-

nek olarak ‘Mavi Jeans’in olağanüstü
Amerika macerasını gösterebiliriz.
1991’de Erak Giyim’in üretmeye baş-
ladığı Mavi Jeans, 1996’da Amerika
macerasına atılmış, ABD’deki üçüncü
yılında (1999) Amerika’nın ünlü
WWD dergisinin anketinde “ABD’li
genç kızların en çok tercih ettiği jean
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markası” olmuş ve dördüncü yılında
(2000) ABD ve Kanada’da 1500 satış
noktasına ulaşmıştır. Mavi Jeans’in
New York’ta kendi adını taşıyan bir
mağazası da bulunmaktadır.

Diğer bir başarı öyküsü, Nejat
Güllü’nün sahip oldugu Güllüoğlu
Gıda Şirketi'nin, Güllüoğlu Baklavacı-
sı adına ABD’de mağazalar açma pro-
jesidir. New York’ta açılan yeni dük-
kanlarının ve satış merkezi olarak da
kullanıma giren yeni depolarının çok
rağbet görmesinden dolayı Güllüoğlu
ABD’nin, Atlanta ve Florida başta ol-
mak üzere, diğer şehirlerinde dükkan
açma kararı almış ve bu bağlamda
“franchise” olarak yürütülecek bu iş-
letmeler icin Türk yatırımcılar ara-
maktadırlar. Manhattan’daki dükkan-
ları tarihi bir Türk markasını başarıyla
tanıtırken, Starbucks’ı sollayabilecek
Kahve Dünyası’nı ve Dunkin' Do-
nuts'ı sağlayabilecek Simit Sarayı’nı
da New York’a beklemekteyiz.
ABD’ye ciddi bir ticari atılım veya ya-
tırım gerçeklestirmesini diledigimiz
bir baska sirket ise Arifoğlu’dur.
Urunlerine ve markalarına gosterdik-
leri titiz yaklasım Arifoğlu urunlerinin
sadece ABD’de değil dunya çapında
ses getirmeleri gerektiğini vurguladı-
ğını dusunuyoruz. Tum yukarda adı
geçen ve gurur kaynagı oldugumuz
bu sirketlere ABD’de yatırımları ile il-
gili olarak yol göstermek için her za-
man hazırız.

Başarı hikayelerimize bir başka
örnek olarak da Amerika macerası Ey-
lül 2001’de başlayan Sarar USA’yı
gösterebiliriz. 2001’den itibaren hızla
büyüyerek, ABD’de marka olmayı
amaçlayan Sarar USA, bu doğrultuda
ABD’de kendi mağazalarını açma yo-
lunu seçti. Ilk hedefi outletler olan Sa-
rar USA, Eylül 2002’de ilk mağazasını
ABD’deki en büyük outletlerden biri
olan ve yılda 32-33 milyon kişinin zi-
yaret ettiği Woodbury Commons Out-
lets’te açtı. 2003’te buna Chicago, Dal-
las ve Las Vegas’taki outlet mağazala-
rını da eklediler ve günümüzde out-
letlerin yanı sıra alışveriş merkezle-
rindeki mağazalarda da çok sık rastla-
nan bir marka oldular. 2003’te New
Jersey’in en iyi alış veriş merkezi olan
Garden State Plaza’da ve 2008’de
Manhattan’ın merkezinde Madison
Avenue’de (46. Cadde) Flag Ship ma-

ğazasını açarak Sarar markasını dün-
ya çapında bir marka yapma yolunda
büyük bir adım atmışlardır. Bu adımı
2010 Nisan başında açılacak olan Was-
hington DC’nin en lüks alışveriş mer-
kezi Tysons Galeria ile devam ettirme-
yi planlamaktadırlar. Firma, Ameri-
ka’da ilk açıldığında 6 kişi çalıştırır-
ken, bugün bu sayı 50’ye ulaşmış du-
rumdadır.

Sonuç
“ABD yabancı yatırımcı için fır-

satlar ülkesi olabilir mi?” Evet, ABD
kesinlikle yabancı yatırımcı için fır-
satlar ülkesi olabilir. Ancak ABD’nin
fırsatlar ülkesi olabilmesi için yatı-
rımcıların bahsettiğimiz hususların
önemini kavraması ve konuya pro-
fesyonelce yaklaşabilmesi gerek-
mektedir. �

Çi¤dem A. Acar Kimdir?
Fordham University School of Law mezunu olan Avukat Çi¤dem A. Acar, 1984

y›l›ndan itibaren New York’un çeflitli uluslararas› hukuk bürolar›nda görev yapt›k-
tan sonra Türk toplumuna daha iyi hizmet verebilmek amac›yla 1998’de Acar Hu-
kuk Bürosu’nu kurmufltur.

