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DUYURU VE ÇA⁄RI
Uzun zamand›r Cumhuriyetimizin temel de¤erlerine, kurumlar›na ve kazan›mlar›na yap›lan planl› ve
sistemli sald›r›lar›n toplumun çeﬂitli kesimlerinden yap›lan uyar›lara ra¤men azalmamas› ve hatta bu
uyar›lar› ciddiye almayan aç›klamalar›n yap›lmas› bugün yaﬂan›lan yüksek gerilimin en önemli
faktörü olmuﬂtur.
Ülkeyi, anayasan›n temel ilkelerine göre yönetmek gibi tan›mlanm›ﬂ bir sorumlulu¤u olan ve bu
önlemleri almas› gereken iktidar›n, uzun dönemdir toplumsal muhalefet ve ilgili kurumlar›n büyük
bir infial ile aya¤a kalkmad›kça hiçbir çaba içerisine girmedi¤i gözlerden kaçmam›ﬂt›r. Bu nedenle
bu gerilimin t›rmand›r›lmas›nda en büyük pay ve sorumluluk sahibi olan bu kesimin, sorumlulu¤u
tümüyle baﬂkalar›n›n üzerine y›kma çabalar›n› ibret ve endiﬂe ile izliyoruz.
Bugün bulunduklar› yeri demokratik sistemin iﬂleyiﬂine ve cumhuriyetin kazan›mlar›na borçlu olan
kesimlerin, demokrasinin uzlaﬂma kültüründen tümüyle uzak tav›r ve davran›ﬂlarla demokratik
ilerleyiﬂin önünü t›kayacak politikalar izlemesinin ortaya ç›karabilece¤i sonuçlardan kayg› duyuyoruz.
Ülkemizin sorunlar›na demokratik iﬂleyiﬂin d›ﬂ›nda herhangi bir çözüm aranmamas› gere¤i kadar,
demokrasi ve cumhuriyet gibi iki temel kavram›n tümüyle birbirlerinden ayr›larak savunulamayaca¤›na
da inan›yoruz. Baz› kesimlerin demokrasiyi bir araç olarak kullan›p cumhuriyet kazan›mlar›n› yok etme
çabalar›na seyirci kal›narak, demokrasiyi savunman›n mümkün olmayaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Ülkemizin bu karanl›k dönemdeki sorunlar›n›n demokrasiden uzaklaﬂmadan çözülmesinde sadece
anayasal hak ve sorumluluklarla görüﬂ aç›klayan kesimlerin de¤il, istisnas›z olarak tüm kesimlerin
sorumluluk taﬂ›mas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Bu sorumluluk ayn› zamanda bugün içinde
bulundu¤umuz durumda demokrasi ad›na sadece yorum yapman›n ötesinde bir ﬂeyler yap›lmas›
sorumlulu¤udur.
Bugün ülkemizin ekonomik ve siyasi istikrar› için yap›lmas› gereken en önemli icraat, iktidar›
toplumsal uzlaﬂman›n gerekli oldu¤u konulardaki kararlar› al›rken meclis aritmeti¤ine dayal› gücünü
dikkatli ve sorumlu bir ﬂekilde kullanmas›d›r.
Ülkemizin içinde bulundu¤u durum, bugün aç›klama yapan kesimlerin sadece yan›nda veya
karﬂ›s›nda olmay› de¤il öncelikle yaﬂad›¤›m›z koﬂullar›n bize yükledi¤i sorumlulu¤un fark›nda olmay›
ve gere¤ini yapmay› zorunlu k›lmaktad›r.
Bugün gelinen durum, güven ve istikrar›n›n sürdürülmesi için bir an önce erken seçime gidilmesini
ve cumhurbaﬂkan›n› yeni seçilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçmesini zorunlu k›lm›ﬂt›r.
Yap›lacak bir erken seçim ile güven ve istikrar›n sa¤lanmas› ise özde demokrasi ve cumhuriyetten
yana tüm kesimlerin birlik içinde davranmas›na do¤rudan ba¤l›d›r. Aksi taktirde seçim sonras›
oluﬂabilecek kaos ortam›n›n sorumlulu¤undan kimse kendisini kurtaramayacakt›r.
Toplumumuza sayg› ile duyurulur.
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Geçti¤imiz aylarda hem bizi, hem derne¤imizi, hem de ülkemizi do¤rudan ilgilendiren çok s›cak
geliﬂmeler yaﬂad›k. Bunlar›n aras›nda bizi do¤rudan ilgilendiren bir y›l dönümü de vard›. Bu nedenle öncelikle Sevgili Kurucu ve Onursal Baﬂkan›m›z Kemal ÖZDEN’in aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n birinci y›l›nda onun kayb›ndan duydu¤um üzüntüyü sizlerle tekrar paylaﬂarak baﬂlamak istiyorum. Sevgili
Baﬂkan›m›z› mezar› baﬂ›nda ve US‹AD Genel Merkezimizde anarken yine geçen seneki duygu ve düﬂüncelerimle böyle bir dönemde aram›zda olmas›n›n derne¤imiz ve ülkemiz için ne kadar yararl›
olaca¤›n› düﬂündüm. Onun da, ülkemiz böyle bir dönemden geçerken yaﬂamay› ve bu mücadeleye
bütün benli¤i ve heyecan›yla katk› koymay› ne kadar çok isteyece¤ini bildi¤im için aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n a¤›rl›¤›n› ve onun yoklu¤unu daha da yo¤un yaﬂad›m. Kendisini tekrar sayg›, sevgi ve özlemle an›yorum.
Geçti¤imiz ay içinde laik, demokratik cumhuriyet de¤erlerinin, hukukun üstünlü¤ünün en kararl› savunucular›ndan olan Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z Ahmet Necdet Sezer’in veda ziyaretlerindeki konuﬂmalar›nda ülkemizin içinde bulundu¤u tehlikelere dair, yoruma bile gerek b›rakmayan çok
aç›k uyar›lar› onun gidiﬂinden duydu¤umuz endiﬂeyi daha da artt›rm›ﬂt›r. Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z› bu en üst makam›n sayg›nl›¤›n› korumaktaki titizli¤i ve duyarl›l›¤› kadar anayasan›n koydu¤u temel ilkeler çerçevesinde, Cumhuriyetimizin temel kavram ve kurumlar›n› koruma konusundaki görevinin gere¤ini eksiksiz yerine getirmesini de takdir ve sayg› ile karﬂ›l›yoruz. Say›n Sezer laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin Cumhurbaﬂkanl›¤›n› b›rak›rken, ülkemizin kendisinin üstlendi¤i bu onurlu göreve verece¤i en büyük teﬂekkürün, ikazlar›n› dikkate alarak
b›rakt›¤› cumhuriyeti temel niteliklerinden geriye götürmemek olaca¤›n› düﬂünüyorum. Bu düﬂüncelerle Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z› birçok aç›dan örnek teﬂkil etmesi gereken görev dönemindeki
sorumluluk anlay›ﬂ› için yürekten kutluyorum.
Geçti¤imiz dönemde ülkemiz, ellerinde bayraklarla 14 Nisan’da ve 29 Nisan’da alanlar› dolduran milyonlar›n, gelece¤imizi ﬂekillendirdi¤ine inand›¤›m, iki adet dipten gelen dalgas›n› yaﬂad›.
Üyelerimizle birlikte biz de bu coﬂkuyu yaﬂayanlar aras›ndayd›k. Bu aya¤a kalk›ﬂ, uzun dönemdir
sald›r› ve tehdit alt›nda olan Cumhuriyetimizin temel de¤er ve kurumlar›na demokratik yollardan
sahip ç›k›lmas› kadar sivil toplumun uzun dönemdir süren sessizli¤inin bozulmas› aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r. Türkiye’nin her bölgesinden alanlara gelen milyonlar›n verdi¤i mesaj›n ülkemizi yönetenler kadar bu yönetime talip olanlar taraf›ndan da çok iyi okunmas› ve dikkate al›nmas› gerekti¤ine inan›yorum.
Ülkemizin sorunlar›n›n demokratik iﬂleyiﬂ içerisinde çözülmesinden baﬂka hiçbir yolun olmad›¤›n› tekrar ederken, laiklik ve demokrasi kavramlar›n›n birbirinden ayr›lmamas›n›n önemine de
vurgu yapmak istiyorum. Bu kavramlardan biri için di¤erinden vazgeçmek mümkün de¤ildir. Bu gerilim süresince baz› ülkelerin önde gelen gazetelerinde ç›kan iktidar yanl›s› yorumlar, ülkemiz üzerine yap›lan planlar›n daha da iyi anlaﬂ›lmas›na neden olmuﬂtur.
Anayasa Mahkemesi’nin ana muhalefet partisinin baﬂvurusu üzerine ald›¤› karar, bu gerilimin
istikrar›m›za daha fazla zarar vermeden ortadan kald›r›labilmesi olana¤›n› yaratm›ﬂt›r. Bu durum
sonras›nda TBMM’de al›nan erken seçim karar›ndan sonra Meclisimizin anayasa de¤iﬂikli¤i paketi
konusunda aceleci bir tav›r içine girmesinin uygun olmad›¤›n› düﬂünüyorum. ‹dari sistemimizle ilgili köklü de¤iﬂiklikler yaratabilecek bu de¤iﬂiklik önerileri gerekti¤inde yeni meclis taraf›ndan ele
al›nmal›d›r. Görevdeki meclis ve iktidar, ülkemizi al›nan karar do¤rultusunda sa¤l›kl› bir ﬂekilde seçime götürmelidir.
Bu seçime giderken laik, demokratik cumhuriyet de¤erlerinden taraf olan siyasi partilerin seçimlere parti ç›karlar›ndan çok ülkemizin ça¤daﬂ, demokratik ve laik gelece¤ini dikkate alan bir sorumluluk anlay›ﬂ› ile milyonlar›n alanlardaki taleplerine kulak vererek girmesi ﬂart olmuﬂtur. Geniﬂ toplum kesimlerinin bu uyar›lar› da dikkate al›narak merkez sa¤da ve merkez solda yarat›lan
birleﬂme ve birliktelikler çok yararl› olmuﬂtur.
Siyasi partilerimizin ald›klar› bu kararlar sonras›nda ülkemizin son y›llarda yaﬂad›¤› gerilimin
kal›c› bir ﬂekilde ortadan kald›r›lmas›nda seçimin de¤il seçim sonuçlar›n›n etkili olaca¤› tüm örgütlü kesimlerce de dikkate al›nmal›d›r.
Ülkemizin bu sorunlar› bir an önce çözmesi ve enerjisini, ulusal politikalar›m›z ekseninde ça¤daﬂ ekonomik ve sosyal de¤erlerle kalk›nma ve geliﬂme alan›na harcamas› en önemli hedefimiz
olmal›d›r. Ça¤daﬂ uygarl›k seviyesine ulaﬂabilmenin yolu laik, demokratik bir sistem içinde ulusal
politikalar çerçevesinde ekonomik kalk›nma ve sosyo-kültürel geliﬂmeden geçmektedir.
Yap›lacak seçimlerin ülkemizin bu alanda, istikrar içinde ilerleyebilmesine olanak tan›yacak bir
ﬂekilde sonuçlanmas›n› ve gelece¤imizin ayd›nl›k olmas›n› diliyorum.
Selam ve sayg›lar›mla...

Fevzi Durgun

KAPAK

Enerjinin Stratejik Önemi ve
Enerji Tüketimi Açısından
Genel Görünüm
Do¤an YILMAZ
‹nﬂaat Mühendisi

ünyada son y›llarda artarak
yaﬂanan s›cak çat›ﬂmalar›n
ve hegemonya kurma çabalar›n›n temelinde enerji kaynaklar›na sahip olma, taﬂ›ma yollar›n› denetim alt›na alma ve enerji ticaretini kontrol alt›nda tutma çabalar›
bulunmaktad›r.
Küreselleﬂmeyle birlikte çok
uluslu sermayenin ve dünya çap›nda büyük enerji ﬂirketlerinin uluslar
aras› enerji ticaretini kendi ç›karlar›
do¤rultusunda yönlendirme ve gerçekleﬂtirme çabalar› daha etkili olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Dünya üzerindeki
enerji politikalar› dev çok uluslu ﬂirketlerin etkisi alt›nda belirli odaklardan yönlendirilmeye baﬂlanm›ﬂ,
devletlere ve ulusal düzeyde hizmet
veren kuruluﬂlara ise bu sektörde
"düzenleyici, yönlendirici birer unsur olarak yeni görevler biçilmiﬂtir.
ABD’nin Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u
politikas›n›n temelinde de özellikle
Ortado¤u, Hazar ve Kafkaslar ile
Orta Asya’daki enerji kaynaklar›n›n
ve enerji nakil hatlar›n›n denetimi
önemli bir yer tutmaktad›r.
Enerji konusunda küresel güçler
bir taraftan kendilerinin ve di¤er ülkelerin enerji ihracat yollar›n› denetim alt›nda tutmaya çal›ﬂmaktad›r.
Di¤er taraftan ise geliﬂmiﬂ ülkeler,
enerji politikalar›n›n belirlenmesinde arz güvenli¤i aç›s›ndan kendi
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kaynaklar›n› geliﬂtirmenin yan› s›ra,
ithal edilecek kaynaklarda, gerek
enerji kayna¤› türü ve gerekse bu
kaynaklar›n sa¤land›¤› ülkeler aç›s›ndan kaynak çeﬂitlili¤i yaratmay›
öne ç›karmaktad›r. Bir di¤er deyiﬂle
bu ülkeler ithal kaynaklara ba¤›ml›l›¤›ndaki riskleri en aza indirmeye
çal›ﬂmaktad›rlar. Bu yaklaﬂ›m›n temelinde kaynak çeﬂitlendirme ve
denge unsurlar› yer almaktad›r.
Dünyada 2005 y›l› itibariyle tüketilen enerjinin % 37’si petrol, % 28’i
kömür, % 23’ü do¤al gaz, %6’s› Hidroelektrik, % 6’s› ise Nükleer enerjiden üretilmiﬂtir.
1973-2002 y›llar› aras›ndaki dönemde küresel toplam nihai enerji
tüketimi % 56 düzeyinde art›ﬂ göstermiﬂtir. Ancak bu art›ﬂ OECD yap›lanmas› içindeki geliﬂmiﬂ ülkelerde
% 30 ile s›n›rl› kalm›ﬂt›r. OECD d›-

ﬂ›nda kalan ülkelerin nihai enerji tüketimlerinin toplam› ise iki kat›na
ç›km›ﬂt›r. OECD yap›lanmas› d›ﬂ›nda kalan ülkeler aras›nda nihai enerji tüketimindeki en yüksek oran ise
Ortado¤u bölgesinde kaydedilmiﬂtir. Bu bölgedeki art›ﬂ›n 6,86 kata
ulaﬂt›¤› görülmüﬂtür.
OECD d›ﬂ›nda kalan Avrupa ülkelerindeki toplam nihai enerji tüketiminde ise % 14 dolay›nda azalma
gerçekleﬂmiﬂtir.
Küresel toplam nihai elektrik
üretiminde temel sektörler konut,
hizmetler, ulaﬂt›rma ve sanayi sektörleridir. 2002 y›l› itibariyle toplam nihai enerjinin % 41'i sanayi
sektöründe, % 1,8’i ulaﬂ›m sektöründe ,% 56,7’si ise di¤er sektörlerde tüketilmiﬂtir.
Son y›llarda dünyadaki fosil yak›tla enerji üretiminin a¤›rl›kl› bölü-

mü ABD, Rusya Federasyonu, Çin,
Suudi Arabistan, Kanada gibi az say›da ülke taraf›ndan gerçekleﬂtirilirken enerji tüketimi seviyeleri ülkenin büyüklü¤ü ve sanayileﬂme seviyesine göre de¤iﬂmektedir. ABD,
Çin, Rusya, Japonya ve Almanya en
büyük enerji tüketicisi konumundaki ilk beﬂ ülkedir.
Dünyadaki toplam enerjinin tüketiminin yaklaﬂ›k üçte biri kuzey
Amerika’da tüketilmektedir. Bunu
%28’lik bir oranla Asya-Pasifik bölgesi izlemektedir. 2005 y›l› itibariyle
dünya enerji tüketiminin % 22,2 si
ABD’de, % 14,7’si ise Çin de, %
6,4’ü de Rusya Federasyonu'nda tüketilmiﬂtir. Bu üç ülkenin tüketimi
dünya enerji tüketiminin yar›s›na
yaklaﬂmaktad›r.
Dünya genelinde Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Pasifik bölgeleri üretimlerinin üzerinde enerji tüketirken sadece Ortado¤u bölgesi üretimdeki pay›n›n üçte biri oran›nda
enerji tüketmektedir.
Gelecekteki yirmi otuz y›ll›k süreci kapsayan bütün enerji talep tahmini senaryolar›nda birincil enerji
kaynaklar›n›n tümüne yönelik ola-

rak büyük talep art›ﬂlar› öngörülmektedir. Küresel enerji tüketimindeki güçlü art›ﬂ e¤iliminin önemli
bir k›sm›n›n geliﬂmekte olan ülkelerden kaynaklanmas› beklenmektedir.
Türkiye dünya nüfusunun %
1,2’lik pay›na sahipken toplam enerji
tüketiminde ise bu pay % 0,8 olmaktad›r. Ülkemizde kiﬂi baﬂ›na düﬂen
genel enerji tüketimi dünya ortalamas›n›n dörtte üçü kadard›r. 2005 y›l› itibariyle ülkemizdeki toplam genel enerji tüketimi içinde petrolün
pay› % 29, do¤al gaz›n pay› % 24, kömürün pay› % 27, hidroelektri¤in pay› % 9 olmuﬂ, enerjinin % 11‘i de di¤er kaynaklardan üretilmiﬂtir.
2005 y›l› itibariyle toplam enerjinin
% 31’i konutta, % 43’ü sanayide,
%20’si ulaﬂt›rma sektöründe, % 6’s› tar›m sektöründe tüketilmiﬂtir.
Bu üretim tablosuna bak›ld›¤›nda
ülkemizin enerji kaynaklar› aç›s›ndan net ithalatç› bir ülke oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Tüketim tablosunda ise sanayinin genel enerjinin % 43
gibi büyük bir bölümünü tüketti¤i
ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum, birincil kaynaklarla enerji üretiminde
öz kaynaklar›m›z›n öncelikle ve en

üst düzeyde geliﬂtirilmesi ve ithal
edilecek kaynaklarda ise kaynaklar›n sa¤land›¤› ülkeler aç›s›ndan kaynak çeﬂitlili¤i yarat›lmas› gere¤ini
aç›kça ortaya koymaktad›r.
Hidroelektrik Enerji Potansiyelimizin
Geliﬂtirilmesi ve Ulusal Sanayimiz
Elektrik enerjisi üretiminde yerli
ve yenilenebilir kaynaklar›n öncelikli olarak geliﬂtirilmesinin hem ülkemiz hem de dünyam›z için taﬂ›d›¤›
önem her geçen gün daha fazla ortaya ç›kmaktad›r. Ortalama yüksekli¤i
1300 m olan ülkemizdeki topo¤rafik
yap› ve hidrolojik koﬂullar hidroelektrik enerji üretimi aç›s›ndan ülkemizi avantajl› k›lmaktad›r. Ancak
hidrolik kaynak aç›s›ndan ﬂansl› say›lan ülkemiz bu kaynaklar›n de¤erlendirilmesi aç›s›ndan çok ﬂansl› de¤ildir. Ülkelerin ekonomileri aç›s›ndan önemli olan hidrolik kaynaklar›n, Avrupa ülkelerinde tamam›na
yak›n› de¤erlendirirken Türkiye’de
halen %36’l›k bir k›sm› de¤erlendirilmektedir. 2005 y›l› itibar›yla ülkemizin geliﬂtirilebilecek toplam hidroelektrik enerji potansiyeli kurulu
gücü 36 697 MW olarak verilmekte-
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(HES) birçok avantaj› bulunmaktad›r.
Bu avantajlar enerji tesislerinde hidroelektrik santrallere öncelik verilmesini gerektirecek avantajlar olup ekonomik, çevresel ve stratejik olmak
üzere üç ana grupta toplanabilir.
Ekonomik olarak ele al›nd›¤›nda
hidroelektrik santrallerin yat›r›m›n›n büyük bir bölümünün ulusal oldu¤u ve yap›lan harcamalar›n yaklaﬂ›k %75’inin yurtiçi harcamas› olarak
yap›ld›¤› görülmektedir. Bir di¤er
deyiﬂle HES yat›r›mlar›nda ithal mal
ve hizmetlerin toplam yat›r›ma oran›
ve dolay›s›yla döviz harcamas› en
düﬂük seviyededir. Bunun yan› s›ra
yak›t gideri de olmad›¤› için ilk yat›r›m d›ﬂ›nda iﬂletme süresince de herhangi bir döviz harcamas› yoktur

ﬁekil 1: Hidroelektrik Santrallerin Mevcut Durumu

:
:
:
:

dir. Halen hidroelektrik potansiyelimizin ortalama y›ll›k enerji üretimi
olarak %36’s› iﬂletmede, %10’u inﬂa
halinde olup geriye kalan %54’ü ise
geliﬂtirilmek üzere beklemektedir.
Arta kalan bu potansiyelin h›zla geliﬂtirilebilmesi amac›yla özel sektörün bu alana yat›r›m yapmas›, çeﬂitli yasa ve yönetmeliklerle getirilen
sat›n alma garantisi ve muafiyetlerle
teﬂvik edilmektedir.
Hidroelektrik Potansiyelimiz
ve Art›ﬂ›
DS‹ ve E‹E taraf›ndan, 25 su havzas›nda yap›lan çal›ﬂmalar sonucu
teorik Elektrik Enerjisi Üretim Potansiyelimiz brüt 433 milyar kWh/y›l,
teknik potansiyelimiz 250 milyar
kWh/y›l, ekonomik elektrik enerji
üretim potansiyelimiz 126 milyar
kWh/y›l olarak belirlenmiﬂtir. Ancak
teknik hidroelektrik potansiyelde zamanla teknik olanaklar›n artmas›na
de¤erlendirme kriterlerine ba¤l› olarak bir art›ﬂlar olmaktad›r. Di¤er bir
deyiﬂle ekonomik hidroelektrik potansiyel, dünyadaki ve o ülkedeki
ekonomik konjonktüre ba¤l› olarak
de¤iﬂimler gösterebilmektedir.
Uzun dönemde gerek inﬂaat tekni¤inde gerekse HES’lerin elektromekanik teçhizat üretiminde olabilecek geliﬂmeler sonucunda maliyetlerde azalma ve buna ba¤l› olarak da ilave küçük HES potansiyelinin geliﬂtirilmesinde art›ﬂ olabil-
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36 697 MW (716 HES)
12 878 MW (138 HES)
10 380 MW (55 HES)
2 498 MW (83 HES)

Elektrik Enerjisinin
Stratejik Önemi
1988 y›l›nda yay›nlanan TUS‹AD
Enerji Raporu’nda ülkemizde endüstrinin gereksinim duydu¤u enerjinin %57.4’ünün elektrik enerjisinden sa¤land›¤›, bu ba¤›ml›l›¤›n dünya ülkelerinde ise % 42.2 düzeyinde
oldu¤u belirtilmektedir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda da elektrik enerjimizin
ucuz, temiz ve güvenilir olmas›n›n
ulusal sanayimiz aç›s›ndan önemi
artmaktad›r.
Ülkemizin hidroelektrik enerji

mektedir. Son olarak DS‹ taraf›ndan
yap›lan ön tahmin hesaplar›nda 126
milyar kWh/y›l olan hidroelektrik
enerji potansiyelimizin 163 milyar
kWh/ y›l’a yükselebilece¤i görülmüﬂtür. Ülkemizdeki hidroelektrik
santralar›n mevcut durumu ﬁekil 1
de verilmektedir.
Hidroelektrik Santrallerin
Avantajlar›
Ülkemizde di¤er alternatifleri
karﬂ›s›nda hidroelektrik santrallerin

ﬁekil 2: Do¤algaz ve Hidroelektrik Enerji Üretimi (Y›ld›z 2007)
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ﬁekil-2 incelendi¤inde 1998 y›l›ndan itibaren hidroelektrik enerji üretiminin düﬂtü¤ü ve bunun yerine do¤algaz kombine çevrim santralar›yla enerji üretiminin h›zla artt›¤› görülmektedir. Ayn› ﬂekilde 1995 y›l›ndan itibaren do¤al gaz ile elektrik enerjisi üretimindeki h›zl› art›ﬂ e¤ilimi dikkat çekmektedir. Bu süreçte Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi üretimi de artmaktad›r.

potansiyeli topo¤rafik ve hidrolojik
özellikler aç›s›ndan tüm yurda eﬂit
olarak da¤›lmam›ﬂt›r. Bu da¤›l›mda
Dicle ve F›rat Havzas› ve dolay›s›yla
GAP bölgesi barajlar› a¤›rl›kl› bir yer
tutmaktad›r. 2005 y›l›nda üretilen
hidroelektrik enerjinin %47’sinin sadece Keban, Karakaya ve Atatürk
barajlar›ndan üretildi¤i dikkate al›nd›¤›nda F›rat Havzas›’n›n ülkemizin
hidroelektrik üretim potansiyeli
içindeki yeri ve önemi ortaya ç›kmaktad›r. F›rat üzerindeki bu potansiyelin geliﬂtirilmesi sürecinde karﬂ›laﬂ›lan birçok engelin aﬂ›larak bu
projelerin tamamlanmas›n›n ekonomik ve stratejik önemi bugün daha
aç›k bir ﬂekilde görülmektedir. Bu
durum geliﬂtirilmeyi bekleyen di¤er
hidroelektrik projelerimiz için örnek
olmal›d›r.
Ülkemizde tüketilen toplam
enerjinin önemli bir bölümü elektrik enerjisi olarak tüketilmektedir.
Elektrik enerjisinin yaklaﬂ›k %50’si
ise sanayide kullan›lmaktad›r.
Elektrik üretiminde ise Türkiye’nin
di¤er do¤al kaynaklar› d›ﬂ›nda kullanabilece¤i çok zengin bir hidroelektrik potansiyeli vard›r. Buna
ra¤men, Türkiye elektrik üretiminde de giderek daha çok d›ﬂa ba¤›ml› hale gelmektedir.
Do¤al gaz kurulu gücünün h›zl›
bir art›ﬂa geçti¤i 1998 y›l›ndan bu yana, hidrolik kurulu güç artmas›na
ra¤men hidroelektrik enerji üretiminde çarp›c› bir üretim düﬂüﬂü ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunda k›smen yaﬂanan kurak periyodun da etkisi olmas›na ra¤men ana sebebin "yap›lan
do¤al gaz anlaﬂmalar› nedeniyle
üretimde do¤al gaz santrallerine verilen öncelik oldu¤u" görüﬂü a¤›rl›k
kazanm›ﬂt›r. Bu durum, do¤al gaz
anlaﬂmalar› nedeniyle mevcut
HES’in kurulu gücünden üretilebilecek enerji miktar›n›n k›s›tland›¤›n›
ve bu tehlikenin gelecek için de var
oldu¤unu düﬂündürtmektedir (Y›ld›z 2007).
2006 y›l› itibariyle ülkemizde üretilen 175.7 milyar kWh elektrik enerjisinde do¤al gaz kombine çevrim
santralar›yla üretilen elektrik enerjisinin pay› %44 olmuﬂtur. Bkz. ﬁekil
3. Elektrik Enerjisi Sektöründe Yeniden Yap›lanma.

