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Sefire Yolu Gösterin!
Fransada çok meﬂhur bir sözlük vard›r, Larousse.
Burda bir kelime var, "décapiter".
Bu kelime 1931 y›l›ndaki sözlükte boynunu vurmak
diye ifade ediliyor.
Kelimenin bir baﬂka anlam› daha var.
Kaz›¤a oturtmak, yani sivri bir kaz›k haz›rlamak ve
kaz›¤›n bir ucu insanlar›n a¤z›ndan ç›kacak ﬂekilde
üzerine oturtmak.
Vahﬂi bir uygulama.
Burada kaz›¤a oturtmak deyiminin manas›n› aç›kl›¤a
kavuﬂturmak için örnek veriliyor:
"Türkler bugün bile esirlerini kaz›¤a oturturlar."
Atatürk bunu ö¤renince Frans›z büyükelçisini yeme¤e davet ediyor.
Elçi di¤er elçilere böbürleniyor, hava at›yor Atatürk
taraf›ndan davet edildi¤i için.
Köﬂke geliyor, yemekler yeniyor.
Atatürk tabii bir ﬂekilde elçiye bu kelimenin anlam›n› soruyor.
O da bildi¤i anlam› söylüyor.
Atatürk "Kelimenin baﬂka bir anlam› var m›?" diye
sorunca, büyükelçi "Bunu söylemek için sözlü¤e
bakmam gerekir" diyor.
Atatürk daha önce haz›rlam›ﬂ oldu¤u ve çal›ﬂanlar›na ö¤ütledi¤i ﬂekilde Larouse' u getirtip büyükelçinin önüne koyduruyor.
Elçi daha iﬂin nereye kadar gidece¤inin fark›nda olmadan hevesle okumaya baﬂl›yor.
Ancak kelimenin karﬂ›s›nda kaz›¤a oturtmak konu-

sunda verilen örnek cümleye gelince ancak yar›ya
kadar okuyabiliyor ve yar›s›ndan sonra yutkunarak
Atatürk' ün yüzüne bak›yor.
Atatürk diyor ki:
"Demek ki biz Türkler bugün de esirlerlerimizi kaz›¤a oturtuyoruz öyle mi, öyle mi say›n sefir? Sözlü¤ünüze böyle yazm›ﬂs›n›z , bu do¤ru mu?
Sefir hemen sözlü¤ü biraz kar›ﬂt›r›yor ve bir kaçamak noktas› bularak diyor ki:
"Efendim bu sözlük Katolik Kilisesi'nin matbaas›nda
bas›lm›ﬂ, bildi¤iniz gibi biz laik ülkeyiz, kilisenin
yapt›klar›n›n bizim hükümetimizle bir ilgisi yok.
Bizi ilgilendirmez ve biz kiliseye kar›ﬂamay›z."
Atatürk:
"Öyle mi efendim, siz laik bir ülke oldu¤unuz için demek ki kiliselere kar›ﬂam›yorsunuz.
Öyleyse ben de yar›ndan itibaren ‹stanbul'daki kiliselerin kap›lar›na koca birer kilit ast›r›yorum" diyor.
Bunu duyan sefir birden aya¤a kalk›yor ve:
"Ekselans, protesto ederiz " diyor.
Bunun üzerine Atatürk:
"Hani sizi ilgilendirmiyordu, kar›ﬂm›yordunuz?" diyor ve ilgililere dönerek:
"Sefire yolu gösterin" diyerek bir anlamda onu kovuyor.
Sonra ne mi oluyor?
Tabi Frans›z hükümeti laiklik söylemlerini bir tarafa
b›rak›yor, hemen o sözlük toplat›l›yor ve yeni bask›s›nda o cümle ç›kar›l›yor.

29 Ekim Cumhuriyet
Bayram›m›z Kutlu Olsun

Sevgili dostlar,

Baﬂkan'dan
Baﬂkan'dan Sizlere
Sizlere

fevzi.durgun@usiad.net

Cumhuriyet’in kuruluﬂ y›llar›ndan baﬂlayarak geliﬂen kurum, kuruluﬂlar›m›z ve yetiﬂen
insan kaynaklar›m›z ülkemizin zengin do¤al kaynaklar› ile birleﬂince, geliﬂme ve kalk›nmam›z için çok büyük bir potansiyel oluﬂturmaktad›r. Bu büyük potansiyel ulusal ç›karlar›m›z
do¤rultusunda kullan›ld›¤›nda “muas›r medeniyet seviyesinin de üzerine ç›kma” hedefimizin baﬂar›lmamas› için hiçbir neden yoktur. Ancak uzun zamand›r, Cumhuriyet’imizin ilk y›llar›ndaki kalk›nma heyecan›ndan uzaklaﬂ›ld›¤›n› ve bu çok deneyimli kurum ve kuruluﬂlar›n
iﬂlevsizleﬂti¤ini ve insan kaynaklar›m›z›n da verimli bir ﬂekilde kullan›lmad›¤›n› görüyoruz.
Bunlar›n yan› s›ra ülkemizin uzun zamand›r bilim ve teknoloji politikalar› temelinde ﬂekillendirilecek bir sanayileﬂme ve kalk›nma politikas› da yoktur. Bu bizi hem di¤er ülkelerle rekabet edebilme olana¤›ndan hem de ça¤daﬂ medeniyet seviyesinin de üzerine ç›kma
hedefimizden uzaklaﬂt›rmaktad›r. Günümüz ekonomileri d›ﬂ dünyayla giderek artan bir etkileﬂim içerisine girmiﬂ ve ülkelerin geçmiﬂe nazaran karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›klar› artm›ﬂt›r.
Günümüz dünyas›, uluslar›n, bilim, sanayi ve teknoloji politikalar›nda ve alandaki üretimlerinde, yapt›klar› at›l›mlar›n o ülkenin gelece¤i ve ulusal ç›karlar› için çok önemli bir rol
oynad›¤› dünyad›r.
21. yüzy›l ise, bilim ve teknoloji alan›ndaki geliﬂmelerin, ülkelerin geliﬂme ve kalk›nmas›na ve uluslararas› pazar için birbirlerine rekabet üstünlü¤ü sa¤lamas›na, geçmiﬂten çok
daha fazla damgas›n› vuraca¤› bir yüzy›l olacakt›r. Bu nedenle, ülkemizde bu alanda at›lmas› gereken çok önemli ad›mlar ve yap›lmas› gereken çok büyük iﬂler bulunmaktad›r.
Derne¤imiz bu alanda yap›lmas› gerekenlere dikkat çekmek ve oluﬂturulacak politikalara katk›da bulunabilmek amac›yla, Sn. Mahmut Kiper taraf›ndan haz›rlanan “Üretim Ekonomisi ‹çin Sanayi ve Teknoloji Politikalar›“ raporunu yay›nlam›ﬂt›r.
Ülkemiz, küresel finans krizinin etkisi alt›nda bulundu¤u bu dönemi, mukayeseli üstünlükler sa¤layabilece¤i alanlarda ileri ad›mlar atabilmek için, gerekli altyap›y› haz›rlamakla
de¤erlendirmelidir. Bu kapsamda bir “ulusal enerji” stratejisi çizilmesi ve ulusal enerji politikalar›m›z›n oluﬂturulmas›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas› büyük önem taﬂ›maktad›r.
Dergimizin bu say›s›nda ele ald›¤›m›z Teﬂvik Genelgesi’nde, enerji alan›ndaki yat›r›mlara gereken önemin verilmemesi, özellikle elektromekanik teçhizat aç›s›ndan daha uzun bir
dönem d›ﬂ pazarlara ba¤›ml› kal›naca¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu alanda yap›lacak stratejik
üretim teﬂvikleri ve üretim planlamalar› hem bu alandaki ulusal sanayi altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi, hem de önemli bir ihtiyac›n iç pazardan karﬂ›lanmas› olana¤›n› do¤uracakt›r. Bu
ulusal strateji ve politikalar için çok geç kal›nm›ﬂt›r. Ancak baz› alanlarda tren hala kaçmam›ﬂt›r. Türkiye özellikle “Güneﬂ Enerjisi” konusunda AR-GE baﬂta olmak üzere yat›r›m ve
üretim seferberli¤i baﬂlatmal›d›r. Ülkemizin bu konuda, bugünden oluﬂturaca¤› politika ve
uygulamalarla gelecek için çok önemli avantajlar sa¤lama olana¤› mevcuttur.
Derne¤imiz bu zamana kadar, enerjiden suya, bölgeleraras› geliﬂmiﬂlik farklar›ndan,
sanayi ve teknoloji politikalar›na de¤in, haz›rlad›¤› kapsaml› raporlarla bu alanlardaki ulusal politika ve strateji ihtiyac›m›za dikkat çekmeye çal›ﬂmaktad›r. Son yay›nlanan raporumuz
“Reformu Bekleyen Topraklar” da büyük ilgi görmüﬂ ve baz› köﬂe yazarlar›nca, demokratik
aç›l›m isteyenlerin öncelikle okumas› gereken bir yay›n olarak tavsiye edilmiﬂtir. Dergimizin
bu say›s›nda bu raporlar›m›z› tekrar hat›rlat›yor ve yararl› olmas›n› umuyoruz.
Kentleﬂmeden kalk›nmaya, sanayileﬂmeden e¤itime kadar birçok konuyu, yabanc› reçete ve dayat›lan çözümler yerine ulusal, bilimsel ve planl› bir anlay›ﬂla ele alan laik, demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti için çaba gösterilmelidir. Çünkü bu anlay›ﬂla kalk›nma gerçekleﬂti¤inde, demokratik de¤erlerden insan haklar›na, farkl› kültürel de¤erlere sayg›dan çal›ﬂma bar›ﬂ›na, hukukun üstünlü¤ünden yarg› ba¤›ms›zl›¤›na kadar birçok kavram daha fazla yerleﬂmiﬂ olacakt›r. Bu durum, bu kavramlar üzerinden ülkemize yap›lan bask› ve engellemeleri de ortadan kald›racakt›r.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “benim manevi miras›m bilim ve ak›ld›r” cümlesinde oldu¤u
gibi 21. yüzy›lda art›k dogmalarla de¤il bilim ve akl›n ﬂekillendirdi¤i ulusal politikalarla ilerleyebiliriz. Sorumlu herkesin bu manevi mirasa ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip ç›kmas›n›
dilerken, 11 Ekim 2005’te kaybetti¤imiz büyük düﬂünür Atilla ‹lhan’› da sayg›yla, özlemle
an›yorum.
Cumhuriyet’imizin 86. y›l› tüm ulusumuza kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve ilerici görüﬂleri do¤rultusunda Cumhuriyet’imizi daha nice y›llar yaﬂatmak dile¤iyle…

Sayg›lar›mla

Fevzi Durgun
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Derviþ Eroðlu: “Müzakerelere deðil, müzakere masasında
haklarımızın heba edilmesine karþıyız”

KKTC’de
Yeni Dönem
US‹AD Haber Merkezi

“Yavru Vatan”da 19 Nisan’da
Baﬂbakanl›k koltu¤unu
devralan Derviﬂ Ero¤lu, Rumlarla
yürütülen müzakere sürecine dair
umutsuz oldu¤unu söyledi.
Ekonomide ise küresel krizden
çok önceki hükümetin tahrip edici
oldu¤unu belirten Ero¤lu, s›k›
maliye politikalar› uygulayacaklar›n›
ifade etti. Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde (KKTC) 19
Nisan’da yap›lan seçimlerde
oylar›n yüzde 44’ünü alan Ulusal
Birlik Partisi (UBP) tek baﬂ›na
iktidar oldu. Küresel ekonomik
krizin bütün dünyay› etkisine
ald›¤› bir dönemin zorluklar›n›
gö¤üsleyecek olan UBP iktidar›n›
bekleyen bir di¤er zorluk ise
Güney K›br›s ile arapsaç›na dönen
müzakereler. Güney’in AB’ye üye
olman›n rahatl›¤›yla müzakere
sürecini bir k›s›rdöngüye
dönüﬂtürmesi, süreçten sonuç
elde etmeye iliﬂkin umutlar›
k›rm›ﬂ durumda. KKTC Baﬂbakan›
ve UBP lideri Derviﬂ Ero¤lu’na
adadaki yeni dönemi ve müzakere
sürecini sorduk.
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Bildiren: Güney K›br›s ile yap›lan
müzakerelerde gelinen nokta nedir?
Ero¤lu: K›br›s konusunda sürdürülen müzakerelerin birinci aﬂamas› tamamlanm›ﬂt›r. Bu noktaya gelinceye kadar taraflar alt› de¤iﬂik konu baﬂl›¤›n›
müzakere etmiﬂ ve bu konulardaki pozisyonlar›n›
ortaya koymuﬂlard›r.
Karﬂ›l›kl› olarak belgeler teati edilmiﬂ
ve taraflar›n bu ko-

nulardaki duruﬂlar› kay›tlara geçmiﬂtir.
Bugüne kadar olan k›sm› itibar›yla müzakereleri de¤erlendirecek olursak Rum
taraf›n›n kat› tutumunda pozitif bir de¤iﬂiklik gözlemlemiﬂ de¤iliz. Esasa iliﬂkin
konularda taraflar aras›nda

haklar›m›zdan vazgeçecek halimiz yok.

büyük görüﬂ ayr›l›klar› mevcuttur. Rumlar 1963’te gasbettikleri K›br›s Cumhuriyeti unvan›n› kullanarak, bir de AB’ye
tam üye olman›n getirdi¤i avantajdan
faydalanarak, bask› ve ﬂantajla elde edebilece¤inin en fazlas›n› elde etme gayreti içerisindedirler. Bu ﬂartlar alt›nda müzakerelerin gelece¤inden umutlu olmak
için bir neden göremiyorum.
Bildiren: Cumhurbaﬂkan› Talat ile
iliﬂkileriniz nas›l? Onun sürdürdü¤ü
müzakerelere hükümet olarak onun
yan›nda bulunsun diye bir bakan ya
da temsilci atamay› düﬂündü¤ünüzü
aç›klam›ﬂt›n›z. Bu konudaki son durum nedir?
Ero¤lu: Biz müzakere sürecinde
Cumhurbaﬂkan›’na destek olaca¤›m›z›
seçimden önce de söylemiﬂtik seçimden
sonra da sözümüzün arkas›nda duruyoruz. UBP iktidar›n› müzakereler için bir
tehdit olarak gösterip siyaset yapanlar
yan›ld›lar. Çünkü UBP müzakerelere de¤il, müzakere masas›nda haklar›m›z›n
heba edilmesine karﬂ›d›r. Bizim müzakere sürecini berhava etmek gibi bir düﬂüncemiz yoktur ancak hak ve ç›karlar›m›z›
korumakta da kararl›y›z.
Say›n Cumhurbaﬂkan›’n›n yan›nda
bulunsun diye bir temsilci atama düﬂüncesi içinde de¤iliz. Esasen bu konunun
“yan›nda bulunsun” ﬂeklinde takdim
edilmesi yanl›ﬂt›r. Biz Cumhurbaﬂkan›’n›n yan›na polis koyma düﬂüncesi
içinde olmad›k. Ne demek “yan›nda bulunsun” ?
Halk›m›z 19 Nisan’da bir irade orta-

ya koyarak UBP’yi tek baﬂ›na iktidara
taﬂ›m›ﬂt›r. UBP’nin K›br›s konusundaki
görüﬂleri de bellidir. 19 Nisan iradesi
müzakere masas›nda temsil edilmeyi hak
etmiﬂ bir iradedir. Biz bu çerçevede hareket ederek müzakere masas›nda hükümetin de bir temsilcisi olmas› gerekti¤i görüﬂünü ortaya koyduk. Cumhurbaﬂkan›
ile bu konuyu bir sonuca ba¤lama noktas›na da geldik.
Bildiren: Güney K›br›s Rum yönetimi lideri müzakerelerden umutlu olmad›¤›n› aç›klad›. Bunu siz nas›l yorumluyorsunuz?
Ero¤lu: Görünüﬂe bak›l›rsa Hristofyas ancak her istedi¤ini elde etti¤i zaman
mutlu ve umutlu olan bir psikoloji içerisinde. O umutlu olacak diye bizim de

Bildiren: ‹ki eﬂit, egemen devlet ve
Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlü¤ü
tezi yeniden yükseliﬂe mi geçti, çünkü
Annan Plan›’na göre %65 oran›nda
“evet” ç›km›ﬂt›. Halk gerçekleri görmeye mi baﬂlad›. Sizin oy oran›n›z da
bunu göstermiyor mu?
Ero¤lu: ﬁu anda yap›lan kamuoyu
araﬂt›rmalar›, iki eﬂit egemen devlet tezinin yükseliﬂe geçti¤ini gösteriyor. Annan
Plan› dönemindeki ﬂartlar çok farkl›yd›.
Bizler o zaman referandumda “hay›r” tezini savunmuﬂtuk ve tabir caizse yedi düvele karﬂ› mücadele ederek %35 alm›ﬂt›k. O günün koﬂullar›nda bu bile bir baﬂar›yd›. Düﬂünün, AB üyesi ülkelerin
hepsi devrede, büyükelçiler köy köy dolaﬂ›yor, milyonlarca dolar harc›yorlar,
korkunç bir medya bombard›man› var.
Herkes Annan Plan›’n›n ne kadar hoﬂ ve
iyi oldu¤unu anlat›rken, herkes AB’nin
bize sunaca¤› nimetlerden bahsederken,
herkes “evet” propagandas› yaparken biz
de kalkm›ﬂ “hay›r” propagandas› yap›yoruz, bu ﬂartlar alt›nda al›nm›ﬂ bir sonuçtur o %35. Ama zaman bizi hakl› ç›kard›.
O zaman verilen vaatlerin de yalan oldu¤u ortaya ç›kt› ve halk›m›z gerçekleri
gördü. 24 Nisan iradesi gitti, 19 Nisan
iradesi geldi.
Bildiren: Rumlar›n Avrupa’ya taﬂ›d›klar› davalarda KKTC aleyhine
pek çok karar ç›kt›, ﬂimdiki durumda
nas›l önlemler düﬂünüyorsunuz?
Ero¤lu: Öncelikle ﬂunu belirteyim,
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Bildiren: Küresel finansal krizin
KKTC’ye etkileri ne oldu, bu konuda
ne tür önlemler ald›n›z?
Ero¤lu: Tüm ülkeler gibi küresel finansal kriz ülkemizi de etkilemektedir.
Ancak ﬂu anda yaﬂad›¤›m›z kriz, küresel
krizin de¤il bizim eski hükümetin yaratt›¤› bir krizdir. Hükümetimiz, ülkemizin
içinde bulundu¤u ekonomik durgunlu¤un atlat›lmas› ve küresel krizden kaynaklanacak sorunlar›n asgariye indirilmasi maksad›yla Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve kurumlar› ile istiﬂare ederek ekonominin canland›r›lmas›n› hedeflemektedir. Al›nacak tedbirler aras›nda Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Devlet bütçesinde köklü düzenlemelere gitmek, s›k› maliye politikas›n›n öngördü¤ü
harcamalarda tasarruf, gelirlerde art›ﬂ ve
reel sektörün desteklenmesi gibi birçok
düzenleme düﬂünülmektedir.
K›br›s konusu siyasi bir konudur. Hukuki bir konu de¤ildir. Dolay›s›yla mahkemelerde halledilecek bir mevzu de¤ildir.
Ada’da yaﬂayabilir, kapsaml› bir antlaﬂmaya ulaﬂ›labilmesinin tek yolu K›br›s
Türk taraf›n›n giriﬂimleriyle baﬂlat›lan
tam teﬂekküllü müzakerelerdir. K›br›s
sorununun en temel konular›n› masan›n
d›ﬂ›ndan gelen bask›larla çözmek mümkün de¤ildir. Ancak Güney K›br›s Rum
Yönetimi (GKRY) liderli¤inin, K›br›s
konusunda, çözümsüzlü¤ün sorumlulu¤unu üzerinden atmak amac›yla yürüttü¤ü kampanyay› son dönemde yo¤unlaﬂt›rd›¤› görülmektedir.
Kuﬂkusuz, Ada’da bir anlaﬂmaya sadece K›br›s Türk taraf›n›n çabalar› ve iyi
niyetiyle ulaﬂmak da mümkün de¤ildir.
GKRY liderli¤inin yerleﬂmiﬂ Birleﬂmiﬂ
Milletler parametrelerine sayg› göstererek, ciddiyetle ve sorumluluk bilinciyle
samimi bir çaba içine girmesi elzemdir.
Yoksa siyasi rant sa¤lamak u¤runa,
Rumlar›n yüksek paralar ödeyerek Avrupa mahkemelerine gitmeleri mevcut müzakere sürecini tehlikeye sokmaktan baﬂka bir iﬂe yaramaz.
Biz, K›br›s Türk taraf› olarak bu konuda yine iyi niyetimizi ortaya koyduk
ve K›br›s sorununun kilit noktalar›ndan
mülkiyet sorunu konusunda iç hukuk
oluﬂturma hedefiyle, ba¤›ms›z mahkeme
statüsünde çal›ﬂan Taﬂ›nmaz Mal Komisyonu’nu kurduk. Komisyon bu çerçevede yüzlerce Rum baﬂvurusunu inceleyerek 60’a yak›n›n› sonuçland›rm›ﬂ, geriye
kalanlar› da incelemeye alm›ﬂt›r.
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Bildiren: Nas›l bir ekonomi devrald›n›z?
Ero¤lu: Çok kötü durumda bir
ekonomi devrald›k, maalesef bütçe tükenmiﬂ, birçok kayna¤›n içi boﬂalt›lm›ﬂt›r. Geçmiﬂ hükümetin ﬂaibeli icraatlar› sonucu 2009 y›l› mali bütçesinde
205 milyon TL’lik bir bütçe aç›¤› öngörülmüﬂ ve hükümetimiz May›s ay›
sonu itibar›yla Devleti özel sektöre 100
milyon TL. borçlu devralm›ﬂt›r. Hükümeti devrald›ktan sonra yapt›¤›m›z inceleme sonucunda gördük ki bütçe aç›¤› asl›nda öngörülenden çok daha fazlad›r ve durum gerçekten çok vahimdir
ve süratle tedbir al›nmas› ﬂartt›r. Bu
çerçevede kendi haz›rl›klar›m›z› ve
projelerimizi yapt›ktan sonra Ankara’ya resmi bir ziyaret yapt›k. Bu ziyaret s›ras›nda Anavatan’da bize karﬂ›
büyük bir anlay›ﬂ, hüsnü kabul ve iyi
niyet gördük ve bir kez daha Türkiye
gibi bir Anavatan›m›z oldu¤u için gurur duyduk, ﬂükran duyduk.
Anavatan Türkiye Baﬂbakan› ve
K›br›s ‹ﬂlerinden Sorumlu Devlet Bakan›
ve Baﬂbakan Yard›mc›s› ile bizzat yapt›¤›m görüﬂmeler sonucu 4 ayda tüketilen bir y›ll›k bütçenin aç›klar›n›n bir
k›sm›n›n giderilmesi ve ekonomimize
kaynak sa¤lanmas› için önemli ad›mlar
att›k. Bu çerçevede iç kaynaklar›n etkin
bir ﬂekilde kullan›lmas›, kamuda israf›n
önüne geçilmesi, piyasan›n canland›r›lmas› için faizlerin düﬂürülmesi, esnaf ve
tüccara kaynak temini için gereken birçok tedbir al›nd›.

Bildiren: Türkiye ile siyasi ve ekonomik iliﬂkileriniz nas›l?
Ero¤lu: Gerek ekonomik, gerkse de
siyasi konularda Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve yetkilileri ile yak›n dayan›ﬂma ve iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂmaktad›z. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her
zaman oldu¤u gibi, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ne her konuda maddi-manevi destek olmaktad›r. Aç›k konuﬂmak
gerekirse baﬂka da kimsemiz yok zaten.
Hükümetimiz iktidara gelmiﬂ oldu¤u
günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti yetkilileri ile en üst düzeyde
gerçekleﬂtirdi¤i görüﬂmeler sonucunda
Türkiye ile Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti aras›ndaki ekonomik iliﬂkilerin, imzalanacak kapsaml› ekonomik protokoller çerçevesinde daha da derinleﬂtirilece¤ini ve K›br›s sorununa kal›c› bir çözüm
bulunmas› yolunda sürdürülen müzakerelerin iyi niyetle desteklenmeye devam
edilece¤ini teyit etmiﬂtir.
Bildiren: Türkiye’den gelen yard›mlar›n da¤›t›m›yla alakal›, geçti¤imiz günlerde Türkiye bas›n›na da
yans›yan aç›klamalar olmuﬂtu. Hükümetiniz bu yard›mlar› nas›l kullanmay› düﬂünüyor?
Ero¤lu: Öncelikle bir düzeltme yapay›m. Anavatanla olan mali iliﬂkimiz,
hükümetler aras› yap›lan mali protokoller çerçevesinde yürütülmektedir. Yoksa
kimse kimseye al ﬂu kadar para da gönlünce harca demez. Zaten yat›r›m bütçe-

sine yap›lan katk›lar da T.C. Lefkoﬂa Büyükelçili¤i Yard›m Heyeti ile iﬂbirli¤i
içinde projelendirmek suretiyle ilgili
alanlarda harcanmaktad›r.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin
en zor koﬂullarda dahi, kendi bütçesinden tasarruf ederek ülkemize yapt›¤›
yard›mlar sayesinde, bugün Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti olarak ayakta durmakta, günden güne geliﬂmekte ve Güney K›br›s ekonomisiyle rekabet etmekteyiz. Türkiye’nin yat›r›mlarla birlikte
KKTC’ye yapt›¤› yard›m bu y›l 850 milyon liraya ç›km›ﬂt›r. Hükümetimiz özellikle de Maliye bakanl›¤›, yap›lan bu
yard›mlar› ekonomiyi canland›rmak, reel sektörü güçlendirmek, alt yap›y› geliﬂtirme gibi tüm toplumu kucaklayacak
alanlarda kullanmak maksad›yla çok yo¤un çal›ﬂmaktad›r. Dolay›s›yla bu yard›mlar› en verimli olacak ﬂekilde kullanma kararl›l›¤› içerisindeyiz.
Bildiren: KKTC’de istihdam sorunlar› yaﬂan›yor mu, rakamlar ne
düzeyde?
Ero¤lu: ‹stihdam konusunda ciddi
bir sorun yaﬂamaktay›z. Son y›llarda
ekonomi küçülürken kamu maliyesinin
giderleri artm›ﬂt›r. Geçmiﬂ hükümet son
5 y›lda kamuya 5.400 yeni istihdam yapt›. Yap›lan istihdamlar›n yanl›ﬂ yerlere
yap›lmas›ndan dolay›, sa¤l›k gibi baz›
kurumlarda fazla mesai ihtiyac› do¤arken baﬂka kurumlarda personel fazlal›¤›
ortaya ç›km›ﬂt›r. Bizim hedefimiz özel
sektörü güçlendirerek istihdamlar› da o
yöne kayd›rmakt›r. Bu çerçevede haz›r-

lamakta oldu¤umuz yasa tasla¤› ile kamuda istihdam› özendirici olmaktan kurtarmay› ve kamu maliyesini de hafifletmeyi planlamaktay›z.
Bildiren: Geçmiﬂte yaﬂanan bankac›l›k sorunlar› aﬂ›ld› m›, bankalar›n›z›n bugünkü durumu nedir?
Ero¤lu: Kriz sonucu yerel bankalar›n mevduat ve plasmanlar› olumsuz
yönde etkilenmiﬂ olmas›na ra¤men,
hükümetimiz, güçlü bir finansal ve bankac›l›k sistemi yaratmaya daha önce oldu¤u gibi bugün de büyük önem vermektedir.
1999 y›l›nda baﬂlayan ekonomik kriz
sonucu Ekim 2000 tarihinde yürürlü¤e
konan “Ekonomik ‹stikrar Program›”
çerçevesinde, Merkez bankam›z yeniden yap›land›r›lm›ﬂ, Bankalar Yasas› ve
Merkez Bankas› yasalar› de¤iﬂtirilerek,
bir taraftan bankac›l›k sektörünün tek elden ve daha etkin denetlenmesi sa¤lan›rken, di¤er taraftan tüm dünyadaki örneklerinde oldu¤u gibi Merkez Bankas›
özerk bir yap›ya kavuﬂturulmuﬂtur. Dolay›s›yle toplumun bankalara olan güveni
gün geçtikce artmaktad›r. Bugün bankalar›m›z her zaman oldu¤undan daha güçlü bir durumdad›r. Hatta krizden en az etkilenen sektördür diyebilirim.
Bildiren: Türkiye’den KKTC’ye
yat›r›mlar ne düzeyde ve bunun d›ﬂ›ndaki ülkelerden de yat›r›mlar var m›
ve hangi alanlarda?
Ero¤lu: KKTC`nin Türk ve yabanc› sermaye için yeni cazibe merkezi ol-

mas›n› sa¤layacak yat›r›m f›rsatlar›n›
yaratmak hükümetimizin öncelikli konular›ndan biridir. Bugün Türk iﬂ adamlar› vergi avantaj›ndan faydalanmak
için dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde ﬂirket
kuruyor.
Biz Türk iﬂadamlar›n› KKTC’ye çekmek ve KKTC’yi cazibe merkezi yapmak için elimizden geleni yapmaktay›z.
KKTC’ye yap›lan yat›r›mlar, a¤›rl›kla
turizm ve sanayi alan›nda olurken, bunun yan›nda sa¤l›k, e¤itim ve tar›m alan›nda da yat›r›mlar vard›r. Yat›r›m yapan
ülkelerin baﬂ›nda ise; Türkiye, ‹ngiltere,
Almanya, Hollanda ve ‹srail gibi çeﬂitli
ülkeler bulunmaktad›r.
Bildiren: D›ﬂ yat›r›mlara dönük
teﬂvik uygulamalar›n›z var m›?
Ero¤lu: KKTC’ye yat›r›m yapmak
isteyen giriﬂimcilere kap›m›z her zaman
sonuna kadar aç›kt›r. Bizim d›ﬂ yat›r›ma
ihtiyac›m›z var, çünkü yat›r›mlar sadece ekonomimizi canlard›rmakla kalmayacak istihdam da sa¤layacak ve içinde
bulundu¤umuz çözüm sürecinde bize
güç verecek. Bu çerçevede, Devlet Planlama Örgütü’nün kalk›nma planlar›
ve/veya y›ll›k programlar çerçevesinde
belirleyece¤i kalk›nmada öncelikli yöreler ve özel önem taﬂ›yan sektörlerde yap›lacak yat›r›mlara son derece cazip teﬂvikler sunmaktay›z. KKTC yabanc› sermayeyi çekmek için kurumlar vergisi ve
di¤er vergi oranlar›nda çeﬂitli düzenlemeler yapt›, bürokratik iﬂlemleri kolaylaﬂt›rd›. Ayr›ca kurmuﬂ oldu¤umuz YAGA diye bilinen Yat›r›m Geliﬂtirme
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çen 5 sene zarf›nda verilen sözlerin hiçbiri tutulmam›ﬂ, K›br›s Türk halk›n›n bu
kuruluﬂlara ve ülkelere olan güveni zay›flat›lm›ﬂt›r.

Ajans› da yat›r›mc›lara destek olma ve
yol gösterme yönünde yararl› çal›ﬂmalar
yapmaktad›r.
Bildiren: KKTC üzerindeki izolasyonun kalkmas› için ne gibi çal›ﬂmalar›n›z var, Buna koﬂut olarak ülkenin
tan›t›lmas› yönünde k›sa vadede bir
geliﬂme beklenmese bile orta ve uzun
vadeli stratejiniz var m›?
Ero¤lu: Hükümetimizin hedefleri
aras›nda K›br›s Türk halk›n›n sesini tüm
dünyaya duyurma ve izolasyonlar› kald›rma ilk s›ralarda gelir. ‹zolasyonlar›
kald›rma politikas›n› istikrarl› bir ﬂekilde sürdürmek durumunday›z ve bunun
için tüm kurumlar›m›z› seferber edece¤iz. Anavatan Türkiye’nin bize bu konuda verdi¤i sonsuz deste¤in hedefimi-
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ze ulaﬂabilmemiz aç›s›ndan önemi çok
büyüktür.
‹zolasyonun kald›r›lmas› K›br›s
Türk halk›n›, yaln›z ekonomik aç›dan
rahatlatmakla kalmayacak siyasi olarak
da hakl› pozisyonumuza destek verecektir. Bir anlamda K›br›sl› Türkler’in
çözüm do¤rultusunda hareket etmeleri
nedeniyle takdir edildi¤ini ortaya koyacak ve K›br›s Rum taraf›na da K›br›s sorununun çözümü konusunda harekete
geçmesi gerekti¤i konusunda uyar›c› bir
mesaj olacakt›r.
Hepinizin de bildi¤i gibi baﬂta AB
olmak üzere çeﬂitli ülke yetkilileri 2004
Referandumu sonras› KKTC üzerindeki
izolasyonun kald›r›laca¤›n› taahhüt etmiﬂti ve biz bu taahhüdün yerine getirilmesini bekliyoruz. Maalesef aradan ge-

Bildiren: KKTC’nin en önemli gelir kayna¤› olan turizm ve üniversite
konusunda yeni projeler nelerdir?
Ero¤lu: Turizm sektörümüz ve
üniversitelerimiz ekonomimizin can
damar›d›r. Bu bilinçle hükümetimiz bu
iki sektörün geliﬂtirilmesine büyük
önem vermektedir. ‹craatlar›m›za baﬂlad›¤›m›z daha ilk günden, ilgili iki bakanl›¤›m›z bu alanlardaki politikalar›n›
ve hedeflerini belirlemiﬂ ve iﬂe koyulmuﬂtur. Bu çerçevede Turizm Master
plan› haz›rlanm›ﬂ, çeﬂitli kampanyalarla
ülkemizdeki otellerin doluluk oranlar›n›n art›r›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Turizm sektörünün maliyetlerinin düﬂürülmesi için
çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r, ayr›ca
Anavatan ile iﬂbirli¤i içerisinde ülkemize turist sa¤lanmas› için çeﬂitli projeler
haz›rlanmaktad›r. Mevcut üniversitelerimizin hem e¤itim kalitesinin art›r›lmas›
hem de geliﬂtirilmesi için de çal›ﬂmalar
en üst seviyede sürmektedir.Türkiye’nin
en prestijli üniversitelerinden ODTÜ’den sonra ‹TÜ’de ülkemizde kampüs
aç›yor. Ö¤renci say›s›n›n 60.000’e ç›kar›lmas› hedeflenmektedir.
Bildiren: KKTC enerjide d›ﬂa ba¤›ml›, bu ba¤›ml›l›¤› aﬂacak projeler
var m›?
Ero¤lu: Ada koﬂullar›nda yaﬂaman›n
do¤al sunucu olarak enerji ile ilgili birtak›m sorunlar›m›z vard›r, fakat bunlar›n üstesinden gelme konusundaki kararl›l›¤›m›z daha fazlad›r. Ekonomi ve
enerji bakan›m›z ile beraberindeki heyet
Ankara’da anavatan Türkiye Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakan›’n› ziyaret ederek KKTC’de enerji üretiminin çeﬂitlendirilmesi amac›yla, yeni bir bölgede
3. üretim alan› oluﬂturulmas› ve
KKTC’nin enerji politikalar›n›n belirlenece¤i ba¤›ms›z bir ajans›n oluﬂturulmas› yönünde çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂt›r.
Anavatan Türkiye’den su, gaz, telefon hatt› yan› s›ra elektrik enerjisi getirilmesi için bir hat çekilmesi ve KKTC Türkiye ile enterkonnekte olmas› da kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bunlara ilaveten titiz çal›ﬂmalar›m›z sonucu ülkemiz akaryak›t
konusunda da Güney K›br›s’tan daha
ucuz hale gelmiﬂtir. 

KAPAK

"Yeni Teﬂvik Sistemi"
US‹AD Haber Merkezi

rizin etkisini azaltmak amacıyla
hazırlanan Yeni Teşvik Sistemi 4
Haziran’da düzenlenen bir basın
toplantısı ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandı. Teşvik Sistemi ile yatırımların desteklenmesi
amaçlanıyor. Bölge ve kurumlara göre ayrılan teşvik araçlarıyla 12 sektörde transit boru hatlarını da içerecek şekilde büyük proje
yatırımları, demiryolu ve liman yatırımları,
sosyo-ekonomik gelişimleri göz önüne alınarak ayrılan 4 bölgede teşvik verilecek.
SSK primlerinin sürelerini bölgelere göre
ayarlandığı teşvik sisteminde, 120 bin işsizin kamu kuruluşlarında istihdamı, 200 bin
işsizin de eğitilmesi öngörülüyor. Kefalet
sistemine etkin biçimde işlerlik kazandıracak olan sistem, KOBİ’lere bankalardan TL
ve döviz cinsinde kredi alma imkanı sunacak. Teşvik Sistemi ile KOBİ’lere 1 milyar
TL kaynak aktarılacak. Bu paketin maliyetini karşılamak konusunda kararlı olduklarını ifade eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan paketin piyasalara
ciddi bir hareketlilik kazandıracağını, girişimcinin devleti yanında hissedeceğini dile
getirdi. Teşvik paketi ile yatırımcının yurtdışına kaçmasının önüne geçileceğini ileri
süren Erdoğan, hükümetin yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı “Yeni Teşvik Sistemi”

K

Türkiye’yi 4 bölgeye ay›ran
Yeni Teﬂvik Sistemi ile
12 sektörde büyük proje
yat›r›mlar› desteklenecek.
KOB‹’lere kredi kolayl›¤›
sa¤layan yeni sistemde
istihdama yönelik
önlemler de var.

ile Türkiye 4 bölgeye ayrılacağını ve sistemin 3 ayaklı olacağını belirtti. Buna göre
bölgesel, sektörel ve büyük yatırımlardan
oluşan Sistem’de, batıdan doğuya tüm iller
ve otomotivden kimyaya tüm sektörler sistemde yer alacak.
Sistemde ilk dikkati çeken unsuru, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerin teşviklerden en az faydalanacak bölgeler olması.
Yeni sistemin aynen uygulanması halinde
Doğu ve Güneydoğu illeri tarihlerinin en
teşvikli dönemini yaşayacak. Ayrıca Yeni
Teşvik paketiyle maliyeti 2.5 milyar lirayı
bulan 500 bin yeni işçi, 6 aylığına istihdam
edilecek. Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı’nın beraber hazırladığı Yeni Teşvik Sistemi’nin illere göre
belirlediği yeni düzenleme ise şöyle; İstanbul’da elektronik, İzmir, Ankara ve Kocaeli’nde otomotiv ve otomotiv yan sanayi, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir’de çimento
ve metal sanayi, Bursa’da teknik tekstil,
Düzce ve Yalova’da deri sanayi ürünlerine
teşvik verilecek. Ayrıca, Ankara’da savunma sanayi ve makine üretimi, Adana ve
Mersin’de seracılık ve mobilya üretimi,
Konya’da gıda, hayvancılık ve plastik üretimi, Aksaray ve Kırşehir’de lastik üretimi,
Hakkâri’de plastik, deri ve kauçuk üretimi,
Şanlıurfa ve Diyarbakır’da elektronik, kimya sanayi ve bisiklet üretimi desteklenecek.
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Belli Sektörlere Destek Verilecek
eni Teþvik Paketi’nde, ARGE kapasitesini artıracak büyük proje
yatırımları için 12 sektör belirlendi.
Sektörler þöyle:

Y

Kimyasal Madde & Petrol Ürünleri
Özellikle dıþ ticaret açıðımızın yoðun olduðu kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile rafine edilmiþ petrol
ürünleri imalatı sektöründeki büyük
yatırımlar desteklenecek.

Demiryolu Taþımacılıðı &
Liman Hizmetleri
Teþvik paketinde demiryolu taþımacılıðına ve liman hizmet yatırımlarına özel önem veriliyor. Bu amaçla
lokomotif üretimi ve liman projeleri
de destek kapsamına dahil edildi.

Transit Boru Hatları
Ülkemizin enerji koridoru olması
nedeniyle transit boru hatları teþvik
edilecek.
Elektronik Sanayi
Türkiye’nin iddialı sektörleri arasında bulunan elektronik sanayi de
paket kapsamına alındı. Sektörün
katma deðeri yüksek olan ürünlerinin
üretimi desteklenecek.