Çi¤dem A. Acar, New York ve New Jersey barolar›na kay›tl› olup, bir çok ulus-
lararas› Ticaret Odas› ve kuruluflta etkin görevlerde bulunmaktad›r. American Tur-
kish Society, Belçika ve Türk Amerikan Ticaret Odalar›nda yönetim kurulu üyeli¤i
yapm›flt›r. Halen Turkish-American Business Forum’un Yönetim Kurulu üyesi olan
Çi¤dem A. Acar ABD'ye yat›r›m gerçeklefltirmek isteyen Türk ve di¤er yabanc› gi-
riflimcilere dan›flmanl›k yapmaktad›r. Ayr›ca, Türkiye’de e¤itim vak›flar›na destek
verme amaçl› kurulan Bridges of Hope Project (http://www.bridgesofhopepro-
ject.org) derne¤inin de kurucu baflkan›d›r.

EB-5 Göçmen Yat›r›mc› S›fat›yla Green Card
alabilmenin koflullar› nelerdir?
1) Giriflim, yat›r›mc›n›n kendi finansal birikimleri ile yap›lmal›d›r.
2) Yat›r›mc› belirlenen baz› özel bölgelerde en az 500.000 dolar, bu bölgeler haricin-

deki yerlerde en az 1 milyon dolar yat›r›m yapmal›d›r.
3) Yat›r›m›n ABD ekonomisine yarar› olaca¤› kan›tlanmal›d›r.
4) Yat›r›mc› kendisi, efli veya çocuklar› hariç 10 Amerikan vatandafl›na (ya da gre-

en card sahibi ve green card benzeri belirli çal›flma izinlerine sahip kifliler) do¤rudan ya-
da dolayl› olarak tam gün ifl imkan› sa¤lamal›d›r.

5) Ayr›ca (afla¤›da bahsi geçen özel bölgeler d›fl›nda) yat›r›mc›n›n kurulan flirkette yö-
netici olarak rol almas› gerekmektedir.

Bu vizeyi alabilmek için baz› özel bölgelere 500.000 dolarl›k yat›r›m›n yeterli olaca¤›n-
dan bahsettiniz. Bu özel bölgeleri biraz aç›klar m›s›n›z?

Bu özel bölgeler Göçmenlik Bürosu taraf›ndan belirlenmifl EB-5 program› kapsam›n-
da 500.000 dolarl›k yat›r›m› yeterli gören ekonomik büyümenin, bölgesel üretimin, istih-
dam yaratman›n ve yerel sermaye yat›r›m›n›n teflvik edildigi özel ya da kamusal ekono-
mik birimler olarak tan›mlan›r.

ABD Göçmenlik Bürosu`nun 1998  y›l› itibariyle düzenlemifl oldu¤u bu program da-
hilindeki baz› özel bölgeler New Jersey, New York, Kaliforniya, FIorida, Washington, Gü-
ney Carolina, Louisiana, Teksas, Georgia, Massachusetts, Michigan, Kolorado, Arizona,
Nevada ve Hawai gibi eyaletlerde bulunmaktad›r.

Bu yöntem ile Green Card almak kolay m›d›r?
ABD Göçmenlik Bürosu her y›l Green Card kapsam›nda 3000 adet kontenjan› bah-

setti¤imiz özel bölgelere ait olmak üzere toplam 10.000 kifliye bu hakk› tan›maktad›r. An-
cak, her y›l sadece 1000 yat›r›mc› bu vizeye talip olmaktad›r. ABD’nin içinde bulundu¤u
ekonomik koflullarda ABD hükümeti yabanc› yat›r›mc›lar› bu özel bölgelerde EB-5 üze-
rinden Green Card program› kapsam›nda teflvik etmekte ve geri kalan 2000 adet vize
hakk›n› bu bölgelerde Amerikal› çal›flanlara da istihdam imkan› yaratacak yabanc› yat›-
r›mc›lara vermeyi amaçlamaktad›r. Bir aç›kl›k getirmek gerekirse Green Card, ABD vatan-
dafll›¤› de¤ildir. ABD’de ömür boyu çal›flma, oturma ve yaflama hakk› veren bir statüdür. 
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Sera gazı olarak tanımladığımız
ve sıcaklığın artmasına neden
olan başta CO2 gibi gazların

