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BASIN AÇIKLAMASI
TOPLUMSAL UZLAﬁMA ‹LE YAPILACAK
GEN‹ﬁ KAPSAMLI ANAYASA DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹NE EVET
* Türkiye'nin Geniﬂ Kapsaml› Anayasa De¤iﬂikli¤ine ‹htiyac› Vard›r !
* Toplumsal Uzlaﬂ› Sa¤lanmadan Yap›lacak De¤iﬂiklikler Türkiye'nin
Sorunlar›n› Çözemez !
Tüm Türkiye'nin yak›ndan takip etti¤i ve gündemde en büyük yeri alan Anayasa De¤iﬂiklik
Paketi ile ilgili tart›ﬂmalar devam ederken, yaﬂanan sürecin toplumun her kesiminde y›prat›c› ve gerginlik yarat›c› oldu¤u ortadad›r.
Bizler, toplumun her kesimini kucaklayacak geniﬂ kapsaml› bir Anayasa de¤iﬂikli¤inin gereklili¤ine inan›yoruz. Bu ülkenin mozai¤ine ve geniﬂ kültür yelpazesine hitap edecek, toplumsal uzlaﬂ› ile yap›lacak bir Anayasa teklifi ortaya konulmadan yap›lan ﬂimdiki durumun
ülke sorunlar›n›n çözümünde fayda sa¤lamayaca¤›na inan›yoruz.
Çözüme yönelik olmayan, suni gündem yaratma görüntüsü veren tart›ﬂmalar yerine, Türkiye’nin gerçek gündemi olan iﬂsizlik ve ekonomideki t›kan›kl›¤›n nas›l aﬂ›laca¤› tart›ﬂmalar›n›n yap›lmas›n›n daha önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Sayg›lar›mla,
Fevzi DURGUN
Genel Baﬂkan

Sevgili dostlar,

Baﬂkan'dan
Baﬂkan'dan Sizlere
Sizlere

fevzi.durgun@usiad.net

Ülkemizde küresel ekonomik krizin etkilerinin yavaﬂ yavaﬂ azald›¤›na iﬂaret eden
de¤erlendirmelerle 2010 y›l›n›n yar›s›na do¤ru yaklaﬂ›yoruz. Ancak bu de¤erlendirmelerin ne denli gerçekçi oldu¤una dair kuﬂkular da devam etmektedir. Ekonomimizin
temel ve yap›sal sorunlar›n› dikkate almadan ekonomik göstergelerde olumlu yöndeki baz› k›p›rdamalarla yap›lan de¤erlendirmelerin sadece bugüne yönelik oldu¤u unutulmamal›d›r.
Ülkemizin iç ve d›ﬂ borçlar›yla, d›ﬂ ticaret aç›¤›ndaki art›ﬂ büyümeye devam etmektedir. ‹ﬂsizlik sorun olmaktan ç›km›ﬂ, ulusal felaket olma yolundad›r. ‹stihdam yarat›lmas› için al›nmas› gereken tedbirler, günlük ve popülist politikalar yerine, ekonomimizin temel ve yap›sal sorunlar›n› gidermeye yönelik olmal›d›r.
Ülkemiz ça¤›n h›zla de¤iﬂen ve geliﬂen koﬂullar›na gerek kurumsal gerekse yasal
altyap› olarak mutlaka ayak uydurmal›d›r. Bu kapsamda ülkemizin laik, demokratik ve
sosyal hukuk devleti olmas›n›n önünde geçmiﬂten gelen tüm yasal ve anayasal engellerin kald›r›lmas› gerekir. Türkiye Mustafa Kemal Atatürkün iﬂaret etti¤i “Muas›r medeniyet seviyesinin de üzerine ç›kma hedefine “ ulaﬂmak için günün sosyal ve toplumsal ekonomik gereklerine uygun tüm düzenlemeleri yapmak ve bunlar› hayata geçirmek zorundad›r.
Ancak bu düzenlemelerin öncelikle ulusal ve toplumsal ç›karlar›m›z› gözetmesi ve
toplumun tüm kesimlerinin görüﬂbirli¤i ile yap›lmas› büyük bir önem taﬂ›maktad›r.
Bunun d›ﬂ›ndaki uygulamalar sürekli gerilim ve suni gündemler içerisindeki ülkemizde gerilimin artmas›na neden olacakt›r. Gerilimi artt›racak tüm aç›klama ve uygulamalar ülkemizin k›r›lgan ve d›ﬂa ba¤›ml› ekonomisinde de büyük sorunlar›n tekrar
yaﬂanmas›na ortam ve olanak tan›yacakt›r.
Ekonomide al›nan yanl›ﬂ kararlar›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlar›n en belirgin örne¤i
komﬂumuz Yunanistan’da yaﬂanmaya devam etmektedir. S›rada baﬂka AB ülkelerinin
oldu¤u beklentisi giderek yo¤unluk kazanmaktad›r.
Tüm bu nedenlerle ülkemizin üniter birli¤ine yönelik sald›r›lardan, toplumsal gerilimi devam ettirmeye yönelik çabalara kadar her türlü istikrar›m›z›n bozulmas›na
yönelik çabalar›n mutlaka engellenmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak yoluna devam etmesinin öncelikli koﬂulu herkesin sa¤duyulu davranmas›d›r. Özellikle huku¤un vesayet
alt›na al›nmas›na ve toplumun tüm kesimlerinin görüﬂ birli¤inin olmad›¤› Anayasa
maddelerinin de¤iﬂtirilmesine yönelik çabalar›n toplumsal gerginli¤i artt›rmas›ndan
endiﬂe duymaktay›z.
Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün “Benim manevi miras›m bilim ve ak›ld›r” yaklaﬂ›m›n› esas alan bir yolda ilerlemeye baﬂlamal›d›r. Bilim ve ak›l› esas alan politikalar›n
ulusal ve toplumsal ç›karlar›m›za karﬂ› olmas› mümkün de¤ildir.
19 Nisan’da onursal baﬂkan›m›z Kemal Özden’i and›k. Onursal baﬂkan›m›z›n US‹AD çat›s› alt›nda ülkemizin geliﬂme ve kalk›nmas› için ulusal ç›karlar›m›z do¤rultusunda yapt›¤› özverili çal›ﬂmalar› bir kez daha sayg› ve takdirle an›yorum.
Bu arada KKTC’de yap›lan Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi beklendi¤i gibi sonuçlanm›ﬂt›r. Böylece KKTC’de ortaya ç›kan yeni durumun, gerek yavru vatan›n gerekse ülkemizin ç›karlar› aç›s›ndan olumlu bir süreç yarataca¤› kan›s›nday›z. KKTC Cumhurbaﬂkanl›¤›na seçilen Say›n Derviﬂ Ero¤lu’nu kutlar, yeni görevinde baﬂar›lar dilerim.
Türkiye için çok önemli olan, gerekli ARGE yat›r›mlar› yap›lmas› halinde dünyada
söz sahibi olabilece¤imizi düﬂündü¤ümüz, Güneﬂ Enerjisinden “Elektrik Enerjisi”
üretilmesi konusunda, Kültür Üniversitesi ile düzeldi¤imiz Türkiye Güneﬂ Enerjisine
Haz›rlan›yor konferans›n› 18 ﬁubat tarihinde gerçekleﬂtirdik. Dursun Y›ld›z’›n yönetti¤i konferansta konuﬂan Say›n Dr. Baha Kuban ve Say›n ﬁenol Tunç’u katk›lar›ndan dolay› bir kez daha kutluyorum.
Türkiye ekonomik ve siyasi istikrar› sa¤lanm›ﬂ, laik, demokratik, sosyal bir hukuk
devleti olma özelliklerini korudu¤u ve sa¤lamlaﬂt›rd›¤› sürece, ülke içinden ve d›ﬂ›ndan gelen istikrars›zl›k etkilerine karﬂ› çok daha dirençli olacakt›r. Bu nedenle toplumun tüm kesimleri ülkemizin gerçek gündemine dönmesini sa¤lamak ve bu güce eriﬂebilmesi için yap›lmas› gerekenleri ön plana ç›karmak konular›nda daha sorumlu
davranmal›d›r.
Sayg›lar›mla,

Fevzi Durgun

DOSYA

ﬁahap Kocatopçu:

“Yurdumuzun büyük özveri göstererek bizi
e¤itti¤ini hiç unutmad›m ve bu gün bile bu
sorumluluk duygusunu her gün duyar›m”
Sayın Kocatopçu, bize özgeçmişiniz ve yetişme ortamınız hakkında bilgi verir misiniz?
Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk benim de aralarında bulunduğum 600 Türk gencini teknik eğitim
almak üzere yurtdışına yolladı. Bu
program, Ata’nın ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunu gösterir.
Aramızdan birkaç kişi fire verdiysek
de (onlar yurtdışında kalmayı seçti)
büyük çoğunluğumuz yurda iyi yetişmiş teknik adamlar olarak dön-

* Bu söyleﬂi dergimizin ilk
say›s›ndan al›nmad›r.
Say›n ﬁahap KOCATOPÇU’nun
sa¤l›k koﬂullar›n›n uygun
olmamas› nedeniyle
yeni bir söyleﬂi
gerçekleﬂtiremedik; ancak
1999 y›l›nda B‹LD‹REN’de
yay›nlanan söyleﬂinin hala
güncelli¤ini korudu¤unu
düﬂünüyoruz ve aynen
yay›nl›yoruz.”
6

dük ve kalkınma hamlesinde görev
aldık.
Yurdumuzun büyük özveri göstererek bizi eğittiğini hiç unutmadık
ve bu gün bile bu sorumluluk duygusunu her gün duyarım. Yurda dönünce Sümerbank’a bağlı Filyos
Ateş Tuğlası Fabrikası’nda görev aldım. Burada başlayan yöneticilik yaşamım boyunca, 27 Mayıs 1960 İhtilalinde Kurucu Meclis Üyeliği ve Sanayi Başkanlığı; İstanbul Sanayi
Odası Başkanlığı (1962-1966); 12 Eylül 1980’den sonra kurulan hükümette Sanayi Bakanlığı ve bir yıl süreyle de TÜSİAD genel başkanlığı
(1985) yaptım. Bu arada Sayın Nejat
Eczacıbaşı ile birlikte “Türk Sevk ve
İdare Derneği” kurduk ve yıllarca
yöneticiliğini yaptım. Tabi bütün bu
görevler yanında asıl görevim hep
Türk Şişe ve Cam Sanayi Genel Müdürlüğü oldu.
1930’ların sonunda Türkiye’de
karşılaştığınız yöneticiler nasıl bir
tutum içindeydi? Ülkenin sanayileşmesi konusunda yöneticilerin
genel yaklaşımı neydi?
1940’ların başında ülkede güçlü
bir sanayileşme isteği vardı ama girişimci yoktu. Bu yüzden Atatürk, T.
İş Bankası’nın ardından, kurulan
İpek-İş ve Cam-İş şirketlerinin
kuruluş ve yönetimleri ile T.
İş Bankası’nı görevlendirdi. (17 Şubat 1934
tarihli kararname
ile). Bu dönemin

önemli yöneticilerinden bazılarının
adlarını mutlaka anmalıyım: Sümerbank Genel Müdürleri Hulki Alisbah ile Bülent Bükbaş; Etibank Genel
Müdürü İhsan Soyak (daha sonra
bakan oldu); Maden Tetkik Arama
Kurumu Genel Müdürü Abdullah
Hüsrev Guleman (bu bey soyadını
Guleman madenlerinden almıştır);
ve daha sonra Seka Genel Müdürü
de olan Türkiye Şişe ve Cam Sanayi
Genel Müdürü Adnan Berkay.
1950’lerde ülkeye çok partili yaşam ile birlikte yeni bir yönetim anlayışı geldi. DP’li milletvekilleri fabrika yöneticilerine parti çıkarlarına
hizmet etmeleri için baskı yapmaya
başladılar. Mesela benim fabrikama
gelen Zonguldak vekilleri işçilere,
“çocuklar nasıl bu müdürden memnun musunuz? Bir şikayetiniz varsa
söyleyin hemen görevden alalım”
diyordu. Bu dönemde DP’lilerin isteklerine uymayan, yurtdışında eğitim görmüş çok değerli metalurji
mühendislerinin Karabük DemirÇelik fabrikalarından Anadolu’daki
çeşitli tekstil fabrikalarına makine
bakım sorumlusu olarak tayin edildiğini bilirim. Ben de bu baskılara
sert tepki gösterdim ve DP yönetimi
tarafından Ankara’da kızağa alındım. Bugünki eğitim sistemimizde
araştırma- geliştirme çalışmalarına
yeterli önem verilmiyor. Ben bu
amaçla
Şişe-Cam
bünyesinde

1972’de bir Ar-Ge birimi kurmayı
düşündüm ve dört genci cam teknolojisi eğitimi almaları için Avrupa’ya
gönderdim. Türkiye Şişe ve Cam Sanayi Ar-Ge Birimi 1974’de kuruldu.
Bu gençleri o günün koşullarında
Türkiye’de yetiştirmek mümkün değildi. Atatürk’de çok geniş ufuklu
bir liderdi. Bir yandan 600 genci batı
ülkelerinde eğitime yollarken, bir
yandan da Sovyetler Birliği ile kurduğu iyi ilişkiler sonucunda Batının
bize vermek istemediği teknolojileri
alıyordu. Nazilli, Malatya ve Kayseri tekstil işletmeleri Ruslar tarafından kuruldu.
Türkiye birçok sektörde dünya
çapında söz sahibi olmasa da cam
sanayide yıllardan beri dünyanın
önemli bir üreticisi durumunda.
Genç Şahap Topçu’nun yüreğinde
1940’larda bu hedef var mıydı? İçinizde bir Şişe-Cam aşkı var mıydı?
Benim bütün yaşamımı dolduran
bir aşktır bu. Ama 1930’larda bütün
ülke yönetimi kalkınma ve sanayileşme aşkıyla doluydu. Örneğin
Cam-İş Şirketinin kuruluş kararnamesi 1934 Şubat ayında çıkıyor, üretime başlaması ise 1935 Temmuz ayıdır. Yani kararın alınmasından 18 ay
sonra üretim gerçekleşiyor. Şirketin
resmen kuruluşu ise 1935 Eylül ayıdır. Yani üretim tarihinden iki ay
sonra. Bürokrasi üretimin hızını ya-

kalayamamıştır. Burada bir anımı
aktarmak istiyorum. Yukarıda ismini
andığım değerli yöneticilerin büyük
bir bölümü başta Vehbi Koç Bey olmak üzere, zaman içinde özel sektör
tarafından kapılmıştır ve sanayileşme döneminde önemli görevler üstlenmişlerdir. Paşabahçe fabrikası
böyle büyük bir hızla kurulduktan
sonra Adnan Berkay Bey’in genel
müdürlükten ayrılmasından sonra
sıkıntı içine düşüyor ve bir dönem İş
Bankası yönetimi tarafından yük gibi görülüyor. Bu dönemde banka yöneticileri Hacı Ömer Sabancı ağaya
fabrikayı üç milyon liraya almasını
teklif ediyorlar. Ben 1954’de bankanın başına getirildiğimde bir gün
rahmetli Ömer Ağa ziyarete geldi ve,
-“evladım, fabrika nasıl gidiyor?”
dedi. Ben de,
-“İyi gidiyor efendim. Kar etmeye bile başladık” cevabını verdim.
Bunun üzerine Ömer Ağa,
-“ne diyorsun yahu! Ah bu kafa!
Ah bu kafa!” dedi.
Tabi o yıllarda Akbank ve Türkiye İş Bankası arasında bir rekabet de
vardı ve Hacı Ömer Sabancı Bey büyük bir üzüntü duyduğunu her zamanki samimi üslubu ile ifade etmişti.
1950’lere ilişkin önemli bir anımda Çayırova Cam Fabrikasının kuruluş öyküsüdür. Türkiye o yıllarda
pencere camı ithal ediyordu. Paşa-
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bahçe fabrikası şişe ve zücaciye üretiyordu. Pencere camı üretecek bir
fabrika kurmak için çeşitli Avrupa
ülkelerine teklif götürdük. Hiçbiri
kabul etmedi. Tabi, Türkiye’yi üretici ülke durumuna getirip pazarı kaybetmek istemiyorlardı. O sırada
SSCB’nin Ankara büyükelçisi olarak
Rijov diye biri atandı. Bu zat, Atatürk döneminde Ruslar tarafından
kurulan tekstil fabrikalarında mühendis olarak çalışmış daha sonra da
Sovyetler Birliği’nde Hafif Sanayi
Bakanı olarak görev yapmış. Adnan
Menderes ile yaptığı bir toplantıda,
iki ülke arasındaki soğuk ilişkileri
geliştirmek amacıyla ortak projeler
geliştirmeyi teklif etmiş, ama bizim
hükümet bazı nedenlerle bu işbirliğini uygun görmemiş. Bu sırada Adnan Bey bana pencere camı konusundaki sıkıntımızı aşmak konusundaki Ruslarla görüşmemi önerdi. Ön
görüşmelerden sonra dört kişilik bir
heyet oluşturduk. (Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent
Osma, Türkiye İş Bankası İştirakler
Müdürü, Şişe Cam Genel Müdürü
olarak ben ve müstakbel fabrikanın
genel müdürü olacak arkadaşımız)Moskova’ya gittik ve 54 gün süreyle sonuçsuz görüşmeler yaptık.
50, gün Bülent Osma Bey kalp krizi
geçirdi. Sinirlerimiz son derece gergindi. Otel odalarımızın dinlendiğini de bildiğimizden, heyetin yeni
başkanı olarak bir senaryo düşündüm. Arkadaşlarıma parkta gezerken planımı anlattım. Otele dönünce
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odamızda (güya) hararetli bir tartışma yaptık. Ben bu işin olmayacağını,
Türkiye’ye dönmemiz konusunda
ısrar ettim, biraz sinirlendim ve otelden Türkiye’ye “bu iş olmayacak,
biz dönüyoruz” diye bir telgraf çektim. Ruslar öğleden sonra anlaşmaya hazır olduklarını bildirdiler ve
Çayırova Cam Fabrikası böylece kurulmuş oldu. Türkiye’nin o yıllardaki tüketimi 19 bin ton düz camdı.
Ama biz fabrikanın kapasitesini 36
bin ton olarak planladık.
Almanların bize vermediği teknolojiyi Ruslardan aldınız. Acaba o
döneme göre bu teknoloji Avrupa’dan geri miydi?
Rusların elindeki teknoloji Avrupa’nın üçüncü ve en düşük kalite camına uyuyordu. Ama onların da
elindeki buydu işte. Biz Sovyet teknolojisiyle fabrikayı kurduktan sonra ilginçtir, Avrupalı kuruluşlar geldiler ve bize ikinci kalite cam üretim
teknolojisini vermek istediler.
27 Mayıs 1960 İhtilalı’nda bir süre Kurucu Meclis çalışmalarına katıldım. Şişe Cam Genel Müdürlüğü’ne
döndükten sonra sekreterimden Ankara’da olduğum sırada gelen mektupları getirmesini istedim. Bunların
arasında altı ay kadar önce ABD’den
gönderilmiş ve cevap verilmemiş bir
iş mektubu vardı. Ürünlerimizden
örnek ve fiyat isteyen ve bize ihracat
yapma fırsatı sunan bu mektuba hemen yanıt verdim. Cevap bir hafta
sonra telgrafla geldi. “Pan Amerikan

uçağı ile bir hafta sonra şu gün İstanbul’dayım. Ayaklı bardak örneklerinizi ve fiyat tekliflerinizi hazırlayın.” Böyle başlayan bir ilişki sonunda biz ABD’ye yüz binlerce bardak
satmaya başladık ve ihracatı, dünya
pazarlarına sunulacak kalitede mal
üretebilmeyi öğrendik.
İlk ihracat miktarınız ne kadardı? Ayrıca 1961 yılının Türk basını
bu ihracata ilgi gösterdi mi?
Yok, basından ilgi gördüğümüzü
hatırlamıyorum. İlk ihracat miktarımızda sanıyorum 34 bin dolardı. Zaman içinde ürün kalitemizi arttırdık
ve belirli bir standart geliştirdik. Bu
sırada ihracat konusunda çeşitli girişimler yaptık. Suudi Arabistan’ın
hac mevsiminde bütün dünyanın
Müslümanlarını konuk etmesi fikrinden yola çıkarak Cidde’de bir daimi sergi açmak istedik. Bir heyetle
birlikte Suudi yetkililerle görüşme
yaptık, projemize çok sıcak baktılar
ve bize bir bina vermeyi bile önerdiler. Ancak, biz hazırlıkları yürütürken 1967 Arap-İsrail savaşı başladı
ve projemiz hayata geçirilmedi.
Yine cam sanayimizin gelişimine
dönelim. 1958’de Türkiye Sanayi
Kalkınma Bankası’nın elinde kullanılmamış Dünya Bankası kredileri
vardı. Bunları kullanarak şişe üretiminde hem kaliteyi çok arttıran hem
de maliyetleri düşüren teknik yatırımlar ve makine alımları yaptık.
Böylece özellikle ülkemizde o dönemde gelişmekte olan ilaç sanayinin küçük ve özellikli şişe ihtiyacını
karşıladık.
Ayrıca ampul (iğne şeklinde kullanılan ilaç ampulü) üretiminin ana
maddesi olan “nötr cam boru” üretimine başlamak üzere Almanlarla görüşmeler yaptık. Görüşmeler olumlu
gitti. Topkapı’da bir arazi aldık, binalar yapıldı ve 27 Mayıs 1960 İhtilalı’ndan kısa bir süre önce Almanlar
birdenbire projeden vazgeçtiklerini
bildirdiler. Bugün cam sanayimizin
önemli bir eksikliği işte bu nötr cam
boruların hala ithal edilmekte olmasıdır. 1960 yılı içinde Topkapı Şişe ve
Cam Fabrikası’nı bir ABD şirketinden
teknik bilgi satın alarak, ama ortaklık
filan vermeden kurduk. Bu fabrika da
o dönemde hızlı bir gelişme gösteren

meşrubat ve gıda sanayinin şişe ve kavanoz ihtiyacını karşıladı.
Yine 1966’da Vehbi Koç Bey beni
aradı ve cam sanayine girmek istediğini, cam yünü üretmeyi düşündüklerini, bizimde bu alanda otorite olmamız nedeniyle bizi aradıklarını,
bu konuda mutabık kalırsak Koç
Holding’in cam yünü üretimine başlayacağını belitti. Biz bu durumu değerlendirdik ve aramızda rekabet olmayacağını, ürünlerin farklı olduğunu düşündüğümüzü kendilerine bildirdik. Ancak, bizim de %10 oranında hisse alarak kurulacak fabrikaya
ortak olmamızı istediğini belirtti.
Böylece İzocam, bizim de ortaklığımız ile kurulmuş oldu. Bu da ilginç
bir anımdır. 1970’lerin başında Anadolu Cam Sanayi’nin kuruluşu da
çok ilginçtir. Çayırova Cam fabrikamızın kapasitesi artık ülke ihtiyacını
karşılayamaz olmuştu. Yeni bir fabrika kurma kararı aldık. Devlet Planlama Teşkilatı’na gittim, o sırada
Turgut Özal DPT’nin başındaydı.
-“bizim yeni bir fabrika kurma
hazırlıklarımız var, önümüzdeki yılın teşviklerini hazırlarken bu önerimizi dikkate alır mısınız?” dedim.
Olumlu cevap verdiler. İki ay sonra
teşvikler çıktı. “bir pencere camı fabrikası kurulması için teşvik verilecektir” biçiminde bir ifade görünce
anlayamadık. Teşvik almak üzere
DPT’ye gittiğimizde, “Biz o teşviki
başkasına verdik efendim” dediler.
Anadolu Cam Sanayi adında bir şirket teşviki almış. Takunyalıların kurduğu bir şirket bu. Nuh Kuşçulu başında ve Turgut Bey’le işbirliği halinde bu operasyonu yürütmüşler. Biz
teşvik fikrini üç ay önce kendilerine
ilettiğimiz halde böyle bir uyanıklık
yapmalarını hayret ve üzüntü ile
karşıladım. Sayın Demirel Başbakan
idi ve benim yanımda Turgut Bey’i
aradı, oldukça ağır ifadeler kullanarak hırpaladı ama yine de alınan kararları değiştiremedi.
Biz bunun üzerine kıyasıya bir
rekabet başlattık. ACS Belçikalılar ile
%10 oranında ortaklığa girilerek
Mersin’de kurulmuştu. Bizim yürüttüğümüz rekabete çok dayanamadılar ve bir süre sonra teslim bayrağını
çektiler. Fabrikayı satın almak üzere
görüşmelere başladık. Şirketin ana

sözleşmesini aldık. Bu çok enteresan
bir ana sözleşmedir. Adamlar 100 tane kurucu hisse tesis etmişler. Bu
hisseler şirket genel kuruluna katılamıyor, oy hakları yok. Ama yıllık karın yüzde onunu, diğer ortaklara kar
payı dağıtımı yapılmadan bu yüz
hisseye vermeyi karar altına almışlar. Ve o sırada öğrendiğimize göre,
bu yüz hissenin 20 tanesi Turgut
Özal’a aitmiş. Bugün de kendisinin
çocukları, torunları bu kar paylarını
alıyorlar. Şirket ana sözleşmesinin
gereği hiç kimse onların bu haklarını
ellerinden alamıyor.
Diğer ortaklık hisselerini de: AGrubu (genel kurulda bin liraya bir
oy sahibi olan bu hisseleri de şirketin
kurucuları kendi aralarında paylaşmışlar); halka satılan ve her 10 bin liraya bir hisse sahibi olan B-Grubu
hisseler var ve bunların genel kurulda sözü geçmiyor; ve hepsi yabancılara satılmış olan C-Grubu hisseler
çıkarılmış. Bunlar da genel kurulda
her bin liraya bir oy kullanma hakkına sahip. Biz Anadolu Cam Sanayine
ortak olurken %35 hisse aldık, ama
bu %35’in hepsini A-Grubu hisselerden aldığımız için genel kurulda
%70’lik bir oy ağırlığı kazandık.
Ama bu kurucu hisselere siz de
müdahale edemediniz galiba?
Hayır, bu sözleşmeye göre

mümkün değil. Neyse, benim için
her zaman bir dilemma olarak kalmış olan bu durumu geçelim de
1970’li yıllara dönelim. Metal Kapak Fabrikasını bu dönemde kurduk ama duyduğuma göre son zamanlarda bu fabrikayı şirket bir
Amerikan firmasına satmış. Bir de
araştırma geliştirme çabalarımız
1970’lerin başına rastlar. Dört genç
arkadaşımızı yurtdışına göndererek yetiştirdik. Bu gençlerden biri
olan Alev Yaraman Hanım bu günlerde Cam Sanayinin dünya çapında Oskar ödülü olarak bilinen ünlü
ödülünü kazanmıştır ve bu ödül
törenine katılmak üzere şu sırada
ABD’de bulunmaktadır. Ben bu arkadaşımızın başarısından büyük
gurur duyuyorum ve tıpkı Atatürk’ün bizi yetiştirmesi gibi gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmuş olmaktan ötürü mutluyum. İstediğim birçok konu var ama zaman ve yer darlığı nedeniyle bunları da ileride yapacağımız sohbetlere bırakalım isterseniz.
Sayın Bakanım, bize ziyaretinizle ve güzel söyleşinize olanak
tanıyarak güç kattınız. Sizin aramızda olmanız bizler için çok anlamlı. USİAD her zorluğu aşarken
sizin birikimlerinizden ve deneyimlerinizden güç alacaktır. Sağ
olun var olun. 
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DOSYA

Türkiye Sanayinin
Altyapı Sorunları
Mahmut K‹PER
Sanayi ve Teknoloji
Politikalar› Uzman›

Sanayi altyapısı
neyi hedeflemeli?
Genel olarak altyapıyı; gerçekleştirilmesi planlanan olgular için gerekli
ortamın hazırlanmasına yönelik tüm
faaliyetler olarak tanımlamak mümkündür. Sanayi altyapısını da sanayiüretim ilişkisinden yola çıkarak üretim
sistemlerinde verimliliği artırmak ve
bu süreçlerden daha yüksek katma değer sağlamak için gerekli ortam şeklinde açıklayabiliriz. Burada kritik iki
kavram, katma değer ve verimlilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bunlardan katma değer, üretim girdileri olan emek, sermaye
ve son çeyrekteki yenilikçi
ekonomi sisteminde giderek önem kazanan bilgi
faktörlerinin kullanılmasıyla yaratılan ilave ekonomik değer için yapılan tanımlamadır.
Verimlilik ise makro ölçekte ülkelerin refahı için
ve mikro ölçekte de işletmelerin küresel rekabette
üstünlük kazanmaları bakımından en önemli unsurlardan bir diğeridir.
Makro ölçekte ülkeler,
verimlilik artışı ile ekonomik gelişmeyi ve buna
bağlı olarak refahın artmasını sağlamaya çalışırken,
bunun yolunu açan iktisadi işletmelerin rekabet
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güçlerinin iyileştirilmesi de gene verimliliklerinin artırılmasına bağlıdır.
Verimlilik sadece ekonomi ve üretim
ilişkileri boyutuyla değil, istihdam, çalışma yaşamı, yaşam kalitesi, gelişme
politikaları gibi oldukça karmaşık ve
çok yönlü bir olgudur.
Önceleri daha çok üretimde etkinlik ve bu kapsamda önceki dönemlerin
başlıca üretim unsurları olan sermaye
ve emek gibi fiziksel faktörlerde yoğunlaşan verimlilik unsuru, yukarıda
değinilen bilgiye dayalı ekonomi sisteminde, bu gelişmelerin yönlendirici
unsurlarından olan organizasyon, üretim süreçlerinde işbirlikleri ve ilişkiler,
toplumsal beklentiler gibi karmaşık
ilişkileri de içerecek şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerin son yarım asırdaki büyümelerinin yarıdan fazlasının verimlilik artışı-

na bağlı olduğu bilinmektedir. Verimlilik artışını sağlayan faktörler incelendiğinde ise yukarıda da değinilen geleneksel fiziki faktörler olan emek ve sermayeden daha çok Araştırma-Teknoloji Geliştirme-İnovasyon (ATGİ) faaliyetlerinden edinilen bilgi, insan kaynaklarının yetkinlik seviyelerinin iyileştirilmesi, yönetim ve üretim sistemlerindeki gelişmeler gibi fiziki olmayan
faktörlerin çok daha fazla etkili olduğu
belirlenmiştir.
Bu değişimlere paralel olarak, üretimde kullanılan girdi miktarı başına
ortaya çıkan çıktı miktarı (çıktı / girdi)
olarak tanımlanan kısmi verimlilikten
daha çok elde edilen çıktının, toplulaştırılmış girdilere olan oranı olarak ifade
edilen Toplam Faktör Verimliliği (TFV)
daha anlamlı olmaya başlamıştır. Bu
noktada verimlilik ile ilgili politikalarda da süreklilik, sürdürebilirlik ve istikrarın öneminin altını çizmek gerekir.
Dünyada sanayi
altyapı stratejilerini
etkileyen temel
değişimler
Sanayi altyapı sistemleri kurgulanmasında
önemli bazı parametrelerle ilgili dünyadaki genel yaklaşımlara bakıldığında, özellikle 1990’lardan sonra şu değişiklikler görülmektedir;
Bölge: 1950-80 arası
ağırlıkla endüstri siteleri
ve büyük üretim ölçekleri görülürken, 1990 sonrası bölgesel inovasyon

sistemi, kümeleşme vb. ağ yapılar yaklaşımı ile politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması ağırlık kazanmıştır.
KOBİ’ler: Önceleri zayıf tedarik
zincirleri içinde üretim faaliyetlerini
sürdürmeye çalışan KOBİ’lerin artık
yaratıcılık ve inovasyon lideri olmak
gibi vizyonları olduğu gözlenmektedir.
Politikalar: Üstten alta doğru merkezi yönlendirmeler ile sanayi politikaları şeklindeki yaklaşım, yerini bölgesel liderlik, kümeleşme vb. güçlü işbirliği hedefli ve talep odaklı inovasyon
politikalarına bırakmıştır.
Teknoloji: Kalite, hassas üretim,
teknik eğitim ağırlıklı ve süreç inovasyonunun öne çıktığı teknolojik eğilimler, yerini Ar-Ge odaklı, bilim-teknoloji
eğitimine önem veren ürün geliştirme
ağırlıklı teknoloji öncüleri ve teknolojilerin farklı alanlarda kullanımını da
dikkate alan yenilikçiliğe ve yaratıcılığa dayalı bir yapıya bırakmıştır.
İş Destekleri: Önceleri iş sigortası,
fon destekleri, dikey tedarik ilişkilerini
özendiren destekler artık, risk sermayesi, ağ yapı ve kümeler ile uluslar arasılaşma çabalarını destekler hale gelmiştir.
Kamunun Rolü: Standartları sağlama ve uyum, bilginin yayınımı ve iyi
örnekleri tanıtma şeklinde özetlenebilecek kamu, giderek artan şekilde bilginin geliştirilmesi, farklılaşma, kümeleşme ve bölgesel inovasyon sistemlerinin oluşumunda katalizör rolü oynamaya başlamıştır.
Yukarıda belirtilen bu değişimler
sanayi politikaları ve bununla ilişkili
şekilde sanayi altyapı gereklerinde de
önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bu değişimleri güdüleyen temel
yaklaşım ve hedef ise şöyle özetlenebilir; artık ülkelerin teknolojik altyapısı
ve dinamizmi için teknoloji üretebilme
ve yenilik oluşturma kabiliyetleri daha
stratejik bir faktör haline gelmiştir. Bu
faktörler ülkenin uzun vadeli yapısal
rekabet gücünü de temsil etmeye başlamıştır.
Ayrıca, bu kapsamda öne çıkan sürdürülebilir tüketim ve üretim (STÜ)
kavramı, sanayi başta olmak üzere tüm
insani ve çevresel etkinliklerde verimlilik artışı ile atık azaltımının birlikte gözetilmesini öngörmektedir. Bu çerçevede, tüketim ve üretimin salt azaltılması

anlamına gelmeyen STÜ ya da ekoinovasyon kavramı yüksek verime sahip üretim teknoloji ve yöntemlerinin
kullanımıyla, aynı miktarda üretim
için daha az doğal kaynak ve enerji
kullanımı ve daha az atık üretimi prensibine dayanmakta ve bu niteliği ile sadece çevresel kaygılara değil, doğal
kaynakların korunması, endüstriyel
verimlilik ve ekonomik kalkınma gibi
pek çok farklı alana da hitap etmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde sanayi
altyapıları kurgulanırken yukarıda belirtilen ana yaklaşım gözetilmekte, çevre ve toplumu rahatsız eden kirli üretimler azgelişmiş ülkelere kaydırılmaktadır.
Sanayi altyapı stratejileri
için kritik unsurlar
Genellikle ülkemizde sanayi altyapısı deyince, sahip olunan alet/teçhizat, test/analiz cihazları, sanayicilere
sağlanan bölgeler ve binalar, enerji sağlama, atık toplama, su temini gibi fiziki
altyapılar akla gelmektedir. Oysa bu
altyapıyı kurmaktan ya da sahip olmaktan çok bunlarla ne yapıldığı ve bu
kapsamda da toplam faktör verimliliği
ve yaratılan katma değer dikkate alınmalıdır. Yapılmış olan sanayi envanteri, altyapı sistemleri gibi pek çok çalışmada da göz ardı edilen unsur budur.
Bir işletmede kaç adet CNC torna olduğu değil bu torna(lar) ile yapılan işlerin
niteliği ve buna bağlı yaratılan katma