Motorlu Kara Taþıtları Ýmalatı
Türkiye’nin uluslararası rekabetinde önemli bir yer tutan motorlu
kara taþıtları imalatı sektöründe, yeni modellerin üretilmesi amaçlanarak en az 250 milyon TL tutarındaki
yatırımlar desteklenecek.
Ýlaç & Tıbbi Ürün
Ýlaç sanayi ve tıbbi ürün sektörü Teþvik Paketi kapsamında desteklenecek.
Hava Araçları
Hava araçları imalatıyla birlikte,
belirli büyüklükteki makinelerin imalatı da teþvik edilecek.
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Madencilik
Yapısı itibariyle sermaye gerektiren madencilik sektörü, büyük yatırımlar projesi kapsamına dâhil edildi.
Yeni Sistem, Bakanlar Kurulu’nun
bir süre önce aldıðı yetkiyle yürürlülüðe konulacak. Vergi düzenlemelerinde ancak yasayla deðiþiklik yapılabildiðinden, Yeni Teþvik Sistemi’nde
yer alan gelir ve kurumlar vergisi indirimleri için iki yasa deðiþikliði gerekecek.
Sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyine göre bölgeler 4’e ayrıldı. Buna
göre, geliþmiþlik düzeyleri en yüksek
olan 6 bölge 1. bölge, ikinci en yüksek olan 4 bölge 2. bölge, üçüncü en
yüksek olan 8 bölge 3. bölge ve sonda kalan 8 bölge ile Çanakkale'nin
Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri 4.
bölge oldu. Bölgesel ve sektörel ve
büyük proje yatırımları halen yüzde
20 olan 1. bölgede kurumlar vergisi
oranı yüzde 10, 2. bölgede yüzde 8,
3. ve 4. bölgede ise yüzde 2 olarak
uygulanacak.

eni teþvik sisteminde, Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleriyle birlikte Ýstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (ÝBBS) kullanılarak Düzey 2 seviyesindeki 26 alt
bölge belirlendi. Bunlar Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik Endeksi (SEGE)
kullanılarak 4 bölgeye ayrıldı. Bölgeler þöyle:

Y

Birinci Bölge:
 Ýstanbul
 Ankara
 Ýzmir
 Bursa, Eskiþehir, Bilecik
 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova



Tekirdað, Edirne, Kırklareli

Kayseri, Sivas, Yozgat
Kırıkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kırþehir
 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya.



Ýkinci Bölge
 Adana, Mersin
 Aydın, Denizli, Muðla
 Antalya, Isparta, Burdur
 Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada,
Gökçeada hariç)
Üçüncü Bölge
Zonguldak, Karabük, Bartın
 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uþak
 Konya, Karaman
 Gaziantep, Adıyaman, Kilis
 Hatay, Kahramanmaraþ, Osmaniye


Dördüncü Bölge
 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüþhane
 Malatya, Elazıð, Bingöl, Tunceli
 Kastamonu, Çankırı, Sinop
 Erzurum, Erzincan, Bayburt
 Þanlıurfa, Diyarbakır
 Mardin, Batman, Þırnak, Siirt
 Aðrı, Kars, Iðdır, Ardahan
 Van, Muþ, Bitlis, Hakkari
 Çanakkale'nin Bozcada ve Gökçeada ilçeleri.

Bölgelere Göre Teþvik Verilecek
. Bölgede, aðırlıklı olarak motorlu kara taþıtları ve yan sanayi,
elektronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet üretimi gibi
yüksek yatırımlar gerektiren sektörler teþvik edilecek.
2. Bölgede nispeten teknoloji yoðun
sektörler desteklenecek. Bu çerçevede;
aðırlıklı olarak, makine imalat, akıllı çok
fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalıtım malzemeleri vb) kâðıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri teþvik edilecek.
3. ve 4. Bölgede yer alan Doðu ve
Güneydoðu bölgelerinde ise, tarım
ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal
eþya gibi emek yoðun sektörlerin yanı sıra turizm, saðlık ve eðitim yatırımları da teþvik edilecek.
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YENÝ PAKETÝN AYRINTILARI
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan
tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları”, “Aktif Ýþgücü Programlarının Güçlendirilmesi” ve “Kredi Garanti Desteði” gibi baþlıkları içeren
yeni paketin ayrıntıları þöyle:
YENÝ TEÞVÝK SÝSTEMÝNÝN
HEDEFLERÝ
1- Bölgesel geliþmiþlik farklılıkla-

rını azaltmak,
2- Rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve ar-ge içeriði yüksek büyük
ölçekli yatırımlara destek olmak,
3- Sektörel kümelenmeyi desteklemek,
4- Desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne
çıkarmak.
TEÞVÝK ARAÇLARI
1- Kurumlar/gelir vergisi indirimi,
2- SSK Primi Ýþveren Hissesi’nin
Hazine tarafından karþılanması,
3- Faiz desteði,
4- Yatırım yeri tahsisi,
5- KDV istisnası,
6- Gümrük vergisi muafiyeti.
BÜYÜK PROJE YATIRIMLARI
1- Kimyasal madde ve ürünlerin
imalatı.
“Ana Kimyasal Maddelerin Ýmalatı” için asgari 1 milyar lira tutarındaki yatırımlar.
“Diðer Kimyasal Ürünlerin Ýmalatı” için asgari 300 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
2- Rafine edilmiþ petrol ürünleri
imalatı.
 Asgari 1 milyar lira tutarındaki
yatırımlar.
3- Transit boru hattıyla taþımacı-

lık hizmetleri.
4- Motorlu kara taþıtları imalatı.
 Asgari 250 milyon lira tutarındaki otomotiv yatırımları.
5- Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı.
 Asgari 50 milyon lira tutarındaki
yatırımlar.
6- Liman ve liman hizmetleri.
 Asgari 250 milyon lira tutarındaki yatırımlar.
7- Elektronik sanayi yatırımları.
 Asgari 1 milyar lira tutarındaki
LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar.
 Asgari 150 milyon lira tutarındaki modül panel üretimi yatırımları.
 Lazer TV, üç boyutlu TV'ler ve
OLED TV ve benzeri TV üretimine yönelik yatırımlar.
 Asgari 50 milyon lira tutarındaki
diðer elektronik sektörü (bilgi ve iletiþim cihazları dahil) yatırımları.
8- Tıbbi aletler, hassas ve optik
aletler imalatı.
 Asgari 50 milyon lira tutarındaki
yatırımlar.
9- Ýlaç imalatı.
 Asgari 100 milyon lira ve üzeri
ilaç üretimi yatırımları.
10- Hava ve uzay taþıtları imalatı.
 Komple yeni veya asgari 50 milyon lira tutarındaki tevsi ve/veya
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ürün çeþitlendirmeye yönelik yatırımlar.
11- Makine imalatı yatırımları
 50 milyon lira üzeri yatırımlar.
12- Madencilik yatırımları.
 Maden Kanunu’nda belirtilen
IV/c grubu metalik madenlerle ilgili
nihai metal üretimine yönelik izabe
(cevher iþleme) tesisleri ile entegre
maden üretimi tesislerine yönelik
(istihraç iþleme) yatırımları (Demir
ve Manganez gibi AKÇT kapsamı
ürünler hariç).
IV/c Grubu Metalik Madenler:
Altın, Gümüþ, Platin, Bakır, Kurþun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez,
Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten
(Volframit, Þelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (Ýlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit,
Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit,
Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, Ýndiyum, Galyum,
Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.
GENEL TEÞVÝK SÝSTEMÝ
Bölgesel teþviklerden yararlanamayan yatırımların ve büyük proje
yatırımlarının, mevcut sistemdeki kısıtlamaları ve asgari limitleri güncellenerek Gümrük Vergisi Muafiyeti ve
KDV istisnası ile desteklenmesine
devam edilecek.
YATIRIM YERÝ TAHSÝSÝ
 Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara yatırım yeri tahsis
edilecek.
TEKSTÝL TESÝSLERÝNDE
TAÞINMA DESTEÐÝ
 Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri ürünleri sektörlerinde faaliyette bulunan,
 Asgari 50 kiþilik istihdam saðlayan,
 31 Aralık 2010 tarihine kadar 1.
ve 2. bölgelerden 3. ve 4. bölgelere
taþınacak tesislere;

14

Ýndirimli Kurumlar Vergisi
Bölgesel ve Sektörel
Uygulanacak
Kurumlar
Yat›r›ma
Vergisi
Katk› Oran›
Oran›
Bölgeler
(Yüzde)
(Yüzde)
1
20
10
2
30
8
3
40
4
4
60
2
1- 5 yıl süreyle kurumlar vergisi
oranı yüzde 20 yerine yüzde 5 oranında uygulanacak,
2- 5 yıl süreyle mevcut istihdam
da dahil olmak üzere bu tesislere taþındıkları bölgede (3. ve 4. bölgeler)
uygulanan SSK iþveren primi desteði
saðlanacak,
3- Bu tesislerin 3. ve 4. bölgelere
nakliye giderleri Hazine tarafından
karþılanacak.
YENÝ TEÞVÝK SÝSTEMÝNDEN
YARARLANMA KOÞULU
 Yeni Yatırım Teþvik Sistemi ile
yatırımların en kısa sürede hayata
geçirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, Yeni Yatırım Teþvik Sistemi 31
Aralık 2010 tarihine kadar baþlamıþ
olan yatırımlara uygulanacak.
TOPLUM YARARINA ÝÞLER ÝÇÝN
OLUÞTURULAN ÇALIÞMA
PROGRAMLARINA (TYÇP)
AKTARILAN KAYNAK
ARTIRILACAK
 Okul, hastane ve benzeri saðlık
kurumlarındaki bakım ve onarım iþleri,
 Aðaçlandırma ve erozyon kontrolü,
 Çevre düzenlemesi, arazi ıslahı,
 Park, bahçe düzenlemesi konularında kısa süreli geçici istihdam
amaçlı programları geniþletilecek.
 Program kapsamında 120 bin
iþsize doðrudan istihdam olanaðı
saðlanacak.
ÝÞKUR'UN MESLEKÝ EÐÝTÝM
FAALÝYETLERÝ GENÝÞLETÝLECEK
 Vasıflı iþgücü ihtiyacının karþılanması
 Ýþgücünün mesleki becerilerinin

Büyük Proje
Uygulanacak
Kurumlar
Yat›r›ma
Vergisi
Katk› Oran›
Oran›
(Yüzde)
(Yüzde)
30
10
40
8
50
4
70
2

geliþtirilmesi
 Eðitim süresince katılımcılara
günlük 15 TL ödeme yapılması
 Program kapsamında 200 bin
iþsizimize eðitim saðlanacak.
KÝÞÝLERE GÝRÝÞÝMCÝLÝK EÐÝTÝM
VE DANIÞMANLIÐI VERÝLECEK
 Projenin ÝÞKUR tarafından KOSGEB ile beraber yürütülmesi
 Ýþsizlere giriþimcilik konusunda
eðitim verilmesi
 Bireylere firma kurma ve iþletme aþamasında danıþmanlık hizmeti
verilmesi
 Eðitim sonucunda, KOSGEB kriterleri çerçevesinde sunulacak projelere KOSGEB tarafından 4 bin lira hibe verilmesi
 Program kapsamında 10 bin kiþiye giriþimcilik eðitimi verilecek.
ÝÞBAÞI EÐÝTÝMLERÝ
ÇERÇEVESÝNDEKÝ STAJLAR
DESTEKLENECEK
 Meslek lisesi, dengi ve üstü eðitim kurumu mezunlarının yararlandırılması
 Ýþ tecrübesi olmayan gençlere
deneyim kazandırılması ve iþ bulma
olanaðının artırılması
 Stajyerlere 6 aya kadar ÝÞKUR
tarafından günlük 15 lira ödeme yapılması
 Program kapsamında 100 bin
genç stajyer olarak istihdam edilecek.
ÝÞYERLERÝNDE MEVCUT
ÝSTÝHDAMIN ÜZERÝNDE
YARATILACAK ÝLAVE ÝSTÝHDAM
ÝÇÝN PRÝM DESTEÐÝ SAÐLANACAK
 Ýþyerlerinde Nisan 2009'daki
mevcut istihdama ilave olarak iþe alı-

nan iþçiler için uygulanacak.
 Baþvuru süresi 2009 yılı sonunda sona erecek. Baþvuru süresini 6
ay uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili
olacak.
 Asgari ücret üzerinden sosyal
güvenlik primleri 6 ay boyunca kamu
tarafından karþılanacak. Yararlanma
süresini 6 ay uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
ÖZEL ÝSTÝHDAM BÜROLARINA
GEÇÝCÝ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ KURMA
YETKÝSÝ VERÝLECEK
 Geçici iþlerde istihdam edilen
kiþilerin sosyal güvenlik ve ücret açısından güvence altına alınması
 Ýþçilerin ücret ve sosyal güvenlik haklarının özel istihdam bürolarınca karþılanması
 Özel istihdam büroları ile anlaþmalı iþçilerin, iþverenler tarafından
geçici olarak sözleþme karþılıðı istihdamı
AKTÝF ÝÞGÜCÜ PROGRAMLARININ
GÜÇLENDÝRÝLMESÝ – ANALÝTÝK
ÇALIÞMALAR
 Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim
Kurullarının Etkinliðinin Artırılması
 Ýstihdam Þurası Toplanması
 Fon Yararlanıcılarının Profillerinin Çıkarılması
 Teþviklerin Etkinliðinin Ýncelenmesi
 Mesleki Eðitimler ve Kullanılan
Kaynaðın Etkinliðinin Ýncelenmesi
KOBÝ'LERE KREDÝ
GARANTÝ DESTEÐÝ
 Nakdi Kredi Hacmi: 367 milyar
lira
 Nakdi KOBÝ Kredisi Hacmi: 84
milyar lira
 KOBÝ Kredi Payı: yüzde 22,9

KREDÝ GARANTÝ
DESTEÐÝNÝN AMAÇLARI
 KOBÝ'lerin finansman imkanlarına daha kolay eriþimi
 Üretim, istihdam ve ihracatta
devamlılıðın saðlanması
 Kefalet sisteminin etkin biçimde
çalıþtırılması
KREDÝ GARANTÝ DESTEÐÝNDEN

KÝMLER YARARLANACAK?
 Yıllık cirosu 25 milyon liranın altında ve en fazla 250 çalıþanı olan,
 30 Haziran 2008 tarihinden önceki iki yıl içinde takibe düþmüþ borcu olmayan ve kamuya vadesi geçmiþ
borcu bulunmayan iþletmeler.
HANGÝ TÜR KREDÝLER DESTEK
KAPSAMINDA YER ALACAK?
 Türk Lirası ya da döviz cinsinden olan
 Asgari 1 yıl azami 4 yıl vadeye
sahip olan
 Mevcut kredilerden yenilenen
krediler
 Ýlave saðlanacak krediler
 Yeni saðlanacak krediler
KEFALET BAÞVURU SÜRESÝ
NE OLACAK?
 Kanunun yasalaþmasından sonra çıkacak Bakanlar Kurulu Kararının
yayımlanmasını takiben iki yıl içinde
kullanılacak krediler bu destekten
yararlanacaktır.
HAZÝNE DESTEÐÝ ARACILIÐIYLA
NE ORANDA KEFALET
SAÐLANACAK?
 Hazine desteði ile Kredi Garanti
Kurumunca kredinin yüzde 65'ine kefalet saðlanacak, kredi riskinin yüzde
35'i ise bankalar tarafından üstlenilecektir.
HAZÝNE DESTEÐÝNÝN
TUTARI NE OLACAK?
 Kredi garanti kurumlarına toplam ilk etapta 1 milyar Türk Lirası
kaynak aktarılacaktır.
 Bu kaynak en az 10 milyar Türk
Liralık krediye kefalet saðlanmasına
imkan verecektir.
TEÞVÝKTE REVÝZYON
Öte yandan teþvik paketinde revizyon da gündeme geldi. Turizm,
otomotiv ve denizcilik sektörlerinde
istihdamı artırmaya odaklı yeni tedbirler tartıþılıyor. Teþvik paketinden
umduðunu bulamayan tekstil sektörü de kapsama girmeye çalıþıyor.
HURDA ÝNDÝRÝMÝ
Teþvik paketinden faydalanacak

sektörlerden biri otomotiv. Edinilen
bilgiye göre, sektörün krizin baþlangıcından bu yana dile getirdiði hurda
indiriminin uygulamaya geçirilmesi
söz konusu. Hurda indirimiyle belli
bir yaþı geçen araçlar yenisiyle deðiþtirildiðinde yeni araç daha ucuza
alınabilecek. Almanya, kriz nedeniyle
9 yaþın üzerindeki otomobilini getirenlere 2 bin 500 Euro indirim getirmiþ ve sektörü kriz süresinde ayakta
tutmayı baþarmıþtı. Otomotiv sektörü 16 Mart'ta yürürlüðe giren özel
Tüketim Vergisi indirimi sayesinde
satıþlarını artırmıþ, ancak sektörde
istihdamı geniþletememiþti. Sadece
iþten çıkarmalar durmuþtu. Sektörde
iþini kaybedenlerin iþine geri dönmesi hedefleniyor. Hurda indiriminin
sektöre neler getireceði, devletin
bundan ne þekilde etkileneceði konusunda akademisyenlerin çalıþma
yaptıðı belirtiliyor.
TURÝZMDE KAPSAMA ALINACAK
Teþvik kapsamına alınacak sektörlerden diðeri turizm. Bu sektörde
istihdamı artırmak amacıyla, iþe yeni
alman her çalıþanın Sosyal Güvenlik
Kurumu priminin iþveren üzerine düþen kısmı, 6 ay boyunca devlet tarafından karþılanacak. Bu teþvikin diðer sektörlere de uygulanması konusunda deðerlendirmeler yapılıyor.
Turizm sektörü 4 Haziran'da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafından açıklanan teþvik paketinden umduðunu bulamamıþtı. Türkiye Otelciler Federasyonu Baþkanı Ahmet Barut, uðradıkları hayal kırıklıðını basına “Anladık ki turizm stratejik sektör
deðilmiþ” sözleriyle ifade etmiþti.
BAZI ÝLLERÝN TEÞVÝK
DERECESÝ DEÐÝÞEBÝLÝR
Hükümetin 4 Haziran'da açıkladıðı teþvik paketine iliþkin bazı revizyonların da açıklanabileceði belirtiliyor. Bu noktada bazı illerin teþvik derecesinin yükseltilebileceði belirtiliyor. Diðer yandan teþvik kapsamına
alt sınır belirtilen yatırımlar için arazi ve diðer bazı masrafların da yatırım kapsamına girip girmediði konusunun netleþtirilmesi beklentiler arasında.
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DERNEKTEN

Raporları Gündem

Belirlemeye Devam Ediyor

T

ürkiye’nin sorunlar›na iliﬂkin duyarl›l›¤› ve sorumlulu¤unu elden b›rakmayan US‹AD, haz›rlad›¤› raporlar ve

çözüm önerileri ile gündeme damgas›n›
vurmay› sürdürüyor. “Su Raporu”, “GAP
Raporu”, “Üretim Yoksa Çöküﬂ Kaç›n›lmaz”, “Bölgeler Aras› Geliﬂmiﬂlik Farklar› Aç›s›ndan Türkiye”, “Reformu Bekleyen Topraklar”, “Üretim Ekonomisi
için Sanayi ve Teknoloji Politikalar›”
baﬂl›kl› raporlar› uzman isimlerle haz›rlayan ve çözüm
önerileri de sunan US‹AD’›n bu
çal›ﬂmalar› büyük ilgi gördü.

Yay›n Tarihi:
Ekim 2007

Dursun Y›ld›z ve Özdemir

Yay›n Tarihi:
Temmuz 2008

Özbay’›n haz›rlad›¤› “Reformu Bekleyen Topraklar” adl› çal›ﬂma
ile Mahmut Kiper’in haz›rlad›¤› “Üretim Ekonomisi için Sanayi ve Teknoloji Politikalar›” baﬂl›kl› rapor, geniﬂ
çevrelerde yank› buldu. Farkl› gazete
ve TV’lere haber olan ve köﬂe yaz›lar›nda yer alan raporlar›m›z› haz›rlayan
uzmanlar›m›z da kat›ld›klar› programlarda çal›ﬂmalar› anlatt›. Kitap olarak
bas›lan “Reformu Bekleyen Topraklar” 65 ilde ziraat odalar›na
gönderildi. Bu çal›ﬂma için derne¤iYay›n Tarihi:
Mart 2008
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miz TEMA Vakf›’ndan da bir tebrik ve
teﬂekkür mektubu ald›.

Yay›n Tarihi:
Ekim 2008

“Su Raporu”nu haz›rlayan
US‹AD Genel Baﬂkan Dan›ﬂman› Dursun Y›ld›z, ‹stanbul’da
plans›zl›k ve ihmalin bir sonucu
olarak yaﬂanan sel bask›nlar› sonras›nda TRT, Flash TV, Meltem TV
gibi kanallarda görüﬂlerini aktard›. Y›ld›z, yaﬂananlar›n ard›ndan gündeme getirdi¤i “Kent Hidrolojisi” kavram›yla tart›ﬂmalar›n seyrini belirledi.
US‹AD’›n ses getiren çal›ﬂmalar›
önümüzdeki günlerde de gündemde
olmay› sürdürecek.
Yay›n Tarihi:
Haziran 2009

Yay›n Tarihi:
Ocak 2009

Yay›n Tarihi:
2004
Yay›n Tarihi:
Ocak 2009

Yay›n Tarihi:
Mayıs 2009

Yay›n Tarihi:
Temmuz 2006
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GÜNCEL

Tar›mda destek
sistemi de¤iﬂti
F›nd›kç› isyanda
US‹AD Haber Merkezi

arım Bakanlığı 3 yıldır çalışmasını sürdürdüğü “Türkiye
Tarım Havzaları Üretim ve
Destekleme Modeli”ni tamamladı. 2010 yılında uygulamaya girecek proje ile 527 milyon veri incelendi
ve “tarımın tomografisi” çekildi. Tarım
Bakanlığı, üretim planlamasına imkan
vereceğini belirttiği proje ile sadece 16
stratejik üründe bile yıllık nakit destek
miktarı olan 5.3 milyar liraya eşit üretim
değer artışı sağlanacağını ileri sürdü.
Ancak bu modellemeye dayalı oluşturulan Fındık Stratejisi üreticiyi isyan ettirdi. 81 bin üreticiye ‘fındığını sök’ dendi. TZOB, bu uygulamayla Türkiye’nin
fındık üretiminde dünyadaki üstünlüğünü yitireceğine dikkat çekti.

T
Yeni destek sistemi
2010’da hayata geçiyor.
Tar›m Bakanl›¤› art›k
planlaman›n olanakl›
hale geldi¤ini söylerken,
‘alternatif ürüne geç’ denilen
f›nd›k üreticisi dertli.
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527 MİLYON VERİ KULLANILDI
Tarım Bakanlığı'nın 3 yıldır üzerinde çalıştığı "Türkiye Tarım Havzaları
Üretim ve Destekleme Modeli"
2010'da uygulamaya girecek. Tarım
Bakanı Mehdi Eker, destekleme mode-

lini sil baştan değiştirecek proje kapsamında üretim planlamasına imkan verecek şekilde 527 milyonu aşkın verinin derlendiğini söyledi. Eker çalışmayı şöyle tanımladı:
"Üretim planlamasına imkan verecek şekilde bütün tarımsal varlığımızın imkan ve kabiliyetlerini belirledik,
bunun envanterini çıkardık. Aslında
üretim planlaması yaptık. Türkiye, tarım arazilerinde tarıma ait verilerde
neye sahip olduğunu ve bunu nerede
nasıl kullanacağını bilmiyordu. Planını, projesini yapmamıştı. Yapmadığı
için Türkiye verimli tarımsal üretim
yapmıyordu, kaynaklara boşa gidiyordu, verdiği destek karşılığında beklediği ürünü almıyordu. Türkiye verimsizliği teşvik ediyordu. Bu model bize
Türkiye'de hangi envantere sahip olduğumuzu, hangi üretim kapasitesine
sahip olduğumuzu ve hangi ürünleri
verimli bir şekilde üretebileceğimize
ait hem envanter, hem planlama hem
de talep tahmini konusunda çok geniş

bir veri tabanı sunuyor. Ayrıca verimlilik esasına göre hangi tarım havzasında hangi ürünlerin yetiştirilebileceğini
bilme imkanı veriyor."
24 ÜRÜNÜN ÜRETİM
DESENİ HARİTASI ÇIKARILDI
Bu kapsamda ilk kez 24 ürünün
üretim deseni haritası çıkarıldı. Arpa,
ayçiçeği, buğday, burçak, çavdar, çay,
çeltik, domates, elma, fasulye, fındık,
fiğ, limon, mercimek, mısır, pamuk,
patates, portakal, soğan, susam, üzüm,
yonca, yulaf ve zeytin için hazırlanan
ürün deseni haritaları havzalar dikkate alınarak üretim yoğunluğuna göre
oluşturuldu. Haritalara bakıldığında
ilk bakışta bu ürünlerin yoğun olarak
hangi havzalarda üretildiğini görmek
mümkün.
VERİMLİLİK ARTACAK, ARZ TALEP DENGESİ SAĞLANACAK
Modelin, kalkınma planları, Tarım
Kanunu, Hükümet Eylem Planı'nda da
bulunduğunu belirten Eker, çalışmanın
amacını ise "Tarım havzalarını belirlemek, sağlıklı tarım envanteri hazırlamak, üretim planlamasına imkan sağlamak, yani hangi ürünün nerede ne
kadar üretilebileceğini belirlemek
ve çiftçinin gelirini artırmak, geleceğe ait talep projeksiyonları
yapmak. Destekleri rasyonel, yönlendirici ve etkin bir
şekilde kullanmak, arz açığı olan ürünlerde üretim
artışı sağlamak, doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir kullanımı sağlamak, havza bazlı planlama
ve yönetimle ilgili sektör talebini karşılamak, sıcaklığın artması, minimum maliyet, kuraklık, aşırı yağış, üretim artışı gibi
muhtelif senaryolara göre üretimi
planlamak" olarak açıkladı.
TÜRKİYE'NİN TOMOGRAFİSİ
ÇEKİLDİ
Projede iklim, toprak, topografya
ve diğer unsurları içeren 527 milyon
782 bin veri derlendi ve 50x50 metrelik
alanlara işlendi. 265 istasyondan 21
milyon kaydı içeren 30 yıllık iklim verisi, 11 değişik grubun işlenmesinden
2.2 milyon toprak verisi, topografyaya
ilişkin 500 milyon nokta verisi ile nü-

fus hayvancılık hakkında 10 bin kayıt
ve 160 ülkeyle gerçekleştirilen dış ticarete ilişkin 4 milyon 572 bin kayıt kullanıldı. Her 2.5 dönümlük alana işlenen bu veriler hangi alanda hangi ürünün en yüksek verimlilikte elde edileceğini veriyor. Bunu veriler karar destek mekanizmasında, politika ve stratejinin belirlenmesinde kullanılacak.
TÜRKİYE 30 HAVZAYA AYRILDI
Bu modelleme ile kullanılan veriler
dikkate alınarak Türkiye 30 havzaya
ayrıldı ve üretim haritası çıkarıldı. Tarım Bakanı Mehdi Eker, “Türkiye’de
sadece iklim değerleri dikkate alındığında 32 farklı küme ortaya çıkıyor.
Sadece topografyayı dikkate aldığımızda 1000'in üzerinde farklı küme;
sadece toprak verileri dikkate alındığında yine 1000’in üzerine farklı küme
ortaya çıkıyor. Bu üç havza üst üste konulduğunda ise 190 havza ortaya çıkıyordu. Bu çok fazla. Bunun Türkiye’nin üretim deseni, idari yapılanması ve yönetilebilir olması gerekiyordu.

Onun için biz üretim desenini yönetilebilir kılmak için, benzer özellikleri
birleştirerek 30 havza haline getirdik.
30 havzanın her birinde ne yapabiliyoruz, ne imkanlarımız var bunu biliyoruz” şeklinde konuştu.
DESTEKLER HAVZALARA
GÖRE VERİLECEK
Tarımsal üretim bu havza modeline

Modelleme kapsam›nda
belirlenen 30 havza ﬂöyle:
Güney Marmara, Bat› Karadeniz,
Kuzeybat› Anadolu, Do¤u Karadeniz,
Karasu-Aras, Kuzey Marmara, Büyük
A¤r›, Sö¤üt, Çoruh, Yukar› F›rat, K›y›
Ee, Van Gölü, Erciyes, Kaz Da¤lar›, ‹ç
Ege, Gediz, Meriç, Yeﬂil›rmak, Orta
Karadeniz, Karacada¤, Zap, GAP,
Bat› GAP, Do¤u Akdeniz, K›y› Akdeniz, Ege Yayla, Orta K›z›l›rmak, Orta
Anadolu, F›rat, Göller havzalar›.
göre gerçekleştirilecek. Bugüne kadar
ürün bazında verilen destekler ise havza bazında verilecek. Her havza için
hangi ürünlerin destekleneceği modelde tek tek belirtiliyor. Örneğin, bugüne
kadar Türkiye’nin her yerinde ayçiçeğine destekleme primi veriliyordu.
Havza bazlı destekleme modeli uygulamaya konulduğunda 24 havzada ayçiçeği üretimine destek verilecek. Diğer
6 havzada ayçiçeği eken çiftçiler bu
destekten yararlanamayacak. Çeltik
üretimi şimdiye kadar 28 havzada üretiliyor ve destekleniyordu. Bu model
uygulandıktan sonra çeltik üretimi sadece 16 havzada desteklenecek. Diğer
12 havzada desteklenmeyecek. Söz konusu model ile ülkenin ihtiyacı, ihracat talebi dikkate alınarak üretim
planlaması yapılması öngörülüyor.
Arz açığı olan ürünlere daha çok
destek verilecek, üretim fazlası
olan ürünler ise desteklenmeyecek.Bu modelleme ile hangi havzada hangi ürünlerin ne kadar
üretileceğine yönelik kararların alınabileceğini ifade eden Eker, “Fiyatlar, destek bütçesi, talep tahmini, dış
ticaret, havzaların üretim potansiyeli
gibi veriler kullanılarak toplam refahı
maksimize edecek sürdürülebilir üretim dağılımı yapılacaktır” dedi.
16 ÜRÜNDE 5.3 MİLYAR LİRA
ÜRETİM DEĞER ARTIŞI
SAĞLANACAK
Türkiye’de tarımsal üretim yapan
herkese destek verildiğini ifade eden
Mehdi Eker, nakit desteğin yılda 5 milyar dolar olduğunu, OECD rakamlarına göre dolaylı desteklerle birlikte bu
miktarın 17 milyar dolar olduğunu
söyledi. Bu proje ile destek sisteminin
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de daha verimli hale geleceğini vurgulayan Eker, hububat, baklagil ve yağlı
tohumlar grubunda 16 stratejik ürüne
mevcut durumda fazladan prim desteği de verildiğini belirtti. 2010 yılından
itibaren destek verilecek olan 16 ürün
şunlar: Arpa, aspir, ayçiçeği, buğday,
çavdar, çay, çeltik, kuru fasulye, kanola, mercimek, mısır, nohut, pamuk, soya, yulaf ve yağlık zeytin. Eker, bu konuda şunları söyledi:
“16 tane ürünü 15 milyon hektar
alanda üretiyoruz. Bu alandan 2007 yılında mevcut sistemde toplam 35 milyon 278 bin ton ürün elde etmişiz. Bunun 2008 ticaret borsaları fiyatlarıyla
üretim değeri 23 milyar 413 milyon liraydı. Şimdi bu modelle ‘bu yine 15
milyon hektar olsun ama aynı alanda
değil, nerelerde olacağını biz seçelim’
diyoruz. Üretim miktarı 42 milyon 400
bin tona çıkıyor, üretim değeri 28 milyar 719 milyona çıkıyor, 5 milyar 306
milyon lira üretim değer artışı sağlanıyor. Türkiye'de yılda çiftçiye verilen
toplam destek 5 milyar lira.”
DESTEKLER ÇİFTÇİLERİ
YÖNLENDİRME ARACI
Projenin uygulamaya girmesinden
sonra çiftçileri doğru yerde doğru ürünü ekmeye yönlendirmek için destek
sistemini kullanacaklarını belirten
Eker, “Çiftçiye 'burada bu ürünü ekmezsen sana para vermiyorum' diyorum. Yine ekerse kendisi bilir. Her yer
için destek verilecek, her yerin bir ürünü var çünkü. O ürünü ekerse daha
çok para kazanacak” diye konuştu.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
KORUNACAK, AB’YE UYUM
SAĞLANACAK
Tarım Bakanı Eker, çiftçilerin ve Ziraat Odaları’nın verimlilik ve karlılıkla
ilgili bu projeye karşı çıkmayacağını
düşündüğünü belirterek, uygulamada
bazı aksaklıkların çıkabileceğini, bunun da normal olduğunu söyledi. Bu
projenin tarımda çalışan nüfusun artması ya da eksilmesi konusunda doğrudan bir etkisi bulunmayacağını belirten Eker, proje ile etkin üretim planlamasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik,
toprak ve su kaynaklarının korunmasının sağlanacağını, verimliliğin ve
üreticinin karının artacağını dile getirdi. Projenin arz - talep dengesini de
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PROJEYE GÖRE RUHSATSIZ FINDIK ALANLARI (Ha)
‹l

Ordu
Giresun
Trabzon
Samsun
Sakarya
Zonguldak
Düzce
TOPLAM

Genel
Alan

% 6 dan
düﬂük

%

750 m den
yüksek

%

226.902
117.800
59.036
97.347
71.771
22.039
58.878
653.773

12.415
2.563
1.516
41.510
15.768
1.825
9.810
85.407

5
2
2
42
21
8
16
13.1

54.525
12.911
6.312
4.064
1.972
141
2.414
82.339

24
10
10
4
2
0.6
4
12.6

sağlayacağını da dile getiren Eker,
“Alımlardan doğan kamu finansman
yükü azalacak, üretim planlaması ile
uluslararası rekabet gücü artacak. Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde olası
gelişmelerin önemli tarım ürünleri
üzerine etkilerinin de analizi yapılabilecek” şeklinde konuştu.
Tarım Bakanı Eker, bütün tarımsal
sisteme ait üretim imkanları eğrisi ve
envanterin çıkarılmış olmasının ekolojik denge ve gıda güvenliği konusunda kolaylık sağlayacağını belirterek,
“Bu sistemin yönlendirici etkisi olacaktır, amaç da odur. Daha verimli daha karlı şeyler üretmektir” dedi.
FINDIĞA ALTERNATİF
ÜRÜN ÖNERİLİYOR
Hükümetin 2010’da uygulamaya

% 6 dan
düﬂük750 m den
yüksek
66.940
15.474
7.828
45.574
17.740
1.966
12.124
167.646

%

29
12
12
46
23
8.6
20
25.7

koyacağı yeni destekleme modelini
açıklamasıyla beraber tartışmalar da
başladı. Bakan Eker’in projeye karşı
çıkmayacaklarını düşündüğü Ziraat
Odaları yeni sistemin sakıncalı noktalarını gözler önüne serdi. Özellikle hükümetin yeni “Fındık Stratejisi”ni
açıklamasıyla beraber yeni destek sistemine ilişkin eleştiriler yükselmeye
başladı. Bu stratejiye göre, ruhsatlı
alanlarda üretim yapan fındık yetiştiricilerine Alan Bazlı Gelir Desteği, ruhsatsız alanlarda fındık yetiştiriciliği yapanlara ise alternatif ürünlere geçmeleri halinde Alternatif Ürün Desteği
verilecek. Alan Bazlı Gelir Desteği 406
bin hektar ruhsatlı alandaki 290 bin
üreticiye dekar başına yıllık 150 TL
olarak 3 yıl için ödenecek. Alternatif
Ürün Desteği ise 176 bin hektar ruhsatsız alandaki 81 bin üreticiye,
2009–2012 yılları sonbahar ve ilkbahar
ekim/dikim dönemleri dikkate alınarak; 3 yıl için dekar başına toplam 600
TL destek ödenecek Ödemeler, 1. Yıl
söküm desteği 150 TL ve alternatif
ürün desteği 150 TL olmak üzere 300
TL olacak. 2. ve 3. yıl da 150’şer TL verilecek. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi
de (TMO) bundan sonra artık fındık
alımı yapmayacak; elindeki 535 bin
ton stokun önemli bir bölümü yağ üretiminde kullanılacak. Alternatif ürün

Modelleme kapsamında
belirlenen 30 havza þöyle
Güney Marmara, Batı Karadeniz, Kuzeybatı Anadolu, Doðu Karadeniz, Karasu-Aras, Kuzey Marmara, Büyük Aðrı, Söðüt, Çoruh, Yukarı Fırat, Kıyı Ege,
Van Gölü, Erciyes, Kaz Daðları, Ýç Ege,
Gediz, Meriç, Yeþilırmak, Orta Karadeniz, Karacadað, Zap, GAP, Batı
GAP, Doðu Akdeniz, Kıyı Akdeniz, Ege
Yayla, Orta Kızılırmak, Orta Anadolu,
Fırat, Göller havzaları.

programında; yeni uygulamaya konulan “Türkiye Tarım Havzaları Üretim
ve Destekleme Modeli”nin bu bölgeler
için öngördüğü ürünlerin yetiştiriciliği
teşvik edilecek.
“Türkiye Tarım Havzaları Üretim
ve Destekleme Modeli”ne ilişkin tartışmalar da Fındık Stratejisi ile birlikte
başladı. Bu stratejinin Tarım Bakanlığı’nda hazırlanmadığı inancını taşıdıklarını söyleyen Türkiye Ziraat Odaları
Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, kendilerinden ve diğer üretici kuruluşlardan görüş alınmadığını
dile getirdi. Planlamaya karşı olmadıklarını belirten Bayraktar, “Bu kararda
ısrar edilirse, yeni fındık stratejisi, ülkemiz fındık politikasını ve fındık üreticisini olumsuz yönde etkileyecektir. Söz
konusu Kararname, ilgili tüm tarafların görüşleri de alınarak yeniden gözden geçirilmelidir” diye konuştu.
TZOB’nin 15 Temmuz’da Fındık
Stratejisi üzerine bir rapor da hazırladığını belirten Şemsi Bayraktar, şu
noktalara dikkat çekti:
109 BİN HEKTAR DİKİLİ
ALAN YOK SAYILDI
-Uzaktan algılama sistemi ile belirlenen Türkiye fındık dikim alanları
691 bin hektar iken Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu alan
642 bin hektar olarak ifade edilerek 49
bin hektar alan yok sayılmıştır. Ayrıca,
yapılan açıklamada 406 bin hektar
ruhsatlı araziye Alan Bazlı Gelir Desteği, 176 bin hektar araziye Telafi Edici
Ödeme Desteği verileceği ifade edilirken, 60 bin hektar dikili fındık alanının
ne olacağına dair bir açıklık getirilmemiştir. Kısaca toplamda 109 bin hektar
dikili fındık alanı ilgili Kararname ile
yok sayılmıştır.

İKLİM ALTERNATİF ÜRÜNE
UYGUN DEĞİL / EROZYON
RİSKİ VAR
Türkiye genelinde 750 metre rakım
üzerinde bulunan 82 bin hektar dikili
fındık alanının söküm yapılması şartı
ile telafi edici ödeme kapsamına alınmasına rağmen, bahsi geçen arazilerde
iklim ve arazi yapısı nedeniyle alternatif ürün üretiminin yapılması imkansızdır. Bununla birlikte üzümsü meyveler gibi bazı ürün çeşitlemesi imkanı
olan dar alanlarda gerekli şartlar sağlansa dahi, bu bölgenin geniş alanlarında bölgenin topografik yapısı buna
imkan vermemektedir. Aynı zamanda
eğimi yüzde 80’lere varan bölge topraklarını erozyona karşı korumak da
güçleşecektir.
TÜRKİYE FINDIK ÜRETİMİNDE
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAYBEDER
 Yapılan açıklamada, fındık üretim alanlarının 2012 yılına kadar 406
bin hektar alana çekilmesi ve arz fazlasının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Dünya fındık üretiminin
yüzde 75’ini ve ticaretinin yüzde 85’ini
gerçekleştiren Türkiye, bu uygulama
ile dünya fındık üreticisi ülkeler ara-

sındaki üstünlüğünü kaybederek ekonomik ve sosyal kayıplar yaşayacaktır.
Bu uygulama gerçekleşirse, arz talebi
karşılayamaz hale gelir, üretim ihracatımıza bile yetmez. Dünyada fındık talebi artmaktadır. Projeksiyonları doğru
koymamız gerekir. Bugün fındığı dikseniz hemen ertesi yıl ürün alamazsınız. Ekonomik olarak en az 8–10 yıl
beklemeniz gerekir.
DESTEK İÇİ
ENSTRÜMAN YANLIŞ
 Alan bazlı destek uygulanması
verim ve kalitenin düşmesine neden
olacağından, desteğin üretime yönelik ve ürüne verilmesi daha doğru bir
uygulama olacaktır. Çiftçinin desteklenmesi düşüncesi doğru, ancak enstrüman yanlıştır. Ürüne destek verilmesi ticareti kayıt altına alacaktır.Fındık üreten diğer iller olan Sinop, Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın, Kocaeli ilerinde dikim alanlarının uydu
ile belirlenmesi projesi henüz yaptırılmamıştır. Bu illerdeki fındık dikim
alanları Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre 38.199 ha’dır. Buna göre Türkiye toplam fındık üretim alanı
691.972 ha’dır. 