tam tersine işlev gören ve dünyayı so-
ğutan Sülfür gazının ana kaynağı olan
volkanlar dünyadaki iklimi kontrol
eden regülatörlerin başında gelmekte-
dir. Patladıkları ilk andaki olumsuz
etkilerine karşın, özellikle ekvatora
yakın bölgelerdeki volkanları yeryü-
züne taşıdıkları besleyici elementlerin
çok verimli tarım alanları oluşturma-
ları nedeni ile her türlü tehlikesine
karşın, hiç kimse volkanların yanın-
dan uzaklaşmaz. Yani, Volkanlar da
yaşamın olmazsa olmazlarındandır.
Eğer volkanlar patlamazsa dünya ya-
şanılamayacak kadar
sıcak olur ve bu ne-
denle de yaşam
olmazdı.

Volkanlar 
Son yıllarda

küresel ısınma-
nın şiddetlen-
mesi ile günde-
me gelen ve “sera

gazı” olarak nitelendirilen CO2 gazı-
nın özelliği,  güneşten gelen ısının
dünyaya girmesine izin vermesi ve
dünyadan yansıyan ısının da atmos-
ferden çıkmasına izin vermemesidir.
Sülfür ise bunun tam tersini yapar ve
bu özelliği nedeni ile de bilimde “ter-
mostat gazı” olarak tanımlanır. Yani
güneşten gelen enerjinin yeryüzüne
inmesini engeller ve yeryüzünden
yansıyan enerjinin de atmosferden çı-
masına izin verir. Dünyadaki termos-
tat gazı olarak işlev gören sülfür gazı-
nın %70’nin kaynağı volkanlar tara-
fından sağlanır.  Geriye kalan %30’u
ise denizel planktonlar tarafından
üretilir. Yani hava ısındığı zaman de-
nizlerdeki canlı üretimi artar ve bun-
ların en küçüklerinden olan plankton-
lar da DMS dediğimiz, kısaca sülfür
gazı üretirler. Hava soğuduğu zaman
da bu canlılar azalır ve dolayısı ile ha-
va yeniden ısınır. Ancak, planktonla-
rın ürettiği sülfür eğer havayı soğut-

maya yetmezse o zaman buzullar
erimeye başlar ve hafifleyen kıta-
lar çok daha hızlı hareket etmeye
başlar. Üzerilerindeki buzun
kalkması ile hafifleyen kıtaların
hızlı hareket etmesi dünyadaki
volkanik hareketlerin artmasına
neden olur ve iklimler yeniden

soğuma eğilimine girerler. Bu sis-
tem bilimde “izostasi” olarak

bilinir. 
Volkan patlama-

ları tıpkı deprem-
ler gibi patlama

şiddetlerine gö-
re, logaritmik
olarak artan 8
bölüme ayrıl-
mışlardır. Bu
sınıflamada 8

şiddetinde patlamaları gerçekleştiren
yanardağlara Mega yanardağlar da
denir (Tablo 1).

Dünyada iklimleri şiddetli olarak
değiştirebilen volkanlar da 5 ve üzeri
büyüklüğündekilerdir. Bu tür yanar-
dağların püskürttükleri parçacıklar
atmosferde 15-20 km ve daha da yük-
seğe çıkarak dünyanın çevresini sara-
rak güneşten gelen enerjinin azalma-
sına neden olarak sıcaklığı düşürürler
ve sonuç olarak dünyada kıtlığa ne-
den olurlar

Volkan Patlamalarına
Tarihten Örnekler
Son 2 milyon yılın en büyük patla-

masını 75 000 yıl önce, Endonezya’da
Toba mega yanardağı gerçekleştirmiş-
tir. Bu patlama sonucu volkanın püs-
kürttüğü gazlar ve küller dünyada 7
yılı nükleer kış ( yani güneş ışınları
yeryüzüne inemiyor, bu nedenle bu-
harlaşma olmadığı için yağışlar yok
denecek kadar az) olmak üzere 1000
yıl boyunca etkisini devam ettirmiş, o
dönemler 100 000 olan insan nüfusu-
nun 2 000’lere düşmesine neden ol-
muştur.  Bu patlama sırasında 1 mil-
yar ton civarında sülfür gazının çıktı-
ğı ve bu nedenle dünya ısısının 3-4
derece düştüğü tahmin edilmektedir.
Ancak kesin bilinen, bu patlama son-
rasında dünyada üretimin uzun bir
süre durduğu ve canlıların çok büyük
bir oranının yok olduğudur. 