değer ve o firmanın değer zinciri içindeki konumu ve ilişki ağları önemlidir.
Görüldüğü gibi öne çıkan bu unsurlar
fiziki değerlerden çok ölçümü zor fiziki olmayan altyapılardır.
Sanayi altyapılarına yönelik
çabalar artık yukarıda açıklanan gelişmelere paralel olarak, firma odaklılıktan ilgili tüm tarafların bir arada çalışmasını güdüleyen ve ‘fikirden pazara’
olarak çerçevelenecek değer zincirlerine doğru kaymakta ve işbirliği ağları
bazında planlanmaktadır.
Bu kapsamda da sanayi altyapı
stratejileri oluşturulurken şu temel unsurların sağlanması gözetilmektedir;
dışa açık kalkınma stratejisi, sanayi ve
sektör hedeflemelerine dayalı kalkınma politikası, işbirliği ağ yapılarına yönelik altyapıların oluşumu, insan kaynaklarının geliştirilmesine verilen öncelik ve devlet tarafından bilim ve teknoloji (BT) altyapısının kurulması.
Bilindiği gibi sanayi politika ve
planları artık yerini sanayi ve teknoloji
strateji ve politikalarına bırakmıştır.
Özellikle bilgiye dayalı teknolojiler bu
planlarda özel bir yer tutmaktadır. Verimlilik ve katma değer için teknoloji
tek başına belirleyici bir unsur olmamakla birlikte giderek artan şekilde
önemli etkenlerden biri olmayı sürdürmektedir. Teknolojik düzey arttıkça
üretkenlik ve ücretler de artmakta ve
bunun verimliliği belirleyen diğer unsurlara da önemli ölçüde olumlu etkileri olmaktadır.
Ülkemizde de teknoloji yoğun sanayilerin gelişmesi sonucu, yeni teknolojilerin yayılması ve ülke düzeyinde
teknolojik yeteneğin yükselmesi ile
mevcut durumda ekonomimize hakim
olan düşük teknoloji sanayilerinde de
üretkenliğinin ve katma değerin artması sağlanabilecektir. Kuşkusuz bunun için Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin kurumsallaşması ve bu amaçla da
program ve desteklerin talep ve ihtiyaçlar dikkate alınarak tasarlanması
gereklidir.
Sonuç olarak, sanayi altyapısı kavramına da dünyadaki gelişmeler ışığında bakmak gerekir. Böyle bakınca
da oldukça karmaşık; ekonomik, teknik, sosyal pek çok alanda yapmamız
gereken yığınla iş ortaya çıkmaktadır.
Ve, işe doğru tanımlardan başlamak
önemli görülmektedir.
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Türkiye sanayinin
altyapı problemleri
Yukarıda belirtilen temel unsurlara
bakıldığında ülkemiz için sanayi altyapı durumu iç açıcı değildir. Bilindiği gibi Türkiye uzun dönemlerdir ekonomik gelişmesini ve küresel rekabetteki
yerini düşük katma değerli geleneksel
sektörlere bağlamış ve düşük üretkenlik, düşük ücret düzeyine sahip sanayiler ile ve sürekli fiyatları düşürerek rekabetçiliğini sürdürmeye çalışmaktadır. Sanayi altyapısı da bu duruma uygun düşmektedir. Bunun sürdürülemeyeceği açıktır.
Ülkemizin verimlilik değerleri de
çok düşüktür. MPM tarafından bildirilen Teknolojik gelişme ölçüsü olarak
Toplam Faktör Verimliliği (TFV) karşılaştırmalarında düşük teknolojili sanayilerde bile ABD verimliliği 100 kabul
edildiğinde,
Türkiye’deki
oran
ABD’nin %30’udur. Oysa bu oran, Ko-

re’de %70, Almanya’da %140 civarındadır. Ve daha da vahimi TFV’nin yılda
ortalama olarak %-1.2 oranında düştüğü gözlenmektedir. Genel bir değerlendirme ile Türkiye’nin büyüme performansında katma değerli üretim ve verimlilik artışlarının payının son derece
küçük olduğunu söylemek mümkündür. Kuşkusuz, orta dönemde sürdürülebilir bir büyüme ancak katma değer yaratma ve verimlilik artışlarına
dayandırılırsa kalıcı ve sağlıklı olabilecektir.
Yukarıda da değinildiği gibi verimlilik; emek üretkenliği farklılıkları, teknolojik düzey, sermaye yoğunluğu,
teknik etkinlik, piyasa yapısı, işgücünün eğitim durumu gibi pek çok değişken tarafından belirlenmektedir. Ülke-
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miz sanayi altyapı eksiklikleri de işte
tam bu noktalarda kendini göstermektedir.
Sanayi altyapıları için
büyük firmaların önemi
Şayet en büyük eksiklerimizden
olan değerlendirme sistemlerini kurup, mevcut sanayi altyapımızı ve bunlarla yapabildiklerimizi bir ölçüp, dünyayla kıyaslamayı başarabilirsek ülkemiz için pek de iç açıcı bir tablo ortaya
çıkmayacaktır. Ancak, neler yapmamız
gerektiğini bulmamızda bağımsız, şeffaf ve uygun tekniklerle doğru şekilde
yapılan bu tür ölçümleri yapabilme yeteneği çok yararlı olacaktır.
Böyle bir ölçüm yapılabilseydi
muhtemelen sanayi altyapısı ile ilgili
eksikliklerin başında ülkemizdeki büyük ölçekli sanayi şirketlerinin sayısının azlığı ve büyük şirketlerimizin öncü rolleri oynama konusundaki zafi-

yetleri gelirdi. Gerek sanayi devrimi
süreçlerinde gelişmelerini tamamlamış
İngiltere, Almanya, ABD gibi ülkelerin
ve gerekse de sonradan yetişerek gelişmiş ülkeler kategorisine giren Japonya,
Kore gibi ülkelerin sınai gelişmelerinde
sürükleyici unsurun büyük firmalar olduğu görülür. Bu firmalar günümüzde
öne çıkan işbirliği odaklı gelişmelerin
de misyonerleri ve dinamosu konumundadır. Bu nedenle gerek ulusal ve
gerekse de uluslararası sanayi ve teknoloji sistemleri ve altyapıları kurgulanırken bu büyük sınai firmaların önderlikleri büyük önem taşımaktadır.
Ülkemize gelince bu konuda da
çok olumsuz bir tablo mevcuttur.
Cumhuriyetin özellikle 1930’ların başlarından itibaren 1. Sanayi Planı ile

kurmaya başladığı ve KİT olarak bilinen büyük sanayi şirketleri sanayi altyapısının oluşumunda ve gelişiminde
öncü roller oynamakla kalmamış, özel
sektöre ait büyük şirketlerin çoğalmasında ve büyümelerinde de oldukça
etkili olmuştur. Ancak, 1980’lerle başlayan bir süreçle bu değerler neredeyse tümüyle tasfiye edilmiştir. Özel
sektöre ait büyük sanayi işletmelerinin ise kaygı duyulacak kadar azaldığı görülmektedir. Bunun pek çok nedeni vardır. Ama endişe uyandıran birinci sebep; uygulanan ekonomik politikaların da etkisiyle büyük sermaye
gruplarının sanayi şirketlerini ellerinden çıkararak-diğer bir deyişle sanayiden çıkarak-, daha karlı gördükleri
perakendecilik, turizm vb. hizmet sektörlerine kaymayı tercih etmeleridir.
İlave olarak, sanayi ve teknolojideki
zayıflıklarımızın bir sonucu şeklinde
Türkiye’ye uluslararası işbölümünde,
değer zincirinin en az katma değerli
halkası konumunda bulunan montaj
sanayii ve geleneksel ve atıklar bakımından riskli sektörler düşmektedir.
Birbiriyle ilişkili bu durumlar sanayi
sektörlerinde büyük firma sayılarının
hızla azalmasına ve önemli sanayi altyapı kayıplarına neden olmaktadır.
Sanayi gündemde değilse sanayi
altyapısını konuşmak niye?
Küreselleşmenin etkinliği giderek
artarken ve rekabet daha çok öne çıkarken, ulusal politikalarla küresel bilgiden
değer yaratmak ve buna bağlı şekilde
ekonomik büyüme sağlamak en önemli
gündemlerden biri olmuştur. Bu noktada en önemli soru, ekonomiyi daha
yükseğe çıkarmak için sistemi nasıl değiştirmemiz gerektiğidir. Cevap için kritik önemde bulunan sanayi tercihi ve
altyapısı aslında ülkedeki ekosistemin
bir parçasıdır. Bu ekosistemde en genel
hatlarıyla teknoloji geliştirme ekosistemi; insan kaynakları sağlayıcıları, sermaye sağlayıcıları, bilim ve teknoloji
sağlayıcıları ile politika yapıcılar vardır
ve biri diğerinden ama en fazla da politika yapıcılarından etkilenirler. Şayet,
bir ülkenin ekonomi politiği sanayi ve
teknoloji odaklı değilse ve kendini tümüyle küresel güçlerin ve serbest piyasa sisteminin insafına terk etmişse o zaman sanayi altyapısı üzerinde konuşmak pek de anlamlı olmamaktadır. 

HABER

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

S

u ve Toprak kaynakları, insanoğlu için taşıdığı yaşamsal
önemin yanı sıra ülkelerin
varlığı, güvenlik çıkarları, ekonomik
gelişimleri açısından da büyük öneme sahip olan doğal kaynaklardır.
Bu kaynaklar bugün de bir ülkenin
ulusal kalkınma ve gelişmesinde en
etkili rol oynayan temel unsurlardır.
İnsanlık tarihinde her
zaman güç unsurlarının dengesini ve uygarlığın kalitesini belirleyen su ve toprak kaynakları özellikle gıda
güvenliğinin sağlanması açısından günümüzde daha da hayati
ve stratejik bir konuma
gelmiştir. Bu nedenle
ülkelerin su ve toprak
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi süreçte
önem kazanmaktadır.
USİAD olarak son iki
yılda; Su Raporu, Su ve
Toprak, GAP Raporu,
Reformu Bekleyen Topraklar adlarıyla, su ve
toprak kaynaklarımızla
ilgili 4 adet rapor yayınlayarak, bu alanda
ulusal ve toplumsal politika ve stratejilerin belirlenmesine kalıcı katkıda bulunmaya çalıştık.
Son günlerde Avrupa'da Çevre Ajansı olarak bilinen yapıyı Türkiye'de Çevre İdaresi
Başkanlığı olarak kurmaya yönelik çalışma-

lar yapıldığı ve bunun bir kanun
teklifi olarak sunulacağı açıklanmıştır. Bunun yanı sıra ülkemizin AB
Genel Sekreterliğinin 2009-2013 yılları arasında çıkartılmasında yarar
gördüğü yasal düzenlemeler arasında “Çerçeve Su Kanunu” da yer almaktadır. Bu yasa ile uygulamada
meydana gelen aksaklıkların ve ka-

nun boşluğunun giderilmesinin
amaçlandığı belirtilmektedir. Tüm
bu hazırlıklar bu konudaki gereksinimi ortaya koyması açısından
önemlidir. Ancak ülkemizin su yönetimi düzenleyecek Yasa tasarısı
özgün koşullarımızla birlikte ulusal
ve toplumsal çıkarlarımız da gözeten bir çalışma olmalıdır. Buradan
hareketle USİAD olarak,
bu konuda başlattığımız
çalışmaları bu kez daha
somut bir adımla “Su
Kaynakları
Bakanlığı
Kuruluş Kanunu Tasarı
Taslağı Önerisi” ile sürdürerek kamuoyunun
bilgi ve ilgisine sunduk.
Konuyla ilgili uzman kişi, kurum ve kuruluşların yanı sıra, basından
ve toplumumuzun farklı
kesimlerinden aldığımız
çok olumlu eleştirilerden büyük memnuniyet
duyduk.
Bu kanun tasarı taslağı önerisi çalışmasını
hazırlayan uzmanlar Sayın Dursun YILDIZ, Özdemir ÖZBAY, Dr. Nüvit
SOYLU, Erkan ALEMDAROĞLU, ve Hasan
KIRMIZITAŞ'a, bu çalışmanın Danışma Kurulu'nda yer alarak çok değerli görüş ve önerileriyle katkıda bulunan sivil
toplum örgütleri başkanlarına, bilim adamlarına, uzmanlara ve yayınlanmasında emeği
geçen tüm ilgililere teşekkür ediyoruz. 
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Fiziki Altyap› Yetersiz
Kal›yor, Türkiye Susuz
Bölgelere Göçüyor
Dursun YILDIZ
‹nﬂ. Müh. Su Politikalar› Uzman›

evlet Planlama Teﬂkilat›
(DPT) 1965-2000 y›llar›n›
kapsayan dönemde, yurt düzeyinde, do¤udan bat›ya,
kuzeyden güneye hareket halinde olan
göçlerin profilini ç›kartm›ﬂt›. Türkiye’nin göç haritas› olarak da adland›r›labilecek, ekonomik ve sosyolojik aç›dan
ilginç veriler ortaya ç›karan rapora göre,
1965-1970 döneminde 3,2 milyon,
1970-1975 döneminde 3,4 milyon,
1975-1980 döneminde 2,7 milyon,
1980-1985 döneminde 2,9 milyon,
1985-1990 döneminde 4,1 milyon, 1995-2000 döneminde ise
4,8 milyon insan baﬂka illere göç
etti. Bu göç raporu Türkiye genelinde göç eden nüfusun pay›nda
artan bir e¤ilim gözlendi¤ini ve 5
yaﬂ›n üstündeki nüfu-

D

Türkiye’de 1995-2000 y›llar› aras›nda illere göre net göç h›z›

sun %11'ini oluﬂturan 6,7
milyon kiﬂinin, 19952000 döneminde yurt
içinde göç etti¤ini ortaya koymuﬂtu.
Türkiye ‹statistik
Kurumu’nun aç›klad›¤›
son veriler ise daha önce

DPT taraf›ndan 1965 -2000 y›llar›n›
kapsayan dönem için gerçekleﬂtirilen
göç araﬂt›rmas›nda çarp›c› bir ﬂekilde ortaya konulan göç e¤iliminin devam etti¤ini ortaya koydu. Göç olgusu birçok
alanda sorunu da beraberinde taﬂ›yarak
artt›rmaktad›r. Bunlardan bir tanesi de
su kaynaklar›m›z›n daha az oldu¤u bölgelerde bir bask› oluﬂturmas›d›r. DPT
araﬂt›rmas› ve TU‹K’in son verileri ile
elde edilen göç haritas›n› tüm nehir havzalar›m›zdaki su potansiyellerimizle üst
üste getirdi¤imizde ortaya ﬂu sonuç ç›kmaktad›r: Türkiye daha az su bulunan
bölgelere do¤ru göçüyor.

TU‹K’in 2008 2009 verilerine
göre; Son 2 y›ld›r her y›l
2,3 milyon kiﬂi yer de¤iﬂtiriyor
ve her 70 kiﬂiden ikisi bir
kentten di¤erine göçüyor.
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Türkiye Daha Az Su Bulunan
Bölgelere Do¤ru Göçüyor
En çok göç veren iller aras›nda Erzurum, Kars, A¤r›, Muﬂ, Diyarbak›r, Mardin, ﬁanl›urfa var. En çok göç alan iller
ise Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Antalya,
Bursa, Kocaeli, Tekirda¤, Eskiﬂehir.
Ülkemizde toplam ak›ﬂa geçen su
miktar›n›n yaklaﬂ›k 130 milyar m3 lük
bölümü Ankara’n›n do¤usunda ve sürekli göç veren bölgede yer almaktad›r.
Yaklaﬂ›k 56 milyar m3’ü ise Ankara’n›n
bat›s›nda en çok göç alan bölgede bulunmaktad›r.
Kesintisiz süren bu göç olgusu büyük kentlerimizdeki içme kullanma suyu
üzerindeki en önemli bask›lardan birisi
olmaktad›r. Yap›lan araﬂt›rmalarda en
fazla göçü alan Ankara ‹stanbul ve ‹zmir
kentleri art›k bu kentlere oldukça uzak
olan nehir havzalar›ndan, havzalar aras›
su transferiyle içme ve kullanma suyu
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya çal›ﬂmaktad›r.
Örne¤in; ‹stanbul’a Büyük Melen Projesiyle 180 km den, Ankara’ya 125 km
den K›z›l›rmak Kesikköprü Baraj›’ndan
ve Gerede yak›nlar›ndan Bat› Karadeniz
havzas›ndan ‹zmir’e ise Manisa il s›n›rlar› içerinde yer alan Gördes Baraj›ndan
114 km’lik bir isale hatt› ile su sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Göçlerin devam etmesi, suyun verimsiz kullan›lmas› ve plans›z bir ﬂekilde yönetilmesi halinde bölgelerimizde
su güvenli¤inin sürdürülebilir olarak
sa¤lanmas› güç ve çok maliyetli olacakt›r. Ülkemizde su güvenli¤i için bölgesel
çözümlerin yan› s›ra ülke genelinde uygulanacak ve göçlerin azalmas›n› sa¤layacak makro politikalara da ihtiyaç bulunmaktad›r. 
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Altyap›n›n Altyap›s›

Kadastro

Bayram TUKSAL
Harita Mühendisi

üreselleşme sürecinin toplumları derinden etkileyen sonuçlarından biri de
tüm devletlerin benimseyip uygulayacağı asgari hukuk normlarını belirlemek olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve eklerinde
yer alan protokoller bu alanda önemli
bir ilerleme sağlamıştır. Bu normların
başında temel hakların güvence altına
alınması gelmektedir. Mülkiyet hakkı
da temel haklardan biridir.
Mülkiyet hakkı sadece hukuki
yönleriyle ele alındığında konunun
önemi gölgelenebilmektedir. Mülkiyet
hakkının güvence altına alınması ve
miras hakkı toplumun ekonomik gelişiminde ana itici güç olmaktadır. Bu
unsur sadece bireylerin motivasyonunu artırma yönüyle değil, yabancı sermayenin yatırım tercihlerinin şekillenmesinde de belirleyici bir etkiye sahiptir. Taşınmaz mal mülkiyeti tapu
siciline kayıt ile hukuki güvence altına
alınmaktadır. Tapu kaydının tamamlayıcı unsuru, taşınmazın konumu-

K
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nun, yüzölçümünün ve niteliğinin belirlendiği kadastro faaliyetleridir.
Bunun yanında Kadastro toprağa
dayalı bütün üretim faaliyetleri ile
Devlet hizmetlerinin yürütülmesinde
altyapıyı oluşturmaktadır. Bir ülkenin
gelişebilmesi altyapısının tamamlanabilmesi ile mümkündür. Kalkınmanın
temelini oluşturabilecek içme suyu,
kanalizasyon, sulama, karayolları, demiryolları, havaalanları, sulama, tarım, enerji üretimi ve iletimi ve benzeri alt yapıların gerçekleşebilmesi mülkiyet bilgilerinin mevcut, sağlıklı ve
güvenilir olmasıyla gerçekleştirilebilecek alt yapı yatırımlarıdır. Mülkiyet
bilgilerinin grafik olarak belirlenmesi
Kadastro ile mümkündür.
Kadastro’nun Tarihçesi
Kadastronun tarihi
gelişimine bakıldığında
sırayla resim ve kroki,
yazı, çizgi ve koordinat,
kullanılarak tanımlama
cihetine gidilmiştir. Bilinen ilk Kadastro çalışmaları eski Mısırlılar tarafından M.Ö.3000 yıllarında (Mülkiyet tespiti anla-

mında) yapılmıştır. Daha sonra 1714 yılında Fransa’da, 1795 yılında İngiltere’de, 1800 yılında İsviçre’de, kadastro
çalışmaları başlamıştır.
Osmanlı’da Kanuni Sultan Süleyman döneminde araziler adil yönetim,
vergilendirme ve askeri yapının devamlılığını sağlamak amacıyla kayıt
altına alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun Tapu Kadastro arşivini oluşturan Kuyud-u Kadime ve Defter-i
Hakani kayıtları Osmanlı’nın temel
mülkiyet kayıtları kabul edilir.
Kadastro gerçek ve tüzel kişilerin
mülkiyeti ile hazine, vakıflar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri belirler. Ormanlar, mera, yaylak ve
kışlakların mülkiyet sınırlarının belir-

Kadastronun Ekonomiye Sa¤lad›¤› Yararlar
Kadastro
Bireylere
daha çok güven

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

Arazi sahipleri için
daha çok güven

Yat›r›m için
Teﬂvik

Daha az ‹tiraz

Ucuz Kredi

Daha fazla Yat›r›m

lenmesi de Kadastro kapsamındadır.
Ülkemizde Kadastro’nun tamamı henüz bitirilebilmişken Fransa ikinci; Almanya üçüncü.; İngiltere ise dördüncü kadastrosunu tamamlamıştır.
Kadastro Altyapısının
Eksikliğinin Sonuçları:
Kadastro çalışmalarının tamamlanmamasının tarım projelerinde ciddi gecikmelere yol açtığı bilinmektedir. 4342
sayılı mera ıslahını ve hayvancılığı geliştirmeyi amaçlayan mera kanunu Kadastro tamamlanmadığı için mera haritalarının yapımını öngörmüştür. Bu
önemli bir kaynak ve zaman israfıdır.
Çiftçilere verilecek krediler ve çiftçileri
destekleme projeleri ile Toplulaştırma
ve sulama projeleri bir Kadastro mülkiyeti altlığına ihtiyaç duymaktadır. İmar
planlarına dönük şehircilik çalışmaları
ve oluşturulacak kent bilgi sistemi için
Kadastro hayati önem taşımaktadır.
Görüldüğü gibi Kadastro hizmetleri
çok geniş yelpazede ihtiyaç duyulan
altyapı hizmetleridir. Bu hizmetlerin
niceliği, niteliği ve kalitesi bu alandan
faydalanan sektörlere ciddi ekonomik
kayıplar verdirmekte ve ülkenin refah
seviyesini doğrudan etkilemektedir.
Ülkemizdeki Kadastronun Durumu
Cumhuriyet döneminde 1924 yılında başlayan Kadastro çalışmaları
2009 sonu itibariyle devam eden 1122
birim ve 573 sorunlu birim dışında tamamlanmıştır.

Yüksek Üretim

Yüksek Gelir

Yüksek De¤er

EKONOM‹K

Türkiye’de Kadastrosu Biten Yerler
Tüm Birimler:
Devam Eden
Sorunlu
Biten
Mahalleler:
Devam Eden
Kalan
Biten
Köyler:
Devam Eden
Sorunlu
Biten

1122
423
50526
139
69
17770
983
384
37756

Türkiye’de Kadastrosu Biten
T‹M Birimleri

jelere altyapı oluşturmaktadır. Bu nedenle güncel tutulması zorunluluğu
vardır. Bu amaç doğrultusunda şu önerilerin dikkate alınması uygun olacaktır.
1- Tescil Harici yer kavramı kadastro tanımlamalarından çıkarılmalı ülkede tescil altına alınmayan 1 m2 dahi
yer kalmamalıdır.
2- Gerçek anlamda çok amaçlı Kadastro hayata geçirilmelidir.
3- Taşınmaz mallarda mülkiyet
arz’ın derinliklerinden arş’a kadar tanımlanır. Bunun içini doldurmak
amacıyla Kadastro’da sadece yüzeysel
bilgiler değil, genel anlamda fikir verebilecek; Toprak yapısı (Sulu,kuru tarım arazisi), jeolojik yapı, deprem bilgileri, yeraltı su derinlikleri ve yeraltı
zenginlikleri bilgilerini içeren kadastro çalışmaları zengin bir kayıt ortamına taşınmalıdır. 
Not: Bu yazının hazırlanmasında katkı sunan ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ne hazırladığı yüksek lisans tezinden faydalandığımız
TKGM Şb. Md. Mehmet CESUR bey’e teşekkür
ederim.

Türkiye’de Kadastrosu Biten
Yerler Köyler

Türkiye’de Kadastrosu Biten
Yerler Mahalleler

Sonuç ve Öneriler
Ülke arazilerinin; mülkiyetinin tanımlanmadığı, kayıt altına alınmadığı
nitelikli ve çok amaçlı kadastronun
oluşturulamadığı durumlar ciddi ekonomik kayıplara yol açar. Kadastro tarımdan enerjiye, madencilikten bayındırlık hizmetlerine ve birçok sosyal pro-
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Gap ve Altyapı
Erkan ALEMDARO⁄LU
Ziraat Yüksek Mühendisi
GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi
Eski Müdürü

AP, çok sektörlü (kentselkırsal altyapı, ulaşım-haberleşme, tarım, sanayi,
sağlık, eğitim, turizm,
kültür), entegre ve insan odaklı bir
bölgesel kalkınma projesidir. GAP,
yüzölçümü ve nüfus itibarı ile Türkiye’nin %10’una, ekonomik sulanabilir alan olarak Türkiye’nin
%20’sine, su potansiyeli olarak ise
Türkiye’nin
%28’ine
sahiptir.
GAP’ın bugüne kadar enerji projelerinin %75’i, sulama projelerinin
%16’sı, toplam 29 barajının 13’ü,
toplam 20 hidroelektrik santralinin
ise 9’u bitmiştir. Halen, proje tamamlandığında beklenen toplam
3.8 milyon kişilik istihdamın 2.1
milyonu yaratılmış, kişi başına gayri safi hasıla Türkiye’nin %55’i düzeyine
gelebilmiştir. 32 milyar
dolar olan başlangıç
(1989) yatırım miktarını eskale ederek
bunu 2010 itibarı ile
122.5 milyar dolar
olarak hesapladığımızda, 2010 rakamları ile kalan yatı-
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rım miktarı 66 milyar dolar düzeyindedir. Yani toplam yatırımın yarısından çoğu hala beklemektedir
ve kalan yatırım miktarı zaman zaman telaffuz edildiği gibi 11 milyar
dolar ya da 19 milyar dolar değildir.
GAP altyapısı tamamlandığında
ortaya çıkacak ilk etkiler, yıllık sulama faydası 2.4 milyar dolar (20 milyon dekar*120 ABD doları/dekar);
yıllık enerji faydası, 3 milyar dolar
(27 milyar kwh*11 cent/kwh); toplam istihdam 3.8 milyon kişi (bugüne göre 1.7 milyon kişilik yeni istihdam); ve kişi başına gayri safi hasıla Türkiye’ninkinin %70’i ortalamasında olacaktır.
GAP’ın Çeşitli Sektörlerindeki
Altyapı Eksikliklerinin
Getireceği Sorunlar
GAP’ın çeşitli sektörlerindeki
altyapı eksikliklerinin getireceği sorunlar vardır bunları dört ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan ilki
Tarım sektöründe sürdürülebilir tarım koşullarını sağlamak
için gerekli altyapı eksiklerinin
karşılanmaması durumunda
oluşabilecek
s o r u n l a r d ı r.
Türkiye’de olduğu
gibi
GAP’ta da tarım

ürünlerinde pazar sorunu vardır.
Maliyet, verimlilik ve ürünü stoklamak ile ilgili olan bu durumu aşmak
gerekir. Bu ise geleneksel tarım politikalarından vazgeçip, sürdürülebilir tarımın koşullarını yerine getirmekle olanaklıdır. Sürdürülebilir tarım için yapılması gerekenlerin yapılmamaları durumunda doğacak
problemleri şöyle sıralayabiliriz,
Çiftçi ve arazi kaydının hızla tamamlanması teşvik edilerek sağlanmazsa; mevcut durumu görmek, izlemek ve duruma müdahale etmek
zorlaşır,
Üreticilerin örgütlenmesi (Kooperatifler, Tarım Ürünleri İhtisas
Borsaları, Makine Birlikleri, Tarımsal Hizmet Birlikleri gibi) teşvik
edilerek sağlanmazsa; ucuza girdi
temin ederek maliyetleri düşürmek,
tarımsal yayım yaparak verimi artırmak, ürünü depolamak ve ilk elden pazarlamayı sağlayabilmek güç
hale gelir,
Toprak reformu, sanıldığının ve
eleştirildiğinin aksine zorunlu ve
değerinin çok altındaki ödemelerle
yapılan kamulaştırma ile değil de,
bazı Güney Amerika ülkelerinde
bugünlerde yapıldığı gibi büyük
toprak sahiplerinden piyasa değerleriyle arazi satın almak, bu arazileri daha iyi işleyebilecek topraksız
çiftçilere (uzun dönemde geri ödemek üzere) satmak ve onları tarımın
diğer bileşenleri ile de teşvik etmek
sureti ile (yani önce toprak mülkiyetini toplumda kaos yaratmadan
dengeleyip, sahip olma duygusuna
hitap ederek) yapılmazsa; dünya
örneklerinde de görüldüğü üzere
tarımsal yoğunluk, verimlilik,
ekim-dikim yapılan arazi genişliği,

hizmet arzı, toprağı koruma önlemleri artmaz, tarım gelişmez, tarımsal
endüstri için kapital birikimi oluşmaz, dolayısıyla ülkenin gelişmesi
tetiklenmez. Bütün gelişmiş ülkelerin XIX. ve XX. yüzyılda toprak reformu yaptıkları unutulmamalıdır.
Toprak reformunun yapılması ile
bireysel mülkiyet ve dolayısı ile
mülkiyet ilişkisinden doğan bireysel bilinç de artar ki, zaten istenen
de budur,
Sulama yatırımlarına paralel olması teknik bir koşul kabul edilen
toplulaştırma (bir malike ait olan
tarlaların bir tarafında sulama kanalı, diğer tarafında yol olan toplulaşmış bir tarlaya dönüşmesi) hizmetleri yapılmazsa; çok parçalı
olup çoğu suya-yola geçit vermeyen, mekanizasyon zorluğu yaşanan tarlalar nedeni ile verimsiz tarım ortamı yaratılır,
GAP Bölgesindeki agro-ekolojik
zonları (alt bölgeleri) mümkünse
ortalama 100’er hektarlık dilimler
halinde veya köy ölçeğinde saptayarak o zonlarda hangi bitki tür ve
çeşitlerinin en optimum koşullarda
yetişebileceği belirlenmezse; bilinçli
tarım yapılamaz ve tarımsal yayım
çalışmaları bilimsel bir tabana oturamaz,
Sulama sistemlerinin işletme-bakımı çok önemlidir. Sulamaların
planlandığı aşamadan itibaren bizzat kullanıcılarca katılım ve katkı
sağlanarak, aidiyet duygusu içinde
aşağıdan yukarıya anlayışla kurulmuş, denetime gereken önemi veren sulama kooperatifleri ve benzeri sulama örgütlerinin devrede olması sağlanmazsa; sulama birlikleri
gibi yukarıdan-aşağıya anlayışla
kurulan ve büyük bütçelerle büyük
alanlara hitap etmelerine karşın denetimsiz ve özdenetimsiz olan, bu
nedenle de bakım-onarıma yeterince önem vermeyip keyfi harcamalar
içine giren sulama örgütleri yüzünden orta dönemde sulama sistemlerinin fiziksel olarak elden çıkması
durumu ortaya çıkar,
Verimliliği artırmak için yayım
ön koşuldur. Tarımsal yayımın olanaksızlıklar ve çeşitli nedenlerle
oluşan hantallıklar nedeniyle yılda
ortalama bir kez bile çiftçi ziyareti

yapamayan devlet personeli tarafından değil, ama sözleşme gereği
kooperatif, birlik ve danışmanlık
şirketlerinde istihdam edilen ve her
aileye ortalama olarak haftada bir
ziyaret yapmak zorunda olan elemanlar tarafından layıkıyla yapılması teşvik edilerek sağlanmazsa;
yayım sadece teknik değil aynı zamanda örgütlenmeye ve kırsal kadına yönelik konuları da içermezse;
sadece gördüğüne inanan çiftçiyi
demonstrasyonlar ile ikna etmek
için sulama şebekesi içinde yeterli
büyüklük ve olanaklara sahip demonstrasyon alanları tesis edilmezse; o yöreye has bitki çeşit adaptasyonu, yetiştirme teknikleri ve uygun tarla içi sulama yöntemlerinin

çiftçi tarafından izlenme ve uygulanma şansı doğamaz, optimum tarım koşulları oluşamaz,
Çiftçiyi doğal afetlere karşı rahatlatacak özel tarım sigortası uygulaması teşvik edilmezse; çiftçi giderek tarımsal üretim yapmaktan
vazgeçme eğilimine girer,
Çiftçi örgütlerinin silo ve depo
gibi tesislerle donatılması teşvik
edilmezse; çiftçi büyük holdinglerin, tüccarların, komisyoncuların istismarından kurtarılamaz,
Süratle HACCP ve EUROP-GAP
gibi standartlara uygun (yani ilaçlı
mücadele ve gübreleme için belli
miktarların dışında kimyasal kullanmayarak) tarımsal üretime geçilmesi ve sözleşmeli organik tarım faaliyetlerinin sadece sulama projeleri
olmayan yerlerde değil,
ama aynı zamanda sulanan alanlarda (kimyasal
etkilerden bağımsız olması için gereken önlemleri alarak) yapılması sağlanmaz-
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sa; tarım ürünlerinin dünya pazarlarında revaç görebilmesi olanaksızlaşır,
Gübreleme, ilaçlama, tohumculuk konularında yurtdışından en az
ithalat yapmanın yolları aranmaz
ve girdilerin mümkünse Bölge’de
üretilmesi için teşvikleri içeren önlemler alınmazsa; birim alana daha
ucuza bitkisel üretim yapılamaz ve
rekabet koşulları oluşamaz,
Sürdürülebilir tarım adına yukarıda söz edilen tüm maddelerin devreye girmesini sağlamak için, düzenleyici-yönlendirici destekleme
sisteminin uygulanması sağlanmalıdır. Devlet; düzenleyici (katılımcı
plan, politika ve yasalar ile), yönlendirici (destek, teşvik ve garantörlük
ile), denetleyici (uygulamalardaki
suiistimali önleyerek), yatırımcı
(kırsal ve tarımsal alt yapıda), araştırmacı, teknoloji geliştirmeci ve
çevre korumacı olmalı, Özel Sektör;
yatırımcı (depolama, soğutma, tarımsal girdi tesisleri ile), üretimci
(tohum, fide ve fidan yetiştirerek),
yayımcı (danışmanlık ofisleriyle),
pazarlamacı-yayımcı (ürün satışlarında) ve sigortacılık gibi görevleri
üstlenmeli, Çiftçi; yatırımların planlama aşamasından itibaren katılımcılığı ve örgütlenmeyi esas alan davranış içinde olup, GAP yatırımlarını
izleyerek yönlendirme ve hızlandırma girişimlerinde bulunmalı, tarım
politikalarının gelişimi ve uygulamasına sahip çıkmalı; kooperatif,
birlik, STK ve dernekler aracılığı ile
talepkar olmalıdır. Eğer bu rol dağılımı sağlanmazsa; optimum tarım
koşullarından uzaklaşılır.
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GAP’ın çeşitli sektörlerindeki
altyapı eksikliklerinin getireceği sorunlarda bir diğeri, endüstrileşme
aşamasında gereken altyapı eksikliklerinin karşılanmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. GAP, fiziksel altyapının gelişmesinden
sonra tarımsal üretimin artacağı,
buradan gelecek kapital ile de endüstri ağırlıklı özel sektörün gerçek
katma değeri yaratacağı bir proje
olmasına rağmen, hali hazırdaki
özel sektörü ile yeterli bir yapıya sahip değildir. Sağlıklı bir endüstrileşme için yapılması gerekenler ve yapılmamaları durumunda doğacak
problemler şunlardır:
Öncelikle, GAP’taki mevcut işletmelerin belli bazı konularda (kurumsal ve finansal yönetim, yönetim bilgi sistemi, muhasebe sistemi,
e-business, vb) eksiklerini giderici
eğitimin verilmesi, daha sonra bu
işletmelerin gelişmelerinin değerlendirilmesi ve bunların arasında
belirli bir kurumsal sermaye gücüne sahip olanlardan uygun olanların belirlenerek bu firmaların zincir
fuar, yatırım forumları, iş geliştirme
toplantıları gibi organize uluslar
arası etkinliklere katılımlarının sağlanması çok önemlidir. Bu çalışmalar Ticaret ve Sanayi Odalarıyla, Ziraat Odalarıyla, diğer çeşitli sivil
toplum kuruluşlarıyla ve yerel girişimcilerin içinde olduğu platformlarla birlikte yapılmalıdır. Tüm bu
çalışmalar yapılmazsa; GAP’taki işletmeler kendilerini geliştirmekte
çok zorlanır, uluslar arası sermaye
ve iş çevreleri ile buluşamaz ve onların pazarlama ve dağıtım olanak-

larından yararlanacak hale gelemez
(buna Avrupa’daki vatandaşlarımıza ait olan işletmeler ile entegrasyon da dahildir),
Yine yukarıdaki platformların
yönlendirmesiyle yapılması gerekli
projeler (kentsel ve kırsal alt yapı,
sanayi bölgeleri, tarımsal, hayvansal, doğal kaynaklar, turizm gibi)
yerel girişimcilerle ve gereken durumlarda yerel girişimcilerin kendi
aralarında veya yabancılarla yatırım ortaklığına gitmeleri ile halledilmelidir. Bunlar yapılmazsa; endüstri toplumuna doğru gidişatta
gereken çabukluk ve senkronizasyon sağlanamaz,
Sınır ticareti konusu yapılacak
ülkelerarası girişimler ve düzenlemelerle çözülmelidir. Bu yapılmazsa; son yıllarda kesintiye uğrayan
sınır ticareti bölge halkına darbe
vurmaya devam edecektir,
Yıllardır özel sektör teşvikleri ile
ilgili çok söz söylenir ama, özel sektörün mevcut GAP yatırımlarına
bakılırsa bunların yetersizliği anlaşılabilir. Özel sektöre teşvik mekanizmaları artırılmalı ve mevcut teşviklerle ilgili uygulamadaki darboğazlar kaldırılmalıdır. Ayrıca, her
GAP ili kendi özelinde değerlendirilerek farklı teşvikler alabilmelidir.
Bilindiği gibi halen gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti, SSK primlerinin hazinece karşılanması, elektrik
sübvansiyonu, bedelsiz hazine arazisi tahsisi ve KOBİ kredilerinde uygun koşullar sağlanmıştır, ancak
bunların yerli özel girişimciyi kösteklemeyecek ve istihdam yaratacak yabancı yatırımcıları özendirmeyi de içine alacak şekilde geliştirilmesi ve uygulamadaki rahatsızlıkların giderilmesi gerekir. Bu yapılmazsa; özel sektör hassas bölge
olan GAP’ta yatırım yapmaya motive edilmez ve tarımsal gelişim-tarımsal endüstri bütünlüğü sağlanmakta zorlanılır.
GAP’ta çevre ve kültür varlıkları
ile ilgili altyapı çalışmalarının yapılmaması, yani çevreye zarar vermemek ve kültür varlıklarını korumak
için yapılması gerekenler ve yapılmamaları durumunda doğacak
problemler şöyle sıralayabiliriz,
GAP topraklarının çoraklaşma-