“Havza bazlı destekleme
modeline birden geçilmesi yanlıþ”
ürkiye Ziraatçılar Derneði Genel Baþkanı Ýbrahim Yetkin "Havza Bazlı Destekleme Modeli"nin eksiklikleri konusunda uyarıda bulundu. Ýbrahim Yetkin, “Havza Bazlı Destekleme Modeline” birden geçilmesinin
yanlıþ olduðunu vurgulayarak, uygulamaya bir pilot
havza seçilerek baþlanması
gerektiðini söyledi. Halen
prim desteði ödenen 16
üründe 30 tarım havzası belirlendiðine iþaret eden Yetkin, özellikle
fındık, narenciye, yem bitkileri,
meyve ve sebzenin modelin dıþında
tutulmasını eleþtirdi. Tarıma ayrılan
kaynakların artırılarak, havza bazlı
ürün desteðinin sayısının artırılması gerektiðini kaydeden Yetkin,

T

mevcut uygulamada arpa, ayçiçeði,
buðday, çavdar, çay, çeltik, kanola,,
mercimek, mısır, pamuk, aspir, kuru fasulye, nohut, soya, yulaf, yaðlık
zeytinyaðı ürünlerinin destekleneceðini anımsattı. Yetkin, her havzada yetiþen mısır, buðday ve arpanın
bu kapsamda yeniden deðerlendirilmesini eleþtirdi.
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GÜNCEL

Küresel Krizin Türk
Sanayi Sektörüne Etkileri
US‹AD Haber Merkezi

BD’den patlak verip tüm
dünyayı saran ekonomik
krizin Türkiye’deki ilk etkisi sanayide kendini gösterdi. 2009’un ilk 3 ayında üretim ve istihdamda ciddi düşüşler meydana geldi.
Bu dönemde sanayi sektöründe üretim
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22
oranında küçüldü, ihracat yüzde 26 oranında azaldı. 2007 Kasım ayından itibaren başlayan ve Şubat 2009’a kadar süren
on beş aylık daralma süreci toplamda
yüzde 33.4’lük bir düşmeyle sonlandı.
Bu tablo da işsizlikte büyük bir artışa yol açtı. Ocak-Şubat-Mart aylarının
ortalamasını yansıtan Şubat 2009 dönemi verilerine göre işsizlik yüzde 16.1 olarak daha önce görülmedik bir düzeye
yükseldi. 2008’in aynı döneminde yüzde 11.9 olan bu oran da göz önüne alındığında küresel krizin Türkiye ekonomisinde en yıkıcı etkiyi üretim ve istihdam üzerinde yarattığı açıkça ortaya
koydu. Sektörel bazda da yine en büyük
istihdam kaybı sanayide yaşandı. Bu
sektörde istihdam bir yıl içinde 354 bin
kişi, yani yüzde 8 oranında azaldı. Şubat’ta 4 milyona yaklaşan işsiz sayısına
(3 milyon 802 bin) iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, mevsimlik çalışanları
da eklediğimizde işsiz sayısı 6.5 milyon
kişiye, yani yüzde 25’e yaklaştı. Bu da
Türkiye’de çalışabilir nüfusta her 4 kişiden birinin işsiz olduğunu gösteriyor.
Öte yandan sanayi üretiminde
Ocak’taki yüzde 21.3, Şubat’taki yüzde
23.8 küçülme oranına karşın Mart ayında küçülme hız keserek yüzde 20.9 olarak gerçekleşti. Bu arada hükümet Şubat’tan itibaren krize karşı dört önlem
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Küresel krizin etkisiyle
sanayi sektörü Türkiye’de 15
ayda yüzde 33.4 küçüldü,
çal›ﬂan nüfusun dörtte biri
iﬂsiz kald›. Prof. Dr. Korkut
Boratav ve Prof. Dr. Erinç
Yeldan süreci de¤erlendirdi
ve öngörülerini anlatt›.

paketi açıkladı. Bu çerçevede işsizlik
maaşı, motorlu taşıtlara vergi affı getirildi; sendikalarla ilgili düzenleme, konut,
otomotiv, beyaz eşyada indirim yapıldı;
Eximbank’ın sermayesi 500 milyon
TL’ye artırıldı. Bu tedbirlerin de etkisiyle
Nisan ayı geldiğinde imalat sanayisindeki kapasite kullanım oranı yüzde 66.8 oldu. İlk üç aya göre yüksek olan bu oran
bir önceki ayın da 2.1 puan üzerindeydi.

Tedbir paketi kapsamındaki
sektörlerdeki gelişme ise şöyle oldu:
Otomotiv’de Şubat ayında yüzde
47,5 olan kapasite kullanımı, Mart ayında yüzde 54’e, Nisan ayında ise yüzde
58,4’e çıktı. Mobilya sektöründeki artış
da dikkat çekici oldu. Mobilyada kapasite kullanımı Şubat ayında yüzde 59,2,
Mart ayında yüzde 60,3 ve Nisan ayında
da yüzde 66,6 oldu.
Öte yandan Mayıs ayında Reel Kesim Güven Endeksi’nin bir önceki aya
göre 11.8 puan artarak 96.9’a yükselmesi; Tüketici Güven Endeksi’nin ise, Mart
ayında 74,8 iken, Nisan ayında 80,8 olması kötü gidişatın hız kesmesi olarak
yorumlandı.
Sanayi sektörü krizden çıkış ve düzelme için SSK işveren prim payından,
kredi garanti fonuna, reel sektör kredi
maliyetlerine kadar bir dizi sıkıntıyla
ilgili çözüm beklentisi içinde. Çözüm
önerileri arasında iç talebin canlandırılmasını da sayan reel sektör temsilcileri,
bunun ithalatı artırarak finansman açığı yaratacağı endişesini de dile getirerek, bu kısır döngüyü kırmak için yerli
girdi üreten sektörler ile katma değer
potansiyeli yüksek sektörlere özel destek istiyor.
Hükümetin Haziran ayında açıkladığı yeni teşvik paketi de reel sektörde
beklenen memnuniyeti sağlamadı. Paketin bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldırmayacağı ve yerli girdi kullanımı ve katma değer potansiyeli
yüksek sektörleri içermediği eleştirileri dile getirildi.
Biz de sanayide yaşanan bu gelişmeleri iki önemli iktisatçı ile konuştuk.
Prof. Dr. Korkut Boratav ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç
Yeldan USİAD’ın sorularını yanıtladı.

PROF. DR. KORKUT BORATAV:

“Son Ayların Eðilimi Sürerse Sanayi
Üretimi Ekim’de Yükselmeye Baþlar”
007 Kasım’ından itibaren
süren 15 aylık daralmanın
Şubat ayından bu yana hızının yavaşladığını belirten Prof.
Dr. Korkut Boratav, bu eğilimin
sürmesi halinde sanayi üretiminin
Ekim’de, daha zayıf bir olasılıkla
da Ağustos’ta yükselebileceğini
belirtti. Hükümetin 2012’ye kadar
öngördüğü büyümeyi bir durgunluk senaryosu olarak değerlendiren Prof. Dr. Boratav, istihdamın
toparlanmasının zaman alacağını
belirtti. Prof. Dr. Boratav, iç talebi
pompalamaya dönük uygulamaların ülke dışına kaymaması için
uyardı. Prof. Dr. Korkut Boratav
sorularımıza şu yanıtları verdi:
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-Sanayideki kesintisiz küçülme daha ne kadar sürebilir?
Aylık üretim rakamlarına bakarak sanayi sektöründeki küçülmeyi iki türlü ölçüyoruz. Bir önceki aya göre değişme göstergesi,
Kasım 2007’de küçülmeye başlamış; bu eğilim Şubat 2009’a kadar
sürmüş; on beş aylık bu daralma
süreci, toplamda yüzde 33.4’lük
bir düşmeyle sonlanmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre belirlenen değişme oranı ise, yıllık eğilimi belirlediği için daha yaygın
olarak kullanılır. Bu ölçüte göre
hesaplanan küçülme eğilimi
Ağustos 2008’de başlamıştır ve
halen de sürmektedir. Bu hesaplamaya göre yıllık küçülme hızı Şubat 2009’da yüzde 23.9’a çıkmış; o
tarihten bu yana adım adım azalmıştır. Temmuz’daki yıllık küçülme hızı yüzde 9.1’dir. Son ayların
eğilimi sürerse, Ekim’de (daha zayıf bir olasılıkla da Ağustos’ta) sanayi üretimi, yıllık ölçüme göre
yükselmeye başlayacaktır. Buna

göre de sanayi sektörü on dört
(veya on iki) ay boyunca daralmış
olacaktır.
-Kötü gidişin yılın ikinci çeyreğinde hız kesmesi toparlanmanın işareti mi?
Üretimin her ay düşmesi, esasen söz konusu olamaz. Yılın ikinci çeyreğinde, sanayi sektörünün
ve milli gelirin küçülme hızı yavaşlamıştır, o kadar. Gerçek bir toparlanmanın varlığı, genişleme
patikasına girildikten sonra belli
olacaktır. “Orta vadeli program”ın 2012’ye kadar öngördüğü
büyüme patikası, bir durgunluk
senaryosudur. Bu senaryo gerçekleşirse, 2003-2012’yi kapsayan on
yıllık bir dönemin ortalama büyüme hızı yüzde 3.5 olarak belirlenecektir. AKP’nin Türkiye ekonomisine getirdiği ve getirmeyi öngördüğü katkı budur.
-Sanayide toparlanma nasıl
sağlanabilir?
Sermaye hareketleri üzerindeki serbestliğin sınırlanması, bu sayede aktif bir döviz kuru politika-

sına geçilmesi ve Gümrük Birliği’nin “üçüncü ülkeler” ile ilgili
kurallarının askıya alınması gereklidir. Dahası, sanayi sektörünün alt-kollarına ait öncelikleri
yeniden gündeme getiren bir
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planlama perspektifine dönüş
“toparlanma”nın vazgeçilmez önkoşuludur.
-Sanayide küçülme yavaşlarken istihdam niye düzelmiyor?
Üretimdeki küçülme son bulduktan sonra dahi, istihdamın toparlanması zaman alacaktır. Sadece Türkiye’de değil, tüm kapitalist ekonomilerde işverenler kriz
ortamını fırsat olarak kullanırlar;
özellikle de pahalı işgücü öğelerinden tasarruf edecek yöntemleri
hayata geçirirler.
-İç pazarı harekete geçirmek
sanayi açısından bir tedbir olabilir mi? Bunlar ne tür önlemler olabilir?
Tüketim eğilimi yüksek olan
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gruplara dönük transferler ve gelir destekleri, iç talebi canlandıracak en etkili yöntemdir. İşsizlik sigortasının kapsamını hızla genişletmek, emekli aylıklarına zam,
tarımsal destekleme musluklarını
gevşetmek, düşük gelir dilimleri
(örneğin asgari ücret) üzerindeki
gelir vergi oranlarını aşağıya çekmek önerilebilir. Bu uygulamaların kamu dengeleri üzerindeki etkilerini ise (Batı ekonomilerinin
yaklaşımını izleyerek) şimdilik
bir sorun yapmamak gerekir. Ancak, iç talebi pompalayan uygulamaların ülke dışına kaymaması
için dış ticaret ve döviz kuru politikaları üzerinde yukarıda değindiğim değişmeler zorunludur.
-“Kriz varsa çare de var” gibi
kampanyaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Düşük gelir gruplarına harcama imkanı yaratılmadan bu tip
kampanyalar iş göremez.
-Sanayide 2008 ihracatının ara
malı ithalatını karşılamaması bu
yıl aşılabilir mi, bunu değiştirmenin yolu nedir?

İç talepteki çöküntü ithalatı,
ihracattan çok daha yüksek bir
oranda daraltmıştır. Döviz kurundaki yükselmenin de, yerli sanayi
lehine bir sapma getirdiği söylenebilir. Hızla gerileyen iç talebin
ülke dışına (ithalata) taşan öğesinin göreli olarak azalması sanayi
için bir büyüme ivmesi getirebilir
mi?
Şüphelidir; zira sonuç, biraz
da, dış ticaret açığının astronomik bir tempoyla genişlediği
yıllarda, özellikle ara-mallarda
uzmanlaşmış yerli sanayinin
hangi ölçülerde yıkıma, daralmaya uğramış olduğuna bağlıdır.
-SSK işveren prim payının indirilmesi istihdam artırımında
önemli bir etmen midir?
Sadece, işveren prim payının
değil, tüm “istihdam vergileri”nin indirilmesini yararlı görüyorum. Şu şartla ki, böylece meydana gelecek vergi kayıpları, sermaye sınıflarınca ödenen gelir ve
kurumlar vergilerindeki oran ve
kapsam artışlarıyla telafi edilmelidir.

PROF. DR. ERÝNÇ YELDAN:

“Toparlanma Ýç Talebe Baðlı
Kalkınma Ýle Olabilir”
üresel krizden batılı merkezlerin finans sektörünün etkilenmesine rağmen Türkiye’de sanayi sektörünün etkilendiğini belirten Bilkent
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Erinç Yeldan, bunun Türkiye
ekonomisinin niteliğinden kaynaklandığını söyledi. Türkiye’nin
‘teğet geçecek’ söylemleriyle tedbir almakta geciktiğini dile getiren
Prof. Dr. Yeldan, toparlanmanın iç
talebe bağlı kalkınma ile olabileceğini ifade etti. Ücretlerin gerilediği
ve kırsal kesimde gelir daralmasının yaşandığı bir sürece girileceğine işaret eden Prof. Dr. Yeldan, kamu eliyle yatırım maliyetleri yüksek istihdam artırıcı yatırımların
yapılması gerekliliğinin altını çizdi. Prof. Dr. Erinç Yeldan sorularımıza şu yanıtları verdi:
-Tüm dünyada kriz finans
sektöründe yaşanırken Türkiye’de neden sanayi etkilendi?
Şimdi içinde bulunduğumuz

K

2007-2008 krizi Türkiye’nin, Meksika’nın yaşadığı krizlerden çok
farklı. Örneğin 2001 bankacılık ve
finans kesimi sorunlarından kaynaklandı. Finans kesimi rehabilite
edilince kamuya maliyeti ne olursa olsun krizden çıkıldı. Finans sanayiye göre doğası gereği değişik
bir sektör. Çok daha fazla akışkan,
yer değiştiriyor, maliyeti, şiddeti
yüksek ama çok daha kısa sürede
toparlanabiliyor. Çok büyük hacimli, çok hızlı hareket edebiliyor.
Ben bu krizin 2004-2005’ten beri
gelmekte olduğunu ve niteliğinin
farklı olacağını savunuyordum. Bu
krizin ayırt edici özelliği, üretim
dünyasını, reel sektörü doğrudan
doğruya vurması. O da reel sektör
doğası gereği daha yavaş çalıştığı
için. Birikim yavaşlıyor, talep daralıyor, üretim koşulları kötüleşiyor. Bütün bunlar birbirini besleyen bir şekilde zamana yayılan bir
süreçte oluyor. Finanstaki gibi bir
seferde olmuyor. Zamana yayılmış
durgunluk oluyor. Reel sektör yapısı gereği daha yavaş hareket ediyor.
Türkiye’nin krizden etkilenme
biçiminin üretim üzerinden olmasının nedeni niteliğiyle ilgili. Türkiye’de reel sektörün etkilenmesi
ihracat pazarlarında daralma, Türkiye’ye akan ithalat girdisinin finanse edilememesi nedeniyle oldu.
Kriz Amerika’da konut, İngiltere’de kredilerde ortaya çıktı.
Türkiye’de ise ithal girdilerin finanse edilememesi
şeklinde tezahür etti.

ye’nin ithalata bağımlılığını azaltıcı iç girdi-çıktı bağlantıları, teknolojik girdileri içerde üretip, iç talebe bağlı kalkınma ile olabilir. Ancak bu zaman alıyor. İki, küresel
piyasalardan finansal akımın olması, yani eskiye dönüş. Ancak
bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Bu yol kapandı.
Türkiye’de bu süreçte üç hata
yapıldı. İlki, 2000’li yıllarda Türkiye’ye yönelmekte olan sermaye,
ucuz döviz, bol döviz, ithalatın sürekli süreciği sanıldı. Hâlbuki
uluslararası finans sonsuza dek cari açığımızı ikame edecek kaynakları vermeyecekti. Biz onu kalıcı
sanıp sermaye hareketlerini yönetemedik. Bu kaynaklarla hızla, kısa dönemde sanayileşme politikası
izledik. O olanaklar elimizden gidince ne yapacağımızı bilemedik.
İkincisi, bu krizin etkilerinin bizi teğet geçeceği varsayıldı. Zannedildi ki, kriz konut ve bankacılık
sektörünü vuracak. Bankacılık
sektörümüz sağlam denildi; konut piyasası da
derin değil denildi. Türkiye’de konut
borcu olgusu
yok diye tedbir
alınmadı. Bu

-Sanayide toparlanma nasıl olabilir?
Toparlanma iki şekilde olabilir. Bir, Türki-
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krizin doğrudan doğruya sanayi sektörünü vurması
muhtemeldi.
Üçüncü hata da toparlanma süreciyle ilgili olarak,
kendi kendine geçecekmiş
gibi bir düşüncenin hâkim
olması. ‘2010’un ilk aylarında, 2011’de bu kriz aşılmış
olacak, atlatacağız’ diye bakılıyor. Hatta ‘veriler 3–4 ay
geriden geliyor, Ağustos, Eylül, Ekim aylarının verileri
Ocak’ta çıkacak, bu o zaman görülecek’ diye belki de hayal olan bir
inanç var. Kriz elbette ilelebet sürmeyecek. Ama toparlanmanın bir
intibak mekanizması, bir bedeli
olacak. Örneğin ODTÜ’de katıldığım bir konferansta dinledim. İtalya’da yüzde 10’un üzerine çıkan
işsizliğin 20 yıl devam edeceğini
düşünüyorlar. 20 yıl daha çok yük-

sek işsizlik ile Avrupa ekonomilerinin devam etmesini düşünebiliyor musunuz? Bu büyük bir sorun.
‘2007 öncesi dünyaya kendiliğinden geleceğiz’, ‘ucuz döviz olacak’, ‘yüksek ihracat olacak’, ‘devasa AVM’lerde, Outlet’lerde ithal
mallar olacak’, bugünler bitti.
-Neler yapılması gerekiyor?
İşsizlikle mücadele, iç talebin

canlandırılması, yeni yatırımların devreye sokulması
gerekiyor. Kamu sektörüne
büyük görev düşüyor. Geleneksel biçimde küçük
üreticiye, teşvik, kredi verilmesi, bazı bölgelerin yatırım bölgesi ilan edilip teşvik verilmesi gibi önlemlerle kriz aşılmaz. Bunlar yapılmasın demiyorum ama
rasgele ve siyasi rant kokan
bu tip maddi olanaklarla
krizi kısa dönemde aşmamız
mümkün görünmüyor.
Bunların bir plan ve stratejik
öncelikler çerçevesinde siyasi kaygılardan arındırılmış olarak yapılması gerekiyor. Kamunun doğrudan doğruya yatırımcı olduğu bir
sanayileşmeyle beslenmesi gerekiyor. Otomotiv, elektronik eşya, ileri teknoloji ürünlerinde yoksullaşmanın arttığı doğu bölgelerinde
yatırım hamlesine geçilebilir.
-İstihdam sorunu nasıl aşılacak?
Bunlar istihdamı arttırmak
amacı ile yapılmalı. Organik tarım,
yüksek katma değerli ve dış pazarlarda önemli pazar olanakları olan
ürünler, biyokimya gibi belki yatırım maliyetleri yüksek fakat istihdam artırıcı teknolojilerin özellikle
doğu illerinde kamu aracılığıyla
sürdürülmesi gerekiyor. Bunların
finansmanı ise mutlaka vergi reformundan, harcama ve vergilerin
dengelenmesinden geçiyor. Ancak
yerel seçimlerde kamu kaynaklarını har vurup harman savurduk. O
çok övündüğümüz mali disiplini
gevşettik. Yerel seçimlerde çarçur
edilen kaynakları istihdam artırıcı
yatırımlarda kullanabilirdik. Şimdi daha dikkatli bir harcama dönemine girmemiz gerekiyor. Şimdi
bunlar önümüzdeki yıl gireceğimiz seçim konjonktürünün ortasında olacak. İktisadi kaygıların ön
plana alındığı, siyasi kaygıların
geri itildiği bir yatırım planı gerekiyor.
-Bu küçülme ne zaman tersine
çevrilecek?
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Toparlanma takvimine gelirsek, dünyada iyimser ve kötümser
senaryoların peş peşe sıralandığını
göz önüne alırsak, Joseph Stiglitz,
‘ikinci darbe geliyor’ diyor. Krizi
önceden bilen Nouriel Roubini, bu
krizin W harfi gibi, inişli çıkışlı bir
toparlanmasının olacağı ve zaman
içinde dengeye geleceği görüşünde. Krugman finansman dünyasının yeniden düzenlenmesi üzerine
bir imza kampanyası başlattı. Bütün bunlar artık şunu gösteriyor;
dünyada artık 2007 öncesi finans
ve ticaret akımları dizginlenecek.
Hegemonik güçler Çin, Hindistan,
Rusya’ya kayacak. ABD dolarının
dünya parası olması özelliği hırpalanacak.
İktisadın elinde bu soruların
kesinkes yanıtları yok. Bu soruların yanıtlarını kesin olarak vermemizi sağlayacak bir aletimiz yok.
Cevaplar net verilemediği için
2010’un ilk yarısından itibaren
dünya şekillenmiş olur ve Türkiye’de dünyadaki gelişmeleri takip
eder. Ancak yine de vakit vermek
yanlış. ‘Şu zamanda bitecek’ gibi
sözlerin de bilimsel veriye dayandığı kanısında değilim.
-Krizden çıkışla ilgili düzenlenen kampanyaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kampanyaların ana kurgusu
iktisatta her harcamanın bir gelir
kalemi olduğuna dayalı. Siz bir şeyi harcıyorsunuz sahibi de gelir elde ediyor. İktisattaki çoğaltan etkisi. Ancak biz bunu öğrencilerimize
öğretirken, bu sürece ivme verecek, bir ilk etkiye ihtiyaç olduğunu
anlatırız. Ders kitaplarında iktisadi kurguyu anlatırken dışsal kaynaktan söz ederiz. Birden bire insanların var olan gelirlerini tüketime yansıtmaları isteniyor. Çin’deki, Kore’deki gibi yüksek tasarrufları olur, harcayın dersiniz. Kriz
öncesinde bile Türkiye’de tasarruf
oranı yüzde 15’in altındaydı. Türkiye, çok harcayan, borçlanan bir
ülkeydi. Çin’de tasarruf oranı yüzde 40, bunu orada diyebilirsiniz.
Türkiye’de böyle bir şeyi söyleye-

mezsiniz. Ciklet çiğneyerek
hallederiz gibi meseleyi
küçümseyen pembe gözlü bir kampanya gibi görüyorum. Şu anda bu süreçle ilgili iki dışsal etki
olabilir. Birincisi, ihracattan gelebilir; bu söz konusu değil. İkincisi kamudan
gelebilir, ne kadar zor ve zaman
alacağı görülüyor.
Çok ince bir hat olarak herkese
bir şey, rasgele dağıtalım diyorlar.
KDV düşürüldü, vergi toplayamadığınız bir ortamda bunu sürdüremezsiniz. Doğrudan istihdam artırıcı faaliyetlere destek verilmeli. Bunu sürdürebildikçe hızlandırılabilir.
-Türkiye zamanında ve doğru
tedbirleri aldı mı?
Türkiye tedbirleri almakta geç
kaldı. Kasım, Aralık, Ocak’ta ‘teğet
geçecek’ söylemiyle seçime kadar
durumu idare etmek gibi bir anlayış
sürdürüldü. Burada işin ciddiyeti
henüz algılanmamış durumda. Biraz ortalığı bulanıklaştıran, Türkiye’ye bir 18 milyar dolarlık net hata
noksan girişi oldu. Bilinçli mi, tesadüf mü, el altından mı, kaynağını
bilmiyoruz. Bunun ilelebet akacağını beklemiyoruz her halde. Bu bir
rehavet ve aşırı güven yarattı. ‘Biz
durumu idare ediyoruz, dışarıdan
para gelince sıyrılıp çıkacağız’ anlayışı ortaya çıktı. Sorunlar göz ardı
edildi. Ciddiyetle durumun nereden kaynaklandığı, çözümün nere-

lerde olduğunu araştıran bir irade
göremiyorum. Devlet Planlama Teşkilatı seçim propagandası
doğrultusunda Türkiye’nin yüzde 4
büyüyeceğine koşullandırıldı. Çift
haneli eksi büyümelerden sonra nerelerden nereye geldiğimizi görüyoruz. Seçim konjonktürü içinde,
şiddetli siyasi mücadele olduğu
günlerde siyasi iradenin varlığını
savunmak güç. Merkez Bankası,
DPT’de araştırma dairelerinde eski
öğrencilerimiz, hocalarımız çalışmalar, analizler yapıyorlar, ancak
bu siyasete geçmiyor.
-Bundan sonrasında neler yaşanabilir?
Ücretlerin gerilediği bir döneme
girilecek. Kırsal kesimde gelir daralması yaşanacak. İç talep daralması, gelir dağılımında bozulma
yaşanacak. Ücretler düşüyor, zenginler servetini artırıyor. Ancak
zenginler ithalat yoğun talep yaratıyor. Lüks tüketim arabalar, buzdolapları… Yakın çevremden görüyorum Ankara’da lüks ciplerin sayısı kat be kat arttı. 
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GÜNCEL

Rusya’da Yeni Dönem
‹nﬂaat ve Mühendislik ﬁirketlerinin Dikkatine

Ufuk SAKA
US‹AD Genel Baﬂkan Yard›mc›s›

usya uzun yıllardır Türk inşaat
sektörünün en önemli pazarlarından biri. Türk inşaat ve mühendislik şirketleri uzun yıllardır Rusya ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde
önemli işlere imza atıyorlar. Hem Rusya,
hem de güzel ülkemiz için değerler yaratan
Türk inşaat firmaları, bilindiği üzere Rusya
ve bağımsız devletler topluluğu coğrafyasında Rus kökenli şirketlerden sonra sayıca
en kalabalık grubu oluşturuyor. Firmaları-
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mız bu günlerde, bir yandan krizin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da
önemli değişikliklere hazırlanıyor. Rusya
Federasyonu tarafından 2010 yılı başından
itibaren yeni bir düzenleme uygulamaya
konulacak. Devlet inşaat çalışma lisanslarının verilmesini ve çalışmaların denetimini
SRO (Self Regulating Organizations) adı
verilen meslek birliklerine devredecek.
Rusya’da çalışma usullerini bilenlerin bir
devrim olarak nitelediği yeni uygulama hiç
kuşkusuz bir yandan önemli avantajlar vaad etmekle birlikte, diğer yandan söz konusu birliklere önemli sorumluluklar da yüklüyor. Şu günlerde inşaat sektöründe hummalı bir çalışma var. Pek çok farklı ülkeden
pek çok inşaat firması SRO olarak örgütlenme faaliyetlerine hız vermiş durumda. Lisans ve denetim yetkilerini devlet adına
kullanmanın yanı sıra, önemli lobi gücü de
temsil edecek olan bu birliklerin oluşumu
çok önemli hesaplara, ittifaklara, tartışma-

lara neden oluyor. Çünkü çok açık ki, SRO
kurucularının gücünün ve niteliğinin, SRO
üyelerinin iş yapma olanak ve kapasitelerine kısa ve uzun dönemde çok ciddi etkileri
olacak.
Türkiye Moskova Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği’nin çok önemsediği ve aylardır
bilgilendirme toplantılarıyla Türk Firmalarına çağrı yaptığı bu yapılanma geçtiğimiz ay
başladı ve Avrasya İnşaatçılar Birliği ve Avrasya Projeciler Birliği adıyla kurularak tescil edildi. İki Türk bir Rus firma tarafından
kurulan birliklerin oluşumunda USİAD ciddi bir inisiyatif aldı. Oluşuma tüm olanaklarıyla katkı koydu ve katkı koymayı sürdürüyor. Üye kabulü sürecinin hızla devam ettiği yapılanmanın iki ay içinde tamamlanması ve firmalarımıza gereksinim duyacakları tüm konularda destek vermeye başlaması öngörülüyor. Birlik Moskova’nın merkezinde bulunan Arkadia İş Merkezi’ndeki
ofisinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrasya İnşaatçılar Birliği ve
Avrasya Projeciler Birliği kuruldu
US‹AD Haber Merkezi

Rusya Ceylan Stroy Kurucusu
ve orta¤› Alphan ÖZCEL ile
Rusya Federasyonu’nda
hayata geçirilen yeni birlikler
üzerine söyleﬂtik.
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Rusya Federasyonunda inşaat sektöründe bazı yeni düzenlemeler olduğundan bahsediliyor, bu konuda biraz
bilgi verir misiniz lütfen.
AÖ: Evet 2007 ve 2008 yılında çıkarılan yasalarla yürürlükte olan inşaat ve
proje lisansları (bizdeki adıyla karne) 1
Ocak 2010 tarihi itibari ile hükümsüz kılınmıştır. Diğer bir deyişle firmaların ellerinde mevcut belgeleri ile faaliyetlerini
sürdürmeleri yasaklanmıştır.
Bildiren: Peki firmalar faaliyetlerine
nasıl devam edecek?

AÖ: Bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmiş, federal organlara ait belge
düzenleme yetkisi yine aynı yasayla
Özerk Otokontrol Birliklerine (Self Regulating Organisation) devredilmiştir.
Firmalar ancak bu birliklerden alacakla-

rı inşaat veya proje izin belgesi ile faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.
Bildiren: Konuyu biraz açar mısınız?
AÖ: Aslında sektörde çok radikal bir
değişikliğe gidilmiştir. İnşaat faaliyetlerinin kontrol edilmesi ve düzenlemesi,
profesyonel etik normların yerine getirilmesi, girişimci şirketlerin ve tüketicilerin çıkarlarının korunması ve sorumlulukların sağlamlaştırılması yönünde
yeni kuralların oluşturulması ve Rus inşaat sektörünün gelişimi ve sağlıklı koordinasyonu için Özerk Otokontrol Birliklerinin kurulması kanunla zorunlu
hale getirilmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi bu birlikler, federal yasalar çerçevesinde kendi kendilerini düzenler
nitelikte olacaklar ve üyelerini yöneteceklerdir. Bu birlikler üyelerine teknik
ve mali kapasitelerine uygun olarak iş
yapma izin belgesini düzenleyecekler,
düzenlemekle kalmayıp üyeleri adına
üçüncü şahıslar ve kamu karşısında sorumluluk ta alacaklardır. Dolayısı ile
ciddi bir takip ve denetim organizasyonu birlik bünyesinde yer alacaktır.
Bildiren: Bu birlikler nasıl kurulacak?
AÖ: Herhangi iki tüzel kişiliğin inisiyatifi ile böyle bir birlik kurulabilir. Tabii inisiyatif yeterli değil. Uygun özelliklere sahip en az 100 inşaat şirketini veya
50 proje şirketini üye olarak kaydetmeniz ve bu firmaların belgelerini ilgili
makamlarda onaylatmanız gerekiyor.
Yaklaşık 4 aylık çok sıkı bir çalışma gerektiriyor. Belirttiğim gibi sayı da çok
önemli. Bu sayıda üye kaydedilememesi durumunda belge düzenleme statüsü
almanız mümkün değil.
Bildiren: Böyle birlikler kuruldu mu?
AÖ: Rusya genelinde 143.000 kayıtlı
inşaat şirketinin olduğundan bahsediliyor. Şu ana kadar kurulan birlik sayısı 19
ve müracaat aşamasında olan sayı ise 40
civarında. Birliklere üye olan firma sayısı ise yaklaşık %3 mertebesinde. Anlaşılacağı gibi kimse konunun çok farkında
değil. Aralık ayında ciddi bir karışıklık
yaşanacağını düşünüyorum. Birçok firma kanunda erteleme bekliyor ve sırf bu
yüzden işi ağırdan alıyor. (Birliklere üye
olmak ilave mali yükler getiriyor) Ancak
aynı kumarhanelerin kapatılması konusunda olduğu gibi devletin bu yönde
geri adım atmayacağı, kanun düzenleyicileri tarafından ifade ediliyor.
Bildiren: Siz bu işin neresinde siniz?
AÖ: Kanunun çıkması ile birlikte

Türk inşaat ve proje firmalarını böyle
bir birlik çatısı altında toplamak fikri
oluştu kafamda. Türk firmalarımız bireysel olarak çok başarılı işler üretiyor,
ancak sektördeki genel sorunların çözümü konusunda aynı başarıyı gösteremiyorlar. Bu kadar başarılı ve büyük işlere imza atmışken yine diğer Avrupalı
firmalar karşısında avantajlı konumlarını koruyamıyor, gerçek lobi faaliyetinde bulunamıyorlar. Hepimiz bir çatı altında toplanırsak yaklaşık 7-10 milyar
dolarlık bir güç oluşturabiliriz, böyle
bir güç de ortak sorunlarımızın çözümü için bize gerekli ivmeyi sağlar, düşüncesinden hareketle bu oluşumu başlattık. 4 ay kadar bir sürede çok sayıda
firma ile görüşüp bu konuda destek

aradık ve firmaların görüşünü aldık.
Görüşmeler bizi sadece Türklerle sınırlı bir birlik kurmak yerine, ağırlığı
Türklerden oluşan Asya ve Avrupa kıtasında faaliyet gösteren tüm firmaların
katılabileceği bir organizasyona yöneltti. Hem sorunlarımızı çözeceğiz, hem
diğer ülke müteahhitleri ile ekonomik,
politik ilişkiler geliştirip sadece Rusya
Federasyonu’nda değil, üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatları yaratmak sureti
ile üyelerimize daha zengin bir hizmet
sunmayı hedef edindik.Birliğimizin ismini de bu amaca uygun olarak Evraziskiy Straitelniy Alyans (Avrasya İnşaatçılar Birliği) ve Evraziskiy Alyans
Proyektirovshikov (Avrasya Projeciler
Birliği) koyduk. 

SRO (Özerk Otokontrol Birlikleri)
Attila KIZILARSLAN
Moskova Büyükelçili¤i Ticaret Baﬂmüﬂaviri

usya Federasyonu’nda uygulamaya giren kanun gereği 31.12.2009
tarihi itibari ile inşaat ve proje firmalarının lisansları geçerliliğini kaybetmektedir. Bu tarihten sonra SRO (Özerk
Otokontrol Birlikleri) sistemine geçilmekte olup, bu birliklerin düzenleyeceği izin belgesi ile firmalar faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. İnşaat ve proje
firmaları ile yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucunda ağırlığı Türk firmalarından oluşan, ancak Türk’lerle sınırlı olmayan birliklerin kurulması yönünde genel bir kanaat oluşmuştur.
Bundan hareketle;  Ceylan Stroy 
Etkin Şirketler Topluluğu (OOO Rus
Etkin)  Çarus Şirketler Grubu  Teknet
Stroy firmaları inisiyatif üstlenerek
böyle bir birliğin ilk adımı olan NP’nın
(Ticari olmayan şirket) Adalet Bakanlığı’nda ve vergi dairelerinde tescil işlemini başlatmışlardır.
Firmaların ülke çeşitliliği dikkate
alınarak aşağıdaki isimler birliğin isimleri olarak belirlenmiştir:
1. İnşaat Birliği – Yevrazeyskiy
Stroitel’nıy Alyans
2. Proje Birliği – Yevrazeyskiy Alyans Proyektirovşikov
Kurulmakta olan birliklerin ana felsefesi, üyelerine faaliyetlerini sürdüre-
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bilmek için gerekli izin belgesini düzenlemek ve bunun yanı sıra üyeleri
arasında işbirliğini geliştirmek, üyelerin ortak sorularını çözmek, uluslararası boyutta iş imkânları üretmek, üyeler
için kalite kontrol uygulama standartları oluşturmak ve yeni teknolojiler
oluşturmak olarak özetlenebilir.
Türk firmaları ve yabancı şirketlerin çıkarlarına en uygun organizasyonun oluşumunda bu tarihi fırsatın iyi
değerlendirileceğini umuyor, zaman
sınırlı bu oluşum için aşağıdaki adres
ve telefonlarla irtibata geçerek katılım
konusunda daha ayrıntılı bilgi almanızı önemle rica ediyorum.
Kurucu Başkan: Alphan Özcel
alphan.ozcel@sro-esa.ru
alphan.ozcel@sro-eap.ru
Genel Müdür – Murat Şengül
murat.sengul@sro-esa.ru
murat.sengul@sro-eap.ru
Danışman – Tahir Talışlı
mirtahirkhan@sro-esa.ru mirtahirkhan@sro-eap.ru
Adres: Moskova, Bolşoy
Ovçinnikovskiy per, No:16
Biznes-senter ‘’Arkadiya’
Ofis: 424.
Tel: + 7 495 287 80 78
e-mail: info@SRO-ESA.ru
Faks: +7 495 280 80 79
info@SRO-EAP.ru
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Kosova ve Küreselleﬂmenin

Ac› Yüzü
Yrd. Doç. Bar›ﬂ DOSTER

ir haftalık Makedonya gezimizde, fırsattır bu fırsattır diyerek,
araba kiralayıp Kosova’ya gidiyoruz. Makedonya sınırını geçip Kosova’ya girdikten sonra bizi karşılayan Koçanik kasabası, Kosova savaşının fitilinin ateşlendiği yer olarak biliniyor. Kasabadaki Arnavutlar daha önce de, 90’larda Yugoslavya dağılırken Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmeleriyle tanınıyorlar.
Makedonya’daki Arnavutların
yüksek oranı ve Üsküp- Tiran
arasının 380 kilometre olduğu
dikkate alınacak olursa, Arnavutları Kosova’nın bağımsızlığının
bile pek tatmin etmediği daha iyi
anlaşılıyor. 10’dan fazla milletin
birlikte yaşadığı Yugoslavya’nın
çok kanlı biçimde parçalanması,
Sırpların Kosova’da 200 bin Arnavut’u öldürmesi bile bazılarına
yeterli dersi verememiş. Makedonya’dan daha zengin olan Kosova’da nüfusun çoğunluğunu
oluşturan Arnavutlar, Kosova, Makedonya
ve Arnavutluk’taki Arnavutların toplamının 4.5 milyonu bulduğunu ve önce Makedonya’daki Arnavutlarla, sonra da Arnavutluk ile birleşmek istediklerini söyleyince aklımıza hemen “Arnavut inadı” geliyor.
Kosova’da Sırp zulmünden kaçan
Türklerin Türkiye’ye sığınmasıyla bu ülkedeki Türk oranı daha da azalmış, yüzde
10’a kadar inmiş. Bir zamanlar aynı devletin çatısı altında yaşayan insanlar devletlerinin ardından önce şehirlerini, sonra mahallelerini ayırmışlar. Bir zamanlar Sırp’la Boş-
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nak, Makedon’la Arnavut, Hristiyanla
Müslüman, Katolik’le Ortodoks evliliklerinin yaşandığı ülkede şimdilerde BM gözetimindeki mahallelere bölünmüşler.
Makedonya’da geçerli olan Kiril alfabesinin yerini Kosova’da “ç” harfi dahil
Latin harfleri alıyor. Şoförlüğümüzü ve
rehberliğimizi yapan Recep İdris, babasının Üsküp doğumlu bir Türk, annesinin
Kosovalı Arnavut olduğunu, kendisinin
bir Türk’le evli olduğunu, iki oğlunun da
Türkçe bildiğini belirterek karşımızda
yükselen ve şarkılara konu olmuş Şar Da-

ğı’nı işaret ediyor, eski Yugoslavya’yı ona
benzetiyor. Şimdi Şar Dağı’nda kar var,
yemyeşil ovada ise sıcaklık 28 dereceyi
gösteriyor. Ülkesinin dağılma sürecini anlatırken, siyasal seçkinlerin, bürokrasinin
ve silahlı kuvvetlerin ağırlıklı olarak Sırplardan oluştuğunu belirten İdris, “Dağılma sürecinde Slovenya ve Hırvatistan hiç
zarar görmediler. Almanya Hırvatistan’ı,
Avusturya ise Slovenya’yı desteklerdi oldum olası. Sırplarla Hırvatlar bir süre savaştılar, Slovenya ise hiç savaşmadan ülkeden koptu. Hırvatlar Katolik, Sırplar ise

Ortodoks’tur. Dilleri de birbirine çok benzer. Slovenlerin dili ise Yugoslavya döneminde de farklıydı. Devlet işlerinde Yugoslavca, kendi aralarında Slovence konuşurlardı. Zaten Yugoslavca Sırpça ve Hırvatçaya çok benzer. Biz dilimize Yugoslavca,
kendimize de Yugoslav derdik. Cebimizde
Yugoslav pasaportu taşırken dünyayı gezerdik. O günleri çok özlüyoruz, özellikle
de 40 yaşın üzerindekiler. Hayatından
mutlu olan azınlık ise kısa sürede köşeyi
dönenlerden ibaret” diye konuşuyor. Her
ne kadar Sırpça, Makedonca, Slovence,
Hırvatça ayrı diller olsa bile, bir
Yugoslav vatandaşının bunlardan en az ikisini konuştuğunu
belirtiyor.
Bayrağı AB bayrağını çağrıştıran Kosova’nın içlerine doğru
ilerledikçe savaştan kalma eski
binalarda, hatta trafik levhalarının üzerinde kurşun deliklerini
görüyoruz. Yeni yapılan ticaret
merkezlerinin çokluğuna karşın
gözümüze tek tük fabrika çarpıyor. Bunun dışında ekonomi
hep küçük ticaret üzerinde
ayakta durmaya çalışıyor. Kosova’da da Makedonya’da olduğu gibi yurt
dışında çalışan çok kişi var. 1970’lerin başında Almanya ve Avusturya’ya giden Yugoslav vatandaşları aklımıza geliyor. Onların
da etkisiyle caddelerde çok sayıda Avrupa
malı yeni otomobil dolaşıyor. Savaştan sonra beş yıl süreyle Avrupa’dan gümrüksüz
araba getirilmesinin de bunda payı büyük.
Priştine girişindeki eski evlerini terketmeyen Sırplar Sırbistan’a gitmemekte kararlılar. Yaklaşık 2 bin kadar Sırp toplumdan yalıtılmış bir yaşam sürüyorlar ve Birleşmiş
Milletler gözetiminde yaşıyorlar.