ﬁekil-3. 2006 Y›l›nda Üretilen Elektrik Enerjisinin Kaynaklara Göre Da¤›l›m›

Elektrik enerjisi sektörünün yeniden yap›lanmas› 1980 sonras›nda
dünya genelinde global bir politika
olarak ele al›nm›ﬂ ve bu politika yans›malar›n› Türkiye’de de göstermiﬂtir. Türkiye’de 1990’l› y›llarda aﬂama
aﬂama uygulamaya geçirilen bu politika çerçevesinde çeﬂitli yasal düzenlemeler yap›lm›ﬂ, kurulan yat›r›m ve
finansman modelleri ve son olarak
al›m garantisi ile bu alana özel sektörün kat›l›m› teﬂvik edilmiﬂtir. Ancak
baﬂlang›çtaki "yap, iﬂlet" ve "yap, iﬂlet, devret" modellerinde 30 civar›nda HES projesi için yap›lan anlaﬂma-

lardaki çok yüksek olan enerji sat›ﬂ
fiyat› ve hukuksal sorunlar nedeni ile
süreç kesintiye u¤ram›ﬂt›r. Bu sistemin beklenen sonucu vermemesi ve
birim enerji maliyetini artt›rmas›
üzerine 2001 y›l›nda ç›kar›lan 4628
say›l› yasa ile lisans alma usulü ile
enerji santralleri kurma modeli geliﬂtirilmiﬂtir Bu dönemde Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu kurulmuﬂ ve
lisans alma usulü olarak getirilen yeni model için yasa ve yönetmelikler
ç›kar›lm›ﬂt›r.
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf›ndan Resmî
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Gazete’de 4 A¤ustos 2002 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren
"Lisans Yönetmeli¤i" ile su kullan›m hakk› anlaﬂmas› imzalama ve
lisans alarak elektrik enerjisi üretme konusunda farkl› bir dönem
baﬂlam›ﬂt›r.
Daha sonra 18.05.2005 tarihli Resmî Gazete’de yay›mlanan 5346 nolu
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n
Elektrik Enerjisi Üretim Maksatl›
Kullan›m›na ‹liﬂkin Kanun" ile yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan özel
sektör taraf›ndan elektrik enerjisi
üretimi teﬂvik edilmiﬂtir.
Ancak bu modelin sa¤l›kl› bir ﬂekilde ilerlemesinin önünde halen
ekonomik, bürokratik ve teknik sorunlar bulunmaktad›r. Ülkemizde
bir yandan yenilenebilir ve yerli
kaynaklar›m›z aras›ndaki hidroelektrik enerji potansiyelimizin geliﬂtirilmesi için bir dizi teﬂvikler uygulan›rken di¤er taraftan özellikle
hidromekanik ve elektromekanik
ekipman üretimi aç›s›ndan teﬂvik ve
haz›rl›klar›n yeterli olmad›¤› göze
çarpmaktad›r.
Gelecek ‹çin Enerji Arz ve
Talep Projeksiyonlar›
Türkiye Elektrik ‹letim A.ﬁ. (TE‹Aﬁ) Araﬂt›rma Planlama Koordinasyon Dairesi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan
A¤ustos 2005’te haz›rlanan Türkiye
Elektrik Enerjisi 10 Y›ll›k Üretim Kapasite Projeksiyonu (2005-2014) Raporu’nda "Projelerin bugünkü geliﬂme e¤ilimi ve talebin y›lda % 8,4 artmas› ve 2010 y›l›nda 242 milyar kWh

2014 y›l›nda 330 milyar kWh’a ulaﬂmas› durumunda 2012 y›l›ndan baﬂlayarak puant talep karﬂ›lanamamaktad›r. Bu talebin güvenilir olarak
karﬂ›lanabilmesi için 6900 MW’› rüzgar ve hidrolik, 14300 MW’› termik
olmak üzere toplam 21200 MW yeni
kapasite ilavesine gerek duyulmaktad›r" denmektedir.
Di¤er taraftan 2006-2011 y›llar›
aras›nda iﬂletmeye girmesi öngörülen inﬂa halindeki ve lisans alm›ﬂ
hidroelektrik enerji santrallerinin
kurulu güce katk›s›n›n 4100 MW
olaca¤› ve bu ilave kapasitenin
2012 y›l›ndan itibaren yeterli olmayaca¤› May›s 2006’da EPDK taraf›ndan belirtilmiﬂtir. TE‹Aﬁ 2006.
Bu yetersizli¤in önlenmesi için
2010 y›l›ndan itibaren her y›l puant güç talebine yönelik yaklaﬂ›k
3000 MW’l›k bir kurulu güç tesisi
gerekmektedir.
Bu nedenle ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklar› bir an önce
devreye almas›n›n önemi daha da
artmaktad›r.

‹nﬂaat› Devam Eden, Lisans
Müracaat› Yap›lm›ﬂ Olan ve
Lisans Alm›ﬂ Olan HES’ler
DS‹ taraf›ndan inﬂas› devam
eden 24 adet Hidroelektrik santral
projesinin toplam kurulu gücü 2722
MW olarak verilmektedir. 4628 say›l› yasa ile lisans alma usulü kapsam›nda HES kurmak amac›yla yap›lan müracaatlar›n dökümü Tablo
2’de verilmiﬂtir.
Bugüne kadar bu kanun kapsam›nda geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan projelerin say›s› 1095’e toplam kurulu gücü 14.199 MW, y›ll›k üretimi ise 38,9
milyar kWh‘a ulaﬂm›ﬂt›r. (Sevaio¤lu
2007)
Müracaat edilen bu projeler ile
Türkiye’nin halen üretti¤i toplam
enerjinin % 22'si gibi büyük bir enerji üretimin yap›lmas› planlanmaktad›r. ‹ﬂte gerek bu projelerden beklentilerin boﬂa ç›kmamas› ve enerji projeksiyonlar›ndaki talebin yerli ve yenilenebilir bir kaynak ile karﬂ›lanabilmesi, bu projelerin planlama ve
projelendirme aç›s›ndan yeterli ol-

mas› ve uygulanabilmesi ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
Enerji ihtiyac›n›n y›lda % 6.3 büyüdü¤ü dikkate al›nd›¤›nda bu talebin karﬂ›lanabilmesi için 2020 y›l›na
kadar sadece elektrik enerjisi sektörüne 105 milyar dolarl›k yat›r›m yap›lmas› gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Bunun için ise özel sektörün y›lda en
az 3-4 milyar dolarl›k yat›r›m yapmas› gerekti¤i ifade edilmektedir. Bu
yat›r›m›n olabildi¤ince büyük bölümünün ulusal sermaye ve ulusal sanayicilerimiz taraf›ndan gerçekleﬂtirilebilmesi ve bu süreçte ulusal sanayimizin desteklenmesi için gerekli
çal›ﬂmalar›n bir an önce yap›lmas›
önem taﬂ›maktad›r.
Y‹, Y‹D, ‹HD ve 4628 say›l› yasa
kapsam›nda lisans alma usulü ile 1
Nisan 2007 ‘ye kadar lisans alm›ﬂ 181
adet HES’in toplam kurulu gücü ise
4838 MW olmuﬂtur. Bu durumda lisans alan bu projeler zaman›nda tamamlan›rsa yak›n bir gelecekte özel
sektör taraf›ndan gerçekleﬂtirilecek
projelerin kurulu gücü, DS‹ taraf›ndan k›sa dönemde gerçekleﬂtirilecek
olan projelerin kurulu gücünün yaklaﬂ›k iki kat› olacakt›r. Bu durum ayn› zamanda 4628 say›l› yasa ile geliﬂtirilen projelerin do¤ru ve h›zl› bir
ﬂekilde ilerlemesinin önemini ortaya
koymaktad›r. Bu önem do¤rultusunda bu HES inﬂaatlar›nda ihtiyaç duyulacak elektromekanik ve hidromekanik teçhizat›n h›zla ve yerli üretimle sa¤lanmas› da ulusal sanayimiz aç›s›ndan ayn› derecede önem
taﬂ›maktad›r.
Yerli Kaynaklar Geliﬂtirilemezse
Çözüm Do¤al Gaz Olacak
Yap›lan incelemeler ülkemizin
enerji ihtiyac›n›n her y›l en az % 6,3
oran›nda büyüyece¤ini ortaya koymaktad›r. Ülkemizde gerek talebin
belirlenenden daha yüksek gerçekleﬂme ihtimalinin ortaya ç›kmas›ndan gerekse HES ve di¤er santrallerin yap›m›ndaki gecikmelerden kaynaklanabilecek arz aç›¤›n›n nas›l kapat›laca¤› önemli bir soru olarak ortadad›r. Bu arz aç›¤›n›n kapat›lmas›na yönelik ilave kapasite yarat›lmas›
için öncelikli olarak do¤al gaz santralleri düﬂünülecektir. Bir di¤er deyiﬂle gerekli olmas› halinde sisteme

Tablo 2. 4628 say›l› yasa ile geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan projeler (Sevaio¤lu 2007)
Tablo

2

Proje

DS‹ ve E‹E taraf›ndan

Statü

Adet Kurulu Güç Y›ll›k Enerji
(MW)

(GWh)
423,50

Kesin Projesi Haz›r

5

98,56

Planlama Raporu Haz›r

58

3.074,30

1.168,58

Master Plan› Haz›r

62

3.278,61

12.470,04

Ön ‹nceleme Raporu Haz›r

54

1.321,51

4.920,60

‹lk Etüdü Haz›r

70

594,50

2.963,47

249 8.367,48

21.946,19

Ön ‹nceleme Raporu Haz›r

820 4.313,90

11.314,48

geliﬂtirilen

Toplam
3

Tüzel Kiﬂiler taraf›ndan
geliﬂtirilen (*)

4

DS‹ taraf›ndan geliﬂtirilen

‹nﬂaat› halen devam eden

6

349,18

1.364,00

5

‹kili Anlaﬂmalar

Ön ‹nceleme Raporu Haz›r

6

734,00

2.457,00

kapsam›ndan ç›kar›lan
6

Y‹D Kapsam›ndan ç›kar›lan

Ön ‹nceleme Raporu Haz›r

1

90,00

7

Grup Hidroelektrik

Ön ‹nceleme Raporu Haz›r

13

344,26

349,00
1.501,66

Santrallar
Genel
Toplam

1095 14.198,82

38.932,33

(*) Bu Projelerin Y›ll›k Enerji Üretimleri tahminidir.

eklenmesi düﬂünülen kapasite do¤al gaz santralleri olacakt›r.
Do¤al gaz santralleri planlama
içinde arz talep dengesindeki aç›¤›n
h›zla kapat›labilmesi aç›s›ndan uygun ve gerekli bir çözüm alternatifi
olarak ele al›nabilir. Ancak enerji
üretiminde d›ﬂa ba¤›ml› oldu¤umuz
pahal› bir kayna¤›, planland›¤› dönemden daha önce kullanmaya baﬂlama zorunlulu¤u, hem enerji maliyeti hem de artan ba¤›ml›l›k aç›s›ndan olumsuzluklar yaratmaktad›r.
(Y›ld›z 2007).
Üretim planlar›nda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n geliﬂtirilece¤inden söz edilmesine ra¤men
bu kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesindeki
gecikme, üretim planlar›ndan sap›lmas› ve talebin baﬂka bir kaynakla
sa¤lanmas› sonucunu do¤uracakt›r.
Bu kayna¤›n do¤al gaz olma ihtimali çok yüksektir.
Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde yaﬂanan sorun do¤al gaz›n
enerji kayna¤› olarak kullan›lmas›
de¤il; bu kayna¤› yerli, ucuz ve temiz enerji kaynaklar›m›zdan önce
kullanarak k›t mali kaynaklar›m›z›n
yurt d›ﬂ›na ak›t›lmas›d›r. Bunun yan›
s›ra k›sa ve orta vadede gerekmedi¤i
halde, ülkenin enerji kayna¤› aç›s›ndan d›ﬂa ba¤›ml›l›k oran›n›n art›r›l›-

yor olmas›d›r. Bir di¤er deyiﬂle sorun elektrik enerjisi üretim ve iﬂletme planlamas›n›n rasyonel ve ulusal
ç›karlar›m›z› gözeten bir ﬂekilde yap›lmam›ﬂ olmas› sorunudur. Kurumlar aras› koordinasyonsuzluk, yönetsel ve yap›sal sorunlar ile finansman
zorluklar›n›n ortaya ç›kartt›¤› bu durum HES’lerin inﬂas›nda plan hedeflerine ulaﬂ›lamayabilece¤ini göstermektedir. TE‹Aﬁ taraf›ndan 2004 y›l›nda yap›lan elektrik enerjisi üretim
planlama çal›ﬂmas›ndaki yüksek talep senaryolar›nda da ilave santral
kurulu güç tercihinin do¤al gaz yönünde oldu¤u göze çarpmaktad›r
(Y›ld›z 2007).
Sonuç ve Öneriler
Ülkemizdeki sorun asl›nda bir
enerji sorunu de¤il, bu alan›n tümüne yönelik olarak ulusal bir yönetim
politikas› uygulama sorunudur.
Ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyelinin arta kalan % 65’inin öncelikli olarak geliﬂtirilmesi ulusal ç›karlar›m›z aç›s›ndan çok önemlidir.
Bu geliﬂtirme çabalar›n›n h›zl› ve sa¤l›kl› bir ﬂekilde yürütülebilmesi için
konu birçok aç›dan ele al›nmal›d›r.
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›m›z merkezi planlama ve kamusal teknik denetim gözard› edilme-
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den h›zl› bir ﬂekilde geliﬂtirilmelidir.
Bu geliﬂmenin h›zlanmamas› durumunda, artan talebi karﬂ›layabilmek
için HES’lerin yerine ilk yat›r›m maliyetleri daha düﬂük ve inﬂaat süresi k›sa olan do¤al gaz kombine çevrim
santralleri yap›lacakt›r. Bu durum da
enerjide yabanc› kaynak ba¤›ml›l›¤›n›n tehlikeli oranlara ç›kmas›na ve
elektrik enerjisi fiyatlar›n›n daha da
artmas›na neden olacakt›r.
Bu nedenle Türkiye; yerli kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesinin önündeki sorunlar› aﬂmak, gerekli finansman› sa¤lamak için modeller
üretmek ve uygulamada da yerli
kaynaklardan yana irade göstermek zorundad›r.
Bu modelde özel kesimle birlikte
kamunun güçlü ve etkin bir biçimde
ve özerk bir yap›da varl›¤›n› korumas›, uygulaman›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde
ilerlemesi ve ulusal ç›karlar›m›z esas
al›nmal›d›r. 2010 y›l›ndan hemen sonra oluﬂmas› beklenen pik enerji aç›¤›n› gidermek için kamu taraf›ndan bir
an önce ilave depolamal› HES projeleri geliﬂtirilmeli, inﬂa halindekiler bir
an önce tamamlanmal›d›r.
Yenilenebilir enerji santralar›n›n
yayg›nlaﬂmas› amac›yla yerli üretimin geliﬂtirilmesi için gerekli teﬂvik
tedbirleri uygulanmal›, üniversitesanayi iﬂbirli¤i sa¤lanmal›, Teknopark uygulamalar› enerji sektörünü
de kapsayacak ﬂekilde bir an önce
geliﬂtirilmelidir.
Yaklaﬂ›k 600 imalatç›n›n bulundu¤u, iç talebin % 70’ini karﬂ›layacak ﬂekilde üretim yapmakta olan ve ülkemiz için önemli bir sanayi kolu olan
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Türk Elektromekanik sanayi korunmal›, AR-GE faaliyetleri aç›s›ndan teﬂvik edilmeli ve geliﬂtirilmelidir.
Enerji üretim, iletim ve da¤›t›m

tesislerinde yerli elektromekanik
teçhizat›n kullan›lmas› ve mühendislik hizmetlerinin yurtiçinden sa¤lanmas› özendirilmelidir.
4628 say›l› Enerji Piyasas› Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan "yabanc› gerçek ve tüzel kiﬂiler elektrik
üretim, iletim ve da¤›t›m sektörlerinde, sektörel bazda kontrol oluﬂturacak
ﬂekilde pay sahibi olamazlar" hükmün
gere¤inin uygulanabilmesi için enerji
sektörü üretim ve da¤›t›m piyasas›
dikkatli bir ﬂekilde takip edilmelidir.
Bir yandan 4628 say›l› yasa ile
oluﬂturulan serbestleﬂme sonucunda
tüzel kiﬂiler taraf›ndan geliﬂtirilen
projelerin uygulanmas›n›n önündeki
sorunlar›n çözümü için gerekli önlemler al›n›rken di¤er taraftan bu sorunlar›n sonuçlar› de¤il nedenleri
üzerine düﬂünülerek uzun vadeli bir
ulusal enerji politikas› belirlenmelidir.
Ülkemizde elektrik sektörünün
sorunlar›n›n art›k sonuçlar› üzerinden de¤il sebepleri üzerinden ele
al›narak analiz edilmesi ve çözümler için gerekli ulusal iradenin gösterilmesi büyük önem ve öncelik
taﬂ›maktad›r.
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KAPAK

TEMSAN AŞ Genel Müdürü Osman Kadakal:

Türbin Yarışında
İddialıyız
Murat KARDAK

TEMSAN Aﬁ. ve
üniversiteler iﬂbirli¤inde
önemli projeler
baﬂlatt›klar›n› ifade
eden Osman Kadakal,
"Özel sektör
elektromekani¤e daha
fazla önem verirse
orta vadede dünyan›n
önde gelen ülkeleri
aras›na girece¤iz"
ﬂeklinde konuﬂtu.
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Dünyada Türkiye türbin, jeneratör, hidroelektrik santral yap›m›nda nerede duruyor?
Dünya üzerinde su kaynaklar›n›
ciddiye alan belli ülkeler var. Avusturya, Kanada, ABD ve Alman firmalar›
çok geliﬂmiﬂ durumdalar. Bu üretimler
bütün dünyada toplasan›z en fazla 50
ülkede vard›r. Türkiye’de durum ﬂu:
Bizde üretimde sorun yok. ﬁu anda
TEMSAN 100 megawatt’a kadar olan
türbinlerin tamam›n› üretip, montaj›n›
yapar ve çal›ﬂ›r duruma getirebilir. Burada bir sorun yok. Bütün sorun projelendirmede. Bugün TEMSAN üretimde çok geliﬂmiﬂ ülkelerin üzerine ç›kabilir. Türkiye’de elektromekanik üreten

firmalar bu konuya biraz daha a¤›rl›k
verseler dünyadaki birçok ülkenin
üzerine ç›karlar. Çünkü belli bir altyap›
var. Bizim yurtd›ﬂ›nda birçok ülkeye
malzeme satan firmam›z var ama her
ﬂey parça parça. Bütüncül bir sistem
düﬂünülmedi¤i için baz› noktalarda
geliﬂememiﬂ durumday›z.
Türkiye’de tek türbin imalatç›s›
TEMSAN. Peki, TEMSAN Türkiye’nin gereksinimi olan türbinlerin
yüzde kaç›n› üretiyor?
Net rakam vermem zor. Ancak
TEMSAN’›n Türkiye’deki ihtiyac›n büyük bölümünü karﬂ›layabildi¤ini san-

m›yorum. Buna karﬂ›n, TEMSAN gerçek anlamda yap›land›r›l›rsa, yeni teknolojilere geçiﬂle birlikte bugün ciddi
bir aç›¤› kapat›r. Bizim bütün kuruluﬂ
plan›m›z, belli say›daki personelle y›lda 150 megawatt üretmeye yönelik. Elbette TEMSAN’›n kuruluﬂundaki
amaç asl›nda çok büyüktü, ancak gerekli hamlelerin zaman›nda yap›lamamas› nedeniyle baﬂka ﬂekilde de¤erlendirilmeye baﬂland›. Türkiye’nin en çok
üzerinde durmas› gereken olay, sistemin altyap›s›n› kurmas›d›r.
TEMSAN’›n gücü elbette s›n›rl›.
TEMSAN’›n altyap›s›n› 1977’den bu
yana çok iyi bir ﬂekilde kuramamas›
dolay›s›yla bu sistemin yenilenmesi gerekirdi. Bu zamana kadar pek fazla bir
yenilenmeden söz edemiyoruz. ﬁu anda biz baz› sistemleri yenilemeye baﬂlad›k. Ama bu kadar büyük bir pazarda TEMSAN’›n tek baﬂ›na yeterli olmas› da zaten olanaks›z.
Burada özel sektöre mi ça¤r› yap›yorsunuz?
Elbette özel sektörün bu iﬂin içine
girmesi gerekiyor. Bunun d›ﬂ›nda bu
iﬂin bir ekonomik boyutu da var. Çal›ﬂanlar›n ücretlerinin yurtd›ﬂ›ndaki çal›ﬂanlar›n ücretlerinden çok farkl› olmas›, kurulu sistemin ekipmanlar›n›n yenilenme ihtiyac› var. Biz son dönemlerde yenilenmeye çal›ﬂ›yoruz ve giderek
yan sanayileri de kullanmaya baﬂl›yoruz. Dolay›s›yla piyasaya da bil-nas›l
verme noktas›na da geliyoruz. Araﬂt›rmalar›m›za göre piyasada 4.5 milyar
dolarl›k bir pazar var. Bu pazar› ithal
ürünlere kapt›rmamak için ciddi bir
at›l›m içerisine girmek zorunday›z.
Üretimi geliﬂtirmeye yönelik ne gibi
projeleriniz var?
Biz TEMSAN’a altyap›lar› iyi olan
gençleri bünyemize katt›k. Bu genç arkadaﬂlara teknik e¤itim veriyoruz. Bu
arkadaﬂlarla proje çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k. ﬁu anda TÜB‹TAK’a 5–6 projeyle
baﬂvuru yapma haz›rl›¤›nday›z. Halihaz›rda ise bir otomasyon projemiz yürüyor. Bu proje, bir santrali çal›ﬂt›rmak için
gerekli tüm donan›m ve yaz›l›mlar›n iﬂletilmesine yönelik. Bu projede yaklaﬂ›k
30 kiﬂi çal›ﬂ›yor. Kadrodaki 3 kiﬂi TEMSAN’dan. Ço¤unlu¤unu ODTÜ’deki
doktora ö¤rencilerinin oluﬂturdu¤u
ekipte Prof. Nevzat Uzay hocam›z da
yer al›yor. Bir di¤er projemiz türbinlerin

regülasyon sistemi üzerine. O da ﬂu an
Türkiye’de yap›lan bir iﬂ de¤il. Onunla
ilgili de bir kurul kurduk, TÜB‹TAK’a
baﬂvurmaya haz›rlan›yoruz. Üçüncü
projemiz de "ikaz" olacak. ‹kaz konusunda bir projeyi zaten daha önce ODTÜ yapm›ﬂ. Bizim bu projeyle adaptasyon giriﬂimimiz olacak. Sonuçta önümüzdeki y›l bir santralin yaklaﬂ›k yüzde
80-90’›n›n Türkiye’de yap›l›yor olmas›n›
sa¤lamay› planl›yoruz. Bizim çabam›z
da bu yönde. Bizim bütün sorunumuz
ortak akl›n çok düﬂük düzeyde kullan›lmas› ve bu nedenle yeterince üst enerji
yarat›lamamas›ndan kaynaklan›yor.
Bu konuda kamu kurumlar›n›n,
özel sektörün ve üniversitelerin güçlü
bir iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmas› gerekiyor.
Yaz›l›ma daha fazla önem vermemiz
gerekiyor. ﬁu aﬂamada projelerin planlamas›n› tamamlad›k. Önümüzdeki y›l
bu konuyu yeniden konuﬂal›m. O zaman size, temelleri ﬂu anda at›lm›ﬂ olan
5-6 ayr› projeden ve bunlar›n getirilerinden söz edece¤im.
Türbin ithalat› ve ithal ürünlerle rekabet düzeyimiz ne durumda?
Önlem al›nmazsa Türkiye, Çin
ürünleriyle dolup taﬂacak. Bu da ileride bizim için çok büyük bir açmaz olur.
Çünkü Çin’den gelen ürünler kaliteli
de¤il. Türbin üretiminde baz› olmazsa
olmazlar vard›r. Bunlardan biri dökümdür. Döküm konusu ciddi olarak
ele al›nmazsa, bu alanda da d›ﬂa ba¤›ml›l›ktan kurtulmam›z mümkün olmaz. Türkiye’de bu konuda ﬂu anda
çal›ﬂt›¤›m›z 3–4 büyük çapta firma var.
Fakat döküm öyle bir ﬂey ki, ﬂu anda
firmada bir sipariﬂimiz var, üçüncü defa malzemeyi reddediyoruz. Çünkü
dökümde ne olaca¤› belli olmaz. Bütün
de¤erleri verirsiniz, bir ﬂey kalitesini
bozar. Bu nedenle Çin’den gelen ürünlerle ilgili hiç kimse bir ölçme biçme
yapm›yor. Türbin isteniyor, Çin gönderiyor ama neyle karﬂ›laﬂaca¤›n›z belli
de¤il. Buna ra¤men Çin seçene¤ini savunanlar da var. Çünkü fiyatlar› çok
ucuz. Bizim, Çin kadar ucuz türbin
yapmam›z mümkün de¤il. Çünkü bir
personelimizin brüt maaﬂ› yaklaﬂ›k
1700 dolar. Bunun yüzde 50’si tekrar
devlete dönüyor. Sonuçta, Çin’deki 30
dolar ücrete karﬂ›l›k 1700 dolarl›k ücretlerle mücadele etmemiz olanaks›z.
Öte yandan, siz ülkenizdeki GSMH’ye

katk› sa¤l›yorsunuz, dolay›s›yla istihdam sa¤l›yorsunuz. Karﬂ›n›zdakiler
Türkiye’ye hiçbir ﬂey vermiyor. Burada
elektromekanikçilerin ciddi bir ﬂekilde
mücadele içine girmesi gerekiyor.
Burada bir konuya daha dikkati
çekmek istiyorum. Kimi üreticiler, daha
ucuza mal edece¤iz diye, ülke istihdam›na katk›da bulunmayan, do¤ru dürüst vergi ödemeyen yabanc› firmalar›n
düﬂük kalitede ürünlerini al›yorlar.
Böylelikle gidip, yabanc›lar›n Ar-Ge giderlerini de ödüyorlar. Ben, herkese bu
konudaki çabalara ortak olma ça¤r›s›
yap›yorum. Diyorum ki, treni kaç›rmad›k ve yar›ﬂta iddial›y›z. Özel sektör bu
konuya biraz daha a¤›rl›k verirse, orta
vadede türbin üretiminde dünyan›n
önde gelen ülkelerinden biri olaca¤›z.
TEMSAN’›n bir kamu kuruluﬂu
olmas› piyasadaki konumunu
nas›l etkiliyor?
Kamu kurumlar› özel sektörle ayn›
ﬂartlarda yar›ﬂm›yorlar. SSK primlerini
ve teﬂvikleri karﬂ›laﬂt›r›n, ne demek istedi¤imi hemen anlars›n›z. Özel ﬂirketler bize göre çok daha avantajl› konumdalar.Bir de bizde bürokratik baz› s›k›nt›lar var. Mesela kimi çal›ﬂanlar›m›z
y›lda 70-80 günlük raporlar al›yorlar.
Araﬂt›r›yoruz, böyle bir ﬂey mümkün
de¤il. Özel sektörde olsa hemen kovarlar. Biz emekli etmeye kalksak, adam
mahkemeye gidiyor, geri dönüyor. Ortada kendi kendini yeyip yeniden do¤uran bir sistem var. Bürokrasi dedi¤imiz, ﬂikayet etti¤imiz ﬂey bu sistemdir.