sının ve GAP’taki toprak-su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmelidir. Esasen, eğer sulama sistemi açık tasarlanıyorsa, sulama tek
başına düşünülmemeli, tarla içi drenajı bütün dünyada olduğu gibi sulamaya entegre düşünülmelidir. Bu
durumda da, DSİ ve tarla içi drenajından da sorumlu olan İl Özel İdaresi birlikte ve eş zamanlı hareket
etmelidir. Ama pratikte bu olanaksız gözüktüğünden, ana sistemi (yani açık sistem sulamayı, ana drenajı
ve tahliyeyi) yapan kuruluş olarak
DSİ tarla içi drenajını da yapmayı
üstlenmelidir. Bu yapılmazsa; Türkiye’deki sulamalarda çok sık görülen ve GAP-Harran’da da yaşanan
tuzluluk ve neden olduğu tarım
topraklarının giderek elden çıkması
keyfiyeti GAP’ın diğer bazı bölgelerinde de oluşacaktır. Öte yandan,
GAP sulamalarının ilk başladığı
Harran Ovası’nda bugün yaşanmakta olan drenaj problemini
GAP’a genellememek gerekir; çünkü GAP’ın diğer sulama projelerinin çok büyük bölümünde basınçlıborulu sistemler uygulanacak, böylece aşırı sulama ve tuzlanmanın
önüne geçilecektir. Açık kanal sistemlerin uygulandığı birkaç projede ise, topografik koşulların genellikle elverişliliği nedeniyle Harran
Ovası’ndakine benzer drenaj çıkışı
problemi yaşanmayacaktır,
Erozyon engellenmelidir. Özellikle üst havzada (Doğu Anadolu
Bölgesi’nde) ve baraj gölleri havzalarında ağaçlandırma ve erozyon
engelleme önlemleri alınmazsa;
stratejik yatırımlar olan su depolama tesislerinin uzun yıllar boyunca
kullanımları tehlikeye uğrar,
Flora ve fauna korunmalıdır. Baraj inşaatları başlamadan uygun bir
süre önce endemik bitkilerin herbarium ve arboretumlar oluşturularak
taşınması sağlanmaz, fauna varlığının saptanıp belgelenmesi, sergilenmeye hazır hale getirilmesi çözülmez ve bunlar için gerekli kaynak
DSİ inşaat bedelinin içinde düşünülmezse; flora-fauna zenginliğimizi gelecek nesillere taşıyabilmek
olanak dışı olur,
Kültür varlıkları korunmalıdır.
Sulama veya enerji projeleri hemen

daima kültür varlıklarına sorun
oluşturur. Her şeye karşın kültür
varlıklarını korumak bizim tarihe
ve gelecek nesillere olan borcumuzdur. Şimdiye kadar bu konuya gereken önem yeterince verilemediği
için (kurtarma kazıları ile ilgili çok
küçük bütçeler sadece birkaç projeye konmuştur), hem kültür mirasımızdan olduk, hem de dünya mirasını koruyamadık diye uluslar arası
kuruluşların tepkilerini çekmemizden ötürü stratejik desteklerden
yoksun kaldık; projelerimiz eleştirildi; komşu ülkeler ile haklı su davamızda yandaş bulamadık. Eğer,
sulama veya enerji proje bedelinin
içine kültür varlıklarını kurtarma
bedeli (bu toplam inşaat bedelinin
uygun bir yüzdesi olarak muhakkak yapılmalıdır ve uygulaması ise
baraj inşaatından çok önce başlatılmalıdır) konmazsa; ortaya çıkacak
yeni buluntular ile tarihi zenginliğimizin turizme açılması, bu gayretimizin uluslar arası camiada hissedilmesi ve böylece hem belgelemekazı-kurtarma çalışmalarına hibe
sağlanması hem de GAP’taki sulama ve enerji projelerine dünyada
itibar ve desteğin artması engellenir.
Bir diğer sorun sosyal kapital gereksiniminin karşılanmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Proje
halkının hepsini kucaklayabilmek
ve büyümeyi kalkınmaya dönüştürebilmek için (sadece orta ve iyi durumda olanları değil, yoksul-işsizgöçer-engelli-kadın-çocuk-genç gibi
dezavantajlı grupları da düşünerek), sosyal kapital uygulaması ya-

pılmalıdır. Bu çerçevede, önce yoksulluğa karşı acil önlemler alınmalı;
sonra halkın bireysel bilince sahip
olmasını, projeye aktif katılımını,
projeyi tanımasını ve bilmesini sağlamalı; kamu kurumlarının sağlık,
eğitim, gençlik, kadın ve çocuk
programları da sosyal kapital çerçevesinde gereken desteği sağlamalıdır. Sosyal kapital gereksinimini
sağlamak için yapılması gerekenler
ve yapılmamaları durumunda doğacak problemler şunlardır,
Yoksulluk ve sosyal güvenceye
sahip olma oranındaki yetersizlik
Türkiye’nin genel problemi olmakla
beraber, bu durum güneydoğuda
daha keskin olarak hissedilir. En
iyimser görüşle güneydoğu halkının yarısının mutlak yoksulluk çizgisinin altında ve sosyal güvencesiz
olması halkın projeye katılımının
doğal engelidir. Güneydoğu’daki
özel durumu da düşünerek sosyal
güvencesiz halkın belli sosyal güvencelere kavuşması için devletçe
özel önlemler alınmazsa; genelde
çalışmayan ve bu nedenle de maddi
güce ve bu gücün getirdiği bireysel
bilince sahip olamayan insanların
çaresizlikten bulaştıkları terör ve
bölücülük gibi hareketlerde gerileme olma olasılığı düşer, birey olamayan insanların olduğu ortamda
insanların kendilerini vatandaş hissetmeleri zorlaşır ve klasik bireydevlet bağı giderek yok olur, insanlar kalkınma sürecinde gereken motor gücüne ve dinamizme sahip olamazlar,
Şimdi sıra artık, bir şekilde gereken motor gücünü ve dinamizmi
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edinmiş insanların mümkünse planlama fikrinin
doğduğu tarihten itibaren
aşağıdan-yukarıya örgütlenmelerinin sağlanmasındadır. Örgütlenme sırasında ve sonrasında katılımcılık tekniklerini (odak
grup görüşmeleri, zincirleme görüşmeler, yüz yüze
görüşmeler, vb) kullanarak halkın katılımını almak gerekir (halkın soruları yanıtlaması gibi en düşük düzeydeki katılımdan,
karar sürecine fikir vermeye, kararı oylamaya, hatta
tüm sürecin en başından
itibaren planlamayı halkın
organize etmesine varan
değişik düzeylerdeki katılımları sağlayarak). Bu önlemleri almak devlete düşer (başka kurumlardan
beklemektense bu işin finansmanının, gerekirse eşgüdümünün, hatta uygulamasının en büyük yatırımcı kuruluş DSİ’ce yapılması pratik bir çözümdür). Bu prosedür zor olabilir; küçük de olsa belli
bir maliyet artışı da gerektirir; ama bu maliyet, planlama-proje-inşaat zincirini
oluşturan maliyet içinde eritilmelidir. Bunlar yapılmazsa; projenin
canlı doğması, doğduğu aşamalardan itibaren projeye yararlanıcılar
tarafından sahip olunması, onlar tarafından yönlendirilme ve hızlandırılma talepleri ile karşılaşması, izlenmesi mümkün olmaz; böylece
proje yararı inşaat aşaması bittiğinde en üst düzeyden başlayamaz
(sözgelimi, örgütsüz halk sulama
bittiğinde ne yapacağını, ne yetiştireceğini, ürününü nasıl pazarlayacağını ve tarımsal endüstriye nasıl
dönüştüreceğini bilemez, çünkü buna katılımcı tekniklerle hazır hale
getirilmemiştir),
Bu arada projenin tanıtımındaki
eksikliği de aşmak gereklidir. Bunun için seminer, çalıştay, panellerin
ve tarımdaki ve tarımsal endüstrideki teknolojik yenilikleri tanıtan
fuar organizasyonlarının (daha ön-
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temel direği olan kadınlarda ise özgüven eksikliği,
karar verici olamama, kamu hizmetlerine ulaşamama, mevcut rollerinde görünürlük ve tanınma eksikliği, kendi problemlerinin farkında olamama gibi
kalkınmayı
engelleyici
olumsuzluklar
devam
eder.

ceki katılım düşüklüğünden Bölge’ye sıcak bakmıyorlar) teşvik edilmesi gerekmektedir. Bilim adamlarına, bilim kuruluşlarına ve fuarlara
bu destek olmadığı için, özellikle
son yıllarda bu tip organizasyonlar
yapılamamaktadır. Bunlar yapılmazsa; bölge halkı GAP’ı bilmemeye devam eder, plan ve projelerdeki
gelişmelere ilgi duymaz, sulama fiilen başladıktan sonra dahi sulamadan gereken katma değeri sağlayacak şekilde yararlanamaz; yani halk
yatırımların sonuçlarından yeterince yararlanamaz,
Nihayet, kamu kurumlarının
sağlık, eğitim, çocuk, genç, kadın
programları söz konusu dezavantajlı gruba sosyal kapital çerçevesinde gereken desteği sağlamalıdır. Bu
sağlanmazsa; çocuklar sağlıksız ve
eğitimsiz büyümeye devam eder,
gençlik başıboş bırakılmış ve istismara hazır durumda olur, ailenin

Gap’ın Stratejik
Durumunun
Altyapı Yatırımlarıyla
İlişkisi
GAP projesi öyle bir
bölgede bulunuyor ki, bu
bölge Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP) içindedir (küresel güçler devrede), bölgede sınırların yeniden düzenlenmesi gündemdedir (küresel güçler
devrede). Dolayısı ile küresel güçler devrede oldukları bu konularda istedikleri
başarıyı elde etmek için,
dengelerin bozulmamasını
isterler.
Türkiye’nin
GAP’taki havzaların sularının ne kadarını kullanacağını ve GAP sayesinde
ne kadar kalkınıp güçleneceğini kontrol etmek isterler. Bu nedenle de Türkiye’yi GAP
konusunda bağımsız bırakmak istemezler. GAP projesinin tamamlanması geciktikçe bölgede üç yönlü
bir etkilenme olabilir. GAP halkı
projeden ümidini keser ve katılımcı
olmaz ise GAP dışına göçer. Projenin bölgeye sosyo-ekonomik getirilerinin gecikmesinden ayrılıkçı hareketler yararlanır ve GAP’ın bir
uyutmaca olduğu propagandası
kendisine zemin bulur (halbuki beceriksizlikten bitirilemiyor) ve projenin devreye girmesinden rahatsızlık duyan bazı güçler ve devletler
projenin daha fazla ilerlemesini
durdurmak için gereken zamanı ve
fırsatı bulur. Bütün bu söylediklerimize sonuç olarak demir tavında
iken dövülmezse, iş işten geçer ve
projeyi uluslararası kuruluşların
olası tahriki ile bağımsızca yürütemez hale geliriz. 
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Fevzi Durgun, “Yeni AB Stratejisi
ve Üyelik Müzakere Sürecimiz”
Toplantısına katıldı
Devlet Bakan› ve
Baﬂmüzakereci Egemen
Ba¤›ﬂ, AB tam üyelik
sürecine Sivil Toplum
kuruluﬂlar›n›n de¤erlendirme
ve katk›lar›n› almak üzere
toplant› düzenledi. 13 ﬁubat
2010 tarihinde ‹stanbul’da
yap›lan toplant›ya Genel
Baﬂkan›m›z Fevzi Durgun
kat›ld›. Toplant›da konuﬂan
Genel Baﬂkan›m›z Fevzi
Durgun’un konuﬂmas›n›n
tam metnini yay›nl›yoruz:
“Yeni AB Stratejisi” ve bu stratejinin dördüncü platformu kapsamında
hazırlanan “AB İletişim Stratejisi”ni,
sürecin geldiği yer bağlamında son
derecede önemli ve anlamlı buluyoruz.
Bu iletişim stratejisi, esas itibarıyla,
hedef grup ya da kitlenin algısına yönelik bir süreç yönetimidir.
İnanıyoruz ki, bu çerçevede doğru
bir dil ile kimi temel yaklaşımlarımızın anlatılması ancak, aynı zamanda,
doğru, somut ve hedef grupların algısında fark yaratabilecek eylemlerle de
desteklenmesi koşuluyla etkili ve yararlı olabilecektir.
Bizim önerilerimiz ve olabilecekse
katkılarımız, bu eylemlere yönelik
olabilir.
USİAD, kurulduğu 1999 yılından
bu yana, ulusal ekonomimizin yararları temelinde, temsil ettiği işadamı ve
sanayicilerin görüş ve düşüncelerini
çok sayıda akademik nitelikli rapor,

sempozyum, konferans ve basın açıklamalarıyla dile getirmiş ve getirmeye
devam etmektedir.
USİAD, küresel ekonomik baskıların, giderek bir ekonomik ve siyasi kuşatmaya dönüştüğü, ardından küresel
ekonomik krizle tam bir ulusal felaket
olarak yaşadığımız süreci, 90ların sonundan beri görmüş ve olanak bulduğu her platformda değerli kamuoyumuzla paylaşmıştır.
AB süreci ile ilgili yaklaşımımız da
bu çerçevede son derecede açık ve
gerçekçi olmuş, zaman bu konudaki
tespit ve yaklaşımlarımızı her defasında yeniden doğrulamıştır.
“Cumhuriyetimizin kurucu felsefesi doğrultusunda bir modernleşme
projesi” olarak sunulan AB sürecinin,
başlangıçta kamuoyumuzda yarattığı
heyecandan, yaşadığımız günlerde
söz edebilmek mümkün değildir.
Tek taraflı olarak ve peşinen katıldığımız gümrük birliği sürecinin özellikle üretim sektörü ve istihdam üzerindeki doğrudan olumsuz etkileri
bunun en önemli nedenidir.
Öte yandan, başta AB lideri konumundaki ülkeler olmak üzere, AB
üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun,
Türkiye’nin tam üyeliği konusundaki
açık biçimde ayırımcı yaklaşımları,
kamuoyumuzda AB sürecinin vaat
edilen yararları konusunda önemli
kuşkulara ve yaygın bir güvensizliğe
neden olmuştur.
Bundan sonrası için USİAD olarak
bizim önerilerimiz başlıca iki başlıktan oluşacaktır.
Bunlardan ilki, Hükümetin Rusya
ve Avrasya bölge ülkeleriyle yoğun biçimde yürütmekte olduğu ekonomik
ve siyasi işbirliği çabalarının arttırıla-

rak sürdürülmesidir.
Türkiye’nin Rusya ve Avrasya bölge ülkeleriyle ekonomik ve siyasi işbirliğinin arttırılması, bir yandan yaratacağı yeni olanaklar itibarıyla ekonomimizi hızla güçlendirecek, diğer
yandan, Türkiye’nin AB ülkelerinin
algısında temsil ettiği değeri ve gücü
arttıracaktır.
İkinci önerimiz ise, Türkiye’nin
AB’ye tam üyeliği gerçekleşinceye kadar, gümrük birliği antlaşmasının, tek
taraflı olarak derhal askıya alınmasıdır. Bir pazar olarak Türkiye’nin tüm
olanaklarından zaten kayıtsız koşulsuz yararlanabildiği sürece, AB, Türkiye’nin tam üyeliği konusunda asla
aceleci ya da hevesli olmayacaktır.
İnanıyoruz ki, söz konusu iki
adım, anlaşma etiği, hukuk normları
ve diplomasi geleneği bağlamında
açık haklılığımızı, yaşamın en gerçekçi ve sonuç getirici alanında yani ekonomik gerçeklikle destekleyecek ve
–eğer hala masadaysa- tam üyelik sürecinin bizim tercih ettiğimiz koşullar
ve zamanlamayla gerçekleşmesine belirleyici katkıları olacaktır. 

US‹AD

B‹LD‹REN

23

DOSYA

Sermaye Birikiminin Oluþumu
Önündeki Hukuki Altyapı Eksikliði
Özdemir ÖZBAY
Hukukçu

lkelerin kalk›nm›ﬂl›¤›n›n,
sosyal refah›n yüksekli¤inin,
iﬂsizli¤in önlenmesi ile üretimin ülke gereksiniminin de
üzerine ç›kar›larak ihraç edilmesi ile
halk›n her türlü gereksiniminin yerli
imalatla karﬂ›lanarak tasarruf etmekle
hakças›na ve adil bir vergi sistemi ile
sa¤lanabilece¤i art›k her kesimin bilebildi¤i yal›n gerçeklerdir.
Bu yal›n gerçekli¤in, yani ülke kalk›nmas›n›n, sosyal refah›n sa¤lanmas›n›n, ülkenin imar›n›n, telekomünikasyonun yenilenmesinin, e¤itim düzeyinin
yükseltilmesinin, halk sa¤l›¤›n›n geliﬂmiﬂ ülkeler düzeyinde ele al›nabilmesinin temelindeki gerçek ise elbette hem
kamuda hem özel sektörde sermaye birikiminin sa¤lanmas›d›r.
Dünyada sermaye birikimini sa¤layarak kalk›nm›ﬂ, refaha ulaﬂm›ﬂ ülkelerin hemen hepsinin kalk›nma çabalar›n›n
ilk uygulama alan› k›rsal kesim kalk›nmas› ve tar›m olmuﬂtur. Tar›m alan›nda
baﬂar› kazanamam›ﬂ bir ülkenin hemen
sanayi yat›r›mlar›na atlayarak, sanayisini geliﬂtirerek kalk›nmas› olanak d›ﬂ›d›r.
Zaman zaman duyar›z; “Köyden, topraktan bir fayda olsayd› babam›n atam›n
bir refah düzeyine gelmesi gerekirdi,
onun için kentlerin taﬂ› topra¤› alt›nd›r,
hele ‹stanbul’unki saf alt›nd›r. Kentleﬂelim, köylülükten kurtulal›m” Bu söylemlerle kentlere akan milyonlar›n kent varoﬂlar›nda düﬂtü¤ü ac› durum yüzlerce
makaleye, araﬂt›rmaya, romana, öyküye
konu olmuﬂtur. Tar›msal kalk›nma olmadan kentleﬂmenin olamayaca¤›, hakças›na bir refah›n sa¤lanamayaca¤› aç›kt›r.

Ü
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Bütün bu söyledi¤imiz sorunlar›n
çözümü, sermaye birikiminin sa¤lanmas› ve kalk›nmayla olacakt›r. Sermaye birikimini sa¤layacak kalk›nma hamleleri
ise tar›m ve toprak reformu uygulamalar› ile k›rsal kesim insan›n›n çift çubuk
sahibi haline getirilmesi, bu düzenlemenin üretece¤i art› de¤eri iﬂleyecek entegre tesislerin kurulmas›, üretilen mal›n ihrac› ile gerçekleﬂebilecektir. Bütün bu
anlat›lanlar›n bu gün gündemde olmas›n›n nedeni ise Osmanl›’n›n Cumhuriyet
dönemine b›rakt›¤› çarp›k mülkiyet düzeni ile ilkel tar›m iﬂletmecili¤inin hala sürmesidir. Atatürk’ün “‹stanbul’da ne medeniyet
varsa, her yerde olmal›” düﬂüncesini hayata
geçirmek için yapt›¤›
ilk olumlu iﬂ, Celal
Bayar’› do¤udaki
toprak mülkiyeti durumunu incelemek
üzere görevlendirmiﬂ
olmas›d›r. Celal Bayar
taraf›ndan haz›rlanan bu
raporda çok aç›k bir biçimde
a¤al›¤›n, ﬂeyhli¤in, benze-

ri feodal isim ve makamlar›n toprak feodalizminin sonucu do¤du¤unu, do¤u
halk›n›n içinde bulundu¤u bu yoksulluk
durumunun bir an önce çözümlenmesinin, bir ﬂekilde miri araziyi de kendi topraklar›na katarak güçlenen bu derebeylik
sisteminin y›k›larak a¤an›n emri alt›ndaki köylünün, maraban›n belli ölçüde iﬂletme olana¤› olan toprak sahibi olmas›,
çiftçinin çift çubuk anlam›nda donat›lmas› gerekti¤ini, ancak bu yolla hakças›na bar›ﬂ içerisinde bir yaﬂam›n sa¤lanabilece¤ini yaz›yordu. Atatürk’ün ölümünden sonra
meclise sevk edilen
çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu ile
ellerinden büyük
çiftliklerinin ç›kabilece¤i korkusuna
kap›l›p CHP’den
ayr›larak
Demokrat Parti’yi
kuran
Adnan
Menderes’in (Ayd›n’da Çak›rbeyli
çiftli¤inin sahibi) Ethem Menderes, Refik Koraltan ve yi-

ne Eskiﬂehir yöresinde büyük topraklar
zapt etmiﬂ Emin Sazak A¤a ile ayn› siyasi oluﬂumda yer almas› ve DP’nin Cumhurbaﬂkanl›¤›na aday› olmas› hazin bir
olayd›r.
Demokrat Parti 1950-1960 aras› yine
toprak a¤as› kökenli olan do¤u ve güneydo¤u illeri milletvekilleri ile iﬂbirli¤i
içinde Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu’nu bir daha TBMM platformuna taﬂ›nmas›n› önlemiﬂtir. 27 May›s harekat›ndan sonra kabul edilen Anayasa ve
1973 y›l›nda kabul edilen 1757 say›l›
Toprak Reformu Kanunu ile konu yeniden Türkiye’nin gündemine oturmuﬂ,
ancak Toprak Reformu Kanunu’nun esas›na girilmeden iptal edilmiﬂtir. Ancak
iptal karar›n›n bu kanunun TBMM’deki
görüﬂmelerinin tamamlanarak bir y›l
içinde yeniden yürürlü¤e konmas› ile ilgili hükmü, o dönemdeki iktidar ve daha
sonra gelen hükümetlerce kale al›nmadan Anayasa Mahkemesi karar›na ayk›r›
biçimde salt Devlet Sulamalar›nda Arazi
düzenlenmesini içeren 3083 Say›l› Kanunu ç›kartm›ﬂt›r.
Bu gün GAP’ta uygulanan bu kanun
çiftçiyi toprak sahip etme gibi bir amac›
olmayan, s›rf DS‹ sulamalar›n›n geçti¤i
alanlardaki A¤a topraklar›n› bütünleﬂtirerek büyük iﬂletmeler haline getiren ve
onlar› sulamaya haz›r hale getiren bir
anlay›ﬂ›n ürünü olarak hala uygulanmakta, devletin paras› ile A¤an›n topra¤›
›slah edilmekte, yine devletin paras› ile
bu arazi sulanmaktad›r. Bu uygulama
sonucu elbette o bölgede tar›msal bir hareketlilik görülecek daha fazla ürün elde
edilecek, kendi ölçülerinde elbette bir
sermaye birikimi olacakt›r ama bu sermaye birikimi toprak feodallerinin sermaye birikimi olaca¤› için yat›r›ma sunuldu¤unda tekelci sermayeye dönüﬂecek ve halk›n sosyal refah›n› sa¤layan
bir sermaye birikimi olmaktan hep uzak
kalacakt›r.
Yaz›m›z›n baﬂ›nda belirtti¤imiz sosyal refah›, kalk›nmay› sa¤layacak olan
tar›msal reformlar için bir an önce gerçek bir tar›m ve toprak reformu kanunu
ç›kart›lmal›d›r. Bu ç›kart›lacak olan kanunun uygulama ﬂans› bulabilmesi için
harita ve kadastro iﬂlemlerinin ça¤daﬂ
imkanlar› içeren yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç vard›r. Öte yandan herkesin
adil bir biçimde vergilendirilebilece¤i,
vergi kaçaklar›n› önleyebilecek yeni yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Toprak reformu ile arazi iﬂetme olana¤›na kavuﬂacak çiftçinin kooperatif ya
da birlikler içerisinde örgütlenerek üretece¤i ürünleri iﬂleme ve ihraç etme iﬂlerinin yap›labilece¤i entegre iﬂletme düzenine kavuﬂturan yasal düzenlemelere

ihtiyaç duyulacakt›r. Bütün bu düzenlemeler sosyal refah›n art›ﬂ›n› ve giderekte sermaye birikiminin sa¤lamas›n› gerçekleﬂtirebilecektir.
Kalk›nm›ﬂ bir Türkiye umudu ve özlemi ile… 
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Oluﬂumunda Tar›mda
Örgütsel Altyap› Eksikli¤i
Dr. Nüvit SOYLU
Ziraat Yüksek Mühendisi

Ç

ağdaş toplumun göstergelerinden biri ve belki de en
önemlisi örgütlü toplum
olması. Günümüzde bir
ülkede yaşayan her bireyin kaç sivil
toplum kuruluşuna üye olduğu, bir
gelişmişlik kriteri olarak kullanılıyor.
Örgüt, hissedilen bir ihtiyacın giderilmesinde tek başına yeterli olamayan bireylerin, ortak amaçlar doğrultusunda birleşerek, kamu dışı yapılanmada, yönetim ve denetimi özerk koşullarda sağlanan, hedefe ulaşmak
için kullanılan planlı aktivitelerde bulunan, kar amacı gütmeyen, gelirleri
üye aidatları, koşullu bağışlarla sağlanan, gönüllülük esasına dayalı toplumsal yapılanmadır.
Örgütsel yapılanmanın amacı, sektörel, sosyal, kültürel, toplumsal, bilimsel, siyasal, hukuksal, çevresel ve mesleki olabilir. Kamu yararı olan örgütsel
faaliyetlere kamu bütçesinden destek
verilse de yönetimleri ve denetimleri
kendi üyeleri arasından seçilmiş, özerk
olan bu yapılar, üye ve ortaklarının aidatları, koşullu bağışlarla sürekliliğini
sağlamaktadır. Siyasi partiler başta olmak üzere, oda, vakıf, dernek, kooperatif şeklinde yapılanmalar örgütsel fa-

aliyetleri içerir. Tümü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olarak da adlandırılır.
STK’lar insan odaklı kalkınma ve insan
refahını hedefleyen faaliyetlerde bulunur. 20. Yüzyılda hızla artan ekonomik
çıkar amaçlı çok uluslu örgütlere karşı
STK’ların faaliyetleri insanlığın çıkarına bir direniş olarak karşı güç oluşturmaktadır.
Batı’da Rönesans ve Reform hareketleri, sanayi devrimi süreçleri birçok
toplumsal harekete sahne olsa da,
dünyada STK tarihsel süreci 19.Yüzyılın ortalarında köleliğe karşı eylemler

ve kadın hakları konusunda etkinlikler çerçevesinde başlamıştır. Süreç
içinde Birleşmiş Milletler Kuruluş Bildirgesinde (1945) yer almış, Silahsızlanma Konferansı’nda ve yine BM
deklarasyonu 21. ajandasının 27. başlığında BM-STK işbirliği olarak yayınlanmıştır.
Faaliyetlerinin sonucunda ortaklarına yönelik ihtiyaçları giderirken,
amaçları doğrultusunda toplumsal
fayda yaratan örgütlenmeler içerisinde STK olarak kooperatifler, dünyada
ve ülkemizde hem sayısal hem de üretime katkıları bakımından önemli bir
yere sahiptir.
Ülkemizde tarımla ilgili finans
kaynağı oluşturmada, kredi sisteminin oluşumu, Mithat Paşa’nın 1863 yılında Niş Valisiyken, Pirot kasabasında kurduğu ilk ikraz sandığıyla atılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
yeterli sermaye birikiminin olmayışı,
finansman aracı olarak ulusal bankaların olmayışı sonucu ticaret ve finansmanda yabancı bankaların ülke
içinde faaliyet göstermeye başlamasından, o dönemde etkin ekonomik
faaliyet alanı olarak tarım kesimi daha fazla etkilenmiş, çiftçiler üretim
için özel şahıslara borçlanmıştı. Tefecilik dışında tacirlerden alınan bu paralar murabaha kredileri olarak adlandırılmakta, faiz oranları çok yüksek
olan bu borçları, çoğu zaman çiftçiler

40. Sayımızın 26. sayfasında yayınlanan “Enerji Üretim Yasaları” konulu makalenin yazarı Sayın Metin Atamer’in unvanı RESS’AD olarak yanlıﬂ yazılmıﬂtır,
RESYAD Genel Sekreteri olarak düzeltiyoruz.
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hasattan önce ürünlerini satarak ödemekteydiler.
Mithat Paşa 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynak ve devlet desteğiyle kurulan Memleket Sandıkları
ile hem bankacılığın hem de tarım kredi sisteminin temellerini atmıştır. 1867
yılında Memleket Sandıkları Nizamnamesi yürürlüğe girmiş, çiftçi tefeci
ve tüccarların sömürüsünden kurtarılmıştır. Memleket Sandıkları imece
yönteminden yararlanılarak kurulduğundan bir anlamda tarımsal kredi
anlamında kooperatifçilikle de örtüşmektedir.
Osmanlı, 1883’te Menafi Sandıkları’nı kurmuş, yapı ve denetim kamu
tarafından sağlanmıştır. 1888 yılında
Menafi Sandıkları’nın yerini Ziraat
Bankası almıştır.
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında (1920-1938)
kooperatifçiliğe, kamu ve özel sektörden daha fazla önem vermiştir. Avrupa’da ise kooperatifçilik 1945’lerden
sonra sektör olarak anılmıştır. Bu nedenle kamu, özel sektör yanında kooperatifçilik, 3. sektör olarak adlandırılır. Faaliyetleri genelde ekonomik
amaçlara yöneliktir. Birçok dünya ülkesinde kooperatifler, siyasi bağımsız
yapılarıyla ekonomide demokratik
yapılanmayı sağlayan sivil toplum
kuruluşları olarak tanımlanmıştır. Bu
gerçekler tarımsal örgütlenmede kooperatifçiliğin gelişmesinin, kırsal kalkınmayı sağlayıcı vazgeçilmez unsurlar olduğunu açıklamaktadır.
TC. Anayasa 171. maddesinde
Devlet, milli ekonominin yararlarını
dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır ifadesiyle kamuya verilmiş bir görev olan kooperatif yapılanma, 24.04.1969’da çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6.10.1988 tarihli 3476 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik kapsamında
faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifler, ülkemiz tarımsal yapısı
dikkate alındığında tarım sektörünün
lokomotifi olmak durumundadır.
1163 sayılı Yasada, Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet su-

Grafik 1-Kooperatiflerin Yüzdesel Da¤›l›m› (Ortak Say›lar›na Göre)

Grafik 2-Kooperatif Türlerine Göre Üst Örgütlere Kat›l›m Yüzdeleri

retiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve
dernekler tarafından kurulan değişir
ortaklı ve değişir sermayeli teşekküller
kooperatif olarak tanımlanmıştır.
Kooperatif örgütlenme, Kooperatif
Bölge Birlikleri ve Kooperatif Merkez
Birliği olarak dikey yapılanmasını tamamlar. Tarımsal amaçlı kooperatiflere baktığımızda, ülkemiz tarımsal yapısında küçük işletmelerin/çiftçilerin
%80’in üzerinde çoğunluğu oluşturması önemini daha da arttırmaktadır.
Tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi
için ihtiyaç duyulan girdilerin temininde ve özellikle altyapı yatırımlarının gerçekleşmesinde kooperatifler
önemlidir.
İşletme yapısında küçük işletmelerin, üretim ve verim kaybı yanında

maliyetlerinin yüksekliği, ekonomik
üretim ve rekabet edebilirliğin önünde sorun olarak yer almakta, kooperatif örgütlenmeler güçlendirilerek çözüm üretilebilmektedir.
Anayasal ve yasal yapılanmalarıyla, kırsal kalkınmanın sürdürülebilir
kılınması ve ekonomik faaliyet alanları tarımsal üretim, verimlilik artışına
dayalı gelir artışının sağlanmasıyla
kırsal kesimde refahın yaratılmasında
etken olabilecek kooperatifçilik, yıllar
itibariyle sayısal artışına rağmen fonksiyonelliğini yitirmekte, desteklemelerden yoksun bırakılmakta, içi boşaltılarak, görev alanları daraltılarak, kooperatifçiliği by-pass eden kamuya
bağımlı yerel yönetimler, mahalli idareler kapsamında kurulan birlikler alternatif gösterilmekte, demokratik
özerk yapılar ortadan kaldırılmakta-

US‹AD

B‹LD‹REN

27

Tablo 1- Kooperatif Türlerine Göre

Kaynak: Kooperatifçilik Strateji Belgesi Taslak 2010-2014 San. ve Tic. Bk.
TÜ‹K, Kurulan ve Kapanan ﬁirketler Bülteni,

Tablo 2- ‹ktisadi Faaliyet Kollar›na Göre Kurulan Ve Kapanan Kooperatifler (2004-2008)

dır. Kırsal alanda özerk örgütlenme
bilincinin yok edilmesi, kamuya bağımlı yapıların verilen destek ve erk
olma yaptırımlarının egemen görünümü, ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirmede kırsal toplumu iktidar güçlerine uyumlu siyasallaştırmakta, bu
durum demokratikleşmenin önünde
büyük bir engel teşkil ederek kırsal
alandan başlayan feodalizm ve totaliter rejimi tetiklemektedir.
Tabloların incelenmesi yıllar itibariyle kurulan ve kapanan kooperatif
sayıları ve ortak sayılarındaki azalmalarla bu durumun somut göstergelerini oluşturmaktadır.
Bütün dünya ülkelerinin bugünkü
gelişmişlik ve kalkınma düzeyi incele-
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nirken, geçirdikleri süreçte ana sektörlerden tarımdaki gelişimi tamamladıkları, sorunlarını çözdükleri, tarım
sektörünün üretim için ihtiyaç duyduğu girdi talepleri tohum, gübre, ilaç,
mekanizasyon, sulama, enerji ve çıktılarının yarattığı sektörler gıda, tekstil,
enerji, alternatif tıp alanında sağlanan
katma değer üzerinden kalkınma sağladıkları yadsınamaz bir gerçek olsa
da, insanlığın yaşamsal ihtiyaçlarının
önüne geçen çok yönlü, çok uluslu çıkar ilişkilerine dayalı ekonomik feodal ilişkiler öncülüğünde çarpıtılarak
günümüz koşulları oluşmuştur.
Prof.Dr. Ziya Gökalp Mülayim
(1998), mevcut durumu “Ülkemizin
sosyal ve ekonomik yönden kalkın-

ması, demokrasinin yerleşmesi, çevrenin ve barışın korunması için, ülkemizde demokratik kooperatifçiliğin
mutlaka geliştirilmesi gerektiği herkesçe kabul edilmesine karşın, kooperatifçiliğin etkili bir biçimde gelişmesi
için gereken önlemlerin yeterince alındığını söylemek maalesef mümkün
değildir” düşüncesiyle açıklamıştır.
1929 dünya ekonomik krizinden
sonra en etkili mali krizin yaşandığı
2008 yılında, BM tarafından küresel
krizden çıkışın lokomotifi Kooperatifler olarak belirtmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Uluslararası Kooperatifler Günü vesilesiyle
yayımladığı mesajında, son ekonomik
krizin, toplumların insanlığın ortak iyiliği için çalışmalarının önemini ortaya
koyduğunu ve bu yönde yapılacak çalışmalara kooperatiflerin önemli katkılar sağlayabileceğini, son gelişmelerin,
finansal sistemin dayanıklılığının sağlanabilmesi için güçlü alternatif iş modellerinin ve kurumsal çeşitliliğin ne
kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Ban, hükümetleri, kooperatifleri destekleyici politikaları uygulamaya sokmaya çağırdı.
Ortak aklın, sorunlara çözüm üreteceği gerçeğinde, Genel Sekreter Ban
Ki-moon’un Uluslararası Kooperatifler Günü mesajını yayınlayan aşağıdaki metin, küresel ekonomi, globalizm
olarak tanımlanan 21. yüzyıl sömürgecilik düzeninin oluşturmaya çalıştığı, tüm ekonomik argümanlarını yitirmiş sermaye birikimlerini üretime
yönlendirme olanakları olamayan ülkelerin dünyanın geleceği ve barışı
için görev ve sorumluluk bilincini bir
kez daha algılamaları için uyarı niteliğindedir.