Şu anda patlamaya en yakın Mega
Yanardağ ise ABD’deki Yellowstone
Yanardağıdır. Ortalama 600 bin ile 680
bin yılda patlayan bu yanardağ son
patlamasını 600 bin yıl önce gerçekleş-
tirmiş idi. Halen bu yanardağın kal-
derası geçtiğimiz 100 yıl içinde 60 cm
kadar yükselmiştir. Yapılan belgesel-
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ler ile ABD halkı bu konuda sürekli
bilgilendirilmektedir. Çünkü bu pat-
lama sonucunda dünyanın buzul ça-
ğına gireceği, bu nedenle tarımsal ve
denizel üretimin çok gerileyeceği (çok
çok azalacağı), bunun sonucunda da
oluşacak olan mega kıtlık nedeni ile
dünya insan nüfusunun ve diğer can-
lıların çok büyük oranının yok olacağı
tahmin edilmektedir. Halen günü-
müzde Hibrit ve GDO’lu ürünlerin
teknolojik olarak geliştirilmesine çalı-
şılmasının bir nedeni de, ani değişen
iklim şartlarında üretimi devam etti-
rebilme çabalarıdır. 

Son 10 000 yıl olarak bilinen Holo-
sen’de ise bilinen en büyük patlama-
ların başında 1783 yılında yine İzlan-
da’da bulunan Lika Yanardağı ile 1815
yılında Endonezya’da patlayan Tam-
bora Yanardağları gelmektedir. Özel-
likle 1815 yılındaki patlama sonucu
dünyada yaz mevsimi yaşanmamış ve
bu nedenle bu yıla “yazı olmayan yıl”
denilmiştir. Şu an dünyanın içinde
bulunduğu ısınma dönemini bu yıl-
lardan itibaren (1800’lü yıllar)  geliş-
meye başlayan sanayi devrimine bağ-
lamak bu nedenle çok yanlıştır. Çünkü
bu dönemdeki soğumanın nedeni iki
büyük volkan patlamasının yanı sıra
bu dönemde güneş patlamaların da
çok azalmasıdır. Bu iki faktör, 1800’lü
yıllarda çok ciddi bir soğuma dönemi
yaratmış ve dünyada mini buzul dö-
nemi (mini glacial period)  oluşmasına
neden olmuştur.  

Günümüzde yaşanan ve dünyayı
etkileyen en önemli yanardağ ise Fili-
pinlerde 1991 yılında patlayan Pinatu-
bo yanardağıdır  (Toba’dan 500-600
kat daha küçük bir patlama). Son 150
yılın en büyük patlaması olan Pinatu-
bo yanardağı dünya ortalama ısısını
0.5 derece düşürerek denizel ve tarım-
sal ürünlerdeki verimliği etkilemiş,
yağışların çok azalmasından dolayı
da, barajlarımız boşalmış ilk defa bu
yıllarda Bulgaristan’dan elektrik al-
mak zorunda kalmıştık. Söz konusu
bu kuraklık İstanbul’da çok sert hisse-
dilmiş (yağmur duaları, yağmur bom-
baları gündeme gelmiş) ve günlerce
akmayan suları da usta tiyatrocu Le-
vent Kırca’nın skeçlerinde oldukça
fazla yer almıştır. Bu dönemde Türki-
ye’nin barajları boşalmış ve hidroelek-
trik santralleri hemen hemen devre

dışı kalması nedeni ile de ilk defa Bul-
garistan’dan elektrik ithal etmek zo-
runda kalmıştır. Türkiye’de başta Muz
ve Zeytin gibi tarım ürünleri olmak
üzere karasal ve denizel ürünlerde
ciddi düşüşler yaşanmıştır. Yine Ka-
nada, 1992 yılında kendi ekonomik
zonunda, balık stoklarını koruyabil-
mek için Atlantik’te balıkçılığı 2 yıl
boyunca yasaklamış ve donanmasını
Atlantik’e çıkarmıştır. ABD ise azalan
sular nedeni ile rezervuarlarını kü-
çültmüştür. Türkiye ise bu dönemde,
enerji açığını kapatabilmek için, sanki
bir daha hiç yağmur yağmayacak ve
HES santralleri hep devre dışı kala-
cakmış gibi inanılmaz miktarlarda
doğalgaz bağlantıları yapılmıştır.