Osman Kadakal Kimdir?
1980 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi
Elektirik Elektronik Mühendisli¤i bölümünden mezun olam Osman Kadakal, Afﬂin
Elbistan Termik Santrali kuruluﬂunda Foster-Wheeler firmas›nda malzeme ve proje
kontrolü iﬂlemlerini yürüttü. 1984 y›l›nda
TEMSAN’da mühendis olarak görev yapmaya baﬂlayan Kadakal, daha sonra Proje Kontrol Müdürü olarak Hidroelektirik
Santrallerin (HES) otomatik kontrol, elektirik proje ve dizayn›, HES’lerin kurulmas›,
kumanda projeleri, montaj, test ve devreye
alma iﬂlemlerini yürüttü. 1996 y›l›nda
TEMSAN Aﬁ Genel Müdür Yard›mc›s›
olan Kadakal, 2003 y›l›ndan itibaren ayn›
kurumda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Baﬂkan› olarak görev yapmaktad›r.
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KAPAK

Uluslararas› Hidrojen Teknolojileri Merkezi Direktörü Prof. Dr. Nejat Veziro¤lu:

Hidrojene Geçersek
AB’yi Yakalar›z
Oktay GÜNEY

Hidrojen enerji sistemi nedir?
Bu yüzy›l içinde, önümüzdeki 30
ila 50 y›lda dünyada petrolün, do¤algaz›n, kömürün yerini hidrojen
alacak ve bunlar›n yerine yak›t olarak hidrojen kullanaca¤›z. Yak›t olarak hidrojenin kullan›ld›¤› enerji sistemine hidrojen enerji sistemi veya
hidrojen ekonomisi diyoruz. Bu kavramlar› 18 Mart 1974 tarihinde ortaya att›m. Fosil yak›tlar›n tükenmekte
oldu¤unu biliyorduk. Onlar›n yerine
yeni bir yak›t gerekliydi. Bunun yan›nda fosil yak›tlar›n çevreye büyük
zararlar verdi¤ini biliyorduk. Yani

küresel ›s›nma, asit ya¤murlar›, hava
kirlili¤i, ozon tabakas›n›n delinmesi,
denizlere petrol saç›lmas› vs gibi.
Hem fosil yak›tlar›n tükenmelerinin,
hem de dünyaya verdikleri zararlar›n kal›c› çözümü olarak hidrojen
enerjisi sistemi veya hidrojen ekonomisi kavramlar› üzerinde durduk.
Hidrojen Enerjisi Sisteminin fosil
yak›tlar olan petrol, kömür ve do¤al gazdan temel farklar› nelerdir?
Hidrojen, fosil yak›t gibi yerin alt›ndan ç›km›yor. Bu nedenle hidrojeni üretmek gerekiyor. Güneﬂ enerjisi,

Gerçek y›ll›k gelirimizin
dolar›n aﬂ›r› de¤erli
olmas› nedeniyle resmi
rakamlar›n yar›s› kadar
oldu¤unu ifade eden
Prof. Veziro¤lu,
"Derhal hidrojene
geçmeye baﬂlarsak
aradaki gelir
uçurumunu giderek
azalt›r›z. Hükümet
görevini yaparsa
hidrojene AB’den
önce geçebiliriz"
ﬂeklinde konuﬂtu.
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Prof. Veziro¤lu, Dünya Enerji Komitesince, 1990 y›l›nda,
"Yeryüzünde ‹nsanl›¤a En Yararl› Bilim Adam›" olarak ilan edildi.

su enerjisi, biyokütle, jeotermal,
nükleer enerji kullan›p hidrojen
üretmemiz gerekiyor. Neden di¤er
enerji kaynaklar›n› do¤rudan do¤ruya kullanm›yoruz da onlardan hidrojen enerjisi elde ediyoruz? Çünkü
bu yenilenebilir enerji kaynaklar›
petrol gibi, do¤al gaz gibi kuvvetli
ve sürekli de¤il.
Fosil yak›tlar, sonlanmas› çok da
uzak olmayan, tükenebilir enerji
kaynaklar›d›r. Bu yak›tlar›n, bugünkü tahminlere bak›l›rsa, 2060’l› y›llarda ço¤u tükenmiﬂ olacak. Oysa
yenilenebilir enerji kaynaklar› 5 milyar y›l boyunca tükenmesi söz konusu olmayan kaynaklard›r. Fakat bu
yenilenebilir enerji kaynaklar› tek
baﬂ›na kullan›ﬂl› de¤il. Bu kaynaklar› kullanmak için hidrojene çevirirsek en temiz, en rand›manl›, en ekonomik yak›t› üretmiﬂ oluruz. Bugün
fosil yak›tlar›n kullan›ld›¤›, akla gelebilecek her yerde, yak›t olarak hidrojen enerjisi kullan›labilir.
Hidrojen teknik olarak
nas›l elde edilir?
Bu enerji pek çok teknikle elde
edilebiliyor. Bunlardan biri elektroliz yöntemi. Suya do¤ru ak›m verirsek bir taraftan hidrojen di¤er taraftan da oksijen ç›kar, yani ayr›ﬂ›rlar.
Bunun gibi, do¤ru ak›mla güneﬂten,
rüzgardan, sudan elektrik üretilir.
Kimyasal tekniklerle de hidrojen
üretebiliriz. Örne¤in ﬂeker pancar›ndan bu yöntemle hidrojen üretebiliriz. Bugün en ucuz hidrojen böyle üretiliyor. Bu üretim yöntemi
Türkiye için çok yararl› olur çünkü
bu yöntem hem tar›mda, hem de sanayide istihdam yarat›r. Ayn› zamanda d›ﬂar›ya döviz vermenin
ötesinde, gerçekleﬂtirebilece¤imiz
ihracatla döviz kazanma olana¤›m›z bile olur.
Di¤er bir teknik de termokimyasal tekniktir. Bu teknikte baz› madenler, örne¤in demir üzerinden su
buhar› geçirilerek hidrojen aç›¤a ç›kar›l›r. Bir baﬂka teknik de direk termik sistem. Bu sistemde suyu güneﬂ
enerjisiyle 2500 dereceye kadar ›s›t›rsak sudaki hidrojen ve oksijen birbirinden ayr›lmaya baﬂlar. Buna benzer di¤er sistemler de laboratuvarlarda deneniyor.

Prof. Dr. Nejat Veziro¤lu Kimdir?
Prof. Dr. Nejat Veziro¤lu 1924 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹TÜ’de bir buçuk y›l okuduktan
sonra devlet s›nav›n› kazanarak 1943 y›l›ndan
itibaren e¤itimine Londra Üniversitesi’nde devam etti. 1951 y›l›nda Türkiye’ye dönen Veziro¤lu bir süre Toprak Mahsulleri Ofisi’nde ve
özel sektörde çal›ﬂt›ktan sonra, 1962 y›l›nda Miami Üniversitesi’nden gelen doçentlik teklifini
kabul etti ve halen bu üniversitede görev yap›yor. 1962’den bu yana hidrojenle ilgili araﬂt›rmalar yapmaktad›r. 1973 enerji krizinin baﬂlamas›n›n ard›ndan, fosil yak›tlar›n tükenmesinin
ve çevreye verdikleri zarar›n kal›c› çözümü olarak 18 Mart 1974 y›l›nda "Hidrojen Ekonomisi/
Hidrojen Enerji Sistemi" kavram›n› ortaya atm›ﬂt›r. Hemen sonra kurulan Uluslararas› Hidrojen
Enerjisi Derne¤i’nin Baﬂkan› seçilmiﬂ olup,
1976’dan bu yana ç›kmakta olan Uluslararas›
Hidrojen Enerjisi Dergisi’nin editörlü¤ünü yapmaktad›r. Dünya Enerji Komitesince, 1990 y›l›nda, "Yeryüzünde ‹nsanl›¤a En Yararl› Bilim Adam›" olarak ‹lan edilen Prof. Veziro¤lu, "Hidrojen
Ekonomisi kavram›n› ortaya atmas› ve bunun
gerçekleﬂmesi için çal›ﬂmalar›ndan" ötürü 2000
y›l›nda Nobel Ödülü’ne aday gösterilmiﬂtir.

‹nsanlar fosil yak›tlar›n terk edilmesine ve yepyeni bir enerji sistemine geçiﬂe haz›r m›?
‹nsanl›k, endüstriyel devrim baﬂlad›¤›ndan bu yana 4 defa yak›t›n›
de¤iﬂtirdi. Yak›t de¤iﬂtirmek anormal bir ﬂey de¤il. 1860’ta endüstriyel
devrim baﬂlad›¤› zaman, yak›t olarak ilk önce odun kullan›ld›. Sonra
kömür kullan›ld›, sonra petrol kullan›ld›, ﬂimdi ise do¤al gaz kullan›l›yor. Bu dört yak›t›n her biri en fazla
50- 60 y›l boyunca kullan›ld›. Enerji
sistemini hidrojene çevirdi¤imiz zaman 5 milyar y›l ayn› yak›t› kullanaca¤›z. Yani altyap›y› bir defa hidrojene göre düzenledikten sonra enerji
üretim, da¤›t›m, kullan›m sistemlerini hidrojene göre düzenledikten sonra bu altyap›y› bir daha de¤iﬂtirmeye gerek kalmayacak.

balar satmaya baﬂlad›. Toyota, Honda gelecek y›l sat›ﬂa baﬂlayacak. General Motors 2010’da, Hyundai
2012’de hidrojenle çal›ﬂan araç satmaya baﬂlayacak. Mercedes ve
Man’›n hidrojenle çal›ﬂan otobüsleri
var; birçok Avrupa, ABD, Japonya ve
Avustralya kentinde bu otobüsler ilk
örnekler olarak iﬂlemeye baﬂlad›.
Petrol ﬂirketleri 200’ün üzerinde hidrojen sat›ﬂ istasyonu kurdular ve her
geçen gün bir yenisinin temeli at›l›yor. Bunlar› göz önüne ald›¤›m›zda
diyebiliriz ki, hidrojen enerji sistemine geçiﬂ baﬂlad›, tam geçiﬂ ise 40-50
y›l sürecek. Türkiye’de bir an önce
bu sisteme geçmenin gerekleri yerine getirilirse bu durum ülkemizin
kalk›nmas›na yararl› olacakt›r. E¤er
Türkiye gecikirse, teknolojiyi d›ﬂardan alaca¤› için zarara u¤rayacakt›r.

Bugün dünyada hidrojen enerjisi
sisteminin kullan›m›na dair örnekler var m›?
Dünyan›n her yerinde yap›lan
araﬂt›rma geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n
sonucunda 2000 y›l›ndan itibaren
hidrojene geçiﬂ baﬂlad›. ﬁu anda hidrojenli otomobiller var. BMW ﬂirketi
Almanya’da hidrojenle çal›ﬂan ara-

Peki, Türkiye’de durum nedir? Yerli ﬂirketler bu iﬂle ilgileniyor mu?
Özel sektör bu iﬂle çok ilgileniyor. Merkezimiz kurulmadan önce
Türkiye’de hidrojen sistemiyle 3 ﬂirket ilgileniyordu. Bugün 35 ﬂirket
hidrojenle ilgileniyor. Bugün 40 üniversitede ar-ge çal›ﬂmas› yap›l›yor.
Hidrojene ilgi çok artt›. ﬁimdi hükü-
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metin bir bakanl›k arac›l›¤›yla veya
Hidrojen Enerjisi Kurumu gibi bir
kurum organize ederek gerekli kanunlar› ç›karmas›, düzenlemeleri
yapmas› gerekiyor. Örne¤in bugün
Türkiye’de bir hidrojen dolum istasyonu kurulamaz, çünkü bunu düzenleyecek kanun yok. Hükümet görevini yaparsa özel sektör bu iﬂ için
haz›r. Türkiye’yi AB’den önce hidrojene geçirebiliriz.
Bu enerjinin Türkiye aç›s›ndan
önemine de¤inir misiniz?
Fosil yak›tlar›n çevreye verdi¤i zarar›n maliyeti y›lda 50 milyar dolar.
Hidrojen bu maliyeti ortadan kald›r›yor. Birleﬂmiﬂ Milletler istatistiklerine
göre Türkiye ile AB aras›ndaki y›ll›k gelir fark› giderek
katlanarak büyüyecek. ABD
ile Türkiye aras›ndaki fark
da bu rakamlar›n neredeyse
2 kat›n› gösteriyor. Fakat
derhal hidrojene geçmeye
baﬂlarsak bu aradaki y›ll›k
gelir uçurumu giderek azalacak ve 2065 y›l›nda AB ile
aram›zdaki y›ll›k gelir fark›
tamamen ortadan kalkacak.
Ayr›ca, bizim bugün gerçek
y›ll›k gelirimiz resmi rakamlar›n ortaya koydu¤u rakamlar›n yar›s›d›r. Çünkü dolar
yapay olarak aﬂ›r› de¤erli.
Bizim bugünkü y›ll›k gelirimiz gerçek de¤erleriyle bakt›¤›m›zda dünya ortalamas›n›n yar›s›na denk geliyor.
2004 y›l›nda "Dünya Bar›ﬂ›
‹çin Türkiye, Dünya Bar›ﬂ› ‹çin
Hidrojen" adl› bir kitap yay›mlad›n›z. Hidrojenin dünya bar›ﬂ›na katk›s› nas›l olacak?
Dünyadaki çat›ﬂma bölgelerinin
enerji co¤rafyalar› üzerinde oldu¤unu herkes biliyor. Hidrojen sistemine
geçilince enerji savaﬂlar› ortadan kalkacak. Çünkü her ülke kendi enerjisini kendi kaynaklar›na dayanarak
üretebilecek. Orta Do¤u’yu, Orta Asya’y› ele geçirme stratejileri ortadan
kalkacak, böylece petrol savaﬂlar›na
da gerek kalmayacak.
Verdi¤iniz mücadele sonunda UNIDO (BM S›nai Kalk›nma Teﬂkilat›)
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taraf›ndan, ‹stanbul’da kurulmas›
planlanan Uluslararas› Hidrojen
Teknolojileri Merkezi (ICHET) beﬂ
y›l içinde kurulmas› koﬂuluyla Türkiye'ye verilmiﬂti. Ancak 4 y›ld›r
bu merkez için uygun arsa bulunamad›. Proje tamamlanamazsa neden olarak "arsa yoklu¤unu" mu
gösterece¤iz?
Bu merkez bütün dünyan›n hidrojene geçmesine yard›m eden, önderlik eden bir merkez. Yaklaﬂ›k 15
ülkeyle projelere baﬂlad›k. Bu ülkeler aras›nda Hindistan, Çin, Güney
Kore, Azerbaycan, Portekiz, Arjantin, Rusya, Brezilya gibi ülkeler var.
Bu merkezin Türkiye’ye çok avantaj› oluyor, olmaya da devam edecek.

Bu merkez ‹stanbul’un simgesi haline gelmeli. Oysa henüz yerleﬂke alan›m›z kesinleﬂebilmiﬂ de¤il. Biz Sar›yer’de merkezin ﬂan›na lay›k bir arsa bulmuﬂtuk, buray› çeﬂitli nedenlerle bize vermediler. Enerji Bakanl›¤› Alibeyköy’de bir yer daha gösterdi, bu arazi de ihtilafl› ç›kt›¤› için sorunun çözülmesini bekliyoruz. Bu
arsa sorununun çözülmesi tamamen
hükümetlerin ilgisine ba¤l›. Di¤er
ülkeler bu merkezin gereken ilgiyi
görmedi¤ini düﬂünerek merkezin
baﬂka bir ülkeye taﬂ›nmas›n› isteyebilirler. Umudum odur ki, bu hükümet veya baﬂka bir hükümet zaman›nda, bu merkez bir gün Bo¤azi-

çi’nde oldukça önemli bir yerleﬂkeye sahip olacakt›r.
UNIDO Lübnan’dayd›. Lübnan’da iç savaﬂ ç›k›nca UNIDO ‹stanbul’a gelmek istedi, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’na yaz›ld›, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na yazd›. Aylar
böyle geçerken Avusturya Hükümeti UNIDO’ya ülkesinde yer gösterdi
ve y›ll›¤› 1 dolar kira bedeliyle bina
sa¤lad›. Böylece biz ‹stanbul’a gelecek olan UNIDO’yu Viyana’ya kaç›rd›k. ﬁimdi Viyana’da her gün birkaç
tane konferans oluyor, 3 bin kiﬂi bu
merkezde çal›ﬂ›yor, Viyana’ya müthiﬂ döviz giriyor.
Kyoto protokolünün ortaya koydu¤u çözümle sizin önerileriniz karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
bir paradigma farkl›l›¤›
söz konusu mu? Bu ba¤lamda Kyoto protokolünün küresel ›s›nman›n ve
iklim de¤iﬂikliklerinin önlenmesinde gerçekçi bir
sözleﬂme oldu¤unu düﬂünüyor musunuz?
Kyoto Protokolü yasaklar getiriyor ama çözüm getirmiyor. Fosil yak›t kullanmay›n, karbondioksit ç›k›ﬂ›n› azalt›n diyor ama onun
yerine ne kullanabilece¤ine
dair bir öneri getirmiyor.
Asl›nda hidrojen enerjisini
önermesi gerekiyor ama buna da fosil yak›t ﬂirketleri
karﬂ› ç›k›yorlar. Geçti¤imiz
aylarda birçok bilim adam›n›n bir araya gelerek haz›rlad›¤› Uluslararas› ‹klim De¤iﬂikli¤i
Raporu yay›mland›. Bu raporu okudum ve çok suland›r›lm›ﬂ buldum.
Petrol ﬂirketleri geçti¤imiz yaz tarihlerinin en fahiﬂ kârlar›n› elde ettiler.
Bu nedenle bu petrol ﬂirketleri petrol sisteminin devam›n› istiyor. Bu
ﬂirketlerin lobileri para da¤›tarak insanlar› ve hatta hükümetleri sat›n
alabiliyorlar. Bugün hidrojen enerji
sistemine geçiﬂin yavaﬂ olmas›n›n
nedeni büyük petrol ﬂirketleridir.
Mevcut ortamda elde ettikleri yüksek kârlar›n› sonuna kadar devam
ettirmeden hidrojene geçmek istemiyorlar. Ama bu arada dünya buna
dayan›r m›, bilemiyorum…
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ömür, petrol, do¤algaz gibi
fosil yak›tlar›n yaratt›¤›
tehlikeler dünyada do¤al
yaﬂam› tehdit etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu yak›tlar›n yanmas› sonucu ortaya ç›kan CO2 ve metan gibi gazlar sera etkisi yaratarak küresel
›s›nmaya yol açmaktad›r.
Fosil yak›tlara seçenek olarak
do¤al enerji kaynaklar› konusunda yap›lan araﬂt›rmalar sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n› gündeme getirmiﬂtir. Yenilenebilir enerji "do¤an›n kendi
evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kayna¤›" olarak tan›mlanabilir. Hidrolik
(su), güneﬂ, rüzgar, jeotermal kaynaklar› hem yenilenebilir hem de
temiz enerjilerdir.
Dünyada ve Türkiye’de son y›llarda önemi gittikçe artan biyodizel de çevreye fazladan bir karbondioksit etkisi yaratmad›¤› için temiz enerjilerdendir. Bitkisel ya¤dan elde edildi¤i için bitkilerin fotosentez yoluyla do¤adan ald›¤›
CO2’yi yanma sonucu tekrar do¤aya verir.
Biyodizelin çevreyi kirletmeyen
temiz enerji olmas›n›n yan› s›ra tar›m ve hayvanc›l›¤a da katk›s› büyüktür. Özellikle petrolde d›ﬂar›ya
ba¤›ml› olan ülkemizde biyodizelin yerli üretimle gerçekleﬂmesi
halinde petrolde d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›
azaltacak da bir etkendir.
Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi ya¤l› tohum
bitkilerinden elde edilen ya¤lar›n
veya hayvansal ya¤lar›n bir katalizör eﬂli¤inde k›sa zincirli bir al-
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kol ile (metanol) reaksiyonu sonucunda aç›¤a ç›kan ve yak›t olarak
kullan›lan bir üründür. Evsel k›zartma ya¤lar› ve hayvansal ya¤lar da biyodizel hammaddesi olarak kullan›labilir.
Biyodizel petrol içermez; fakat
saf olarak veya her oranda petrol
kökenli dizelle kar›ﬂt›r›larak yak›t olarak kullan›labilir. Saf biyodizel ve dizel-biyodizel kar›ﬂ›mlar› herhangi bir dizel motoruna,
motor üzerinde herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan veya
küçük de¤iﬂiklikler yap›larak
kullan›labilir.
Biyodizelin avantajlar›
● Daha temiz yanma ürünleri
nedeniyle sürdürülebilir gelecek
ve sa¤l›kl› bir kalk›nma için katk›lar› büyüktür.
● Yabanc› kaynakl› petrole ba¤›ml›l›¤› azaltmas› nedeniyle ekonomik ve stratejik katk› sa¤lar.
● K›rsal kesimin sosyo-ekonomik yap›s›nda iyileﬂme sa¤lar. Göçün önlenmesine katk›da bulunur.
● ‹ﬂ imkanlar› yarat›r, yan sanayinin geliﬂimini sa¤lar.
● Ekonomide katma de¤er yarat›r.
Biyodizelin Türkiye’deki durumu
Ülkemizde ya¤l› tohumlardan
elde edilen ya¤lar›n kullan›m› yaklaﬂ›k olarak 68 y›l öncesine dayanmaktad›r. Atatürk’ün ilgisiyle
1930’lu y›llarda Atatürk Orman
Çiftli¤i’nde bitkisel ya¤lar›n traktörlerde kullan›lmas› için ilk çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Günümüzde ise biyodizelin
yayg›n olarak kullan›lmas›na 5 y›l
önce baﬂlam›ﬂ olup, 2004’ün son
çeyre¤i ile 2006’n›n son çeyre¤i
aras›nda doruk noktas›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu dönem zarf›nda günlük

5 ton ve üzeri üretim gerçekleﬂtiren 200’e yak›n firma Türkiye genelinde kurulmuﬂ olup büyük yat›r›mlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bunun
yan›nda ufak çapl› olarak günlük
200 litre ile 500 litre aras›nda amatör olarak üretim gerçekleﬂtiren
üretici say›s› da 1 000’in çok üzerinde oldu¤u tahmin edilmektedir.
Bu sebeptendir ki; bilinçsizce
yap›lan üretimler neticesinde hasar gören araçlar, yap›lan onca yat›r›mlar›n ülke ekonomisinde yaratt›¤› tahribat›n hiç hesaba kat›lmad›¤›n› göstermektedir.
Ekonomik yönden ilk yap›m›na
baﬂland›¤›nda ya¤ fiyatlar›n›n düﬂük, motorin fiyatlar›n›n yüksekli¤inden do¤an fark›n büyük olmas›, yap›lan bu kötü ürünlerin kullan›lmas› konusunda büyük s›k›nt›
yaratmamaktayd›. Ancak ya¤a
olan talebin aﬂ›r› artmas› sonucu
fiyatlarda büyük bir s›çramaya neden oldu. Azalan motorin fiyatlar›,
dünyada üretici say›s› belli olan
metil alkol üreticilerinden birinin
üretim hatt›n› kapatmas›ndan dolay› %300 oran›nda artan metil alkol fiyat› ve Bakanlar Kurulunda
kabul edilen 0,65 TL’lik ÖTV ile
birlikte birden biyodizele olan talebi düﬂürdü.
Devletimizin en büyük gelir
kayna¤› olan petrol ve türevlerinden elde edilen gelirlerde herhangi bir kayba neden olmamas› için
getirilen ÖTV ve lisans iﬂlemleri
için Avrupa standartlar›n›n kopyala- yap›ﬂt›r yöntemi kullan›larak TSE standard› oluﬂturulmas›
sonucu biyodizelin ülkemizde
üretilmemesi için ne gerekiyorsa
yap›lmaktad›r. Yerli tohumdan
üretilen ve motorin içerisine kat›lmas›
istenen
biyodizel
ise
ÖTV’den muaf tutulmaktad›r.
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KAPAK
RESS‹AD Baﬂkan› Tolga Bilgin:

Enerjide Çeﬂitlilik
Yarat›lmal›
Engin BALIM

Rüzgar Enerjisi ve Su

Rüzgar enerjisi nedir? Nas›l üretilir?
Rüzgar enerjisi yüz y›llard›r kullan›lan bir enerjidir. ‹lk olarak de¤irmenlerde kullan›lan bu enerjiden su çekmek için de yararlan›lm›ﬂt›r. Günümüzde ise rüzgar enerjisi santralleri
1970’lerden bu yana ticari olarak kullan›l›yor. Santrallerin çal›ﬂma ilkesi de
oldukça kolayd›r. Esen rüzgar›n karbon fiberden yap›lm›ﬂ aerodinamik üç
adet kanad› var. Bu kanatlar›n rüzgar
taraf›ndan çevrilmesiyle içeride elektrik üreten bir jeneratöre ﬂaftla ba¤l›
olan sistem elektrik üretiyor. Her bir
türbin ayr› ayr› elektrik üreterek boyutu büyütüyor.