Bm Kooperatifleri Öneriyor!
BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon
4 Temmuz 2009
“İlk kooperatifler iki yüz yılı aşkın
bir süre önce kırsal alanda faaliyette
bulunan girişimcilerin ve çiftçilerin
kaynaklarını bir havuzda toplamak ve
ticari fırsatlara erişimlerindeki kısıtlamaları aşmak için birbirlerine yardım
etme kararı almalarıyla doğdu. Daha
sonra, yoksul kesimin borç sarmalından kurtulması ve kaliteli mal ve hizmetlere erişim sağlamasına yardımcı
olmak amacıyla perakende satış yapan kooperatifler oluştu. O zamandan
bu zamana, kooperatifler finansal hizmetlerden imalat sektörüne kadar birçok alana yayılarak daha eşitlikçi bir
çalışma ve iş yapma ortamının yaratılmasını teşvik ettiler.
Küresel ekonomik krizin yaşandığı
bir dönemde, tarihi gelişmeler daha
yaygın kitleler tarafından bilinmeyi
hak ediyor. Bu yılki Uluslararası Kooperatifler Gününün temasını oluşturan "Kooperatifler: Küresel Krizden
Çıkışın Lokomotifi", kooperatiflerin
değerini vurguluyor. Kooperatifler,
korunmaya en fazla ihtiyacı olan kesimin direncini artırma özelliğine sahip
bulunuyor. Küçük çiftçiler için daha
dengeli pazarlar oluşturulmasına yardımcı oluyor, küçük girişimcilere finansal hizmetlere erişim imkanı sağlıyor. Kooperatifler iş imkanları yaratıyor, çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.
Kooperatiflerin ekonomik modeli
sadakaya değil, kendi kendine yetme
ve herkesin eşit ticari hakka sahip olması ilkesine dayanıyor. Finansal krizin vurduğu ülkelerde, birçok finans
kuruluşunun kredileri kesmek zorunda kaldığı bir dönemde, kooperatif
bankalar ve kredi birlikleri kredi musluklarını açık tutarak en savunmasız
kesimin aldığı darbenin hafiflemesini
sağlıyor. Bütün bu gelişmeler, finansal
sistemin dayanıklılığının sağlanabilmesi için güçlü alternatif iş modellerinin varlığının ve kurumsal çeşitliliğin
sağlanmasının önemini vurguluyor.
Kooperatifler daha fazla desteği
hak ediyor. Hükümetleri kooperatiflerin kurulması ve geliştirilmesini desteleyen politikalar oluşturmaya çağırıyorum. Tüketiciler de, gıda alışverişlerinde, küçük üretici kooperatiflerinin

Tablo 3- Kooperatiflerin Faaliyet Alanlar›na Göre Örgütlenmeleri

Kaynak: TK‹B-Arip-‹rfo çal›ﬂmas› 2005

adil piyasa şartlarında satılan ürünlerini tercih ederek bu sürece katkıda
bulunabilirler.
Mevcut ekonomik kriz karşısında,
dünyanın dört bir yanında toplumlar
insanlığın ortak iyiliği için çalışmanın
ne kadar önemli olduğunu yeniden
keşfetmeye başlıyor. Uluslararası Kooperatifler Gününde, tüm Hükümetleri ve sivil toplumu kooperatiflerin
etkinliğini fark etmeye, krizden küresel çıkış için onlarla hayati öneme sahip ortaklar olarak işbirliği yapmaya
ve uluslararası kabul gören kalkınma
hedeflerine ulaşmada oynayabilecekleri rolü kavramaya çağırıyorum.” Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin 2011 yılını
“Uluslararası Kooperatifler Yılı” olarak ilan etme yönündeki hazırlıkları
devam etmektedir.
Dünya Nereye Gidiyor!
Öncelikle günümüz koşullarına
genel anlamda baktığımızda; Nüfus
artıyor, artan nüfusun yaşamsal olan
su ihtiyacı karşılanamıyor, 1.2 milyar
insan temiz ve yeterli suya kavuşamıyor, artan nüfusun yaşamsal beslenme
ihtiyacı da karşılanamıyor, 1,5 milyar
insan açlıkla savaşıyor, yaşamsal ihtiyaçlardan çok yaşam kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetler sonucu atmosfere yayılan sera gazlarının etkisiyle, soluk almak zorlaşıyor, gerek
yaşamsal gerek yaşam kalitesi bakımından ihtiyaç duyulan enerji miktarı
yetersiz kalıyor, gelir dağılımındaki
dengesizlik büyüyor, yoksulluk yaygınlaşıyor, dünyada günde 2 $’ın al-

tında gelirle yaşayan 2.5 milyardan
fazla nüfus gözlemleniyor.
Bu tabloda, sağlıklı yaşanabilir
dünya yok oluyor, hastalık ve hasta
sayısı artıyor, sağlık hizmetleri yetersiz kalıyor, bölgeler arası ve uluslararası göç olgusu hızlanıyor, sosyal, toplumsal ve kültürel yaşam uyumsuzlukları yaygınlaşıyor, kentsel altyapı
sorunları ve harcamaları artıyor, kentsel harcamalar kırsal altyapı ve kalkınma aleyhine gelişiyor, şiddet ve suç
olayları artıyor, terör uluslararası sorun haline geliyor, temel insan hakları
kısıtlanıyor ve bunların çözümü için
insanlığın refahı yerine savaş ve silahlanmaya daha fazla kaynak aktarılıyor.
Sonuç Yerine
Bu gidişatla daha mutsuz bir dünya daha umutsuz, güvensiz, kaygı ve
korku dolu yarınlar yaratılıyor. Görülüyor ki; Dünyada ve ülkemizde nüfusun yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülmesinde ekonomiye bağımlı süreç
diğer olumsuzlukları tetikliyor. Tarihsel süreç ve bilinçli bakış gerek bu
olumsuzlukların giderilmesinde gerek geleceğin doğru yönlendirilmesinde, örgütlü toplum, bu yapıda STK,
yönlendirme ve desteklemede kırsal
kesimin önemini, sermaye birikimini
sağlamak açısından da kooperatifler
gerçeğinde bir kez daha vurguluyor.
Özetle, çağdaş toplum yaratmak önce
kırsal kesimde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, desteklenmesi, sorunlarının
çözümlenmesi ile mümkün. 
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SÖYLEﬁ‹

Prof. Dr. Alpaslan Iﬂ›kl›: “Küreselleﬂme Sorgulanmal›”

“Atatürkçülük Ülkemizin
En Büyük De¤eridir”
Söyleﬂi: Bar›ﬂ DOSTER

K›sa ad› TÜMÖD olan Tüm Ö¤retim
Elemanlar› Derne¤i Genel Baﬂkan›
ve US‹AD dan›ﬂman› Prof. Dr.
Alpaslan Iﬂ›kl›, soyad› gibi ›ﬂ›k
saçan, bilimsel çal›ﬂmalar›n›
aral›ks›z sürdüren, paneller,
konferanslar, sempozyumlarla
toplumu ayd›nlatmaya devam eden
bir bilim insan›. Ayd›n
sorumlulu¤unun gere¤ini yerine
getiriyor ve örgütlü mücadeleden
de, demokratik kitle örgütlerinden
yönetim görevi üstlenmekten de
asla kaç›nm›yor. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden
emekli olan Iﬂ›kl› için geçti¤imiz y›l
Mülkiyeliler Birli¤i de bir arma¤an
kitab› ç›kard›. Küreselleﬂmeyle
ülkemizdeki karﬂ› devrim süreci
aras›nda yak›n iliﬂki oldu¤unu
belirten ve “Sadece Türkiye
aç›s›ndan de¤il tüm ülkeler
aç›s›ndan geçerli olan evrensel
koﬂullar› dikkate almak gerekir”
diyen Iﬂ›kl› ile küreselleﬂmeyi,
ekonomik krizi ve Türkiye’yi konuﬂtuk.
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Türkiye’nin dünyadaki yerini k›saca özetler misiniz?
Türkiye dünyadaki geliﬂmelerden
fazlas›yla etkilenen bir ülke. Her ülke
dünyadan etkilenir. Bu geliﬂmiﬂ ülkeler
için de geçerlidir.
Örne¤in; ‹ngiltere ABD’nin Avrupa
aç›klar›ndaki eyaleti konumunda olsa
bile, Avrupa’n›n yeni hasta adam›n›n
da yine ‹ngiltere oldu¤unu unutmamak
gerekir. Türkiye’nin dünyay› etkiledi¤i
en önemli de¤eri ise Atatürk ve Atatürkçülük. Çünkü Vietnam’dan Cezayir’e kadar tüm ba¤›ms›zl›k savaﬂlar›nda, mazlum milletlerin tüm kavgalar›nda etkisi var Atatürk’ün ve Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n. Bu etki dünya aç›s›ndan önemli, Türkiye aç›s›ndan ise
özellikle önemli.

Mazlum milletlere örnek olmak tarihsel düzlemde çok önemli bir baﬂar›
de¤il mi?
Evet öyle. Çünkü tarihin her döneminde sömürücü egemenler, sömürme
emellerinin s›n›r›na var›nca bu çabalar›na
uluslararas› bir boyut kazand›rmak istemiﬂlerdir. Haçl› Seferleri’nin yap›ld›¤›
dönemdeki Avrupa egemenleri Avrupa’da s›n›rlara dayan›nca, gözlerini do¤uya çevirmiﬂlerdir. Bunu da Hristiyanl›k
dininin motifleriyle desteklemiﬂlerdir.
Sonraki y›llarda Avrupal› kapitalistler
kendi iﬂçi s›n›flar›n› sömürmede bir s›n›ra ulaﬂ›nca, kendi emekçilerinden baﬂka
sömürecek katmanlar aramaya baﬂlam›ﬂlard›r. 1870’lerden sonra Çin, Afrika,
Amerika ve Osmanl› Devleti ac›mas›zca,
vahﬂice sömürülmüﬂtür. Amerikan yerli-

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

lerine çiçek mikrobu bulaﬂt›r›lm›ﬂ battaniye da¤›tm›ﬂt›r Kolomb ve arkadaﬂlar›.
Çin’de Afyon Savaﬂlar› yap›lm›ﬂt›r. ‹ngiliz sanayi ürünü dokumalar› korumak
ad›na, Hindistan’da dokuma tezgâhlar›nda çal›ﬂan k›z çocuklar›n›n parmaklar›
kesilmiﬂtir. Bunlar bir ç›rp›da sayabilece¤imiz örneklerden sadece birkaç›. Bu sayede oluﬂan zenginlikler Bat›l› emekçi s›n›flar›n devrimci taleplerini yat›ﬂt›rmak
için, onlara sus pay› vermek için de kullan›lm›ﬂt›r. Irak’›n iﬂgali s›ras›nda ‹ngiliz
‹ﬂçi Partisi’nin ABD’nin yan›nda rol almas› bu iliﬂkinin kan›t›d›r. Çünkü ‹ngiliz
iﬂçileri Irak’›n iﬂgalinden kazanç beklemiﬂlerdir. Bunun ad› da oportünizmdir.
Kapitalizmin do¤as›ndaki çeliﬂkiler
ne zaman aç›kça görülmeye baﬂland›?
Kapitalizmin do¤as›ndaki çeliﬂkiler
1929 ekonomik bunal›m›nda iyice derinleﬂmiﬂtir. Sadece Bat› aç›s›ndan de¤il,
tüm dünya aç›s›ndan önemlidir bu. Kapitalistlerin iflaslar›n› intiharlar izlemiﬂtir.
2. Dünya Savaﬂ› sonras›nda sosyal devlet
kavram› öne ç›km›ﬂt›r. Sosyal devlete
hakl›l›k ve güç kazand›ran bak›ﬂ aç›s›nda
Sovyet Devrimi’nin de katk›s› büyüktür.
Bat›l› kapitalistler pani¤e kap›lm›ﬂlard›r
ve emekçilerine karﬂ› daha çok taviz vermiﬂlerdir. Kapitalist düzendeki tüm
olumlu kazan›mlar›n ard›nda iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi vard›r. Bu mücadelede
sosyalist düﬂüncenin pay› da, Bolﬂevik
Devrimi’nin pay› da büyüktür. Bolﬂevik
Devrimi, Bat› kapitalizmini kendi iﬂçi s›n›f›na karﬂ› daha çok ödün vermeye zorlam›ﬂt›r. Bu kazan›mlar›n hiçbiri kapitalizmin do¤al sonucu de¤ildir. Bu geliﬂmeleri tahlil ederken, kapitalizmin ürünü
olan iﬂçi s›n›f›n›n, ayn› zamanda da kapitalizmin mezar kaz›c›s› oldu¤unu hiç
ak›ldan ç›karmamak gerekir. Ama
SSCB’nin çöküﬂü Bat› kapitalizmini daha da azg›nlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu azg›nl›k sadece ekonomik ve sosyal alanlarda görülmemiﬂ, örne¤in Türkiye’nin bütünlü¤ü
konusunda da Bat›, ülkemize karﬂ› daha
tehditkâr davranmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Küreselleﬂmenin ac›mas›z yüzü ne
zaman kendisini gösterdi?
1970’lerde birlikte küreselleﬂme iyice
hissedilir oldu ve 1990 y›l›na gelindi¤inde dünya çap›nda s›n›rlar› aﬂt›. SSCB çökünce, keﬂfedilecek k›ta da kalmay›nca,
Çin ciddi bir rakip olarak öne ç›kt›. Küresel kapitalist ekonomiler kendi içlerinde

ekonomik sorunlar› daha ﬂiddetli biçimde
yaﬂar oldular.
Bu süreçte Avrupa’daki merkez sol
partiler nas›l tav›r ald›lar?
Avrupa sosyal demokratlar›n›n önemli isimlerinden olan ‹sveç Baﬂbakan› Olof
Palme, Alman Willy Brandt, ‹talyan Enrico Berlinguer, ‹ngiliz Tony Benn gibi
isimler “uluslararas› yeni ekonomik düzen” laf›n› ortaya att›lar. 1970’lerde bu
görüﬂ çok popüler oldu. Birleﬂmiﬂ Milletler’de Avrupa komünizmi de bu söylemi
benimsedi ve savundu. Ama bu görüﬂün
baﬂ›n› çeken liderler, de¤iﬂik yollarla siyasetten tasfiye edildiler. Bu harekete sahip ç›kmas› gereken Avrupa iﬂçi s›n›f› da,
kendi ç›karlar›n›n Avrupa sermayedarlar›yla örtüﬂtü¤üne inanarak gerekli tepkiyi
vermedi.
Avrupal› emekçilerin bu tavr›n› nas›l aç›kl›yorsunuz?
1864 y›l›nda enternasyonali iﬂçiler
kurmuﬂtur. Yani ilk küreselleﬂmeciler iﬂçilerdir. Ama her enternasyonal k›sa süre
sonra ç›kan büyük paylaﬂ›m savaﬂlar›n›n
tozu duman› alt›nda kaybolmuﬂtur. Ancak her ﬂeye ra¤men tarihin çark›n› Bat›
iﬂçi s›n›f› ve mazlum milletler ileri do¤ru
döndürebilirler ancak. Atatürk bu gerçe¤i
saptam›ﬂt›r. Ancak zamanla sistem Atatürk’ün açt›¤› yolun Bat› aç›s›ndan ne kadar büyük bir tehdit yaratt›¤›n› gördü¤ü
için, hem Bat› iﬂçi s›n›f›n›n hakk›ndan
gelmiﬂ hem de mazlum milletleri böl- yönet yöntemiyle etkisiz k›lm›ﬂt›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n örgütleri olan sendikalar›n büyük bölümü de küreselleﬂmeye
ayak uydurmad› m›?

Küreselleﬂmeci olanlar›n hepsinin
de Atatürk karﬂ›t› olmas› tesadüf mü?
Onlar›n Atatürk karﬂ›t› olmas›n›n sebebi ﬂu: Atatürk antiemperyalist ve mazlum milletlere öncülük eden mücadelesi
nedeniyle farkl› bir küreselleﬂmeyi savunan bir liderdir. Frans›z Devrimi’nin ortaya koydu¤u tüm ilkelerin Bat› d›ﬂ›ndaki
en büyük temsilcisi Atatürk’tür. Sömürgecili¤e ve emperyalizme karﬂ› insanlar
aras›nda hiçbir ayr›m gözetmeyen yap›s›yla Atatürk bu yönde bir küreselleﬂme
yanl›s›d›r. Atatürk demokratt›r ve mücadelesinin her safhas›nda halka dan›ﬂmak,
halka dayanmak ihtiyac› duymuﬂtur. Atatürk kimseden talep gelmedi¤i halde Milli Mücadele’yi baﬂlatt›ktan sonra 20 kadar kongre toplam›ﬂ ve TBMM’yi kurmuﬂtur. Sermayenin kay›ts›z ﬂarts›z egemenli¤ine karﬂ› Atatürk millet egemenli¤ini savunmuﬂtur. Atatürk’ün ekonomik
ve toplumsal felsefesinde sosyal devlet
vard›r, hak vard›r, eﬂitlik vard›r.
Küreselleﬂme yanl›lar› her küreselleﬂmenin, Bat›’dan gelen her düﬂüncenin iyi oldu¤una inanarak büyük bir
hata yapm›yorlar m›?
Evet yap›yorlar. Bu nedenle “Nas›l
bir küreselleﬂme, neyin küreselleﬂmesi,
kimin için küreselleﬂme?” sorular› önemlidir. ﬁimdi yaﬂad›¤›m›z çarp›k bir küreselleﬂme, adeta bir propaganda. Berlin
Duvar› y›k›ld› ama imtiyazl› s›n›flar›n ve
kesimlerin etraf›n› çeviren duvarlar daha
da yükseldi. Zenginlerin buraya gelmesinde sorun yok, ama yoksullar›n oraya
gitmesinde büyük sorunlar var. Çünkü
daha baﬂtan kaçak olarak damgalan›yorlar. Uça¤›n tekerlek yuvas›nda, kamyonun deposunda Bat›ya gitmenin yolunu
ar›yorlar ve onlar›n ak›betlerini sadece
haberlerde izleyebiliyoruz. Bu olmas› gereken bir küreselleﬂme de¤il, çarp›k, adaletsiz bir küreselleﬂme.
Günümüzün emperyalist- kapitalist
Avrupa’s› ile bilimin, ayd›nlanman›n Avrupa’s› ayn› de¤ildir. Küreselleﬂmeciler
dünya halklar›na, “Benim mal›m benim,
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senin mal›n yine benim” diyorlar. Örne¤in AB, Dicle ve F›rat su havzas›n›n yönetimini uluslararas› bir komisyona devretmemizi istiyor. Ama ABD ya da ‹ngiltere, kendi do¤al kaynaklar›n›n yönetimini uluslararas› bir komisyona ya da baﬂka
ülkelere asla devretmiyorlar.
Dünyaya dayat›lan bu çarp›k küreselleﬂmenin ideolojisi ne?
Bu soruyu sorunca “‹deolojilerin sonu geldi” yan›t›n› veriyorlar. Ben bu laflar› duyunca, “ﬁeytan›n en büyük kurnazl›¤›, bizi kendisinin olmad›¤›na inand›rmas›d›r” sözünü an›ms›yorum. “‹deolojisiz toplum kuruyoruz” laf›n›n asl›nda en
ideolojik söylem oldu¤unu unutmamak
laz›m. 19. yüzy›l vahﬂi kapitalizminin, kibar ad›yla liberalizmin, günümüzde daha
s›k kullan›lan ifadesiyle neo-liberalizmin
ideolojisidir küreselleﬂme. Bu iﬂi o kadar
kutsayanlar ç›kt› ki, yoksullar lehine devlet müdahalesini, tanr›sal iradeye ayk›r›
bulanlar bile görüldü. K‹T’ler sat›l›rken
“Bunlar zaten devletin s›rt›nda kambur”
dendi. Özelleﬂtirmeler sermayenin tabana
yay›lmas› olarak sunuldu. 24 Ocak kararlar› rahat uygulans›n diye 12 Eylül darbesi yap›ld› ve iktidara Turgut Özal getirildi. Özal çizgisinin devam› olan Tansu
Çiller, “Son sosyalist devleti y›kt›k” diyordu özelleﬂtirmeleri savunurken. ﬁimdi
de “Babalar gibi satar›m” diyen bir iktidar var. Freidman, Hayek gibi düﬂünürler
sosyal güvenli¤i israf olarak görürler.
Sosyal güvenli¤in aile dayan›ﬂmas›n›,
toplumsal dayan›ﬂmay› kald›rd›¤›n› savunurlar. Bunlar dikkate al›nd›¤›nda küreselleﬂmenin ideolojisinin vahﬂi kapitalizm oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Bu durumda küresel dünyay› kimin
yönetece¤i sorusu karﬂ›m›za ç›k›yor.
ﬁimdi s›n›rlar›n aç›lmas› dayat›l›yor,
uluslararas› pazarla bütünleﬂmek ve bu
pazar›n yasalar›yla yönetilmek gerekti¤i
belirtiliyor. Pazar sanki sahipsizmiﬂ gibi
gösteriliyor. Ama gerçek öyle de¤il. Çünkü bu pazar sahipsiz de¤il, sahibi var ve
sahibi de uluslararas› tekelci sermaye.
358 dolar milyarderinin geliri dünya nüfusunun yar›s›na eﬂit. ﬁili’de Allende’yi
öldürenler, Türkiye’de 12 Eylül darbesini
yapanlar hep ayn› merkezden yönetilmiﬂlerdir. Turgut Özal’›n “12 Eylül olmasayd› iktidara gelemezdik” sözü bu ba¤lamda önemlidir. Dünyan›n görünen ve görünmeyen güç odaklar› vard›r. IMF ve
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Dünya Bankas› gibi kurumlar küresel imparatorlu¤un politbürolar›d›r. Bu kurumlar demokratik biçimde oluﬂmam›ﬂt›r.
Kararlar demokratik yollarla al›nmaz. Bu
yüzden de Atatürk ve Türk Devrimi ile
büyük çeliﬂkileri vard›r. Çünkü bir yanda
“Hakimiyet kay›ts›z ﬂarts›z milletindir”
diyen, muas›r medeniyet seviyesinin üzerine ç›kmam›z› arzulayan Gazi Mustafa
Kemal var, di¤er yanda ise egemenli¤in
uluslararas› tekelci sermayenin, emperyalizmin elinde olmas› gerekti¤ini savunan
küresel güçler var. Yani Atatürk gerçek
anlamda toplumcu, eﬂitlikçi, adil ve demokratik bir küreselleﬂmeden yana, ama
günümüzde küreselleﬂmeyi savunanlar
kendi iktidarlar›ndan baﬂka bir ﬂey düﬂünmüyorlar.
Atatürk ça¤›n›n en demokratik rejimini kurdu¤u zaman Avrupa’da Hitler, Mussolini, Franko, Salazar iktidarlar› yaﬂan›yordu. Büyük Britanya ve ABD, kendi
yurttaﬂlar›n›n bir bölümüne de¤il yurttaﬂ
olarak, insan olarak bile bakm›yordu.
Atatürk genel ve eﬂit oy hakk›n› toplumun
tüm kesimlerine verdi¤i zaman, kad›nlar›m›z› insan ve yurttaﬂ yapt›¤› zaman, Avrupa’da kimi ülkelerde kad›nlar›n oy hakk› yoktu. ‹ngiltere’deki iﬂçilerden daha
önce oy verme hakk›na kavuﬂtu bizim iﬂçilerimiz. Osmanl› Devleti’nde de iﬂçilerin oy hakk›n›n bulunmad›¤›n›, sadece
belli oranda gayrimenkulü olanlar›n oy
kullanabildiklerini an›msatmak isterim.
ABD ile Avrupa aras›nda zaman
zaman beliren çeliﬂkileri nas›l yorumluyorsunuz?
ABD ile Avrupa ç›karlar› aç›s›ndan
zaman zaman çeliﬂirler. Ama Türkiye ile

ilgili olarak daima ittifak halinde olurlar.
Aralar›ndaki bu çeliﬂkiyi Türkiye’ye pay
ç›kacak ﬂekilde asla boyutland›r›p, derinleﬂtirmezler. ABD, Türkiye’yi zay›flatacak bir unsur olarak PKK terörünü kullan›yor. Yeryüzündeki hiçbir egemen güç,
“Tamam, benim vaktim doldu” diyerek
tarih sahnesinden çekilmemiﬂtir. Müthiﬂ
bir silahlanma yar›ﬂ›n›n oldu¤u günümüz
dünyas›nda Türkiye’yi bunal›ma sokmak,
istikrars›zlaﬂt›rmak için emperyalizm
sözde soyk›r›m iddialar›n› da kullanmaktad›r. ABD hükümeti Ermeni diasporas›n›n bask›s› alt›nda de¤ildir, tersine diaspora ABD’nin bask›s› ve güdümü alt›ndad›r. Ülkemizde Ermeni tezlerini savunan kimi bilim insanlar›n›n Ermenistan
arﬂivlerine girmek için Erivan’a gittiklerini ama arﬂive sokulmad›klar›n› unutmayal›m.
Bat› Türkiye’ye Yugoslavya modelini
biçiyor. Israrla bölücülü¤ün arkas›nda
duruyorlar. Sevr’i diriltmek istiyorlar.
Oysa Türk ulusu da, Türk burjuvazisi de
bölünmek istemiyor. Ama bir k›sm›n›n da
zaman içinde, aynen Yugoslavya’n›n da¤›lmas› sürecindeki Sloven burjuvazisi
gibi bölünme yanl›s› tutum alabilece¤ini
hiç akl›m›zdan ç›karmayal›m.
Burnumuzun dibinde Yugoslavya örne¤i dururken kimileri hala “Avrupa bize
ne yapmak istiyor?” diye soruyorlar. Terör örgütü PKK halk aras›nda ayr›ﬂman›n, giderek çat›ﬂman›n gerçekleﬂmesi
için çabalarken, demokratikleﬂti¤imizi
sananlar var maalesef. Bosna anayasas›nda, ülkenin Merkez Bankas› baﬂkan›n›
IMF’nin tayin edece¤i, bu kiﬂinin de Bosnal› ve civar ülkelerden olamayaca¤› yaz›l›yken, ABD’nin bölgemize bar›ﬂ getirece¤ini düﬂünenler var. Oysa ekonomik,
askeri ve siyasi ba¤›ms›zl›¤›n bir bütün
oldu¤unu görmek gerekir. E¤er Türkiye
bölgesinde etkili bir güç olsa bu çullan›ﬂlar› daha kolay atlatabilir. Ancak iktisadi
aç›dan komﬂular›m›za göre çok parlak
durumda de¤iliz. Komﬂular›m›zla sorunlar›m›z var. Ermenistan gibi emperyalizmin oynad›¤› oyunlar› göremeyen komﬂular›m›z da var. Hâlbuki Ermenistan,
Azerbaycan ve Türkiye ile düﬂman olaca¤›na dost olsa, ticari ve siyasi olarak çok
ﬂey kazan›r.
Küresel güçlerin, Türkiye’yi güdümüne almak isteyenlerin Atatürk düﬂmanl›¤›n›n sonu gelmeyecek gibi görünüyor.
Gelmeyecek, çünkü Atatürkçülük de-

mek demokrasi, antiemperyalizm ve
uluslar›n eﬂitli¤ine dayanan bir düzeni savunmak demektir. Atatürk’e karﬂ› din istismar›, bölücülük ve 2. Cumhuriyetçilik
yap›lmas›n›n nedeni bu. ‹stiklal Marﬂ›m›z›n ﬂairi Mehmet Akif Ersoy, M›s›r’dan
yazd›¤› mektupta “Dünyada ‹slam’›n en
güzel yaﬂand›¤› ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir” demiﬂtir bu yüzden. Atatürk’ün
benimsedi¤i iman bilerek, bilinçle, erdemle, tevazuyla yaﬂanand›r. Bat›ya ba¤›ml›l›¤› savunan bir Müslümanl›k olamaz. Ülkemizdeki bölücülerin emperyalizmi temsil ettiklerini hiç ak›ldan ç›karmayal›m. Dünyan›n her taraf›nda bölünmeyi zenginler ister, yoksullar de¤il. ‹talya’da kuzey, ‹spanya’da Bask bölgesi,
Belçika’da Flamanlar, Yugoslavya’da
Slovenler ve H›rvatlar bölünmeyi istemiﬂlerdir ve istemekteler. Türkiye’nin bölünmesini savunanlar, ‹stanbul’un Avrupa
Birli¤i’ne tek baﬂ›na baﬂvurmas› halinde
tam üye olaca¤›n›, Diyarbak›r’›n ise asla
AB üyesi olamayaca¤›n› bilmiyorlar m›?
Elbette biliyorlar. Ama amaçlar› ülkemizde iç savaﬂ ç›karmak, kaos ortam› yaratmak, sonra da sözde bar›ﬂ gücü yollamak.
Bat›n›n da yeryüzündeki her ﬂey gibi
iki yüzü vard›r. Bir yüzünde halk›n kat›l›-

m›, sosyal güvenlik, refah devleti olan
Bat›n›n emperyalist, ›rkç›, ç›karc›, sömürgeci yüzünü de görmek gerekir. ‹spanya’n›n Yahudileri 1492’de ülkeden
kovdu¤unu, Hitler’in Alman Yahudilerine yapt›klar›n› hiç unutmamal›y›z. Hepimizin çok hakl› olarak eleﬂtirdi¤i 12 Eylül darbesi sonras›nda bile, 1402’lik olan
ve üniversite ile iliﬂi¤i kesilen bilim insanlar› aras›nda etnik kökeninden dolay›
üniversiteden at›lan bir kiﬂi dahi yoktur.
12 Eylül’ün gadrine u¤ram›ﬂ bir bilim insan› olarak diyorum ki 12 Eylül darbesi
bile ›rkç› bir liste yapmam›ﬂt›r. Osmanl›
Devleti’nde 1915 tehcirine gelene dek
Ermeni d›ﬂiﬂleri bakanlar›, Dan›ﬂtay üyeleri, yüksek rütbeli bürokratlar, sanatç›lar
yok muydu? Türk toplumundaki bu anlay›ﬂ›, kardeﬂli¤i, hoﬂgörüyü hiç unutmamal›y›z. Oysa küreselleﬂme yanl›lar›n›n
en sevdi¤i ülke olan ABD, ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’nda kendi yurttaﬂ› olan Japon kökenli Amerikal›lar› ülkenin iç bölgelerinde toplama kamplar›nda tutmuﬂtu.
Türkiye’de yaﬂanan terör olaylar›n›n arkas›nda emperyalizm oldu¤unu
bir türlü anlamak istemeyenlere ne diyorsunuz?

Asala terörü bitince PKK terörü baﬂlad›. Emperyalizm etnik, dinsel, mezhepsel
kökenleri kullanaca¤› araçlar olarak görür
çünkü. Ülkemizde etnik kökenine bak›lmadan cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan, kuvvet
komutan›, odalar borsalar birli¤i baﬂkan›
olan yurttaﬂlar›m›z dururken, ülkemizde
ayr›mc›l›k uyguland›¤›n› savunanlara çok
ﬂaﬂ›r›yorum. Parmak ay› gösterince demek ki baz›lar› hala aya de¤il, parma¤a
bak›yorlar. 2. Dünya Savaﬂ› sonras›nda
Yalta ve Potsdam’da ABD ve SSCB dünyay› bölüﬂmüﬂlerdi.
Türkiye’nin Kemalist politikalardan
vazgeçmesinde SSCB taleplerinin de etkisi olmuﬂtu. Bu “Sovyetler ve komünizm
öcüsü” ülkemizin NATO’ya girmesinin
de temel nedeni oldu. SSCB çökünce
ABD yeni bir öcüye, tehdide gereksinim
duydu ve sonuçta da buldu. ABD’nin buldu¤u bu yeni öcü “‹slami terör” oldu. Ve
bu yüzden tüm çabalar›na ra¤men bir
böbrek hastas› olan Usame Bin Ladin’i
bir türlü bulam›yor! 11 Eylül 2001’de ikiz
kulelere yap›lan sald›r›lar› küresel kapitalizmin küresel faﬂizme dönüﬂmesinde
kullan›yor. “‹slamc› terör” korkusunu ve
paranoyas›n› yayarak istedi¤i ülkeyi iﬂgal
ediyor. 

US‹AD OLA⁄AN
GENEL KURULU MAYIS’TA
26 May›s 2010'da, genel merkez binam›zda
5. Ola¤an Genel Kurulumuzu topluyoruz.
Gerçekleﬂtirilecek olan 5. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›n›n tüm US‹AD camias›na
baﬂar›lar getirmesini temenni ederiz.
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YAZI D‹Z‹S‹

Türkiye’de Güneﬂ Enerjisi
ile Elektrik Üretiminin
Gelece¤i – 2
ﬁenol TUNÇ
Proje Enerji Ltd. Genel Müdürü

ir önceki yazımızda geleceği kestirmenin yegane yolunun yapılan planlara ve bu
planların gerçekleşebilmesi
için yapılanlara bakmak olduğunu
vurgulamıştık. Ayrıca;
 Enerji yönetiminin artık siyasi,
ekonomik, teknik, çevre ve sosyal boyutların iç içe geçtiği karmaşık bir yapıya büründüğünü
 Bunları kısa orta uzun vadede
yeterli kalitede planlamayan, planlarını güncelleyip icra edemeyen ülkeleri zor bir enerji geleceğinin beklediğini,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının ise bu planlamada en büyük dikkat payını gerektirdiğini
 Türkiye’nin ise planlama konusunda bazı temel soruların cevaplarına bakarak planlamada “yok” a yakın bir konumda durduğunu
 YEK’in gündeme gelmesini takiben bekletilmeye alınmasının sebeplerine bakmıştık.
Bu yazıda ise pratik olarak yakın
gelecekte gözükenleri ve yapılması
gereken planlamaya kısaca değineceğim.

B

1- YEK değişiklik tasarısında güneş enerjisine alım garantili fiyat
teşviki ne olabilir?
Öncelikle TBMM’de görüşme sı-

34

rasında bekleyen ve kısaca YEK olarak anılan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifine bakalım.
Öyle görünüyor ki YEK için düşünülen değişiklikler kanun tasarısı
gündeme alınırsa önergelerle değiştirilecek, tekrar enerji komisyonuna
gitmeyecek.
Güneş enerjisi ile elektrik üretim
santrali (GES) anahtar teslim yatırım
maliyetleri, Avrupa’da 2008’de 1 MW
kurulu güç için 6-8 milyon Euro iken
2009’da bu miktar 3-4 milyon Euro’ya
düştü, 2010’un bu ilk aylarında ise 2
milyon Euro civarına inmiştir. Bugün

büyük firmalar 1 MW Kurulu güce 2
milyon Euro teklif verebilmektedir.
Panel maliyetleri ise 1 MW Kurulu
güç için 1 milyon Euro civarındadır.
Çeşitli panel ve seminerlerde, bu
sert yatırım maliyeti düşüşlerinde
krizin büyük etkisi olduğu ve fiyatların ekonomilerin düzelmeye başlamasıyla yeniden artabileceği belirtilmektedir. Ancak işin gerçeği, fiyat
düşüşlerindeki en büyük etkenin
hızla artan kurulum hacmi olduğudur. 2009’da yaşanan krize rağmen
dünya genelinde büyük güçlerde
santral kurulumları yapılmaya başlanmıştır. Ölçek ekonomisi (üretim
hacmindeki artış) fiyatları hızla aşağı çekmiştir. Şahsen bu fiyatların

ekonomilerin düzelmeye başlaması
ile daha da aşağıya ineceğini en
azından artmayacağını öngörmek
yanlış olmaz.
Avrupa, özellikle 2008 yılında
müthiş bir kurulum atağı yapan İspanya başta olmak üzere GES’lerde
hızlı koşmuş ve hızlı yorulmuştur.
2008’de büyük yatırım planlarını
gündeme alan ve çoğunu gerçekleştiren AB ülkeleri, 2009’da GES yatırımlarını ve çatı/lokal PV yatırımlarını
neredeyse tamamen durdurmuştur.
AB ülkeleri bu sıralara yeniden kararlarını düzenlemeye başlasa da asıl
büyük pazarlar, ABD ve Çin’de GES
yatırımları hız kesmemiş bilakis çok
büyük ciddi miktarda artmıştır. Mısır,
Fas, Hindistan, İran gibi ülkeler de
hızla büyük ölçekli yatırımlara başlayacaklarını ifade etmektedir. Bu kervanın 2010’dan itibaren hızla artacağını da öngörebiliriz.
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
diyerek istikrara bakalım. Geçmişte
hangi ülkeler ne planlandı bugün ne
gerçekleşti dersek, yenilenebilir enerji kaynaklarının planlamasında sicili
en düzgün ülkenin ABD olduğunu
görüyoruz.
ABD, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke enerji planlaması içerisindeki alt planlamasını bir çalışma birimi altında yürütmektedir. Adı “U.S.
Department of Energy (DOE), Solar
Energy Technologies Program” olan
bu birim, ABD’de güneş enerjisi ile
elektrik üretimini öncelikler, standartlar, alım teşvikleri ve ar-ge desteklerini de kapsayacak şekilde merkezi olarak planlamakta ve sektörü
yönlendirmektedir. Birimin geçtiğimiz yıllarda, 2010 yılı için belirlediği
güneş enerjisi ile elektrik üretim maliyetleri tutturulmuştur. Aşağıdaki tabloda, bu birimin 27 Ocak 2010 tarihli
değerlendirme raporundan alınan
hedefler sunulmaktadır.
2010 yılı için konulan hedefler yılın başı itibariyle tutturulmuştur. Büyük ihtimalle 2015 hedefleri ise 2014
yılında tutturulacaktır. Örneğin yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santralleri (CSP) ABD de 12 dolarcent/kWh
fiyatla elektrik üretebilmektedir. CSP
GES’ler için bu fiyat yaklaşık 8,8 eurocent/kWh’a karşılık gelmektedir.
PV GES’lerde ise bu maliyet 18

dolarcent/kwh’in üzerine çıkmamaktadır. Bunun da karşılığı yaklaşık 13,2
eurocent/kWh’e karşılık gelmektedir.
2015 yılı hedeflerinin 10 dolarcent/kWh olduğuna dikkat çekmek
isterim. Aynı raporda, kurulum maliyetlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır.
Şimdi duralım ve Türkiye için bu
sonuçların ve planların YEK’e dayanan yorumlarını yapalım.