Güncel Patlama: İzlanda
Eyjafjallajökull Yanardağı
Volkanlar sürekli faaliyet halinde-

dirler. Örneğin, 7 Nisan ile 13 Nisan
2010 arasında dünyada küçük çaplı 18
adet volkanik faaliyet oluşmuştur. Söz
konusu Eyjafjallajökull yanardağı da
ilk 190 yıl aradan sonar 20 Mart
2010’da faaliyete geçtiğinde 2 km ka-
dar püskürme şiddetinde sıradan bir
yanardağ görünümünde idi. Ancak
Nisan ortasından itibaren püskürme
yüksekliği önce 6 km’ye, sonra da 9
km’ye kadar çıkması sonucu, güven-
lik gerekçesi ile Kuzey Avrupa’da
uçuşlar yasaklandı. Henüz bu patla-
malar dünya iklimi için çok ciddi bir
tehdit oluşturmamaktadır. Ancak bu
faaliyetin devam etmesi durumunda
iklimi tehdit edebilecek ve zaten
2010’da ortalamaların altına düşmesi
beklenen yağışların daha da azalması-
na neden olacaktır. Bu da, geçtiğimiz
yıl ortalamaların çok üzerinde gerçek-
leşen yağışların iyi seviyelere getirdiği

barajlarımızın çok hızlı olarak yeni-
den boşalmasına neden olacak ve
Türkiye’de yeniden su problemi yara-
tacaktır. Ancak bu yanardağı çok bü-
yük bir yanardağı değildir. Bu neden-
le faaliyeti çok uzasa da etkileri kısa
sürede geçecektir.

Ancak, büyük yanardağ patlama
tehlikesi her zaman mevcuttur ve
mutlaka da patlayacaktır.  Soğuma
miktarı patlayan volkanın şiddeti ile
doğru orantılı olur. Büyük patlama-
larda bu soğuma tüm tarım ürünle-
rinde verimlilik düşüklüğüne, ayrıca
balıkçılıkta da ciddi azalmalara neden
olacaktır. Kuzey ülkelerindeki HES
barajlarının da buz tutma olasılığı da
çok yüksektir. Yani kuzey ülkelerini
enerji krizine de girecektir. Ancak Ku-
zey ülkeleri 2020’den sonra gelmesi
beklenen “mini soğuma döneminde”
barajlarının buz tutma tehlikesine
karşın şimdiden nükleer santral yap-
tırmaya başlamışlardır ve söz konusu
nükleer santral yaptırma gerekçelerini
de açık bir şekilde dile getirmişlerdir.

Şunu unutmamak gerekir. Dep-
remler ve seller oldukları yerde tahri-
bata yol açar. Ancak volkanlar iklim-
leri değiştirerek dünyanın her yerinde
tahribata yol açar. Bu nedenle Türki-
ye’nin tarım, balıkçılık, enerji konuları
konusunda ileriye dönük çalışmalar
yapması ve hepsinden de önemli ola-
rak bir an önce su yönetimini “Su
Kaynakları Bakanlığı” altında tek elde
toplaması gereklidir. Su konusunda
öncelikli olarak da Yeraltı suları ile il-
gili kanunların bir an önce yenilenme-
si gerekmektedir. Çünkü bu tür vol-
kan patlamalarında oluşacak olan ku-
raklığı hafifletebilecek tek kaynak ye-
raltı sularıdır. �
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fiiddet Tan›m Püskürme Hacim S›n›flama Patlama  Örnek  
yüksekli¤i s›kl›¤›

0 non-explosive < 100 m 1000s m3 Hawaiian Her gün Kilauea

1 gentle 100-1000 m 10,000s m3 Haw/Strombolian Her gün Stromboli

2 explosive 1-5 km 1,000,000s m3 Strom/Vulcanian Haftada Galeras, 1992

3 severe 3-15 km 10,000,000s m3 Vulcanian Y›lda bir Ruiz, 1985

4 cataclysmic 10-25 km 100,000,000s m3 Vulc/Plinian 10 y›l ve üzeri Galunggung, 1982

5 paroxysmal >25 km 1 km3 Plinian 100 y›l ve üzeri St. Helens, 1981

6 colossal >25 km 10s km3 Plin/Ultra-Plinian 100 ile 1000 y›l Krakatau, 1883

7 super-colossal >25 km 100s km3 Ultra-Plinian 1000 y›l Tambora, 1815

8 mega-colossal >25 km 1,000s km3 Ultra-Plinian 10,000 y›l ve üzeri Yellowstone, 2 Ma

Tablo 1: Volkanik Patlama fiiddetleri (VEI) 