Santralleri ‹ﬂ Adamlar›
Derne¤i (RESS‹AD) Baﬂkan›
Tolga Bilgin: "Türkiye’nin
mevcut kaynaklar›n›
verimli kullanmas›
halinde enerji aç›¤›n›
kapatmakla kalmay›p
enerji fazlas› verece¤ini"
söyledi. Uzun dönemli
planlar dahilinde enerji
politikalar›n›n çeﬂitlilik
prensibiyle yönetilmesinin
öneminin alt›n› çizen
Bilgin, "Türkiye’nin enerji
geçiﬂ koridoru olma
özelli¤ini çok iyi
de¤erlendirmesi gerekir"
ﬂeklinde konuﬂtu.
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Rüzgar enerjisinin Türkiye’de ve
dünyada yayg›nl›¤› hangi düzeyde?
2006 y›l› sonu itibariyle 75000 megavat kurulu güç var. Bunun 48500
megavat› Avrupa’da, 13200 megavat›
da Kuzey Amerika’da, geri kalan› da
di¤er yerlerde. Dünyada rüzgar santrallerine yönelik büyük bir e¤ilim var.

Özellikle küresel ›s›nma ve çevresel
kayg›lardan dolay› rüzgar santrallerine talep giderek art›yor. Türkiye’de de
ﬂu anda 2006 y›l› sonu itibariyle 50
megavatl›k rüzgar santrali var. Bu 50
megavat›n 20 megavat› 1998’den bu
yana zaten vard› ve yap-iﬂlet-devret
sistemiyle kurulmuﬂtu. ‹lk kez özel
sektör giriﬂimiyle Band›rma’da 30 megavatl›k rüzgar enerji santrali kurulunca bu kapasite yüzde 150 artarak
50 megavata ç›km›ﬂt›r. 2007 y›l› içinde
de iﬂletmeye girecek santraller var.
Devreye girecek santrallerin 65 megavat olmas› öngörülüyor.
Türkiye’nin rüzgar potansiyeli ne
kadar?
Türkiye’nin rüzgar potansiyeli
10000 megavat. Rakamlara bakt›¤›m›zda mevcut potansiyelimizin yüzde
1’inden daha az›n› kullanm›ﬂ durumda
oldu¤umuzu fark ediyoruz. Bu orana
bakarsak rüzgar enerjisinde ne kadar
geç kald›¤›m›z› görebiliriz. Ancak iﬂin

bir baﬂka boyutu da rüzgar enerji santrallerinin yat›r›m alan› olarak önünün
ne kadar aç›k oldu¤unu gösteriyor.
Rüzgar santrali kurmak isteyen yat›r›mc›lar›n neler yapmas› gerekir?
Rüzgar santralleri için yap›lmas›
gereken en önemli ﬂey rüzgar ölçümleridir. Öncelikle, rüzgar potansiyeli
yüksek yerlere gidip en az 50 metrelik
direklerle uzun dönemli rüzgar ölçümleri yap›lmas› gerekiyor. Bu ölçme süresi en az 2 y›l olmal›d›r. Böylece yat›r›mc›n›n ve finansörlerin projeyi daha
sa¤l›kl› olarak oluﬂturup o projeye güvenmeleri için 2 y›l dolay›nda bir süreçte ölçüm yap›lmas› önemli. Bunun
d›ﬂ›nda, yine o bölgede elektrik iletim
sistemi ba¤lant›s›na bakmak gerekiyor.
Çünkü ne yaz›k ki Türkiye’de bir ba¤lant› s›k›nt›s› var. Trafo merkezlerinde
TE‹Aﬁ rüzgara k›s›tlama getirmiﬂ ve o
trafo merkezinin k›sa devre gücünün
yüzde 5’iyle s›n›rlam›ﬂ. Bu da oldukça
s›k›nt› yarat›yor. Örne¤in 1000 megavatl›k bir trafo merkezi varsa bunun
sadece 50 megavat›n›n ba¤lat›lmas›na
izin veriyorlar. Bu da ciddi bir s›n›rlama say›l›r. Yol, ulaﬂ›m ve di¤er lojistik
olanaklar da yine önemli faktörler aras›nda say›labilir.
Rüzgar enerjisi santralleri
maliyetli yat›r›mlar m›d›r?
Evet, yaln›zca rüzgar santrallerinin
de¤il buna benzer tüm yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n ilk yat›r›m maliyetleri genellikle yüksektir. Enerji Bakanl›¤›’n›n yay›mlad›¤› rapora dayanarak
ifade edecek olursak rüzgarda 1 megavat kurulu güç için 1-1,3 milyon Avro,
hidroelektrik santrallerinde 1-1,2 milyon Avro, do¤al gaz santrallerinde 700800 bin Avro, kömürde 1-1,2 milyon Avro, nükleerde ise 2-2,5 milyon Avro gibi
bir kuruluﬂ maliyetinden söz edebiliriz.
Ülkemizin enerji aç›¤›n› kapatmak
için ne tür öneriler üzerinde durulabilir? Alternatif enerji kaynaklar›m›z nelerdir?
Türkiye’nin ﬂu anki tüketimi 170
milyar kilovat saattir. Bu tüketim rakam› her y›l yüzde 8 oran›nda ar›yor ve
artmaya da devam edecek. Bizim toplam rüzgar enerjisi kapasitemiz yaklaﬂ›k 30-35 milyar kilovat saat. Hidroelektrik potansiyelimiz ise yaklaﬂ›k 150

milyar kilovat saat. ﬁu an iﬂletilen, kurulu hidroelektrik enerji santralleri 40
milyar kilovat saat. Bu alanda da yaklaﬂ›k 110 milyar kilovat saatlik bir yat›r›m imkan› söz konusu. Bu kaynaklar›n toplam› mevcut tüketim talebimizi
karﬂ›lamaya yetecek düzeyde de¤il.
Bunlar›n d›ﬂ›nda kömür potansiyelimiz de bulunuyor. Türkiye’nin bu üç
kayna¤›n› sonuna kadar kullanmas›
gerekiyor. Çünkü hepsi yerli kayna¤›m›z. Su ve rüzgar yenilenebilir enerji
kaynaklar›m›z. Ama Türkiye’ye bunlar
yetmiyor. Türkiye’nin nükleer enerji
santralleri kurmaya da ihtiyac› var.
Çünkü bilinen kaynaklar›m›z bizim
gelece¤imizi kurtarm›yor. Yoksa yüzde
80’ler 90’lar seviyesinde do¤al gaza ba¤›ml› olabiliriz.
Ülkedeki enerji aç›¤›n› çözmek konusunda bizim bir düﬂüncemiz var. ﬁu
anda devletin elindeki Elektrik Üretim
Aﬁ’ye (EÜAﬁ) ba¤l› termik santraller
bulunuyor. Bu termik santrallerin y›llard›r bak›mlar› yap›lm›yor, bunlara
ödenek ayr›lm›yor ve bunlar yaklaﬂ›k
yüzde 20 kapasiteyle çal›ﬂt›r›l›yor. ﬁu
anda bu santraller tam kapasiteyle
devreye girse enerji aç›¤›m›z›n ço¤unu
kapatabilece¤imiz gibi enerji fazlas› bile verebiliriz. Biz henüz kurulu gücümüzü kullanam›yoruz. Dolay›s›yla
EÜAﬁ’ye ba¤l› tüm termik santrallerin
tam kapasiteyle çal›ﬂt›r›lmaya baﬂlanmas› gerekiyor. Bence ﬂu andaki tek ç›k›ﬂ yolu budur.
Enerji sektörünün talep ve kayg›lar›n› de¤erlendirir misiniz? Türkiye’de
ve dünyada enerji sektörünün gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
Enerji hem çok geniﬂ hem de çok

stratejik bir kavram. Ben konuyu
elektrik yönüyle ele almak istiyorum.
Bu yönüyle bakt›¤›mda Türkiye’de
ciddi bir talep art›ﬂ› var. Bu elektrik talebinin karﬂ›lanmas›nda, ülkemizin az
önce sözünü etti¤im kaynaklarla kendi kendine yetebiliyor duruma gelmesi oldukça önemli. Türkiye tek kayna¤a yo¤unlaﬂmak yerine enerjide kaynak çeﬂitlili¤ine gitmelidir. Genel olarak bakarsak Türkiye’nin tam bir
enerji geçiﬂ koridoru oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu durum Türkiye’ye stratejik aç›dan çok önemli bir güç kazand›r›yor ve bu konumumuzu iyi de¤erlendirmemiz gerekiyor. Gelecekte petrol kadar suyun da çok önemli bir
kaynak haline gelece¤ine inan›yorum.
Yaln›zca enerji kayna¤› olarak de¤il,
içme suyu olarak da su giderek önem
kazanan bir kaynak.
RESS‹AD olarak ne tür çal›ﬂmalar yürütüyorsunuz?
Biz eski bir derne¤iz ve bu sektörde
öncü konumunday›z. Birçok üyemiz
ﬂu anda yat›r›mlar yap›yor. Üyelerimiz
aras›nda Ak Enerji, Sabanc›, Bilgin
Enerji vb gruplar yer al›yor. Biz RESS‹AD olarak yat›r›mc›lar›m›z› bilinçlendiriyoruz. Tecrübeli ﬂirketlerin deneyimlerini yeni yat›r›mc› ﬂirketlerle paylaﬂarak deneyim aktarmaya çal›ﬂ›yoruz. Yeﬂil sertifika ve karbon sertifikas›
konusunda yat›r›mc›lar› bilinçlendirme çabalar›m›z› sürdürüyoruz. Çeﬂitli
konferanslar düzenliyoruz. Ayr›ca,
sektörün önünün aç›labilmesi için yap›labilecekleri hükümetlere, bakanlara,
enerji komisyonu üyelerine iletiyoruz.
Genelde taleplerimiz kabul görüyor ve
olumlu karﬂ›lan›yor.
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KAPAK

Dr. Aybars Gürpınar:

"Türkiye Nükleerden
Yararlanmal›"
Zeynep FAZLILAR

Uluslararas› Atom
Enerjisi Ajans› (IAEA)
"Nükleer Tesis Güvenli¤i
Dairesi Direktörü"
Aybars Gürp›nar,
Türkiye’nin nükleer
teknolojiden gerek
enerji alan›nda gerekse
di¤er alanlarda
yararlanmas› gerekti¤ini
söyledi. Bu konudaki
çal›ﬂmalar›n IAEA
standartlar›na uygun
olarak gerçekleﬂtirilmesi
gerekti¤inin alt›n› çizen
Gürp›nar, "nükleer santral
iﬂletmenin tek baﬂ›na
nükleer silah yapmak
anlam›na gelmeyece¤ini"
de sözlerine ekledi.
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Nükleer enerji nedir?
Prensip olarak nükleer enerji,
hafif elementlerin birleﬂmesi (füzyon) veya a¤›r elementlerin ayr›ﬂmas›yla (fisyon) elde edilen enerjiye
verilen isimdir. Burada enerji söz
konusu elementlerdeki kütlenin ›ﬂ›k
h›z›n›n karesiyle çarp›m›ndan elde
edildi¤inden (Einstein’in E=mc2
eﬂitli¤i kullan›larak) di¤er yöntemlerle (fosil yak›tlar› gibi) elde edilen
enerji de¤erlerinin çok üstündedir.
ﬁu anda kullan›lmakta olan nükleer
enerji üretimi fisyona dayanmakta
olup özellikle Uranyum-235 çekirde¤inin reaktörlerde nötron darbeleriyle ayr›ﬂmas›ndan elde edilir.
Enerji önce ›s› ﬂeklinde oluﬂur sonra
da de¤iﬂik yöntemlerle bu ›s› enerjisi (belirli bir rand›manla) elektrik
enerjisine dönüﬂtürülür.
Nükleer enerjinin baﬂlang›çtaki ve
günümüzdeki önemi nedir?
Nükleer enerji 1960’lar›n sonundan 1970’lerin sonuna kadar alt›n dönemini yaﬂam›ﬂt›r. 1970’lerde yaﬂanan OPEC krizi de araya girince nükleer enerji santralleri fosil yak›tlar›yla
iﬂleyen santrallere göre daha ekonomik bir kaynak olarak birçok ülkede
inﬂa edilmiﬂ ve iﬂletmeye sokulmuﬂtur. Nükleer enerjiyi çekici k›lan hususlar›n en önemlisi ön yat›r›m›n›n
pahal› olmas›na karﬂ›n yak›t›n ucuzlu¤u ve kolay temin edilebilirli¤i olmuﬂtur. Yani bir nükleer santral iﬂletmeye girdikten sonra yak›t için har-

canan para tüm maliyete göre neredeyse ihmal edilebilir bir düzeydedir
(genellikle toplam santral maliyetinin
%15’i kadar).
Ancak 1979’da Amerika’da Three
Mile Island (TMI) Nükleer Santrali’nde vuku bulan bir kaza, reaktör
kalbindeki yak›t›n tahrip olmas›yla
sonuçlanm›ﬂ ve d›ﬂar›ya radyoaktivite yay›lmam›ﬂ olmas›na karﬂ›n, kamuoyunu olumsuz yönde etkilemiﬂtir. 1980’lerde petrol fiyatlar›n›n yeniden düﬂüﬂe geçmesi, 1970’lerde birçok ülkenin uygulamaya baﬂlad›¤›
elektrik enerjisi tasarrufunun etkilerini göstermeye baﬂlamas› ve daha
sonra da (1986 y›l›nda) Çernobil kazas›n›n vuku bulmas› nükleer enerjiye yönelmenin büyük ölçüde sonu
olmuﬂtur.
1986’dan 2000’li y›llara kadar
nükleer enerji sektörü nükleer güvenlik konusuna odaklanm›ﬂt›r. Bunun en önemli nedeni iﬂletmecisinden, düzenleyici kuruluﬂuna kadar
sektörün her ö¤esinin nükleer enerjinin nerede vuku bulursa bulsun baﬂka bir kazaya tahammülü olmad›¤›n›n bilincine varm›ﬂ olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bu bilince var›lmas› ve daha önemlisi ortak bir "küresel nükleer güvenlik rejimi"nin
oluﬂturulmas›nda IAEA’nin çok büyük katk›s› olmuﬂtur. Nükleer güvenli¤in her konusunda (yer de¤erlendirmesi, tasar›m, iﬂletme, düzenleyici kuruluﬂ, kalite temini, nükleer
at›klar) IAEA uluslararas› standart-

lar haz›rlam›ﬂ ve ABD, Fransa, ‹ngiltere, Japonya, Çin, Rusya, Almanya
gibi nükleer enerjinin yo¤un olarak
kullan›ld›¤› ülkelerin uzlaﬂmas›yla
bu standartlar›n bütün dünyada uygulanmas›n› sa¤lamay› baﬂarm›ﬂt›r.
Bu standartlar› temel kabul eden
bir Uluslararas› Nükleer Güvenlik
Konvansiyonu imzalanm›ﬂt›r. Nükleer santral iﬂleten tüm ülkelerin (ve
de Türkiye gibi iﬂletmeyen ülkelerin baz›lar›n›n) taraf oldu¤u bu
Konvansiyon üç y›lda bir Viyana’da
gerçekleﬂtirilen toplant›lar›yla ülkelerin birbirlerini denetlemesine zemin haz›rlam›ﬂt›r.
Bu yirmi y›ll›k dönemde (1986 –
2006) yaﬂanan duraklamaya karﬂ›n
nükleer enerji dünyadaki elektrik
üretimindeki pay›n› (~%16) korumuﬂtur. Bunun üç ana nedeni bulunmaktad›r:
● Nükleer santrallerin ömrünün
uzat›lmas› – teknik ya da lisanslama
süresi nedenleriyle baﬂlang›çta örne¤in 30 y›l olan santral ömrü belirli önlemler al›nd›ktan sonra 10 y›l ya da
daha fazla bir süre için uzat›labiliyor.
● Güç artt›r›m› – yine bir tak›m
teknik geliﬂtirmelerle nükleer santrallerin azami güçleri takriben %10
oran›nda artt›r›labiliyor.

● Yük (ya da kapasite) faktörü artt›r›m› – nükleer santralin bir y›l içinde üretti¤i enerjinin ayn› süre içinde
üretebilece¤i azami enerjiye oran›
olan yük faktörü 1970’lerde %75’lerden bugün %90’lara ç›km›ﬂt›r.
Bugün nükleer enerjiye olan talepte önemli bir art›ﬂ gözlenmektedir. Birçok kaynak ve gözlemci bunu
bir nükleer rönesans olarak nitelemektedir. Bunun baﬂl›ca nedenleri
söyle s›ralanabilir:
● Nükleer güvenli¤in son 21 y›l
içinde hissedilebilir bir ﬂekilde artmas› – bu zaman diliminde nükleer
santrallerde önemli bir kazan›n vuku
bulmam›ﬂ olmas›
● Normal iﬂletme sürecinde (yani
kaza yapmad›klar› sürece) nükleer
santrallerin çevreyi etkilemedikleri
hususu
● Küresel ›s›nmayla ilgili gittikçe
artan kayg›lar (fosil yak›tlar›ndan yararlanman›n azalt›lmas› zorunlulu¤u
– Kyoto Protokolü’nün uygulanmas›)
● Uzun dönemde gaz tedarikinin
ve fiyat›n›n belirsizlik gösterebilece¤i kayg›lar›
● Gaz depolamas›n›n zorluklar›
(buna karﬂ›n nükleer yak›t›n çok
uzun süreler, yani y›llarca depolanabilme olana¤›)

Nükleer enerjinin maliyeti, di¤er
enerji üretim seçenekleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hangi düzeydedir?
Biraz önce de belirtildi¤i gibi
nükleer santrallerin ön yat›r›mlar›
büyük olmakla birlikte yak›t bedeli
bu yat›r›ma göre, fosil yak›tlar›yla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok düﬂüktür.
Bundan dolay› da iﬂletmeye baﬂlat›ld›ktan sonra yak›t bedelinin toplam
yat›r›ma göre küçük olmas› nedeniyle üretim maliyeti belirsizlikleri düﬂük bir mertebede tutulabilir ve dolay›s›yla da bu konudaki riskin yönetimi kolaylaﬂ›r.
Nükleer enerjiye dayal› elektrik
enerjisinin bugünkü teknolojiyi göz
önüne alarak yenilenebilir (güneﬂ, rüzgar, biyokütle gibi) enerjiye dayal›
elektrik enerjisiyle karﬂ›laﬂt›r›lmas›
do¤ru de¤ildir. Çünkü yenilenebilir
enerji kaynaklar› baz enerji üretiminde
kullan›lamazlar. Ayr›ca hidroelektik
enerjisinin de özellikle Türkiye gibi iklim de¤iﬂikliklerinden kolay etkilenebilecek ülkelerde baz enerji kayna¤› olarak kullan›lmas› belirli riskler taﬂ›r.
Dünyada nükleer enerji nas›l biliniyor? Bu alandaki lider ülkeler
hangileridir?
Nükleer enerjiyle ilgili olumlu ya
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da olumsuz görüﬂler genellikle nükleer enerjinin güvenli¤i ve çevreye
olan etkisiyle paralellik gösterir.
Olumsuz görüﬂlerin büyük ço¤unlu¤u nükleer enerjinin güvenli¤inin ve
çevreyle olan etkileﬂmesinin anlaﬂ›lamam›ﬂ, yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ ya da çarp›t›lm›ﬂ olmas›ndan kaynaklan›r. Buna
gösterebilecek en çarp›c› örneklerden
birisi 2006 y›l›nda Avrupa Birli¤i ülkelerinde yap›lm›ﬂ olan bir kamuoyu
araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›d›r. Bu sonuçlara göre Avrupa Birli¤i’nde yaﬂayanlar›n %50’si nükleer santrallerin
küresel ›s›nmaya katk›da bulunduklar›na inanmaktad›r. %25’i ise bu konu hakk›nda fikir sahibi de¤ildir.
Yani AB gibi e¤itim düzeyi yüksek ve elektrik enerjisinin önemli bir
bölümünü nükleer enerjiden temin
eden bir nüfusun bile ancak %25’i bu
konudaki bilimsel gerçeklerin fark›ndad›r. (Bu kamuoyu araﬂt›rmas›n›n grafik sonuçlar› Stratejik Analiz
dergisinin Mart 2007, 83. say›s›nda
benim yazm›ﬂ oldu¤um "Nükleer
Enerji ve Nükleer Güvenlik" adl› makalede verilmektedir).
Geliﬂmiﬂ ülkelerde bile nükleer
santrallerin normal iﬂletme esnas›nda çevreye radyoaktivite sal›verdi¤i
zannedilir. Bu yanl›ﬂ anlamalar›n de¤iﬂik nedenleri bulunmakla birlikte
Çernobil kazas›n›n b›rakm›ﬂ oldu¤u
derin izlerin silinmesinin çok uzun
bir zaman almas› bunlar›n aras›nda
en önemlilerinden birisidir. Bütün
bunlar›n yan›nda nükleer santrallerin örne¤in Avrupa’daki kötü imaj›na karﬂ›n elektrik üretimine katk›lar›
%32 (yani dünya ortalamas›n›n iki
misli) dir.
Nükleer enerji konusunda lider
ülkeler olarak Fransa, ABD, Rusya,
Japonya, Kanada ve Kore’yi sayabiliriz. Almanya 10 y›l kadar önce Yeﬂiller’in iktidar›nda nükleer santrallerin
kapat›lmas› konusunda karar ald›rm›ﬂ olmas›na karﬂ›n bu ülkede henüz ciddi bir nükleer santral iﬂletmesine son verme olay› gerçekleﬂmemiﬂtir. ‹lerisi için ise en iddial› programlar› olan ülkeler Çin, Hindistan,
Rusya ve Kore’dir.
Türkiye nükleer teknolojinin
neresinde?
Türkiye 1960’l› y›llar›n baﬂ›ndan
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beri Çekmece’de bir araﬂt›rma reaktörü iﬂletmektedir. Ancak son on y›l içinde bu reaktörün iﬂletilmesi k›sa süreler için gerçekleﬂmiﬂtir. Nükleer santral konusu ise 1970’lerin ortalar›ndan
bu yana aral›klarla üç kez ciddi bir ﬂekilde gündeme al›nm›ﬂ ve hatta proje
ihale de¤erlendirmesi aﬂamas›na kadar getirilmiﬂtir. Ancak her defas›nda
de¤iﬂik nedenlerle sonuca var›lamam›ﬂ ve konu yeniden rafa kald›r›lm›ﬂt›r. Nükleer enerji konusu AKP’nin
hükümet program›nda mevcut olup
2006 y›l› kas›m ay›nda nükleer güç
santrallerinin kurulmas›yla ilgili bir
yasa tasar›s› TBMM’ye gönderilmiﬂtir.
Bu tasar› meclis komisyonlar›ndan
geçmiﬂ olup halen TBMM Genel Kurulu gündemindedir.
Bu yasa tasar›s›n›n amac› nükleer
santral projelerini yat›r›mc› kuruluﬂlara çekici hale getirmek, kamu ile
özel sektör aras›nda uyum ve eﬂ güdüm sa¤lamakt›r. ﬁu anda nükleer
santral yap›lmas› öngörülen (ve etütleri büyük ölçüde gerçekleﬂtirilmiﬂ)
iki yer mevcuttur: Akkuyu (Silifke’nin bat›s›nda) ve Sinop.
Türkiye nükleerden ne ölçüde yararlanmal›? Nükleer santraller kurulmal› m›?
Tükiye nükleer enerjiden tabii ki
yararlanmal›d›r. Bu yararlanma nükleer güvenli¤in tam anlam›yla sa¤lanmas›na tabi olmal›d›r. Türkiye
IAEA güvenlik standartlar›n› uygulamal› ve güvenlik konusundaki
uluslararas› antlaﬂmalara riayet etmelidir. Zaten Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu da IAEA standartlar›n› uygulamaya ve nükleer santral projesinde bu standartlara riayet etmeye
büyük özen göstermektedir.
Tabii ki kaç ünite nükleer santral
kurulmas› gerekti¤inin saptanmas›
ekonomik analiz sonuçlar›na ba¤l›d›r. Ancak alt yap› maliyeti oldukça
yüksek olan böyle bir yat›r›mda yaln›zca bir ünite inﬂa etmenin ekonomik olmayaca¤› aç›kt›r.
Nükleer santral yer seçimi ve de¤elendirmesi için IAEA’nin güvenlik standartlar› mevcuttur. Seçilmiﬂ
olan ve ileride seçilecek yerlerin bu
standartlarda belirtilen ﬂekilde de¤erlendirilmeleri gerekir. TAEK gerek Akkuyu gerekse Sinop yerleri-

Dr. Aybars Gürp›nar Kimdir?
1944 y›l›nda Ordu'da do¤an Aybars Gürp›nar, Princeton Üniversitesi'nde Mühendislik Mekani¤i lisans e¤itimini tamamlad›ktan
sonra California Devlet Üniversitesi ve Berkeley'den ayn› dalda MS dereceleri ald›.
Doktoras›n› 1971 y›l›nda New Mexico Üniversitesi'nde tamamlayan Gürp›nar, yurda
dönerek ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nde
görev yapmaya baﬂlad›. 1975-1979 y›llar›
aras›nda Mühendislik Bilimleri Bölümü Baﬂkanl›¤›n› yürüten Gürp›nar, daha sonra yine
ODTÜ'de Deprem Araﬂt›rma Enstitüsü Direktörlü¤ü görevini üstlendi. 1979'dan itibaren yurtd›ﬂ›nda çeﬂitli kurumlarda uzman
ve dan›ﬂman olarak çal›ﬂan Aybars Gürp›nar, 2006 itibariyle IAEA'da Nükleer Tesis
Güvenli¤i Dairesi Direktörü olarak görev
yapmaktad›r. 1974'ten bu yana 45 ülkede
60'› aﬂk›n nükleer projede proje yöneticisi,
uzman ve dan›ﬂman olarak görev yapan
Aybars Gürp›nar'›n 3 kitab› ve uluslararas›
dergi ve kongrelerde yay›mlanan 200'ün
üstünde araﬂt›rmas› bulunuyor.

nin de¤erlendirmelerini IAEA standartlar›na göre yapm›ﬂt›r ve yapmaktad›r. Ayr›ca bu yerlerin de¤erlendirmelerinin gözden geçirilmesi
(IAEA güvenlik standartlar›na uygunluk bak›m›ndan) IAEA ‘nin
göndermiﬂ oldu¤u misyonlar taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir ve ileride
de gerçekleﬂtirilecektir.
Nükleer teknolojiden enerji d›ﬂ›ndaki alanlarda yararlan›labilir mi?
Tabii ki yararlan›labilir ve yararlan›lmaktad›r. Özellikle araﬂt›rma reaktörleri ve yan tesislerinde gerek endüstride gerekse t›pta kullan›lan bir
çok radyoizotop üretilmektedir. Bunlar t›pta kanser teﬂhis ve tedavisinden,
barajlarda s›z›nt› olup olmad›¤›n› anlamaya ve eski eserlerin veya jeolojik
yap›lar›n yaﬂlar›n› tayin etmeye kadar
birçok konuda kullan›lmaktad›r.
Bir ülkenin nükleer santrale sahip
olmas›, ayn› zamanda nükleer silah
üretmesi anlam›na gelir mi?
Kesinlikle gelmez. Nükleer silah
üretimine yaklaﬂan teknoloji nükleer santral iﬂletmekle de¤il nükleer
yak›t üretimi (uranyumun zenginleﬂtirilmesi) ile ilgilidir. ﬁu anda
ABD ve ‹ran aras›ndaki kriz bundan
kaynaklanmaktad›r.