ABD ve AB güdümlü
“bağımsız” ülke
Kosova’da da Makedonya’da olduğu gibi gençlerin en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. Ülkenin dağılması, hem de savaşla dağılması sonucu sanayi de, ticaret de
olumsuz etkilenmiş, fabrikalar kapanmış. Bir zamanlar pasaportsuz gidilen yerlere, gidiş geliş, giriş çıkış
zorlaşmış. “2 milyon nüfuslu ülkede
10 büyük firma ithalat yapsa ülkenin tüm
ihtiyacını karşılar ve yerli sanayiyi çökertir”
diyor konuştuğumuz bir Kosovalı Arnavut.
Kosova’yı aslında ABD’nin yönettiğini, para birimi olarak ise euro kullandıklarını ekliyor. “Bu nasıl bir bağımsızlık ki milli paramız yok” diye soruyor ve ülkenin bağımsızlığı öncesi ve sonrasında yaşananları
ABD ile AB’nin oynadıkları bir oyuna benzetiyor. Zaten Priştine’deki en büyük binalar BM ve AGİT’e ait.
Makedonya’da, Kosova’da, Bosna’da,
Hırvatistan’da yaşananlar belleklerde canlılığını koruyor. Sadece Yugoslavya parçalanmamış, aileler de parçalanmış. Boşanmalar
artmış. Bir günde 2 milyon Boşnağın yarısı
sürülmüş. Boşnak annenin, Sırp babanın
oluşturduğu, çocukların kendilerini Yugoslav olarak nitelediği aileler büyük acılar, sarsıntılar yaşayarak dağılmış. Recep İdris o
günleri şöyle anlatıyor: “Yugoslavya döneminde maddi durumumuz çok iyiydi. Ben
ayda o zamanın parasıyla bin 200 mark aylık alırdım. Ayrıca kardeşlerimle kendi küçük bir işyerimiz vardı. Her hafta sonu İstanbul’a gelir Beyazıt’tan götürürdüm. Türkiye’ye her gelişimde bin mark kazanırdım.
Şimdi ise ortalama bir devlet memuru Makedonya’da ayda 500 euro alıyor, işçi maaşı
ise 250 euro”.
23 Nisan Kosova Türklerinin milli bayramı. Kosova parlamentosunda üç Türk
milletvekili var. Her hükümette bir Türk bakan, bakanlıklarda da Türk bakan yardımcıları olması gerektiği üzerinde genel bir uzlaşma sağlanmış. Türklerin yoğun olarak
yaşadığı Mamuşa da kısa süre önce belediye olmuş. Makedonya’daki Arnavutların siyasi gücüne karşılık verircesine Arnavutluk’taki Makedonlar da Nisan ayında kendi
partilerini kurmuşlar. Hemen her Balkan ülkesinin, bir diğerinde diasporasının olması,
diplomaside bir sorunu içinden çıkılmaz hale getirmek, kördüğüm etmek anlamına gelen “Balkanlaştırmak” teriminin somut örneği adeta. Yeşili, ağacı bol sıradağlar anlamına gelen Balkan teriminin kökeni de, çok

sayıda sebzenin karışımından oluşan Balkan salatasının (Makedon salatası da deniyor) adı da tesadüf değil. Bir kez daha görüyoruz ki emperyalizm kavramını kullanmadan Balkanları anlamak, açıklamak bizdeki
kimi sosyal bilimcilere has bir büyük “maharet” ya da cehalet gerektiriyor. Örneğin
halkının ezici çoğunluğu Sırp olan ve sadece aksan düzeyinde Sırpça’dan farklı bir dil
konuşan Karadağ’ın Sırbistan’dan kopmasını emperyalizm kavramını kullanmadan
açıklamak komik oluyor.
Bağımsızlığını kısa süre önce ilan eden
ve Türkiye tarafından hemen tanınan Kosova’da sokaklarda BM güçleri devriye geziyorlar. Devlet kurumları henüz emekleme
aşamasında. Yugoslavya’nın Balkanlaştırılarak parçalanması sonrasında bölgeye iyice yerleşen ABD, bazen doğrudan, bazen
de NATO ya da BM üzerinde bu coğrafyadaki varlığını pekiştirmiş. Türkiye’nin Kosova’nın başkenti Priştine’deki ilk büyükelçisi olan Metin Hüsrev Ünler de Nisan ayında göreve başlamış.
İki tanıdık kent: Priştine ve Prizren
Priştine’den ayrılıp, Sultan Murat’ın
türbesini ziyaret ediyoruz. Türbedar, Sultan
Murat’ın kalbinin bu türbede, kemiklerinin
ise Bursa’daki türbede olduğunu, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın 2005 yılında türbeyi
restore ettirdiğini söylüyor. Türbedarlar
hep aynı aileden geliyor ve eski türbedarların mezarları da bahçede bulunuyor. Türbenin hemen önündeki 700 yıllık karadut ağacı bütün görkemiyle ziyaretçileri selamlıyor
adeta. Priştine ile Prizren arasında yol boyunca savaşta ölen Arnavutların mezarları,
önlerindeki çiçekler ve Arnavutluk bayraklarıyla birlikte dikkat çekiyor. Arnavutluk
bayrağının Kosova bayrağından daha yaygın olarak asılması Arnavut milliyetçiliğinin ve Arnavutluk’la birleşme özleminin
boyutlarını ortaya koyuyor. Şimdilerde lüks
arabaların dolaştığı Kosova’da savaş döneminde her aileden üç, dört cenaze çıkmış.
Peyniri ve sucuğuyla ünlü Prizren’e gider-

ken yol üstündeki kasabalarda bazı evlerde ve işyerlerinde Türk bayrakları
dalgalanıyor. Zaten yaklaşık 80 bin nüfuslu Prizren’deki Türk oranı da Priştine’ye nazaran çok daha yüksek, halkın
yarısı Türklerden oluşuyor. En çok
Türk askeri de bu kentte görev yapıyor.
Tekbir Giyim’den İpek Mobilya’ya, Tiffany’den Algida’ya dek Türk malları
satan dükkânlar gözümüze çarpıyor.
Sokaklarda daha çok Türkçe duymak
bizi mutlu ediyor. Burada Torbej denen ve
Makedonca konuşan Müslümanların da sayısı daha fazla.
Priştine’deki Sultan Fatih ve Sultan Murat camileri gibi Prizren’de de Türk eserleri
dikkat çekiyor. Prizren’de Osmanlı’dan kalma tarihi eser sayısı daha fazla. Ama Kosova
Arnavutları Priştine’de olduğu gibi burada
da tarihi eserlerin üzerine herhangi bir bilgi
yazmıyor, levha asmıyorlar. Adsız Cami denilen camiyi, Sinan Paşa Camisi’ni, Bayraklı
Cami’yi, Emin Paşa Camisi’ni, Türk hamamını, 1455 yılından kalma namazgâhı (üstü
açık cami) sora sora buluyoruz. Cuma namazına gelen cemaatle sohbet etmeye başlıyoruz. Makedonya’daki Arnavutların, Arnavutluk ve Kosova’dakilere oranla daha dindar olduklarını söylüyorlar. Halveti Osman
Baba Tekkesi’ni ziyaret ediyoruz. Tekke içinde türbe de var. Tekkede sohbet eden Türk
ve Arnavutlarla konuşuyoruz.
Prizren sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Hemen her sokakta bir tane çeşme var ve ülkemizdekiler gibi kırık
da değil. Gürül gürül su akan, kana kana
su içilen çeşmeler bunlar. Dükkân adları
çok aşina. “Antep baklava”, “Berber”,
“Camcı Elmas”, “Adnan Eczanesi”, “Vefa
Dekor”, “Kardeşler Çerçeve” ilk gözümüze çarpanlar. Şehrin yaslandığı dağların
yükseklerinde savaş sırasında bombalanmış evler o günkü acısı ve yaralarıyla duruyor. Camlardaki kurşun delikleri uzaktan birer gözyaşı gibi görünüyor. Sokaktaki Türklerle Kosova’nın siyasi yapısını konuşuyoruz. “Kosova adeta satıldı, ABD
geldi aldı ve euro kullan dedi” diyorlar.
Aynen Makedonlar gibi Kosovalılar da ülkelerinin Avrupa Birliği üyeliğinden
eminler. Bunu da ABD’nin Kosova’ya
olan desteğine bağlıyorlar.
ABD ve AB’nin güdümünde “bağımsızlığını” kazanan Kosova’nın ne zaman
gerçekten özgür ve bağımsız olacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz, emperyalizmin bölgedeki hesaplarına güçlü bir direnç oluşmadıkça, Balkanların dramının süreceği. 

US‹AD

B‹LD‹REN

31

KAPAK

Çarp›k Kentleﬂme ve Do¤al Dengeye Müdahale Yaﬂam› Tehdit Ediyor!

Kent Hidrolojisi
Hesaplar› Yap›lmal›!
Dursun YILDIZ
‹nﬂ Müh.
Su Politikalar› Uzman›

ve 9 Eylül günlerinde önce
Tekirdağ’da sonra da İstanbul’da 31 can kaybına ve 100
milyon doları aşkın bir zarara neden olan, daha sonra 12 Eylülde
İstanbul’da yinelenen taşkınlar sonrasında yapılan açıklamalar, kentlerdeki kaos ve karmaşayı bir kez daha
ortaya çıkardı. Ani ve yoğun yağışlar, artık kırsal bölgelerin dışında
plansız ve çarpık kentleşme nedeniyle büyük kentlerimizde de çok
büyük can ve mal kayıplarının yaşanmasına neden oluyor.
İlgili kurumların şiddetli yağış
uyarılarında bulunmasına rağmen
yaşanan bu durum kent planlamasından su kaynakları yönetimine,
ani tehlike uyarı planlarından, afet
yönetimi ve kurtarma planlarına kadar birçok kavramın yeniden gündeme gelmesine ve tartışılmasına neden olmuştur. Bu tartışmalar daha
önce olduğu sebeplerin ortadan kaldırılması yerine, ortaya çıkan olumsuz sonuçların bir an önce düzeltilmesine yönelik olarak sürecektir. Bir
süre sonra da temel sorunlara yönelik çözümlere hiçbir katkı sağlamadan gündemden düşecektir.

8

İstanbul Taşkını ve Bazı Tespitler
İstanbul’da yaşanan ve can kay-
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bına neden olan Metropol Taşkını’nın zarar verdiği bölge incelendiğinde aşağıdaki hususlar ortaya çıkmaktadır;
 Taşkın daha çok plansız ve çarpık kentleşen ve altyapı yetersizliği
olan yeni yerleşim birimlerinde hasara neden olmuştur
 Taşan Ayamama Deresi daha
önce de taşarak zarara yola açan bir
deredir.
 Daha önceki taşkınlar sonrasında Ayamama Deresi’nde yapılan ıslah çalışmaları derenin hemen etrafının yoğun olarak yerleşime açılması
nedeniyle yetersiz ve etkisiz kalmıştır.
 Şiddetli yağış uyarısına rağmen
etkili ve yeterli önlem alınamamıştır.
 Otoyolun dere birleşimlerindeki sanat yapıları yetersiz kalmış ve
bu yollar suyu kente yönlendiren bir
kuşaklama kanalı gibi çalışmıştır
 Yaşanan taşkında, Selimpaşa,
Papaz Deresi, Ayamama Deresi, Silivri gibi dere taşkın yataklarının
daraltılması ve yönlerinin değiştirilmesi önemli rol oynamıştır.
 Birinci taşkını felakete çeviren
etken Ayamama Deresi’ne 100 ya
da 150 yılda bir gele-

cek olan debinin gelmesi değildir. Bu
debiden daha fazlasının yarın gelme
olasılığı da vardır. Asıl neden bu dere yatağı ve çevresindeki ihmaller
zincirdir.
Esas olarak birkaç gün önceden
uyarısı yapılan şiddetli yağış daha
önce de taşkına maruz kalan yeni ve
plansız yerleşim bölgelerinde hiçbir
tedbir alınamadan can ve mal kaybına neden olmuştur.
Su Yönetimi ve Kentleşme İlişkisi
Özellikle her yıl yoğun ve sürekli
olarak göç alan büyük kentlerimizde
arazi kullanım planlaması ile su kaynaklarının stratejik planlaması arasında bulunması gereken yakın ilişki
genellikle ihmal edilmektedir.
Bu iki konunun birlikte ve koor-

Kentte oluşan bu derenin
hidrolojik hesabı yapılmalı!
Bu hizmet yetersiz kaldığı zaman
kentin çevreye doğru çarpık bir şekilde gelişen bölümleri, birçok risk
altına girmektedir. Bu bölgeler Ayamama, Papaz Deresi, Kilyos Deresi
gibi dereler ve çevreleridir. Bu alanlarda çarpık yapılaşmanın yanına
taşkın riski de eklenmekte ve yaşanmaktadır.

dinasyon içerisinde ele alınmayışı,
zaman içinde oluşan sorunların çözümünü neredeyse olanaksız hale
getirmektedir. Sorunlar arttığı gibi
kısa vadeli bir çözümden de uzaklaşılmaktadır.
Kentlerde arazi kullanım planlamasını yapan yerel yönetimler ile
su yönetimi planlaması yapan kuruluşlar arasında yeterli eşgüdüm
sağlanamamıştır. Bu nedenle yeni
yerleşim alanları açılırken bu bölgelerdeki su sistemlerinin hidrolojik
olarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır.
Kentlere Göç Hızlandı
Ülkemizde çok hızlı bir kentleşme yaşanmaktadır.
2007 yılında DPT tarafından gerçekleştirilen göç araştırmasında,
Türkiye genelinde 1975-2000 döneminde, toplam nüfus içinde göç
eden nüfusun payı artış eğilimi gösterdiği ortaya çıktı. 1995-2000 döneminde nüfusun yüzde 11'ini teşkil
eden 6,7 milyon insan göç ettiği belirlendi. Araştırmada, göçlerin daha

Kentte oluﬂan bu derenin hidrolojik hesab› yap›lmal› !

çok sosyoekonomik bakımdan daha
gelişmiş olan batıya doğru olduğu
ortaya çıktı (Şekil.1).Yukarıdaki haritadan da görüldüğü gibi göçler daha
çok batıdaki illere doğru gerçekleşmektedir. Araştırmada göç alan cazibe merkezleri, Antalya-Isparta-Burdur, İstanbul, Tekirdağ-Edirne-Kırklareli, İzmir, Bursa-Eskişehir-Bilecik
olarak belirlenmiştir. En fazla net göçü de İstanbul ilinin aldığı tespit
edilmiştir.
Su Temini’nin Yanı sıra Yağmur
Suyu ve Atık Su Uzaklaştırması da
Önemli
Ülkemizde kentlerimize doğru
yaşanan bu hızlı göç ve yönetim zafiyetleri, arazi planlaması, su temini
ve altyapı hizmetleri konusunda koordineli ve yeterli hizmetin verilememesi sonucunu doğurmaktadır.
Aslında birçok kişinin bildiğinin dışında konu sadece bu nüfusa su temin etmek değildir. Aynı zamanda
atık su ve yağmur sularının toplanması ve arıtma tesislerinin yapımı da
çok önemlidir.

Kent Hidrolojisi
Kentlerde kanalizasyon şebekeleri, özellikle yağış sularını taşıma kapasitesi düşük olduğundan, ani ve
şiddetli yağışlarda eklenince işlevlerini yerine getirememektedir.
Hızla artan nüfus karşısında kapasitesi düşük kalan atık su şebekeleri, bir de ani ve şiddetli yağış geldiğinde tamamen yetersiz kalmakta ve
kentlerimizde sık sık büyük ve küçük ölçekli taşkınlar yaşanmaktadır.
Kent içinde oluşan nehir
Kentsel arazinin plansız kullanımı sonucu kentlerimiz büyük ölçüde
beton bir yüzey ile kaplanmaktadır.
Bu durum şiddetli yağışlarda yağmur sularının topraktan sızarak yer
altı sularını besleme yerine, doğrudan kanalizasyon ağına yönelmesine
neden olmaktadır. Kanalizasyon sistemlerinin ya da bunların bağlandığı
su yataklarının kapasitelerinin yetersiz kalması sonucunda da taşkınlar
oluşmaktadır.
Bu durumda çoğu kez kentlerin
belirli bölgelerinde ulaşımı etkileyecek şekilde büyük su birikintileri
oluşur. Bu durum yağışın fazla olduğu günlerde şehir trafiğini felç eder.

Kent içinde oluﬂan nehir
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Kent yaşamını doğrudan ve olumsuz olarak etkiler. Ancak can kaybına neden olmadığı için bu olumsuzluk çabuk unutulur. Ancak zaman zaman bu yağmur suları,
yerleşim yerinin içinden geçen nehir taşkın suları ile birleştiğinde, Tekirdağ ve İstanbul’da görülen manzaralar
ve acı sonuçları ortaya çıkar.

ORDU

SAMSUN

Hidroloji Bilimi esas olarak suyun dünyadaki
dağılımını ve özelliklerini inceler
Hidroloji’nin en geniş tanımı ise: “yeryüzünde, yer altında ve atmosferde suyun çevrimini, dağılımını, fiziksel
ve kimyasal özelliklerini, çevreyle ve canlılarla karşılıklı
ilişkilerini inceleyen temel ve uygulamalı bir bilimdir”
şeklinde yapılmaktadır.
Hidroloji Bilimi mühendislik alanında ise özellikle yağış ve akış ilişkisinin belirlenmesi üzerinden su yapılarının planlanmasında çok önemli bir işlev görür. Bunun
sonunda yüzeysel akış değişir. Örneğin ormanların kesilmesi sonunda yüzeysel akış hacmi ve taşkınlar büyür.
Mühendislik hidrolojisinde genel olarak, yüzey akışını aynı çıkış noktasına gönderen bölge olan su toplama
(drenaj) havzası üzerinde yani kırsal alanda çalışılır.
Çarpık kentleşme ve betonlaşma sızma kayıplarını
azaltarak hem yüzeysel akış üzerinde etkili olur hem de
yer altı biriktirme sistemini etkiler.
Kentlerin çevresindeki nehir havzalarında doğal bitki
örtüsünün değiştirilmesi ise tutma, terleme ve sızma kayıplarını etkileyerek ani olarak akışa geçen yağış miktarını arttırır. İşte tüm bu etkiler sonucu kentte oluşan sorunlar artık Kent hidrolojisi hesaplarının yapılmasını gerekli
kılmaktadır. Bu hesaplar kentte hidrolojik çevrimi ve yüzeysel akış miktarını etkileyebilecek koşullar göz önüne
alınarak belirli aralıklarla yeniden yapılmalıdır.
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Sonuç Yerine
Yapılan açıklamalar son Tekirdağ ve İstanbul taşkın
felaketlerinde 2700’ü aşkın konutun zarar gördüğünü ortaya çıkartmıştır. Can ve mal kayıpları ve kentte geniş bir
alanın zarar görmesi, kentte taşkın tehdidi altında bulunan ve/veya zamanla bu risk bölgesine giren alanların
mühendislik çalışmaları ile tespitini gerekli kılmaktadır.
Kentlerimizde genellikle yağış sonrası oluşan küçük
göl ve nehirlerin yaşamımızı olumsuz olarak etkilemesini
önlemek için Kent Hidrolojisi çalışmalarına başlanarak,
kent planı ve mühendislik çözümlerinin uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmalara özellikle nehir yataklarına yakın olan kentlerin, mevcut durumlarının taşkın riski açısından hidrolojik olarak incelenmesi de eklenmeli ve elde edilen sonuçlar hızla uygulanmalıdır.
Taşkın alanlarının arazi kullanım planlamasında yapılaşma ve diğer ekonomik aktivitelere izin verilmeyerek
doğal halinde bırakılması, yaşanan sorunun büyük bir
bölümünü çözecektir.
Bu alanların yapılaşmaya açıldığı bölgelerde ise olası
taşkın felaketleri Kent hidrolojisi kapsamında yapılacak
çalışmalarla belirlenmeli ve açıklanmalıdır. Bu çalışmalar
uygulanacak çözümlere bölgelerde yaşayanların da destek olması açısından etkili olabilecektir. 

HABERLER

KKTC Maliye Bakan› Ersin Tatar:

“Egemenlik Haklar› ‹çin Mücadele Edece¤iz”

G

Ýstanbul’da yapılan IMF ve Dünya
Bankası toplantılarına katılmak üzere
Türkiye’ye gelen KKTC Maliye Bakanı
Ersin Tatar ve Saðlık Bakanı Ahmet Kaþif onuruna
Kıbrıs Türk Evi’nde yemek verildi. Ýstanbul’da
yaþayan Kıbrıslılar ile pek çok önemli ismin
katıldıðı davet öncesinde KKTC Maliye Bakanı
Ersin Tatar USÝAD’a konuþtu. Ulusal Birlik
Partisi’nin (UBP) 50 yıldan bu yana en büyük
seçim zaferini kazandıðını belirten KKTC Maliye
Bakanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin
iktidar olanaklarını kullanarak tüm engellemelerine karþın yüzde 45’lik oy oranıyla iþbaþına geldiklerini söyledi. 19
Nisan’da parlamentodaki 50 sandalyenin 26’sını kazanan UBP’nin
“doðru yasaları” çıkarma gücünü elde ettiðini ifade eden Tatar,
“Sendikaların karþı çıkmasına raðmen doðru bir adım atarak ek mesai
meselesini kanun hükmünde kararname ile sonuca götürdük. 2003’te 7
trilyon olan ek mesai ücretleri ödenmemiþ ve 70 trilyona çıkmıþtı. Bu
ciddi bir rahatsızlık yaratıyordu. Bu meseleyi çözdük. Halk da bizi
destekliyor. Bunun bize oy kaybettireceði yorumları yapılıyor ancak
görülecek ki, öyle olmayacak.”
Eroðlu Cumhurbaþkanı Adayı Olacak
Nisan ayında Cumhurbaþkanlıðı seçimleri yapılacaðını hatırlatan
Maliye Bakanı Tatar, Derviþ Eroðlu’nun aday olacaðını ve bu seçimden
de baþarıyla çıkacaklarını ifade etti. KKTC’de 19 Nisan’da yapılan seçimlerde ortaya konulan iradenin, “24 Nisan iradesi” olarak anılan Annan
Planı referandumu sonuçlarına yanıt olduðunu dile getiren Tatar, müzakerelere iliþkin þunları söyledi:
“KKTC halkının safça gidip hayır demesi beklenmez. Ancak Rum ve
Yunan ikilisinin sinsilikleri nedeniyle masada aþama kaydedilemedi. Ýki
taraf anlaþmaya çok uzak. Hiçbir anlaþma noktası yok. En son aynı listeden aday gösterilmesini Rumlar önerdi. Bu 1960’ta bile yoktu. Her
cemaat kendi adayını belirleyip seçiyordu. Dr. Küçük Türklerin oyuyla
seçilmiþti. Geriye gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de bu süreci yakından
izliyor. En son Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da New York’ta ‘bu oyun
bir yere kadar oynanır’ diyerek tavrını ortaya koydu. Egemenlik haklarımız için mücadele vereceðiz.” Türkiye’den yapılan mali yardımın
2009’da 850 milyon TL olduðunu söyleyen Ersin Tatar, KKTC’nin 1.5
milyon dolarlık dıþ ticaretinin üçte ikisini Türkiye ile yaptıðını ve Kıbrıs’ta
40 bin kadar Türk vatandaþının çalıþtıðını söyledi.

de bizim dünya ile entegre olmayıþımız. Güney
Kıbrıs bu nedenle krizden çok etkilendi” diye
konuþtu.
Küresel finans krizi nedeniyle kendilerinin bir
sıkıntı yaþamadıðını belirten Tatar, mal alımlarının
biraz düþtüðünü ifade ederek, “Bu da Londra kaynaklı finansmandan dolayı. Bunu da kısa sürede
atlattık” dedi.
Yatırımların Artması Ümidi
Altyapı yatırımları ve yasal düzenlemeler
yaptıklarını dile getiren Tatar, hedefledikleri politikayı devletin ekonomideki etkinliðinin azaltılması, hayatın
ucuzlatılması ve özel sektörün önünün açılması olarak açıkladı. Bununla
ilgili yasal düzenlemeler yaparak özel sektörü teþvik ettiklerini söyleyen
Tatar, “Yapısal bozuklukların düzeltilmesi için gayret ediyoruz. Özel sektörün geliþiminin önündeki zorlukları kaldırmaya çalıþıyoruz. Türkiye’de
Merkez Bankası’nın faizleri düþürmesiyle olumlu geliþmeler yaþadık.
Faizlerin düþmesi ve enflasyonun da yüzde 5’in altında çıkması
yatırımcılar için olumlu bir geliþme oldu. Bu þekilde kredi maliyetlerinin
düþmesinin yatırımlara yansıyacaðını ümit ediyoruz” þeklinde konuþtu.
Son olarak Yakın Doðu Üniversitesi’nin Ýþ Bankası’nın saðladıðı
krediyle 100 milyon dolara tıp fakültesi hastanesi kurduðunu dile
getiren KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, bu hastanenin adanın en
donanımlı hastanesi olduðunu belirtti. Bu yatırım sayesinde yurtdıþı
saðlık harcamalarının da ülkede kalacaðını ifade eden Tatar, Bafra bölgesinde de 5 yeni otel açılacaðını söyledi. 

USÝAD Ýzmir Temsilcimiz
Tacettin Bayır'ın Oðlu Evlendi
Özge ve Do¤uﬂ Bay›r çifti 26 Haziranda ‹zmir'de
düzenlenen törenle hayatlar›n› birleﬂtirdiler. Yeni çifti ve
ailelerini tebrik ediyor, kendilerine ömür boyu huzur ve
mutluluklar diliyoruz.

Halimize Þükredelim
Tatar, Ýstanbul’da katıldıðı IMF toplantısında kendilerine önümüzdeki süreçte krize iliþkin pozitif hiçbir geliþmenin olmayacaðı, iþsizliðin
korkutucu boyutlara eriþeceðinin söylendiðini belirterek, “KKTC’de halimize þükretmeyi bilmeliyiz. Kıbrıs’ta refah iyi düzeydedir. 15 bin 500
devlet çalıþanı, 20 bin emekli, 12 bin iþçi ücretlerini düzenli olarak alabilmekte. KKTC’de 45 bin öðrenci var, geçen yıl sayı 3 bin azaldı ama
krize raðmen bu sayıyı 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bizde bunlara
raðmen refah düzeyi düþmüyorsa buna þükretmeli. Bunun bir nedeni
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Tarihi ve Kültürel Miras ile Ulusal Çıkarlar Ýkileminde Ilısu Barajı

I

lısu Barajı’na iliþkin tartıþmalar sürüyor. Tartıþmalarda tarihi ve kültürel mirası koruma duyarlılıðı ile baraja karþı çıkılırken çoðu zaman hatalı teknik bilgilere dayanıldıðı görülüyor. Bu
da baraja iliþkin saðlıklı bir tartıþma yürütülmesini engelliyor. Baraja karþı çıkma argümanı olarak kullanılan yanlıþ teknik bilgiler, 14 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesindeki Iþıl Özgentürk’ün “Nedir Bu Baraj Yapma Ýnadı?” baþlıklı yazısında da yer alıyordu. USÝAD Genel Baþkanı Fevzi Durgun, yazıda yer alan teknik argümanlara iliþkin görüþlerini içeren bir mektubu
Özgentürk’e de iletti. Iþıl Özgentürk’ün yazısı ile Genel Baþkanımız Fevzi Durgun’un itirazlarını içeren mektubunu ve Genel Baþkan Danıþmanımız Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız’ın
konuya iliþkin makalesini bu sayıda sizlere de sunuyoruz.

Cumhuriyet 14.07.2009 AL GÖZÜM SEYREYLE
IÞIL ÖZGENTÜRK
Nedir Bu Baraj Yapma Ýnadı?
Hasankeyf’i bir kez daha, ne yazık ki yabancılar kurtardı. Almanya, Avusturya ve Ýsveç,
Hasankeyf’i ölüm uykusuna yatıracak Ilısu Barajı Projesi için kredi vermekten vazgeçtiler,
çünkü sözleþme þartlarına koydukları çevreyi korumak için yapılması gereken hiçbir çalıþma
yapılmamıþtı. Bu durum karþısında Türkiye Cumhuriyeti’nin Çevre Bakanı Veysel Eroðlu ne
yaptı? Adeta palasını biledi, kredi vermeyenleri siyasi davranmakla suçladı ve neredeyse
kırk yıldır Hasankeyf’i kurtarmak için uðraþanları da vatan haini ilan etti. Ve “illa ki, bu barajı
yapacaðım” diyerek yıllardır süren bir inadı yeniden cilaladı.
Ýþte bu zihniyet, bu vatan sevmezlik ülkeyi batıracak, zaten kırk yıldır olan da bu.
Þu hale bakın, Ilısu Barajı’nın yapımı ilk kez Demirel tarafından 1952 yılında gündeme
getirilmiþ. Demirel barajlar kralı olarak tanınmayı sevmiþti, þimdilerde ömrünü tamamlayan
ama nehirleri de kurutan pek çok baraj onun zamanında yapıldı; sonra Özal barajlara devam
etti ama bu arada teknoloji yıldırım hızıyla deðiþmiþ ve barajların enerji için, hele de Türkiye
gibi rüzgârı ve güneþi bol olan bir ülkede rasyonel bir yatırım olmadıðı ortaya çıkmıþtı. En çok
da Ilısu gibi büyük barajların. Çünkü büyük barajlar nehirlerin enerjisini yok ediyor, hatta
ölümlerine neden oluyordu. Artık su sorununa karþı küçük barajlar yapılması öneriliyordu.
Dünya hızla deðiþiyordu, geliþmiþ ülkelerde sivil toplumun baskısı karþısında baraj lobileri tavizler vermeye baþlamıþtı. Büyük baraj yapımı sona ermiþti, hatta eskiden yapılanlar
bile yıkılıyordu. Ama Türkiye hâlâ kırk yıldır inadım inat diyen ve Ilısu Barajı yapımına karþı
olanları vatan haini ilan etmeye varan bir zihniyetle yönetiliyordu.
Neden bu inat? Dünyada böyle bir þey yok! Devletin sivil toplumla böylesine inatlaþması diktatörlükle idare edilen ülkelerde olur, artık onlarda bile yok! Emin olun diktatörlükle
idare edilen ülkeler bile, insan varlıðını baz alırsak 15 bin, doðal mirası baz alırsak 2 milyar

Sayın Iþıl Özgentürk,
14.07.2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan “ Nedir Bu Baraj Yapma Ýnadı?
“baþlıklı yazınızı okudum.Konunun ülkemiz için önemli olmasının yanı sıra dha uzun süre de
gündemde kalacaðını düþünerek yazınız ile ilgili görüþ ve önerilerimi öncelikle sizinle
paylaþmak istedim. Bunları da yazının içeriðini takip eden bir dizi içinde size sunmak istiyorum;
1. Ilısu Barajı sözleþme þartlarına koyulan ve çevreyi korumak için yapılması gereken
“hiçbir çalıþmanın yapılmadıðı” iddianız çok aðır bir iddia olup teknik olarak doðru deðildir.
Mevcut duruma en uygun cümlenin “yapılan çalıþmaların yeterli olmadıðı veya yeterli
görülmediði” þeklinde olması gerektiðini düþünüyorum.
2. Sn. Demirel zamanında yapılan ve þimdilerde “ömrünü tamamlayan ama nehirleri
de kurutan” pek çok barajdan söz etmiþsiniz. Ülkemizde Sn. Demirel’den de önce yapılmıþ
ve baraj gölü kum çakıl dolduðu için ömrünü tamamlayıp kullanım dıþı kalan tek baraj
Çubuk-1 barajıdır. Bunun yanı sıra barajların nehirleri kurutması teknik bir tanım deðildir.
3. Türkiye gibi rüzgârı ve güneþi bol olan bir ülkede barajların “rasyonel bir yatırım
olmadıðı” iddiası teknik açıdan uygun bir yaklaþım deðildir. Bu iddia, barajların saðladıðı içmekullanma suyu, sulama suyu ve enerji faydalarını göz ardı eden bir yaklaþım olup, bu yaþamsal
gereksinimlerin nasıl karþılanacaðı sorusuna yanıt vermemektedir. Güneþ ve rüzgâr ile sadece
enerji üretilir. Bu enerji de ihtiyacın en fazla olduðu saatlerde yetersiz kalır ve Hidroelektrik
santraller devreye girer. Hidroelektrik enerji yerli ve yenilenebilir bir kaynaktan elde edilmesi
nedeniyle aynı zamanda birçok teknik ekonomik ve stratejik öneme sahiptir.
4. Büyük barajların “nehirlerin enerjisini yok ettiði” iddiası tam anlaþılabilir bir iddia
deðildir. Barajlar enerji üretebilmek için suyu biriktirmek zorunda olan yapılardır. Enerjiyi
yok etme özelliði deðil enerji üretme özelliði vardır. Özellikle enerji üretmek için kullandıðı
suyu da tekrar nehir yataðına verdiðinden nehrin sürekliliði devam eder.
5. Yazınızda “Geliþmiþ ülkelerde sivil toplumun baskısı karþısında baraj lobileri tavizler
vermeye baþlamıþtı. Büyük baraj yapımı sona ermiþti” deðerlendirmesi yapmıþsınız.
Geliþmiþ ülkelerde büyük baraj yapımı belirttiðiniz nedenlerle deðil, bu ülkeler büyük barajlarının çoðunu yapmıþ oldukları için sona ermiþtir. Bu istatistikler ilgili birçok web
sayfasından kolayca elde edilebilir. Sivil toplum baskısı, daha çok azgeliþmiþ ülkelerin
büyük baraj yapımına karþı çıkmak için kullanılmaktadır.
6. Yazınızda Ilısu Barajı yapımına karþı olanları vatan haini ilan etmeye varan bir zihniyetten söz ediyorsunuz. Bu üslubu onaylamak mümkün deðildir. Ancak Ýstanbul’da
düzenlenen 5. Dünya Su Forumu’nda, Ilısu Barajı karþıtlarının, bu barajın yapımına imza
atanları vatan hainliði ile suçlamasını da kabul etmek mümkün deðildir.
Þimdi asıl konu olan “Nedir Bu Baraj Yapma Ýnadı?” sorunuzla ilgili düþüncelerimi sizinle paylaþmak isterim; Su ve enerjinin 21. yüzyılın en belirleyici iki unsuru olacaðı genel kabul
görmektedir. Bu nedenle ülkemizin su ve enerji kaynaklarının ulusal çıkarlarımız gözetilerek
geliþtirilmesi de USÝAD’ın önemle üzerinde durduðu konular arasında olmuþtur. Bu kapsamda çeþitli raporlar yayınladık ve bir sempozyum düzenledik. 5. Dünya Su Forumu’na
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yaþındaki Hasankeyf gibi bir insanlık mirasını böylesine hunharca harcamak istemez.
Yıllar önce Ýspanya’ya ilk gittiðimde Sevilla’ya, Cordoba’ya, Granada’ya yani Endülüs
bölgesine hayran olmuþtum, bölgenin doðal yapısı büyük bir titizlikle korunmuþtu, kim bunu böyle korumuþ derken, öðrendim ki, diktatör Franco!
Bir söz dolaþıp duruyor, Hasankeyf’i tıpkı Mısır Asuhan barajı yapımında olduðu gibi
baþka bir yere taþımak. Allah aþkına bırakın bu hayali, birincisi Hasankeyf, o coðrafyada öylesine ihtiþamlı, öylesine etkileyici; ayrıca unutmayın, Asuhan’daki taþınma UNESCO’nun giriþimiyle ve bütün dünyanın önemli maddi yardımlarıyla baþarıldı, oysa þimdi kriz var ve Afrika’daki aç çocuklar bile artık insanlıðı harekete geçiremiyor, insanlık her zamankinden daha bencil!
“Ýlla ki, baraj yapacaðım, illa ki Hasankeyf’i sular altında bırakan bir baraj yapacaðım”
diyen Çevre Bakanı, neden Antep’in Halfeti’sine þöyle bir uðramıyor, yapımına karþı çıkılan,
Halfeti’yi sular altında bırakacaðı hiç durmadan söylenen Birecik Barajı yapıldı da ne oldu,
bölgeye ne getirdi, þimdilerde toprak her zamankinden daha kurak, artık Halfeti’nin ünlü siyah gülünün yetiþmediði bölgelere taþınan Halfeti halkı ise mutsuz ve yoksul. O güzelim eski Halfeti kenti ise birkaç turistin gezdiði, su altında hüzünlü bir kent. Ne oluyor bize, inanın
geliþmiþ ülkelerin laboratuvarlarda bir virüs geliþtirdikleri ve bu virüsü de Türkiye’nin üstüne boca ettikleri duygusu bana giderek inandırıcı geliyor, bu virüs vatan sevmeyi yok eden
bir virüs.
Ne kadar çok isterdim, Ýsveç, Almanya ve Avusturya kredileri kesmeden önce, “Biz bu
barajı yapmıyoruz, onun yerine su için daha rasyonel ve farklı yerlerde küçük barajlar yapacaðız ve yıllardır yapmadıðımız bir þeyi yapıp Hasankeyf’in dünya mirasına dahil edilmesi
için UNESCO’ya baþvuracaðız,” diyen bir Çevre Bakanım olsun, çok isterdim.
Dünyanın en çok ziyaret edilen kültürel mirası Machu Picchu’da kendi ülkemin kültür
mirasını anımsayarak hüngür hüngür aðlamıþtım, bu topraklardaki kültürel ve doðal zenginliði böyle hunharca harcama hakkı kimsenin olmamalı, yetti artık, sadece bu nedenle Latin
Amerika’yı kıskanıyorum.

aktif bir þekilde katıldık.Bu ilgimiz çerçevesinde Ilısu barajı konusundaki geliþmeleri de
uzman ekibimizle birlikte daha dikkatli bir þekilde izleyip deðerlendiriyoruz.
Bu barajın yapılması konusundaki düþüncenin bir inat deðil planlı bir süreci sonuca
ulaþtırma çabası olduðunu düþünüyorum. Bu süreç etüd çalıþmaları ile 1969’da
baþlamıþtır. Daha sonra 1977 yılında barajın planlama çalıþmaları yapılmıþtır. Çevre ve tarihi kültürel miras konusunda da en az dünyanın diðer bölgelerindeki kadar hassasiyet gösterildiðine inanıyorum. Bu konuda bir program yapılmıþ ve uygulanmıþtır.
Ancak yine de çevresel, kültürel ve tarihi mirasın korunması konusunda bu programın
eksik kalan tarafları var ise bunlar bir an önce tamamlanmalı ve barajın inþaatı bundan
sonra baþlamalıdır.
Yazınızdaki “Ilısu Barajı yerine daha rasyonel ve farklı yerlerde küçük barajlar
yapılması” öneriniz koþullu da olsa barajların yapımını kabullenmeniz açısından önemlidir.
Ancak uzmanlar bunun teknik açıdan Ilısu için uygulanabilecek bir alternatif olmadıðı
görüþündeler. Çünkü;
 Ilısu Barajı’nın bulunacaðı yer uzman kuruluþ DSÝ Genel Müdürlüðü tarafından 11
ayrı alternatif üzerinde çalıþılarak tespit edilmiþtir.
 Ilısu Barajı Türkiye’nin Dicle Nehri üzerindeki kilit barajı olup Dicle nehri havzasının sigortasıdır. Bu havzanın su potansiyelinin en verimli þekilde kullanılabilmesinin anahtar taþıdır.
 Dicle nehrinin su kaynakları yönetimi ve planlamasına en uygun çözümü veren baraj
yerinin bu bölge olduðu teknik, ekonomik, hidrolojik, jeolojik çalıþmalarla tespit edilmiþtir.
Sayın Özgentürk,
Kısaca; yapılan tüm teknik çalıþmalar ve ulusal çıkarlarımız, çevresel, tarihi ve kültürel
mirası olabildiðince en üst seviyede korumaya çalıþarak bu barajın yapılması gereðini
ortaya koymaktadır. Derneðimiz USÝAD’ın bu konudaki raporlarında toprak, su ve enerji kaynaklarımızın mevcut durumu ve ulusal politikalara olan ihtiyacı kapsamlı bir þekilde incelenmiþtir. Ilısu barajı ile ilgili tartıþmaların, siyasallaþmıþ bir zeminde ve birçok uluslararası
çıkar ve baskı grubunun etkisi altında, saðlıklı bir þekilde insanlık, ülkemiz ve toplumumuz
yararına gerçekleþmesi ve rasyonel bir sonuca ulaþması mümkün deðildir. Bu nedenle bu
konunun daha rasyonel bir bakıþla, bir inat deðil bir ihtiyaç olarak ele alınması en uygun
çözüme ulaþmayı daha kolay hale getirecektir.
Bunun için de Ilısu Barajı konusu çevre hassasiyeti ile bir politika malzemesi olarak
kullanılmadan önce teknik, ekonomik, stratejik açılardan daha detaylı bir þekilde incelenmelidir. Bu yaklaþımın birçok açıdan daha uygun olacaðını düþünüyorum.
Saygılarımla,
Fevzi DURGUN
USÝAD Genel Baþkanı

17.07.2009
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ILISU BARAJI’n›n Önemi
Dursun YILDIZ
‹nﬂ Müh.
Su Politikalar› Uzman›

Giriş
Son günlerde Ilısu Barajı’na kredi
verecek olan üçlü konsorsiyumun bu
krediyi vermeyeceğini açıklaması üzerine tekrar gündemin ön sıralarına çıkan Ilısu Barajı’nın yapılmaması gerektiği konusundaki değerlendirmeler
de arttı. Aslında Ilısu Barajı’nın yapılıp
yapılmaması konusunda doğrudan bir
değerlendirme yapmadan önce bu konuda yapılan değerlendirmelerin ele
alınması daha anlamlı olacaktır.
Çeşitli çevreler Ilısu Barajı’nın yapımına uzun dönemdir aralarında tarihi ve kültürel mirasın korunması argümanının da yer aldığı bazı teknik,
sosyolojik, sosyo-ekonomik nedenler
ileri sürerek karşı çıkmaktadır. Bu
kampanya uluslararası boyuta da taşınmıştır. Ancak konu biraz detaylı
olarak araştırıldığında, Ilısu Barajı’na
bugüne kadar çeşitli çevrelerin karşı
çıkış argümanları arasında “Tarihi ve
Kültürel mirasın sular altında kalması”nın dışında ileri sürülen tüm nedenlerin, konuyu yeterince incelemeden
ileri sürülen veya bilinçli olarak kullanılan nedenler olduğu görülecektir.
Aslında Ilısu Barajı’na karşı ileri sürülen diğer nedenler, kampanya yürütücülerin kendi savunularının zayıflamasına neden olmasına rağmen bu iddialar uzman kişi kurum ve kuruluşlar
tarafından yapılan teknik, sosyolojik
veri, rapor ve araştırmaların yeterince
açıklanmaması nedeniyle süregelmiştir.
Irak’da Karşı Çıktı
Tüm bu karşı duruşların yanı sıra
kredi anlaşmasının iptalinden bir gün
önce Irak Hükümet Sözcüsü’nün Ilısu
Barajı’na teknik olarak karşı oldukları

açıklaması gelmiştir. Bu yılın Temmuz
ayının başında Ali El Dabbagh gazetecilere “Ilısu Barajı’nı İnşa etmek nehri
ve çiftçileri etkileyecek. Irak Hükümeti projeyi destekleyen ülkelerden bu
desteği durdurmalarını talep ediyor”
demiştir. Ülke içindeki teknik, sosyolojik, sosyo-ekonomik karşı duruş nedenlerine, ülke dışından da bir teknik
olarak karşı duruş eklenmiştir. Bu
açıklama, Ilısu Barajı’na uluslararası
kredi desteğinin durdurulduğu açıklamasından sadece bir gün önceye rastlamıştır.
Alında ülke içindeki karşı çıkma
argümanlarının çoğu gibi Irak’ın da
Ilısu’ya teknik olarak neden karşı olduğu anlaşılamamıştır.
Karşı Çıkma Nedeni Gerçekçi mi !
Bir mansap ülkesinin, kendisi için
önemli bir nehrin akış yukarısındaki
bir baraja karşı olmasının çeşitli politik, hidropolitik, hidrostratejik nedenleri olabilir. Ancak teknik olarak karşı
olabilmek için, bu baraj yapıldığında
toplanacak suyun bir bölümünün sulama için kullanılması ve aşağıya bırakılacak olan suyun azalması ve bu barajın rezervuarının doldurulması sırasında ülkenin çok büyük ve telafisi imkansız kayıplara uğrayacak olması göz
önüne alınmalıdır.