1- Avrupa ve ABD’deki GES
elektrik yatırım ve elektrik üretim
maliyetlerine göre Türkiye için uygun teşvik fiyatları ne olabilir.
Avrupa ile ABD ve Çin arasında
en büyük fark GES yatırımı yapacak
sahaların büyüklüğünde ve ülkelere
gelen güneş enerjisi potansiyelindedir.
Avrupa’da saha yoktur, olan saha-

lar (arazi) çok pahalıdır. Güneş enerjisi ise İspanya ve İtalya’nın güney kesimleri hariç (yoğun turizm bölgeleri)
ABD ve Çin’in ekvatora yakın bölgelerine gelen güneş enerjisinden çok
daha düşüktür (ortalama 1/3 oranında). Örneğin, 2008’e kadar teknoloji
ve uygulamalarda lider durumunda
olan Almanya’nın güneş enerjisi bizim Karadeniz bölgemizden de düşüktür. Dolayısıyla Avrupa güneş
enerjisi sektöründe oyunculuğu ancak ve ancak başka ülkelerdeki yatırım olanaklarını değerlendirerek sürdürebilecektir. İşte bu noktada Avrupa’nın en öncelikli teknoloji satış pazarlarından birisinin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca Türkiye, Avrupalı üreticilerin kendi ülkelerinde
kurdukları GES’lerin elektrik üretim
maliyetini baz almamalıdır. Hem yatırım maliyetleri Türkiye’ye göre
(arazi ve işçilik maliyetleri başta)
yüksektir, hem kurulum ölçekleri küçük olduğundan birim fiyatlar ABD
ve ÇİN’e göre daha yüksektir, hem de
aynı birim santral kurulu gücünden
elde edilen elektrik enerjisi değerleri,
güneş enerjisi girdileri daha düşük
olduğundan daha küçüktür ki bu da
elektrik satış fiyatını yukarı çekmektedir (santral bazında değerlendirilmelidir).
Nitekim bu sebeple Avrupa meşhur DESERTEC projesi ile Kuzey Afrika’ya (ekvator kuşağı ile Akdeniz
arasındaki bölge) 500 milyar Euro tutarında uzun vadeli büyük bir GES
yatırım projesi başlatmıştır. Türkiye’nin mail ve hizmetleri ile burnumuzun dibindeki bu projede yer alan,
GES kuran ülkelerin içerisinde olmaması bence ayıbımızdır.
ABD’de 12 dolarcent/kWh fiyatla
elektrik satan santrallerin kurulu güçleri sürekli büyümektedir, sürekli da-
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ha büyük çapta santraller kurulmaktadır. Aynı şekilde Türkiye’de de büyük ölçekli santrallerin veya orta-küçük ölçekli çok sayıda GES kurulacağını varsayalım.
Bir an bir rüya görelim ve
EPDK’nın bol miktarda GES lisansını
hızla vereceğini ve lisans alanların da
yatırımcı olduklarını, 2012-2013’de
santrallerin işletmeye alınmaya başlayacağını düşünelim.
2013’te ABD’de GES elektrik üretim maliyetinin 11 dolarcent/kWh olduğunu düşünelim. ABD’de bu santrallerin kurulduğu sahalardaki güneş enerjisi girdileri (Kaliforniya gibi), Türkiye’nin tam ortasından Akdenize kadar olan bölgedeki en elverişli sahaların güneş enerjisi girdisinden yaklaşık %10-%15 daha fazladır.
Dolayısıyla bu fiyatı öncelikle %15
yukarı çekmemiz lazımdır. 11 X 1,15 =
12,65 dolarcent/kWh elde ederiz. Bu
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da yaklaşık 9,3 eurocent/kWh eder.
Buna bir de teknolojinin ABD yerine Türkiye’de kurumlunun getireceği ek maliyet en muhafazakar bir
şekilde %10 koyarsak, bu değer 1,1 =
10,23 eurocent/kWh olacaktır. GES
yatırımcısına da bir %10 kar koyalım,
10,23 X 1,1 = 11,2 eurocent/kWh gibi
bir değer elde ederiz.
Kaba bir hesapla, Türkiye’de 2013
yılında
işletmeye
alınabilecek
GES’lerle elektrik üretim dip maliyeti
11,2 eurocent/kWh’ın altında olmamalıdır diyebiliriz.
Aynı hesapları ve bilgileri ilgili
bürokrat ve siyasilerimize birçok firma yöneticisinin sunmamış olduğunu düşünmek hata olur. Bu mantıkla
şahsen YEK’teki alım fiyatının
2016’ya kadar kurulacak CSP GES’ler
için 11-12 eurocent/kWh’e önergelerle indirileceğini tahmin etmek yanlış
olmaz. Dünya 2008’de başlayan eko-

nomik tıkanmayla yeni bir yöne gitmektedir o yönün önemli bir bacağı
da artık eskisinden çok daha zorlu ve
daha çok ilme bilme, teknik bilek gücüne, verimlilik ve ölçek gücüne dayalı bir rekabet ortamı olacağıdır. Bu
ortamda daha avantajlı güçlü oyuncuların Türkiye pazarında yüksek
maliyetli daha az avantajlara sahip
oyuncuların arkasında duracağını
beklememek lazımdır.
Bu fiyat, eğer Türkiye büyük GES
kurulumlarının önünü açarsa, ölçek
ekonomisiyle yerli işçilik ve kurlum
hizmetlerindeki yerli katkının, yerli
uygun finansman katkısı, v.s. ile daha da aşağıya çekilebilir. Ancak bunların düzenli bir şekilde planlanması
ve uygulanması gerektiğini dikkate
alırsak ve lafımıza değil de ayinemize
bakarsak, yapılabilirliğine inanmak
güçtür.
Biz GEPA’yı 2008’de Sayın Hilmi
Güler’e sunduktan ve EIE’de yayınlandıktan sonra gündeme gelen YEK
güncellemesinde fiyatın konuşulduğu bir sohbette Sayın Güler’in sorusu üzerine güneşi 10 eurocent/kwh
ile alım garantisi getirecek bir düzenlemeyi hızla çıkartıp, yerli katkının ve kurulum ölçeklerinin maksimum düzeyde tutulacağı bir düzenlemenin bir an önce yapılması yönünde bir görüş belirtmiştik. Tabi bu
görüş sürpriz ve akla gelen acemi bir
görüş değildi, yukarıda belirttiğim
değerler ilgili raporlarda 2008’de çok
net zaten ortaya konmuştu sadece
kimse araştırmıyordu. Ayrıca zaman
geçtikçe güneşin önümüzdeki yıllarda beklenen müthiş gelişimini tehdit olarak algılayacak diğer enerji

kaynaklarına ait lobilerin de boş
durmayacağı da belliydi. O zaman
30-35 eurocent/kWh’in altında üretim imkansızdır diyen havalı yabancı CEO’ların ve temsilci firmaların /
STÖ temsilcilerinin 35-40 eurocent/kWh isteklerine göre bu değere
gülümsemelere yol açmıştı. Şimdi
bu arkadaşlar en erken 2012’de tesise kazma vurabilirlerse, YEK oylanır
ve yasalaşır ise 10 eurocent/kWh
alım garantisini bulurlarsa ve tabi
şebekeye yatırım ve bağlantı imkanı
bulurlarsa sevinebilirler.
Diğer yandan geçen sayıda verdiğim elektrik talebinin 2001 ve 2008 de
kırılmasıyla, beklenen elektrik tüketim artış eğrisi ile gerçekleşen elektrik
tüketim artış eğrileri arasında kalan
boşluğu düşünün. Türkiye’nin elektriğinin %50 sinin doğalgazla üretildiğini dikkate alın. Bu boşluk tüketilmesi beklenen ancak tüketilemeyen
ciddi bir miktardaki doğalgazın bugün tüketemediğimiz ve ödemekle
yükümlü olduğumuz ve muhtemelen
de büyük kısmını zamanında tüketemeyeceğimiz doğalgazın pay maliyetini de işaret etmektedir. Bu maliyetin
bakkal hesabı bile yapsanız 2008-2010
yıllarında birkaç milyar dolar olacağını bulabilirsiniz. Azalan taleple birlikte alım garantisi olan her 1 MWh yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin de, doğalgazla üretilecek 1 MWh
elektriğin üretilmemesi yönünde tehdit olacağını düşünün. Başta güneşe
dolayısıyla fosil yakıt lobilerinden
baskı gelmemesi mümkün müdür?
Hatta son aylarda rüzgar enerjisi yatırımcılarının dahi artık güneşi tehdit
olarak görmeye başladıkları verilen
beyanatlardan izliyoruz. Tüm bunlar
2008 yaz öncesi yaptığım öneriye gülen güneş enerjisi uzmanlarının göremedikleri ve kendi kendilerini diğer
sebeplerle de ayaklarından vurdukları konulardır. Şahsen güneşe maksimum teşvik verilmesini tabi çok isterim ancak olabilecekleri ve olamayacakları bu sektörün mensuplarının
artık biraz daha gerçekçi ve profesyonellikle değerlendirmesini dilerim.
Güneş enerjisi ile elektrik üretiminde verimlilik oranları ise laboratuar ortamlarında çok hızlı gelişme
kaydetmiş olmasına rağmen, ticari
ve ölçekli ortamda bu artış doğal ola-

rak gözlenememiştir. Ancak 2010 yılındaki ticari anlamda kullanılan
ürünlerdeki verimliliklerle 2015 yılında ticari olarak kullanılacak ürünlerdeki verimliliklerin hem CSP hem
PV teknolojilerde %5-%10 arasında
gelişme kaydedeceğini büyük üreticilerin plan hedeflerine bakarak öngörebiliriz.
2- Mevcut şebekeye GES’lerin
bağlantı imkanları nedir?
Bu soruya bugüne kadar dayanaklı cevap veren olmadı. Biz bu çalışmaya 2009 yazın başladık ve çalışmayı 2010 Şubat sonunda tamamladık. 38,5 paralel ve altındaki TM’lerin
154 kV baralarında, aynı rüzgarda
baz alındığı rivayet edilen, trafo kısa
devre gücünün %5’ini kabul edersek,
yuvarlanmış olarak toplam 24.000
MW’tır. Bu değerin hesaplanmasında
verilen bağlantı görüşleri, alınan lisanslar ve mevcut üretim tesisleri de
dikkate alınmıştır. Aynı şekilde 38,5
paralel ve altındaki TM’lerin OG baralarında bu defa trafo kısa devre gücünün herhangi bir yüzdesi dikkate
alınmadığını durumdaki değeri vereyim, yuvarlanmış bağlantı toplam kapasitesi 15.000 MW’ tır. Trafo bağlantı kapasiteleri yük akışlarına göre değişkenlik gösterdiğini dikkate alarak,
bu değerlerin önümüzdeki yıllarda
bir miktar daha da fazla olacağını öngörebiliriz. Halen ekonomik kriz sebebiyle beklenenden düşük seyreden
elektrik tüketimimizin, ekonomik
krizden çıkılmaya başlanmasıyla birlikte artması beklenmektedir. Bu durumda yukarıda belirttiğim bağlantı
potansiyeli değerleri de artacaktır.
Dolayısıyla şebekede GES’ler için
bağlantı kapasitesi sorunu yoktur.
Ayrıca 2010 yılından itibaren sanıyorum Türkiye bir trafo standardizasyonuna (154/31,5 kV standardı) ve
ciddi boyutta hat ve trafo yatırımına
başlayacaktır.
Hazırlanması beklenen GES yatırımlarına ilişkin mevzuatta, özellikle
GES’lere bağlantı imkanlarına yönelik mevzuat hazırlanırken, TM bazında değil, bara bazında bağlantıların değerlendirmesinde fayda vardır. Ayrıca, gündüz saatlerinde güneş enerjisinden elde edilen ısıyı
anında değil, örneğin tuz ile bu ısıyı

depolayarak elektriğin talebin yüksek olduğu ve elektriğin daha pahalı
olduğu aksam ve gece saatlerinde
stabil bir şekilde şebekeye elektrik
üretebilecek santrallere verilecek
bağlantı kapasitesi, anında elektrik
enerjisi üreten GES’lerden farklı değerlendirilmelidir.
3- Türkiye’de GES kurulabilecek
potansiyel saha miktarı yeterli midir?
Türkiye bu açıdan çok şanslı bir
konumdadır. Yaptığımız çalışmalarla
2009 yılında herhangi bir niteliği olmayan (tarım, orman, sit, kullanılan
mera v.s.) ve 38,5 paralel ve altında 35
bin küsur hazine arazisini poligon
olarak çizdik. Bu alanların önce birkaç yüz adedinin mülkiyetlerine ve
arazinin fiilen yerinde uygunluğuna
baktık. Şu an elimizde 3.000’in üzerinde bu şekilde bakılmış ve doğrulanmış saha bilgisi envanteri vardır.
Önümüzdeki aylarda bu değerin yaklaşık 10.000 adet sahaya çıkartmaya
çalışıyoruz.
Bu çalışma, dünyada ülke bazında
yapılan ilk ve tek çalışmadır. Şimdi,
diğer santrallere göre çok daha büyük
alanlar gerektiren GES’lerin, önümüzdeki yıllarda çok hızlı gelişmesi
beklenen GES yatırımları ile özellikle
tarım ve orman arazilerini talan etmemesi için ABD de dahil, ülkelerin
arazi kullanımı konusunda daha yeni
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yeni ne yapalım sorularını sormaya
başladıklarını sektör haberlerinde
okuyoruz.
Türkiye’de yine geçtiğimiz 1-1,5
yılda, güneş uzmanı emlakçılar dahil
büyük miktarlarda tarım arazilerinin,
özellikle Konya ve Karaman’daki büyük ovalarda yatırımcılara satıldığı,
satın alınması tavsiye edildiğine şahit
olduk. Bu son derece yanlış ve tehlikeli bir olgudur. Öncelikle, bu bölgelerde trafo bağlantı imkanları, çok sayıda bu tür sahadan sadece birkaç
trafoya bağlantı için başvurulacağı
düşünülürse bağlantı imkanı son derece kısıtlı olacaktır. Bu bölgelerde lisans başvurusu yapacak yatırımcılar
çok sayıda yatırımcı ile katkı payı ihalesine (açık arttırmayla üretecekleri
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elektrikten verecekleri katkı payı) girecektir.
Asıl üzücü husus, mevzuatın bilinmemesidir. Bir araziye sahip olmak (veya kiralamak veya arazi sahibinden muvafakat almak ) o araziye
başkasının lisans başvurusu yapılamayacağı anlamına gelmez. Herkes
bu arazilere başvurabilir (kamulaştırma talebi ile) ve aynı araziye yapılacak veya arazisi çakışacak lisans değerlendirmelerinde, arazi sahipleri
dahil tüm başvuru sahipleri eşit hakka sahiptir.
Tehlike ise Türkiye’nin en verimli
tarım arazilerinin, ve hatta verimli
mera ve orman arazilerinin önümüzdeki yıllarda (örneğin 10-20 senelik
bir zaman diliminde), vasıfsız uz-

manların, vasıfsız hazine arazilerini
bulamamaları sebebiyle, verimli mera ve tarım arazilerinin cipe atlayarak gözle görülebilir büyük düz yerlerde en kolay bulunan araziler olarak bulmaları sebebiyle talan edilme
riskinin olmasıdır. Ancak yaptığımız
çalışmalarda Türkiye’de 38,5 paralel
ve altında yaklaşık 11.500 km2 vasıfsız arazi olduğunu belirtiyoruz ve
ayrıca yatırımcılara mevcut toprak
koruma kanunu ve ilgili “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve
Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük”ün iyi okumalarını tavsiye ediyoruz. Bu kanunda yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretim santrallerine “Mutlak tarım
arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla;…” ifadesi vardır. Biz lisans başvurularını
takiben bu tür alanlara eğer GES lisansı verilirse elimizdeki alternatif
alanları ilgili STÖ’lere açarak işletmeyi durdurma yönünde yardımcı
olmayı planlıyoruz. Türkiye bir taraftan güneş enerjisine girerken diğer taraftan plansızlık ve çalışma yapamamazlık sebebiyle elindeki değerli tarım arazilerini heba etmemelidir. Vasıfsız arazi adetleri henüz yaklaşık 3.000 adedi mülkiyet ve fiziksel
özellikleri ile doğrulanmış olmakla
birlikte, önümüzdeki aylarda bu değer 10.000 adede ulaşacaktır, arazi

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

envanteri aşağıdaki gibidir.
Ayrıca belirtmekte fayda gördüğüm iki husus daha var. Birincisi herhangi bir sahayı, güneş enerjisi için
başvurulmak üzere önceden direkt
veya dolaylı teminat altına almanın
herhangi bir yolu yoktur. İkincisi ise,
özellikle Türkiye’nin güney batı kesimlerinde arazi nitelik hareketliliği
çok yüksektir. Bugün bir niteliğe sahip arazi, yarın başka bir niteliğe sahip olabilir. Yatırımcıların bu hususları rivayetlerle değil, ilgili kanunlar ve
yönetmelikleri kullanarak dikkatlice
incelemeleri gerekir. Artık geçmişte
olduğu gibi ÇED raporu alınabilirliği
yoruma açık arazilerde santral kurmak kolay olmayacaktır. Çevre hassasiyeti çok hızlı artmaktadır. Özellikle
vasıflı mera, tarım ve orman arazilerinde bugün lisans alınarak işletmeye
alınan tesislerin, takip edecek yıllarda
açılabilecek davalarla işletmelerinin
durdurulma riski taşıması, yüksek
risk taşıması söz konusudur.
4- Türkiye’nin hangi bölgelerinde güneşten ne miktarda elektrik
enerjisi üretilebilirim?
Bu soruya örnekler vererek cevap
verelim. Örneğin Konya il sınırlarında yaklaşık 1400 metre rakımlı bir sahada 1 MW kurulu güç ile iki eksende güneş izleme sistemine sahip bir
PV tesis, mevcut verimlilik oranları
ile yılda yaklaşık 2.200 MWh elektrik üretecektir, aynı lokasyonda yere
sabit yerleştirilmiş PV panellerle
1.550 MWh elektrik üretilebilir. Biraz
daha kuzeye gidersek yaklaşık 1800
metre yükseklikte bu değerler sırasıyla 2.700 MWh ve 1800 MWh’e çıkacaktır. Türkiye karmaşık bir coğrafyaya ve farklı yerlerde çok farklılık gösteren iklime sahip bir ülkedir.

5- Çatı uygulamaları konusunda
potansiyelimiz nedir?
Aşağıda işaretli bölgelerdeki ilçe
merkezlerinde yaklaşık olarak toplam 550.000 bin adet, toplam kullanılabilir yüzölçümü 232.000 dönüm (1
dönüm = 1.000 m2 varsayılarak) olan
PV yerleşimine uygun kullanılabilir
çatı bulunmaktadır. Bu alanlarda
mevcut verimliliklerle yılda en az 14
TWh elektrik enerjisi üretilebilecektir.
Türkiye güney illerimizdeki çatı potansiyeli açısından da çatı uygulamaları için büyük bir PV pazarı durumundadır. Ancak yenilenebilir enerji
teşviklerine dayalı uygulamalar (kurulumlar) belirli standartlara bağlanmalı ve ciddi bir şekilde denetlenmelidir. Kaçak elektrik oranlarının oldukça yüksek olduğu illerimizde, şebekeye kendi çatısından yüksek fiyatla ihtiyaç fazlası elektrik satışı suistimallere de çok açık bir alan olabilecektir. Planlı ve standartlara uygun

kurulumların yapılması durumunda
ise, çatılardan üretilecek elektrik hem
şebekeyi ve şebeke yönetimini bu illerde elektrik tüketiminin en yüksek
olduğu aylarda ve gündüz saatleri
güneş enerjisinin de en yüksek olduğu ay ve saatler olması sebebiyle rahatlatacaktır.
Son söz
Türkiye’de yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik üretimi için
beklenen YEK ve ilgili mevzuata sadece birim teşvik fiyatları olarak, yapılacak GES yatırımlarına ise çıplak
maliyetler ile bakmamak gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminin mevzuatı; iklim
değişikliği, arz güvenliği, ekonomik
ve teknik boyutları ile düşünülmeli
ve iyi planlanarak uygulamalara başlanmalıdır.
Türkiye güneş enerjisi bakımından oldukça şanslı bir ülkedir. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir ve
elektrik tüketimi düzenli olarak uzun
yıllar artmaya devam edecektir. Türkiye gittikçe karmaşıklaşan enerji arenasında, elindeki en büyük yerel
enerji kaynağı olan güneş enerjisinden kısa vadeli ve basit hesaplardan
arınarak uzun vadeli ve tutarlı bir
enerji planı ile faydalanmaya başlamalıdır.
Türkiye’nin batısı, dünyanın en
büyük enerji tüketicilerinden birisi
olan Avrupa’dır. Avrupa’ya yüzünü
sadece AB ülkelerinin veya diğer ülkelerin ürünlerinin kullanıcısı olarak
bakmamalı, aynı zamanda YE kaynakları ile ihtiyacının üzerinde üretebileceği elektrik enerjisini satabileceği
bir pazar olarak da bakmalıdır.
Türkiye yine düzenli ve yönetilebilir bir teknoloji planıyla, mevcut
teknolojinin bulunduğu yerden başlayarak güneş enerjisi ile elektrik üretimi ve diğer güneş enerjisi kullanan
ürünlerin araştırma, geliştirme ve
üretimini desteklemeli ve teknoloji
geliştirme fırsatlarını kullanmaya
başlamalıdır. Türkiye’nin güneyi teknoloji talebi kaynağıdır. Firmalarımızın güneyimizde kalan ülkelere ürün
satmaları, santral kurmaları gerekir.
Güzel ülkemizin üzerinden güneş
eksik olmasın diyerek tüm okuyuculara güzel günler diliyorum. 
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SÖYLEﬁ‹

Ýktisatçı Serdar ÞAHÝNKAYA:

“Neoliberalizme hayır
diyerek iþe baþlayalım”
Söyleﬂi: Bar›ﬂ DOSTER

Serdar ﬁahinkaya, üretken bir
iktisatç›, Cumhuriyetçi bir iktisatç›,
planlamay› önceleyen bir iktisatç›.
Kamuda hem yönetici, hem
dan›ﬂman olarak hizmet vermenin
yan›nda, mezunu oldu¤u
Mülkiye’de de ders veriyor.
Geçti¤imiz y›l ODTÜ Yay›nc›l›k
taraf›ndan bas›lan “Gazi Mustafa
Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin
‹nﬂas›” adl› muhteﬂem eserinde,
Cumhuriyet’in hangi koﬂullarda
neleri baﬂard›¤›n›, neleri nas›l
yapt›¤›n› anlatm›ﬂt›. Az zamanda
çok ve büyük iﬂler yapan Gazi’nin
yaratt›¤› ekonomik mucizeyi,
gözlerimizi de yaﬂartarak bir kez
daha an›msatm›ﬂt›. Foto¤raflar,
belgeler, istatistiklerle
zenginleﬂtirdi¤i kitab›nda hem
belle¤imize hem de yüre¤imize
seslenmiﬂti. ﬁahinkaya ile Türkiye
ekonomisinin bunal›m›n› ve çözüm
yollar›n› konuﬂtuk.
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Türk ekonomisinin durumunu
nasıl görüyorsunuz? En önemli
avantajlarımız ve dezavantajlarımız neler?
Fuzûlî’nin bir dizesi geliyor aklıma:
“Söylesem tesiri yok,
Sussam gönül razı değil”
Avantaj ve dezavantaj değerlendirmesi yapmak yerine, Türkiye
ekonomisinin gidişatının algılanışına ilişkin birkaç tespitte bulunmak
isterim. Zira bu algı değişmez ise
gerçekler anlatılsa da yeterince etkili
olmuyor.
Genel eğilim olarak 1980’lerden
sonra ama daha çok da 1990’ların

ikinci yarısından itibaren iktisadı insandan, toplumsal sınıflardan koparan neoliberal düşünce paralelinde
ekonomik gidişatımıza ilişkin değerlendirme, tartışma ve tahliller, seremonik bir işleve büründürülmüştür.
Bu seremoni, bir süre sonra ritüele
dönüşmekte ve ritüelde “alternatifsizlik” olarak takdim edilmektedir.
Zaman boyutundan yoksun, içinde
bulunulan “konjonktür”ü göz önünde bulundurmayan, insansız, sınıfsız ve fakat bol rakamlı modellerin
peşinen kabulü ile yapılan değerlendirmeler genellikle “Rüya Gerçekleşti” ya da “Rekor Üstüne Rekor”,

“Kara Delik”, “Alternatifi Yok” benzeri başlıklarla da taçlandırılmaktadır.
Makro ekonomik gelişmeler,
özellikle mali piyasaların lazer tedavisiyle dahi normalleşme imkanı olmayan miyopi kusurları pop-star
coşkularıyla algılanmaktadır. Ulusal
mal ve hizmet alanlarındaki dengesizlikler göz ardı edilmektedir. Sosyal devletin çöküşüyle birlikte artan
hayat pahalılığı ve yoksulluk, gittikçe büyüyerek derinleşen ve kronik
hale gelen işsizlik, bir kabusa dönüşen gelecek kaygıları ve daralan sabit sermaye yatırımları karşısında
suskun kalınma hâli “optimum”
zannedilmektedir.
Prof. Dr. Korkut Boratav hocamızın konu ile ilgili olarak kesip
sakladığım bir yazısı vardır. Cumhuriyet Gazetesi’nin 2 Nisan 2003
tarihli nüshasında yayınlanan “Piyasa Oyuncularından Ankara’ya”
başlıklı yazısında bakın Boratav
Hocam ne diyor?
“Saygın TV kanallarımızdan birinin sabah programındayız. Sıra
''ekonomi'' ye gelmiş. Biliyorsunuz
büyük medyada ''ekonomi'' sözcüğü
özel bir anlam kazandı; borsa, döviz
ve faizden oluşan ''şeytan üçgeni''nin içine sıkıştı ve ''niçin arttı, niye düştü, yarın ne beklenir'' soruları
ile sınırlandı. Programın sunucusu,
bir uzman ile görüşeceğini söylüyor.
Ve ekrana süslü-bakımlı, hafif küstah, Rıfat Bali 'nin Tarz-ı Hayattan
Life Style'a kitabında keyifle teşhir
ettiği ''yuppie''leri akla getiren genç
bir kadın çıkıyor. Malum ''şeytan üçgeni'' üzerinde konuşuyorlar. Sohbetin sonuna gelindiğinde, sunucu uzmanımıza soruyor: ''Ekonominin geleceğini nasıl görüyorsun?'' Genç uzman, duraksamadan yanıtlıyor: ''Artık her şey Ankara'nın tavrına bağlı.
Ankara, piyasaları dinlediği, piyasa
oyuncularının beklentilerini dikkate
aldığı takdirde problemler aşılacaktır.'' Soru yanıtlanmıştır; ayrıca tartışmaya gerek kalmamıştır. ''Aşılacak problemler'' nelerdir? ''Piyasalar'', ''piyasa oyuncuları'' , in midir;
cin midir; kimlerdir ve neler bekliyorlar? Bunları sormak gereksiz; zira
sunucu ile uzman arasında iletişimi

sağlayan bir şifreli dil olmalı ki anlaşıyorlar ve program bu söylemi kavrayanları hoşnut kılarak son buluyor”.
Cumhuriyet öncelikle kendine
yeten bir ekonomiyi amaçlıyordu.
Günümüzde ise ithalat bağımlısı,
borç bağımlısı olduk. Ürettiğinden
çok tüketen, kazandığından çok
harcayan bir ülkeyiz. Bu durumu
düzeltmek için öncelikle atılması
gereken adımlar hangileri?
Nazım Hikmet’in söyleyişi ile;
(…)
Demir, kömür,
ve şeker, ve kırmızı bakır
ve mensucat
ve sevda ve zulüm ve hayat
ve bilcümle sanayi kollarının
ve gökyüzü
ve sahra, ve mavi okyanus
ve kederli nehir yollarının,
sürülmüş toprağın ve şehirlerin
bahtı (’nın )
bir şafak vakti”
değişebilmesi için; “Artık yeter!..
Çökmekte olan neo-liberal dünyaya
hayır!” demek belki de ilk işimiz olmalıdır.
Başka bir değişle, Mustafa Kemal’in 1923 İzmir İktisat Kongresi’ndeki deyişiyle; Türkiye’nin yeniden “Çalışkanlar diyarı” olabilmesi
için; antiemperyalist, ulusal bağımsızlık hedefini ve bu ulusal bağımsızlık içinde toplumsal özgürlükleri
öne çıkaran, emekten yana, aydınlanmadan yana geniş halk kesimleri-

nin arzu ve çıkarlarını gözeten, aydınlanmacı hareketi başlatmak artık
zorunluluktan öte bir durumdur.
IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların ve onların arkasındaki ABD ve AB gibi güçlerin, Yeni
Dünya Düzeni’ne teslim olmaya eğilimlilerin yarattığı düşünsel karartmalara ve küresel sermayenin ideolojik saldırılarına karşı bağımsızlıkçı, eşitlikçi ve özgürlükçü çıkış yolları mevcuttur.
Bu çıkışın ilk hareket noktası da
2023’ü yani Cumhuriyetimizin 100.
yılını hedefleyen ve Cumhuriyet trenini yeniden doğru rotasına oturtacak uzun erimli bir kalkınma stratejisinin belirlenmesi olmalıdır. Böyle
bir stratejinin ana omurgası da çoktandır toplumsal bir amaç olmaktan
çıkmış bulunan sanayileşme hamlesi
olmalıdır. Bunun için de, üretim, dolaşım, (dış ticaret, borçlanma, finansal akımlar), dağıtım ve fikir alanına
topyekûn sahip kadroların bu strateji etrafında bir arada olabilmelerine
bugün çokça ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç “özel önem” arz etmektedir.
Türk ekonomisini gerçekten
Atatürkçü bir iktidar yönetse, mevcut durumdan kurtulmamız ne kadar süre ister?
İddialı bulunabilir belki ama bir
toplumsal seferberlik ile birlikte Türkiye ekonomisi 2023’te düze çıkmış
olabilir diye düşünüyorum.
Ekonomi denince yıllardır hep
rant, repo, faiz, borsa, döviz konuşulur oldu. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı
Hocanın dediği gibi son yıllarda
“The Mülkiye” olan sizin okulunuzda da, sizin okulu örnek alan ve
benim mezun olduğum İstanbul Siyasalda da, diğer üniversitelerin iktisat, maliye, işletme bölümlerinde
de kalkınma iktisadı neredeyse
unutulmuş durumda. Adet yerini
bulsun, dostlar alışverişte görsün
misali okutuluyor genelde. Sonuçta
bilimin de, siyasetin de, toplumun
da gündeminden kalkınma kovulmuş durumda. Kalkınma, büyüme,
sanayileşme, gelişme, üretim, istihdam, yatırım, ihracat, ar- ge, planlama, iktisadi dışsallık, refah, vergi
adaleti gibi kavramlar unutuldu.
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Türkiye bu kısır döngüyü nasıl aşabilir?
Alpaslan Işıklı hocam Mülkiye
için o kelimeyi sanıyorum YÖK sonrasında bütün sosyal bilimler alanında yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde bir örnek ders programı
oluşturulurken Mülkiye’nin de bu
ders programlarını uygulamak zorunda kalmış olmasından dolayı
söylemiş olmalı. Bununla birlikte,
Mülkiye yine de bu tadilattan olumsuz anlamda en az etkilenmiş okuldur. Çünkü gelenekleri son derece
sağlamdır.
Evet, gerçekten kalkınma iktisadı
yanında, iktisat tarihi, iktisadi düşünceler tarihi, doktrinler tarihi ve
sosyoloji dersleri artık çok daha az
yer tutuyor. Neredeyse unutulmaya
yüz tuttu bile diyebiliriz.
Bu,
1980’lerdeki neoliberal saldırı dalgasının etkisiyle gerçekleşti. Biliyorsunuz, hatta “Kalkınmanın Sonu” diye
kitaplar yazıldı.
Yurtdışındaki köklü birkaç üniversitede özellikle 2000’li yıllarla birlikte kalkınma iktisadının yeniden
olması lazım gelen ağırlığa kavuşmakta olduğunu gözlemlemek
mümkün. Türkiye’de de Anglosakson tarzı iktisat eğitimi umuyorum
ki zaman içerisinde yeniden ekonomi politik geleneğine döner. Ben
umutluyum.
Küresel ekonomik bunalım
ABD başta olmak üzere gelişmiş,
merkez kapitalist ülkelerde devlet
müdahalelerini, kamu kaynaklarının seferber edilmesini, devletin
ekonomideki ağırlığını yeniden
gündeme getirdi. Devlet sadece yasa koyucu, denetleyici ya da planlayıcı olarak değil, gerektiğinde bizzat müdahaleci ve girişimci olarak
da öne çıktı son süreçte. Türkiye
halkçı- devletçi ekonomi modelini
yeniden uygulayabilir mi?
Uygulayabilir. Uygulamalıdır da.
Sadece kendi tarihindeki iktisat pratiği açısından Cumhuriyetimizin
parlak sayfaları arasında yer alan
1923 – 1938 dönemindeki halkçı –
devletçi modelden değil günümüzün diğer başarılı ülke modellerinin
örneğin Almanya, Japonya, Çin ve
Güney Kore gibi ülke uygulamala-
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rındaki devletin kural koyucu, düzenleyici ve denetleyici işlevleri hatırlanmalıdır.
Tabi öncelikle de devletin yeniden “kalkınmacı devlet” niteliğine
dönmesi gerekir. Bu dönüşüm sonrasında, etkili bir devlet müdahalesini göz ardı etmeyen, sektör önceliklerini saptarken yapılabilecek hataları en aza indirgeyen, süreleri ve
kapsamı önceden belirlenen ve sanayileşme hedefleri üzerine kurulmuş
yeni devlet yardımları / teşvik sistemine, bu sistemi işlerliğe geçirebilecek destek fonlarına, ulusal temelli,
teknolojik gelişmeye katkıda bulunacak yeni bir kurumsal yapılanma
dahilinde oluşturulabilecek olan
ulusal sınaî tasarım ve kalkınma
stratejisi geliştirilme çabalarına büyük bir önem ve bir hız verilmelidir.
Ülkemiz için nasıl bir sanayileşme ve istihdam politikası öngörüyorsunuz? Türkiye büyüdüğü dönemlerde bile istihdam yaratmayan
bir büyüme gösterdi. Bunu aşmamız mümkün mü?
Türkiye sanayi üretiminde gerçekte olması gereken istihdam odaklı, kalkınma ve gönenci amaçlayan,
ürettiğini adilce paylaşmayı sağlayacak politikalar nerdeyse bütünüyle
terk edilmiştir. Ülke dış borç ve ithal
girdi ağırlıklı ihracata ve dengesiz
büyümeye dayalı iktisadi anlayışa
teslim edilmiştir. Ülkeye gelen yabancı ve doğrudan sermaye yatırımları özelleştirmeye, finansman ve sigortacılık sektörlerine yönelmiştir.
Böylece imalat sanayinin yeni yatırımlarına herhangi bir kaynak ayrılmamıştır. İç pazar, ithal malları lehine genişletilmiş ve üretimde dışa bağımlılık perçinlenmiştir. Dokuzuncu
Kalkınma Planı, plansız döneme geçişin simgesi olup, AB'yle bütünleşme süreciyle sanayinin taşeronlaşmasının belgesi niteliğindedir. Plan
yapamayan Türkiye başkalarının
planına teslim olmuştur. Bir başka
anlamda küresel ekonominin insafına bırakılmıştır.
Türkiye’nin, uzun vadeli ve dengeli bir sanayileşme / kalkınma vizyonunu, kısa / orta vadeli ama ardı
arkası kesilmeyen istikrar programlarına terk etme zihniyetinden vaz-