DERNEKTEN

Kurucu ve Onursal Baﬂkan›m›z› Ölümünün Birinci Y›l Dönümünde Sayg›yla An›yoruz:

"Ad›n› Yaﬂataca¤›z"
incirlikuyu’daki törenin ardından USÝAD Genel Merkezi’nde gerçekleþtirilen anma
toplantısında ise katılımcılar, Kemal
Özden’le ilgili anılarını tazelediler.
USÝAD Genel Baþkanı Fevzi Durgun,
Kemal Özden’le ilgili konuþmanın
hüzünlü duyguları deðil, geçmiþte
yaþananların mutluluðunu ve huzurunu verdiðini söylerken özetle:
"Dostum Kemal’le genel baþkan seçildiðim günlerin ardından yaptıðımız bir deðerlendirmede iþ yaþamı
içinde çok yoðun olmamız dolayısıyla siyasi konulara fazlaca zaman ayıramayacaðımı söyledim. O zaman
senin için bir tane de yedek genel
baþkan seçmek gerekir demiþti. Ben
de kendisine, biz de öyle yaptık zaten, sadece adını "onursal" koyduk
demiþtim. Böylece USÝAD’ın siyasi
çalıþmalarına Onursal Genel Baþkanımız Kemal Özden yoðunlaþacaktı.
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Geçti¤imiz y›l Nisan
ay›nda, 48 yaﬂ›nda
aram›zdan ayr›lan
Kurucu ve Onursal
Baﬂkan›m›z Kemal Özden,
19 Nisan’da Zincirlikuyu
Mezarl›¤›’ndaki kabri
baﬂ›nda, ölümünün birinci
y›l dönümü dolay›s›yla
an›ld›. US‹AD üyelerinin
ve Özden’in dostlar›n›n
haz›r bulundu¤u törende
dava arkadaﬂlar› Kemal
Özden’siz geçen bir y›l›
de¤erlendirdiler.
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Ama gidiþiyle bu iþi de bizim üzerimize bıraktı...
Kemal Özden’in ismi USÝAD tarafından yaþatılacaktır. Kemal Özden
ismini USÝAD’a yakıþır bir þekilde yaþatmak için onun anısına "Yerli Malları ve Tutum Haftası" içinde, her yıl
ulusal ekonomiye katkı ödülleri adı
altında ulusal sanayi ve yatırım ödülü verilmelidir. Biz USÝAD’ın kuruluþundan beri yerli mallarının önemine deðindik, çeþitli kampanyalarla,
panellerle, sempozyumlarla yerli
malı kullanımının önemini vurguladık. Yerli mallarının kullanımını teþvik etmek ve yerli mallar haftasını
güncelleþtirmek yaygınlaþtırmak
için çalıþmalar yaptık. Önceleri bu
çabalarımıza karþı alaycı tepkiler veren, bizi dinozorlukla itham eden
bazı çevreler bugün yerli malının
önemini kavramaya baþladı. Birtakım çevreler ise yerli malının önemi-

ni nedense hala unutturmak istiyor.
Bu anlamda özellikle Kemal Özden’in büyük gayretiyle yeniden ülkede önemi kavranan yerli malı kullanımının öneminin anlaþılması dolayısıyla bu ödülün Kemal Özden’in
adına verilmesi USÝAD açısından
çok anlamlı bir görevdir.
USÝAD kurulduðu günden bu yana kurucu üyelerimizin, çalıþma arkadaþlarımızın tartıþmalarıyla ortaya koydukları ve çeþitli platformlarda ifade ettikleri görüþlerin doðruluðundan emindik. Aradan geçen zamanda bu görüþlerin ne kadar doðru
olduðunu yaþayarak görüyoruz. Bizim dıþımızda da çok çeþitli kurumlar, kuruluþlar ve kiþiler de bu gerçekleri kabul etmeye baþladılar ve
bunu da açıkça belli etmeye baþladılar. Yaþayarak görülen ve kabul edilen bu görüþler ve düþüncelerimiz
14 Nisan’a damgasını vuran görüþlerdir. Bu düþüncelerimiz bir anlamda o buluþmayla hayat bulmuþtur.
14 Nisan, bizim kendimize olan
inancımızı ve güvenimizi arttıran,
çok önemli bir toplumsal olaydır"
þeklinde konuþtu.
Ümit Ülgen ise þöyle konuþtu:
"USÝAD 80 sonrası, yeni dünya düzeni ve yeni emperyalizmin yoðun baskısının yaþandıðı, her alanda kuþatılmıþ bir ortamda doðdu. Bu örgüt,
bir anlamda iþ dünyasının Kuvayımilliye örgütü oldu. Ýlk kurucu baþkanımız olarak iþ dünyasında Kuvayımilliye’nin öncülüðünü Kemal Özden
yapmıþtır. Arkadaþımız Kemal, hırslı,
mücadeleci ve özverili bir insandı.
Anadolu’dan Kıbrıs’a, Kıbrıs’tan Avrupa’ya, konferanstan mitinge her
yerdeydi Kemal Özden. Bu arada ne
yazık ki saðlıðına hiç dikkat etmedi.
Bir anlamda, kendini feda etti de diyebiliriz. 14 Nisan ulusal uyanıþına
giden yolda taþlardan birini de Kemal döþemiþtir. Bu toplumsal uyanıþı görebilmesini çok isterdim. Iþıklar
içinde uyu Kemal Özden…"
USÝAD Ankara Þube Baþkanı Cemal Çoban, yaptıðı konuþmasında
"Baþkanla tanıþtıktan sonra ondan
aldıðımız enerji ve ondan aldıðımız
bitmeyen, tükenmeyen umutlarla
hiç moralimizi bozmadan, hiç yorulmadan, Türkiye’nin, dünyanın her
yerini kendi ilgi alanımız görerek ör-

gütlenmeye çalıþıyoruz. Ankara’da
da USÝAD’ın ideallerini, felsefesini,
ilkelerini hap ayakta tutmaya çabalıyoruz. Ankara, Ýstanbul’a kıyasla daha dar ekonomik koþulları olan bir
kent. Ancak Ankara, Türkiye’nin de
merkezi olduðu için herkesin mutlaka yolunun, iþinin düþtüðü bir kent.
Bu nedenle derneðimizin Ankara’daki þubesi olarak özellikle USÝAD’ın
tüm Türkiye’deki üyelerine hizmet
verebilecek bir þube sorumluluðunda görüyoruz. Hem derneðimize yapacaðımız katkıların hem de birbirimizle olan dayanıþmamızın artması
için ekonomik yönümüzün daha da
geliþmesine ihtiyaç var. Ankara’da
bizim düzenlediðimiz etkinliklere ilgi
ve katılım oldukça yüksek. Örneðin
son olarak gerçekleþtirdiðimiz, USÝAD Danıþmanımız Sayın Prof. Dr.
Erol Manisalı’yı konuk ettiðimiz konferansa çok yoðun katılım oldu. Bu
ve benzeri etkinlikleri önümüzdeki
dönemde de sürdüreceðiz. Biz bu
ıþıðı, çalıþma azmini Onursal Baþkanımız Kemal Özden’den aldık." dedi.
Nedim Gülkaç, Kemal Özden’in
çok iyi bir dost olduðunu, kendisinin
siyasetin içinden gelen biri olmasına
karþın siyaseti doðru anlayabilmek
için onu "tersten" okumayı Kemal
Özden’den öðrendiðini belirtti. USÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Osman
Günay ise 12 Eylül döneminin ardından kendisini yeniden aydınlatan ismin gerçek bir aydın olan Kemal Özden olduðunu belirtti. Baþer Karadað da yaptıðı konuþmasında Özden’in bir numaralı þiarının tam baðımsızlık olduðunu, onun inançlı,
mücadeleci yapısıyla birleþtirdiði bu
þiarın USÝAD çatısı altında kararlılıkla sürmesi gerektiðinden söz etti.
ADD Þiþli Þubesi Baþkan Yardımcısı
Zekiye Arslan ise Kemal Özden’in
her zaman hızlı hareket eden, sabırsız ve heyecanlı yapısını siyasette de
devam ettirdiðini, siyasette de yaþamında olduðu kadar hızlı ve heyecanlı olduðunu vurguladı.
Toplantıda ayrıca, 14 Nisan mitinginin önemi ve anlamı tartıþılırken ulusalcılar için yeni bir sayfanın
açıldıðı miting sonrası süreçte USÝAD’ın duruþu ve neler yapması gerektiði görüþüldü. Deðerlendirmelerden çıkan ortak sonuç ise, USÝ-

iz, US‹AD olarak, ülkemizin ayd›nl›k gelece¤inin sa¤lanmas›, halk›n gönenç
düzeyinin yükseltilerek demokrasi içinde kalk›nman›n içinde
kalk›nman›n sa¤land›¤› sosyal
devlet olgusunun hayata geçmesi için y›lmadan çal›ﬂaca¤›z.
Cumhuriyetimizin temel de¤erlerinden verilen ödünlerin; ülkeye ve halk›m›za nelere mal oldu¤unu göstermeye ve uyarmaya
devam edece¤iz.
Yolumuz Mustafa Kemal’in
devrim ve ilkelerinin ayd›nlatt›¤›
›ﬂ›kl› yoldur.
Ülkümüz; Mustafa Kemal’in
amaçlad›¤› ulusal ekonomidir.
Güçlü bir ulusal ekonomi ve onun
yaratt›¤› gönençle bütünleﬂmiﬂ,
mutlu insanlar›n yürekten sahip
ç›kt›¤› ulusal bütünlüktür.
‹ﬂte o zaman cumhuriyetimiz, ulusal devletimiz, dünya
uluslar toplulu¤unun baﬂ› dik ve
daha onurlu bir üyesi olacakt›r.
Geçmiﬂimizin, Mustafa Kemal’in emanetinin hakk›n› ancak böylelikle verebiliriz.
Verece¤iz de…
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Kemal ÖZDEN

AD’ın yurttaþ odaklı bir dernek olarak, olanakları doðrultusunda, elde
ettiði mevzilerde mücadelesini ve
dayanıþmasını daha da arttırması ve
önüne somut hedefler koyarak çalıþma yapması oldu.
Ankara ve Ýzmir þube temsilcilerinin de katıldıðı dernek merkezindeki
toplantı, anma yemeðinin ardından
sona erdi.

US‹AD

B‹LD‹REN
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Eski Baﬂbakan Yard›mc›s› ve D›ﬂiﬂleri Bakan›, Dan›ﬂman›m›z Prof. Dr. ﬁükrü Sina Gürel:

"Cumhuriyetimizi
Hiçbir ﬁeye Feda Edemeyiz"

Eski Baﬂbakan Yard›mc›s›
ve D›ﬂiﬂleri Bakan›,
Dan›ﬂman›m›z Prof. Dr.
ﬁükrü Sina Gürel,
Türkiye’nin Cumhuriyetçi
ve tam ba¤›ms›zl›kç›
politikalara ihtiyaç
duydu¤unu belirterek,
"Ancak bu politikalar›
izleyerek emperyalizmin
sald›r›lar›na karﬂ› koyabilir
ve ülkemizi güçlü k›lar›z"
dedi. Gürel, Türkiye’nin
IMF’nin tek müﬂterisi
olmaktan, ABD ve
AB’nin dayatmalar›ndan
kurtulmas› gerekti¤ini
söyledi.
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lusal Sivil Toplum Kuruluþları
Birliði ve Kadın Araþtırmaları
Derneði’nce ÝTÜ Maçka yerleþkesi Mustafa Kemal Amfisi’nde
düzenlenen "Cumhuriyetimizin Temel Deðerleri ve Ulusal Baðımsızlıðımız" konulu panelde konuþan Gürel,
"2007 yılı, Cumhuriyet tarihinde baðımsızlıðın ve bütünlüðün tehlikeye
girdiði, ama Türk Ulusunun iradesinin verdiði mücadeleyle, tehditlerin
önünün kesildiði yıl olarak tarihe geçecek. Cumhuriyet hiç bu kadar tehdit altına girmemiþti" diye konuþtu.
Tekelci çok uluslu sermayenin,
dünyanın her yerinde emeði köle
emeði olarak kullanmak istediðine
dikkat çeken Gürel, tüm yerli giriþimcilerin taþeronlaþtırıldıðını, artık nerede, neyin, ne kadar ve kaça üretileceðinin kararının Brüksel’de, New
York’ta verildiðini ifade etti. Gürel,
"Bu tekelci çok uluslu sermaye kendi
politikalarını, ülke yönetimlerini ele
geçirerek yürütüyor. Böyle bir kuþatmanın ilk hedefi de ulus devlettir,
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özellikle de Türkiye Cumhuriyeti’dir"
diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin, tarihin ilk antiemperyalist mücadelesini vermiþ ve bu mücadeleyi büyük bir
devrimle pekiþtirmiþ olduðunu
anımsattı.
Böyle bir ülkenin, emperyalizmin
topunun aðzında olduðunu, emperyalizmin tekrar savaþmayı deneyeceðini anlatan Gürel, "Emperyalizm
ulus devlet duvarlarını kaldırmak istiyor. Yurttaþlardan, cemaatlere baðlı
güruhlar yaratarak o güruhları kontrol etmeyi hedefliyor. Bizim talihsizliðimiz, bu dıþarıdan dayatmaları içeriden de devam ettirmek isteyenlerin
kuþatması altında oluþumuzdur. Ýçerideki iþbirlikçilerle dıþarıdaki emperyalistler ortak amaçlarda birleþmiþ durumdalar. Bizimse bu iç ve dıþ
kuþatmayı kırmamız, bunun için örgütlenmemiz gerekiyor" dedi.
Bu amaçla, siyasal yelpazenin neresinde olursak olalım, Cumhuriyeti
devam ettirmek için, hepimizin kendi kulvarlarımızda, ama mutlaka yan
yana mücadele etmemiz, birleþmemiz gerektiðinin altını çizen Gürel,
þöyle devam etti:
"Bugün düþünce farklılıklarının ve
kiþisel hesapların zamanı deðil. Bu
kuþatmayı ancak aynı siyasal amaçta
birleþerek kırabiliriz. Dıþ borçtan,
IMF’nin tek müþterisi olmaktan, ABD
ve AB’nin dayatmalarından kurtulmamız, Gümrük Birliði’ni gözden geçirmemiz, siyasi ve ekonomik olarak
bölgesel iliþkilere aðırlık vermemiz
gerekiyor. Cumhuriyetimizi hiçbir þeye feda edemeyiz"

Yönetim Kurulumuz
Üye Ziyaretlerine Devam Ediyor
erneðimiz Genel Merkez
Yönetim Kurulu’nun üyelerimizin iþ yerlerine gerçekleþtirdiði ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor. Ýlk ziyaretlerin oldukça verimli sonuçlar vermesi üzerine kapsamı geniþletilen çalıþma
tüm üyelerimize ulaþacak þekilde
sürdürülüyor. Ziyaretler sırasında
üyelerimizin derneðimizle ilgili
görüþ ve önerileri alınıyor, yönetime doðrudan ulaþmalarına imkan
saðlanıyor.
Mart ayı içerisinde ziyaret edilen
üyemiz Mehmet Emin Kızılok, USÝAD’ın temel olarak iþ adamları kimliðini öne çıkarması gerektiði yönünde
tavsiyelerde bulundu. Derneðimizin
asli görevinin üyelerimizi bir araya getirerek iþ birliði imkanları saðlamak olması gerektiðinin altını çizen Kızılok,
ekonomik anlamda güçlenildikten
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Mehmet Karaduman, Filiz Esen, Osman Günay,
‹brahim Toruk, ‹brahim Bayol

sonra bireysel siyasi yönlendirmelerde bulunulabileceðini ifade etti.
Bir diðer üyemiz Ersin Söylemez
ise KOBÝ’lerin her geçen gün daha
büyük darbeler yediðini, 100 KOBÝ
içerisinden sıyrılan bir tanesinin diðerlerine zarar vererek yükseldiðini,
USÝAD’ın bu gibi sorunlar için çıkıþ
yolları bulunmasında belirleyici rol
oynaması gerektiðini belirtti.
Üyemiz Ümit Ülgen ise USÝAD’ın

siyaset ve ticaret olarak iki ayaktan oluþtuðunu ve bu iki ayaðın
birlikte geliþtirilmesi gerektiðini
söyledi. Önceki dönemlerde siyasi
ayaðın ön planda tutulduðunu ifade eden Ülgen, mevcut yönetimin
ticari ayaðı geliþtirme yönünde
adımlar atması gerektiðini belirtti.
Ülgen, ayrıca "üyelerimizin kurumsallaþarak yeni yatırımlar yapabilmelerinin saðlanması, dıþ ticaret
olanaklarının geliþtirilmesi ve USÝAD’ın daha geniþ çevrelere hitap
edebilmesi için "yerli üretim, yerli
malı" kıstaslarının üzerinde durulması" gibi noktaların altını çizdi.
Yönetim Kurulu üyelerimiz Filiz
Esen ve Osman Günay tarafındangerçekleþtirilen Tekirdað seyahatinde de,
üyelerimiz Müjdat Ayan, Ýbrahim Bayol, Ýbrahim Toruk ve Mehmet Karaduman'ın iþ yerleri ziyaret edildi.

Vali Canpolat, Denizli ﬁubemizi
Ziyaret Etti
enizli Valisi Hasan Canpolat
Denizli ﬁubemizi ziyaret etti.
3 Nisan 2007 tarihinde gerçekleﬂen toplant›da Denizli ﬁube
Baﬂkan›m›z Kaz›m Arslan, Denizli
ﬁube Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Adnan Binay, Ali Kolbaﬂ›, Hasan
Eriﬂkin, ‹brahim Aba ve Nafize Sezer
haz›r bulundular.
Bir saati aﬂk›n süren görüﬂmede
Denizli özelinden yola ç›k›larak ülke
sorunlar›n›n de¤erlendirildi¤i belirtildi. Yetiﬂmiﬂ insan gücü ve düﬂünen beyinler aç›s›ndan Denizli kentinin çok ﬂansl› bir konumda bulundu¤unu söyleyen Vali Canpolat, bu
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potansiyelin en iyi biçimde de¤erlendirilerek ülke yarar›na dönüﬂtürülmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi.
Canpolat, küreselleﬂme sürecinde ulusal ekonomilerin yerinin do¤ru saptanmas› konusuyla birlikte
US‹AD’›n bu noktada üstlenece¤i
kilit role vurgu yapt›. Denizli ﬂube
baﬂkan›m›z Kaz›m Arslan ise yerli sanayinin ve Denizli kentinin dünya piyasalar›nda rekabet edebilecek potansiyelinin var oldu¤unu, ancak bu
rekabete girebilmek için devletin
özellikle maliyetlerin düﬂürülmesi
konusunda üreticilere destek olmas›
gerekti¤ini söyledi.

Ziyaret s›ras›nda yerli sanayinin
güçlendirilebilmesi için teknolojik
geliﬂmelerin yak›ndan takip edilmesi,
araﬂt›rma- geliﬂtirmeye verilen önemin artt›r›lmas›, kalite ve pazarlaman›n önemi gibi konularda fikir birli¤ine var›ld›. US‹AD’›n Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik sorunlar›na yönelik görüﬂlerinin de aktar›ld›¤› ziyaret, görüﬂ al›ﬂveriﬂinin devam ettirilmesi dilekleriyle sona erdi.
Ziyaret sonras›nda US‹AD Denizli ﬁube yetkililerinin dergimize
yapt›¤› aç›klamada bu tarz toplant›lar›n önümüzdeki dönemde de sürdürülece¤i belirtildi.

US‹AD
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US‹AD Cumhuriyet ‹çin
Tando¤an ve Ça¤layan'dayd›
ürk siyasal tarihinin en görkemli
ve kalabalık mitinglerinden biri
olan ve politik sürece etki eden 14 Nisan Cumhuriyet Mitingine katılan örgütler arasında USÝAD da vardı. Bir
milyonu aþkın yurttaþımızın katıldıðı
büyük buluþmada, Türk ulusunun laik
Cumhuriyet konusundaki duyarlılıðı,
tam baðımsızlık ve ulusal egemenlik
konularındaki ödünsüzlüðü bir kez
daha haykırıldı. Tandoðan Meydanı’nı
dolduran ve Anıtkabir’e yürüyen
Cumhuriyetçiler arasında genel baþkanımız Fevzi Durgun, genel sekreterimiz Birol Baþaran, genel sekreter
yardımcımız Filiz Esen ve çok sayıda
USÝAD’cı da bulunuyordu.
Danıþma kurulu üyemiz, Ankara
Üniversitesi SBF Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Alpaslan Iþıklı da, kürsüde konuþma yapan isimlerden biriydi. Atılan
sloganlar, Türk Ulusunun duruþunu,
tavrını ve düþüncelerini açıkça ortaya
koyuyordu. Türk halkı 3 temel noktada oldukça duyarlı ve tepkili olduðunu tüm dünyaya gösterdi. Batı emperyalizmine ve onun desteklediði bölü-

T

cü tehdide karþı olduðunu, tam baðımsız, laik bir Türkiye istediðini ve
medyanın taraflı yayınlarına karþı öfkeli olduðunu dile getirdi.
Mitingden kısa süre sonra, gerek Ankara’da gerekse genel merkezimizde bir
durum deðerlendirmesi yapan USÝAD
üyeleri, toplumun duyarlılıklarına, ülkenin bölünmezliðine, tam baðımsızlıða
ve rejimin laik- demokratik yapısına olan
baðlılıðın ve duyarlılıðın, 14 Nisan’da Ankara’da ete kemiðe büründüðünü söylediler. Üyelerimiz, ortaya çıkan tablonun,

USÝAD’ın haklılıðını, tutarlılıðını ve öngörülerindeki isabeti bir kez daha ortaya
koyduðunu vurguladılar.
Ça¤layan Mitingine de Kat›ld›k
14 Nisan’daki tarihi buluþmada
üzerine düþeni yapan USÝAD üyeleri,
29 Nisan tarihinde Ýstanbul Çaðlayan’da yapılan Cumhuriyet Mitingine
de aileleriyle birlikte katılarak, laik,
demokratik, tam baðımsız Türkiye
mücadelesinde taraf olduklarını bir
kez daha kanıtladılar.

Kocaeli Demokrat 1 Yaﬂ›nda

O

30

rtak çabaya olan inanc›n birlikteli¤iyle h›zla büyüyen
Kocaeli Demokrat Gazetesi

1 yaﬂ›nda. Genel yay›n yönetmenli¤ini Yönetim Kurulu Üyemiz Ufuk
Saka’n›n yapt›¤› Kocaeli Demokrat

mevcut ve geliﬂmiﬂ kent habercili¤ine yeni bir bak›ﬂ›, toplumcu ve estetik bir anlay›ﬂla geliﬂtirme kararl›l›¤›nda, yay›n hayat›n›n ilk y›l›n› doldurdu.
Kentin ve kentlilerin yaﬂamlar›n›n ça¤daﬂ hukuk ve ayd›nlanma
de¤erleriyle bar›ﬂ›k bir biçimde, daha güvenli, daha zengin bir gelece¤e
do¤ru de¤iﬂimine katk› koymay› hedefleyen Kocaeli Demokrat Gazetesi’ne emek verenleri kutluyor, kendilerine baﬂar›larla dolu uzun bir yay›n hayat› diliyoruz.