Ancak Ilısu Barajı’nın sulama
amacı olmayacağı için barajda depolanan su buharlaşma kaybı hariç (Sınır ötesindeki barajların yaklaşık üçte
biri) herhangi bir kayıp olmadan türbinlerden geçirilerek nehir yatağına
verilecektir. Barajda su depolanmasının ilkbahar ve sonbahardaki mevsimsel doğal akış özelliklerinin değişeceği iddiaları ise gerçek dışıdır. Barajda toplanan su barajdan planlanan
enerjiyi üretebilmek için günlük ortalama 550 m3/s’lik debinin salınacağı
hesaplanmıştır. Bu debi baraj yerinin
günlük ortalama debisi olan 490
m3/s’den daha fazladır. Ülkemizin
enerji ihtiyacı göz önüne alındığında
bu türbinler en büyük kapasite ile sürekli çalıştırılmak zorunda kalınacaktır. Bu durumda nehir yatağına yaz
kış düzenli bir debinin bırakılması
söz konusu olacaktır. Dolayısıyla Ilısu Barajı yaz aylarında nehirde azalan su miktarından çok daha fazla su
bırakarak sorun yaratıcı değil sorun
çözücü bir işlev üstlenecektir. Diğer
taraftan kurak geçen son dönemden
dolayı bu sene Irak’ın daha fazla su
bırakılması talebi olmuştur. Bu talep
daha Ilısu barajı yapılmadan gerçekleşmiştir. Bunun anlamı, bu gibi taleplerin ancak Dicle Nehri’nin çok
değişken doğal mevsimsel akış özel-
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liklerinin bir baraj tarafından düzenlenmesiyle karşılanabileceğidir.
Özet olarak Dicle Nehri sularının
yeni yapılacak Ilısu Barajı’nda düzenlenerek Irak’a verilmesi Irak için nispi
bir rahatlama sağlayacaktır. Bu da baraja teknik olarak karşı çıkmayı anlamsız kılmaktadır. Ilısu Barajı’nın dolması süresince ortaya çıkabilecek su sıkıntısı ise kısa dönemli bir sıkıntı olacaktır. Çünkü yapılan çalışmalarda dolum
süresi ortalama yağışlı bir yıl için, doldurmanın başlayacağı aya bağlı olarak
6-10 ay arasında değişmektedir. Bu ise
göreceli olarak kısa bir süre olup
olumsuz etkileri en aza indirilebilir.
Çünkü Irak Türkiye sınırının hemen
65 km aşağısında 1984 yılında yapılan
126 m yüksekliğinde Musul (Saddam)
Barajı bulunmaktadır. Bu barajın toplam depolama hacmi 11.1 milyar m3
olup Ilısu Barajı’nın toplam hacminden yaklaşık 750 000 m3 daha büyüktür. Bu durumda Ilısu Barajı’nın doldurulması öncesinde bu barajda biriktirilecek su planlı bir şekilde kullanılarak bu dönem en az sıkıntılı bir şekilde
geçirilebilir.
Karşı Çıkışın En Gerçekçi
Argümanı: Hasankeyf
Yeniden Ilısu Barajı’na karşı çıkış
nedenlerine ve bunlarla ilgili özet açıklamalara dönersek;
İleri sürüldüğü gibi;
 Baraj projesi eski değildir. Bu barajın planlaması sürekli revize edilmiştir.
 Barajdan üretilecek enerjinin bir
bölümü yörede kullanılabilir. Ancak

bu bir planlama konusu olup buradan
üretilecek enerjinin diğerlerinde olduğu gibi enterkonnekte sisteme verilmesi planlanmıştır.
 Baraj gölü altında kalacak bölgedeki yerleşim birimleri için diğer büyük baraj projelerinde olduğu gibi Yeniden Yerleşim Planı doğrultusunda
çalışmalar yapılmaktadır.
 DSİ Genel Müdürlüğü barajın
kurulacağı yer için 11 ayrı alternatif
üzerinde çalışma yapmıştır.
 Bu barajdan yılda elde edilebilecek ortalama 3,83 milyar kwh’lik enerjinin, diğer enerji kaynakları ile özellikle pik saatlerdeki talebi karşılamak
üzere kolayca ve rantabl bir şekilde
üretilebilmesi zordur.
 Ilısu Barajı ülkemizin enerji ihtiyaçları açısından rantabilitesi yüksek
bir barajdır. Bunun yanı sıra stratejik
açıdan Dicle Nehri’nin anahtar barajı
olma özelliğine sahip bir barajdır. Ilısu
Barajı Dicle Havzası’nın sigortasıdır.
Tüm bu açıklamalardan sonra karşı çıkışın en gerçekçi argümanı Hasankeyf ve çevresi olarak kalmaktadır.
Sonuç Olarak
Büyük barajlarımız yapılırken, sadece teknik, ekonomik ve finansal yapılabilirliğin değerlendirilmesini, tarihi kültürel ve doğal mirasın ise göz ardı edilmesini bir kural olarak kabul etmek mümkün değildir.
Bu kapsamda Ilısu Barajı göl alanı
içinde kalacak Hasankeyf ve çevresi
için oluşan duyarlılığın yanlış olduğunu ileri sürmek de mümkün değildir. Ancak bu tarihi ve kültürel mirası koruma çabalarına barajın diğer

olumlu özelliklerini de olumsuz gibi
göstererek tümüyle karşı bir kampanya başlatılması doğru değildir. Ilısu Barajı karşıtlığı zaman zaman büyük baraj karşıtlığı ile de birleştirilerek alan genişletilmiş ve böylece asıl
duyarlılık noktasının daha akılcı bir
şekilde ele alınıp tartışılmasından
uzaklaşılmıştır.
Sonuç olarak Ilısu Barajı konusunda bir ulusal ve uluslararası duyarlılık
yaratılmıştır. Ancak bu konu ve bu
alandaki karşı çıkışlar neden ve sonuçları ile kamuoyu önünde gerçek boyutları ile tartışılamamıştır. Aslında bu
durumun işin sonunda tarihi ve kültürel mirasın korunması çabalarına da
zarar verdiği görülecektir.
Ilısu Barajı’na karşı çıkışın en gerçekçi ve temel argümanı Hasankeyf
ve çevresindeki tarihsel mirastır. Bu
durum ne yadsınabilir ne de yadırganabilir. Ancak ulusal ve uluslararası
alanda yazılan ve yapılanlarda bu barajı tümüyle kötülemeye yönelik asılsız iddialar kullanılmıştır. Bu durum
Ilısu Barajı’na karşı duruşun, asılsız
iddialarla daha geniş bir alana, hatta
büyük barajların yapımı karşıtlığına
kadar uzanan bir alana yayıldığını
göstermesi açısından dikkatle incelenmesi gereken bir tablo ortaya çıkartmıştır. Bu tabloya dikkatli bakıldığında sadece tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bir hassasiyetin dışında bazı izlere de rastlanmaktadır. Ilısu Barajı’na karşı olurken
konuya samimi olarak sadece Tarihi
ve Kültürel Mirasın korunması açısından bakanların görüşlerine saygı
duymak gerekir.
Bunun karşısında Baraj’ın teknik,
ekonomik, sosyal, stratejik ve hidropolitik fizibilitesini detaylı bir şekilde inceleyip, değerlendirip yapılması gerektiğini savunanlara da aynı saygı
duyulmalıdır. Saygı duyulmaması gerekenler ise; bu süreçte bilgi sahibi olmadıkları konuda fikir sahibi olarak
radikal bir karşı duruşun bayraktarlığını yapanlardır.
Ilısu Barajı yapılmaz ise
Türkiye kaybedecektir,
Ancak uluslararası bir destekle
oluşturulan bugünkü tablo doğru okunamadıkça Türkiye birçok açıdan daha çok kaybedecektir. 
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Atatürk Ekonomisi Yine Güncel,
Yine Gündemde
Bar›ﬂ DOSTER

Küresel ekonomik bunal›m, tüm dünyada
kapitalizme olan inanc› ve serbest piyasa ekonomisinin mutlakl›¤›na dönük güveni sarst›.
ABD baﬂta olmak üzere geliﬂmiﬂ ekonomiler,
kamu müdahalesini, devletin düzenleyici ve
denetleyici rolünden de öte devletçi politikalar›, kamu kaynaklar›n›n seferber edilmesini
bir hat›rlad›lar, pir hat›rlad›lar. Kurtarma paketleri birbirini izledi ve sadece ABD’deki kurtarma paketlerinin toplam› 5 trilyon dolar›
geçti. Adam Smith gözden düﬂerken, Keynes
ve Karl Marks bir kez daha öne ç›kt›lar.
Türkiye de bunal›mdan pay›na düﬂeni fazlas›yla ald›. Ekonomik kriz, zaten kendi ulusal
iktisadi bunal›m›n› yaﬂamakta olan Türkiye’yi
öyle bir vurdu ki, sanayideki rekor düﬂüﬂü,
dev iﬂsizlik dalgas› izledi. Sonuçta Türkiye,
ekonomik krizden en çok etkilenen ülke olarak öne ç›kt›. Türkiye’nin yaﬂad›¤› iktisadi bunal›m, Atatürk’ün ekonomik modelini, halkç›devletçi iktisad›, mali egemenlik olmadan milli egemenlik olamayaca¤›n› bir kez daha
an›msatt›. “‹ktisats›z istiklal olmaz” diyen büyük önderin yaratt›¤› ekonomik mucizeyi anlatan kitaplara yenileri eklendi, eski çal›ﬂmalar
yeniden bas›l›r oldu.
Bu kapsamda öne ç›kan eserlerden biri de
Cazim Gürbüz’ün Asya ﬁafak Yay›nlar›’ndan
ç›kan “Atatürk Ekonomisi ve Beﬂ Destan
Adam” adl› çal›ﬂmas›. Kitab›nda Atatürk’ün
“Ekonomi Devleti” anlay›ﬂ›n›n program›n› ortaya koyan Gürbüz, ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nden 1929- 1938 aras›ndaki devletçilik dönemine, devletçi millileﬂtirme politikalar›ndan
ilk K‹T’lere, sanayi kongresi ve beﬂ y›ll›k sanayi planlar›ndan Atatürk’ün tar›m politikas›na
dek geniﬂ bir çerçevede konuyu ele al›yor.
Atatürk ve kooperatifçilik konusunu, Merkez
Bankas›’n›n kuruluﬂunu, madencilik alan›nda
yaﬂanan devrimi inceliyor. Kitab›n›n sonunda
da Atatürk Türkiye’sine büyük emek veren
beﬂ kiﬂi için yazd›¤› beﬂ destana yer veren
Gürbüz, Sümerbank’›n, Etibank’›n, demiryollar›n›n, ﬂeker fabrikalar›n›n sadece birer iktisa-

di varl›k de¤il, siyasal anlamda da ba¤›ms›zl›¤›n
simgesi, kalesi ve güvencesi oldu¤unu anlat›yor.
Sanayileﬂmeye koﬂut
olarak planlamayla birlikte
sanayi kentleri yarat›lmas›n›n tasarland›¤›n› an›msatan Gürbüz, bu yolla hem
sanayinin ülke sath›na dengeli, adil biçimde da¤›laca¤›n›, hem de bölgeler ve s›n›flar aras› geliﬂmiﬂlik fark›n›n azalaca¤›n› vurguluyor. K‹T’lerin
sadece fabrika anlam›na gelmedi¤ini, ayn› zamanda okul, yurt, kreﬂ, kütüphane, koro, tiyatro, balo, kermes, a¤açland›rma gibi toplumsal ve kültürel faaliyetlerin de lokomotifi
oldu¤unu an›msatan Gürbüz, 1919 y›l›nda
Milli ‹ktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kuruldu¤unu hat›rlat›yor.
Gürbüz’ün kitab›, Türkiye’nin sadece ekoCAZ‹M GÜRBÜZ
Atatürk Ekonomisi ve Beﬂ Destan Adam

ASYAﬁAFAK YAYINLARI*
Yay›nevi: Asyaﬁafak Yay›nlar›
Kitap Ad›: Atatürk Ekonomisi ve Beﬂ Destan adam
Yazar Ad›: Cazim Gürbüz
Yay›n Yönetmeni: ‹smet Arslan
Sayfa Say›s›: 118
Bask› Y›l›: A¤ustos 2009
Bask› Say›s›: 1. Bask›
ISBN 978 - 975 – 9159 – 14 – 6
Barkod No: 9789759159146
Fiyat›: 9 YTL
Boyut: 13.5 x 21 cm.
Kapak Cinsi: Bristol karton
Türü: Araﬂt›rma-‹nceleme
Kapak: Mehmet Özalp
ARKA KAPAK
Atatürk’ün ekonomik görüﬂ ve uygulamalar› s›r de¤il elbette. Dileyen diledi¤i kadar yay›n bulabilir bu konuda. “Dilemek” ve “bulmak”... “Olsa ile bulsa, bir araya gelse” türünden, çetin bir iﬂtir bu ülkede... Dilemiyor ya da dileyemiyor
beyni y›kanan geniﬂ kitleler. Küresel ﬂer güçlerin iletiﬂim organlar›, halk›n merak›n› baﬂka yönlere çekip, engel oluyorlar
Atatürk’ün gere¤ince ve yeterince ö¤renilmesine.
Sonra ne oluyor? Dilemeyen bulam›yor, bulamayan bilemiyor.
Peki ne olacak? Eli, kolu, dili ve kalemi ba¤l› oturulacak m›?
Hay›r elbette hay›r! Dilemeyenlere diletilecek, bulam›yorum
diyenlerin önüne koyulacak arad›klar›.
Koyulacak da nas›l?
Atatürk Ekonomisini hakk›nda kalem oynatacak adam›n,
yaln›zca araﬂt›rmac› olmas› yetmiyor. Cazim Gürbüz gibi kamu ve özel sektördeki önemli ve de¤erli deneyim ve birikimlerinin de olmas› gerek. Sonuçta, eskilerin deyimiyle “tecrü-

nomide de¤il e¤itimden
sa¤l›¤a, bay›nd›rl›ktan diplomasiye dek her alanda s›k›ﬂt›¤› ve kuﬂat›ld›¤› bir süreçte, hem Atatürk’ün ekonomi politikas› üzerinden güçlü ekonominin temellerini,
hem de ba¤›ms›z bir ülke
olman›n ilk ﬂart›n›n ekonomiden geçti¤ini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye’nin yerli mal› ve tutum haftalar›n› çoktan
unuttu¤u bir dönemde, ülkenin ekonomik k›r›lganl›¤›n›n ve d›ﬂ kayna¤a ba¤›ml›l›¤›n›n zirveye ç›kt›¤› bir süreçte milli iktisat seferberli¤ini yeniden ortaya koyuyor. Sanayi ülkesi olmaya çal›ﬂ›rken tar›m› feda eden, ama bir türlü istedi¤i ölçüde sanayileﬂemeyen Türkiye’ye
hem ulusal sanayinin önemini, hem de tar›ma
dayal› sanayinin vazgeçilmezli¤ini bir kez daha an›msat›yor.
be konuﬂacakt›r”. Atatürk devletçili¤inin kaleleri olan Türkiye’nin en büyük K‹T’lerinde çal›ﬂm›ﬂ Cazim Gürbüz. Babas›n›n ekmek yedi¤i, Ziraat Bankas›’n›n bursu ile okumuﬂ üniversiteyi, 4,5 y›l hizmetle ödemiﬂ bu bursun karﬂ›l›¤›n›. Sonra, tar›m›na bir y›ll›k eme¤in bile az geldi¤i Türk tütününün
sevdal› yari Tekel’de baﬂmüdürlük, yine bir K‹T say›labilecek
TSE’de (Türk Standartlar› Enstitüsü) Bölge Müdürlü¤ü yapm›ﬂ. Ve son olarak, özellikle hububat ve haﬂhaﬂ üreten çiftçinin gerçek kara gün dostu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
Genel Müdürlü¤ü Yönetim Kurulu üyeli¤i yaparak bir y›l bu
kurumun ald›¤› kararlara imza koymuﬂ. Bu K‹T’ler kambur
mudur, kalk›nmaya motor mudur, bunu en iyi bilenlerden
olmas› gerek. Yaln›z K‹T’ler mi, Gürbüz, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavir olarak Türk özel
sektörünün irisiyle de, ufa¤›yla da iç içe y›llard›r. Onlar›n her
halini ve derdini yak›ndan biliyor. Bu bildikleri, ona, o büyük
sorumlulu¤unu alg›latt›r›yor. Kamu ve özel sektörün, her ikisinin de vazgeçilmezli¤ini, karma ekonominin yani Atatürk
Ekonomisi’nin en do¤ru yol oldu¤unu yazmak ve savunmak, onun üstüne kutsal bir vazifedir.
Kitab› okudu¤unuzda, bu vazifenin kutsall›¤›na yak›ﬂ›r bir biçimde yerine getirildi¤ini göreceksiniz. Dahas›, Gürbüz’ün,
ﬂairli¤ini de devreye sokarak Atatürk’ün ekonomik savaﬂ›m›na kat›lan “Ekonomik Türk Beﬂleri” diyebilece¤imiz o beﬂ ülkü devi hakk›nda yazd›¤› destanlar› da zevkle okuyacaks›n›z.
Bir Sümer öyküsünde “Tarih kaydeder, fakat destan güzelleﬂtirir” der. Gürbüz’ün destanlar› da güzellemiﬂ kitab›n›, bu
güzellemeler ekonomi gibi kitlelere s›k›c› gelen bir alan› ilginç ve çekici k›lm›ﬂ.
* ASYAﬁAFAK YAYINLARI, Berfin Bas›n Yay›n’a aittir.
BERF‹N BASIN YAYIN VE T‹C. LTD. ﬁT‹.
Ca¤alo¤lu Yokuﬂu, Evren Han, No: 29 / 62
34112 Ca¤alo¤lu / ‹stanbul
Tel: (0212) 513 79 00 Faks: (0212) 512 37 20
e-posta: siparis@befin.net
www.berfin.net
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Anadolu Alevili¤inin Kültürel Kökeni:

Türk Alevili¤i
US‹AD Haber Merkezi

Türk tarihi, halk kültürü,
din ve edebiyat alan›ndaki
kitaplar›yla tan›nan gazeteci
R›za Zelyut, son kitab› ile
yine tart›ﬂma yaratacak.
Kripto Yay›nlar›’ndan
ç›kan kitab›n ad›
“Anadolu Alevili¤inin Kültürel
Kökeni/Türk Alevili¤i”

ugün Anadolu’dan Balkanlara
kadar yayılan yerlerdeki Aleviliğin Türk kimlikli bir Alevilik olduğunu bu kitap belgelerle ortaya koyuyor. Rıza Zelyut, “Anadolu Aleviliğinin Kültürel Kökeni Türk
Aleviliği” isimli son kitabını USİAD’a anlattı. Anadolu Aleviliğinin binlerce yıl geriye uzanan köklerini ortaya koyan çalışma, Aleviliğin bugünkü sorunlarına da
ışık tutuyor ve ayrıntılarıyla değiniyor.
- Önce Aleviliğin ne olduğunu sorduk. Kendisinin cevabı ayrıntılı oldu:
Alevilik; İslam coğrafyasında Ali yandaşlığı biçiminde ortaya çıkan siyasal bir
harekettir; zamanla inanç biçimine dönüşmüştür. İslam dininin Batıni yorumuna dayanır…
Batıni demek, Kuran’ı, şekle göre değil de mesajın özüne göre yorumlayan de-
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mektir. Batın, iç veya öz anlamına gelir.
Böyle olunca da İslam’ın Sünni kolunda
geçerli olan Beş Şart’tan sadece Kelime-i
Şahadet temel alınır; diğerleri ayrıntıdır.
Namaz, oruç, hac ve zekat kabul edilse bile temel kabul edilmiyor. Kuran’da yer
alan küresel mesajlar temel alınır. Kardeşlik, dayanışma, güçsüze yardım, zalime
karşı çıkmak, yardımlaşma, yetimi ve
kimsesizleri koruma; kadını eş ve eşit görmek gibi…

lam ülkelerindeki Alevilikte Batıni yön
çok azdır. İran, bugün şeklen Şii (Alevi)
ise de özü itibariyle Sünnilikten daha geride bir yeni yapılanmadır. Bizim bu kitapta anlattığımız Alevilik; Anadolu’da
görülen ve Türk ordularının içindeki
erenlerin Avrupa topraklarına da taşıdığı
Aleviliktir. Biz buna Anadolu Aleviliği diyoruz. Bu Alevilik; kendisini Hazreti Ali
ve onun üzerinden Hazreti Muhammed’e bağlar.

İRAN ŞİİLİĞİNDEN ÇOK FARKLI
- Peki bugün İslam dünyasındaki
Alevilik’te bu dediğiniz ilkeler geçerli
midir? Örneğin İran da Alevi kabul ediliyor… Orada var mı bunlar?
Bu ilkeler sadece Anadolu Aleviliği
dediğimiz Alevilik’te geçerli… Diğer İs-

- İyi de siz Türk Aleviliği diyorsunuz? Hazreti Ali ve Hz. Muhammed
Türk değil ki…
Haklısınız… Ortada bir çelişki var gibi gözüküyor. Lakin; tam tersine bir
uyum vardır.
Anadolu Aleviliği inanç boyutu bakımından İslam dininin Batıni yorumuna
dayanıyor. Böyle olunca Hz. Muhammet
nebi (peygamber), Hz. Ali de veli kabul
edilir. Alevilik, bizim yol kitabımız olan
Buyruk’larda zaten Muhammet Ali Yolu
olarak tanımlanır.
Muhammet Ali de tek varlık kabul
edilir. Tıpkı bir liranın iki yüzü gibi. Veya
bir elmanın kabuğu ile özü gibi… Hz.
Muhammet şeriatı getirmiştir; yani inancın ilk kurallarını koymuştur. Hz. Ali ise
onun özünü halka açıklamıştır. İslam’ın
şeriat ötesinde tarikat, marifet, hakikat gibi kapıları (aşamaları) olduğu kabul edilir. Alevilik; bir tür hakikat kapısına yapılan yolculuktur.
ALİ, TANRI’DIR
Alevilik; Ali yolu olarak kendini
Ali’ye bağlarsa da Ali kavramından Anadolu Aleviliğinin çıkardığı sonuç, diğer
yerlerdeki Alevilikten çok farklıdır. Burada ilk kez söylüyorum: Ali; Anadolu Ale-

viliğinde bir tanrı gibi görülmüştür… Biliyorum herkes şaşıracak
ama gerçek budur. Buna kimse
kızmasın… Tarihte Hazreti Ali
olarak bilinen kişi; Anadolu Aleviliğinde don (biçim/görüntü) değiştirerek karşımıza bir Tanrı olarak çıkar.
- Peki ama bunun Türk Aleviliği ile veya Türklerle ilgisi nedir?
İşte benim Anadolu Aleviliğine Türk Aleviliği dememin sebeplerinden birisi de budur. Çünkü; Ali, Anadolu Alevi ozanlarınca bir Tanrı gibi tasvir
edilmiştir. Alevilik uzmanı Prof. İrene Melikoff bunu eski, yani İslam öncesi Türklerdeki Gök Tanrı inancı ile açıklamıştı.
Melikoff üstadımızın bu benzetmesine
ben de katılıyorum. Yalnız, bu tanımlama
yetersizdir; eksiktir. Çünkü, Türklerdeki
Gök Tanrı (Kök Tengri/Ülgen bay) biraz
pasiftir. Ali kimliği ise daha çok Şimşek
Tanrısı’na benzemektedir. Bu benzetmenin en iyi örneklerinden birisini Sabahat
Akkiraz tarafından okunan Naad-ı Ali’de
görüyoruz… Hazreti Ali’yi öven bu deyişte Ali bir şimşek gibi anlatılır. Bu da eski
şimşek tanrısına bir göndermedir.
- Siz bu kitapta Aleviliğin sırrını çözdük derken, bunu mu diyordunuz? Ali
sırrı diye bir söz duymuştum bir Alevi
dedesinden o sır bu mudur?
Evet; Ali sırrı budur… Ali’nin yaratıcı bir gücü olduğuna inanılır… Yazılı kaynaklarda Ali’nin yüceltildiği eserler pek
çoktur. Örneğin Anadolu Aleviliği’nde 7
Ulular diye ad verilen 7 büyük ozandan
birisi de Yemini Baba’dır. Yemini 16. Yüzyılın başlarında yaşamıştır. Onun Faziletname isimli eseri Hazreti Ali’ye olağanüstü güçler yüklemektedir. Yine aynı dönemin ozanlarından olan ve 7 Ulular’dan
sayılan Virani Baba da şiirlerinde Ali’yi
ilahi biçimde tasvir eder. Bunu en net biçimde dile getiren ise Derviş Ali’dir.
Bakın 19. Yüzyılın sonlarında yaşayan Kızılbaş ozanı olan Derviş Ali ne
demiş?
Yeri göğü Arş’ı Kürs’i yaradan
Men Ali’den başka Tanrı görmedim
Yaradup kulunun kısmetin veren
Men Ali’den başka Tanrı görmedim
Binbir ismi vardır bir ismi Allah
Eğer inanmazsan hem vallah billah

eski Tanrılarının niteliği ile dolu
gibi gördüler ve öyle anlattılar.
Ali’nin tanrılaştırılması, aslında
onun Türkleştirilmesi sayılabilir.
Bu Türkleştirme ile Ali’den bir direniş sembolü de imal ettiler. İşte Kızılbaşlar, bu yüzden, Ali’ye Tanrı
dediler… Anadolu Alevisinin asıl
kimliği de Kızılbaş olmasıdır…
Bunlara karşı olanlar, düşman olanlar; Alevi olarak değil de daha çok
Kızılbaş diye kötülemişlerdir…

Âdem’i görmüşem elhamdülillah
Men Ali’den başka Tanrı görmedim
Ali gibi er gelmedi cihane
Ana da buldular dürlü bahane
Yedi kez uğradım ulu divane
Men Ali’den başka Tanrı görmedim
İşte Türkler, Ali kimliğini alıp kendi
eski tanrılarının yerine geçirmişlerdir. Zaten yakın zamana kadar dedeler; Ali’yi de
Muhammet’i de Türk kabul ediyorlardı.
İslam önderlerini Türkleştirme eğilimine
dikkat çekiyorum. Aleviliğinin bu özelliği
onun Türk Aleviliği olduğunu gösteren
özelliklerden sadece bir tanesidir.
ALİ’YE KARŞI OLANLAR
TÜRKLERİ DE EZDİLER
- Peki niçin Ali’yi almışlar? Niye
başka bir isim değil?
İslam ve Türk tarihini hatırlayınca bu
sorunun cevabı belli olur. Araplar, cihat
adı altında başlattıkları savaşlarla önce
İran’ı ele geçirdiler. Buradan sonra da Orta Asya’ya doğru ilerleyip Türk illerine
girdiler. Ayrıca Kafkaslar üzerinden de
kuzeydeki Hazar türk devletine saldırdılar. Emevi orduları Türklerin o zamanki
dağınık durumlarından yararlanıp bu
bölgeleri yaktı, yıktı, yağmaladı. Kadınları, çocukları esir edip Arabistan’a ve
Şam’a sürdü. Tapınaklar yağmalandı.
İşte bu orduları yöneten Emeviler
Arabistan’da da Ali’ye ve çocuklarına
düşman idiler. Bunlar; Kerbela’da 10
Ekim 680’de Ali’nin küçük oğlu Hüseyin’i ve akrabalarını kılıçtan geçirmişlerdi. İslam görüntülü Emevilerin saldırısına uğrayanTürkler; İslam içinde, kaderleri kendilerine benzeyen Ali’yi ve
çocuklarını buldular. Böyle olunca da
kendi kaderleri ile Ali’nin kaderini birleştirdiler. Ali’yi dayanak ve sığınak olarak görüp yağmacı ordulara onunla direnmeye çalıştılar. Bunun için de Ali’yi

KIZILBAŞ KİM?
-Kızılbaş kime denir peki?
Kızılbaş; dinsel terim olarak Hazreti
Ali’ye verilen bir unvan sayılır. Uhut cenginde Hazreti Muhammet’i öldürmek
için Halit bin Velit’in askerleri arkadan
baskın verince Ali; onlara karşı savaşmış,
bu arada yaralanmış ve başlığı kızıla boyanmış kabul edilir.
Anadolu Alevisi; kendisine Ali’yi
sembol almış ve onu tanrılaştırmış ya…
Oradan geliyor… Üstüne üstlük; bugün
artık anlaşıldı ki Kızılbaş terimi sadece Ali
yandaşlarını anlatmakla kalmıyor, asıl
Türk boylarından Kızılbaş adlı olanları da
anlatıyor. İşte bu kitapta ilk kez gösterilen
gerçeklerden birisi de budur.
Bakın bugün Rusya’daki Başkurt
Türkleri arasında Kızılbaş adlı Türk boyu
bulunur. Kızılbaş isimli boylar Orta Asya’da da bulunuyor. Böyle olunca, Türk
milleti, Ali ile Kızılbaş arasında bağ kuruyor. Burada Kızılbaş terimi ile Başkurtlar;
Kırgızlar, Özbekler, Azeriler arasında yaşayan Kızılbaş isimli kabileler anlatılmaktadır. Türkiye sosyal bilim tarihine
aktarılacak önemli bir bilgidir bu.
Türk Aleviliği isimli bu kitabımızda
önemli bir tespit daha yaptık. O da şu: Osmanlı Devleti zamanında Alevi topluluklar Kızılbaş olarak kötülenirken; bunlar
aynı zanda Türk olarak aşağılanıyorlardı.
Yani Türk ile Kızılbaş kavramları aynı sayılıyordu.
- Osmanlı Devleti Türk değil mi ki
Türkü aşağıladı?
Osmanlı Devleti’ni kuran boy, has
Türk’tür. Devleti kuran Kayı boyu, Oğuzlar’ın büyük kollarından birisidir. Lakin,
devlet şekillendikten sonra; İstanbul’da,
dönmelerden oluşan bürokrasi yönetimi
ele aldı. Bu başka milletlerden gelme üst
yöneticiler; kurucu millet olan Türk’e savaş açtılar. Bakın daha 1492 yılında Di-
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van-ı Hümayun (O zamanki Bakanlar
Kurulu) Başkâtibi Kadimi Hafız Çelebi ne
diyor: “Baban bile olsa Türk’ü katlet!”
Aynı zihniyet Türk milletinin evladı
olan ama saraya yerleşince ona düşman
olan eğiticilerde de egemendir. Mesela
Osmanlı tarihi de yazan padişah hocası
Sadettin Efendi, 16. yüzyılda Türk insanına “Etrak-i biidrak” der. Yani “Akılsız/Aptal Türk” diye aşağılar.
O dönemde Kızılbaş denilen kitle ile
Türk denilen kitle aynıdır. Hoca Sadettin
Efendi’nin Aptal Türk dediği kitle, Alevi
kitledir. Hoca Sadettin bu Türklere, Şah
İsmail’in yanında yer aldıkları için kızmaktadır. Yani Kızılbaş ile anlatılan kitle
ile Türk aynıdır. Osmanlı tarihinin bu bakış açısını da biz açık biçimde ortaya koyuyoruz…
ÇALDIRAN SAVAŞININ ANLAMI
Tarihimizde bir kırılma noktası olan
Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim olayı
var. Bu çok önemli bir konudur. 1514 yılında bu iki Türk hakanı arasında meydana gelen Çaldıran Savaşı, bugün ders kitaplarımızda Türklerle İranlıların savaşı
gibi gösteriliyor. Bu son derece yanlıştır.
Şah İsmail, Karakoyunlu ve Akkoyunlu
Türklerinin kuvvetlerini de yanına alan
birisidir. Has türktür. O, Hatayi mahlası
ile çok lirik Türkçe şiirler yazmıştır. Anadolu Aleviliğindeki 7 Ulu Ozan’dan birisi
kabul edilir ve ona çok saygı gösterilir.
Elbette ki Yavuz Sultan Selim de bir
Türk padişahıdır. Çaldıran Savaşı, o zamanlar yeryüzüne sığmayan Türk gücünün birbirine düşmesidir. Şah İsmail, doğuda kalan göçebe Türkleri, Yavuz Selim
ise batıdaki yerleşik Türkleri temsil eder.
Bu savaşta, ateşli silahları ve topları kullanan Osmanlı ordusu Şah İsmail ordusunu
yenmiştir.
Şah İsmail, Kızılbaş denilen Türk Aleviliğinin en önemli temsilcisidir. O; 15 yaşında bir delikanlı iken, 1501 yılında İran’ı
ele geçirip bir devlet kurdu. Onun sarayında ozanlar Türkçe deyişler okunuyordu. Sarayında resmi dil Türkçe idi. Onun
devletine Safevi Devleti deniliyordu. Dip
dedesinin adı Safiyüddin olduğu için. Bu
devleti kuran kuvvetler büyük ölçüde
Anadolu’daki Kızılbaş, yani Alevi Türk
boylarından seçilmiş süvarilerden oluşuyordu. Yani o da has bir Türk devleti idi
ama Alevi devleti idi…
Anadolu’da kurdukları devletten (Osmanlı Devletinden) dışlanan Türk boyla-

42

rı, İran-Irak hattında yeni bir devlet yarattılar. Bunlar Kızılbaş idiler. Böyle olunca
iki devlet arasındaki çatışmada Aleviler,
Şah İsmail yanında saf tuttular. Bu da onların Osmanlı orduları tarafından tepelenmeleri sonucunu doğurdu. Çok acı
olaylar yaşandı. Yavuz Selim, savaşa giderken 40 bin Aleviyi katlettirdi.
Bu çatışma, bizim okul kitaplarımıza
Müslüman-Şii savaşı gibi yansıtılıyor. Biz
Türk, onlar Fars… Biz iyi, onlar kötü gibi… halbuki iki taraf da Türk… Düşünün
ki bu çatışmada o zamana kadar Müslüman kabul edilen Kızılbaş Türkler, birdenbire dinsiz, imansız ilan edildiler. Kanuni Sultan Süleyman’ın şeyhülislamı
Ebussuud Efendi; Kızılbaşları öldürmenin cennete gitmek için bir yol olduğunu
ilan etti. Bu konudaki ilginç belgeleri de
kitabımıza koyduk.
Bu sürecin sonunda meşhur Celali
İsyanları var… Celali dedikleri de işte
bu Aleviler. Bozoklu Celal bir Alevi lideridir. Turhal’da devletin baskısına karşı
başkaldırmış birisidir. Sonraki isyanlar
onun adına nisbeten Celali ismiyle anılmıştır. Belirtelim ki bu isyanlar devlet
tarafından dışlanan ve acımasızca sömürülen Türk halkının dirlik düzenlik
kavgasıdır. Büyük tarihçimiz Mustafa
Akdağ’ın değerlendirmesi tam da budur.
Size bu isyanların altındaki gerçeği
anlatan bir dörtlük okuyayım:
Şalvarı şaltağ Osmanlı
Eyeri kaltağ Osmanlı
Ekende yok biçende yok
Yiyende ortağ Osmanlı