geçmesi gerekir. Sektörler ve bölgelerarası kaynak tahsislerini uzun vadeli bir iktisadi kalkınma stratejisi
doğrultusunda yönlendiremeyen
hiçbir ülkenin, özellikle de Türkiye
gibi görece geri bir ekonomik yapılanmanın, gelişmiş ülkeler arasına
girmesi ve orada varlığını korumaya
devam etmesi mümkün değildir.
Dünyanın pek çok ülkesinde yakın tarihin başarılı sanayileşmiş ülke
deneyimlerinin öğrettiği, belirli sektörler üzerine yoğunlaşan ve bir liberasyon takvimine bağlı olarak uygulanan “selektif korumacılık” temelinde kurgulanan / tasarlanan
“sektör - proje hedefli sanayileşme
politikaları” uygulanmalıdır. Bu temeldeki sanayileşme politikaları,
içinden geçmekte olduğumuz kitlesel işsizlik meselesinin de çözüme
kavuşturulmasında anahtar rolü oynayabilir.
Sektör / proje hedeflemesinden
anlaşılması gereken, dinamik karşılaştırmalı üstünlükler yaratılmasına
yönelik olarak belirli sektörlerin saptanıp, bu sektörlerde planlı, programlı bir gelişme stratejisinin uygulanmasıdır. Hedefleme sözcüğünün
de ima ve telkin ettiği gibi, sektör hedeflemesi, kaynak dağılımı işlevini
tamamen piyasanın eline bırakmamakta, hangi sektörlerin uluslararası
pazarlarda rekabet edebilir hale geleceğine devletin karar vermesini
öngörmektedir. Devlet, bu yönde gerekli teşvik ve koruma araçları ile seçilen sektörlerin rekabet gücünü artırmayı planlar. Burada elbette "piyasalar" mı? yoksa "devlet" mi? sorusu / ikilemi akla gelebilir. Ancak,
kalkınmışlık düzeylerindeki başarıları hakkında tartışmasız ortak mutabakat sağlanmış ülke örnekleri
“objektif” olarak incelendiğinde, bu
başarıların hiçbir biçimde “piyasa
mucizesine” dayanmadığını görmek
mümkündür. Zira rekabeti teşvik
eden ve ülke kaynaklarını en iyi kullanmayı hedef alan bir devlet yönlendirmesi, piyasaları ikame etmekten ziyade piyasa mekanizmasının
işlemesine katkıda bulunabilmektedir.
Kaldı ki, ülkemizde devlet, başta
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde olmak üzere yeniden ikti-

sadi hayata “girişimci” olarak da
girmelidir. Farklı bir ifade son 30 yılda nerede ise günah keçisi ilan edilmiş bulunan işletmeci kamu iktisadi
teşebbüslerinin (KİT’lerin) yenilerini
özelliklede Güneydoğu Anadolu
Projesi (GAP) bağlamında ileri – geri bağlantıları doğru saptanmış sektörlerde bizatihi kurmalıdır. Günümüz itibariyle uygulanmakta olan
Devlet Yardımları Sisteminin (teşvik
sisteminin) seçicilik ve yönlendiricilik özelliği kalmamıştır. Bununla birlikte, ülkemiz uzun dönem sağlıklı
büyüme rotasını da kaybetmiştir.
Dolayısıyla da yeni bir sistemin
oluşturulması gereği açıktır. Bu çerçevede öncelikle ülkemiz için yukarıda hareket noktası üzerine değinmede bulunduğum yeni bir kalkınma / büyüme stratejisi hazırlanmalı
ve devlet yardımları sistemi bu stratejiye dayandırılmalıdır. Ayrıca bu
stratejik tercihlerin finansmanı için,
başta bankalar olmak üzere Türk
Mali Siteminin “mimarisi” de yeniden çizilmelidir. Böyle bir yeniden
tasarımı imkânlı kılacak finans politikaları; devletin kaynakları dinamik

mukayeseli üstünlüklere göre etkin
tahsis etmesine imkân sağlamalı, bilgi akımlarıyla finansal kaynakların
maliyetini azaltmalı ve sürekliliğini
sağlamalı, uluslararası piyasalarda
yerli firmaların rekabet etmeleri için
finansman maliyet avantajı yaratmalı, teşvikler ve yaptırımlarla finansal
disiplini sağlamalı ve öngörülebilir
istikrarlı bir iktisadi ortamı yaratarak uzun vadeli firma plânlamasını
mümkün kılmalıdır
Tarım dahil olmak üzere hemen
her alanda çok büyük bir ithalat
söz konusu. Net ihracatçı olduğumuz tek alan tekstil ve hazır giyim.
Çok övündüğümüz otomotivde bile ithal girdi oranı çok yüksek. Türkiye hangi sektörleri belirleyip o
alanlara ağırlık vermeli?
Esas olarak bu ithalata bağımlı
üretim yapısının baştan sona değiştirilmesi gerekir. Eğer bu yapı değişikliği konusunda ısrarlı olunmaz ise
sonuç fark etmeyecektir. Hangi sektörler seçilmeli sorusunun yanıtı ise
elbette “rekabet gücü çalışmaları” ile
yakından ilgilidir. Yeri gelmişken bu

konuda Türkiye Kalkınma Bankası,
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen birikimi oldukça yüksek çalışmalara
mutlaka göz atılmalıdır derim. Meraklıları için de bu çalışmaların tam
metinlerine internet üzerinden ve
ücretsiz bir biçimde ulaşacakları linki not etmekte fayda vardır.
http://www.kalkinma.com.tr/ekonomik-arastirma-raporlari.aspx
100 liralık mal ihraç edebilmek
için 80 liralık mal ithal eden, finans
sisteminin yarısından fazlası yabancıların elinde olan, keza menkul kıymetler borsasındaki yabancı
payı da yarıdan fazla olan bir ülke
sadece ekonomik olarak değil, siyasal olarak da dirençsizdir, dış dayatmalara açıktır. Atatürk’ün siyasi
bağımsızlığın temeli saydığı iktisadi bağımsızlık konusundaki yaklaşımına birkaç örnek verir misiniz?
ODTÜ Yayıncılık’tan çıkan son kitabım Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası’nın ikinci bölümünün bütününde bu sorunuza ilişkin sayısız örnekler bulmak
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mümkün. Ama özellikle Gazi Paşa’nın 1922 yılında Büyük Millet
Meclisini açarken yaptığı konuşmadan kimi pasajları aktarmak isterim:
“ Tanzimatın açtığı serbest ticaret
devri, Avrupa rekabetine karşı kendisini koruyamayan ekonomimizi
bir de iktisadi kapitülâsyon zincirleriyle bağladı. Kuruluş ve özel sektör
yönünden ekonomik alanda bizden
çok kuvvetli olanlar, memleketimizde bir de ayrıca imtiyazlı durumda
bulunuyorlardı. Gelir vergisi vermiyorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde
tutuyorlardı. İstedikleri zaman istedikleri eşyayı, istedikleri şartlar altında ülkemize sokuyorlardı. Bütün
ekonomimizin her bölümüne bu sayede kesin olarak hâkim olmuşlardı.
Efendiler,
Bize karşı yapılan rekabet gerçekten, çok gayri meşru, gerçekten çok
yok edici idi (Kahrolsunlar sesleri).
Rakiplerimiz bu davranışlarıyla gelişmeye elverişli sanayiimizi de öldürdüler. Tarımımıza da zarar verdiler. Ekonomi ve maliyemizin gelişmesi ve olgunlaşmasını önlediler.”1
Gazi Paşa, konuşmasında iktisat
politikasının temel amaçlarının ipuçlarını belirterek Cumhuriyet tarihinin iktisadı ile ilgili çok sayıda çalışmada göz ardı edilen ‘devletleştirme’den de ilk olarak bahseder:
“Efendiler,
Artık engelsiz ve bağımsız bir hayata atılan Türkiye için, ekonomik
yaşamı boğmakta olan kapitülâsyonlar yoktur. (Şiddetli alkışlar) Ve
olamaz. Ekonomik yaşamımızın belirli amaçlara yöneltilmesi ve süratle
gelişmesi ve yükselmesi için alınacak önlemler içine ülkemizde Avrupa rekabeti yüzünden yok edilmiş
ve şimdiye kadar gelişmemiş olan
tarımsal sanayimizi güçlendirip,
modern ekonomik araçlarla donatmayı önemle göz önünde bulunduracağız. (İnşallah sesleri) Gerek tarım, gerek memleketin varlık ve genel sağlığı konularında önemi kesin
olan ormanlarımızı da modern önlemlerle iyi duruma getirmek, genişletmek ve en yüksek faydayı sağlamak da önemli kurallarımızdan biridir. İktisadi politikamızın önemli
amaçlarından biri de genel yararı
doğrudan doğruya ilgilendirecek
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kurumlar ve iktisadi teşebbüslerin
mali kudretimizin ve teknolojimizin
izni oranında devletleştirilmeleridir.”
Nitekim iktisat politikasının
önemli amaçlarından biri olarak
“devletleştirme”, Cumhuriyetin iktisat felsefesinin temeli olarak kalacak
ve 1930’ların devletçilik politikasının bir anlamda ‘ön adımı’ ve süreç
içerisinde de payandalarından birini
oluşturacaktır. Ve hatta ‘ulus devletin yaratılmasında’ nirengi noktalarından birini oluşturacaktır.
Gazi’nin çok sık bir biçimde tekrarladığı gibi, mücadelenin temel
amacı; özünde mali bağımsızlığın
yattığı tam bağımsızlıktır:
“Efendiler,
Her şeyden önce yaşam ve bağımsızlığımızı sağlamak demek olan
milli amacımıza ulaşmaktan başka
bir şey düşünemeyiz. Bundan dolayı, bizce en önemli nokta mali kudretimizin bunu karşılayıp karşılayamayacağıdır. 1920 ve 1921 yıllarının
canlı deneylerine, bütçemizin denk
durumuna, bugünkü iç duruma ve
ekonomimizin bu geçen iki yıla
oranla, kıyas kabul etmez derecede
iyi bir düzeye ulaşmasıyla oluşan
kesin ümitlere dayanarak arz edebilirim ki, ülkemizin gelir kaynakları

milli davamızın güven içinde sağlanmasına yeterlidir (Alkışlar).
Mali kudretimiz, bu güne kadar
olduğu gibi dış borçlanma yapılmadan da orta halli bir düzeyde, ülkeyi
yönetecek ve amacına ulaştıracaktır
(Alkışlar).”
Gazi Paşa’nın yaklaşık 88 yıl önceki bu direktiflerini, son 30 yıldır
unutmuş olmanın bedelinin ne kadar yüksek olduğu yeterince açık
değil midir? Ülkenin 1922 yılındaki
mütevazı gelir kaynaklarını, ulusal
devletin inşası gibi zorlu bir süreç
için bile yeterli gören bu anlayışın,
günümüz iktisat politikasının biçimlendirilmesinde de uygulanmasının
önemini vurgulamak bir zorunluluktur.
Ayrıca yine aynı konuşmadaki
şu sözler, günümüz Türkiyesinin
yaşayarak öğrenmeyi bir gelenek
haline getiren iktisat politikası yapıcılarının da hiç unutmamaları gerekmez mi?
“Bununla birlikte, ben yalnız bugün için değil özellikle gelecekle ilgili olarak devlet hayatı ve ülkenin refahı konularında şimdiki ve ilerideki
mali durumumuzu çok önemli bulduğumu vurgulayarak maliyemizle
ilgili endişeli görüşlerimi özetle anlatmak isterim:
Efendiler,
Bugünkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın tam sağlanabilmesi ise,
ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin aslı bağımsızlıktan
yoksun olunca o devletin bütün hayati bölümlerinde bağımsızlık sakat
durumdadır. Çünkü her devlet organı ancak maliye ile yaşar. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart
bütçenin ekonomik bünye ile uygunluğu ve denk olmasıdır. Bundan
dolayı devlet yapısını yaşatmak için
dış ülkelere başvurmadan ülkeyi gelir kaynakları ile yönetmek çözüm
ve önlemlerini bulmak gereklidir ve
bulunabilir.”
Avrupa ve ABD’de örnekleri olduğu üzere gerçek bir yatırım bankamız neden yok? Fon alıp satan
değil de sanayiye yatırım yapan bir
banka kurmak bu kadar mı zor?
Bilindiği üzere; ülkemizdeki mali

kesimin önemli aktörü bankacılık
kesiminin de esas fonksiyonu "Mali
Aracılık"tır. Ödünç verme arzusundaki iktisadi birimlerin tasarruflarını
dolaylı finansal araçlar yardımıyla
toplayıp bu yolla oluşturulan kaynakları ödünç alma arzusundaki yatırım sahiplerinin dolaysız mali
araçlarına yatırarak nihai tasarruf
sahiplerinden nihai yatırım sahiplerine doğru fon akımı oluşturmak
olarak tanımlanabilecek mali aracı
kurumların temel iktisadi işlevi, ülkenin refah düzeyinin yükseltilebilmesi için tasarruf - yatırım ilişkisini
düzenlemek ve ödünç verilebilir nitelikteki fonları verimlilik düzeyi
yüksek yatırım projeleri arasında tayınlamak / dağıtmaktır.
Gelişmiş kapitalist iktisadi yapılardaki evrimin tarihi, belirli bir zaman diliminin iktisadi koşullarında
işleyen kuralların, karar birimlerinin
öz çıkarlarını koruma davranışları
ile bir süre sonra değişmeye uğrayarak işlerliğini yitirdiklerini, bir dönemdeki başarının gelecek dönemde
başarısızlığa yol açacak koşulları hazırladığını ima etmektedir.
Bunun nedenleri arasında ilk sırayı, bütün mali araçların toplumda
üretilen ve paylaşılan gelir akımlarına dayanması alır. Belirli bir dönemde, farklı bir ifade ile özellikle "spekülatif" güdülerin "girişim" güdülerine baskın çıktığı evrelerde iktisadi
gelişme temposunun yaratabileceği
gelir ve nakit akımları ile desteklenmeyen ve "tescil edilmeyen" yükümlülük yapıları ve ödeme vaatleri
oluştuğunda, mali kurum ve kuralların köklü değişmelere uğramaları
kaçınılmaz olur.
Mali kesimin önemli aktörü bankacılık kesimi için de bu değişim kaçınılmazdır. Lâkin bu değişim, asli
fonksiyonları ve varlık nedenlerini
terk etmek anlamına gelmemelidir.
Oysa özellikle 1970'lerin ikinci yarısında gelişmiş ekonomileri saran
mali liberalizasyon süreci 1980'lerde
Türkiye'yi etkilemiş ve bu sürecin
giderek derinleşmesi ile birlikte, başta bankacılık kesimi olmak üzere,
mali kesim ve kurumların politikaları belirlenirken ülkenin sermaye birikimi, gelişme ve sanayileşme hedefleri ve teknik tercihleriyle birlikte

düşünme geleneği ihmal edilmiştir.
Bu ihmalin, ülkenin büyüme ve bölüşüm cephelerini ne şekilde tahrip
ettiği gerek yabancı dildeki gerekse
de kendi dilimizdeki birçok araştırma ile saptanmıştır.
Varlık nedeni esas olarak üretken
reel kesim faaliyetlerini fonlama olarak belirlenen bankacılık kesiminin
asli fonksiyonunu yerine getiremeyiş /getirmeyişinin de bu tahribatta
rolü bulunmaktadır. Ancak, unutmamak gerekir ki mali kesim ve
özelde de bankacılık kesimi faaliyetleri, merkezi otoritenin belirlediği
iktisat politikaları ile uyumlu olmak
durumundadır. Bu uyum, Türkiye'nin 1980'li yıllar sonrasını takip
eden süreçte tam bir senkronize görüntü arz etmektedir. İncelemeler,
Türkiye'deki mali liberalizasyon çerçevesinde tercihli krediler sisteminin
hemen tümüyle ortadan kaldırıldığı,
kalkınma ve yatırım bankacılığının
etkisizleştirildiği, özellikle sınaî temelli komple yeni yatırım ve modernizasyon projelerini uzun vadeli
düşünme alışkanlıkları olmayan "ticari" esaslı mali kuruluşların iradesine bırakıldığı izlenimlerini veren
bulgulardan oluşmaktadır.
Eğer Türkiye'de sanayileşme yeniden amaç fonksiyonuna bir değişken olarak dahil edilecekse, kalkınma ve yatırım bankacılığının farklı
bir ifade ile ihtisas bankacılığının ülkemizdeki örgütlenme modeli ve faaliyetleri yeniden gözden geçirilerek
özendirilmeli, bankalar ve şirketler
kesimi arasında verimlilik esasına
dayalı bir işbirliğini kökleştirmek ve
bankalar ile firmalar arasındaki çapraz ortaklıklardan çekinmemek uygulanabilir çözümlerden biri olarak
görünmektedir. Uzun vadeli şirket
planlaması ve gerekleri ile bankaların riskten kaçınma ve likidite talepleri ancak böyle uyumlaştırılabilecek, bu da ülkenin belirlenecek olan
büyüme stratejisinin gerçekleştirilmesinde azımsanmayacak katkılarda bulunabilecektir.
Yeni alanlara yatırım yapacak firmaların finansmanını gerek geleneksel "ticari" esaslı bankacılık yöntemleriyle gerekse de uygulamaları itibariyle kısa dönem perspektifli sermaye piyasalarıyla çözüme kavuş-

turmanın güçlüğü nedeniyle devlet,
bu "finansmanı" esas olarak Kalkınma ve Yatırım Bankaları aracılığıyla
özel bir tarzda düzenlemek durumundadır.
İktisadi kalkınma (sanayileşme)
/ büyüme için; mali kesimin (özellikle bankacılık kesiminin) ekonominin reel kesimiyle paralel bir gelişme
göstermesi zorunludur. Kullanılabilir fonların yatırımcılara kısa ve dolaysız yoldan ve de asgari kaynak
maliyetiyle aktarılabilmesi mali piyasaların / bankacılık sektörünün
sağlıklı çalışmasına bağlıdır.
Türk Bankacılık Sisteminin içerisinde 4456 sayılı Yasa ile faaliyetleri
yeniden düzenlenen Türkiye Kalkınma Bankası aslında sizin sorunuzda
aradığınız bankadır. Bahse konu yasanın üçüncü maddesi Türkiye Kalkınma Bankası’nın amacını düzenlemekte ve şu cümle ile başlamaktadır: “ (..) Türkiye'nin kalkınması
için;…”.
Evet, hiçbir kuruma hele hiçbir
bankaya böyle kapsamlı bir amaç biçilmemiştir. Dolayısı ile Türkiye Kalkınma Bankası bana göre ikinci soruda ihtiyacımız olduğunu belirttiğim
uzun erimli kalkınma stratejisinin
sürükleyici aktörü olabilir. Bunu için
de tabi ülkenin iktisat bürokrasisine
ait organizasyon şeması yeniden tasarlanmalıdır. Zira Cumhuriyet ekonomisinin inşası iyi incelendiğinde
aslında sektörel ihtisas bankalarının
nasıl akıllıca kurulduğu ve rasyonel
işletildiğinde ne büyük katkılar yaptığına ilişkin sayısız örnekleri görmek mümkündür.
Bir gün ülkemiz, bankacılık sektörüne kalkınma ve sanayileşmenin
motoru olma işlevini kazandırmayı
hedefleyen bir iktidara kavuşursa,
yabancı bankaların egemen olduğu
bir durumla uğraşmak ve ulusal finansal mimariyi yeniden inşa etmek
çok daha güç ve belki de imkânsız
olacaktır. 
Not: 1 Bu noktada ek olarak günümüzde de
zaman zaman tartışılan ve daha çok da tartışılacağa benzer “Sevr - Lozan” temelindeki
hususların “başlıca iktisadi hükümlerinin”
karşılaştırılması için özellikle bakınız: Murat Baskıcı, “Sevr ve Lozan Antlaşmalarının
Başlıca İktisadi Hükümlerinin Karşılaştırılması”, Mülkiye, C.XXVIII. S.242 (Ankara,
2003), s.109 – 126.
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SÖYLEﬁ‹

Tarihçi Sinan MEYDAN:

“Nutuk Okunmadan
Atatürk Anlaﬂ›lamaz”
Söyleﬂi: Bar›ﬂ DOSTER

Sinan Meydan, genç kuﬂa¤›n
baﬂar›l› ve üretken tarihçilerinden.
1975 do¤umlu olan Meydan,
tek baﬂ›na adeta bir üniversite gibi,
tarih enstitüsü gibi çal›ﬂ›yor.
ﬁimdiye dek yazd›¤› 9 kitab›n›n
a¤›rl›¤›, neredeyse kendi a¤›rl›¤›na
ulaﬂ›yor. Atatürk üzerine
çal›ﬂmalar›yla dikkat çeken
Meydan, Atatürk’ü d›ﬂlayarak
Kurtuluﬂ Savaﬂ› tarihi yazmaya
ve tarihi çarp›tmaya çal›ﬂanlara
karﬂ›, belgelerle yan›t veriyor.
Meydan’la Atatürk’ü, tam
ba¤›ms›zl›¤›, ça¤daﬂl›¤›,
mazlum milletleri konuﬂtuk.
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Atatürk’ün gençlik yılları nasıldı, arkadaşları kimlerdi?
Uzun yıllar Atatürk’ün gençliği
üzerine çalıştım. O dönemin gençliği
çok ilginç bir gençlik. Jön Türkler, İttihat ve Terakki’yi kuranlar çok yurtsever, ülkenin geleceğinden çok endişe
eden, kendini feda etmeye hazır bir
kuşak. Atatürk’ün o dönem en yakın
arkadaşlarından biri Ali Fuat Cebesoy. Gençliklerini birlikte yaşıyorlar.
İsmet İnönü, Rauf Orbay, Refet Bele
hep aynı arkadaş çevresindeler. O kuşağın tamamı henüz 20’li yaşlarında
olmalarına rağmen vatan ve hürriyet
için mücadeleye başlamışlar. Selanik’te Beyaz Kule diye bir yer var.
Oranın arka odalarında buluşup vatan ve hürriyet kavramlarını, devletin
kurtuluş yollarını tartışıyorlar. Osmanlı emperyalist bir kuşatma altındayken 17 yaşındaki Mustafa Kemal,
not defterinde memleketi kurtarmaktan söz ediyor. 1905 yılında günlüğüne “Evvela sosyalist olmalı, maddeyi
anlamalı” diye yazıyor. İstibdattan
kurtulmak ve özgürlük üzerine kuramsal ve kavramsal tartışmalar yapıyor arkadaşlarıyla. Daha 1905 yılında, kafasında öncelikle Anadolu’yu
savunmak fikri şekilleniyor. Aynı tarihlerde Enver ve diğer İttihatçılar ise
Arap toprakları ve Kafkaslar üzerine
hayal kuruyorlar. Hatta o kadar hayal
kuruyorlar ki Sakarya Savaşı kaybedilirse, Batum’daki Enver Paşa’nın
Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’nin başına geçmesinin hesabını yapıyorlar.
“Cumhuriyeti vicdanımda milli

bir sır gibi sakladım” diyen Atatürk,
daha gençlik yıllarında ülkenin gerçek sınırlarını kafasında oluşturmuş.
Aynen öyle. 1905 yılında yıkılmakta olan bir imparatorluk var ve
Atatürk daha o zaman imparatorluktan Anadolu merkezli bir vatan çıkarmak davasından sözediyor. 1907 yılında ise yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’a Misak-ı Milli’den bahsediyor.
Bu Misak-ı Milli’ye göre Musul, Kerkük, Batı Trakya elimizde kalıyor.
Atatürk’ün Arap topraklarını bırakıp
Anadolu ve civarında yoğunlaştığını
görüyoruz. Ali Fuat Paşa da Atatürk’e şöyle diyor: “Biz bunları söylersek bize vatan haini derler”. Atatürk’ün 1927 yılında Falih Rıfkı
Atay’a anlattığı anılarından pek çok
önemli ayrıntıyı öğreniyoruz.

Atatürk’ün “Tek Adam”lığı daha
o zaman başlamış diyebilir miyiz?
Atatürk’ü farklı kılan, arkadaşlarından ayıran en temel özelliği gerçekçi olması, hayata geçirilebilir, gerçekleştirilebilir, başarılabilir projeler
peşinde koşması ve bu projelere yoğunlaşmasıdır. Bir karar verince sonuna kadar mücadele ediyor.
1905’de, 1907’de Atatürk’ten başka
Anadolu’yu savunmayı düşünen
yoktur. Atatürk’ün not defterlerinden
başka Ali Fuat Cebesoy’un anılarında
da Atatürk’ün bu yönünün yazıldığını görüyoruz. Daha Birinci Dünya Savaşı sürerken Atatürk İskenderun civarında bir direniş hattı kurulmasını
öneriyor, bu iş için kendi ordusunun
görevlendirilmesini istiyor. Ama Osmanlı Genelkurmayını bir türlü ikna
edemiyor. Askerlerine “İngilizler İskenderun’a ayak basarsa ateşle karşılık verin” diye emir veren Atatürk görevden alınıyor. Ahmet İzzet Paşa
Atatürk’ün görevine son verip İstanbul’a gelmesini istiyor. Atatürk paşaya, “En azından ordumu dağıtmayın” diye bir öneri daha getiriyor.
Osmanlı yönetimi eğer Atatürk’ün önerisini kabul etseydi, görüşlerini dikkate alsaydı ne gibi değişiklikler olurdu?
Anadolu işgal edilmekten kurtulabilirdi. Milli Mücadele çok daha kolay ve daha az kayıpla kazanılabilirdi.
Vahdettin ve kadrosu hem çok basiretsiz hem de çok yetersiz. Öyle olmasalardı Kurtuluş Savaşı’ndan başka
kazanımlarla çıkardık. Adana’da Yıldırım Orduları Komutanı olarak görev yapan Atatürk, “İngilizlerle savaşırım” deyince, Ahmet İzzet Paşa
“Yumuşak davran” diye emir veriyor.
Mustafa Kemal Paşa da verdiği yanıtta “Yumuşak davranmaya karakterim
müsait değildir” diyor. Adana’da,
Çukurova bölgesinde direniş yuvaları oluşturan, güvendiği yerel önderleri belirleyen ve onlara silah dağıtan,
jandarma Mondros hükümlerine göre
bağımsız olduğu için ordu gücünü
jandarmaya kaydıran Atatürk’ün
önerileri dikkate alınsaydı, belki Türkiye daha az toprak kaybederdi. Atatürk Halep’te de yerel önderlerle görüşüp direniş hattı oluşturmalarını istiyor.

Atatürk bu önerileri getirirken
İngiliz emperyalizminin sıkıştığını,
zorlandığını görüyor diyebilir miyiz?
Elbette. Atatürk dünyadaki gelişmeleri çok iyi tahlil eden bir devrimcidir. İngiliz emperyalizminin sıkıntıda olduğunu görüyor. Savaşın mağlubu olan Osmanlı’nın 650 bin şehidi,
savaşın galibi olan İngilizlerin ise 750
bin kaybı var. Atatürk yabancı basını
yakından izleyen bir aydın olarak İngiliz halkının savaş istemediğini de
çok iyi biliyor. İngiliz politikacılar
arasında Lloyd George savaş yanlısı
ama öte yandan da 1919 yılında İrlanda bağımsızlığını ilan etmiş. İngiliz
ordularının yüzde 80’i terhis edilmiş.
Mısır’da, Hindistan’da ve Irak’ta İngilizlere karşı isyan var ve tüm bunlar

melerini sürdürüyor. Ayrıca İstanbul’da binlerce silahlı adamı olan ve
bütün sokak çetelerinin lideri konumunda bulunan Topkapılı Cambaz
Mehmet, İttihatçı fedailerden Yenibahçeli Şükrü, Topal Osman gibi
isimler de hep Atatürk’ün emrindedir. Atatürk daha Suriye’de görevliyken, Adana’da komutanken Kurtuluş
Savaşı’nın altyapısını hazırlamaya
başlamış, kendisiyle birlikte hareket
edecek kadrolarla temasını yoğunlaştırmıştır. Atatürk Milli Mücadele öncesinde İttihat ve Terakki’nin örgütüyle temas halindedir ve onlarla anlaşmıştır.
Atatürk her konuda planlı davranmış, işi hiç şansa bırakmamıştır.
Mesela Kurtuluş Savaşı’nın başında
İsmet Paşa iki kez Ankara’ya gidiyor

üzerinde güneş batmayan imparatorluğu çok zorluyor. Alemdar gazetesinde yazan Refii Cevat Ulunay’a verdiği mülakatta “İngiliz ve Fransız
emperyalizmine karşı savaşmanın
tam zamanıdır” diyor. Ali Fuat Paşa
da anılarında o günleri anlatırken
“Atatürk beni çağırdı ve direnişten
söz etti” diye yazıyor ve direnişi Adana’da oluşturduklarını ifade ediyor.
Atatürk’ü sadece asker ve sivil bürokratlar, önde gelen komutanlar değil, her düzeyde, her konumda insan
destekliyor.
Kesinlikle öyle. Atatürk İstanbul’a
geldikten sonra da, Samsun’a çıktıktan sonra da yerel önderlerle görüş-

Atatürk’e katılmak için. Ama ona diyorlar ki “Sen İstanbul’a genelkurmaydaki görevinin başına dön, çünkü sen bize orada daha çok lazımsın”.
İsmet Paşa bu nedenle dönüyor ve
Ankara’ya 1920 yılında gidiyor.
Atatürk’ün o dönemde ciddi para
sıkıntısı çektiğini de biliyoruz.
Evet, Atatürk’ün ciddi maddi sorunları var. Mesela Pera Palas Oteli’nde uzun süre kalmak istiyor ama
parası yetmiyor. İngiliz işgal kuvvetleri ise bu otelde 80 oda tutmuşlar ve
eşleriyle birlikte kalıyorlar. Atatürk’ün bu otelde kalmak istemesinin nedeni İngilizlerin nabzını tutmaktır. Sivil giyinip, kimi subaylarla
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Fransızca iletişim kuruyor. İngilizlerin niyetini anlamaya çalışıyor. Ulusal kurtuluşun savaşsız çözülüp çözülemeyeceğini öğrenmek istiyor.
Hatta birgün Pera Palas’ın lobisinde
otururken bir İngiliz subayı Atatürk’ü tanıyor ve garsonla haber
gönderip masalarına davet ediyor.
Atatürk ise garsona şöyle diyor: “İngiliz subayına söyle, kendileri bizim
misafirimizdir, ben ise ev sahibiyim.
İsterlerse onlar benim masama gelsinler”. Atatürk’ün masasına gitmeyi
reddettiği bu İngiliz, işgal kuvvetleri
komutanı General Harrington’dur.
Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra
Harrington bir kez daha Atatürk’ü
davet edecek, Atatürk de bir kez daha onu reddedecektir. Topkapılı Cambaz Mehmet de işgal
altındaki İstanbul’da işgal
kuvvetleri komutanı General
Harrington’un makam arabasını çalıp Anadolu’daki
Mustafa Kemal’e gönderecektir. Cambaz Mehmet İstanbul’da yaptıklarıyla İngilizlerle adeta dalga geçmiştir.
Pera Palas’tan ayrıldıktan
sonra ne yapıyor Atatürk?
Şişli’deki eve yerleşiyor.
Rauf Bey “O evin ışıkları hiç
sönmezdi. Perdelerini de hiç
açmazdık” der. Rauf Bey’in
yanı sıra Refet Bele, Ali Fuat
Cebesoy, İsmet İnönü ve Kazım Karabekir de o evin müdavimleri arasındadır. Kurtuluş planları hep bu evde yapılmıştır.
Atatürk’ün kafasında bir
plan var ve çok yaman bir örgütçü olduğu için, her ihtimali düşünerek, çalışma arkadaşlarının hepsiyle birlikte çıkmıyor Samsun’a. Farklı yollarla ve farklı zamanlarda geçiyorlar Anadolu’ya. Mesela Atatürk, 3. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gitmesine
izin verilmemesi ihtimaline karşı,
Kocaeli Gebze üzerinden gizli yollardan Anadolu’ya geçmeyi de planlamıştır. Bu da Atatürk’ün B planıdır.
Eğer resmi bir görevle ve açıktan geçemezse Anadolu’ya bu yolu kullanacaktır. Bu yol zaten işlek ve de güvenli bir yoldur. Çünkü Yenibahçeli
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Şükrü ve adamları o bölgede kuş
uçurtmamaktadırlar.
Atatürk’ün mazlum milletler
üzerindeki etkisi daha Milli Mücadele sürerken şekillenmiştir. Bu konuya değinir misiniz?
Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı bir
yandan Anadolu’da verirken, bir
yandan da dış destek almak ve emperyalizmi sıkıştırmak için antiemperyalizm ve tam bağımsızlık ortak
paydasında mazlum milletlerin temsilcileri ile harekete geçmiştir. Onların
İngiltere’ye karşı harekete geçmesi,
ayaklanması için temaslarda bulunmuştur. Bu süreçte Kahire’den Londra’ya dek pek çok İslam cemiyeti

kurulmuştur. Hepsinin de perde gerisindeki ilham kaynağı, lideri Mustafa
Kemal’dir. Libyalı Şeyh Ahmet Sunusi Mustafa Kemal Paşa’nın halife adayıdır ve Sivas’ta İttihad-ı İslam Kongresi toplanmıştır. Ayrıca Ankara’da
da İslam Kongresi toplanmak istenmiştir. Şeyh Sunusi tüm Müslümanları Milli Mücadele’ye destek vermeye
çağırmıştır.
İngiltere, bünyesindeki Müslümanların sayısı nedeniyle o dönemin
en büyük İslam ülkesidir. Üzerinde

güneş batmayan imparatorluğun yumuşak karnı Müslümanların ayaklanmasıdır. Hindistan’da düzenlenen
mitinglerde Mustafa Kemal’in resimlerinin taşınması Londra’yı çok tedirgin etmiştir. İngilizlerin hilafetin merkezi olan İstanbul’a çıkmaları durumunda, Hindistan Müslümanları genel direniş yapacaklarını açıklamışlar,
bir anlamda İngiltere’yi tehdit etmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa, Sakarya
Savaşı’nın kaybedilmesi ihtimaline
karşı İslam dünyasını İngilizlere karşı
ayaklandırmayı düşünmüştür. Yani
bu konuda da bir B planı vardır. Ve
Atatürk bu konuda o kadar etkili olmuştur ki İngiliz istihbaratı Londra’ya yolladığı raporlarda Anadolu’da Mustafa Kemal liderliğinde kurulmakta olan bir İslam Cumhuriyeti’nden bahsetmektedir. Zira Mustafa
Kemal Hindistan’dan Irak’a
kadar tüm İslam toplumlarıyla temas halindedir. Kurtuluş Savaşı sürerken Atatürk Özdemir Paşa’yı Musul’a operasyon yapmaya
yollamış, oraya silah yardımı
yapmıştır.
Atatürk’ün tüm bu çabalarına bir bütün olarak bakmak gerekir. Sivas Kongresi’nde ABD’ye telgraf çekerek, zaman kazanmak ve
muhatap alınmak için, Anadolu’da verilen mücadeleye
saygılı olan bir ABD’nin yardımlarının memnuniyetle
karşılanacağını yazan da yine Atatürk’tür.
Atatürk ile silah arkadaşları arasındaki ayrılık ne
zaman belirginleşmeye başlamıştır?
Büyük Taarruz’da Ali Fuat Paşa
ve Refet Paşa yoktur. Rauf Orbay Birinci Meclis’te Atatürk’e karşı çıkmıştır sık sık. Atatürk’le birlikte yola çıkan kadronun büyük bölümü Atatürk’le fikir ayrılığına düşmüş, ondan
kopmuşlardır zaman içinde. Bu ayrılığı İngiliz arşivleri de yazar nitekim.
İngiliz belgelerinde “Rauf Orbay ve
Kazım Karabekir’i Mustafa Kemal
Paşa’ya karşı kullanılabiliriz” diye
yazmaktadır. Rauf Bey, Büyük Taar-