DERNEKTEN
Dan›ﬂman›m›z Prof. Dr. Erol Manisal›:

"AB’ye Girmeyece¤imizi
Herkes Biliyor"
Nisan 2007 Cumartesi günü
Çankaya Belediyesi Ça¤daﬂ
Sanatlar Merkezi’nde Türkiye AB iliﬂkilerinin gidiﬂat›n› ve
bu gidiﬂat›n Türkiye’yi nereye
do¤ru sürükledi¤ini de¤erlendirdi. Konuyu iktisadi, siyasi, askeri
ve kültürel boyutlar›yla ele alan
Manisal›’n›n görüﬂlerini özet olarak sayfalar›m›za aktar›yoruz.
Türkiye AB iliﬂkileri, Türkiye
AB iliﬂkileri de¤ildir. Bu iliﬂkiler
Türkiye içindeki güç kavgas›n›n
Avrupa üzerinden hesaplaﬂmas›
ve AB kullan›larak içerideki kimi
güç odaklar›n›n kendi yollar›nda
ilerleme çabalar›d›r. AB ﬂu anda
bir araçt›r. Türkiye’de ﬂu anda ﬂeriatç› bir yap›lanma isteyenler için,
bölücüler için bir araçt›r. ﬁu anda
so¤uk savaﬂ sonras›nda Bat› kapitalizmiyle kader birli¤i yapan kimi
sermaye çevrelerinin Türkiye’yi
Bat› kapitalizmi ad›na yönetme
amaçlar›nda AB’nin ad›m ad›m yine bir araç olarak kullan›lmas› hadisesidir. ﬁu anda Türkiye Cumhuriyeti AB ile görüﬂmüyor. ‹çimizdeki iﬂbirlikçi ‹slamc›lar, bölücüler
ve kimi büyük sermaye çevreleri
kendi hesaplar›n› Türkiye AB iliﬂkileri üzerinden Türkiye içindeki
yollar›n› açacak bir biçimde yürütüyorlar. Bu güç kavgas›nda sayd›¤›m üç temel güç oda¤›na, Brüksel’den ve Washington’dan tam
destek verilmektedir. Çünkü ana
hedeflerde birleﬂmiﬂlerdir. Bu ana
hedefler cumhuriyetin, Kemalist
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US‹AD Ankara
ﬁubesi’nin düzenledi¤i
"Avrupa Birli¤i’nin
Getirdikleri ve
Götürdükleri" konulu
konferans›n konu¤u olan
Dan›ﬂman›m›z Prof. Dr.
Erol Manisal›
"Avrupa Birli¤i süreci
oligarﬂinin emperyalizmle
iﬂ birli¤i sürecidir.
Türkiye’nin AB’ye üye
yap›lmayaca¤›n› herkes
bilmesine karﬂ›n, kimse
bildi¤ini söyleyemiyor"
ﬂeklinde konuﬂtu.

düﬂüncenin ve Lozan’›n kazan›mlar›n›n ortadan kald›r›lmas›d›r. Bu
hedeflerde bölücüler de ‹slamc›lar
da iﬂbirlikçi sermaye çevreleri de
bir sacayak gibi Bat› ﬂemsiyesi alt›nda birleﬂmiﬂlerdir.
Bunun somut örneklerini son 45 y›l içinde K›br›s’ta gördük. Ankara, Brüksel, Washington, patronlar kulübü ve bölücüler K›br›s’ta
iﬂbirli¤i yapt›lar. K›br›s’a bugünkü
yönetimi birlikte getirdiler. Türkiye’nin adadan tasfiye sürecini birlikte ortaya ç›kard›lar. Irak’›n kuzeyinde Kürdistan projesinin bir
aya¤›n› birlikte haz›rl›yorlar. Baﬂka projeler de kademe kademe
gündeme sunuluyor ve çok ilginç
bir biçimde, Türkiye AB iliﬂkileri,
içerideki güç odaklar› taraf›ndan
bir kald›raç gibi kullan›l›yor. Bu
güç odaklar›na içimizdeki oligarﬂi
ad›n› verebiliriz. Çok iyi bildi¤iniz
gibi oligarﬂi, az›nl›¤›n ço¤unlu¤u
bazen askeri, bazen iktisad›, bazen
dini, bazen de hepsini birlikte kullanarak yönetmesidir. Hitler döneminde bu silah gücüyle olmuﬂtur.
Bugün din ve sermaye üzerinden
iktisadi güç, iktisadi dayatma ve
dini dayatmalarla ayn› faﬂizm yürütülmektedir. Bu antidemokratik
yap›lanma demokratik Bat› taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Bat› kendi içinde demokratik, d›ﬂar›da ise
sömürgecidir. Bugün Irak’ta silahla yap›lanlar Türkiye’de silahs›z
yap›lmaktad›r. Burada oligarﬂinin
egemenli¤inin sa¤lanmas› için em-
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peryalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
kullan›ld›¤› sessiz ve sivil darbe
süreci yaﬂan›yor. Tüm bunlar AB
üzerinden yürütülmektedir.
Son 3-4 y›l içinde ç›kart›lan kanunlara bakt›¤›n›z zaman Türkiye’nin federalleﬂmesi kanunlar›
"Avrupa istiyor" diye ç›kar›lm›ﬂt›r.
Tohumculuk Kanunu, Petrol Kanunu, buna benzer iç piyasada yabanc› tekellerin egemenli¤ini sa¤layan kanunlar "AB istiyor" diye
ç›kar›lm›ﬂt›r. Etnik ve dini ayr›mc›l›¤› özendiren, destekleyen kanunlar "AB istiyor" diye ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bunlar›n hepsi, iﬂbirlikçi ‹slamc›lar›n, bölücülerin ve kimi büyük sermaye çevrelerinin içerideki hedeflerine yard›m etmektedir. Tüm
bunlar AB bahane edilerek gerçekleﬂtirilen yeniden yap›land›rmalar›n parçalar›d›r. O halde bugün
Türkiye AB iliﬂkileri
Türkiye AB iliﬂkileri de¤ildir.
Karﬂ›l›kl› bir al›ﬂveriﬂ söz konusudur. AB ve ABD emperyalistleriyle içimizdeki oligarﬂi aras›nda
imzalanmam›ﬂ bir ortakl›k söz
konusudur.
So¤uk savaﬂ sonras›nda ABD
ve Avrupa, Lozan’›n kazan›mlar›n›
ortadan kald›rmak istiyor. Lozan
temelinde kurulan cumhuriyeti
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y›kmak istiyor. Cumhuriyetin de¤erlerini ortadan kald›rmak istiyor. Ortado¤u’da önemli hesaplar›
var ve Türkiye bu hesaplar›n ortas›nda. Türkiye’deki amaçlar›n› o
politikan›n bir parças› olarak yürütmek istiyorlar.
Türkiye ve AB iliﬂkileri dendi¤i
zaman asl›nda içimizdeki iﬂ birlikçi kökten dincilerin, bölücülerin
ve kimi sermaye gruplar›n›n ortaya koydu¤u üç unsurdan oluﬂan
oligarﬂiyi konuﬂmuﬂ oluyoruz. Bu
üç unsurdan ikisi gönüllü, biri de
gönülsüz bir iﬂ birli¤i içine girmiﬂtir. Gönülsüz iﬂ birli¤i yapan kimi
sermaye çevreleri "Biz so¤uk savaﬂ döneminde Bat›’n›n tekelleriyle kader birli¤i yapt›k, Türkiye’ye
onlar›n gözü ve gözlü¤üyle bakmak zorunday›z. Dolay›s›yla onlar
ne diyorsa yapmak zorunday›z.
K›br›s’ta, Ege’de, Büyük Ortado¤u
Projesi’nde, Ermenistan tasar›lar›nda, Fener Patrikhanesi’nde,
Dicle ve F›rat’›n sular›nda, tohumculukta, petrolde vs. onlar›n kanunlar›n› meclisten teker teker ç›karmak zorunday›z" diye düﬂünüyorlar. ‹stemeseler de, ancak Bat›
ad›na hareket edersek Türkiye’yi
yönetebiliriz" diye düﬂündükleri
için Brüksel’in ve Washington’un

planlar›na evet deyip, en baﬂta
medyalar› üzerinden onlar ad›na
çal›ﬂmaktad›rlar.
Bir di¤er unsur olarak, Bat›’yla
gönüllü iﬂbirli¤i yapan kökten dinciler ﬂöyle düﬂünüyorlar: "AB ve
ABD’yi kullanarak, ﬂimdilik ›l›ml›
‹slam’la baﬂlayaca¤›z, sonra esasl›
‹slam’a geçece¤iz. Önümüzdeki
engel Türk Silahl› Kuvvetleri.
TSK’yi AB ve Washington kanal›yla siyasetin d›ﬂ›na itece¤iz. Onlar›
hükümetlere ba¤l›, basit, teknik bir
ordu haline getirece¤iz. Sonra biz
sisteme içeride egemen olunca piyasada, e¤itimde, sa¤l›kta devletin
yerine tarikatlar› ve dini yap›lanmay› egemen hale getirince, o zaman esas amaçlad›¤›m›z ﬂeriat
projesini kuraca¤›z diye düﬂünüyorlar. Peki, ABD ve Avrupa onlar›n bu düﬂüncelerini bilmiyorlar
m›? Çok iyi biliyorlar ama onlar da
ﬂöyle düﬂünüyorlar: Ben Türkiye
içindeki hesaplar›m› di¤erleriyle
yapam›yorum. Bundan önceki koalisyon hükümetleriyle, içlerinde
adamlar›m olmas›na ra¤men yapamad›m. Ama bu gruplarla daha iyi
yürütebiliyorum." ‹çimizdeki iﬂ
birlikçi ‹slamc›larla yak›n iliﬂkiler
içine girerek, karﬂ›l›kl› örtülü bir
anlaﬂma sa¤l›yorlar.

En tutarl› iﬂ birli¤ine girenler
bölücülerdir. Çünkü Bat› da halihaz›rda Türkiye’nin bölünmesinden yana. ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice Türkiye’nin s›n›rlar›n› de¤iﬂtirmekten söz ediyor. ABD ve AB ile
bölücüler aras›ndaki iﬂ birli¤i di¤er unsurlardan daha güçlü. Orada mutlak bir bütünleﬂme var.
‹çimizdeki bu üç unsurla Bat›
emperyalizmi aras›ndaki güç birli¤inde AB iliﬂkileri anahtar rol
oynuyor. Sanki Türkiye AB’ye
üye yap›lacakm›ﬂ gibi büyük bir
oyun oynan›yor. Cumhuriyet’ten
geriye U dönüﬂü yap›lmas›nda
geçti¤imiz iktidarlar›n belgeli
suçlar› ortadad›r.
Ben 6 Mart 1995’te imzalanan
Gümrük birli¤i Anlaﬂmas›’ndan
on gün önce, Tansu Çiller ve Murat
Karayalç›n ikilisine "Bu sömürge
belgesini imzalayamazs›n›z" dedim. Gümrük Birli¤i Belgesi bir sömürge belgesidir. Türkiye’nin askersiz iﬂgaline yol açacak, Türkiye’nin dünyayla olan iktisadi iliﬂkilerini ipotek alt›na alacakt›r.
Tüm bunlar belgede yaz›l›. Tüm
bunlar› kendilerine söyledim. Ama
bu anlaﬂma, yanl›ﬂl›kla de¤il, bilerek imzaland›.
‹lk olarak ﬂunu düﬂünmek gerekir, 73 milyondan biri olarak ben
oligarﬂinin içinde miyim d›ﬂ›nda
m›y›m? ‹kincisi, kendimi oligarﬂinin d›ﬂ›nda görüyorsam oligarﬂiye
karﬂ› tutumumu aç›kça ortaya koyabiliyor muyum? Herkesin bunun hesab›n› yapmas› gerekir. Türkiye’nin AB meselesi bir yönüyle
nesnel, bir yönüyle de öznel, ahlaki bir meseledir.
AB ile Türkiye iliﬂkilerine bakt›¤›m›zda sosyal devletin tasfiye
edildi¤ini görüyoruz. Bu, her ﬂeyin
piyasaya b›rak›lmas› demektir.
Türkiye Cumhuriyeti piyasas›n›n
Bat› tekellerinin egemenli¤ine b›rak›lmas› söz konusudur. Bu egemenli¤in içimizdeki oligarﬂiye kalmas› demektir. Yani iﬂ birlikçi ‹slamc›lar›n piyasa üzerinden ilerleme sa¤lamas› anlam›na gelir. Devletin b›rakt›¤› alanlara ya yabanc›
tekel ﬂirketleri ya da tarikatlar giriyor. Türkiye’de devletin ekonomideki a¤›rl›¤› yüzde 20’nin alt›na

düﬂtü. Bu oran Bat› Avrupa’da
yüzde 40 dolay›ndad›r. Onlarda bu
oran inmiyor ancak bizde giderek
iniyor. ‹ç oligarﬂi iktidara Washington ve Brüksel’in deste¤ini
alarak gelebiliyor. Böyle oldu¤u
için devletin boﬂaltt›¤› alanlar› yabanc› tekeller ile ‹slami ﬂirketler
paylaﬂmak durumundalar. ‹ﬂte
tüm bunlar AB üzerinden oluyor.
AB, bütün aday ülkelere önce
üyelik karar›n› bildirmiﬂtir. Görüﬂmeler ondan sonra baﬂlat›l›yor.
Türkiye’ye ise üyelik söz konusu
de¤il sadece görüﬂüyorum deniyor. Üstelik bu görüﬂmeleri istersem keserim deniyor. Sen benim
tüm istediklerimi yapsan bile seni
hazmedip hazmedemeyece¤ime
karar vermek gerek deniyor. Uluslararas› iliﬂkilerde böyle bir ﬂey ancak alay konusu olabilir.
Türkiye AB iliﬂkilerindeki durumu ve görüﬂme sürecini belirleyen üç belge var. Biri, 6 Mart 1995
belgesi, ikincisi, 17 Aral›k 2004 belgesi ve di¤eri 5 Ekim 2005 belgesi.
Bu belgeler içinde Türkiye’nin
üyeli¤i yok. Avrupa organlar›n›n
Türkiye’yi alma kararlar› yok. Üstelik görüﬂmelerin arada kesilebilece¤ine, Türkiye’nin iﬂ gücü dolaﬂ›m›ndan yararlanamayaca¤›na vs
dair bir sürü maddelerle, Abdullah
Gül’ün 1996’da söyledi¤i gibi, özel
statülerle arka bahçede köpek kulübesine konan bir pozisyonda
olaca¤›z.
Görüﬂmeler ad› alt›nda, Türkiye’deki oligarﬂinin yerleﬂerek,
cumhuriyetin ve Lozan’›n tasfiyesi, ‹slamc›lar›n yabanc› tekellerle
birlikte e¤itimden sa¤l›¤a, bankac›l›ktan madenlere, tar›mdan limanlara dek her alana egemen oldu¤u ve Türkiye’nin Osmanl›’daki
çöküﬂe yeniden sürüklendi¤i bir
yap›lanma istiyorlar. ‹ﬂ birlikçi ‹slamc›lar televizyonlar›nda, gazetelerinde aç›kça Osmanl›’y› överek
yaz›p söylüyorlar.
Dün siyaset sahnesinde içimizdeki oligarﬂiyi Tansu Çiller, Murat
Karayalç›n ve onlar›n çevresindekiler temsil ediyordu. Turgut Özal,
Kemal Derviﬂ ve Ali Babacan’› da
de¤erlendirdi¤imizde aralar›nda
hiçbir fark olmad›¤›n› söyleyebili-

riz. Hepsinin temel ortak noktalar›, Bat› kapitalizminin ve emperyalizminin Türkiye’deki siyasi ve iktisadi egemenli¤ini savunmalar›d›r. Bu insanlar›n birinin eﬂinin baﬂ›n›n ba¤l› olmas›, ötekinin eﬂinin

Cemal Çoban:
Etkinliklerimiz Sürecek
Büyük ilgi gören konferans›n
aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan US‹AD
Ankara ﬁube Baﬂkan› Cemal Çoban, ﬂube olarak etkinliklerini
önümüzdeki dönemde artarak devam ettireceklerini söyledi. Toplant› sonras› yapt›¤› de¤erlendirmede "US‹AD olarak ulusal de¤erlerimizin ve cumhuriyet kazan›mlar›m›z›n korunmas› ile ilgili her
türlü çabay› sarf etmeye, her türlü
özveride bulunmaya devam edeceklerini" belirten Cemal Çoban,
bu konuda ayn› duygular› paylaﬂan demokratik kitle örgütleri ile
çal›ﬂmalar›n› ve fikirlerini paylaﬂacaklar›n›, eﬂgüdüm içerisinde daha etkin bir döneme gireceklerini
ifade etti. Sözlerine "Atatürk’ün
kurdu¤u Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti olarak, ça¤daﬂ ilkelerle yaﬂat›lmas› ve yüceltilmesi konusunda üstümüze düﬂen görevleri yapaca¤›z" ﬂeklinde devam eden Çoban, Manisal› konferans›nda oldu¤u gibi, çal›ﬂmalar›na büyük ilgi
gösterilmesinin kendileri için ayr›
bir motivasyon kayna¤› oldu¤unu
belirtti.
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Amerikal› olmas›, birinin sosyal demokrat›m demesi, di¤erinin cuma namaz›na gitmesi hiçbir fark
yaratm›yor. Hepsi de sonuçta emperyalizmin adam›, ben buna bakar›m. Eﬂlerin baﬂ›na tak›l›rsak
esas meseleyi kaç›r›r›z. Esas olan emperyalizmle iﬂ
birli¤idir. Liberali de sosyal demokrat› da ‹slamc›s› da iﬂ birli¤i yap›yorsa ayn›d›r. Kafam›zdaki k›rm›z› çizgileri yeniden belirlememiz gerekiyor.
Esas ay›r›c› unsurun emperyalizm temelinde belirlenmesi gerekiyor.
Kuru sosyal demokratl›k, gard›rop Atatürkçülü¤ü, cumhuriyete ve Atatürk’e en büyük ihanettir. Atatürk emperyalist miydi? Atatürk’ün temel
kimli¤i antiemperyalist ve ulusalc› olmas›yd›.
Esas olan budur. Bunlar›n önceli¤ini unutursak atla araban›n yerini de¤iﬂtirmiﬂ oluruz.
Bugün Türkiye ABD’nin ve AB’nin tehdidi alt›ndad›r. ﬁu anda ABD ve AB bizim stratejik orta¤›m›z de¤il stratejik düﬂmanlar›m›z haline gelmiﬂlerdir. Kürdistan projeleri ortak projeleridir. Ermenistan projeleri, Fener Patrikhanesi’nin Vatikanlaﬂt›r›lmas›, Dicle ve F›rat’›n yönetiminin Türkiye’nin elinden al›narak kendilerine verilmesi, Türkiye’nin federalleﬂtirilmesi ve giderek bölünmesi
vs hepsi de AB ve ABD’nin ortak projeleridir.
Türkiye’nin AB’ye al›nmayaca¤›n› hükümet
biliyor; mecliste okumas› yazmas› olanlar biliyor;
d›ﬂiﬂleri bürokrasisi biliyor; iﬂ çevreleri biliyor;
odalar biliyor ama bilmezden geliyorlar. Neden
baz›lar› bildi¤ini söylerken di¤erleri söylemiyor?
Oligarﬂiyle iﬂbirli¤i yapanlarla oligarﬂiye karﬂ›
olanlar aras›ndaki fark turnusol ka¤›d› gibi kimin
nerede oldu¤unu belirliyor. US‹AD en baﬂ›ndan
beri Türkiye AB iliﬂkilerinde oligarﬂiye karﬂ›,
ulusalc› cephede, yani 73 milyonun yan›nda yer
alm›ﬂt›r.
Fener Patri¤i, ‹stanbul patronlar kulübü gibi iﬂ
birlikçi çevreler "AB iliﬂkilerinde aman bir trafik
kazas› olmas›n" diyorlar. O zaman onlara soruyorum; 19 May›s, 29 Ekim, 61 Anayasas› birer trafik
kazas› m›yd›? Türkiye’nin AB’nin arka bahçesinde
bir köpek haline getirilmek istenirken, bunun engellenmesi bir trafik kazas› de¤il, bir görevdir. Bu
konuda, US‹AD gibi cumhuriyetin yan›nda yer
alan demokratik kitle örgütlerinin mücadele vermesi gerekiyor.
Sonuç olarak, Türkiye AB iliﬂkilerinde Türkiye
kesinlikle tam üye yap›lmayacakt›r. Bugün bu iliﬂki içimizdeki oligarﬂiyle, Brüksel ve Washington’un bir oyunu ﬂeklinde yürütülmektedir. Türkiye iktisadi, siyasi, askeri ve kültürel olarak sürekli kaybetmekte ve orta vadede geri dönülemeyecek bir noktaya do¤ru itelenmektedir. O nedenle içinde bulundu¤umuz dönemde bu süreci de¤iﬂtirmek zorunday›z. Türkiye’de cumhuriyet
için, demokrasi için ve Lozan’›n de¤erlerinin korunmas› için oligarﬂinin egemenli¤ine son verilmesi gerekir.
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Rusya Federasyonu Ankara Eski Büyükelçisi Çerniﬂev:

Türkiye ile iliﬂkilerimiz stratejik
ortakl›k düzeyine ç›kmal›
Bar›ﬂ DOSTER

Albert Çerniﬂev, ülkemizin
yak›ndan tan›d›¤› bir isim.
Gerek SSCB’nin, gerek Rusya
Federasyonu’nun Ankara
Büyükelçisi olarak uzun y›llar
görev yapt›. Dilimize, Türkçe
espri yapacak kadar vak›f
olan Çerniﬂev, halen 500
üyeli Büyükelçiler Konseyi’nin
baﬂkanl›¤›n› yürüten,

Rusya Lideri Putin, geçti¤imiz günlerde yapt›¤› konuﬂmada önemli
konulara dikkat çekti. Konuﬂmas›ndaki sat›r baﬂlar›n› açar m›s›n›z?
Putin tüm önemli konular› ele ald›. Rusya’n›n önümüzdeki süreçte
dünyada ve bölgemizde nas›l bir rol
oynayaca¤›n› anlatt›. Kendi konumuna de¤indi. Zira bilindi¤i üzere
dünyada ve ülkemizde pek çok kiﬂi
Putin’in üçüncü kez seçilmesini istiyor. Ama anayasam›z buna engel.
Devlet baﬂkan›n›n en fazla iki kez seçilebilece¤ini öngörüyor. Putin de
yasalar›n herkes için geçerli oldu¤una inanan bir lider olarak, üçüncü
kez aday olmas›n›n mümkün olmad›¤›n›, anayasan›n de¤iﬂmesinin olanaks›z oldu¤unu, ayr›ca bu yönde
yap›lacak bir de¤iﬂikli¤e de karﬂ›