ALEVİ AÇILIMI YALANDIR
- Bugüne gelecek olursa, çeşitli zamanlarda yapılan Alevi açılımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bugüne gelecek olursak… Türkiye
Cumhuriyeti hala Türk devleti olan Safevi devletini Türk saymıyor. Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda 16 Türk devletinin adı
var ama Safevi devleti yok. Çünkü o devlet Kızılbaş devleti, öz Türk devleti; Osmanlı’dan bile has Türk devleti de ondan… Ne yazık ki Alevi karşıtlığını devletimizin kurumlarından söküp atabilmiş
değiliz. Bu zihniyetle Alevi Açılımı olur
mu? Olamaz, olmuyor da… Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, tıpkı Osmanlı Devleti’ndeki şeyhülislamlık makamı gibi; Alevileri dışlamayı, inkar etmeyi sürdürüyor.
20 yıldır bu konuda Diyanet’in izlediği
politikayı takip ettim. Diyanet; tıpkı Osmanlı şeyhülislamlık makamı gibi; Alevileri kötü ve potansiyel suçlu saymaya devam ediyor. Alevilerin inancını inkar ediyor. İslam adı altında da Sünni mezhebin
kurallarını dayatıyor. İnkarcı Diyanet Aleviler için açılıma izin vermeyince Milli
Güvenlik Kurulu izin vermiyor. Böyle
olunca da hükümetler adım atmıyorlar…
- AKP’nin girişimleri ne oluyor?
Milyonlarca Alevinin istekleri karşısında bir şeyler yapıyor görünmek zorundalar. Sonra Alevi toplumunun istekleri;
beklentileri artık sokaklara taşmaya başladı. Arıca Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler var. Avrupa Birliği’nin istediği düzenlemeler kapıda. Böyle olunca Alevi gerçeğini artık örtemiyorlar veya örtemeyecekler…
Bir başka neden de şudur: Bugün Türkiye’deki gerçek milliyetçiler Alevilerdir.
Yalnız, bizde milliyetçi denilince Hitler
nasyonalizmi ve şovenizm anlaşılıyor.
Halbuki milliyetçilik, halkın tarih içinden
beri sürüp gelen değerlerini temsil etmektir. Irk, kan, şekil, renk üzerinden değil
kültürel değerler üzerinden olaya baktığınızda milliyetçiliği simgeleyen değerler
Alevilikte yaşamaktadır. Bu yüzden de
Anadolu Aleviliği Türk Aleviliğidir, dedik ya…
Bunun kanıtlarını, belgelerini de kitaba bol bol koyduk. Anadolu Aleviliğinin
Türk işi olduğunu gösteren temel belge;
Türk dilidir. Tarihe bir göz atın. Türk dilini kullanan ve yaşatan Kızılbaş kitleler olmuştur. Anadolu Selçukluları döneminde
Hacı Bektaş Veli ve öğrencisi Yunus Emre;

daha sonraları Alevi ozanları Türkçe’yi işleyerek zenginleştirdiler.
Ayrıca; Türkçe bir ibadet dili yapıldı.
Cemlerdeki resmi dil Türkçe oldu… Kanun gücüyle değil ama yaşamın getirdiği
bir olağan sonuç olarak…
CEM TÖRENİ TÜRKE ÖZGÜDÜR
- Cem törenini biraz anlatır mısınız?
Anadolu’daki Aleviler ibadetlerini eskiden de bugün de cem töreni ile yapıyor.
Başka hiçbir İslami toplulukta cem töreni
yoktur. Bu törenin ayrıntılarına indiğimizde eski Türk inancının açık bir devamı olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili
ayrıntıları kitaba koydum. Özünde bir
kurban töreni olan cem törenini inceleyin
göreceksiniz ki içeri kurbanı ve dışarı kurbanı olarak Şamanist/Budist gelenekten
İslam içine aktarılmıştır. Cemi yöneten
dede ile Türklerin ilgisi kesindir. Dede, eski Türk inancındaki şamanın (kam, oyun,
ozan gibi adları vardır) devamıdır ve
onun İslam dervişine dönderilmiş halidir.
Bunun ayrıntısını kitap gösteriyor. Dedelik kurumunun öncesinde babalık, onun
öncesinde atalık kültü bulunur ki bu kültler Türklere özgüdür.
-Bütün Alevilerde cem ve dede var
mıdır?
Hayır! Bu kurumlar sadece Türk Aleviliğine hastır. Avrupa’ya da Anadolu
Aleviliğinin etkisiyle yayılmıştır. Bulgaristan, Yunanistan, Bosna, Arnavutluk,
Romanya gibi ülkelerde Bektaşilik adı altında Kızılbaşlık yaşatılmıştır. Bugün bile
yer yer yaşamaktadır.
- Bektaşilik ve Kızılbaşlık nedir?
Yukarıda da söylediğimiz gibi, Kızılbaşlık; Aleviliğin 16. yüzyıldaki adı sayılabilir. Bektaşilik ise Hacı Bektaş Veli’ye
bağlı Alevilik anlayışıdır. Hacı Bektaş
Veli; fikren Ahmet Yesevi’ye bağlı bir
Türk ulusudur. Yunus Emre onun fikrini
şiire dökmüştür. Bunun ayrıntılarını da
kitapta açıkladık. Bektaşilik ile Kızılbaşlık aynı sayılır… Zihniyet, ibadet şekli,
dil, hayat tarzı aynıdır… Türkçe ibadet,
dede veya babaya bağlılık, cem ibadeti
gibi…
Bunların eski Türklerde izlerini kolayca buluyoruz. Kurban törenleri, topluca
yapılan bir ibadet biçimi olarak binlerce
yıl eskiye uzanıyor. Çin kaynaklarında bile ilkbahar ve sonbaharda toplu kurban
törenlerinin yapıldığı, buralarda kımız

dahi içildiği belirtiliyor. Kımız, sütten yapılan bir içkidir.
TÜRK DAMGASI:DOLU (tolu)
-Dolu geleneği nedir?
Bugün Alevi cemlerinde de eskiden
kurban törenlerinde olduğu gibi dolu içilmektedir. İşte Anadolu Aleviliğine Türk
Aleviliği dememizin temel nedenlerinden birisi de bu dolu geleneğidir. Dolu;
tamamen Türklere özgü bir gelenektir. Kitabımızda ayrıntılı biçimde açıkladık. Dolu; ayak veya kadehin Türkçe adıdır. Cem
törenlerinde, saki cemde bulunan olgun
erkeklere; cem bittikten sonra dolu sunar.
Dolu’yu alan dedenin önünde dara durur; (saygı duruşuna geçer), dede duasını
okur, bundan sonra o kişi doluyu içer.
Dolu’da şarap veya rakı olur… Bugün
Balkanlardaki Aleviler arasında da bu gelenek aynen yaşamaktadır. Bu dolu; ibadetin bir parçası gibi kabul edilir. Adına
Hak Dolusu, Ali Dolusu, Kırklar Dolusu
da denilir… Dolu geleneği; cem ibadetini
Sünni İslam’dan tamamen ayıran bir tavırdır. Ve tarafımızdan bilim dünyasına ilk
kez sunulan bir gerçek olarak şunu ortaya
koyuyoruz: Dolu geleneği; Orta Asya ve
Güneydoğu Avrupa Türk halklarında binlerce yıldır yaşayan bir gelenekti.
Bunu, bugünkü Ukrayna’da yaşamış
olan ve tarihleri 2700 sene öncesine uzanan Saka Türklerinde bile görmekteyiz.
Bugün bile mezar taşlarında, iki eliyle dolu tutan insan heykelleri bulunmaktadır.
Ukrayna’dan Kırgızistan’a ve Doğu Anadolu’ya kadar Türk halklarının yayıldığı
coğrafyalarda dolu tutan bey heykelleri
karşımıza çıkıyor.
Dolu, eski söyleyişiyle tolu, Türk hakanları karşısına dizilen beylerin bağlılık
yemini içmek için içtikleri içki idi. Tolu tutan beyler, hakan karşısında diz çökerler
ve verilen toluyu içerlerdi.
Alevi cem törenlerinde de dolu verilen kişi, dede karşısında aynı pozu alır ve
iki eliyle tuttuğu doluyu içer. Bu gelenek,
İslam öncesi Türklerden İslam içine aktarılarak yaşatılmıştır. Türke özgü olan bu
dolu geleneği, Alevilerin 7 Ulu Ozan dediği ozanlarca da çok kutsal bir olgu olarak anlatılmıştır. Öyle ki Kırklar Meclisi’nde Ali ile Muhammed’in bile dolu içip
esridikleri ve samaha durdukları (semah
ettikleri) inancı Türk Alevileri tarafından
kabul edilmektedir.
İşin daha ilginç bir yanı var: Dolu tutan bey balbalları heykelleri Hakkari’de

bulundu ve Van Müzesi’ne konuldu. Beli
kemerli, kemerinde hançer sokulu beyler,
dolu tutar vaziyette anlatılmışlardır. Aynı
heykellerin resmini araştırmacı Servet Somuncuoğlu Taştaki Türkler isimli çalışmasında yayımlamıştır. O; Asya’nın geniş
coğrafyasında binlerce tolu tutan heykel
resimlemiş bulunuyor. Aynı heykellerin
Rusya sınırları içinde ve Ukrayna’da da
bulunması, buraların Türk yurdu olduğu
gerçeğini yeniden düşünmemizi sağlıyor.
ALEVİLİĞİN DİREĞİ
- Anadolu Aleviliğine Türk demenizin başka gerekçeleri var. Hem de bol
bol…
Alalım bağlamayı… Bağlama; Alevilikte kutsaldır. O, telli Kuran sayılır. Aynı
sazın Asya’daki adı kopuzdur. Kopuz da
kutsaldır. Ayrıca; bağlama Avrasya’da
Türklere özgü bir sazdır. Cemi yürütmek
için mutlaka bağlama eşliğinde deyiş, nefes, düvazimam, naat, mersiye, tevhit, miraciye, nevruziye okumak gerekir. Bu da
ozan kopuzunun kullanılması ile yapılır.
Cemin direği olan bağlama bile Aleviliğin
dediğimiz gibi Türk işi olduğunu göstermeye yeter.
Hemen belirtelim ki bin beş yüz sene
öncesinde bile Türk çadırlarında ozanlar
saz çalıyordu. Türkmenistan’daki saz ile
Hacı Bektaş Veli dergahındaki saz da aynıdır. Yani; atalarımızdan aldığımız İslam’dan çok önceki değerleri bugünlere
taşımışız. Bunlar İslam dininde yok ama
Türk Aleviliği kendi eski inancını Kırkların Cemi adı altında şekillendirerek devam ettiriyor. Cem törenine kızanlar; aslında Türk milletinin eski inancına kızanlardır.
Alalım geyik kültünü… Bundan 12
bin sene önce Türk illerinde taşlara çizilen geyik resimleri var elimizde. Bengütaş denilen ölümsüzlük taşlarında geyikler kutsal varlıklar olarak çizilmişler.
Gök Tanrı’ya doğru uçar gibi… Bu kutsal geyikler insanlara yol gösterici sayılır.
Batı Hunları’nın Kırım bölgesini ele geçirmelerinde onlara bir geyiğin yol gösterdiği inancı kaynaklarda yer alıyor.
Bunlar Ağaçeri boyu olarak Kafkaslar
üzerinden Anadolu hattına geliyorlar.
Bugünkü Tunceli de dahil olmak üzere
Doğu’nun ve güneyin dağlık bölgelerine
yerleşiyorlar. Ağaçerilerine daha sonra
Tahtacı deniliyor. Ağaçeri Türklerinin
yerleştiği Antalya’da Abdal Musa Dergahı vardır. Kızılbaş Türkler arasında
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doğan bir söylenceye göre; büyük Alevi
ozan Kaygusuz Abdal’ı da bir geyik bu
dergaha çekmiştir. Bu rivayete tüm Aleviler inanır. Yani kutsal geyik inancı bugün bile eski Türk inanışı olarak Aleviler
arasında yaşar. Geyik; 2700 yıl önceki Saka Türklerinin (Ukrayna) totemlerinden
biridir.
KÜN –AY’DAN
MUHAMMET –ALİ’YE
Size Türk Aleviliğinde Muhammet
ve Ali’nin nasıl ulusal bir sembole dönüştürüldüğünü de kısaca açıklayalım.
Eski Türklerde “kün-ay” piktogramı
vardır. Bunu, Prof. Emel Esin çalışmalarında ayrıntıyla ortaya koymuştur. Eski
Türklerde Kün, gün yani Güneş demektir; ay ise hilali anlatır. Güneş (Kün) Gök
Tanrı’yı, Ay ise yer altı tanrısını sembolize eder. İki tanrının birliğini anlatmak
üzere; Milattan öncelerde Türk bölgelerinde güneş ve ayı bir arada gösteren
simgeler oluşturuldu. Bunlar paralara bile işlendi. Güneş, dallı bir küre gibi çizildi. Zamanla dallar azaltıldı ve yıldız gibi
işlendi. 12 dallı, 8 dallı, 6 dallı (Davut Yıldızı denilen ama Yahudilere değil TürkHint bölgelerine özgü olan meşhur yıldız) ve 5 dallı yıldızlar ortaya çıktı. Kün
ay sembolü de zamanla ay ve yıldız şeklini aldı.
Güneş ve Ay Türklerde Tanrı olduklarından bu Tanrılara olan saygıyı Türkler
İslam içinde bile sürdürdüler. Bunun sonucunda da güneşi Muhammet; ayı da
Ali yaptılar. Böylece Türkün İslam öncesindeki gün-ay’ı İslam içinde Muhammet-Ali yapıldı ve Aleviliğin merkezine
yerleştirildi… Bugünkü bayrağımızda
Muhammet Alinin sembolleri dalgalanıyor. Bu önemli gerçeği de ilk kez ortaya
koyuyoruz…
- İlk kez ortaya koyduğunuz başka
kanıtlar, belgeler var mı?
Pek çok… Mesela; Aleviler cem törenlerinde Türkçe dua ederler. Bunun eski
Türk dualarının devamı olduğu ortada.
Alevi ozanlarının okuduğu deyişler de
eski Türk şiirinin yeni bir şekli gibi… Birçok örneği koyduk.
Size başka bir örnek daha: Hacı Bektaş Dergahı’nda bulunan kara kazan (büyük kurban kazanı) eski Türklerde hakanların ve tiğinlerin mezarları çevresinde yapılan büyük yapılarda karşımıza çıkıyor. Macaristan’daki Avar Türklerinin
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yerleşim bölgelerinden yüzlerce karakazan bulundu. Ayrıca; Kuzey Türklerinin
(Sakalar, Hunlar, Alanlar, Avarlar, Kıpçak/Kumanlar) mezarlara yiyecek koyma geleneği bugün de Tahtacı Alevileri
arasında yaşatılıyor. İslam öncesi mezar
anıtlar, İslam sonrasında dergah gibi yapılandırılıyor. Kül Tigin mezarı, bin sene
sonraki dergahların ana modeli oluyor.
Ayrıca, eskiden yerin, suların, ağaçların
ruhu olduğuna inanılırdı. Ocağın kutsallığı da öyle… Bütün bunlar; bize Türk
Aleviliği dediğimiz bir Alevilik tarafından aktarılmıştır
KÜRT ALEVİ YOKTUR
- Kitabınızda yer alan bölümden birisi de Alevilerin etnik kimliği ile ilgili… Siz; Alevilerin Kürt olduğu iddiasını kabul etmiyorsunuz. Bu konuyu biraz açar mısınız?
Alevilerin Kürt olduğu iddiası, siyasal sebeplerle son 20 yıl içinde piyasaya
sürüldü. Bu iddianının hiçbir bilimsel
temeli yoktur. Çünkü Türkiye’de yaşayan Alevilik, cem töreni ile somutlaşır.
Bu tören de tamamen Türkçe üzerinden
yürütülür. Alevilerin 7 Ulular denilen
ozanlarından hiçbirisi Kürt değildir.
Bunların Kürtçe tek şiiri de yoktur. Anadoludaki Alevi ulularından hiçbirisi
Kürt değildir. Aleviler; ibadette dolu
alırlar; bunun Kürtler arasında mümkün olmadığını herkes tahmin eder. Cemin duaları da Türkçedir. Deyişler, nefesler, düvazlar Türkçedir.
- Peki ama Arap Alevi var, Fars Alevi
var; Kürt Alevi neden olmasın?
Çok güzel soru… Bizim sözünü ettiğimiz; Anadolu’da yaşayan Alevilik. Bu
Alevilik Arap veya Fars veya Hindu veya
Berberi Aleviliğine benzemez. Kürtlerden
de mutlaka Alevi olanlar vardır. Fakat onların Aleviliği Arap Aleviliği gibi olabilir.
Biz bu topraklardaki Alevilikten söz ediyoruz. Cem yapıp saz çalan ve duasını
Türkçe eden bir topluluğa Kürt demenin
bilimsel bir mantığı olmaz.
DOĞUDAKİ ALEVİLER
KÜRTLEŞTİLER
- Duasını Türkçe okuduğu için mi
Kürt Alevi olmaz, Sünni Türkler de
Arapça ibadet ediyor…
Eğer bu kişi hem Kürt’üm diyor hem
de cem törenini ibadet kabul ediyorsa
çok büyük bir ihtimalle Türk’tür ama za-

man içinde asimile olmuş; yani Kürtleşmiştir. Ben bu Türk Aleviliği isimli kitabımda işte bu gerçeği oldukça ayrıntılı
biçimde ortaya koydum. Oğuz boylarından doğuda bulunanlar içinden birçokları Aleviliği benimsemişlerdi. Bunların
bir bölümü üç büyük darbe sonucunda
Kürtleştiler…
Osmanlı tarihini iyi inceleyince görüyoruz. Yukarıda açıklamıştım. Devleti kuran Türklerin Oğuz boyudur. Oğuz içindeki Kayılardan gelir Osmanoğulları.
Devlet egemenleştikten sonra kurucu
kimlik ile kavgaya başladı. Halbuki Osmanlı’nın temel ordusu olan Yeniçeriler,
hacı Bektaş çizgisine göre şekillendirilmişti. Bu orduya Ocağ-ı Bektaşiyan denilirdi. Bunlar, “Pirimiz hünkârımız Hacı
Bektaş Veli demine devranına hu diyelim,
hu!” diye gülbank (dua) okurlardı.
Zamanla devlet yönetimi devşirme
bürokrasinin eline geçti. Devlet, halkı vergilerle ezdi, buna taban tepki gösterdi. Sonuçta; saray yönetimi ile halk ayrı düştü.
Bu süreçte İran’da ortaya Şah İsmail
adlı Alevi bir Türk delikanlısı çıktı. Anadolu’daki Alevi oğuz boylarının savaşçı
unsurlarını yanına alıp devlet kurdu.
Anadolu İran tarafına doğru akmaya
başladı. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan
Selim, bu yeni devletin genişlemesini engellemek için o tarafa doğru Çaldıran seferine çıktı.
Bunun öncesinde; bölgede bulunan
Kürt aşiret reislerini de kendi yanına çekecek düzenlemeler yaptı. 33 kadar Kürt
beyine derebeylik hakkı verildi. Osmanlı
padişahları bu Kürt beylerini; Kızılbaş
üzerine giderken yanında kullandı. Böylece; bölgedeki Alevi oğuz boyları hem
Osmanlının hem de onun paralı askeri
konumuna gelen Kürt aşiret reislerinin
baskısı altında kaldılar. Kırılmaktan kurtulmak için de bu boylar, yer yer Kürt
beylerinin korumasına girdiler. Bu süreçte dillerini unutup Kürtçe öğrendiler.
Türk Aleviliği kitabımızda bununla ilgili
üç önemli belgeyi de yayımlıyoruz. Yalnız; iş bununla da kalmadı… Celali İsyanları sürecinde de Alevi Türk boyları
ezildiler. Onlar bu yüzden uzak alanlara
saçıldılar ve ağaların korumasına sığındılar. 1826 yılında “. Mahmut yeniçeri
Ordusu’nu kaldırdı. Bu ordu, kendisini
Hacı Bektaş Veli çizgisine baglı saydığı
için; Bektaşiler de Yeniçeriler gibi takibe
uğradılar. Bektaşi babaları asıldı, dedeler
sürüldü. 

Atam seni
her daim sevgi,
sayg› ve minnetle
an›yoruz.

GÜNDEM

Lozan Üzerine Üç Görüþ
Söyleﬂi: Bar›ﬂ DOSTER
Emekli büyükelçi ve tarihçi Bilal ﬁimﬂir:

“AB, Türkiye’de Müslüman
Az›nl›k Yaratmak ‹stiyor”
mekli büyükelçi ve tarihçi Bilal Þimþir,
adeta üniversite gibi çalıþan, yetkin ve
üretken bir araþtırmacı. Türk tarihi üzerine
çok sayıda kitabı var. “Atatürk ve Yabancı Devlet Baþkanları”, “Malta Sürgünleri”, “Kürtçülük”, “Bizim Diplomatlar”, “Atatürk ve Afganistan”, “Doðunun Kahramanı Atatürk”, “Dıþ Basında Laik Cumhuriyetin Doðuþu”, “Atatürk ve
Cumhuriyet”, “Ermeni Meselesi”, “Lozan Telgrafları”, “Türkmenler”, “AB, AKP ve Kıbrıs”,
“Þehit Diplomatlarımız”, “Bulgaristan Türkleri” kitaplarından bazıları. Türkiye’nin baðımsızlıðı, bütünlüðü ve egemenliðine büyük zarar verecek adımların, “açılım” adı altında piyasaya sürüldüðü bir süreçte Þimþir, Lozan
Antlaþması’na sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiðini söyledi. Þimþir’le Ýstanbul Barosu’nca düzenlenen Lozan etkinliðinde konuþtuk.
- Ýsmet Paþa Lozan’a giderken hangi
konuda kesin talimat almıþtır?
Ýsmet Paþa’ya yola çıkarken 3 sayfa 14
maddelik bir talimat verilir. Bu talimat Misakı Milli’nin geniþletilmiþ, güncelleþtirilmiþ halidir. Bu talimatta Ermenistan’ın kesinlikle kabul edilemeyeceði belirtilmiþtir.
- Ýngiliz istihbaratı Londra’ya “Türk-

E

ler Cumhuriyet’e gidiyor” notunu geçmiþtir. Bu durum, Ýngilizlerin Milli Mücadele’nin amacını çok erken gördüklerini
kanıtlamıyor mu?
Ýngilizler Ulusal Kurtuluþ Hareketi’ni 19
Eylül 1919 tarihinde “Anadolu Cumhuriyeti
kuruluyor” diye Londra’ya rapor etmiþlerdir,
hem de daha Anadolu’da kimse Cumhuriyet
lafını etmezken. Gandhi Hindistan’da hapisteyken, Ýngilizlerin ele geçirdiði Misak-ı Milli
belgesini bir yolunu bulup elde etmeyi baþarır ve okuduktan sonra “Bu milli vatandır”
der. Çünkü Misak-ı Milli bir sınır çizmiþtir,
saðlam bir bünye için devletin, vatanın sınırını çizmiþtir. Dil, din, ırk, emel bakımından
olabildiðince türdeþ, karþılıklı saygı ve özveriye dayanan bir vatandır bu. Osmanlı Ýslam
çoðunluðunun hiçbir nedenle ayrılamayacaðını vurgulayarak, birlikte yaþanacak bir vatan yaratmaya çalıþmıþtır.
- Lozan müzakereleri hayli çetin geçmiþtir öyle deðil mi?
Görüþmeler baþladıðında Musul, Ýstanbul ve Boðazlar Ýngiliz iþgalindedir. Adalar konusunda Türk heyetinin çok ileri gitmesi
mümkün deðildir, çünkü donanmamız yoktur. Osmanlı borçları bölüþtürülmüþtür, kapi

Türk Tarih Kurumu Üyesi Prof. Dr. Kemal Çiçek:

“Ermeniler 1. Dünya
Savaþı’nda Savaþan Taraftı”
ürkiye aylardır “açılım” yapıyor, “açılım”
konuþuyor. Milli maç ile baþlayan “diplomatik açılım”, içi bir türlü doldurulamayan
“demokratik açılım” derken, iþ artık Lozan’daki kırmızı çizgilerimize kadar geldi, dayandı. Bu konuyu Türk Tarih Kurumu Ermeni
Araþtırmaları Masası Baþkanı Prof. Dr. Kemal
Çiçek’le görüþtük.
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- Ermeni iddiaları, Ermenilerin ve Ermenistan’ın kendi talebi olmaktan çok,
emperyalizmin Türkiye’ye karþı bir tehdit aracı olarak mı kullanılıyor?
Lozan’daki Türk heyetine, “Müzakerelerde Ermeni yurdu üzerinde diretirlerse, görüþmeleri kesip Ankara’ya dönün, asla ödün
vermeyin” talimatı verilmiþti. Türk heyeti, Er-

tülasyonların kalkması ise en önemli kazanımdır. Sevr’e göre ordunun 50 bin askerle
sınırlandırıldıðını, bunun da 25 bin kadarının
padiþaha baðlı olduðunu unutmamak gerekir. Lozan müzakereleri 7 ay sürdü ve biz bu
çetin görüþmelerde 7 devletle boðuþtuk.
- En sert pazarlıklardan biri de azınlıklar için yapılan deðil miydi?
Azınlıklar, Osmanlı’nın Rumeli’deki topraklarının parçalanmasında çok iþ gördüler.
Lozan’da Rumlar için mübadele vardır. Ermeniler için mübadele istenmemiþtir. Çünkü
hem Doðu sınırı Lozan’dan önce çizilmiþti,
hem de Lozan’da Ermeni temsilcisi yoktu.
Azınlıklar meselesi çok çetin geçmiþtir. O zamana dek gayri Müslim sözünden hep Hristiyan azınlıklar anlaþılırken, Lozan’da bizi hallaç pamuðu gibi atmak için “Müslüman azınlık” lafını icat ettiler. Bu þekilde hem etnik,
hem de mezhepsel anlamda Anadolu’yu rahatça bölmeyi amaçlıyorlardı. Aralık 1922’de
o kadar yoðun biçimde “Müslüman azınlık”
dayatması yapılmıþtır ki, hem bu konu için,
hem de kapitülasyonlar meselesi için Ankara’da Atatürk ve Fevzi Çakmak, “Gerekirse
savaþa devam ederiz” demiþlerdir. Lozan imzalandıktan sonra da 1930 yılına dek Suriye
için Fransızlarla görüþmeler sürdü.
- Günümüzde de Müslüman azınlık
yaratmak isteyenler yok mu?
Avrupa Birliði günümüzde de Müslüman
azınlık yaratmak istiyor, buna dikkat etmek
lazım.

meni meselesinin Lozan’da konuþulamayacaðını vurgulamıþtır hep. O günden bu yana
Ýngiltere ve ABD konuyu hep gündemde tutmuþlar ve Ermeni devleti konusunda ısrar etmiþlerdir. Lozan’daki Türk heyeti ise Ermeni
iddialarının Azınlıklar Alt Komisyonu’nda konuþulmasına da karþı çıkmıþtır.
- Lozan’da da bu konuyu hep Avrupalı
devletler sıcak tutmaya çalıþmadılar mı?
Ermeniler, 1. Dünya Savaþı’nda savaþan
bir taraftı, tebaası oldukları Osmanlı Devleti’ne karþı savaþmıþlardır. ABD’de o dönemde Ermeni göçü nedeniyle bir kamuoyu
oluþmuþtu. Amerikalı Ermeniler, ABD Baþ-

kanı’na kendi tezlerini anlatan mektuplar
yollamıþlardır sürekli. Amerikan Ermeni Dernekleri, ABD’nin Lozan’da sadece gözlemci
olmasına raðmen, Amerikan heyetinin bu
konuda diðer heyetlere baskı yapmasını istemiþtir. Lozan’da Amerikan heyetinden daha kalabalık bir Ermeni heyeti vardır ve bu
Ermeniler ABD, Fransa, Ýngiltere ve Ýsviçre’den gelen Ermenilerdir. Niyetleri de Lozan’da, ABD’de ve Ýngiltere’de bir kamuoyu
oluþturmaktır. ABD Heyeti ise Lozan’da sadece gözlemcidir ve bu heyete Ermeni konusunu gündeme getirmesi yönünde bir tebligat verilmemiþtir.
- Lozan’da gözlemci olan ABD, Ermenilerin tüm baskısına raðmen, neden Ermeni konusuna girmek istemedi?
ABD heyeti, Ýngiltere Ermenistan konusunda Türkiye’yi sıkıþtırsa bile, Ýngilizlerin bu
konuda samimi olmadıðını biliyordu. Çünkü
Ýngiltere, bu konuyu Musul’a karþı bir koz olarak kullanmak istiyordu. ABD heyetinin Lozan’da Ermeni meselesi konusunda doðrudan bir çıkarı da, bir fikri de yoktu. ABD heyeti, “SSCB’de bir Ermenistan var, Türkiye içinde ayrı bir Ermeni devletine gerek yok” þek-

linde düþünüyordu. Onları asıl yönlendiren
Lozan’daki Ermeni heyetiydi. Bu heyet bir
din dayanıþması yaratmaya çalıþıyordu.
- Bu dini dayanıþma konusunda baþarılı oldular mı?
Kabul etmek gerekir ki 1890’dan beri bu
din dayanıþması iþini çok baþarılı biçimde iþlemiþler ve Avrupa’daki halklar nezdinde büyük bir taban oluþturmuþlardır.
- ABD ve Avrupa Ermeni meselesinde o gün olduðu gibi bugün de çifte
standart gütmüyor mu?
ABD ve Ýngiltere, Ermeni meselesini azınlık haklarının korunması kapsamında ele almamıþlardır. Mesela 1923 yılında Türkiye’nin
nüfusu 13 milyonken, Türklerin nüfusunun
yaklaþık 4 milyon olduðunu öne sürmüþlerdi.
Yani Anadolu’da Türkleri azınlık olarak gösterip, sahtekârlık yapıyorlardı, hem de insan
hakları maskesi takarak. Ermeniler de
ABD’yi, Ýngiltere ve Fransa ile birlikte hareket
etmeye zorlamak için, 1. Dünya Savaþı’nda
aynı safta savaþtıklarını sürekli anımsatmıþlardır. Bu nedenle biri Doðu Anadolu’da, diðeri de Fransızların yardımıyla Çukurova’da
olmak üzere iki Ermenistan devleti istemiþ-

Gebze Yüksek Tek. Enstitüsü, Strateji Bilimi Bölümü Araﬂt›rma Görevlisi Ercan Karakoç:

“Montrö ile Türkiye Egemenlik
Yetkilerini Geri Almıþtır”
ürk Boðazlarının statüsünü tartıþmaya açan
Türkiye’nin egemenlik hakkını sorgulayanlar,
Montrö’nün güncellenmesi ve deðiþen koþullara
uyarlanması gerektiðini söylerler her zaman.
2008 Aðustos ayında Gürcistan ile Rusya arasında yaþanan savaþ ise Montrö Boðazlar Sözleþmesi’nin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduðunu,
ABD tarafından tadil edilmesi istenen bu sözleþmeye sahip çıkmanın Türkiye açısından ne denli
yaþamsal olduðunu bir kez daha gösterdi. Konuyu, dıþ politika uzmanı ve Gebze Ýleri teknoloji
Enstitüsü Öðretim Üyesi Dr. Ercan Karakoç’la görüþtük.
- Diplomaside su yollarının nasıl tanımlandıðını kısaca anlatır mısınız?
Uluslararası hukukta su yolu, doðal ve suni
olarak ikiye ayrılır. Örneðin Süveyþ ve Panama kanalları suni su yollarıdır. Tarihte Sokullu Mehmet
Paþa’nın da Don ve Volga ırmakları arasında bir
kanal açmayı düþündüðü bilinir. Buna karþılık Çanakkale ve Ýstanbul Boðazları ise doðal su yollarıdır.
- Türk Boðazları’nın stratejik konumundan bahseder misiniz?
Boðazlar tarih boyunca büyük devletlerin
mücadele alanı olmuþtur. Ýstanbul’un fethi ve
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sonrasında Kırım’ın alınmasıyla tamamen Türklerin denetimine giren Boðazların bu durumu 18.
yüzyılın son çeyreðine kadar sürmüþtür. 1774 Küçük Kaynarca Anlaþması ile Rus ticaret gemilerine Boðazlardan geçiþ hakkı tanınmıþtır. Boðazlar
böylelikle önce ikili, sonra da çok taraflı anlaþmaların konusu olmuþtur. Rusya güneye inmeye çalıþırken, Ýngiltere de Rusların iniþini engellemek
için çabalamıþtır.
- 19. yüzyılın baþından itibaren Boðazları da içeren çok sayıda anlaþma yok mu?
1809’da Ýngiltere ile Kal’a- i Sultaniye,
1829’da Rusya ile Edirne, 1833’te yine Rusya ile
Hünkar Ýskelesi, 1841’de Londra Boðazlar Sözleþmesi, 1856’da Paris Antlaþması ve Boðazlar
Sözleþmesi, 1871’de Londra Antlaþması,
1878’de Berlin Antlaþması’nda konu geçer. Daha
sonra da 1918’de Mondros Mütarekesi’nde,
1920’de Sevr Antlaþması’nda, 1923’te Lozan
Antlaþması’nda konu ele alınır ve nihayetinde
1936’da Montrö Boðazlar Sözleþmesi’nde çözülür.
- Boðazlar açısından en kötü dönem, Osmanlı’nın son dönemi deðil mi?
Mondros Mütarekesi ile baþlayan süreçtir. Almanya, Ýtalya bile Boðazlar konusunda taraf ol

lerdir. Fransa da, parayla 250 bin Ermeni’yi
Çukurova’ya taþımıþ ve bunu Lozan’da bir
koz olarak kullanmıþtır. Ermeniler de sürekli
olarak “Biz savaþan tarafız, 1. Dünya Savaþı’nda sizinle aynı safta, sadakatle, aynı idealler için savaþtık. Bize verdiðiniz sözleri tutun.
1915 yılında tehcir edildik. Bizleri Türklerin
insafına bırakmayın” diyerek Batı’daki kamuoyu desteklerini artırmaya çalıþmıþlardır.
- Günümüzde Ermeni diasporası ve
devlet adamları, “Biz savaþan taraftık”
lafını pek aðızlarına almıyorlar.
Almıyorlar, çünkü savaþan taraf, baþına
gelecekleri bilmesi gereken ve bunlar baþına
gelince de katlanan taraftır.
- Sözde soykırım konusundaki abartılı rakamları nasıl buluyorsunuz?
Diyorlar ki, 2.5 milyon Osmanlı Ermenisinden 1 milyon 250 bini, yani yarısı savaþta öldü,
700 bin Ermeni hayatta kaldı. Bu sayılar çok
abartılıdır çünkü o dönemde en fazla 1.5 milyon Ermeni vardı bu topraklarda. Bunu bildiði
için de Fransa Ermenilere, “Size devlet kurmamız için yeterli nüfus yok” demiþtir. Ama Lozan’daki Ermeni lobisi, Ermeni sorununun alt
komisyonda ele alınmasını saðlamıþtır.

muþtur. Sevr’de ise Boðazların statüsü 37- 61.
maddeler arasında belirlenmiþtir.
Boðazlar üzerinde Türklerin hiçbir etkisi yoktur.
Cemiyet-i Akvam denen Milletler Cemiyeti’nde Ýngilizlerin egemen olduðu bir dönemdir. Boðazlar
bölgesi askeri amaçlarla Ýngiliz, Fransız ve Ýtalyanlar tarafından kullanılacaktır.
- Lozan’da Boðazlar konusu yine sert tartıþmalara neden olmadı mı?
Lozan’da Boðazlar konusunda Türkiye’ye iki
tür kısıtlama getirilmiþtir ve Türkiye Atatürk’ün
baþarılı diplomasisi sayesinde Boðazlar üzerindeki tam egemenliðini Montrö ile elde etmiþtir.
Boðazlar meselesi, aynen Hatay meselesi gibi Lozan’da istediðimiz gibi çözülemeyen, zamana yayılarak çözülen sorunlardan biridir.
- Atatürk’ün Lozan sonrasında dünya
dengelerini de gözeterek Boðazlar konusunu nasıl çözdüðünü kısaca anlatır mısınız?
1933 yılında Japonya’nın Mançurya’ya, 1935
yılında da Ýtalya’nın Habeþistan’a saldırması, Almanya’nın Versay Anlaþması’na uymayıp Ren bölgesini silahlandırması dünya dengelerinin deðiþtiðini, statükonun bozulduðunu gösterince, Türkiye
de bu yeni durumu dikkate alarak, Boðazlar meselesinin yeniden görüþülmesini istemiþtir. Ankara,
tüm taraf devletlere birer nota verip, siyasal koþullar deðiþtiðinden, hükümlerin de deðiþmesi gerektiðini vurgulamıþtır. Ve sonuçta Montrö ile Türkiye egemenlik yetkilerini geri almıþ, Boðazlar Komisyonu kalkmıþ, Türkiye’nin Boðazlar bölgesinde asker bulundurmasının önü açılmıþtır.
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2010 ÖSS de¤iﬂti
Katsay› uygulamas› kalkt›
US‹AD Haber Merkezi

YÖK Genel Kurulu
ﬁubat ay›nda YGS ve LYS
olarak 2010’da iki aﬂamal›
yap›laca¤›n› duyurdu¤u
ÖSS’de bir de¤iﬂikli¤e
daha giderek meslek
liselilere farkl› katsay›
uygulamas›n› kald›rd›.

ÖK Genel Kurulu 2010’da yapılacak ÖSS’ye ilişkin değişiklikleri Şubat ayında açıklamıştı. Temmuz’da da yıllardır tartışmaları
süre giden katsayı uygulamasında değişikliğe gitti. Meslek liselilerin üniversiteye girişinde uygulanan katsayı
kaldırıldı. Yeni sisteme göre yerleştirme puanlarının hesaplanmasında
ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları
0.15 katsayısı ile çarpılacak. Öğretmen
lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları
tercih etmeleri halinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0.06 ek bir katsayı ile daha çarpılacak. Böylece, meslek liseliler, kendi alanları dışında herhangi bir bölüme yerleşmelerinde, genel liselere göre hiçbir farklılık yaşamayacak. Örneğin bir tıp fakültesini
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sadece fen alanından mezun olanlar
değil, tüm alanlardan mezun olanlar
da tercih edebilecek. Ancak kendi
alanlarında üniversiteye devam etmek istemeleri durumunda ise ek bir
puan daha alacaklar.
YÖK Genel Kurulu, 21 Şubat’ta aldığı kararla 2010 yılından itibaren
yükseköğretime geçişte uygulanacak
yeni sınav sistemini değiştirdi. Alınan
karara göre üniversitelere giriş sınavı
2010 yılından itibaren iki aşamalı yapılacak. Birinci aşama Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınav olacak.
İkinci aşama ise Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olarak adlandırılan 5 sınavdan oluşacak.
YGS’de orta öğretimde okutulan
ortak derslerin yükseköğretim açın-

dan temel belirleyici olanlarından sorular sorulacak. Bu sınavda Türkçe dil
ve anlatım, temel matematik, sosyal
bilimler ve fen bilimleri alanlarından
sorular sorulacak. Tüm adayların katılacağı bu ilk aşamada her bir testte 40
soru olmak üzere toplam 160 soru sorulacak, 160 dakika süre verilecek.
YGS Sonucu 6 Ayrı Puan
Türü Belirlenecek
YGS sonucunda altı ayrı puan türü
belirlenecek. Bu puan türlerinin her
birinde testlerin yüzde olarak ağırlıkları farklı olacak. Buna göre,
YGS-1'de Türkçenin ağırlığı yüzde
20, Temel Matematik'in ağırlığı yüzde
40, Sosyal Bilimler’in ağırlığı yüzde
10, Fen Bilimleri’nin ağırlığı yüzde 30
olacak.

YGS-2'de ise Türkçenin ağırlığı
yüzde 20, Temel Matematik'in ağırlığı
yüzde 30, Sosyal Bilimler’in ağırlığı
yüzde 10, Fen Bilimleri’nin ağırlığı
yüzde 40.
YGS-3'de de Türkçenin ağırlığı
yüzde 40, Temel Matematik'in ağırlığı
yüzde 20, Sosyal Bilimler’in ağırlığı
yüzde 30, Fen Bilimleri’nin ağırlığı
yüzde 10.
YGS-4'te Türkçe'nin ağırlığı yüzde
30, Temel Matematik'in ağırlığı yüzde 20,
Sosyal Bilimler’in ağırlığı yüzde 40, Fen
Bilimleri’nin ağırlığı yüzde 10 olacak.
YGS-5'de Türkçe'nin ağırlığı yüzde
37, Temel Matematik'in ağırlığı yüzde
33, Sosyal Bilimler’in ağırlığı yüzde
20, Fen Bilimleri’nin ağırlığı yüzde 10;
YGS-6'da Türkçe'nin ağırlığı yüzde 33, Temel Matematik'in ağırlığı
yüzde 37, Sosyal Bilimler’in ağırlığı
yüzde 10, Fen Bilimleri’nin ağırlığı
yüzde 20 olarak belirlendi.
LYS 5 Sınavdan Oluşacak
LYS ile adayların ders düzeyindeki
bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı
puanı belirlenecek. LYS’de soru sayıları
ve süreleri testlere göre farklılık gösterecek. LYS; Matematik, Geometri Sınavı
(LYS1), Fen Bilimleri Sınavı (LYS2), Türk
dili ve Edebiyatı, Coğrafya 1 Sınavı
(YLS3), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya
2, Felsefe Grubu) Sınavı (LYS4), Yabancı
Dil Sınavı (LYS5) olmak üzere 5 alanda
yapılacak. Bu sınavlar kapsamına birden fazla dersin yer alması halinde adayın her bir ders için aldığı puan ayrı ayrı hesaplanacak.
LYS’de alınan puanlar MatematikFen (MF), Türkçe-Matematik (TM),
Türkçe-Sosyal (TS) ve Yabancı Dil (Y) olmak üzere 4 grupta hesaplanacak. Matematik-Fen grubu puanı için LYS1 ve
LYS2’den Türkçe-Matematik grubu
puanı için LYS1 ve LYS3’den sınava girilecek. Türkçe-Sosyal Grubu puanı için
LYS3 ve LYS4’ten, Yabancı Dil Grubu
için ise LYS5’den sınava girilecek. Bunlardan her bir gruba giren puanın hesaplanmasında YGS’deki Temel Matematik
ve Türkçe testleri de belli bir oranda etkili olacak. LYS-1 ile LYS-3'ün sınav süresi 120 dakika, LYS-2 ve LYS-4'ün sınav
süresi 135 dakika, LYS-5'in soru sayısı
80, süresi 120 dakika olacak. 