ruz öncesinde başkomutanlığın Atatürk’e verilmemesi için çok uğraşmıştır. Atatürk’ün yalnız bırakılmasında
çok değişik kaygılar ve beklentilerin
ve bir de İngilizlerin etkisinin olduğu
açıktır.
1924 yılı Kasım ayında, yani Cumhuriyet henüz bir yaşındayken Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kuranlar, saltanatın kaldırılmasına karşı
çıkan isimlerdir. Başında padişahın
olduğu bir demokrasinin demokrasi
olamayacağını görmemişlerdir.
İngilizler 1215 yılında Magna Carta’yı imzaladıkları için, yani bu kadar
köklü bir demokrasi anlayışına sahip
olmaları nedeniyle günümüzde artık
simgesel düzeyde kalmış olan bir monarşi ile bu kadar ileri bir demokrasiyi kurabilmişlerdir. Ama Türkiye koşullarında saltanatı kaldırmadan demokrasinin işleyeceğini kimse öne
süremez. 1920 yılında Anadolu bozkırında kurulan Gazi Meclis’in dünyada bir benzeri daha yoktur. O meclis o
kadar özgür bir meclistir ki, bir gün
Atatürk kürsüde konuşurken, muhalif milletvekillerinden biri Atatürk’e
soba odunu fırlatmış, Atatürk eğilince teğet geçen odun, arkadaki kâtibin
dişlerini kırmıştır. Bugünkü çok partili hayatı o günlere borçlu olduğumuzu unutmamak gerekir.
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki gizli ismi Nuh’tur. Neden bu ismi
seçmiş?
Nuh Peygamber imgesi, insanlığın kurtuluşunu simgeler. Atatürk de
bu nedenle Nuh ismini seçmiştir. Bu
bağlamda biz Türkler Bandırma Vapuru’nu da Nuh’un gemisine benzetebiliriz. Çünkü Atatürk de bu vatanı
ve Türk Ulusu’nu kurtarmıştır.
Son dönemlerde Vahdettin’i aklama çabaları yoğunlaştı. Bunlara ne
diyorsunuz?
Atatürk, Milli Mücadele öncesinde Vahdettin ile tam 8 kez görüşmüştür. Bu görüşmelerin en önemli nedeni şudur: Atatürk, padişahı Milli
Mücadele’ye katabilmek, onun desteğini alabilmek için çok uğraşmıştır.
Sonuçta, aynı zamanda halife olan
bir kişinin Milli Mücadele’yi desteklemesi, halkın mücadeleye katılmasını çok kolaylaştıracak ve hızlandıra-

cak bir husustur. Nitekim Atatürk’ün Mazhar Müfit Kansu’ya verdiği görevlerden biri de, Anadolu
hareketine destek vermesi için padişahın ağzını yoklamaktır. Ancak Atatürk şunu görmüştür ki padişahın
kurtuluş için tek planı İngilizlerin
merhametine sığınmaktır. Hatta şöyle demektedir: “Ben İngilizlere olan
saygımı babam Abdülmecit’ten aldım”. Vahdettin bu sözü söyledikten
sonra ister hain deyin, isterse saf, size kalmış. İngiliz arşivlerinde bu tür
çok belge var.
Dahası Ankara hükümetinin temsilcisi Yusuf Kemal Tengirşenk İstanbul’da padişahla görüşürken, Vahdettin onun kaldığı odaya bir ajan
gönderiyor ve valizindeki belgelerin
bir kopyasını aldırıp İngiliz işgal kuvvetleri komutanına verdiriyor. Bunu
da İngiliz arşivlerinde uzun süre çalışma yapan Salahi Sonyel yayınladı.
Daha da vahimi Vahdettin İngilizlere
“Ülkeyi 15 yıl siz yönetin” diyor. Bu
teklifini bir süre sonra tekrar ediyor.
İngilizleri ikna etmek için de Osmanlı toprakları üzerinde bir Ermeni, bir
de Kürt devleti kurabilirsiniz diyor.
Hem de Sevr Antlaşması’ndan önce
getiriyor bu öneriyi.
Atatürk’ün Vahdettin ile yaptığı
sekiz görüşmeden sonra edindiği izlenim, Vahdettin’in Kurtuluş Savaşı’nı desteklemeyeceği ve umudunu
İngilizlere bağladığı yönündedir.
Vahdettin’in Atatürk’le yaptığı görüşmelerde ısrarla “Bu ordu bana
nasıl bakıyor, benim hakkında ne
düşünüyor, beni tahttan indirir mi?”
diye sorması, tamamen kendi geleceğini düşündüğünün kanıtıdır. Ayrıca Vahdettin’in İstanbul’da eski İttihatçı paşalarla görüştüğünü de biliyoruz.
Son yıllarda Atatürk’ü sıradanlaştırmaya çalışanlar var. Böyle bir
moda çıktı adeta. Onlara ne diyorsunuz?
O kadar ileri gidenler var ki işi
Atatürk’süz bir Kurtuluş Savaşı, Atatürk’süz bir Cumhuriyet tarihi yazmaya kadar vardırdılar. Bu akım
1950’lerde başladı ve 90’larda yoğunlaştı. Ancak şunu görmeleri gerekir
ki, Mustafa Kemal’siz Kurtuluş Savaşı yazmak ham hayaldir.

Bu işin fikir babaları yurtiçinde
mi, yoksa dışarıda mı?
Asıl ağababaları ABD’de. Bizde bu
işe soyunan gazeteciler ve bilim insanları onlardan işaret ve emir alıyor,
onlarla işbirliği yapıyorlar.
Kimileri de Türkiye’de tarihin
sadece Nutuk eksenli anlatıldığını
öne sürüyorlar?
Türkiye’de tarih hiç de Nutuk eksenli anlatılmıyor. Bunu öne sürenlerin dünyadan haberi yok. Keşke Nutuk eksenli tarih anlatılsa diyorum.
Çünkü ancak o zaman Türk Devrimi’nin önderinin tam bağımsızlık ve
çağdaşlaşma konusunda ne kadar kararlı, ödünsüz olduğu görülür. Bu konuda kararsız olanları, halka güvenmeyenleri ne kadar acımasızca eleştirdiği anlaşılır. Kimileri beğenmeyebilir, doğru bulmayabilir ama Mustafa Kemal tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve aydınlanma konusunda
çok radikaldir, kendisi gibi düşünmeyenlere karşı acımasızdır. Atatürk,
eleştirilerini yaparken belgeleri de ortaya koymuştur. O belgelere mutlaka
bakmak gerekir. Ama bu yapılmıyor.
Bu özensizlik, fırsatçılık ve aldatmaca
sadece Nutuk söz konusu olduğunda
da değil üstelik. Ülkemizde birileri,
“dinler arası diyalog” kapsamında
Kuranı Kerim’den ayet silecek kadar
pervasızlaşmadılar mı? Kuran’da yer
alan İslam merkezli bölümleri, diğer
dinlere eleştirel yaklaşan yerleri silmeye kalkışmadılar mı? Nereye bakarsanız bakın, nereden bakarsanız
bakın Atatürk’ün şu üç temel özelliğini görürsünüz. Antiemperyalizm,
tam bağımsızlık ve çağdaşlaşma.
Bunlar dikkate alınmadan Atatürk
anlaşılamaz. Ulusal egemenlik konusundaki duyarlılığı, insanımızı birey,
yurttaş yapma konusundaki çabası
bilinmeden Atatürk anlatılamaz.
Kitaplarınızı yazarken geniş bir
arşiv çalışması yaptığınız belli. En
çok hangi ülkenin arşivlerine bakıyorsunuz?
Elbette araştırdığım konuyla ilgili
kaynaklara nerede ulaşırsam, oraya
bakıyorum. Ama elbette özellikle İngiliz arşivleri en zengin kaynağa sahipler. Bu nedenle İngiliz arşiv belgelerini çok kullanırım. 
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AÇI MEDYA

Hayata Haz›rl›ks›z
Yakalananlar›n Türküsü
Ferhan ﬁAYLIMAN
Gazeteci-Yazar

laylara hazırlıksız yakalanmak bireysel yolculuklarımızın en önemli
kilometre taşlarından birisini oluşturur. Hayatımızı alt üst
eden gelişmeler karşısında yeniden
toparlanmak, her şeye kaldığı yerden
devam etmek ne kadar zordur. Ama
sonuçta günahları ve sevaplarıyla yalnızca kişiyi ilgilendiren bir durumdur
bu. Ne gelmişse başına kendisi çeker.
Şimdi bunu toplumsal düzeyde düşündüğümüzde, küçücük dalgaların
dipten yükselen bir basınçla tsunamiye dönüştüğünü hayal ettiğimizde
acaba karşımıza ne çıkar?
Kişiler hata yapabilir. Ama toplumları, ülkeleri yöneten karar mekanizmaları hata yapma, olaylara hazırlıksız yakalanma hakkına sahip olamazlar. Onların öngörüden yoksun yanlış
uygulamalarının tarihsel sürece yaydırıldığında üst üste birikerek ülkeleri
nasıl alt üst ettiğini eksiksiz biçimde
kavramamız, galiba bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor.
Hazırlıksız yakalanmayı çok derinden hissettiğim olayların başında
kuşkusuz Marmara depremi yarattığı
etkiler, doğurduğu sonuçlar açısından
hep ilk sıralarda yer aldı. Çaresizliğin
kendini olanca ağırlığıyla hissettirdiği
bu felakette içine düştüğümüz durum
genel yapımızı tanımlaması açısından
öğretici bir deneyim olarak karşımızda kararlılıkla durmaya devam ediyor. Her doğal felaketin beraberinde
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baş edilmesi olanaksız sorunları da taşıyacağını bilerek, bahanelere sığınmaksızın, yapılması gerekenleri ertelemeden, sorumlulukları halının altına süpürmeden kendimizle hesaplaşma cesaretini göstermemizin zamanı
çoktan geldi, hatta geçiyor.
Peki Marmara depremi aslında
neyi ifade ediyordu?
Bence Türkiye’nin kalkınmasında,
gelişmesinin önünde bir engel olarak
duran alt yapı sorunlarının ne anlama
geldiğini bütün boyutlarıyla ancak bu
depremde kavrayabildik. Gerçeklerle
yüzleşmemizin faturası beklenenden
çok daha ağır oldu. Biz on binlerce insanımızı aslında depreme değil alt yapı eksikliklerimizden kaynaklanan ihmallere kurban verdik. Tabi bu bilinen
saptamanın ardından sorulması gereken soru şu olmalıydı:
Bedelini insanlarımızın canlarıyla ödedikleri bu felakettin ardından
alınması gereken dersleri gerçekten
aldık mı?
Kısaca yanıtlarsak: Hayır.
Toplum ve onun seçtiği yönetimler
tercihlerini bir dahaki büyük depreme
kadar beklemekten yana kullandılar,
kullanmaya da devam ediyorlar.
Şimdi bu somut örnekten yola çıkarak alt yapı dediğimiz kavramı
oluşturan unsurların
yalnızca günlük yaşamımızı
yönlendirmekle kalmayıp geleceğimizi de biçimlendirdiğini söylersek

acaba abartmış mı oluruz? Üstelik
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin bu konuda sıradan, gel geç politikalarla işi yürütmesinin artık olanaksızlaştığını da biliyoruz, görüyoruz.
İşte olaylara hazırlıksız yakalanmanın alt yapı sorunlarıyla ilintisi burada daha çıplak biçimde çıkıyor karşımıza. Üstelik çarpık kentleşmenin
doğurduğu sorunlar öylesine bir hızla
büyüyor ki korkarım bu hazırlıksızlığın bedelini ilerde daha ağır faturalarla ödeyeceğiz.
İstanbul’da Taksim Meydanı 16

Ocak’ta Avrupa Kültür Başkenti olarak coşkulu kutlamalara ev sahipliği
yaptığı sırada kent yağan her yağmurda tekrarlandığı gibi yine sele
teslim olmuştu. Ana arterler, gecekondular ve dere yataklarına kurulmuş bölgeler su içinde yüzüyordu.
İstanbul, yaşamı felce uğratan olaylardaki hazırlıksızlığımıza en somut
örnek. Artık diğer kentlerimizin bu
açıdan taşıdığı tehlikeleri yeniden
vurgulamaya gerek yok. Çaresizliğimiz apaçık ortada.
Kentlerimizi çağdaş yaşamın aynası olarak ele alırsak uzun süredir
oraya yansıyan görüntülerin insan
onuruyla bağdaştığını söylememiz mümkün mü?
Onur kavramının içeriğine
ilişkin yaklaşımları felsefi tartışmalarda aramak yerine dilerseniz günlük hayatımızın en sıradan en basit ayrıntılarında şöyle
bir gezinelim.
DSİ yetkililerinin yıllar önce
yaptığı uyarılara kulak tıkayıp,
susuzluk kapıya dayandığında
Kızılırmak’ın tarım alanlarında
bile kullanılması sakıncalı olarak
nitelendirilen suyunu milyonlarca doları çöpe attıktan sonra Ankara’ya getirerek halka içirmek,
insan onuruyla bağdaşır mıydı? Üstelik su hayatımızın en temel gereksinmelerinden birisi. Bunu kazanç kapısına dönüştürerek mantar gibi üreyen
su şirketlerine para kazandırma anlayışı öylesine acımasız bir yaklaşım ki
geriye söylenecek çok fazla söz kalmıyor.
Kent yaşamının kilit unsurlarında
birisi de ulaşım. Ankara’da trafiği rahatlatıyorum gerekçesi adı altında
meydanları, yolları yıllardır köstebek
yuvasına çeviren, tarihsel dokuyu
parçalayan uygulamaların ne yazık ki
ardı arkası kesilmiyor. Bilindiği gibi
metro çalışmaları kaynak bulunamadığı için durduruldu. Şimdiye kadar
yapılan harcamaların, yatırımların sonucu ne, kimse sormuyor. Başkent’e
geriye dönüşü olanaksız zararlar veren bu sakat anlayışın özellikle Kavaklıdere’yi yok ediş biçimi akıl sınırlarını aşan bir niteliğe sahip. Kentin
en eski meydanlarından Kavaklıdere
göz göre göre katledildi. En acısı tüm

bunların, yeşil alanları bitirerek yapıldığına tanık olmak. Alt geçit çalışmalarında ağaçlara zarar vermiyoruz diyenler yalan söylüyorlar. Ankara’nın
yıllanmış dev ağaçları bu çalışmalar
sırasında kökleri zarar gördüğü için
kurudu gitti. Kentler ve onların ayrılmaz parçası yurttaşlar orada birbirlerine tutunarak ve geçmişleriyle beraber yaşarlar. Bu birliktelik ne yazık ki
yok edildi. Sonuçta Kızılay’ı yaya trafiğine kapatmayı düşünecek kadar
kendini kaybetmiş bu yönetimin uygulamalarını insan onuruyla bağdaştırabilir miyiz?
Şimdi yaşam biçimimiz ne olursa
olsun eğer bir kentte aynı sokağı aynı mahalleyi aynı otobüsü paylaşıyorsak alt yapı eksiklilerinden,
plansız programsız uygulamalardan
kaynaklanan temel sorunlara karşı
ortak bir bilinç geliştirmemiz gerekmez mi? Bu bilincin gelişmemesinin
nedenlerini açıklayabilir miyiz?

İşte medyanın gücü burada ortaya çıkıyor. Medyanın da bir alt yapısı var ve o
alt yapının adı: İnsan
Bugün yazılı ve görsel
basındaki insan alt yapısı
yukarda eleştirdiğimiz oluşumun değirmenine su taşımakla meşgul. Başka zeminlerde başka biçimlerde ifade
edilmiş olsa da bir daha altını çizmekte sakınca görmüyorum:
Artık tek başına haklı olmak asla yetmiyor. Eğer haklılığınızı, gerçeğin çarpıtıldığına ilişkin verilerinizi, saptamalarınızı toplumla paylaşacak kanallardan yoksunsanız savaşı kaybedeceksiniz demektir. Çünkü insanlar günlük yaşamda inanılmaz sıkıntılarla boğuşsalar da çevrelerini kuşatan medya ağı
hiç durmadan yarattığı bilgi kirliliği
ile onları istediği gibi biçimlendirebiliyor.
Buna bedelini yine hazırlıksız yakalanarak, yitirilen canlar pahasına
ödeyeceğimiz olası felaketler öncesindeki suskunluğumuzu da ekliyorum.
Yaşanan acıları ekranlarda Amerikan sinemasından bir aksiyon filmi
mantığıyla izlettirenler, o acıların sorumlularını örtbas edenler kuşkusuz
üzerlerine yüklenen görevi yerine getiriyorlar.
Sonuçta şu soruyu sormaktan başka bir şey gelmiyor aklıma:
Hayata hazırlıksız yakalananların
türküsünü söylemeye devam edecek
miyiz? 
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GÜNCEL

Bu nas›l Gümrük Birli¤i!
OBB Başkanı, AB’nin ticarete getirdiği kısıtlamalarla üyelik sürecindeki Türkiye’ye haksızlık yaptığını söyledi
© Hisarcıklıoğlu, AB’nin vize uygulamasını eleştirerek “Bir taraftan
serbest ticareti savunurken diğer taraftan engeller koyamazsınız” dedi.
Ekonomi Servisi - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği (Eurochambres) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu nasıl Gümrük Birliği’dir ki, bir yandan bütün
mal hareketleri serbest diyeceksiniz, diğer yandan bunu
alan, satanlara vize uygulayacaksınız ve bu malları taşıyan kamyonlara kota uygulayacaksınız? Bu şekilde

T

bir Gümrük Birliği’nden nasıl bahsedebiliriz?” dedi.
Eurochambres Ortak Üyeler Ko-

mitesi Toplantısı’nın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği
(AB) ile olan sorunların başında ‘vize’ sorununun geldiğine işaret etti.
Hisarcıklıoğlu, AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye’nin görüşünün
alınmadığını da belirterek “Bu gümrük birliği anlayışına terstir. Gümrük Birliği gereği Türkiye’nin de
benzer anlaşmalar imzalaması gerek. Daha sorasında yapılan, ‘Biz anlaşmayı, imzaladık. Buyurun siz de
müzakereleri başlatın’ demek maalesef haksızlık olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’ye bu anlamda haksızlık yapılıyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türk iş âlemi olarak 2013’te
Türkiye AB’ye tam üye olacakmış gibi hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Haluk Kabaalio¤lu:

“Türkiye’nin endiﬂeleri dikkate al›nmal›”
İ
ktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk
Kabaalioğlu, "Eurochambres Ortak
Üyeler Komitesi Toplantısı"nda düzenlenen "Ekonomik Kriz, Lizbon Anlaşması, AB Genişleme Süreci" konulu
panelde yaptığı konuşmada, AB'nin
diğer ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret
Anlaşmaları'nda (STA) Türkiye'nin
dikkate alınmadığını söyledi.
AB'nin, diğer ülkelerle müzakere
yaparken Türkiye ile işbirliğinin yapılmadığını ifade eden Kabaalioğlu,
"Bu eğer gerçek bir Gümrük Birliği ise
o zaman Türkiye'nin de masada olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Kabaalioğlu, Türkiye'nin endişelerinin de dikkate alınması gerektiğini
vurgulayarak, şunları kaydetti: "Siz
bütün müzakereleri bitiriyorsunuz.
Sonra dönüyorsunuz Türkiye'ye ‘Sen
de böyle yapacaksın' diyorsunuz. Ancak diğer ülkeler Türkiye ile aynı fikirde değilse o zaman Türkiye'de çok
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ciddi ticari sapmalar söz konusu oluyor ve bu böyle devam ediyor. Böyle
devam ederse eğer gerçek bir Gümrük
Birliği olmaz. Biz Gümrük Birliği'ne
katıldık ama tam üyeliğin 4-5 yıl sonra geleceğine inanarak bu kararı verdik. Eğer böyle devam ederse bu, kabul edilemez bir şey... Bizi San Marino
veya Andora gibi ülkelerle aynı yere
koyamazsınız. 72 milyon nüfusa sahip, dünyanın 16. büyük ekonomisi
olan bir devletle bu Gümrük Birliği
devam edemez. Yaptığınız Serbest Ticaret Anlaşmaları'nda, anlaşmanın
içerisine bir Türkiye klozu koymalısınız. Bunu imzalayan ülkenin, Türkiye
ile ayrı bir sözleşme imzalaması gerekir. Tam eşit rekabet olması lazım.
AB'ye üye ülkelerin işadamları Türkiye'ye vizesiz gelirken ya da hemen sınırda birkaç dakikada aldıkları vizeyle Türkiye'ye girerken Türk işadamları uzun süreler vize için bekliyor, konsolosluğa ticari sırlarını vermeleri ge-

rekiyor, AB'deki partneri tarafından
davet edilmesi gerekiyor. Bu şekilde
nasıl bir eşitlik söz konusu olabilir?
Ayrıca taşıma, ulaştırma kısıtlamaları
çok ciddi konular. Bütün bunlar Gümrük Birliği'ni zorlaştırıyor ve AB gerektiği gibi hareket etmiyor."

Süreyya Serdengeçti:

“Üyelik tarihi yoksa AB'nin Türkiye
ekonomisi için bir ç›pa olacak hali yoktur”
ski Merkez Bankas› Baﬂkan›
Süreyya Serdengeçti de
özellikle 2001 y›l›ndan sonra
Türkiye ile AB aras›nda gerçekleﬂen yak›nsama ile ticaret hacimlerinin artt›¤›n› ve Türkiye'de
kiﬂi baﬂ›na düﬂen GSY‹H'n›n artt›¤›n› bildirdi.
Türkiye'nin 2001 y›l›nda baﬂlatt›¤› yap›sal reformlar› 2005 y›l›na kadar sürdürdü¤ünü, ancak
2005 y›l›ndan sonra nispeten yavaﬂlad›¤›n› dile getiren Serdengeçti, Türkiye'deki büyümenin,
sadece kendi içinde yapt›¤› reformlara de¤il, AB ekonomisinin
istikrar›na da ba¤l› oldu¤unu ifade etti.
Serdengeçti, "Yap›sal reformlar bizim için bu kadar önemli oldu¤una göre AB'yi bir ç›pa olarak
kullanacak olursak bundan yarar
sa¤lar›z ama durum bu mu acaba
gerçekte? Bence bir üyelik tarihi
yoksa, AB'nin Türkiye ekonomisi
için bir ç›pa olacak hali yoktur"
diye konuﬂtu.

E

Bir kat›l›m tarihinin olmamas›n›n ve Türkiye'nin üyelik sürecinde AB üyesi ülkelerde referandumlar›n yap›laca¤› söylentilerinin, kendisini baﬂka sorulara da
yöneltti¤ini ifade eden Serdengeçti, ﬂöyle konuﬂtu:
"15 y›l içerisinde herhangi bir
AB üyesi ülkede belki Türkiye'ye
veya baﬂka adaylara hay›r diyebilirler ama ya 10-15 y›l içerisinde
aday ülkelerde referandum olsayd› ne olurdu? 10-15 y›l içerisinde
ne olaca¤›n› tabii ki bilemeyiz
ama bu zaman içerisinde yüksek

ve sürdürülebilir büyümeyle iliﬂkilidir bu durum. Aday ülkeler
e¤er ki yüksek ve sürdürülebilir
büyüme yakalarlarsa hay›r diyebilirler. Yakalayamazlarsa da evet
diyebilirler. Bu da bir ihtimal...
ﬁimdi düﬂünece¤imiz ﬂey ﬂu olmal›. Bu ihtimallere göre mi yaﬂayaca¤›z yoksa bugün bir karar
verip aday ülkelere bir kat›l›m tarihi verecek miyiz? Bu tabii ki bir
siyasi karar ama önemli bir konunun ekonomik parças›n› size göstermek istedim."
Avrupa'da ekonomi politikalar›n›n koordinasyonunda önemli
bir sorun oldu¤unu dile getiren
Serdengeçti, "Ortak bir para biriminin, ortak bir merkez bankas›n›n bütün Avrupa'da mali politikaya bir disiplin kataca¤› düﬂünülmüﬂtü ama bu güne kadar gördü¤ümüz kadar›yla maalesef politikacalar, disiplinli mali politikalardan sapma gösterebiliyorlar.
Avrupa'da da olan buydu" diye
konuﬂtu.
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YORUM

‹ﬂ Çevreleri Gümrük
Birli¤i’nden ﬁikâyette Hakl›lar
EROL MAN‹SALI
Cumhuriyet Gazetesi
01/03/2010

urochambers ortak üyeler
komitesi
toplantısında
Türk tarafı geçen hafta
Gümrük Birliği’ne yönelik
ilginç değerlendirmeler yaptı.
 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu;
“Gümrük Birliği içinde malların dolaşımı serbest ama bizim ihracatçılara vize uygulanıyor; malları taşıyan
kamyonlara kota koyuyorlar. Bu şekilde, bir birlikten nasıl bahsedebiliriz”. Hisarcıklıoğlu çok haklı; davul
bizim, tokmak onların elinde.
 İKV Başkanı Prof. Haluk Kabaalioğlu ise şöyle dedi; “Biz Gümrük
Birliği’ne, AB’ye birkaç yıl içinde
tam üye olarak alınacağız diye katıldık. Bizi San Marino ve Andora
gibi kasabalarla aynı yere koyamazsınız. 72 milyon nüfusa sahip
dünyanın 16. büyük ekonomisi
olan bir devlet, bu gümrük birliği
ile devam edemez”. Yerden göğe
kadar haklı.
 Eski Merkez Bankası Başkanı
Serdengeçti ise bazı AB üyelerinin,
“Türkiye’nin alınmasını referanduma bağlamalarına karşı çıkıyor”. Yani “bizi almayacaklar, bunu nasıl yaparlar” demeye getiriyor.
Bu değerlendirmelerin hepsi de
doğru ve haklı. Ancak, “kızı adama
sahte noter senediyle nikâh sözü bile almadan sattıktan sonra” nasıl şikâyet edebiliriz ki?
 “Adam medeni nikâh yapmıyor,
biz de medeni haklardan yararlanamıyoruz” diye yakınıyoruz şimdi.

E
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Bana 1994’ten başlayarak sürdürdüğüm çabaları anımsattılar. Gümrük Birliği imzalanmadan önce bu
işin yanlış olduğunu, ileride iş çevreleri başta olmak üzere bizim büyük
zararlarla karşı karşıya kalacağımızı
en az bin defa yazdım, söyledim. 60
akademisyen ortak bildiri yayımladık. Devlet Planlama Teşkilatı bile
hazırladığı bir raporda, “AB’ye tam
üye olmadan Gümrük Birliği imzalanamaz, AB hukukunda da buna
yer yok; egemenliği tek yanlı devretmiş oluruz” görüşünü savundu ve
siyasileri uyardı.
 Gümrük Birliği’nin imzalanmaması için en anlamlı ve stratejik konuşmayı 8 Mart 1995’te Sayın Abdullah Gül TBMM’de bir milletvekili olarak yaptı. Bugün Hisarcıklıoğlu’nun
yakınmalarının başımıza geleceğini,
o da tek tek ortaya koydu. (*)
İlişkilerin normalleşmesi
Hisarcıklıoğlu, Kabaalioğlu ve
Serdengeçti şikâyetlerinde haklılar
ama “mevcut AB süreci ve imzalanmış tek yanlı anlaşmalar varken bu
şikâyetlerin giderilmesine olanak
yok”. Bunu Sayın Kabaalioğlu be-

nim kadar bilir, kendisi de bir AB uzmanıdır. AB ile ilişkilerin normalleştirilmesi yani Türkiye’nin San Marino ve Andora kasabalarının parazit
konumundan çıkarılması gerekiyor.
6 Mart 1995 Gümrük Birliği Belgesi ile Türkiye AB’ye özellikle tek
yanlı bağlanmıştır. İleride AB’ye
alınmayacak olan 72 milyonluk ülkemiz Andora ve San Marino gibi,
Brüksel’in yedeğine bir mavna olarak çekilmiştir. Avrupa Parlamentosu, AB hukukunda yeri olmayan bu
çizgi dışı ilişkiyi, 9 Kasım 1995’te
onayladı. Yani noter senedi ile kumalık anlaşması yapıldı.
Buna karşılık TBMM’de bir onaylama yapılmadı. Kimileri Gümrük
Birliği 1963 Anlaşması’nın doğal sonucudur diyerek kamuoyunu kandırdılar. Oysa hiçbir aday ülke ile
böyle bir anlaşma, üyelik öncesi yapılmamıştır. Aday önce tam üye
olur, AB masalarında yerini alır, yetkilerle donanır; ondan sonra da
Gümrük Birliği’ne zamanla dahil
olur. Yani medeni nikâh (tam üyelik)
olmadan, haklar ve yükümlülükler
oluşmaz. Türkiye için bütün mekanizmalar özellikle değiştirildi. Hiçbir yetkisi olmayan ama dünya kadar tek yanlı yükümlülüğü bulunan
bir ülke durumuna sokulduk.
Bugün Hisarcıklıoğlu, Kabaalioğlu ve Serdengeçti’nin haklı yakınmaları, bu anormalliklerin sonucudur.
Ve göz göre göre Türkiye bu hale getirilmiştir. Kesinlikle bilgisizlikten
değil. Sorunun çözümü için, uygar
ülkelerin yaptığı gibi ilişkilerin artık
“normalleştirilmesi” gerekiyor.
(*) Türkiye’nin Askersiz İşgali - Gümrük Birliği, sayfa (199-206), Cumhuriyet Yayınları, 2009
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Küresel Ekonomik Kriz
Arif ERMAN
Truva Yay›nlar›
Küresel ekonomik krizin dünyay› kas›p kavurmas›na koﬂut olarak bu alanda yap›lan çal›ﬂmalar›n da h›z› kesilmiyor. Bu kapsamda yap›lan çal›ﬂmalardan biri de Arif Erman’›n “Küresel
Ekonomik Kriz – Sermaye Birikiminin Analizi”
adl› kitab›. Erman eserinde, krizin ve daha önceki krizlerin gerçek nedeninin sermaye birikiminden kaynakland›¤›n› vurguluyor. Adam
Smith’ten Karl Marx’a dek önemli iktisatç›lar›n
çal›ﬂmalar›n› incelemiﬂ olan Erman, sermaye
birikimini tahlil ederken, krizin nedeninin ABD
ekonomisinin yap›s› oldu¤unu belirtiyor. “Krizin kendisi küresel oldu¤u kadar, nedeni de küresel. Geliﬂen ülkelerin daha geliﬂmiﬂ ülkeler taraf›ndan sömürülmesi üzerine kurulu olan dünya kapitalist sistemi, sömürünün dozu artt›kça
bu yap›y› kald›ramaz hale geliyor” diyen Erman, sermaye birikiminin sorunun özü oldu¤una ›srarla dikkat çekiyor.
Gittikçe daha da küreselleﬂen krizlerin, kapitalist sistem içinde yeterli sermaye birikimi
gerçekleﬂmemesinden kaynakland›¤›n› ifade

eden Erman’a göre, Marx’›n yaﬂad›¤› dönem olan 19. yüzy›lda sanayi kapitalizmi henüz bir dünya
ekonomisi haline gelmedi¤i için,
baz› ﬂeyleri öngörebilmesi olanaks›zd›. Bu yüzden günümüzde
giderek küreselleﬂen ve daha da
ﬂiddetlenen ekonomik krizleri daha iyi anlayabilmek için, emek,
de¤er, meta, ücret, fiyat, kâr ve
sermaye gibi temel kavramlar›n
tan›m›n› yeniden yapmak, bu yeni tan›mlamalar temelinde sermaye birikimi sürecinin analizini
yeniden ele almak gerekiyor. Erman oldukça iddial› bir ﬂekilde ﬂöyle devam ediyor:
“Adam Smith’ten beri bu kavramlar sorgulanmad›. Sermaye birikimi, Smith ve ondan
farkl› bir yaklaﬂ›m getirmeyen Marx’›n anlad›¤›
anlamda de¤erlendirildi¤i sürece, s›klaﬂan ve
giderek küreselleﬂen ekonomik krizler kafa kar›ﬂt›rmaya devam edecektir”.
Kitab›n›, kapitalizm, kapitalist ekonomi,
sermaye birikimi, dengesiz ticaret, periyodik
krizler, kapitalizmin yönü, Marx’›n sermaye birikimi ç›kmaz› gibi bölümlere ay›ran Erman,

kapitalist üretim iliﬂkilerinin,
ortaya ç›kmas›ndan itibaren giderek olgunlaﬂarak kapal› bir
ekonomik sisteme dönüﬂece¤i
ve sermaye birikiminin olanaks›zlaﬂaca¤› bir sona do¤ru evrimleﬂece¤i öngörüsünde bulunuyor. Kapitalizmin sona erme
sürecinde ekonomik yap›da da
büyük de¤iﬂiklikler olaca¤›n›
anlatan Erman, eme¤in bileﬂenlerinin de¤iﬂti¤ini, teknolojinin h›zla ilerlemesiyle kol
eme¤inin giderek azald›¤›n› ve
yerini geliﬂmiﬂ makinelere b›rakt›¤›n› ifade ediyor. Erman sonuç olarak ﬂunlar› söylüyor:
“Sermayenin mülkiyeti tabana yay›l›yor ve
bu e¤ilim giderek ekonomik bir zorunlulu¤a
dönüﬂüyor. Gelecekte kapal› bir sisteme dönüﬂecek olan küresel ekonomide sermaye birikimi
sona erece¤inden, toplumun s›n›fs›z bir konuma bürünmesi ve s›n›flar›n yerini çok yönlü uzmanlaﬂman›n almas›, bu evrimin kaç›n›lmaz bir
sonucu gibi gözüküyor”
Bar›ﬂ DOSTER

Amerikan ‹mparatorlu¤u Gölgesindeki Türkiye
Dr. Nejat TARAKÇI
Truva Yay›nlar›
ABD’nin küresel konumunu ve bu ba¤lamda Türkiye ile iliﬂkilerini jeopolitik ve jeostratejik
düzlemde ele alan Tarakç›, çal›ﬂmas›nda
ABD’nin Irak’tan çekilme karar›n›n perde arkas›na bak›yor. Afganistan’da t›kanan NATO’yu mercek alt›na al›yor, Filistin sorunundan ‹ran’›n nükleer çal›ﬂmalar›na, küresel ekonomik krizin neden oldu¤u güvenlik sorunlar›ndan
Rusya’n›n giderek güçlenmesine dek geniﬂ bir alanda ayr›nt›l› tahliller yap›yor.
ABD’yi, “Osmanl›’dan bu
yana dünyan›n çok uluslu ve çok
kültürlü ikinci devleti” olarak tan›mlayan Tarakç›, bu dev gücün
küresel doktrininin finansal- ticari,
teknolojik ve askeri yönden dünya
liderli¤ini sürdürmek üzerine kuruldu¤unu belirtiyor. Tarakç›’ya göre
ABD, dünya liderli¤ini sürdürmek,
kendisine rakip olabilecek devlet ve-

ya devletler grubunun aktif hale gelmesini önlemek için çabal›yor. ABD’nin güç ve kaynak olarak oluﬂturdu¤u üç temel unsuru finans- kapital
sistem, petrol endüstrisi ve silah endüstrisi olarak
s›ralayan Tarakç›, Washington’un küresel doktrinini pervas›zca uygulad›¤›n›n alt›n› çiziyor.
Türkiye’nin ABD’nin büyük stratejisini oluﬂturan ‹ran, Avrasya, Hazar ve Karadeniz bölgeleri
için vazgeçilmez bir ülke oldu¤unu vurgulayan
Tarakç›, Ankara’n›n Irak’ta ABD’ye olan deste¤inin Washington aç›s›ndan çok önemli
oldu¤unu ifade ediyor. ABD’nin Karadeniz’de de bayrak göstermek istedi¤ine de¤inen yazar, bu ülkenin yeni
stratejisinin 21 günü geçmeyen sürelerle, Rusya’n›n Karadeniz filosunu dengeleyecek vurucu bir deniz
gücünü sürekli olarak Karadeniz’de bulundurmay› öngördü¤ünü belirtiyor. “Karadeniz’deki istikrar›n anahtar› Türkiye’dir” diyen Tarakç›, Karadeniz’e d›ﬂar›dan yap›lacak bir müdahalenin, bölgedeki istikrar› olumsuz yönde etkileyece¤ini söy-

lüyor. Bölgenin istikrar› ad›na Ukrayna ve Gürcistan’›n NATO’ya üyelik ›srarlar›n›n yeniden gözden geçirilmesini öneren Tarakç›, Türkiye’nin Ukrayna, Rusya ve Gürcistan aras›ndaki sorunlar›n
çözümünde yard›mc› olabilece¤ini düﬂünüyor.
Karadeniz’de sürekli bulunacak bir Amerikan deniz gücünün cayd›r›c›l›ktan ziyade, gerginli¤i t›rmand›raca¤›na iﬂaret eden Tarakç›, Ermeni meselesinde de Bat›’n›n Ermenileri kulland›¤›n›,
ABD’nin Ermenistan üzerindeki 100 y›ll›k planlar›n›n terkedilmedi¤ini anlat›yor. Tarakç› ﬂöyle diyor:
“Bugün Rusya’n›n denetiminde olan Ermenistan eninde sonunda bir ﬂekilde Bat›’ya entegre edilecektir. Bu uzun vadeli plan da Türkiye ve
Gürcistan üzerinden gerçekleﬂtirilecektir. So¤uk
Savaﬂ sonras› soyk›r›m iddialar›n›n süratle dünya
gündemine getirilmesinin nedeni budur. Türkiye,
di¤er tüm önlemlerin yan›nda, gelir da¤›l›m›n›
düzeltici tedbirleri süratle almazsa, halk› mutsuz,
sosyal dokusu manipülasyonlara aç›k, yabanc›lar için bulunmaz bir pazar olmaktan öteye gidemeyecektir”.
Bar›ﬂ DOSTER
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ETK‹NL‹K