ç›kt›¤›n› vurgulad›. Benzer tart›ﬂmalar›n sizin ülkenizde yap›ld›¤›n› da
biliyorum. S›rf bu bile iki ülkenin
birbirine ne kadar benzedi¤ini ortaya koyuyor. Hep gözlemledi¤im bir
ﬂey vard›r. Diplomatlar›n bir araya
geldi¤i ortamlarda ziyafet baﬂlay›nca, her ülkenin temsilcisi birbiriyle
konuﬂmaya baﬂlar. Ama gecenin sonunda sadece iki ülkenin büyükelçisi birlikte ayr›l›rlar. O iki kiﬂi, sizin
ve bizim büyükelçimizdir.
Ülkelerimizin tarihsel kökleri de
büyük benzerlikler içermiyor mu?
Yüzy›llar boyunca karﬂ›l›kl› olarak birbirimizin önünü kesmeye çal›ﬂt›k, mücadele ettik, savaﬂt›k, birlikte yaﬂad›k ve Lenin ile Atatürk’ün
yapt›¤› gibi ayn› düﬂmana karﬂ› itti-

ola¤anüstü ve tam yetkili
büyükelçi s›fat›na sahip bir
diplomat. Ayn› zamanda
Putin’in dan›ﬂmanlar›
aras›nda bulunuyor.
Marmara Grubu Vakf›’n›n
düzenledi¤i 10. Avrasya
Ekonomi Zirvesi için
‹stanbul’a gelen ve US‹AD
yöneticileriyle de görüﬂen
Çerniﬂev’le iki ülke iliﬂkilerini,
Avrasya’y› ve iﬂ adamlar›n›n
neler yapabilece¤ini
konuﬂtuk.
US‹AD
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fak yapt›k. Tüm bu yaﬂananlar birbirimizi daha iyi hissedip, anlamam›z›
sa¤lam›ﬂt›r. Her ikimiz için de yal›n
olan bir gerçek vard›r. ‹kimiz de Avrasyal›y›z. ‹kimiz için de sadece Avrupal› kimli¤ini benimsemek, bizleri
daraltmak, s›n›rlamak, küçültmek
olur. Her iki ülkenin de hem Asya’da, hem Avrupa’da topraklar›
vard›r. Her iki ülke de Avrupa ile
Uzak Do¤u aras›nda köprüdür. Her
iki ülkede de körü körüne Avrupac›
olanlar, Avrasyal› kimli¤ini d›ﬂlayanlar var. Ama burada yaﬂad›¤›m›z›, burada yaﬂayaca¤›m›z› ve ayr›ca
Avrupa’da ikimize de yer olmad›¤›n› görmek gerekiyor. Öncelikle, kendimiz olmaya gayret etmeli, birlikte
çal›ﬂmal›y›z. Burada do¤al gaz var,
petrol var, kömür var, demir var. Avrupa’ya karﬂ› abart›l› bir hayranl›¤›n
ve ona karﬂ› komplekse girmenin hiç
anlam› yok. Biz kültürel olarak birbirimizi daha iyi anl›yoruz. Haritaya
bakarsak, bu bölgenin en güçlü iki
devletinin Rusya ve Türkiye oldu¤u
hemen görülür. Bu bölgede sorumluluk ve inisiyatif bu iki ülkenindir.
Bunun için de lokomotif olmalar› gerekir. Ama elbette baﬂkalar›n› bast›rmadan yapmak gerekir bunu.
‹ki ülke iliﬂkileri daha ileriye
nas›l taﬂ›nabilir?
‹liﬂkilerimiz iyi ama daha iyi olabilir. Mevcut ortakl›¤›n, stratejik ortakl›k boyutuna taﬂ›nmas› gereklidir.
Bunu sadece ilan etmekle kalmay›p,
içini de doldurmal›y›z. Baﬂka bir seçene¤imiz olmad›¤›n› görmeliyiz.
Ticaret hacmi sürekli art›yor. Kültürel aç›dan daha aktif olmal›y›z. Bu
alanda turizm çok önemlidir. Rus turistlerin Türkiye’ye öyle bir ilgisi var
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ki, aram›zda ﬂakalaﬂ›rken, "‹stanbul
ve Bo¤azlar› geçtik, art›k Antalya’ya
gidiyoruz" diyoruz birbirimize. Bizimkiler Antalya’y› gerçekten çok
seviyorlar. Bizde Türkçeye, sizde ise
Rusçaya ilginin artt›¤›n› biliyorum.
ABD’nin bölgeye yönelik politikalar›n› nas›l yorumluyorsunuz?
ABD demokrasiden çok fazla
bahsediyor ama demokrasiyi sadece
kendi ç›karlar› lehinde kullan›yor.
Bunun en somut örne¤i Irak’ta yapt›klar›. Putin de konuﬂmas›nda bu
noktaya dikkat çekti ve her ülkenin
kendi yolu, tarihi, kültürü, birikimi
oldu¤unu belirtti. Demokrasi ülkelerin küçülmesine, parçalanmas›na neden olmamal›. ABD neden bölgemizde, Rusya’n›n çevresinde yeni
üsler yapmak istiyor? Neden NATO
bu bölgeye yerleﬂmek istiyor? Birbirimize düﬂman de¤iliz ki. ABD neden Çin’in çevresiyle ilgileniyor?
Amaçlar›n›n Avrasya’da etkili olmak
oldu¤unu biliyor ve Bat›l›lara, özellikle de ABD’ye bunun olamayaca¤›n› söylüyoruz. Art›k 90’l› y›llar›n baﬂ›nda de¤iliz. Bizde körü körüne Bat›c›lar vard› o zamanlar ve Bat›’ya gidersek, bize para vereceklerini san›yorlard›. Ama Bat›l›lar kendi servetlerini bize yedirmezler, aksine bizim
servetlerimize göz koyarlar. Zengin
ve güçlü olmak için kendimiz çal›ﬂmal›y›z. Petrol ve do¤al gaz gibi
kaynaklar›m›z› kullanmal›, nanoteknolojiye geçmeliyiz.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve
komﬂular›n›zla iliﬂkileriniz nas›l?
Onlarla iliﬂkilerimiz iyi, büyük
sorunlar yok ortada. Ermenistan ile
de iliﬂkiler olumlu. Kafkasya’da bir

tek Gürcistan’la iliﬂkilerimiz gergin.
Orada gerçekleﬂen turuncu devrimin de bunda rolü büyük. Ayr›ca
geçti¤imiz dönemde Beyaz Rusya ile
de sorunlar yaﬂad›k. Bunun temel
nedeni onlara çok düﬂük fiyattan
verdi¤imiz do¤al gaz idi. Ukrayna
ve Beyaz Rusya ile yaﬂad›¤›m›z sorunlar› çözdük büyük ölçüde. Ukrayna ile hala baz› sorunlar var. Beyaz Rusya ile politik aç›dan ayn› gemide oldu¤umuz aç›k. Bu ülkelerin
kendi sorunlar›n› kendilerinin çözmesi, baﬂkalar›n› bu iﬂe kar›ﬂt›rmamalar› gerekir. Baﬂka kimi sorunlar
da var. Mesela K›r›m Hanl›¤›’nda tarihsel olarak söz hakk› Türkiye’nin
ya da Rusya’n›nd›r. Stalin döneminde K›r›m Tatarlar›n›n bir bölümü Almanlarla iﬂ birli¤i yapt›¤› için, Stalin’in çok fazla sert tutumu nedeniyle, Tatarlar›n büyük bölümü zarar
görmüﬂlerdi. Biz bu tutumu nedeniyle Stalin’i tenkit ederiz hep. Tüm
Tatarlar›n suçlu olmad›¤› daha SSCB
zaman›nda kabul edilmiﬂtir. K›r›m
Tatarlar›n›n bir bölümü Özbekistan’dan döndüler, Rusya’da bir miktar K›r›m Tatar› yaﬂ›yor, 5 bin K›r›m
Tatar› da ABD’ye gitti.
Çin’le kimi sorunlara karﬂ›n, iliﬂkileriniz h›zla geliﬂiyor. Bunda ﬁanghay ‹ﬂbirli¤i Örgütü’nün de katk›s›
büyük.
Pekin’le iliﬂkilerimiz politik olarak çok iyi, ekonomik hacim de 50
milyar dolar› aﬂt›. Karﬂ›l›kl› ilgi üst
düzeyde. SSCB döneminde Çin’e
esasl› bir endüstriyel katk›m›z olmuﬂtu. Çin ve Rusya, Bat› taraf›ndan
bast›r›lmak, kuﬂat›lmak istenen iki
ülkedir. Biz her zaman ﬁanghay ‹ﬂbirli¤i Örgütü’nün Bat› karﬂ›t› bir
blok olmad›¤›n›, NATO gibi olmad›¤›n› vurguluyor, ekonomik ve politik öncelikleri oldu¤unu, iﬂ birli¤ini
amaçlad›¤›n› söylüyoruz. Çin büyük
ve iddial› bir ülkedir. Çin’den bize
yönelik bir tehdit yok. ﬁanghay ülkeleri Avrasyal›lar. Kültürleri benzeﬂiyor. Hindistan, Pakistan ve ‹ran da
aram›za kat›lacaklar. Türkiye’nin
gelmesini de çok arzular›z ama bunun için size ›srar etmiyoruz. Sizi
Avrasyal› dost bir ülke olarak gördü¤ümüz için, bu örgütün yararlar›n›
anlat›yoruz. Türkiye Avrupa’yla bir-

likte olmak istiyor ama do¤usunu da
unutmamal›. Hindistan, Çin ve Rusya dünyan›n yar›s›ndan fazlas›n›
oluﬂturuyor. Üçü de h›zla güçlenen
ülkeler. Çin ve Hindistan’a petrol,
do¤al gaz gereklidir. Bunlar da bizde
fazlas›yla var. Çin ve Hindistan bir
zamanlar savaﬂm›ﬂ iki ülke. ﬁimdi
ise bunu bir kenara b›rak›p, gelecek
kuﬂaklar için iﬂ birli¤i yap›yorlar. Bu
önemli bir durumdur.
Avrupa ülkeleriyle iliﬂkileriniz de
çok ileri durumda.
Ekonomik aç›dan sorun yok. Almanya baz› alanlarda en büyük ekonomik orta¤›m›z. Avrupal›lar Avrupal› olmal›, kendi gibi olmal›d›r.
AB’ye karﬂ› de¤iliz. Ama Avrupal›lar›n So¤uk Savaﬂ boyunca ABD himayesine çok al›ﬂt›klar›n› da biliyoruz.
Biz de Avrupal›lara o dönemin
kapand›¤›n› söylüyoruz. Ortak
çal›ﬂabilece¤imiz alanlardan söz
ediyoruz. Chirac döneminde
Fransa ile iliﬂkilerimiz de çok
iyiydi. O Fransa’n›n kendisi gibi
olmas› gerekti¤ini biliyordu.
‹ran’›n nükleer çal›ﬂmalar›n›
nas›l yorumluyorsunuz?
‹ran’la ekonomik iliﬂkilerimiz iyi. Nükleer çal›ﬂmalar›n›
da konuﬂuyoruz. Onlar›n nükleer bomba yapmas›n› istemeyiz elbette. Zaten onlar da bize
nükleer bomba yapmayacaklar›n› söylüyorlar. Ama yine de
bu konuda bize güvence verilmesi gerekir.
Demokrasi ve insan haklar›
kavramlar› bölgemizde geniﬂ
kitleler taraf›ndan iﬂgal, soyk›r›m, etnik ve dinsel bo¤azlaﬂmalar›n altyap›s› olarak alg›lan›r oldu. Rusya bu konuda ne
düﬂünüyor?
Dünya Irak’ta yaﬂananlar›
gördü. ‹ngiltere, Fransa, Almanya da gördü. ‹ran, Türkiye ve
Rusya’da farkl› etnik gruplar
yaﬂ›yorlar. Ama bu ülkelerde
Irak’ta ve Yugoslavya’da yaﬂananlar yaﬂanmaz. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Karada¤ S›rbistan’dan koptu da ne oldu?
Sözde ba¤›ms›z oldu da ne ol-

du? Avrupa’ya gidip, oradan para
al›nca ba¤›ms›z m› olacak? Birlikte
yaﬂaman›n yolunu bulmak gerekir.
SSCB döneminde her halk›n kendi
cumhuriyeti vard›. ﬁimdi de komﬂular›m›zla, bölge ülkeleriyle iyi yaﬂaman›n yollar›n› birlikte aramay›
savunuyoruz.
Ülkenizin ekonomik durumu hakk›nda bilgi verir misiniz?
350 milyar dolar› geçen alt›n
stoklar›m›zla dünyada Çin ve Japonya’n›n ard›ndan üçüncüyüz. Onlar›n
uzun y›llarda biriktirdi¤i alt›n› biz
son beﬂ y›lda biriktirdik. Buna da
dikkat çekmek isterim. Kimi toplumsal sorunlar var elbette. Bunlar›
aﬂmak için de e¤itime, sa¤l›¤a, tar›ma ve yüksek teknolojiye büyük
kaynak aktaraca¤›z.

Askeri alanda da büyük bir at›l›m
söz konusu de¤il mi?
Putin bu konuya da de¤indi. Çevremizde bize karﬂ› yap›lan ve hava
sald›r›s›na karﬂ› koymas› tasarlanan
üsleri iﬂlevsiz k›lacak, yüksek teknolojiye sahip, uzun menzilli füzelerimiz
var. Dünyan›n en uzun menzilli füzeleri bunlar. Öyle bir roketimiz var ki,
hiçbir radara yakalanm›yor. E¤er bu
üsler ‹ran’a karﬂ› yap›l›yorsa, ‹ran’da
bu kadar ileri bir teknolojinin olmad›¤›n› an›msatmak isterim. Bu üslerin
niçin yap›ld›¤›n› aç›kça konuﬂmak gerekiyor. Bar›ﬂ isteniyorsa, taraflar›n
neleri istedi¤inin, neleri amaçlad›¤›n›n, nelerin elde edilemez oldu¤unun
herkes taraf›ndan bilinmesi gerekir.
Putin, ülkenizi toparlayan lider
olarak tarihe geçti. O Kremlin’de
oturmasa da, onun çizgisi sürecek mi?
Evet, bu çizgi sürecek. Çünkü
tek gerçek ve do¤ru yol bu. Bunun
d›ﬂ›nda geçerli ve tutarl› bir yol
öneren lider de yok. Putin’in çok
yüksek olan popülaritesi onun
çizgisinin hakl›l›¤›n› da kan›tl›yor.
US‹AD’›n Rusya’da Business
Russia adl› iﬂ adamlar› örgütüyle kurumsal iﬂ birli¤i temaslar› oldu¤unu biliyoruz.
Siz Türk iﬂ adamlar›na neler
öneriyorsunuz?
Her iki ülkede de küçük ve orta ölçekli iﬂ adamlar› var, her iki
ülkede de büyük iﬂ çevreleri var.
Sizde TÜS‹AD var, bizde oligarklar var. US‹AD’›n temsil etti¤i zihniyetin ve iﬂ adamlar›n›n daha aktif olmalar› gerekir. ‹nﬂaattan bilgisayara, kimyadan tekstile dek birçok alanda geniﬂ bir iﬂ birli¤i ortam› söz konusu. Bunu baﬂarmak
için bir masa etraf›nda oturup, konuﬂmak laz›m. ‹ﬂadamlar›m›z karﬂ›l›kl› olarak gelip gidiyorlar. Ticarette bir araya gelip bir ﬂeyleri kotarmak çok önemlidir. Daha etkili
temaslarda bulunmak ﬂart. Türk iﬂ
adamlar›n›n Moskova d›ﬂ›nda da
Rusya’y› tan›malar›, illerdeki valilerle görüﬂüp, neler yapabileceklerini konuﬂmalar› laz›m. US‹AD’›n
ülkemize gelmesini ben çok olumlu buluyorum.

US‹AD
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Dr. Do¤u Perinçek:

‹sviçre’deki Kanunu
Yok Ediyoruz
Oktan ERD‹KMEN

‹ﬂçi Partisi Genel Baﬂkan›
Dr. Do¤u Perinçek,
yarg›lanma sürecinde
ilgili yasan›n tart›ﬂ›lmaya
baﬂland›¤›n› ve
yürürlükten
kald›r›laca¤›na emin
oldu¤unu belirtti.
Konuyla ilgili olarak geniﬂ
çapta bir leyhte
kamuoyunun oluﬂmaya
baﬂlad›¤›n› ifade eden
Perinçek, "Avrupa’da
yaﬂayan Türkler
mücadelemize sahip ç›kt›"
ﬂeklinde konuﬂtu.
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Davay› kaybettiniz ve temyize gittiniz. Temyiz mahkemesinden de
bir ﬂey ç›kmazsa, bu durum nas›l
bir sonuç do¤urur?
Davay› kaybetmedik. Polis mahkemesi bir cezaya hükmetti ama bu
henüz kesinleﬂmiﬂ bir ceza de¤il. ‹ki
aﬂamal› temyiz var, birincisi kanton
mahkemesi; bir de federal mahkeme.
Daha buralardan bir ﬂey geçmiﬂ de¤il. ﬁu anda ‹sviçre bas›n›nda çok a¤›r
eleﬂtiriler var. Örne¤in ‹sviçre’nin
a¤›rbaﬂl› ve etkili dergilerinden Die
Weltwoche dergisi karar hakk›nda
"Utanç Verici Bir Karar" diye baﬂl›k
atarak, "‹sviçre Ortaça¤’a Geri mi Dönüyor?" diyor. "Bu ayd›nlanma miras›n›n reddedilmesidir, bu konular dayatmayla, zorla olmaz. Ermeni Soyk›r›m› iddias› bir tart›ﬂma konusudur.

Bu fikirleri kabul etmeyebilirsiniz ancak bu konularda herkes fikirlerini
söyleyebilir. Bu fikirleri mahkemelere
havale edersek özgürlükleri bo¤ar›z"
ﬂeklinde özetleyebilece¤imiz içerikte
yay›nlar yap›yor. ‹sviçre de buna
benzer birçok yay›n yap›l›yor.
‹sviçre Adalet Bakanl›¤›, ceza kanununun 261. maddesini de¤iﬂtirmek ve kald›rmak için bir komisyon
kurdu. Biz, 2005 temmuzundan bu
yana yürüttü¤ümüz mücadeleyle
kanunu yok ediyoruz. Adalet Bakanl›¤›, kanunu de¤iﬂtirme önergesini
de bu yaza kadar meclise götürüyor.
Temyizlerde mutlaka olumlu sonuçlar alaca¤›m›z kan›s›nday›z. Biz ‹sviçre’de bu iﬂi çözece¤iz. Kanun ortadan kalkt›¤› zaman meseleyi kökünden temizliyoruz.

‹sviçre’deki yasaya göre "Ermeni soyk›r›m› yoktur demek" suç say›l›yor mu?
‹sviçre’deki yasaya göre soyk›r›m›
yok saymak suçtur. Ancak Ermeni Soyk›r›m› diye bir ﬂey var m›? Bu soruya
uluslararas› hukuka göre karar vermek
olanakl› de¤il. BM’nin 1948 tarihli sözleﬂmede soyk›r›ma ancak ulusal mahkemelerin karar verece¤i veya taraflar
anlaﬂ›rsa uluslararas› mahkemeye gidilebilece¤i belirtilmiﬂ. Oysa Türkiye’de
hiçbir ulusal mahkemenin Ermeni Soyk›r›m› diye bir karar› yok.
Bas›n bunlar› neden dile getirmiyor?
Bas›n Amerika ve Avrupa’n›n güdümünde. Biz ne yaz›k ki kendi insanlar›m›z› bilinçlendirmiyoruz. Dava sürecinde Milliyet Gazetesi, Ermeni Patri¤i’nin "Al Türk Milliyetçili¤ini Vur
Ermeni Milliyetçili¤ine" aç›klamas›n›
manﬂetten verirken, benim cezaland›r›lma haberimi bu aç›klaman›n tam alt›nda veriyor. Yani Türk milliyetçili¤iyle Ermeni milliyetçili¤ini ayn› kaba koyuyor. Oysa Türk milliyetçili¤i 200 y›ld›r emperyalizmle savaﬂ›rken, Ermeni
milliyetçili¤i 200 y›ld›r emperyalizmle
iﬂbirli¤i yapmaktad›r. Ermenistan’›n
önemli devlet adamlar›ndan Karinyan
"Ermeni milliyetçili¤i tarihi emperyalizmle iﬂbirli¤inin tarihidir" diyor.
Türkiye neden bugüne kadar tepki
göstermedi?
Türkiye, AB kap›s›na ba¤lanm›ﬂ ve
Avrupa Parlamentosu da 1985’ten beri
Sözde Ermeni Soyk›r›m›’n› kabul eden
kararlar alm›ﬂ. Bu kararlar son zamanlarda bir ön ﬂart olarak Türkiye’ye dayat›lm›ﬂ. Bu nedenle, Türkiye’yi yöneten teslimiyetçi iktidarlar baﬂlar›n› dik
tutam›yorlar. Çünkü AB’ye ancak teslim olarak girilebilece¤i görüﬂündeler ki burada hakl›lar. Teslim olmadan
AB’ye giremezsiniz. "ﬁerefli giriﬂ" diye
bir ﬂey yok, çünkü Türk Devleti ortadan kalk›yor. Türk Devletinin ortadan
kalkmas› topyekun bir teslimiyettir. Bu
program› kabul etmiﬂ partiler, bu konularda mücadele etmeyi ak›llar›na bile getiremiyorlar.
Avrupa’da yaﬂayan Türklerin Avrupa’da al›nan Sözde Ermeni Soyk›r›m› kararlar›na karﬂ› verilen bu mücadelelere kat›l›m›, deste¤i nas›l oldu?
Bat›’n›n en korktu¤u ﬂey Avrupa-

daki 5 milyonluk Türk nüfustur. Almanya’daki Türk toplulu¤u emperyalistler taraf›ndan etnik ve dinsel
yönden ayr›ﬂt›r›larak kontrol alt›nda
tutulmaya çal›ﬂ›l›yordu. Berlin Talat
Paﬂa Harekat› bütün Türkleri Alman
Hükümetine karﬂ›, Frans›z Hükümetine karﬂ› birleﬂtirince çok korktular.
Hatta "Berlin’i yakmaya geliyorlar"
diye yaz›lar yay›mland›. Ondan önce
de Lozan için "Caddelerden kanlar
akacak, Türk-Kürt çat›ﬂmas› olacak"
diye yalan kampanyas› yürüttüler.
Mart 2006’da Berlin’de Talat Paﬂa

Harekat›’n› yapt›k. Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan 5 milyon Türk aya¤a kalkt›. Avrupa’da yaﬂayan her etnik kökenden,
her siyasal görüﬂten Türk bu hareketi
destekledi. Zaten Türkiye’den giden
beraberlik de oydu. Baﬂ›m›zda Rauf
Denktaﬂ olmak üzere, Vural Savaﬂ’tan
Mehmet Gül’e, Yaﬂar Okuyan’dan
üniversite rektörlerine dek her görüﬂten bir vatansever cephe oluﬂtu. Berlin
yürüyüﬂüne de, Lozan yürüyüﬂüne de
destek veren Avrupa’daki Türkler,
Türkiye’den gidenlerin birlikteli¤inin
Avrupa’daki yans›mas› ﬂeklindeydi.

Perinçek’in Savunmas›ndan
Burada iki gündür yap›lan iﬂ, yarg›lamaya
benzemiyor, akademik bir toplant›ya benziyor. ‹sviçre bas›n›n›n yorumu da bu yöndedir. O zaman
yanl›ﬂ bir salon seçilmiﬂtir.
(Burada yarg›ç müdahale ederek, Perinçek'ten suçlama konusu içinde kalmas›n› ve
mahkemeye eleﬂtiri yöneltmemesini istiyor) Perinçek devamla: Ben de suçlamaya cevap veriyorum. Aç›klamalar›m, akademik hürriyetle ilgilidir.
Üniversitelerin iﬂini mahkemeler yapmaz. Mahkeme salonlar›nda tarih tart›ﬂmas› yap›lmaz. Yarg›çlar, tarih hakk›nda hüküm veremez. Aksi halde, tarih tart›ﬂmas›n› yok ederler ve yap›lan iﬂ,
Avrupa uygarl›¤› için ay›pt›r.
E¤er buradaki faaliyet, ille bir yarg›lamaya
benzetilecekse, Ortaça¤daki yarg›lamalar›n bir
örne¤idir. Sabahtan beri sorulan sorularla beynimin k›vr›mlar› aras›nda dolaﬂ›lmaktad›r. Cad› davalar›nda oldu¤u gibi, bilimsel kanaatim, düﬂüncelerim araﬂt›r›lmaktad›r ve suçlanmaktad›r.
Bu yap›lanlarla bana bir zarar verilemez.
Ama ‹sviçre'ye ve Avrupa'ya zarar verirsiniz. Bilimsel konular›n tart›ﬂ›lmas›n› mahkemeyle, polisle, hapishaneyle, gardiyanlarla önlemeye kalkarsan›z, kendinize yaz›k edersiniz. Bir kez bilimsel kanaat ve düﬂünce suçlan›nca, burada görüldü¤ü gibi, Talat Paﬂa, Mustafa Kemal Atatürk, Lenin, Mao gibi geçen yüzy›l›n bütün devrimcileri

hedef al›nmaktad›r. Bu devrim düﬂmanl›¤›yla ve
paslanm›ﬂ anti-komünizm silah›yla varabilece¤iniz bir yer yoktur. Avrupa uygarl›¤› kendi temellerini y›kmaktad›r. Bu salonda yaﬂananlar da ne yaz›k ki bu gerçe¤i kan›tlam›ﬂt›r. Baz› Avrupa ülkeleri 1930'larda Nazi Almanya's›ndan kaçan insanlar› ve Yahudileri s›n›rdan geri çevirir ve ölüme
teslim ederken, Burada suçlanan iﬂte o Jön Türkler, o insanlar› ba¤›rlar›na bast›lar. Atatürk de o
devrimci gelene¤in temsilcisiydi. Almanya'dan
gelen Hirsch, Röpke, Schwarz, Koschaker, Ernst
Reuter gibi bilim adamlar›, Avrupa'da faﬂizmin ve
faﬂizme teslimiyetin kol gezdi¤i koﬂullarda, ›rkç›
zulümden kurtuluﬂ ve bilim özgürlü¤ünü Türkiye'de buldular. Avrupa uygarl›¤› öyle bir y›k›l›yor
ki, Jean Thibaux gibi dürüst ve gerçek ayd›nlar,
Avrupa ülkelerinin vatandaﬂl›¤›n› terk ediyor. Tan›¤›m›z olarak dinlenen Prof. Dr. Jean Thibaux'nun Frans›z vatandaﬂl›¤›ndan Türk vatandaﬂl›¤›na geçmesinden alayla söz edildi burada. Bu
alaylar› b›rak›p, Avrupa'n›n gerçek ayd›n›n›n niçin
bu tavr› ald›¤› üzerinde düﬂünmeniz yerinde olur.
Hürriyetler Avrupas›'n›n de¤erlerini bugün, çürüyen Avrupa'ya karﬂ› bizler savunuyoruz. Bu yarg›lamada benim esin kaynaklar›m› araﬂt›rmak için hayli
gayret sarfedildi. Galile, Robespierre, Goethe ve
Marx gibi Büyük Avrupal›'lardan ald›¤›m esinle "Ermeni soyk›r›m› uluslararas› bir yaland›r." diyorum.
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Ekonomik Analiz
Selim SOMÇA⁄

ildiren’in bu say›s›ndan baﬂlamak üzere, bundan böyle
her say›da Türkiye ekonomisindeki en son geliﬂmeleri sizler
için de¤erlendirece¤im. Önce ﬂu
önemli meselenin alt›n› çizmek isterim: Son dönemde Türkiye’de bu tür
makroekonomik de¤erlendirmeleri
doyurucu biçimde yapmak gittikçe
zorlaﬂmaktad›r, çünkü kamu kuruluﬂlar› taraf›ndan üretilen makroekonomik veriler her geçen gün daha az güvenilir hale gelmektedir.
Bu iﬂ art›k öyle bir boyuta gelmiﬂtir
ki, makroekonomik düzeyde, bir
gerçek Türkiye tablosundan, bir de
hükümet ve IMF taraf›ndan üretilen
sanal bir toz pembe Türkiye tablosundan söz etmek mümkündür. Bu
konu bundan sonra yapaca¤›m analizler aç›s›ndan çok önemli oldu¤u
için, ilk yaz›mda verilerdeki çarp›tmalar konusuna de¤inmeyi gerekli
gördüm.
Millî gelir hesaplar›nda 2002 y›l›
verilerinden itibaren ciddî bir ﬂiﬂirme oldu¤unu biliyoruz. Konuyu ilk
olarak ortaya koyan 2003 tarihli makalem ("Ekonomi 2002’de Büyüdü
mü?", ‹ktisat, ‹ﬂletme ve Finans, Haziran 2003) ve konuyu y›llar ilerledikçe takip eden di¤er çal›ﬂmalar›m›
TÜ‹K yalanlayamad› veya çürütemedi. ‹ki muhalefet milletvekilinin TÜ‹K Baﬂkan› hakk›nda benim çal›ﬂmalar›m› delil göstererek yapt›klar› suç
duyurusu ise baﬂbakanl›¤›n soruﬂturma izni vermemesi sebebiyle sonuç getirmedi. ‹statistik üretmekle
görevli bir kamu kuruluﬂunun, üretti¤i istatistiklerin konunun uzman›
olan çevreler taraf›ndan çok ciddî
eleﬂtirilere tâbî tutulmas› karﬂ›s›nda
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g›k›n› bile ç›karmadan dört y›l ayn›
yolda devam etmesi, iﬂ yarg›ya intikal ettirilmek istenince hükümetin
bunu engellemesi muhtemelen herhangi bir demokratik ülkede ilk defa
AKP hükümetine nasip olmuﬂ bir garabettir. Zaten TÜ‹K’in ve hükümetin dört y›ld›r bu konunun bilimsel
objektiflik içinde, kamuoyu önünde
tart›ﬂ›lmas›ndan bucak bucak kaçmalar› bile ortaya konan millî gelir
ve büyüme rakamlar›n›n güvenilirli¤inin bulunmad›¤›n›, bu rakamlara
üretenlerin de inanmad›klar›n› kan›tlamaktad›r. Ancak güneﬂ balç›kla s›vanmaz. TÜ‹K’in millî gelir verileri
hem ekonomik hayat›n içinde yaﬂayan milyonlarca insan›m›z›n bizzat
yaﬂad›klar›yla, hem de baﬂka birtak›m verilerle giderek artan bir uyumsuzluk göstermeye baﬂlad›¤› için bu