Her Bir Puan Türünde
Da¤›l›m Nas›l Olacak?
Puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS
testlerinin yüzde olarak a¤›rl›kl› da¤›l›mlar› ﬂöyle:
 MF grubundaki puan türlerine göre,
MF-1'de Türkçe yüzde 11, Temel Matematik
yüzde 16, Sosyal Bilimler yüzde 5, Fen Bilimleri
yüzde 8, Matematik yüzde 26, Geometri yüzde
13, Fizik yüzde 10, Kimya yüzde 6 ve Biyoloji yüzde 5;
MF-2'de Türkçe yüzde 11, Temel Matematik
yüzde 11, Sosyal Bilimler yüzde 5, Fen Bilimleri yüzde 13, Matematik yüzde 16, Geometri yüzde 7, Fizik yüzde 13, Kimya yüzde 12, Biyoloji yüzde 12;
MF-3'te Türkçe yüzde 11, Temel Matematik
yüzde 11, Sosyal Bilimler yüzde 7, Fen Bilimleri
yüzde 11, Matematik yüzde 13, Geometri yüzde
5, Fizik yüzde 13, Kimya yüzde 14 ve Biyoloji yüzde 15;
MF-4'de Türkçe yüzde 11, Temel Matematik
yüzde 14, Sosyal Bilimler yüzde 6, Fen Bilimleri
yüzde 9, Matematik yüzde 22, Geometri yüzde
11, Fizik yüzde 13, Kimya yüzde 9 ve Biyoloji yüzde 5.
 TM grubundaki puan türlerine göre,

TM-1'de Türkçe yüzde 14, Temel Matematik
yüzde 16, Sosyal Bilimler yüzde 5, Fen Bilimleri
yüzde 5, Matematik yüzde 25, Geometri yüzde
10, Türk Dili ve Edebiyat› yüzde 18 ve Co¤rafya-1
yüzde 7;
TM-2'de Türkçe yüzde 14, Temel Matematik
yüzde 14, Sosyal Bilimler yüzde 7, Fen Bilimleri
yüzde 5, Matematik yüzde 22, Geometri yüzde 8,
Türk Dili ve Edebiyat› yüzde 22 ve Co¤rafya-1 yüzde 8;
TM-3'te Türkçe yüzde 15, Temel Matematik
yüzde 10, Sosyal Bilimler yüzde 10, Fen Bilimleri
yüzde 5, Matematik yüzde 18, Geometri yüzde 7,
Türk Dili ve Edebiyat› yüzde 25 ve Co¤rafya-1 yüzde 10.
 TS grubundaki puan türlerine göre,

TS-1'de Türkçe yüzde 13, Temel Matematik
yüzde 10, Sosyal Bilimler yüzde 12, Fen Bilimleri
yüzde 5, Türk Dili ve Edebiyat› yüzde 15, Co¤rafya-1 yüzde 8, Tarih yüzde 15, Co¤rafya-2 yüzde 7
ve Felsefe Grubu yüzde 15;
TS-2'de Türkçe yüzde 18, Temel Matematik
yüzde 6, Sosyal Bilimler yüzde 11, Fen Bilimleri
yüzde 5, Türk Dili ve Edebiyat› yüzde 25, Co¤rafya-1 yüzde 5, Tarih yüzde 15, Co¤rafya-2 yüzde 5
ve Felsefe Grubu yüzde 10.
 Yabanc› dil grubundaki puan türlerine göre,

D‹L-1'de Türkçe yüzde 15, Temel Matematik
yüzde 6, Sosyal Bilimler yüzde 9, Fen Bilimleri yüzde 5 ve Yabanc› Dil yüzde 65;
D‹L-2'de Türkçe yüzde 25, Temel Matematik
yüzde 7, Sosyal Bilimler yüzde 13, Fen Bilimleri
yüzde 5 ve Yabanc› Dil yüzde 50 olarak belirlendi.
YÖK Genel Kurulu, katsay›lara iliﬂkin karar›n› ise
21 Temmuz’daki toplant›s›nda ald›. Yerleﬂtirme pu-

anlar›n›n hesaplanmas›nda a¤›rl›kl› ortaö¤retim baﬂar› puanlar›n›n 0.15 katsay›s› ile çarp›lmas›, ö¤retmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanlar›n kendi alanlar›ndaki programlar› tercih etmeleri halinde
AOBP’nin 0.06 ek katsay› ile çarp›m› sonucunda bulunan de¤erin puana eklenmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Büyük Olan Puan Kullan›lacak
Yeni sisteme göre, meslek lisesi mezunu adaylar›n ek puanla girebildikleri kendi alanlar›ndaki her
program için bir LYS puan türünün yan› s›ra bir de
YGS puan türü belirlenecek. Meslek lisesi mezunu
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, adaylar›n bu programlara yerleﬂtirilmesinde her iki türden puanlar›n›n büyük olan› esas al›nacak.
Meslek Liselilere Alanlar›nda
Tercihte Ek Puan
YGS ile LYS a¤›rl›kl› puanlar›n her biri, kendi
içinde 100-500 aras›ndaki puanlara dönüﬂtürülecek. AOBP en büyü¤ü 500, en küçü¤ü 100 olacak
ﬂekilde hesaplanacak. Yerleﬂtirme puanlar› hesaplan›rken AOBP 0.15 katsay›s› ile çarp›lacak. Adaylardan ö¤retmen lisesi veya meslek lisesi mezunu
olanlar kendi alanlar›ndaki programlar› tercih etmeleri halinde AOBP'leri 0.06 ek katsay›s› ile çarp›lacak ve bulunan de¤er, 0.15 katsay›s› ile hesaplanan puana eklenecek. Meslek lisesi mezunu adaylar›n ek puanla girebildikleri kendi alanlar›ndaki her
program için bir LYS puan türünün yas› s›ra bir de
YGS puan türü belirlenecek. Meslek lisesi mezunu
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, adaylar›n bu programlara yerleﬂtirilmesinde her iki türden puanlar›n›n büyük olan› esas al›nacak.
Yeni sistemin belirlenmesinde üniversitelerden
görüﬂ talep edildi¤i, ÖSYM Baﬂkan› Yar›ma¤an
baﬂkanl›¤›nda çeﬂitli üniversitelerin rektör, dekan
ve ö¤retim üyelerinden bir çal›ﬂma grubu oluﬂturuldu¤u bildirildi. Bu kurulun 9 Temmuz’da raporunu YÖK Genel Kurulu’na sunmas›yla sisteme son
ﬂekli verildi. YÖK Genel Kurulu’ndan yap›lan aç›klamada “Yeni sistem, daha iﬂi ölçme ve de¤erlendirme yapabilen, ö¤rencilerin ortaö¤retim baﬂar›lar›n› dikkate alan, f›rsat eﬂitli¤ini ve kiﬂisel baﬂar›y›
öne ç›karan, yak›n programlar›n gereksinim duydu¤u farkl› bilgi ve becerileri göz önünde tutan bir
sistem olarak tasarlanm›ﬂt›r” denildi.
Dershaneye Gerek Kalmayacak ‹ddias›
ÖSYM Baﬂkan› Prof. Dr. Ünal Yar›ma¤an, yeni
sistemin meslek lisesi ö¤rencileri için avantaj olaca¤› yorumlar›na temkinli yaklaﬂarak, sorular›n genel
lise müfredat›ndan olaca¤› bilgisini verdi. S›navlar›nda soru say›s›n›n fazla olaca¤›n› ama lise müfredat›n›n d›ﬂ›na ç›k›lmayaca¤›n› aç›klayan Prof. Dr.
Yar›ma¤an, Meslek lisesi ö¤rencilerini ‘beklentilerini çok yüksek tutmas›nlar’ diyerek uyard›. Alan
derslerinden 5 ayr› s›nav›n ayr› günlerde yap›laca¤›n› söyleyen Prof. Dr. Yar›ma¤an, “Soru say›s› artacak ama bu daha çok çal›ﬂmay›, daha çok dershaneye gitmeyi gerektirmez” dedi.
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Okullar Aç›l›rken Sorunlar ve
Yeni Paradigma Gereksinimi
Prof. Dr. ‹brahim ORTAÇ
Çukurova Üniversitesi,
iortas@cu.edu.tr

lköğretim ve ortaöğretim okulları
yine açılıyor. 15 milyon öğrenci
yaklaşık 600 bin öğretmenle öğretim yılına başlıyor. Nüfusumuz yaklaşık 72 milyon ve öğrenci sayımız 18
Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan
daha fazla.
Nüfus oranıyla olanaklarımız ise
biraz ters orantılı. Tek başına ikili öğretim bile fiziki altyapının yetersiz olduğunu gösteriyor. Donanımlar bazen
eksik, bazen atıl. En ücra köşede bile
göstermelik bir bilgisayar olmasına
rağmen öğrencilerin yarısından fazlası
bilgisayarı görmeden dersini aldığını
belirtiyor. Türkiye gibi nüfusunun
önemli bir kısmı genç olan bir toplumun geleceği yakalaması için nitelikli
eğitim çok önemli bulunuyor. İlköğretim içler açısı. Eğitim 8 yıla çıkarılmış
olmasına rağmen halen istenilen düzeyde nitelik kazandırılamamıştır. SBS
sınavı ve yaşananlar tam bir trajedi,
her yıl 30–40 bin öğrenci sıfır alıyor.
Dünyada sayısı bilinmeyen türde
bizde lise türü var. Ne işe yaradıkları
ise meçhul. Meslek okulları hayata
pratik iş yapacak ara eleman yetiştirmesi gerekirken tamamen üniversite
sınavına girmeye yönelmiştir. Eğitimin amacı olan yaşama sevinci kazandırmak, düşünme yöntemi ve etrafta
olup biteni analiz etme yeteneğinin
kazandırılması için ders çeşitliliği yerine varsa yoksa üniversiteye hazırlanmak her şey olmuştur. Resim, mü-
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zik, el işi, beden eğitimi dersleri kâğıt
üstünde ders, ancak sınavda soru gelmediği için öğrenci için angarya olarak kabul edilmektedir.
Eğitim sistemimizde öğretmen yetersizliğin oranla geçici öğretmenlik
gibi artık hiçbir ülkede olmayan bir
yapı ile eğitimin gerçekleştiği belki de
tek ülke Türkiye. Bir tarafta on binlerce öğretmen adayı üniversiteli işsiz
gezerken, yalnızca İstanbul’un öğretmen ihtiyacının 30 bin kişi olduğu,
100 bin ana okulu öğretmenine ihtiyaç
duyulduğu bir tezat yaşanmaktadır.
Genel eğitim durumumuza baktığımızda, neden üniversiteye istenilen
nitelikte öğrenci gelmiyor sorusunun

cevabı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Üniversite öğretim üyeleri olarak ilk ve ortaöğretim bizi çok ilgilendiriyor, çünkü lise eğitimini iyi bir şekilde tamamlamadan üniversiteye gelen öğrenciler gerçekten ciddi bir sorun haline geldi. Yıldan yıla daha zayıf öğrencilerin üniversiteye gelmesi
ile derslerin işleyişi ve kalitesinin de
düştüğünü söylemek zorundayız.
Diğer yandan üniversitelerin de
çözüm olmadığını anlayan on binlerde öğrenci bu yıl bazı lisans programlarını tercih etmedi.
Eğitim Kalitesi Yetersiz
Eğitim kalitesinin yetersizliği artık

en yetkili ağızlar tarafından konuşuluyor. Milyonlarca okuduğunu anlamayan, yabancı dil becerisi kazanmamış, kültürel yapısı zenginleşemeyen,
matematik bilmediği için soyut düşüncenin gelişmediği, analiz sentez
yapma düzeyi düşük olan, bütünsel
düşünme yeteneği gelişmeyen öğrenci kitlesi ile karşı karşıyayız. Cumhuriyetin ilk yılarında çizilen eğitim hedefi maalesef son yıllarda sulandırılmış, eğitim birliği yerine sayısı belirsiz
ihtiyaç dışı öğrenci alan lise türleri
oluşmuştur. Bölgelerarası dengesiz
altyapı ve nitelikli öğretmen dengesizliği eğitimi içinden çıkılamaz duruma getirmiştir. İlk ve ortaöğretim
okullarında eğitim parası olanın iyi
imkân bulduğu konumlar haline gelmiştir. Ailelerin gelir durumlarına göre özel ilk ve ortaöğretim kurumlarına
yöneldikleri görülmüştür. Fen ve
Anadolu Liseleri dışındaki devlet
okulları ve liseleri artık neredeyse
üniversiteye çok sınırlı sayıda öğrenci
kazandırabilmektedirler.
Başarı Düzeyimiz Çok Düşük
Bilimcimin yetiği son 30 yıldır sürekli her yetkili eğitimin arzulanan
yerde olmadığını ve önemini vurgular. Ancak her yıl yaşanan OKS, SBS
ve ÖSS sınav sonuçları her yıl rakamları itibarı ile bir önceki yılı aratmaktadır. 2009 yılı ÖSS sınav sonuçları 30
bin kişinin puanı hesaplanmayacak
kadar düşük olduğu ve 700 bin kişinin
hiç bir fen sorusuna cevap vermediği
açıklandı. ÖSS sınav sonuçları küçük
bir grubun çok iyi puan alırken geniş
bir yığının (yüz binlerce) üniversiteyi
okuyamayacak düzeyde olduğunu
gösteriyor.
SBS sınav sonuçları da ülkemizin
bölgeler arası gelir dağılımı ve eğitim
farklılığını ortaya koymaktadır. PISA
2003 ve 2006 yılı sonuçlarına göre Türkiye matematik, fen ve okuma becerileri yönünden OECD ülkeleri arasında
en son sırada 57 ülke içinde sırasıyla
45, 47 ve 39 sıralarda bulunuyor. PISA
sonuçları ile ÖSS sınav sonuçları arasındaki ilişkinin gerçek eğitim düzeyimizi ortaya koyması bakımından çok
dikkat çekici. Ayrıca diğer uluslararası
değerlendirme testlerinde ülkemizden
katılan öğrencilerin okuma becerilerini
başaramadığı ve fen ve matematikte

döküldüğünü gösteriyor. Uluslararası
DÜZEYDE “ÖRGÜN EĞİTİMDE
ÖLÇME VE DEĞERLENDRİME” çalışmaları yürüten CITO şirketinin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de ilkokul birinci sınıfta okuyan öğrencilerine
%59’u dinlediğini anlamıyor, İkinci sınıf öğrencilerinin ise halen %24’ü dinlediğini anlamıyor, %31’ ise okuduğunu anlamıyor. Ayrıca öğrencilerin %
46’sı matematikten başarısız. Aynı kuruluşun araştırmasına göre devlet
okulları ile özel okullar arasında da
büyük fark bulunmaktadır.
Eğitim Sitemimiz Ezberci
Ne yazık ki gerekli önlemler de
alınmıyor. Yapılan kamuoyu yoklamaları toplumun eğitim sistemini ezberci gördüğü, Milli Eğitim okullarının istenilen ölçüde eğitim vermediği,
bunun yerine özel okullara imkânlar
ölçüsünde öğrencilerini kaydettirmek
istedikleri görülmektedir. Özel okullar da, sınav başarısına odaklanmış
bulunmakta, öğrenciyi yeterince geliştirememektedir. Öğrencilerinde büyük çoğunluğu da zaten eğitimi ezberci buluyor. Bunun sonucu doğal
olarak ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına yansımaktadır.
Öğretmenlerin Eğitimi ve
Motivasyonu Çok Düşük
Maaşların düşüklüğü ve yaşam
koşullarının olumsuzlukları öğretmenin isteklerini düşürmüştür. Öğretmen niteliği ve özlük hakları yönünden sorunlu ve eğitmenlerimizin başta geçim sıkıntısı ile başlayan kitap ve

gazete okuma sorunu ciddi bir sorun.
Öğretmenlerin %30'a varan oranda ek
veya ikinci iş yapması nedeniyle öğretmenin kendisini geliştirmesini olanak vermemektedir.
Son yıllarda öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi ve daha çok iş
bulması nedeniyle dört yıllık eğitim
fakültelerine olan ilgi artmış ve ÖSS
sınav sonuçlarına göre daha başarılı
öğrenciler öğretmen olmayı tercih etmiştir. Mezun olan öğretmen adaylarının yeniden KPSS değerlendirmesinden geçmesinden dolayı son yıllarda göreve atanan öğretmenlerin altyapısı iyi ancak Milli Eğitimdeki yöneticilerin ne yazık ki pedagojik bilgisi
öğretmenlerden daha iyi olmadığı
eleştirisi yapılmaktadır. Bu durumun
göz ardı edilememesi gerekir. Gerçi alt
üst, liyakat sorunu Türkiye’nin genel
sorunu durumunda. Öğretmen eğitiminin yeniden ele alınması ve gerekirse geçmişte olduğu gibi bağımsız kurumlar olarak bir meslek okulu olarak
öğretmen okullarının yeniden açılması sağlanmalıdır.
Öğrencilerin Genel Kültür
Düzeyi Çok Düşük
Çocukların hiçbir alanda dünya
görüşü gelişmiyor eleştirisi sık sık yapılmaktadır. Çok haklı olarak sınav
sonuçlarının ötesinde üniversiteye gelen öğrencilerin genel kültür düzeyinin düşüklüğü sıkça hocalar tarafından eleştiri konusu edilmektedir. Yabancı dil bilgisi eksikliği yanında yazı
ve anlatım bozukluğu sık yaşanmaktadır. Yoğun ders yükü, sınav kaygısı
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ve dershanecilik öğrencilerin tüm zamanını aldığı için öğrencinin sanat,
estetik ve kendini geliştirecek zamanının olmadığı biliniyor. Lise mezunu
en az 18 yaşındaki bir öğrencinin en
azında ülkesinin tarihi geçmişini ve
coğrafyasını bilebilmeli. Bir yabancı
dil kavramış olmalı. En azından kendinsinin geleceği ile ilgili yol haritasını çizebilecek düzeyde olmalı. Her
hangi bir konuyu medeni ölçüler içinde tartışabilir düzeyde bilgi sahibi
olarak yaşam yolculuğuna yön verebilmelidir.
Finlandiya Neden Başarılı
Temmuz 2009 tarihinde bilimsel
bir kongre için ziyaret ettiğim Finlandiya'da eğitim öğretim ve üniversite
sistemi ile ülkemizin eğitim sistemini
karşılaştırınca, aradaki farkın derinliği
konusundaki duygularımı paylaşmayı gerekli gördüm. Bilindiği gibi Finlandiya ilk ve ortaöğretimde halen

larda eğitim görmektedir. Ülkemizde
kırsal kesimde halen ilkel düzeyde
kalma birleştirilmiş sınıfların (%5–6)
var olduğu, şehirlerde ise ikili öğretimin yüzde 50–55 düzeyinde olduğu
belirtiliyor.
Öğrencilerin beslenmesi için yemekler okul tarafından sağlanmaktadır. Finlandiya'da özel okul neredeyse
yok denecek derecede azdır. Dershane
yok. Ders derste öğreniliyor. Çocukların el ve zihin becerilerinin geliştirilmesine büyük önem veriliyor.
Finlandiya’nın eğitime ayırdığı
kaynak bütçenin en büyük kaynağını
oluşturuyor. Ülkemizin GSYİH dan
eğitime ayrılan pay ile 25 Avrupa ülkesinin ayırdığı pay arasında önemli
farklılıklar bulunuyor. Türkiye’nin
sorunları ve olanakları ile Finlandiya’nınki aynı değil. Ancak Finlandiya’nın insana yatırım yapan sisteminin yakından incelenmesinde yarar
vardır.

dünyada en iyi eğitimi veren ülke olarak bütün değerlendirmelerde ilk sırada görülüyor. PISA ve diğer uluslararası değerlendirme sınavlarında ilk
sırada yer alıyor.
Ülkemizde halen dersliklerin bile
yetersiz olduğu, çoğunlukla ikili öğretimin yapıldığı sınıfların kalabalık
olduğu ilköğretimde ortalama olarak
kentlerde bir sınıfta 40 öğrenci, kırsalda 25 öğrenci ders görüyor. Öğretmen başına 27–30 öğrencinin (bazı
yerlerde 50’ye kadar çıkabilmektedir)
eğitim gördüğü Türkiye’ye karşın
Finlandiya'da 15–20 öğrencili sınıf-

Eğitimde Nitelik ve
Eşit Fırsat Sağlanmalı
Ülkemiz artık bugünkü Milli Eğitim politikası ile gençliğini hayata hazırlama ve üniversiteye nitelikli öğrenci ve insan yetiştirmekten yetersiz
kaldığı her yıl yapılan sınavlar ile sabittir. Bu sorun, bir günlük bir tek iktidarın sorunundan çok uzun süredir
uygulanan ve bir türlü anlaşılamayan
yapının sonucudur. Bunu da iyi sorgulamak zorundayız.
 Eğitim ülkenin birinci gündemi
olmalı ve GSYİM dan ayrılan pay AB
standartlarına getirilmeli.
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 Milli Eğitim ve Bilim Şurası toplanmalı ve eğitim ve bilim politikası
önyargı ve ideolojik etkilerden arî olarak yeniden hazırlanmalı. Her şeyden
önce eğitimin kamu eli ile yönetilmesine özen gösterilmeli.
 Özel ilk ve ortaöğretim okulları
çık sınırlı düzeyde özel eğitim gerektiren birkaç okul dışında kamu okulları
olarak işlev görmelidir.
 Dershaneler kapatılmalı, Öğretmenler kamu okullarına yeniden geçişi sağlamalı. Öğretmenlerin dershanelerde aldığı para kadarını hatta daha
fazlasını kamu okullarında alabilmeli.
 Öğretmenlerin özlük hakları yeniden düzenlenerek insanca yaşam
düzeyine getirilmelidir.
 Bölgeler arası eğitim farklılığı eğitim alt yapısı ve öğretmen yönünden
dengelenmeli. Herkese eşit eğitim fırsatı yaratılacak ortam sağlanmalıdır.
 İdareciler liyakate dayalı olarak
belirlenmeli, tarafgirlikten çok bilgi,
deneyim ve girişimcilik önceliği dikkate alınarak yöneticiler belirlenmelidir.
 Öğretmen okulları yeniden açılmalıdır.
 SBS sınavı her yıl değil son sınıfta yapılmalı. Ortaöğretim başarı durumu öğrencinin yetenek ve becerilerine
göre belirlenmeli ve öğrencinin yönlendirilmesi zaman içinde tedricen
yapılmalıdır.
 Lise eğitimi yeniden düzenlenmeli ve üniversiteye öğrenci yetiştirecek şekilde formatlanmalıdır. Lise bitirme ve olgunluk sınavları yapılarak
kişilerin hayata hazırlığı da dikkate
alınmalıdır.
 Felsefe, mantık, sosyoloji ve
kompozisyon dersleri yeniden müfredata alınmalı ve üniversiteye öğrenci
hazırlamak yerine hayata hazırlanma
ve iyi bilgi sahibi, estetik değerleri
olan, hayattan zevk alan ve hayata anlam katacak aydın nitelikli insan yetiştirilmelidir.
 Meslek liseleri ve çıraklık okulları öncelikli konuma getirilmeli ve ülkenin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacı
lise düzeyinde sağlanmalıdır.
Türkiye'nin bu eğitim yapısı ile arzuladığı gelişmişliği yakalayamayacağı aşikârdır. Kafa ve paradigma değişimine ihtiyaç aciliyet arz etmektedir. Herkese nitelikli eğitim konusu,
ülkenin geleceği konusudur. 

11 Ekim 2005

Büyük Þair ve düþünür
Attila Ýlhan’ı saygıyla anıyoruz
AN GELÝR
an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen piþman ölür
hep yanlıþ anlaþılmıþtır
hayalleri yasaklanmıþ
an gelir þimþek yalar
masmavi dehþetiyle siyaset meydanını
direkler çatırdar yalnızlıktan
sehpada Pir Sultan ölür
son umut kırılmıþtır
Kaf daðı'nın ardındaki
ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uðuldar bâkî
çeþmelerden akar sinan
an gelir
-lâ ilâhe illallahKanunî Süleyman ölür
görünmez bir mezarlıktır zaman
þairler dolaþır saf saf
tenhalarında þiir söyleyerek
kim duysa / korkudan ölür
-tahrip gücü yükseksaatlı bir bombadır patlar
an gelir
Attilâ Ýlhan ölür

YERL‹ MALI HAFTASI

12-19 Aral›k "Tutum, Yat›r›m ve Türk Mallar›" Haftam›z Kutlu Olsun

Dünya ‹le Rekabet
Edebilir Bir Ulusal Sanayi
Kemal ÖZDEN

Yerli mallar› haftam›z›,
Onursal baﬂkan›m›z
rahmetli Kemal Özden’in
2000 y›l›nda kaleme
ald›¤› makalesini tekrar
yay›nlayarak kutluyoruz.

929’da Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifi ile kurumlaştırılan, ancak bu günlerde unutturulmuş olan YERLİ MALI ve
TUTUM HAFTALARI’NIN önemini
ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki konumu ile bugünlerde nasıl kavranılması
gerekliliğini anlatmak isterim. İlk bakışta nostalji gibi gelen Yerli Mallar
Haftası, yani ulusal sanayi ürünlerinin
tercih edilmesi gerekliliği ülkemizin,
insanımızın geleceğidir. Yarınının güvencesidir. Özellikle son yıllarda estirilen köşe dönmeci telkinlerin bombardımanı ile büyüyen markacı gençliğimiz başta olmak üzere, toplumun
önemli bir kesiminin Yerli Malı Haftalarını gereksiz yada sadece ve sadece
nostaljik konu olarak görmeleri, dudak
bükmeleri karşısında konunun önemi
bir kat daha artmaktadır. Oysaki tüm
yurda yayılabilmiş bir ulusal sanayi,
ulusal bütünlüğümüzün, ulusal savunma sanayiimizin ve demokrasinin yerleşebilmesinin temel anahtarıdır.
Önce bu konunun dünyadaki benzerlerini incelemekte fayda var.
Bugün ekonomileri ülkemiz ekono-
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misi ile karşılaştırılamayacak kadar
güçlü ve gelişmiş ülkelerde düzenlenen
kampanyalarda, ülke insanına kendi
ülkesinde üretilen ürünleri satın alması
öğütleniyor. Bir başka ülkenin (veya
şirketin) kendi ulusal ekonomilerinde
ağırlıklı rol almaları engelleniyor.
Örneğin Amerika’da her yıl, çok
ciddi şekilde “Buy American / Amerikan satın al” kampanyaları düzenleniyor. Ve bu kampanyalarla Amerikan
halkına, kaliteli ürünün sadece ve sadece Amerikan sanayisince üretildiği
propagandası yapılıyor. Amerikan
yurttaşına ülke çıkarında ortak dayanışma için Amerikan ürünü tercih etmesi beyinlere işlenir. Buy American
kampanyaları, ABD’de federal yasa ile
güvence altına alınmıştır.
Serbest piyasa şampiyonu ABD için
Türkiye’den gelen gömlek adedi
dahi stratejik öneme sahip. Türkiye’den ABD’ye satılan iç çamaşırı, bornoz veya gömlek adedi belli bir adet sınırlaması olmazsa ABD ekonomisi çökebilir!
Türkiye’de üretilen gömlek, kalitesi ve fiyatıyla Amerikan halkınca satın alınıp beğeniliyorsa...
Yasak niye?
Hani; serbest piyasa idi ?
Hani; alıcı ile satıcının arasına
girilmezdi?
Bir diğer örnek, Birleşik Krallık’ta her yıl düzenlenen ve anlayışı bütün bir yıla yayılan (English Proudly) İngiliz ürünü kampanyaları... Kalite ile İngiliz
ürünü kelimelerinin eşleştirildiği propagandalar.
İngiliz telekomünikasyon firması Alman Mannesman’ın hisselerini toplamaya karar verdi-

ğinde Alman Başbakanın diplomatik
kuralları tümüyle yok sayarak, her türlü nezaketi de aşıp İngiliz hükümeti ve
kuruluşuna, hakarete varan saldırışı
hafızalarda tazedir. (22 Kasım 1999
Hürriyet Gazetesi)
Almanya’dan birkaç ilginç not daha; Otomotivde dünya markası olmuş
bir Alman otomobil üreticisi, çalışanlarının rahatça okuyabileceği büyüklükteki şu yazıyı fabrika duvarına yazdırmıştı; “JAPON ARABA ALMAYI DÜŞÜNEN, GİTSİN KENDİNE JAPONYA’DA İŞ ARASIN.” Ayrıca bir yorum
yapmaya gerek bırakmayacak kadar
açık değil mi.? Almanya’nın oto lastik
üreticisi Continental A.G. 1991’de zor
duruma düştüğünde, İtalyan Pirelli tarafından satın alma girişiminde bulunuldu. Oto lastiği alanında bir dünya

devi olan Pirelli’nin Almanya’daki kurulu bulunan Continental’i alması ve
çalıştırması gerek teknolojik gerekse
pazarlama vb. donanım ve birikime
sahiplik anlamında fazlası var eksiği
yoktu. Ancak satış son noktada durduruldu. Alman Continental, Alman sanayicilerin elinde kalmalıydı! Alman
sanayicileri bu işe para ayıramıyor
muydu? Çözüm kolaydı. Alman merkez bankası devreye girdi ve dağıtılan
ucuz ve uzun vadeli kredileri alan Alman sanayicileri o kaynaklarla gidip
Continental’i aldılar. Böylece İtalyan
sermayesinin Almanya’da bir alanda
söz sahibi olması önlendi... Örnekleri
uzatmak olanaklı...
Şimdi sormak gerekir, bizden çok
daha güçlü ekonomilere sahip bu ülkeler, üstelik sadece bir haftaya sıkışmış,
sözüm ona kampanyalarla, kuru söz ve
demeçlerle, fındık-fıstık, portakal yeme
törenleri ile değil, yoğun bir yıla yayılmış, yurttaşının beynini yıkarcasına ve
bir yurttaşlık sorumluluğu gereğinin
mutlak heyecanını örgütleyen kampanyalar yaparken, Almanya, İngiltere ve
İtalya gibi büyük ekonomilere sahip ülkeler bile, bir alanda (bir ekonomik sektörde) diğerinin egemenliğine, söz sahibi olmasına asla ve asla izin vermezken,
bizim yıllar önce kurumlaştırmaya çalıştığımız YERLİ MALI ve TUTUM
HAFTALARININ bugün unutturulmuş olması hovardalıktan öte geleceğimize ihanet değil midir?
Dünyanın en büyük ekonomisi olduğu savlanan ABD, ulusal tekstil
üreticisini korumak adına bornoz
ve gömlek alımında dahi belli bir
adet kısıtlamasını (kotası) koymayı gerekli görüyor. ABD’ye
Güney Amerika’dan yapılan
tarım ürünleri alımlarını olmadık hile ve düzenbazlıklarla engelleme gayretindeyken... Biz bin yıllık
yoğurdumuzu hatta sütü ve suyu (evet! içilecek suyu) artık marketlerimizden, ya-

bancı markalı alıyoruz.
Yerli Malı Ve Tutum Haftaları
Yeniden Ve Günümüz Şartlarına
Uyarlanarak Başlatılmalı
Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu
yıllarda ülkede sanayi üretiminin neredeyse yok denecek düzeyde olması...
Ekmeklik undan giyilecek elbise kumaşına kadar her şeyin dışalım yoluyla karşılanıyor olması gerçeği karşısında büyük önder “kılıçla kazanılan zaferler, sabanla pekiştirilmezse kalıcı
olamaz,, demişti. Yoklar içinden bir ülke, yıkılmış, savaşlardan bitkin düşmüş Anadolu insanından bir ulus yaratmak ülküsü gereği kendi kendine
yetebilen bir ülke yaratmak hedefini
ulusun önüne koydu. İktisadi tamamiyet olarak adlandırılan çalışma ile ülke
insanına gerekebilecek her türlü maddenin üretileceği fabrikaların kurulması gündeme geldi. Etibank, Sümerbank, Şeker fabrikaları vb. girişimler
böyle doğdu. 1929’dan itibaren kendi
ürettiğimiz ürünlerin tüketilmesinin,
kullanılmasının teşviki için Yerli Malı

Haftaları kutlanması kararı alındı.
“YERLİ MALI YURDUN MALI, HER
TÜRK ONU KULLANMALI,, sloganları tüm yurda yayıldı. Kendi ürünümüzün, bizim insanımızca üretilmesi,
dışarıya döviz kaybının önlenmesi, o
yılların gurur verici gelişimiydi, ortak
heyecanın adı idi. O tarihlerdeki ulusal
uyanış ve aydınlık önderliğin sağladıkları; cumhuriyet tarihimizin en yüksek
kalkınma hızı, yabancı paralara karşı
TL’nin değerli kılınışı (dikkat edin, değersiz değil), dış ticaret fazlası (açığı
değil), açık vermeyen bütçe vb...
Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük
coşkuyla kutlanan Yerli Malı Haftalarımız, ulusal sanayi yaratma ülkümüzün en önemli kilometre taşı ve bayrağı olmuştu. Yerli Malı Haftaları bir simge idi. Ve yeni kurulan cumhuriyetimizin geleceğine güvenle bakmasını sağlayacak ışıktı, inançtı. Bu güzel temelden, 1950’den başlayan süreçle vazgeçildi. Önce içi boşaltıldı. Sonra okullarda ruhsuz törenlere indirildi. Meyve
sergilerinden, tamamen unutturulan
bir sürece sokuldu. 1950’den itibaren
neden okullarda düzenlenen haftalarda kuruyemiş, incir, portakal, elma vb.
ürünleri sergilediğimizi anlatmadılar.
Sanki bu hafta çocuklara meyve yeme
töreni idi.! Oysaki genç cumhuriyetin
bu ürünleri o günkü ihraç malları idi.
O ürünler (meyve, fındık, tütün, vb.)
dışarıya satılıyor ve elde edilen dövizle, Türkiye’de henüz üretilmeyen ürün
ve teknolojileri satın almak olanaklı
oluyordu. Arap’ın petrolü,
Rus’un doğalgazı neyse, bizim yerli mallar haftasında okula götürdüklerimizde oydu. Ülkenin döviz girdisini sağlayan ihraç ürünlerimiz... Bu
böyle anlatılmadı, son
elli yılda..!
Yerli malı haftası
demek hiç yabancı
mal almamak değildi. Arada anlaşılmayan, önemli
olan alacağınız yabancı malı kendi dö-
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liyor... Yine ASELSAN’ın dünyanın
birçok ülkesindeki savunma sanayielektronik ihalelerinde bir çok uluslararası elektronik devlerini eleyip ihaleler aldığını basınımız yazıyor mu?

vizinizle mi, BORÇLA mı alacağınız idi.
Kendi dövizinizle alacağınız yabancı
malı, teknolojiyi, istediğiniz yerden istediğiniz koşullarla ve rekabetin yarattığı olanaklarla; iyi koşullarla alırsınız,
ya da borçla... Yani borcu verenin sunduğu şartlarla, onun dayattığı fiyat ve
teknolojiye(!) koşulsuz teslimiyetle...
Yabancı sermaye ile kalkınabilmiş dünyada tek bir ülke yokken, ne yazık ki
son elli yıldaki yöneticilerimiz yabancı
sermaye hayranı kesildiler. Ulusal sanayi için olmazsa olmaz; ulusal bilgi birikiminin oluşturulması, ulusal teknoloji yaratılması gayretindense
imam hatip okulları açmayı kendilerine iş edindiler. Cumhuriyetin son elli yılındaki yöneticiler ilk yirmi beş yılın kazançlarını yok etmek için ellerinden geleni yaptılar. 1940’larda uçak yapıp Avrupa ülkelerine satan
Kayseri uçak fabrikasının bunların elinde gazocağı fabrikasına
dönüştürülmesi her şeyi anlatmıyor mu?
Bugün Nasıl?
Cumhuriyetin ilk yıllarında
İktisadi Tamamiyet diye özetlenen kendi kendine yetebilen bir
ülke yaratmanın yolu olarak
gerçekleştirilen “YERLİ MALI
ve TUTUM HAFTASI”, bugün
amacı daha da genişletilerek ülke gündemine alınmalıdır. Ulusal sanayiinin güçlendirilmesi
bağlamında, ulusal sanayi ürün-
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lerinin kalitelerinin de yükseltilerek
tüm dünyaya kendi markalarımızla
ürün satmak hedefini önümüze koymalıyız. Güçlü bir ulusal sanayi için
ulusal bilgi birikimini ve ulusal teknolojimizi oluşturmak zorundayız. Çok
değil yirmi beş yıl önce kurulan ASELSAN’ın bugün ulaştığı düzey bunun
olabileceğine (üstelik elektronik sanayi
gibi önemli bir sektörde) kanıttır.
Bugün ASELSAN’ın elektronikte
seksen bir çeşit ürünü (kendi ulusal dizayn ve patentle) tüm dünyaya (Almanya,ABD dahil) sattığını kaçımız bi-

Japon Malı Tapon Malı
Çok değil otuz yıl önce Japon malı
tapon malı denirdi. Taklit ürünle başlayan Japonlar bugün tüm dünyaya Japon malını kalite ile özdeşleştirdiler.
Şimdi slogan Japon satın al. Bu bize
ders olmalı. Çalışırsak... Ama çalışırsak, istersek yaparız. Yeter ki “bizden
adam olmaz,, teslimiyetini, ihanetini
kıralım. Ulusal bilgi birikimi, ulusal
teknoloji oluşumunun önemini kavrayalım. Bilgiyi yaratma uğraşına kaynak aktaralım. Ülkemizi yarınlara, bugünden hazırlayalım.
Şimdilerde kullanılmayan TÜRK
MALI rumuzu yeniden tüm ürünlerimizin üzerinde yer almalıdır. Bugün,
Yerli Malları Haftaları gündeme; kaliteli ulusal sanayi ürünlerinin tüm ulusça sahiplenilmesi şeklinde gelmelidir.
Ülkemizde üretildiği halde sırf yabancı
marka hayranlığına pirim vermek adına yabancı isim koyma, ... dizayn vb.
gibi etiketler koyma, ülke geleceğinin
hovardaca harcanmasıdır. Üstelik bu
ülkede, bu ülkenin insanlarınca üretildiği halde yabancı isim koyup, sanki
dış alım malıymış gibi böbürlenerek pazar taktiği uygulayanların, İtalyan markalarının protesto gösterileri sırasında düştükleri acıklı komik durum da cabası...
Ulusal bütünlüğümüze gelecek saldırılar karşısında ulusal
savunma sanayiimiz için, ulusal
bütünlüğümüz içinde tüm yurttaşlarımızın da ortak gönenç düzeyinin yükseltilmesinin sağlanması, bu gönençle demokrasi
içinde kalkınmanın sağlanabilmesi için tek temel, ulusal sanayiinin gelişip güçlendirilmesidir.
Ulusal sanayiimizin güçlendirilmesiyle ancak, ülkemiz önder ülke, büyük ülke olabilir. Ancak ve ancak ulusal sanayisi güçlü ülkeler, gelişmiş büyük ülkelerin piyonu olmaktan çıkar,
dünya uluslar topluluğunun başı dik, onurlu bir üyesi olur. 

*10 Aralık 2000 tarihinde “Yerli Malı ve Tutum Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kültür
Merkezinde düzenlenen panelde, USÝAD Onursal Baþkanı rahmetli Kemal ÖZDEN’in yaptıðı açıþ
konuþması metnidir.