Türkiye Güneﬂ Enerjisine
Haz›rlan›yor!
US‹AD, ‹stanbul Kültür Üniversitesi iﬂbirli¤iyle “Güneﬂ Enerjisi
Teknolojileri ve Yat›r›m Mevzuat›” konulu konferans düzenledi.
8 Şubat 2010 Perşembe günü
düzenlenen konferansta açılış
konuşmasını dernek Başkanımız Fevzi DURGUN ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Dursun KOÇER yaptı. Koçer, Dünyanın en önemli sorunlarından biri olan
enerji
konusunda
Kültür Üniversitesi
olarak ev sahipliği
yapmaktan ve USİAD’ı misafir etmekten
onur duyduğunu belirtti. Konferansa Dr.
Baha KUBAN ve Şenol
TUNÇ konuşmacı olarak katıldı.
Su uzmanı ve USİAD Genel Başkan Danışması Dursun Yıldız’ın
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moderatörlüğündeki konferansta,
güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırım mevzuatı hakkında bilgi veren
Şenol Tunç, güneş enerjisi teknoloji
arz ve talebi tam ters yönde olduğunu, Türkiye’nin bu yöne katılması gerektiğini ve

Avrupa pazarına elektrik satması gerektiğini vurguladı. Tunç, Türkiye en
az İspanya kadar güneş enerjisi girdisine sahip olduğunu belirtirken Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilecek elektrik enerjisi için en büyük tüketim pazarının AB ülkeleri olduğunu
söyledi. Türkiye’nin 2009 sonu itibariyle kurulu gücünün
44.767 MW, tüketiminin
193.473, GWh ve üretiminin
194.112 GWh olduğunu söyleyen Tunç, Çin’den sonra
1980’lerden beri tüketimi
her yıl en çok artan ülke olduğumuzu, ancak kriz dönemlerinde yıllık talep artışlarında boşluklar yaşandığını belirtti. Yerel kaynaklar (hidro, kömür, rüzgar v.s.) ile ithal enerjinin elektrik
üretiminin tüketimi karşılamakta
zorlanacağı noktada güneş enerjisine
talebin artacağını dile getiren Tunç,
enerji bakanlığınca 2008 yılında üretimde %20 hedeflenen yenilenebilir
enerji payının 2009 yılı strateji belgesiyle 2023’te %30 olarak arttırıldığının altını çizdi. Türkiye, diğer ülkelerin uyguladıkları destekleme mekanizmalarından alınan dersleri, yeni
ürün geliştirmede edindikleri tecrübeleri değerlendirebilecek avantajlı
bir başlama noktası olduğunu söyleyen Tunç, “GES’lerin maliyetleri sadece çıplak yatırım maliyeti olarak
düşünülmemelidir. Serbest elektrik

pazarı uygulayan Türkiye’de
Güney illerimizde tüketim
artışı, Türkiye genelinin ortalama 2 katıdır. Tüketimin en
çok olduğu aylar ve saatler,
aynı zamanda güneş enerjisinin de en çok olduğu aylar
ve saatlerdir (tüketime yakın üretim, dengelemeye
katkı). En düşük beklentileri varsayalım, 1 MWe GES
20 dönüm araziye kurulabilsin (567 bin MW
K.Güç), alanın %40’ına
panel/toplayıcı konsun, paneller yere yatay, sabit olsun, yatay
sabit panellere gelen güneş enerjisinin ortalama
%10’u sayaçtan geçen
elektrik enerjisine dönüştürülsün, bu sahaların sadece yarısını kullanalım, tüm sahaların global güneş enerjisi potansiyeli 1.600 kWh/m2-Yıl olsun, bu sahalarda yılda en
az 363 TWh elektrik enerjisi üretilir. Bu miktar Türkiye’nin 2009
yılı toplam elektrik tüketiminin 2 katına yakındır” dedi. Lisans başvurusu yapacak firmaların sadece mali ve
teknik konuları ve riskleri değil, idari
konuları ve idari riskleri de iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Tunç, elektrik
üretim lisansı almak gizemli bir süreç

olmamalıdır dedi. Dr. Baha
Kuban ise Türkiye’de yenilenebilir
enerjiyle ilgili yeni kanunun çıkmasının önemli olduğunu belirtirken Türkiye’nin yenilenebilir enerjiler konusunda çok ağır hareket ettiğini söyledi. Kuban, “kanunların, yönetmeliklerin çıkıp arkasından bunların hayata geçmesi çok uzun sürüyor, başka

ülkelerin deneyimlerinden ders almalıyız. Türkiye’de rüzgar ve güneşten üretilen elektriğin yeterince teşvik edilmemesinin, bu kaynaklarımızdan
yeterince
yaygın bir şekilde faydalanmamıza yol açtığını sanırım rahatlıkla
söyleyebiliriz. Yani birbirini destekleyen uzun
vadeli politikalar konusunda çok ciddi zaaflarımız var” dedi. Türkiye’nin
yenilenebilir
enerjilerle ilgili stratejisini ortaya koymamış olmasının hedeflerini muğlâklaştırdığını söyleyen Kuban, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiler konusunda
potansiyelinin yüksek olduğunun altını çizdi. Kuban, “ Yenilenebilir enerjilerin bu konuda çok
önemli bir rolü olabilir,
sanayide enerji çok kritik
bir bileşen, özellikle elektrik talebi
hayati. Türkiye uzun vadeli bir planlamayla hem enerji teknolojilerinde
kritik bileşenlerin yerli üretimine yönelir hem de bu teknolojileri yeni, dağıtılmış bir şebeke mantığı içinde ele
alabilirse önemli katma değer yaratacak sektörlerin, ihracatı katlayacak
yeni üretim alanlarının önünü açabilir” dedi. 
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KAPAK

KKTC Cumhurbaþkaný
Derviþ Eroðlu’nu ziyaret ettik
US‹AD Haber Merkezi
KTC'de 18 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi’nin adayı Derviş
Eroğlu kazandı. Oyların yüzde 50.4'ünü alan Eroğlu, ilk
turda seçimi kazanarak KKTC’nin üçüncü Cumhurbaşkanı oldu.
USİAD Genel Başkanı Fevzi Durgun ve Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Saka, Derviş Eroğlu’nun KKTC Cumhurbaşkanlığını ilk
kutlayanlar arasındaydı. Derviş Eroğlu’nu seçimleri kazanmasının hemen ardından Kıbrıs’taki Cumhurbaşkanlığı köşkünde ziyaret eden Durgun, KKTC’de başlayan bu yeni dönemin Yavru
Vatan ve Türkiye için hayırlı bir dönem olacağını belirtti.
Fevzi Durgun ve Ufuk Saka ile birlikte gezi için KKTC’de bulunan Fubang Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Çin Halk Cumhuriyeti Özel Girişimciler Derneği Başkan Yardımcısı ve Ningbo Özel
Girişimciler Derneği Başkanı Son Han Ping ile Fubang Uluslararası Ticaret Genel Müdürü Edward Hua, Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanlığını kutladı ve Fevzi Durgun’un önerisiyle ziyaret ettikleri KKTC’de Durgun’un uygun göreceği ve önereceği her yerde
yatırıma hazır olduklarını ifade etti. Sayın Derviş Eroğlu ise Son
Han Ping’e düşünceleri nedeniyle teşekkür ederek, KKTC’ye yatırım yapmalarından büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

K

Soldan sa¤a: Edward Hua, Son Han Ping, Derviﬂ Ero¤lu, Fevzi Durgun ve Ufuk Saka
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HABER

Avrasya sempozyumu 2-3
Mart’ta Ankara’da yapıldı

2

-3 Mart tarihleri arasında
Ankara Üniversitesi’nde
düzenlenen sempozyumda
çok sayıda siyasi parti temsilcisi, eski bakan, büyükelçilik temsilcisi, işadamı ve akademisyen bir
araya geldi. Avrasya’nın ekonomik,
kültürel ve stratejik öneminin tartışıldığı sempozyuma Genel Başkanımız
Fevzi Durgun konuşmacı olarak katıldı. Dr. Noyan Umruk başkanlığındaki Küresel krizden çıkışta Avrasya
seçeneği başlıklı oturumda konuşan
Durgun, İMF politikalarını eleştirerek, bu politikaların Türkiye’yi refaha
götürecek politikalar olmadığını, sadece Türkiye’nin borçlarını alacaklılar adına garantiye almaya yönelik
olduğunun altını çizdi. Türkiye’de
yaşanan ekonomik kısır döngünün

çıkış yollarından birinin Avrasya projesi olduğunu söyleyen Durgun, “Av-

rasya ülkeleri Türkiye için çok önemli bir pazardır. Zamanında Orta Asya
ülkeleriyle dil birliği ve zaman içinde
ayrışmış olan kültürlerimizi birleştirme çalışmaları yapabilseydik ve Rusya ile olan ilişkilerimizi daha geliştirmiş olsaydık bugün çok daha farklı
bir noktada olurduk. Bu pazarlardan
almamız gereken payı alamıyoruz.
İspanya örneğine benzer bir durumu
biz de Orta Asya ülkeleriyle yapabiliriz. Bu ülkelere ve Rusya’ya her şey
satabiliriz, Türkiye’nin üretim kalitesi buna yetmektedir. O halde Türkiye’de marka şansı yakalayamamış
şirketlerimiz doğru bir strateji ve politikayla bu bölgede marka olma şansına sahipler. Markalarımızı bu bölgede yaratıp dünyayla rekabet edebilir hale getirebiliriz.” dedi. 
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GÜNCEL

ABD'de Yatırım ve
Ticaret Koþulları
Avukat Çi¤dem A. ACAR
info@acarlawfirm.com

BD Göçmenlik Hukuku alanında hizmet veren bir avukat olarak deneyimlerime
dayanarak ABD’de yatırım yapmayı
düşünen yabancı yatırımcıların çeşitli
kaygılar taşıdığını gözlemlemekteyim. Yatırımcıların amacına en uygun
yapıya karar verebilmesi için şirket
kurulumu ve vergi konularında uzmanlara danışması çok önemli olmakla beraber ABD’deki yatırımlarına
başlarken gözden kaçırabilecekleri en
önemli konulardan biri ise göçmenlik
konusudur. Bu konunun planlanması
ABD’de kurulacak şirketin hissedarlarının ve dolayısıyla hisse paylarının
kararlaştırılmasını içermektedir. Yatırımcı şirket veya bireyin, ABD’deki işlerin yürütülmesi için gerekli personelini getirememesi durumunda çok
büyük maliyetler ortaya çıkabilir ve
yatırımcı mağdur durumda kalabilir.

A

Yatirim için vize çeşitleri
Yabancı personeli ABD’ye transfer
etmek için en sık başvurulan vize çeşitleri geçici sureli çalışma hakkı tanıyan “E-1 Ticaretçi Vizesi” ve “E-2 Yatırımcı Vizesi” dir. Bu iki vizeyi alabilmenin ön koşulu ABD’de kurulan şirketin en az yüzde 50 hissesinin Türk
bir şahıs veya şirket tarafından sahiplenilmesidir.
Ayrıca, E-1 ve E-2 vize statüsüne
girmek için başvuruyu yapan kişinin
şirkette yönetici, müdür ya da diğer
uzman pozisyonlardan birinde görev
alması veya kurumsal yatırımcıların
vasıflı personeli olması gerekmektedir.
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Yatırım yolu ile E-2 vizesi alınabilmesi için ciddi (kanun tarafından
açıkça belirlenmemiş ancak yatırımın
boyutlarına göre değişen bir rakam)
bir yatırım yapılması gerekmektedir.
Yatırımcılar, 100.000-150.000 dolar tutarında bir miktarla bile ABD’de yatırımlarına başlayabilirler. En düşük
olarak gözlemlediğimiz rakamlar bu
civardadır. Yatırımın yeterliliği, kurulacak şirketin faaliyet alanına ve seçilen eyaletin konumuna bağlı olduğu
gibi son karar ABD Konsolosluk yetkilileri tarafından verilir.
E-1 Ticaretçi vizeleri ABD ile Türkiye arasında mal veya hizmet alışverişinde bulunan şirketler üzerinden
sağlanabilir ve bu vizeye hak kazanabilmek için ABD’deki şirketin Türkiye
ile halihazırda ticaretinin belli bir düzende ve çapta devamlılık içermesi ve
bunun belgelenebilmesi gerekmektedir. Var olmayan bir ilişkiyi başlatmak
için bu vize kullanılamaz.
ABD’ye yatirim yapan
Türk şirketlerinin tercih
ettiği sektörler
Gözlemlediğim kadarıyla, ABD’ye
yatırım yapan Türk vatandaşları ve
şirketlerinin tercih ettiği başlıca sektörleri tekstil, gıda, otomotiv (araba

alım-satımı, benzin istasyonu, araba
tamiri), yiyecek-içecek (restoran) ve
inşaat malzemeleri (mermer-seramik)
oluşturmaktadır.
Gıda sektörünü ele alırsak, etnik
gıda ürünlerinde şu sıralar büyük bir
patlama görülürken Türk malları da
bu pazardan kendisine düşen payı almalıdır. Türkiye’den başlıca ithal edilen gıda ürünleri arasında zeytinyağı,
zeytin, helva, bisküvi, meyve suyu,
antep fıstığı, bakliyat, ot ve baharatlar
sayılabilir.
Gıda sektöründe Türk üreticileri
için gözlemlediğimiz bir fırsat ise antep fıstığı, fındık gibi ürünlerimizin
ABD tüketicisine tanıtılması ve markalaşmasıdır. Kaliforniya eyaleti kendi fıstık ve badem ürünlerini, beslenme açısından getirdiği faydaları konu
alarak sağlıklı yaşama yönelik dergilerde reklam kampanyaları ile tanıtmaktadır. Türk fındık ve fıstık üreticilerinin konsorsium olarak biraraya
gelerek ABD’de benzeri tanıtım kampanyaları düzenlemesi gerektiğini
düşünüyorum. Üreticilerimizin sektörel bir şekilde beraber hareket etmelerinin çok daha fazla ses getireceğine
inanıyorum. Bu konuda servis verebilecek uluslararası çapta meşhur tasarımcı müvekkilerimle sizleri tanıştırmaktan memnuniyet duyarım.
ABD’deki başarılı Türk şirketleri
ABD’deki Türk yatırımlarına örnek olarak ‘Mavi Jeans’in olağanüstü
Amerika macerasını gösterebiliriz.
1991’de Erak Giyim’in üretmeye başladığı Mavi Jeans, 1996’da Amerika
macerasına atılmış, ABD’deki üçüncü
yılında (1999) Amerika’nın ünlü
WWD dergisinin anketinde “ABD’li
genç kızların en çok tercih ettiği jean

markası” olmuş ve dördüncü yılında
(2000) ABD ve Kanada’da 1500 satış
noktasına ulaşmıştır. Mavi Jeans’in
New York’ta kendi adını taşıyan bir
mağazası da bulunmaktadır.
Diğer bir başarı öyküsü, Nejat
Güllü’nün sahip oldugu Güllüoğlu
Gıda Şirketi'nin, Güllüoğlu Baklavacısı adına ABD’de mağazalar açma projesidir. New York’ta açılan yeni dükkanlarının ve satış merkezi olarak da
kullanıma giren yeni depolarının çok
rağbet görmesinden dolayı Güllüoğlu
ABD’nin, Atlanta ve Florida başta olmak üzere, diğer şehirlerinde dükkan
açma kararı almış ve bu bağlamda
“franchise” olarak yürütülecek bu işletmeler icin Türk yatırımcılar aramaktadırlar. Manhattan’daki dükkanları tarihi bir Türk markasını başarıyla
tanıtırken, Starbucks’ı sollayabilecek
Kahve Dünyası’nı ve Dunkin' Donuts'ı sağlayabilecek Simit Sarayı’nı
da New York’a beklemekteyiz.
ABD’ye ciddi bir ticari atılım veya yatırım gerçeklestirmesini diledigimiz
bir baska sirket ise Arifoğlu’dur.
Urunlerine ve markalarına gosterdikleri titiz yaklasım Arifoğlu urunlerinin
sadece ABD’de değil dunya çapında
ses getirmeleri gerektiğini vurguladığını dusunuyoruz. Tum yukarda adı
geçen ve gurur kaynagı oldugumuz
bu sirketlere ABD’de yatırımları ile ilgili olarak yol göstermek için her zaman hazırız.
Başarı hikayelerimize bir başka
örnek olarak da Amerika macerası Eylül 2001’de başlayan Sarar USA’yı
gösterebiliriz. 2001’den itibaren hızla
büyüyerek, ABD’de marka olmayı
amaçlayan Sarar USA, bu doğrultuda
ABD’de kendi mağazalarını açma yolunu seçti. Ilk hedefi outletler olan Sarar USA, Eylül 2002’de ilk mağazasını
ABD’deki en büyük outletlerden biri
olan ve yılda 32-33 milyon kişinin ziyaret ettiği Woodbury Commons Outlets’te açtı. 2003’te buna Chicago, Dallas ve Las Vegas’taki outlet mağazalarını da eklediler ve günümüzde outletlerin yanı sıra alışveriş merkezlerindeki mağazalarda da çok sık rastlanan bir marka oldular. 2003’te New
Jersey’in en iyi alış veriş merkezi olan
Garden State Plaza’da ve 2008’de
Manhattan’ın merkezinde Madison
Avenue’de (46. Cadde) Flag Ship ma-

ğazasını açarak Sarar markasını dünya çapında bir marka yapma yolunda
büyük bir adım atmışlardır. Bu adımı
2010 Nisan başında açılacak olan Washington DC’nin en lüks alışveriş merkezi Tysons Galeria ile devam ettirmeyi planlamaktadırlar. Firma, Amerika’da ilk açıldığında 6 kişi çalıştırırken, bugün bu sayı 50’ye ulaşmış durumdadır.

Sonuç
“ABD yabancı yatırımcı için fırsatlar ülkesi olabilir mi?” Evet, ABD
kesinlikle yabancı yatırımcı için fırsatlar ülkesi olabilir. Ancak ABD’nin
fırsatlar ülkesi olabilmesi için yatırımcıların bahsettiğimiz hususların
önemini kavraması ve konuya profesyonelce yaklaşabilmesi gerekmektedir. 

Çi¤dem A. Acar Kimdir?
Fordham University School of Law mezunu olan Avukat Çi¤dem A. Acar, 1984
y›l›ndan itibaren New York’un çeﬂitli uluslararas› hukuk bürolar›nda görev yapt›ktan sonra Türk toplumuna daha iyi hizmet verebilmek amac›yla 1998’de Acar Hukuk Bürosu’nu kurmuﬂtur.
Çi¤dem A. Acar, New York ve New Jersey barolar›na kay›tl› olup, bir çok uluslararas› Ticaret Odas› ve kuruluﬂta etkin görevlerde bulunmaktad›r. American Turkish Society, Belçika ve Türk Amerikan Ticaret Odalar›nda yönetim kurulu üyeli¤i
yapm›ﬂt›r. Halen Turkish-American Business Forum’un Yönetim Kurulu üyesi olan
Çi¤dem A. Acar ABD'ye yat›r›m gerçekleﬂtirmek isteyen Türk ve di¤er yabanc› giriﬂimcilere dan›ﬂmanl›k yapmaktad›r. Ayr›ca, Türkiye’de e¤itim vak›flar›na destek
verme amaçl› kurulan Bridges of Hope Project (http://www.bridgesofhopeproject.org) derne¤inin de kurucu baﬂkan›d›r.

EB-5 Göçmen Yat›r›mc› S›fat›yla Green Card
alabilmenin koﬂullar› nelerdir?
1) Giriﬂim, yat›r›mc›n›n kendi finansal birikimleri ile yap›lmal›d›r.
2) Yat›r›mc› belirlenen baz› özel bölgelerde en az 500.000 dolar, bu bölgeler haricindeki yerlerde en az 1 milyon dolar yat›r›m yapmal›d›r.
3) Yat›r›m›n ABD ekonomisine yarar› olaca¤› kan›tlanmal›d›r.
4) Yat›r›mc› kendisi, eﬂi veya çocuklar› hariç 10 Amerikan vatandaﬂ›na (ya da green card sahibi ve green card benzeri belirli çal›ﬂma izinlerine sahip kiﬂiler) do¤rudan yada dolayl› olarak tam gün iﬂ imkan› sa¤lamal›d›r.
5) Ayr›ca (aﬂa¤›da bahsi geçen özel bölgeler d›ﬂ›nda) yat›r›mc›n›n kurulan ﬂirkette yönetici olarak rol almas› gerekmektedir.
Bu vizeyi alabilmek için baz› özel bölgelere 500.000 dolarl›k yat›r›m›n yeterli olaca¤›ndan bahsettiniz. Bu özel bölgeleri biraz aç›klar m›s›n›z?
Bu özel bölgeler Göçmenlik Bürosu taraf›ndan belirlenmiﬂ EB-5 program› kapsam›nda 500.000 dolarl›k yat›r›m› yeterli gören ekonomik büyümenin, bölgesel üretimin, istihdam yaratman›n ve yerel sermaye yat›r›m›n›n teﬂvik edildigi özel ya da kamusal ekonomik birimler olarak tan›mlan›r.
ABD Göçmenlik Bürosu`nun 1998 y›l› itibariyle düzenlemiﬂ oldu¤u bu program dahilindeki baz› özel bölgeler New Jersey, New York, Kaliforniya, FIorida, Washington, Güney Carolina, Louisiana, Teksas, Georgia, Massachusetts, Michigan, Kolorado, Arizona,
Nevada ve Hawai gibi eyaletlerde bulunmaktad›r.
Bu yöntem ile Green Card almak kolay m›d›r?
ABD Göçmenlik Bürosu her y›l Green Card kapsam›nda 3000 adet kontenjan› bahsetti¤imiz özel bölgelere ait olmak üzere toplam 10.000 kiﬂiye bu hakk› tan›maktad›r. Ancak, her y›l sadece 1000 yat›r›mc› bu vizeye talip olmaktad›r. ABD’nin içinde bulundu¤u
ekonomik koﬂullarda ABD hükümeti yabanc› yat›r›mc›lar› bu özel bölgelerde EB-5 üzerinden Green Card program› kapsam›nda teﬂvik etmekte ve geri kalan 2000 adet vize
hakk›n› bu bölgelerde Amerikal› çal›ﬂanlara da istihdam imkan› yaratacak yabanc› yat›r›mc›lara vermeyi amaçlamaktad›r. Bir aç›kl›k getirmek gerekirse Green Card, ABD vatandaﬂl›¤› de¤ildir. ABD’de ömür boyu çal›ﬂma, oturma ve yaﬂama hakk› veren bir statüdür.
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GÜNCEL

VOLKANLAR

Dünyanın Termostatları
Prof. Dr. Do¤an YAﬁAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz
Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü

era gazı olarak tanımladığımız
ve sıcaklığın artmasına neden
olan başta CO2 gibi gazların
tam tersine işlev gören ve dünyayı soğutan Sülfür gazının ana kaynağı olan
volkanlar dünyadaki iklimi kontrol
eden regülatörlerin başında gelmektedir. Patladıkları ilk andaki olumsuz
etkilerine karşın, özellikle ekvatora
yakın bölgelerdeki volkanları yeryüzüne taşıdıkları besleyici elementlerin
çok verimli tarım alanları oluşturmaları nedeni ile her türlü tehlikesine
karşın, hiç kimse volkanların yanından uzaklaşmaz. Yani, Volkanlar da
yaşamın olmazsa olmazlarındandır.
Eğer volkanlar patlamazsa dünya yaşanılamayacak kadar
sıcak olur ve bu nedenle de yaşam
olmazdı.

S

Volkanlar
Son yıllarda
küresel ısınmanın şiddetlenmesi ile gündeme gelen ve “sera
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gazı” olarak nitelendirilen CO2 gazının özelliği, güneşten gelen ısının
dünyaya girmesine izin vermesi ve
dünyadan yansıyan ısının da atmosferden çıkmasına izin vermemesidir.
Sülfür ise bunun tam tersini yapar ve
bu özelliği nedeni ile de bilimde “termostat gazı” olarak tanımlanır. Yani
güneşten gelen enerjinin yeryüzüne
inmesini engeller ve yeryüzünden
yansıyan enerjinin de atmosferden çımasına izin verir. Dünyadaki termostat gazı olarak işlev gören sülfür gazının %70’nin kaynağı volkanlar tarafından sağlanır. Geriye kalan %30’u
ise denizel planktonlar tarafından
üretilir. Yani hava ısındığı zaman denizlerdeki canlı üretimi artar ve bunların en küçüklerinden olan planktonlar da DMS dediğimiz, kısaca sülfür
gazı üretirler. Hava soğuduğu zaman
da bu canlılar azalır ve dolayısı ile hava yeniden ısınır. Ancak, planktonların ürettiği sülfür eğer havayı soğutmaya yetmezse o zaman buzullar
erimeye başlar ve hafifleyen kıtalar çok daha hızlı hareket etmeye
başlar. Üzerilerindeki buzun
kalkması ile hafifleyen kıtaların
hızlı hareket etmesi dünyadaki
volkanik hareketlerin artmasına
neden olur ve iklimler yeniden
soğuma eğilimine girerler. Bu sistem bilimde “izostasi” olarak
bilinir.
Volkan patlamaları tıpkı depremler gibi patlama
şiddetlerine göre, logaritmik
olarak artan 8
bölüme ayrılmışlardır. Bu
sınıflamada 8

şiddetinde patlamaları gerçekleştiren
yanardağlara Mega yanardağlar da
denir (Tablo 1).
Dünyada iklimleri şiddetli olarak
değiştirebilen volkanlar da 5 ve üzeri
büyüklüğündekilerdir. Bu tür yanardağların püskürttükleri parçacıklar
atmosferde 15-20 km ve daha da yükseğe çıkarak dünyanın çevresini sararak güneşten gelen enerjinin azalmasına neden olarak sıcaklığı düşürürler
ve sonuç olarak dünyada kıtlığa neden olurlar
Volkan Patlamalarına
Tarihten Örnekler
Son 2 milyon yılın en büyük patlamasını 75 000 yıl önce, Endonezya’da
Toba mega yanardağı gerçekleştirmiştir. Bu patlama sonucu volkanın püskürttüğü gazlar ve küller dünyada 7
yılı nükleer kış ( yani güneş ışınları
yeryüzüne inemiyor, bu nedenle buharlaşma olmadığı için yağışlar yok
denecek kadar az) olmak üzere 1000
yıl boyunca etkisini devam ettirmiş, o
dönemler 100 000 olan insan nüfusunun 2 000’lere düşmesine neden olmuştur. Bu patlama sırasında 1 milyar ton civarında sülfür gazının çıktığı ve bu nedenle dünya ısısının 3-4
derece düştüğü tahmin edilmektedir.
Ancak kesin bilinen, bu patlama sonrasında dünyada üretimin uzun bir
süre durduğu ve canlıların çok büyük
bir oranının yok olduğudur.
Şu anda patlamaya en yakın Mega
Yanardağ ise ABD’deki Yellowstone
Yanardağıdır. Ortalama 600 bin ile 680
bin yılda patlayan bu yanardağ son
patlamasını 600 bin yıl önce gerçekleştirmiş idi. Halen bu yanardağın kalderası geçtiğimiz 100 yıl içinde 60 cm
kadar yükselmiştir. Yapılan belgesel-

ler ile ABD halkı bu konuda sürekli
bilgilendirilmektedir. Çünkü bu patlama sonucunda dünyanın buzul çağına gireceği, bu nedenle tarımsal ve
denizel üretimin çok gerileyeceği (çok
çok azalacağı), bunun sonucunda da
oluşacak olan mega kıtlık nedeni ile
dünya insan nüfusunun ve diğer canlıların çok büyük oranının yok olacağı
tahmin edilmektedir. Halen günümüzde Hibrit ve GDO’lu ürünlerin
teknolojik olarak geliştirilmesine çalışılmasının bir nedeni de, ani değişen
iklim şartlarında üretimi devam ettirebilme çabalarıdır.
Son 10 000 yıl olarak bilinen Holosen’de ise bilinen en büyük patlamaların başında 1783 yılında yine İzlanda’da bulunan Lika Yanardağı ile 1815
yılında Endonezya’da patlayan Tambora Yanardağları gelmektedir. Özellikle 1815 yılındaki patlama sonucu
dünyada yaz mevsimi yaşanmamış ve
bu nedenle bu yıla “yazı olmayan yıl”
denilmiştir. Şu an dünyanın içinde
bulunduğu ısınma dönemini bu yıllardan itibaren (1800’lü yıllar) gelişmeye başlayan sanayi devrimine bağlamak bu nedenle çok yanlıştır. Çünkü
bu dönemdeki soğumanın nedeni iki
büyük volkan patlamasının yanı sıra
bu dönemde güneş patlamaların da
çok azalmasıdır. Bu iki faktör, 1800’lü
yıllarda çok ciddi bir soğuma dönemi
yaratmış ve dünyada mini buzul dönemi (mini glacial period) oluşmasına
neden olmuştur.
Günümüzde yaşanan ve dünyayı
etkileyen en önemli yanardağ ise Filipinlerde 1991 yılında patlayan Pinatubo yanardağıdır (Toba’dan 500-600
kat daha küçük bir patlama). Son 150
yılın en büyük patlaması olan Pinatubo yanardağı dünya ortalama ısısını
0.5 derece düşürerek denizel ve tarımsal ürünlerdeki verimliği etkilemiş,
yağışların çok azalmasından dolayı
da, barajlarımız boşalmış ilk defa bu
yıllarda Bulgaristan’dan elektrik almak zorunda kalmıştık. Söz konusu
bu kuraklık İstanbul’da çok sert hissedilmiş (yağmur duaları, yağmur bombaları gündeme gelmiş) ve günlerce
akmayan suları da usta tiyatrocu Levent Kırca’nın skeçlerinde oldukça
fazla yer almıştır. Bu dönemde Türkiye’nin barajları boşalmış ve hidroelektrik santralleri hemen hemen devre

Tablo 1: Volkanik Patlama ﬁiddetleri (VEI)
ﬁiddet Tan›m

Püskürme

Hacim

S›n›flama

yüksekli¤i

Patlama

Örnek

s›kl›¤›

0

non-explosive < 100 m

1000s m3

Hawaiian

Her gün

1

gentle

100-1000 m

10,000s m3

Haw/Strombolian

Her gün

Stromboli

2

explosive

1-5 km

1,000,000s m3

Strom/Vulcanian

Haftada

Galeras, 1992

3

severe

3-15 km

10,000,000s m3

Vulcanian

Y›lda bir

Ruiz, 1985

4

cataclysmic

10-25 km

100,000,000s m3

Vulc/Plinian

10 y›l ve üzeri

Galunggung, 1982

5

paroxysmal

>25 km

1 km3

Plinian

100 y›l ve üzeri

St. Helens, 1981

6

colossal

>25 km

10s km3

Plin/Ultra-Plinian

100 ile 1000 y›l

Krakatau, 1883

7

super-colossal >25 km

100s km3

Ultra-Plinian

1000 y›l

Tambora, 1815

8

mega-colossal >25 km

1,000s km3

Ultra-Plinian

10,000 y›l ve üzeri Yellowstone, 2 Ma

dışı kalması nedeni ile de ilk defa Bulgaristan’dan elektrik ithal etmek zorunda kalmıştır. Türkiye’de başta Muz
ve Zeytin gibi tarım ürünleri olmak
üzere karasal ve denizel ürünlerde
ciddi düşüşler yaşanmıştır. Yine Kanada, 1992 yılında kendi ekonomik
zonunda, balık stoklarını koruyabilmek için Atlantik’te balıkçılığı 2 yıl
boyunca yasaklamış ve donanmasını
Atlantik’e çıkarmıştır. ABD ise azalan
sular nedeni ile rezervuarlarını küçültmüştür. Türkiye ise bu dönemde,
enerji açığını kapatabilmek için, sanki
bir daha hiç yağmur yağmayacak ve
HES santralleri hep devre dışı kalacakmış gibi inanılmaz miktarlarda
doğalgaz bağlantıları yapılmıştır.
Güncel Patlama: İzlanda
Eyjafjallajökull Yanardağı
Volkanlar sürekli faaliyet halindedirler. Örneğin, 7 Nisan ile 13 Nisan
2010 arasında dünyada küçük çaplı 18
adet volkanik faaliyet oluşmuştur. Söz
konusu Eyjafjallajökull yanardağı da
ilk 190 yıl aradan sonar 20 Mart
2010’da faaliyete geçtiğinde 2 km kadar püskürme şiddetinde sıradan bir
yanardağ görünümünde idi. Ancak
Nisan ortasından itibaren püskürme
yüksekliği önce 6 km’ye, sonra da 9
km’ye kadar çıkması sonucu, güvenlik gerekçesi ile Kuzey Avrupa’da
uçuşlar yasaklandı. Henüz bu patlamalar dünya iklimi için çok ciddi bir
tehdit oluşturmamaktadır. Ancak bu
faaliyetin devam etmesi durumunda
iklimi tehdit edebilecek ve zaten
2010’da ortalamaların altına düşmesi
beklenen yağışların daha da azalmasına neden olacaktır. Bu da, geçtiğimiz
yıl ortalamaların çok üzerinde gerçekleşen yağışların iyi seviyelere getirdiği

Kilauea

barajlarımızın çok hızlı olarak yeniden boşalmasına neden olacak ve
Türkiye’de yeniden su problemi yaratacaktır. Ancak bu yanardağı çok büyük bir yanardağı değildir. Bu nedenle faaliyeti çok uzasa da etkileri kısa
sürede geçecektir.
Ancak, büyük yanardağ patlama
tehlikesi her zaman mevcuttur ve
mutlaka da patlayacaktır. Soğuma
miktarı patlayan volkanın şiddeti ile
doğru orantılı olur. Büyük patlamalarda bu soğuma tüm tarım ürünlerinde verimlilik düşüklüğüne, ayrıca
balıkçılıkta da ciddi azalmalara neden
olacaktır. Kuzey ülkelerindeki HES
barajlarının da buz tutma olasılığı da
çok yüksektir. Yani kuzey ülkelerini
enerji krizine de girecektir. Ancak Kuzey ülkeleri 2020’den sonra gelmesi
beklenen “mini soğuma döneminde”
barajlarının buz tutma tehlikesine
karşın şimdiden nükleer santral yaptırmaya başlamışlardır ve söz konusu
nükleer santral yaptırma gerekçelerini
de açık bir şekilde dile getirmişlerdir.
Şunu unutmamak gerekir. Depremler ve seller oldukları yerde tahribata yol açar. Ancak volkanlar iklimleri değiştirerek dünyanın her yerinde
tahribata yol açar. Bu nedenle Türkiye’nin tarım, balıkçılık, enerji konuları
konusunda ileriye dönük çalışmalar
yapması ve hepsinden de önemli olarak bir an önce su yönetimini “Su
Kaynakları Bakanlığı” altında tek elde
toplaması gereklidir. Su konusunda
öncelikli olarak da Yeraltı suları ile ilgili kanunların bir an önce yenilenmesi gerekmektedir. Çünkü bu tür volkan patlamalarında oluşacak olan kuraklığı hafifletebilecek tek kaynak yeraltı sularıdır. 
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