Deðerli Konuklar,
Ulusal Sanayici ve Ýþadamları Derneði’nce tüm yurtta sürdürülen YERLÝ MALI VE TUTUM HAFTASI etkinliklerimizden, Ýstanbul toplantımıza hoþ geldiniz.
Deðerli konuklarımız,
Konuþmamın hemen baþında belirtmeliyim ki; USÝAD’ ın yaptıðı bir nostalji deðildir. Amacımızı eskiyi yad etmek gibi anlamak, olayı hiç kavramamak olur. Tam aksine amacımız GELECEÐÝMÝZÝ KURTARMAKTIR.
Çünkü: YERLÝ MALI VE TUTUM HAFTASININ önemi kavrandıðında;
 Tüketici deðil üretici toplum olacaðız.
 Üretici hale gelmiþ bir toplumda ÝÞSÝZLÝK tarihe karıþır. ÝÞSÝZÝMÝZE ÝÞ BULMUÞ olacaðız.
 Ulusal Sanayinin gerektireceði nitelikli iþ gücü için sanat okullarımız, gerçek SANAT OKULU haline gelecek.
 Her geçen gün artan ve azalacaðına dair hiçbir umut ıþıðı görülmeyen dıþ borcumuzun faizinin bir kısmını ödeyebilmek için YENÝ BORÇ aramak ve ülkemiz için yeni prangalar demek olan YENÝ YÜKÜMLÜLÜKLERE imza atmayacaðız.
 Borç dilenmeyen bir ülkenin, onurlu insanları olarak dünya uluslar topluluðunda BAÞI DÝK ÜYE olarak yer alacaðız.
 Ülkemiz ile ilgili kararları aynı Mustafa Kemal dönemi gibi kendi meclisimizde alabileceðiz. Baþkalarının dikte ettirdiði acı ilaçları içmek zorunda kalmayacaðız.
Örnekleri uzatmak olanaklı ancak bu kadarı da yeterli bir fikir verir sanıyorum. Yerli Malı ve Tutum Haftamız ile amacımız ulusal sanayisi güçlü bir ülkede, iþsizimize iþ bularak, iþi aþı olan insanlarla gönenç içinde bir ülke yaratmaktır. Ýthal ürün, ithalatla terbiye ile geldiðimiz yer, çıð gibi büyüyen ÝÞSÝZLER ORDUSUDUR.
Bugün ülkemizdeki genel manzara tam bir dibe vuruþtur. Dar gelirlimiz, memurlarımız, iþsizlerimiz, üretici köylümüz, esnafımız, sanayicimiz, iþadamımız, halinden memnun tek bir kesim kaldı mı?
Sanayi sitelerinin hemen hemen hepsinde kepenklerin çoðu kapalı... Açık olan, halen çalıþan iþyerlerinin tamamında iþçi azaltılması yaþanıyor. Ýþadamı; dönen çek ve senetten ve üstüne üstlük her geçen gün gelen yeni vergi yüklerinin altında eziliyor, bunalıyor.
Toplum hızla rantiyeye itiliyor. Tüketici yapılıyor. Nereye kadar?... “Borç yiyen kesesinden yer” halk deyiþi hepimizin
bilineni... Ama artık kesede bir þeyin kalmadıðı ve her türlü ulusal varlıðımızın ve geleceðimizin yabancılara REHÝN EDÝLDÝÐÝ DE ortada...
Bu kötü gidiþin kader olmadıðı bilinciyle; USÝAD olarak toplumun tüm kesimlerinden, aydınlarımızdan, demokratik
kitle örgütlerimizden, ULUSAL PROGRAMA destek vermelerini diliyorum. Çokuluslu þirketlerin siyasi, mali, askeri büyük gücünün eseri globalizm programı varsa geliþmekte olan ülkeler için de ulusal çıkarlarını savunacak ULUSAL
PROGRAM var.
Deðerli konuklarımız,
Bugün 10 Aralık 2000, iki mutluluðu birden yaþıyoruz. Önce kuruluþ günlerimizdeki globalizmin rüzgarını kırdıðımız
ve YERLÝ MALI VE TUTUM HAFTAMIZIN öneminin kavranılmasında, önceki yıllara oranlar çok büyük bir kabul gördüðümüz için ve ikincisi de USÝAD’ın kuruluþunun bugün 2.yaþgünü. 10 Aralık 1998 günü kırkaltı arkadaþımız ile resmi kuruluþunu gerçekleþtirdiðimiz ULUSAL SANAYÝCÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ bugün iki yaþına bastı.
Derneðimizin bugünlere geliþinde; baþta kurucular kurulumuz olmak üzere tüm üye, çalıþanlarımızın ve dostlarımızın katkılarına içtenlikli teþekkürü bir borç bilirim.
Derneðimiz kurulmadan önce ulusal ekonomi mücadelesini ülkemizde vermiþ ve USÝAD’a ilham kaynaðı olmuþ iki
deðerli büyüðümüzü de burada anmak isterim.
Yirmi yıl önce talihsiz bir trafik kazasının aramızdan aldıðı sanayici Mümtaz Zeytinoðlu ve þu an aramızda bulunan
tüm ömrünü ULUSAL EKONOMÝ savunuculuðu ile geçirmiþ Murtaza Çelikel...
Bu iki deðerli büyüðümüzün bize devrettiði bayraðı Cumhuriyetimizin yeni kuþaklarına, taþıyacaðız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti Cumhuriyetimize NÝCE BÝN YIL YAÞATMAK için bizim üstümüze düþen
görev de budur. Halen ithal ürün cehenneminde yaþasak ta unutturulmaya çalıþılan Cumhuriyet kurumumuz YERLÝ
MALI VE TUTUM HAFTAMIZI kutluyoruz. Unutturmayacaðız.... Yaþatacaðız....
Çünkü biz bu toprakları VATAN bildik.
Vatanımızı baþkalarının arazisi, ulusumuzu da bu toprakların gecekonducusu sananlara direneceðiz. Bu güzel, ulusal uðraþta tüm emekleri birlikte paylaþmak dileðiyle...
Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Krizden Çıkışın Formülü
Yüksek Teknoloji
Küresel krizle birlikte yüksek
teknolojiye dayalı üretim yapan
sektörlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. 1.53 trilyon dolarlık ihracatı ile küresel krize en rekabetçi döneminde yakalanan Almanya bile
yüksek teknolojisi sayesinde krize
meydan okuyor. İki çeyreklik düşüşün ardından, son çeyrekte toparlanan Almanya’da büyüme yukarı
döndü. Uzmanlara göre dünya ölçeğinde teknoloji ağırlıklı yeni bir
sanayileşme süreci gelişecek. Krizde eskisi kadar kolay ihracat yapılamayacağını gören firmalar ise özellikle mühendislik ve teknoloji yoğun Ar-Ge konularına yönelmeye başladılar.
Krizle beraber ülke ekonomilerinde sektörel önceliklerin
değişeceğine dikkat çeken uzmanlar, şimdiye kadar inşaat,
hizmet ve konut sektörleri öne çıkarken, bunların ağırlığını
kaybederek sanayi ve hizmet sektöründe teknolojiyi daha
fazla kullananların ayakta kalacağına işaret ediyorlar. Tarım
sektörünün de ekonomideki payının artacağı konuşulurken,
organik üretim ve nanoteknoloji kullanımının arttığı bu sektörde altyapı yatırımlarının hızla düzenlenmesi gerekliliğine
dikkat çekiliyor. Uzmanlar, bu yeniden sanayileşme sürecinde hem tarım hem de sanayi sektöründe Ar-Ge ve mesleki
eğitim konularının özel sektör ve kamu işbirliği içinde yapıl-

Krizden Çıkışın Anahtarı
İç Pazarı Canlandırmak
Piyasalar TOBB’un ‘Kriz varsa, çare var’ kampanyasının
ardından şimdi de Türkiye Reklam Konseyi’nin başlattığı
‘Alın, Verin, Ekonomiye Can Verin’ kampanyası ile canlanacak. TOBB Başkan Yardımcısı ve İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, “72 milyonluk Türkiye’nin iç pazarını canlandırmak
krizden çıkışın anahtarıdır” dedi. (spot)
Türkiye Reklam Konseyi, küresel krizin etkilerini azaltmak
ve iç talebi canlandıracak mekanizmaları harekete geçirebilmek için ülke çapında çok mecralı bir kampanya başlattı. 26
Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan
‘Alın, Verin, Ekonomiye Can Verin’ kampanyası, Reklamcılar
Derneği, IAA, Reklamverenler Derneği, TV Yayıncıları Derneği ve Basın Reklam Platformu’nun da ortak imzasını taşıyor.
Kampanya ile ilgili konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Dr. Murat Yalçıntaş, tüm dünyada ticaret hacminin daraldığına işaret
ederek, “72 milyonluk Türkiye’nin iç pazarını canlandırmak,
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ması gerektiğini belirtiyor. Krizle birlikte başka ülkelerin üretemediklerini üreten ülkelerin ticari bloklaşmaya gittiğine
dikkat çeken ekonomistler, Türkiye’nin de şimdiye kadar
üretip geliştirdiği teknolojiyi yakın çevresindeki ülkelere girerek hayata geçirmesi gerektiğini belirtiyor.
Yatırımcılara Teknoloji Desteği
Yeniden sanayileşmeye ilişkin olarak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), sanayi
kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerini
desteklemek için bazı programlar yürütüyor. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile sanayi kuruluşlarının Ar-Ge projelerine yüzde 60’a
varan hibe desteği sağlanıyor. Proje
Pazarları Destekleme Programı kapsamında ise sadece üniversite ve araştırma kurumlarına destek veriliyor. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı için de
yeni ürün, ürün geliştirme, iyileştirme, ürün kalitesi veya
standardını yükseltme, yeni üretim teknolojilerini geliştirme
konularında 18 ay süre ile 400 bin TL’lik bütçe ayrılıyor. Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
kapsamında girişimci firmaların personel, malzeme, teçhizat, yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira ve
benzeri giderleri için TÜBİTAK tarafından bir yıl boyunca
yüzde 75 oranında, en fazla 100 bin TL’lik destek sağlanıyor.
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile
de büyük ölçekli firmaların kabul edilen projelerinin Ar-Ge
harcamaları için en fazla yüzde 60, KOBİ’lere ise yüzde 75
oranında hibe desteği sağlanıyor.

Türkiye için krizden çıkışın anahtarıdır” dedi. Dr. Yalçıntaş,
Türk özel sektörünün çatı kuruluşu TOBB’un 32 Sivil Toplum
Kuruluşu ile el ele hep beraber, ‘Kriz Varsa Çare de Var’ seferberliğini başlattığını hatırlattı. Bu seferberlikte TOBB’un iki temel noktayı vurgulamak istediğini belirten Dr. Murat Yalçıntaş, bunlardan birincisinin çare odaklı, üretim odaklı bir ekonomi politikasını tartışmaya açmak, ikincisinin de ekonomide
iç tüketimin öneminin altını çizmek olduğunu söyledi.
Dr. Yalçıntaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Haziran
2009’da Dünya Bankası’nın yayınladığı Küresel Kalkınmanın
Finansmanı Raporu’nda, küresel büyümenin anahtarının iç
pazarların, iç tüketimin artırılması olduğunun altı çizildi. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım, üretim, tüketim ve istihdam, bu üçü birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Biri olmazsa diğeri
de olmaz. Bizim mutlaka ekonomiye duyulan güveni artırmamız lazım. Ekonomiye olan güven kaybolursa üretici de,
tüketici de içe kapanır. Bu da tüm ekonominin zarar görmesi
demektir. Bu noktada ‘Alın, Verin, Ekonomiye Can Verin’
kampanyasını çok anlamlı buluyorum. TOBB olarak başlatmış olduğumuz ‘Kriz Varsa Çare de Var’ kampanyası ile birebir örtüşüyor. ”

KISA KISA

Türk Yatırımcıya Irak’ın Yol Haritası
ABD askerinin Aralık’ta çekilmesiyle yabancı yatırımcılar için hareketli hale geleceği öngörülen Irak’ın yeniden
inşası için Türk firmaları da sırada. Basra Başkonsolosluğu
yatırımcılar için hazırladığı raporla, firmalara yol gösterdi.
Stratejik konumu ve petrol rezervleri ile Ortadoğu’nun
anahtar ülkesi konumundaki Irak’tan ABD’de askerleri Aralık
ayından itibaren çekilecek. Bu çekilmeyle Irak’taki yabancı yatırımcı sayısının da artması bekleniyor. Türk firmalar da
Irak’ın yeniden inşasından pay almak için şimdiden girişimlere başladı. Türkiye’nin Basra Başkonsolosluğu DTM Temsilcisi Murat Karapınar’ın Irak ve Basra Bölgesi’ne yönelik hazırladığı rapora göre, Türkiye’den Irak’a ihraç edilen başlıca
ürünler, ülkede müteahhitlik projelerini üstlenen Türk firmaların ekipman, makine ve inşaat malzemeleri. İhracatın diğer
bir bölümünü ise Irak Ticaret Bakanlığı’nca açılan un, buğday,
ayçiçeği yağı ve süt gibi karne sistemi ile halka dağıtılacak gıda ihaleleri oluşturuyor. Temel gıda ve temizlik maddeleri ile
elektrik ve elektronik ürünler de, Irak’a çokça satılan ürünler
arasında yer alıyor. İhracat rakamlarında gözükmeyen ancak
ülkede sıklıkla görülen diğer önemli bir kalem ise bavul ticareti. Başta İstanbul, Bursa ve Gaziantep olmak üzere yolcuların beraberinde bu ülkeye götürdükleri tekstil ve konfeksiyon
ağırlıklı ürünler bu kategoride bulunuyor.
Basra Türkler’i tercih ediyor
Irak’ın tek deniz çıkışı ve liman bölgesi olan Basra da,
Türk firmaları için cazip konumda. Basra’da, Türkiye lehine
esen olumlu hava, yatırımcılarımızın en büyük avantajı. Bu
olumlu havanın oluşmasında ise bölgede ilgiyle takip edilen
Türk dizilerinin katkısı oldukça büyük. Petrole dayalı bir sanayinin bulunduğu bölgede her iş kolunda yatırım yapabilmek mümkün. Bölgede yerel kamu kuruluşları ile devlet şirketleri hâlâ en büyük ekonomik aktör konumunda. Türk firmalarının Basra’da, özellikle müteahhitlik hizmetlerinde rekabet üstünlüğü mevcut. Karapınar, bölgedeki fırsatlar hakkında şunları söyledi: “Basra’daki kamu ve özel sektör, proje
hazırlama konusunda bilgi transferine ve teknik yardıma ihtiyaç duyuyor. Enerji, petro-kimya, gıda özellikle içecek, bankacılık, sigortacılık, tarım, sağlık ve turizm yatırım yapılabilecek diğer alanlar. Bölge, yatırım için oldukça bakir bir alan.”

Konsolosluğun Türk girişimcilere önerileri şöyle:
 Türk markaları, ülkede birden çok temsilci bulundurmalı ve pazar stratejileri geliştirmeli.
 Türkiye’deki fuarlara Irak’ın her kesiminden tüccar getirilmeli.
 Özellikle Basra’ya gemi seferleri ile ürün götürülebileceği, Orta Irak’a açılan Rabia Sınır Kapısı’nın ise daha etkin kullanılabileceği anlatılmalı.
 Firmalar, Irak Ticaret Bakanlığı nezdinde kayıtlı olmalı.
 Firmalar, Iraklı işletmeler vasıtasıyla Bağdat’ta ofisler
kurmalı, ihaleleri bu ofisler vasıtasıyla takip etmeli.
Ne ihraç ediyoruz?
 Elektrikli makina ve parçaları
 Nükleer reaktörler, kazan makinası ve parçaları
 Demir veya çelik eşya
 Değirmencilik ürünleri, nişasta buğday gluteni
 Mineral yakıt, yağ ile müstahsalları ve mum
 Tuz, kükürt, toprak, taş, alçı ve çimento
 Mobilya, aydınlatma, reklam lambası, prefabrik yapı
 Hayvansal ve bitkisel yağlar
 Plastik ve plastikten mamul eşya
 Hububat, un, süt
 Alüminyum ve alüminyum eşya
 Kuş ve kümes hayvanları ile yumurta ve bal
 Motorlu kara taşıtı
İthal ettiklerimiz neler?
yakıt, yağ ve müstahsalları
 Bakır ve bakırdan eşya
 Alüminyum ve alüminyum eşya
 Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları
 Yenilen sebze, bazı kök ve yumrular
 Mineral

Zengin enerji kaynakları
Basra, henüz yüzde 90’ı üretime açılmamış zengin hidrokarbon enerji kaynaklarına sahip. Bu kaynakların üretim maliyetleri ise dünyanın diğer bölgeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük.
Bu alanlarda iş yapılabilir

İhaleler büyük fırsat
Murat Karapınar’a göre Irak’ta en önemli iş imkanları,
Irak bakanlıkları ve devlet kuruluşlarınca açılan ihaleler. İhale duyuruları ise ilgili bakanlığın internet sayfasında online
olarak duyuruluyor. Ancak, hükümet tarafından açılan ihaleye teklif verecek firma, Irak kuruluşları nezdinde kayıtlı olmalı. Bunun için de öncelikle Irak Ticaret Bakanlığı’na kayıt
yaptırılmalı. Daha sonra firma temsilcileri, kişisel olarak talep
edilen dokümanları Bağdat, Erbil ya da Süleymaniye’deki
Bakanlık ofislerine teslim etmeli.
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Kobi’lere Müjdeli Haber:
KGF’nin Kredi Hacmi 10 Milyar Liraya Ulaştı
KOBİ’leri destelemek amacıyla 1991’den beri faaliyette
olan Kredi Garanti Fonu’nun (KGF), işleyişi ve sermaye eklenmesiyle ilgili uygulama esasları yeniden belirledi.
KOBİ’lere yaklaşık 10 milyar liralık kredi hacmi yaratması beklenen KGF İşletme ve Araştırma A.Ş.’nin sermayesinin artırılmasına ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Yasal düzenleme bakanlar
Kurulu'nun uygulama esaslarını belirlediği kararla uygulamaya kondu. Hazine ile imzalanacak protokolün ardından KGF A.Ş.'nin sermayesine 1 milyar liraya kadar nakit aktarılacak. KGF aracılığı ile Eximbank kredilerine direkt başvuruda
yapılabiliyor. Bu durum KOBİ'lerin
yanı sıra ihracatçı küçük işletmeler
için de bir umut.
10 Milyar Liralık Kredi
Hacmi Yaratacak
Kredi riskinin büyük bölümünü
üstlenerek, yeterli teminatı olmayan
küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımlarının ve işletme faaliyetlerinin
banka kredisi yoluyla finansmanının
mümkün hale getiren KGF, küçük ve
orta boy işletmelerin banka kredisi
kullanmasına kefil olarak projelerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. KGF’ye, yeni bir işletme kurulması, mevcut tesisin geliştirilmesine yönelik yatırımlar, hammadde temini ya da teminat
mektubu gibi finansman ihtiyaçlarında da başvurulabiliyor.
Başarı vadeden genç, yaratıcı, kadın veya erkek girişimcilerle,
küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine
destek veren KGF, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Riskin Yüzde 35'i Bankalara
Yeni düzenlemeyle bankalar KOBİ'lere verilecek riskin
yüzde 35'ini üstlenecek. Ayrıca fonun ortaklık yapısında
TOBB'un payı azalırken, bankalardan ortak olmaları beklenecek. Bu durumda bankaların da kaynak sağlamak için yurtdışı tahvil piyasasına yönelmeleri gerekecek. O nedenle iş çevreleri bu uzun sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söylerken, sermaye artırım miktarını da yeterli görmüyor. Öte yandan KGF'nin sermayesini artıracak olan Hazine'nin halen bu kaynağı hangi yolla karşılayacağı da belirsizliğini koruyor.
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Sistem Nasıl İşleyecek
Bakanlar Kurulu kararına göre, KOBİ'lere TL, döviz ve dövize endeksli kredi kullandırabilecek. Krediler, asgari 6 ay,
azami 4 yıl vadeli olacak. Kullandırılan kredilerin koşulları,
diğer kişi ve gruplara kullandırılan krediler için belirlenen ortalama faiz, kar payı, kira tutarı ve
diğer ücretler ile teminatlar bakımından, piyasa koşullarından yararlanıcılar aleyhine farklı olmayacak.
Karar kapsamında sağlanacak
kredilere ait toplam kredi riski 10
milyar lirayı aşamayacak. Bu limiti aşmamak kaydıyla, karar kapsamındaki kefalet başvuruları 2 yıl
içinde yapılacak. Sağlanacak kefalet tutarı, yararlanıcı başına 1 milyon lirayı, bir risk grubuna ait yararlanıcılar için ise 1.5 milyon lirayı geçemeyecek. Döviz kredilerine
kefalet sağlanırken limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak. KGF
Yönetim Kurulu, bu tutarları, kefalette bulunduğu yararlanıcının,
sektörün, kredi türünün, kredi vadesinin yapısı ve özelliğine göre
daha aşağı çekebilecek. Sağlanacak kefalet tutarı, kredinin tazmin
tarihindeki anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç faiz, kar
payı, kira tutarı ödemeleri toplamının yüzde 65'ini geçmeyecek. KGF'nin kefalet sorumluluğu söz konusu bu yüzde 65'lik
tutar ile sınırlı olacak. Aynı limit içerisinde kalmak kaydıyla
kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya
devam edilecek, ancak, temerrüde düşülen miktar limite dahil edilecek.
Değerlendirme Kriterleri
Kefalet başvurularının değerlendirilmesinde, kredi verenlerin talepleriyle birlikte, kredi verenlerin yetkili birimlerinin
kredi talebi hakkında olumlu görüşlerini esas alarak kefalet
sağlayacak. KGF, kredi veren tarafından lehine kefalet talep
edilen KOBİ'nin bankacılık mevzuatı ve kredilendirme ilkeleri bakımından kredi değerliliğine sahip olduğunu kabul edecek ve bunların kredi değerliliğini tespit bakımından herhangi bir incelemede bulunmayacak. Kefalet başvuruları değerlendirilirken, kredi kullanacak KOBİ'nin istihdam, yatırım ve
üretim ile ilgili kredi süresi için hazırlayacağı iş planı ve vereceği taahhüt mektubu, işletme dışı varlıklarına ilişkin belgele-
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ri istenecek. Kefalet başvurularını, KGF Yönetim Kurulu kabul veya reddedecek. Bu yetkiler, kredi onay komitesine kısmen veya tamamen devredilebilecek. Ancak bu devir, yönetim kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak. KGF,
KOBİ'lerden, her yıl kefil olduğu bakiye kredi riski üzerinden
peşin olarak yüzde 0.5-1.5 arasında kefalet komisyonu tahsil
edecek. Kefalet komisyonu, Hazine ile imzalanacak protokolde belirlenecek. Kefalet sağlanan kredi tutarının en fazla yüzde 0.1'ine kadar kefalet tahsis ücreti ve 250 liraya kadar olmak
üzere başvuru ücreti, KOBİ tarafından bir defaya mahsus ve
peşin olarak KGF'ye ödenecek ve bunun dışında, kefalet başvurularında KOBİ'lerden başka bir ücret alınmayacak. Kurum, Hazine desteğiyle sağlanacak kefalet işlemlerinde kredi
verenler tarafından alınacak ya da alınmış olan teminatlardan
başka teminat aramayacak.
Temerrüde Düşen Krediler
Kredi garanti kurumları, temerrüt durumunda, kredinin
anapara bakiyesi ile temerrüt faizi hariç faiz, kar payı, kira tutarı ödemelerini ve 90 günlük bekleme süresi boyunca uygulanan gecikme-ceza faizi hariç akdi faiz, kar payı, kira tutarı
oranından hesaplanacak faiz, kar payı, kira tutarını kefaleti
oranında tazmin edecek. Gayrinakdi kredinin tazmininde 90
günlük süre boyunca nakit kredi faiz, kar payı, kira tutarı oranı uygulanacak. KOBİ'nin temerrüde düştüğü kredinin do-

Krizde İstanbul’daki
yabancı sermaye azaldı
İstanbul Ticaret Odası’nın araştırmasına göre, krizde
İstanbul’daki yabancı sermaye değeri yüzde 42.51, yabancı yatırımcı sayısı ise yüzde 14.22 azaldı.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), yeni kayıt ve iptal edilen firma kuruluşlarını esas alarak hazırladığı, “2009 Yılı
Ocak-Haziran Dönemi Yeni Kayıt Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı ve Sermaye Durumu” raporu açıklandı. Rapora göre, 2009’un ilk 6 aylık döneminde İstanbul’da
yabancı yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değeri yüzde 42.51, yabancı yatırımcı sayısı ise yüzde 14.22 azaldı.
Yılın ilk yarısında 1.146 yabancı yatırımcı
tarafından toplam 152 milyon 842
bin 781 TL’lik sermaye tutarında şirket kuruldu.
2008 yılının ikinci
6 aylık döneminde
ise yabancı yatırımcı sayısı 1.336,
yabancı sermaye
değeri de 265 milyon 871 bin 575 TL
olmuştu.

nuk alacağa dönüşmesi için gereken 90 günlük sürenin geçmiş olması ve kredi verenin kanuni takibe başlamış olması,
"tazminin ön koşulu" olarak belirlendi.
Temerrüt durumunda teminatların nakde çevrilmesine ve
kanuni takibe ilişkin işlemler kredi verenler tarafından yürütülecek ve kredi verenlerin nakde çevrilen teminatlar ve takip
neticesinde elde edecekleri tahsilat, tazmin edilen kefalet oranında kuruma aktarılacak.
Hazinenin Destek Sağlaması
KOBİ'lerden ya da kefillerinden her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilat, KGF'nin tazmin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere "işletme hesabı" adı altında açılan ayrı bir
hesapta toplanacak. Kurum, kanuni takip masraflarını bu hesaptan ödeyecek. KGF'nin tazmin sorumluluğu ortadan kalktığında, Hazine desteği için açılan hesaplardaki bakiyeler ve
ileride yapılacak tahsilat, Merkezi Yönetim Bütçesi'ne gelir
kaydedilecek. Kefalet riskleri devam ettiği sürece KOBİ'ler,
konsolide ve konsolide olmayan bazda istenilen her türlü bilgi ve belgeleri talep etmesi halinde KGF'ye verecek. Kredi verenler de 3 ayda bir uygulama sonuçları raporunu KGF'ye sunacak. Kurum, yılda bir defa bir bağımsız denetim şirketi aracılığı ile denetlenecek. Desteğin garanti kurumuna kullandırılma usul ve esaslarının ayrıntıları, Hazine ile KGF arasında
imzalanacak protokol kapsamında belirlenecek.

İTO’ya kayıt yaptıran firmalar arasında yabancı yatırımcı sayısına bakıldığında, ilk 5 sırayı Almanya, İran,
Azerbaycan, Fransa, ABD ve Hollanda’nın aldığı görülüyor. Toplam yabancı sermaye değeri itibariyle ise İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Lüksemburg ilk sıralardaki
ülkeler.
2008 yılının ikinci 6 aylık döneminde Bahreyn ve Hollanda yabancı sermaye açısından ilk 2 sırayı alırken, 2009
yılının birinci 6 aylık döneminde İngiltere ve Almanya
öne çıkan ülkeler oldu.
Rapora göre, yabancı yatırımcı sayısında elektrik,
elektronik ve bilişim sektörü, yabancı sermaye değerinde
müşavirlik hizmetleri ön planda. Kuruluşunda yüzde 20.18 pay ile en fazla yabancı
sermaye bulunduran müşavirlik hizmetleri sektöründe Orta Doğu ülkeleri
ön planda. Yüzde 6.41 pay ve iki
yatırımcı ile Lübnan, yüzde 6.28
pay ve 3 yatırımcı ile
Katar en fazla yatırımda bulunan ülkeler olarak dikkat çekti. Bu sektöre toplam
yabancı sermaye içerisinde yüzde 2.99
pay ve 9 yatırımcı ile
Kuveyt katılım gösteren ülke oldu.
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AB’de İşsizlik Alarm Veriyor

KOBİ’ler Bilişim Çağına
Hazırlanıyor
TOBB, mütevazı sermayeleri dev şirketlere dönüştüren bilişim teknolojilerini, interneti sadece email göndermekte kullanan KOBİ’lere öğretiyor.

Eurostat, AB ülkelerine ilişkin en son işsizlik rakamlarını
1 Eylül’de açıkladı. Euro bölgesinde (AB16) bu yıl temmuz
sonu itibariyle açıklanan işsizlik oranı yüzde 9.5. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 7.5 olarak gerçekleşmişti. Bu rakam geçtiğimiz son 10 yılın en yüksek oranı. AB27
bölgesinde işsizlik ise yüzde 9 seviyesinde ve karşılaştırmalı dönemi olan Temmuz 2008’de bu oran yüzde 8.9 seviyesindeydi. İşsizlik oranları kişi bazında incelendiğinde ise
Eurostat tahminlerine göre; AB27 bölgesinde yaklaşık 22
milyon, AB16 bölgesinde ise 15 milyon civarında kadın ve
erkek işsiz. Yani işsizlerin yaklaşık yüzde 70’i, AB’nin kuruluşuna ve şekillenmesine yön veren Almanya, Fransa gibi
ülkelerde bulunuyor. Bu rakamlara bakıldığında Avrupa’nın merkez ülkelerinde işsizlik, genişlemeyle AB’ye katılan ülkelere göre daha yüksek. Uzmanlar AB genelindeki
yüksek işsizlik oranının AB’nin yaşlanan ve yorgun çekirdek ülkelerinden kaynaklandığını belirtiyor.
Ülke bazında incelendiğinde, en yüksek işsizlik oranı
yüzde 18.5 ile İspanya’da. Bu ülkeyi Letonya (yüzde 17.4) ve
sonrasında da Litvanya (yüzde 16.7) takip etmekte. Eğer
Türkiye’de de AB üyesi olsaydı, bu sıralamadaki yeri hemen
bu ülkelerin ardından yüzde 13.6 (Haziran 2009) ile dördüncülük olacaktı. 2004 yılında AB üyeliğine kabul edilen Litvanya ve Letonya’da 2006 yılındaki işsizlik sadece yüzde 67 seviyelerindeydi. Geçmiş dönemle karşılaştığında ise 2009
Temmuz itibariyle Letonya ve Litvanya’daki işsizlik yüzde
40’lara yakın bir oranda arttı.
İstatistiklere göre 15-24 yaş grubunda işsizlik, Temmuz
‘da AB16 ülkelerinde yüzde 19.7, AB27 ülkelerinde ise ortalama yüzde 19.8’di. Bu rakam TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de 2009 ikinci çeyrek için yüzde 24.9’du. Türkiye’de
genç kentlilerin yüzde 30’u işsizken bu oran kırsal kesimde
yarıya düşüyor. Türkiye ile kıyaslandığında bazı AB ülkelerinde durumun daha kötü olduğu ortaya çıkıyor. İspanya’da 25 altı her 100 gençten yaklaşık 40’ı işsiz iken, Litvanya’da 30’u işsiz. En iyi performans ise yüzde 6.6 ile Hollanda’da.
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KOBİ’lerin interneti neredeyse sadece e-mail için
kullanması TOBB’u harekete geçirdi. Cisco ile "Bilişim
Çağında İşletme Yönetimi Eğitimleri"ni başlatan
TOBB, KOBİ’lere bilişim konusunda etkin kullanımı
öğretiyor. Programla, Türkiye’de hâkim olan geleneksel işletme modelinin yerine, dünyada giderek daha
yaygın hale gelen internet tabanlı modern işletme yönetimi yaygınlaştırılacak.
Günümüzün internet teknolojileri, yaratıcı fikirlerle kurulan küçük sermayeli işletmeleri dev şirketlere
dönüştürüyor. Sık rastlanan bu örneklerin ardında bilişim teknolojilerini iyi takip etmek yatıyor. Yapısal bir
dönüşüme duyulan ihtiyacı sıklıkla dile getirilen Türkiye’de KOBİ’lerin de bilişim teknolojilerinden en üst
düzeyde yararlanması gündemde. Türkiye’deki pek
çok KOBİ’nin internet kullanımını e-mail atmaktan
öteye taşıyamadığını belirten Prof. Dr. Serdar Sayan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Cisco’nun işbirliğiyle başlattığı eğitim programının önemine dikkat çekti. 2008 yılından bu yana uygulanan
program, Cisco’nun pek çok ülkede başarıyla verdiği
iExec 3.0 (Bilişim Çağında İşletme Yönetimi) dersinin
Türkçeye çevrilmesi ve içeriğin Türkiye koşullarına
uyarlanması ve bunun eğitimler halinde işletmelere
aktarılmasını kapsıyor. Verilen eğitimle firmaların
farklı alanlarda karşılaştıkları sorunları internet ve bilişim teknolojilerini kullanarak nasıl çözebileceği, bu
tür sorunlara dünya devi firmaların bugüne kadar nasıl bilişim teknolojileri temelli çözümler getirildiği anlatılıyor.
Dersler yedi modülden oluşuyor
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Girişimcilik Enstitüsü’nde verilen eğitimlerle bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını yaygınlaştırarak işletmelerde verimi arttırmaya katkıda bulunulması hedefleniyor. Cisco ile ortak yürütülen programın amacı, Türkiye’de hâkim olan geleneksel işletme
modelinin yerine, dünyada giderek daha yaygın hale
gelen tabanlı modern işletme yönetimini yaygınlaştırabilmek.
‘Bilişim Çağında İşletme Yönetimi’ dersi yedi modülden oluşuyor. Örneğin yönetim stratejilerinde,
‘Değişik sektörlerde bilişim teknolojilerinden (BT)
nasıl daha fazla yararlanabiliriz?’ konusu işleniyor.
BT için kurumsal alt yapının hazırlanması ise, uygu-
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lama için yapılması gerekenler üzerine odaklanıyor. BT
temelli çözümlerde, BT’nin hangi alanlara uyarlanabileceği, durum değerlendirmesinde kurumun BT’ye hazır
olup olmadığı, proje seçimi ve kurumsal önceliklerde
önceliklerin belirlenmesi, proje değerlendirmesinde finansal kavramlar ve katılımcı sunumları üzerine çalışmalar yapılıyor.
Hayat boyu erişim
Cisco’nun desteği ile hazırlanan ‘Bilişim Çağında İşletme Yönetimi’, enstitünün verdiği ilk eğitim. Yakında
kontrat yönetimi, risk yönetimi ve kariyer planlaması
üzerine yeni dersler açılması planlanıyor. Ayrıca girişimci adaylarının bir iş kurma ve büyütme sürecinde ihtiyaç
duyabilecekleri her türlü konuyu kapsayan derslere de
başlanması tasarlanıyor.
Halen verilen ‘Bilişim Çağında İşletme Yönetimi’ eğitimi, sınıf içi oturumların yanı sıra bu amaçla tasarlanmış
bir web sitesi üzerinden verilen online eğitimleri de kapsıyor. Dört
hafta süren eğitimde her hafta ikişer saatlik üç oturum yapılıyor. Salı
günleri de seminer düzenleniyor.
Bugüne kadar açık kaynak iş modeli, finansal kriz, sistem güvenliği,
kontrat yönetimi, risk yönetimi gibi
pek çok farklı konuda seminerler
düzenlendi.
Katılımcılara verilen bir şifre ile
eğitim içeriğine ve ilgili dokümanlara (videolar, örnek olay incelemeleri gibi) istedikleri zaman online
erişebilmeleri sağlanıyor. Bu şifre
ile aynı zamanda eğitmenlere sorular sorabiliyor, Türkiye’de ve diğer
ülkelerde bu eğitimi alan katılımcılarla iletişim kurabiliyor, soru ve
görüşlerini paylaşabiliyorlar. Bu
şifre eğitim bittikten sonra da geçerli olduğu için, online malzemeye
hayat boyu erişim fırsatı tanınıyor. Bu dersin öncelikli hedef kitlesi KOBİ’lerde karar yetkisi olan kişiler. Daha çok
BT yöneticilerini ve karar alıcıları hedefleniyor.
e-mail’in ötesinde kullanım
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Girişimcilik Enstitüsü Direktörü aynı zamanda
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü
Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Serdar Sayan, bu eğitimin aslında farkındalık yaratmayı amaçladığını söylüyor. Eğitimlerde çok hızlı değişen dünya ekonomisinde yeni trendleri anlattıklarını belirten Sayan, şöyle devam ediyor:
"Bilişim teknolojileri burada en önemli rolü oynuyor.
Bu teknolojiler ve internet sayesinde doğan avantajları ve
firmaların karşılaştıkları zorlukları anlatıyoruz. Amaç,

kurumlarımızın bu değişimden haberdar olarak iş stratejilerini bu eğilimler doğrultusunda belirlemelerini sağlamak. Örneğin, Türkiye’de pek çok KOBİ internet kullanımını e-mail atmaktan öteye taşıyamıyor. Verdiğimiz eğitimle firmaların farklı alanlarda karşılaştıkları sorunları
internet ve BT kullanarak nasıl çözebileceğini, bu tür sorunlara dünya devi firmaların bugüne kadar nasıl BT temelli çözümler getirdiğini anlatıyoruz."
"İnternet kültürümüz yok"
Büyük firmalarda genellikle bilişim teknolojilerinin
verimli şekilde kullanıldığına dikkat çeken Sayan, ancak
aynı tespiti KOBİ’ler için söylemenin çok da kolay olmadığını ifade ediyor. En büyük eksiklerden birinin iş hayatında bir internet kültürünün olmaması olduğunu kaydeden Sayan, bunu şu örnekle açıklıyor:
"En basit örnek olarak ıslak imza hala en geçerli yazılı
onay verme biçimi. Elektronik imza hala yaygın değil. Bu
da aslında ciddi zaman kayıplarına
yol açıyor. Şu ana kadar yaptığımız
eğitimlerden edindiğimiz tecrübe,
yeni nesil çalışanların bu tür gereksiz
kaynak kayıpları konusunda daha
bilinçli olduğu, ancak henüz çalıştıkları kurumlarda yeteri kadar söz sahibi olmadıkları yönünde. Bu yüzden verdiğimiz eğitimlerde daha ileri yaşta ve işyerinde daha çok söz sahibi kişilerin katılımını sağlamak öncelikli hedefimiz ki bu çağdaş ağ tabanlı iş kültürünü onlara da aşılayabilelim."
Yaratıcılık ve bilişim birleşince…
Prof. Dr. Serdar Sayan internet
girişimciliğinin geleceğini ise şöyle
değerlendirdi:
"Birçok iş yerinde çalışanlar ya da
değişik arkadaş grupları arasında
belli aralıklarla halı sahalarda futbol
maçı yapılır. Burada sıklıkla karşılaşılan bir problem ise
bu maçlarda kimsenin kaleci olmak istememesi. Herkes
Hakan Şükür ya da Guiza olmak istiyor. Bundan 5-6 yıl
önce bu ihtiyacı fark eden bir genç yaratıcı zekasını ve interneti kullanarak harika bir iş kurdu. www.halisahakalecisi.com adlı bir site açarak belli bir ücret karşılığı maçlarda kalecilik yapabileceğini duyurdu. Bu işte oldukça başarılı olmuş olmalı ki, bir süre sonra Samsun, Ankara, Çanakkale gibi başka illerde de bu işi yapmaya başladı. Maç
yapan gruplara o ilde bulunan bir kaleciyi yine belli bir
ücret karşılığı kiralıyordu. Yani yaratıcı fikirlerle bilişim
teknolojileri birleşince ortaya çok iyi girişimcilik örnekleri çıkıyor ve bunlar bu örnekte olduğu gibi bazen hiç fiziki sermaye gerektirmiyor. Bu tür potansiyeller her zaman
mevcut olacak ve bunlar var oldukça, bu ihtiyaçları fark
edebilen girişimciler çok başarılı olabilirler."
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Deniz Kuvvetleri’nden
Yerli Üreticiye Davet
‘Donanma Komutanlığı Malzeme Sergisi’ bu yıl 7-17
Ekim tarihlerinde İzmir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda
düzenlenecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ihtiyaç duyduğu makine, yedek parça ve onarım malzemelerini üreten
yerli sanayi ile işbirliği yapıyor. Bu işbirliği için düzenlenen
Donanma Komutanlığı Malzeme Sergileri, tüm yerli sanayicilere açık. Yerli sanayi ile çalışmanın öncelikli amacı, savunma sanayinin dışa bağımlılığını en aza indirmek ve millileştirmek. Yerli sanayinin önünü açan, yurt dışı döviz kaybını
azaltan, ayrıca malzeme tedarikini de hızlandıran işbirlikleri sürüyor.
İstanbul Ticaret Odası Heyeti’nin, geçen ay İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nı ziyaretinde gündeme gelen Donanma
Komutanlığı Malzeme Sergileri, 1997 yılından bu yana düzenleniyor. Tersane yetkilileri, söz konusu malzeme sergileri ile ilgili bilgi vererek, bu bilgilerin İTO üyelerine duyurulmasını istedi.
Donanma Komutanlığı, 13 yıldır Türk sanayicisi ile işbirliği yapıyor. Bu amaçla gerçekleştirilen ‘Donanma Komutanlığı Malzeme Sergisi’ bu yıl da 7-17 Ekim tarihleri arasında İzmir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenecek.
Sergiye tüm yerli sanayiciler davetli.

Sergide yer alacak malzemeler, halen yurt dışından alım
işlemleri süren veya alınması planlanan malzemeler olacak.
Sergilenen malzemeleri yurt içinde üretecek olan ve alternatif üreticisi belirlenenlerin yurt dışı siparişleri iptal edilerek,
yurt içinden alımı için gerekli çalışmalar başlatılacak.
Neler Sergileniyor?
Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemi, denizaltı, helikopter ve
deniz karakol uçakları için ihtiyaç duyulan makineler,
elektrik, elektronik, silah sistemleri yedek parçaları. Genel
ana gruplarında olmak üzere; filtreler, rulmanlar, yataklar,
elektronik kartlar, güç kaynakları, elektronik bileşenler ve
lambalar.

Yoksulluk sınırı bin 405 TL
Türkiye KAMU-SEN'den, ''çalışan tek kişinin
yoksulluk sınırının ağustos ayında bin 405 TL 56 kuruş'' olarak hesaplandığı açıklandı
Türkiye KAMU-SEN'den yapılan yazılı açıklamada, ''konfederasyonun yoksulluk sınırı araştırmasında'', ağustos ayında bir ailenin gıda ve giyim harcamalarının azaldığı, kira, ulaşım ve spor harcamalarının
ise arttığı kaydedildi.
Araştırmaya göre, ''bir ailenin açlık sınırı bin 75 TL
38 Kr, yoksulluk sınırı ise 2 bin 804 TL 10 kuruş. Buna
göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı bin 405 TL 56
kuruş'' olarak hesaplandı.
Ağustos ayında, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasının 603 TL 49 kuruş olduğu belirlenen araştırmada, ailenin gıda ve barınma harcamalarının bin 71
TL 44 kuruş'a ulaştığı, ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme ve giyim gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ağustos
2009 maaşından geriye yalnızca 249 TL 8 kuruş kaldığı belirtildi.
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