Çok büyük bir ihtimalle
2006 Kas›m›ndan itibaren
Türkiye’nin cari aç›¤› oldu¤undan
küçük gösterilmektedir.

veriler art›k kamuoyunun genelinde
inan›l›r bulunmamaktad›r.
Meselâ, ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan haz›rlanan En Büyük 500
Sanayi Kuruluﬂu çal›ﬂmas›na göre
2005 y›l›nda bu kuruluﬂlar›n üretti¤i
katma de¤er sadece % 0.5 oran›nda
artm›ﬂt›r. Bu 500 ﬂirket Türkiye sanayii üretiminin % 70’ini üretmektedir.
Millî gelirde sanayi sektörünün pay›
% 30 civar›ndad›r. Ayr›ca ticaret ve
ulaﬂ›m sektörlerinin üretti¤i katma
de¤er de sanayi sektörünün büyümesi esas al›narak hesaplanmakta-

d›r. Dolay›s›yla, TÜ‹K’in hesap yöntemine göre Türkiye millî gelirinin
yaklaﬂ›k % 70’i sanayi sektöründen
kaynaklanmaktad›r. Buna göre ilk
500 sanayi kuruluﬂu da millî gelirin
yar›s›ndan sorumludur. Demek ki
2005’te ekonominin yar›s› ancak %
0.5 oran›nda büyümüﬂ, yani yerinde
saym›ﬂt›r. Ekonominin geri kalan yar›s›n›n ise % 20’si sanayinin geri kalan› ve onun ticaret ve ulaﬂ›mdaki izdüﬂümüdür. Bu parçan›n da ortalamada sanayideki % 70’lik büyük
parçadan çok farkl› bir büyüme gsötermiﬂ olmas› mümkün de¤ildir.
Dolay›s›yla ‹SO’nun çal›ﬂmas›
2005’te ekonominin % 70’inin % 0.5
civar›nda büyüdü¤ünü ortaya koymaktad›r. Millî gelirin bu % 70’in
d›ﬂ›nda kalan kesiminde baﬂl›ca sektörler inﬂaat ve tar›md›r. TÜ‹K verilerine göre 2005’te tar›m % 2.5, inﬂaat ise % 9 küçülmüﬂtür. Bu durumda millî gelirin 2005 y›l›nda biraz
darald›¤› ya da çok az artt›¤› ortaya
ç›kmaktad›r. Ancak TÜ‹K’e göre
2005’te millî gelir % 6.6 artm›ﬂ, yani
2005 büyüme aç›s›ndan çok baﬂar›l›
bir y›l olmuﬂtur!
Ne var ki güneﬂ balç›kla s›vanamayaca¤› gibi gerçekler de yalan rakamlarla de¤iﬂtirilemez ve kamuoyu
y›llar boyunca kand›r›lamaz. Nitekim 2 Nisan 2007 tarihinde TÜ‹K
2006 y›l› büyüme h›z›n› % 6 olarak
aç›klay›nca, ﬂimdiye kadar TÜ‹K verilerinin güvenilirli¤ini hiç sorgulamam›ﬂ olan Hürriyet gazetesinin internet sitesinde (muhtemelen okurlardan gelen tepkiler üzerine) bir anket düzenlenerek okurlara bu rakam›n gerçekli¤ine inan›p inanmad›klar› soruldu. O gece bu siteye bakt›¤›mda cevaplar›n % 87’si "Hay›r"d›.
ﬁüphesiz bu TÜ‹K ve arakas›ndaki
AKP hükümeti ve IMF aç›s›ndan çok
düﬂündürücü bir durumdur. Tabiî

IMF’nin Türk ekonomisinin yönetimine el koymas›ndan sonra Türkiye
Cumhuriyetinin bir kurumunun itibar›n›n bu derece zedelenmesine yol
açmas› da üzücüdür.
Bilindi¤i gibi uzun süredir Türkiye’nin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› en büyük makroekonomik risk Türkiye’nin çok yüksek cari aç›¤›. Bu aç›k
ekonomi çevrelerinde bir y›ll›k cari
aç›¤›n millî gelire olan oran›na bakarak izlenir. 2006 Eylülünde Türkiye’nin cari aç›k/millî gelir oran›, daha önce hiçbir büyük veya büyükçe
ekonomide görülmemiﬂ bir oran
olan % 8’e ulaﬂt›. Ekim ay› verileri
de cari aç›k/millî gelir oran›n›n %
9’a do¤ru koﬂtu¤unu gösterdi. Bunun üzerine Kas›m ay› ödemeler
dengesi verileri yay›nlan›rken (Cari
denge, Ödemeler Dengesinin bir
parças› olarak onun içinde yay›nlanmaktad›r) 2006’n›n önceki aylar›na
ait çok yüksek boyutta bir revizyon
yap›lm›ﬂ olmas› dikkatleri çekti. Yap›lan revizyon Temmuz-Ekim döneminde ortaya ç›km›ﬂ olan USD 8.9
milyarll›k cari aç›¤›n USD 1.3 milyarl›k indirim yap›larak USD 7.9
milyara düﬂürülmesiydi. Bu indirim
yap›lmasayd› Kas›m ay› için bildirilen USD 3.2 milyarl›k cari aç›¤›n
devreye girmesiyle Türkiye’nin 12
ayl›k cari aç›¤› USD 35 milyar dolara
yükselecekti. Bu durumda Türkiye’nin cari aç›k/millî gelir oran› (piyasan›n o zamanki GSMH tahminine göre) % 9’a yükselecekti. ‹ndirim yap›l›nca 12 ayl›k cari aç›k USD
33.5 milyarda kald›; böylece Ekim
sonu itibar›yla % 8.9’da olan cari
aç›k/millî gelir oran›, Kas›mda %
9’a yükselece¤ine % 8.7’ye geriledi.
Gerçekten çok mutlu bir tesadüf!
Ama bana öyle geliyor ki, bu tesadüfün tam da cari aç›k/millî gelir
oran›n›n % 9’u aﬂaca¤› bir ana denk
gelmesi ve revizyonun bavul ticareti
gibi asl›nda sonradan revizyona imkan b›rakmayan bir kalemde yap›lmas› bu tesadüfe de iyi saatte olsunlar›n kar›ﬂt›¤›n› gösteriyor. Demek
ki TÜ‹K’in büyüme rakamlar›ndan
sonra art›k Merkez Bankas›n›n üretti¤i ödemeler dengesi verileri de
ﬂüphe alt›ndad›r. K›sacas›, çok büyük bir ihtimalle 2006 Kas›m›ndan
itibaren Türkiye’nin cari aç›¤› oldu-

Türkiye’de en önemli makroekonomik
veriler konusunda sistemli bir
çarp›tma ve karartma politikas›
uygulan›yor; bu da objektif ekonomik
analiz yapmak isteyenlerin
iﬂini zorlaﬂt›r›yor.

¤undan küçük gösterilmektedir.
Ancak buradaki muhtemel çarp›tman›n boyutunun büyüme h›z›ndaki ﬂiﬂirmeye k›yasla küçük say›laca¤›n› belirtmek gerekir.
Makroekonomik
verilerdeki
üçüncü önemli çarp›tma iﬂsizlik rakamlar›nda. Bu iﬂin de kayna¤› TÜ‹K. Buradaki manipülasyon iﬂsizlik
tan›m› üzerinden yap›l›yor. TÜ‹K anketinde iﬂsiz kategorisine girmek için
iﬂsiz olmak yeterli de¤il; ayn› zamanda son üç ay içinde aktif olarak iﬂ
aram›ﬂ olmak gerekiyor. ‹ﬂ bulma
umudu olmad›¤› için son üç ay içinde iﬂ bulmak için müracaatta bulunmayanlar iﬂsiz kabul edilmemekte,
bunlar "‹ﬂgücüne Dahil Olmayan
Nüfus" olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.
Bu durumun 2001’den beri çok derin
bir iﬂsizlik dalgas› yaﬂayan Türkiye’nin gerçekleriyle ba¤daﬂmad›¤›
çok aç›k. Türkiye’de çal›ﬂmaya haz›r
olan iﬂsizlerin çok büyük bölümünün, muhtemelen ço¤unlu¤unun art›k aktif olarak iﬂ aramad›¤› herkesin
bildi¤i bir gerçek; çünkü çok uzun
süredir iﬂsiz kalan bu insanlar›n art›k
iﬂ bulma umudu kalmam›ﬂt›r. Bu kesimin yan›s›ra, yar›-zamanl› iﬂlerde
çal›ﬂan, kendi niteliklerine uygun iﬂ
bulamad›¤› için geçici olarak daha
düﬂük ücretli iﬂlerde çal›ﬂan fakat iﬂ
de¤iﬂtirmek isteyen kiﬂiler de "Eksik
‹stihdam" kategorisinde toplanarak
iﬂsiz kabul edilmemektedir. 2001 krizi sonras›nda bu iki kesimde yer
alanlar›n say›s› çok yükselmiﬂtir Dolay›s›yla, Türkiye’nin bugünkü ekonomik konjonktüründe TÜ‹K tan›m›na göre yap›lan iﬂsizlik oran› gerçek
iﬂsizlik oran›n›n çok alt›nda kalmaktad›r. Meselâ, TÜ‹K’in A¤ustos 2006
iﬂsizlik verilerine göre Türkiye’de

TÜ‹K tan›m›na uyanlar toplam iﬂgücünün % 9.1’i, TÜ‹K’in iﬂsiz saymad›¤› di¤er iki kategoriye giren ve asl›nda iﬂsiz say›lmas› gereken kesimin
oran› ise % 9.7’dir. Halbuki 2001 öncesinde bu son grubun oran› TÜ‹K
tan›m›na göre iﬂsiz say›lan kesimin
çok alt›ndayd›.
O halde iﬂsizlik konusunda TÜ‹K’in sapt›rmalar›n› yine TÜ‹K’in
yay›nlad›¤› baﬂka verilerden yararlanarak düzeltme imkan›m›z var,
de¤il mi? Bu soruya "Vard›" cevab›n›
vermek zorunday›m. Vard›, ama art›k yok. 2006 sonunda yay›nlanan
yukar›daki iﬂsizlik verilerinin ard›ndan bas›nda benim yukar›da dile getirdi¤im eleﬂtirileri içeren birkaç yaz›
yay›nland›. Bundan sonra TÜ‹K iﬂsizlik verilerini yay›nlarken yukar›da sözü geçen iki kesime ait verileri
yay›nlamamaya baﬂlad›. Dolay›s›yla 2006’n›n son çeyre¤inden itibaren
gerçek iﬂsizlik rakamalra› konusunda tamamen karanl›ktay›z.
Görüldü¤ü gibi Türkiye’de en
önemli makroekonomik veriler konusunda sistemli bir çarp›tma ve karartma politikas› uygulan›yor; bu da
objektif ekonomik analiz yapmak isteyenlerin iﬂini zorlaﬂt›r›yor. Fakat
yap›lan manipülasyonlar karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤umuz tablonun ana çizgilerini karartam›yor; çünkü bu çizgiler çok derin: Ekonomik büyüme
çok c›l›zd›r veya hiç yoktur; kâr
marjlar› çok düﬂüktür, iﬂsizlik had
safhadad›r, do¤al olarak iﬂçi ücretleri de yerinde saymaktad›r. D›ﬂ denge aç›s›ndan bakarsak çok yüksek
bir cari aç›k ve onunla at baﬂ› giden
d›ﬂ borç art›ﬂ› ürkütücü boyutlardad›r. Bu tabloda anahtar olay Türk Liras›n›n döviz karﬂ›s›nda aﬂ›r› de¤erli
olmas›d›r. Bu da iki ﬂeyin sonucudur: IMF program›n›n ve 2003’ten
itibaren bütün dünyada gözlenen finansal sermaye bollu¤unun. Bu bolluk ilelelebet sürecek mi, yoksa bu
özel konjonktürün sonuna m› yaklaﬂ›yoruz? Bugünün en önemli ekonomik sorusu budur, çünkü piyasalar›n "küresel likidite bollu¤u" dedi¤i
bu olgu sona ererse, IMF program›
ne derse desin Türkiye’de döviz kurlar› yukar›, hem de çok yukar› gider.
Bu önemli konuyu Bildiren’in gelecek say›s›nda tart›ﬂaca¤›z.
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TEKNOLOJ‹

KOB‹’lerde
ArGe Faaliyetleri
Mehmet ZA‹M
Teknoloji Komisyonu Baﬂkan›

on y›llarda gerek TÜB‹TAK, KOSGEB ve TTGV gibi kurumlar›m›z›n yurt içi
desteklerindeki art›ﬂ›n, gerekse AB
Çerçeve Programlar› gibi yurtd›ﬂ›
destek mekanizmalar›n›n yaratt›¤›
f›rsatlar›n, ülkemizde ArGe konusuna ilgiyi yükseltti¤i görülmektedir. Rekabet gücünün a¤›rl›kl› olarak yenilikçili¤e dayanmaya baﬂlad›¤› günümüzde, yenilikçili¤in ana
unsurlar›ndan biri olan ArGe bu ilgiyi art›rmaktad›r.
Peki ArGe dendi¤inde hepimiz
ayn› ﬂeyi mi anl›yoruz? ArGe nedir,
ne de¤ildir? Yenilikçilikle ArGe
aras›nda nas›l bir iliﬂki var? ArGe
çal›ﬂmalar› ve ilgili kurumlar›n
desteklerinden yararlanmak için
nas›l bir stratejimiz olmal›? Bu yaz›m›zda k›saca bu konulara KOB‹
bak›ﬂ aç›s› ile de¤inece¤iz.

S

ArGe nedir?
Dilimize "Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme"nin k›saltmas› olarak giren
ArGe, farkl› kesimlerde farkl› çal›ﬂmalar› tan›mlamak için kulland›¤›m›z ortak bir terimdir. Bu nedenle öncelikle ArGe deyince ne
anlad›¤›m›z› aç›klamam›z ve bunun için tüm dünyada kabul görmüﬂ ortak tan›mlar› benimsememiz uygun olur.
ArGe, aç›k ifadesiyle "Araﬂt›rma ve (Deneysel) Geliﬂtirme", insan, kültür ve toplumun bilgisin-
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den oluﬂan bilgi da¤arc›¤›n›n art›r›lmas› ve bu da¤arc›¤›n yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullan›lmas› için sistematik bir temelde
yürütülen yarat›c› çal›ﬂmalard›r.
ArGe terimi üç faaliyeti kapsamaktad›r: Temel araﬂt›rma, uygulamal›
araﬂt›rma ve deneysel geliﬂtirme.
Temel araﬂt›rmalar, görünürde herhangi bir özel uygulamas› veya
kullan›m› bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler
edinmek için yürütülen deneysel
veya teorik çal›ﬂmalard›r. Uygulamal› araﬂt›rmalar da yeni bilgi
edinme amac›yla yürütülen özgün
araﬂt›rmalar olmakla birlikte uygulamal› araﬂt›rma, öncelikle belirli
bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel geliﬂtirme, araﬂt›rma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni
süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiﬂ
veya kurulmuﬂ olanlar› önemli ölçüde geliﬂtirmeye yönelmiﬂ sistemli çal›ﬂmad›r. ArGe kavram› hem
ArGe birimlerindeki düzenli ArGe'yi, hem de di¤er birimlerdeki
düzenli bir ﬂekilde olmayan ya da
ara s›ra yap›lan ArGe faaliyetlerini
kapsamaktad›r.
Bu aç›klamalardan da görülece¤i üzere; genelde "Araﬂt›rma" üniversiteler, bu amaçla kurulmuﬂ
resmi/özel kurum ve kuruluﬂlar
ya da büyük ölçekli kuruluﬂlar›n
bu amaçla kurulmuﬂ özel birimleri
bünyesinde yürütülen faaliyetler-

dir. Günümüzde KOB‹’ler çerçevesinde gündemde olan ArGe ile
kastedilenin asl›nda "Deneysel Geliﬂtirme" faaliyetleri oldu¤u ilgili
tan›mdan aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r.
Ço¤u zaman araﬂt›rma (research)
ve arama (search) kavramlar›n›n
kar›ﬂt›r›lmas› yap›lan iﬂi tan›mlamada s›k›nt› yaratmaktad›r. Örne¤in; e¤itim ve al›ﬂt›rma, bilimsel ve
teknik bilginin derlenmesi ve yönetilmesi, genel amaçl› veri toplama, test ve standardizasyon, fizibilite, patent ve lisanslama, rutin yaz›l›m idame, teknoloji edinme, üretim ve endüstri mühendisli¤i ile ilgili faaliyetler –san›lan›n aksineArGe say›lmad›¤› gibi, ArGe’yi
desteklemek için yürütülen mali
çal›ﬂmalar ya da ArGe faaliyetlerini destekleyen di¤er dolayl› çal›ﬂmalar da ArGe kapsam›nda kabul
edilmemektedir. (1)
Tekrar edecek olursak; KOB‹’lerin yeni malzemeler, yeni ürünler
ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis
etmeye ya da halen üretilmiﬂ veya
kurulmuﬂ olanlar› önemli ölçüde
geliﬂtirmeye yönelmiﬂ sistemli çal›ﬂmalar› ArGe olarak kabul edilen
çal›ﬂmalard›r.
ArGe ile Yenilik Faaliyetleri
Aras›ndaki ‹liﬂki
Yenilikçilik aç›s›ndan ArGe, yenili¤in dört boyutunu oluﬂturan
ürün, süreç ve pazarlama yenilikleri ile organizasyonel yenilikler için
ilgili faaliyetleri kapsayan çal›ﬂmalard›r. Örnek vermek gerekirse;
- Firmalar taraf›ndan –tan›m›na

uygun olarak- gerçekleﬂtirilen tüm
iç ve d›ﬂ (2) ArGe faaliyetleri yenilik
faaliyetleri olarak kabul edilmektedir. Bir firman›n yeni bilgi edinmek
için yapt›¤› temel ve uygulamal›
araﬂt›rma çal›ﬂmalar› ya da özel
icatlar veya mevcut tekniklerin de¤iﬂtirilmesine yönelik olarak yapt›¤›
do¤rudan araﬂt›rma çal›ﬂmalar› bu
kapsamdad›r. Benzer ﬂekilde bir firman›n yap›labilir ve uygulanabilir
olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek
amac›yla yeni ürün veya süreç kavramlar› ya da baﬂka yeni yöntemler
geliﬂtirmesi de ArGe tan›m›na giren
yenilik faaliyetleridir.
- Yaz›l›m geliﬂtirme, sistematik
bazda bir bilimsel veya teknolojik
ilerleme yap›lmas›n› ve/veya bilimsel/teknolojik belirsizli¤in çözüme kavuﬂturulmas›n› kapsamas›
halinde, ArGe olarak s›n›fland›r›l›r.
- Hizmet geliﬂtirme ise, yeni bilgiler sonucunu do¤urmas› veya yeni
uygulamalar geliﬂtirmek üzere yeni
bilgi kullan›m›n› kapsamas› halinde
ArGe olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.
- Bir prototip oluﬂturulmas› ve
denenmesi, esas amac›n daha ileri
düzeyde iyileﬂtirmeler yapmak olmas› halinde, ArGe olarak s›n›fland›r›l›r. Bu s›kl›kla bir yenili¤in deneysel geliﬂtirmesinin en önemli
safhas›d›r. Bir prototip, yeni ürün
veya sürecin tüm teknik özelliklerini ve performanslar›n› içeren orijinal bir modeldir. Bir prototipin kabulü genellikle deneysel geliﬂtirme
safhas›n›n sona erdi¤i ve yenilik
sürecinin bir sonraki safhas›n›n
baﬂlad›¤› anlam›na gelir.
Özetle; yenilik faaliyetleri yaln›z ArGe’den oluﬂmamakla birlikte, özellikle özgün ürün ve hizmet
sunan KOB‹’lerin yenilik faaliyetleri içinde ArGe’nin önemli bir yeri
bulunmaktad›r. Bu nedenle yenilikçilik=rekabet gücü olan denklem
özü itibariyle rekabet gücü=ArGe
olarak da ifade edilebilir.
KOB‹’lerde ArGe Çal›ﬂmalar› ve
ArGe Desteklerine Yönelik
Stratejiler
Yukar›daki aç›klamalardan da
anlaﬂ›laca¤› üzere, özellikle yeni
ürün ve hizmet geliﬂtiren KOB‹’ler
için ArGe bir yat›r›m faaliyetidir.

ArGe’ye yat›r›m olarak bakt›¤›m›zda, do¤al olarak ArGe çal›ﬂmalar›n› da bir fizibilite, proje ya da iﬂ
plan›n›n parças› olarak görmemiz
gerekir. Örne¤in ArGe, orta ya da
uzun vadeli bir pazar hedefi için
yeni bir ürün ya da hizmetin geliﬂtirilmesi projesinin ilk aﬂamas›n›
oluﬂturacaksa, bu projenin tümüne
ait plan içinde bir maliyet kalemi
olarak yer almas› gerekir. Ya da ArGe, pazarda bize rekabet üstünlü¤ü kazand›racak bir yenilik faaliyetinin parças› olacaksa, bu faaliyet
için haz›rlayaca¤›m›z fizibilitenin
parças› olmal›d›r. Daha aç›k bir ifade ile, ArGe bir amaç de¤il, pazar
hedeflerimizin gerçekleﬂtirilmesi
için bir araç; hem de maliyetli ve
belirli oranda riskleri olan, ancak
getirisi yüksek bir araçt›r.
Peki, rekabetçili¤in ve yenilikçili¤in ArGe ile iliﬂkisi dikkate al›nd›¤›nda firmalar› ArGe yapmaya
nas›l cesaretlendirece¤iz? ‹ﬂte bu
noktada devreye, ülkelerin bilim,
teknoloji ve sanayi politikalar› paralelinde geliﬂtirilen ArGe teﬂvik
mekanizmalar› girer. TÜB‹TAK,
KOSGEB, TTGV taraf›ndan sa¤lanan geri ödemesiz ya da geri ödemeli ArGe teﬂvik mekanizmalar› ile
firmalar›n uzun vadede geri dönüﬂ
hedefledikleri ArGe çal›ﬂmalar›
desteklenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. AB
7. Çerçeve Program› ve KOB‹’lere
özel olarak yeni oluﬂturulan Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Program›’da benzer mekanizmalard›r.
Bu mekanizmalar baz› KOB‹’lere çok iyi f›rsatlar sunmaktad›r.
Ancak bu mekanizmalar yanl›ﬂ de¤erlendirilmemelidir. Bir pazar hedefi yönünde yeni ürün ve hizmet
geliﬂtirme planlar›n›z varsa, ya da
yenilikçilikle ilgili planlar›n›z içinde ArGe ihtiyac› mevcutsa ve ArGe
için kaynak ay›rmada zorlan›yorsan›z bu mekanizmalar bir f›rsatt›r.
Bu tür planlar›n›z yok ve sadece bu
mekanizmalardan nas›l yararlan›r›m diye düﬂünüyorsan›z yanl›ﬂ bir
noktadan baﬂl›yorsunuz demektir.
Çünkü bu mekanizmalar gerek
mali yönetim, gerekse teknik ve
idari yönetim boyutunda birinci
durum varsay›larak kurgulanm›ﬂlard›r. Örne¤in bu mekanizmalar

yoluyla bir projede alabilece¤iniz
maddi deste¤in teorik limiti proje
maliyetinin %75’ini geçemez. Ço¤u
zaman yap›lan de¤erlendirmeler
sonucunda bu oran çok daha alt
düzeyde gerçekleﬂir. Bu nedenle
kapsam› sizin iﬂ hedeflerinizle
uyumlu olmayan bir ArGe çal›ﬂmas›n› salt böyle bir destek mekanizmas› içinde yer almak için gerçekleﬂtirmeye kalkt›¤›n›zda büyük bir
ihtimalle hayal k›r›kl›¤› yaﬂars›n›z.
Ancak bu mekanizmalar yoluyla,
zaten bir fizibiliteye dayal› olarak
yapmay› planlad›¤›n›z bir ArGe çal›ﬂmas› için destek al›rsan›z, cebinizden ç›kacak ArGe giderlerinizde en az %50 azalma sa¤laman›z
mümkündür. Elbette, baﬂta fikri ve
s›nai mülkiyet haklar› olmak üzere,
mali, idari ve teknik yönetim aç›s›ndan iyi bir planlama ve yürütmenin önemini ihmal etmezseniz.
Basit stratejimiz ﬂu olmal›d›r: önce
pazar ve ürün hedefi, sonra iyi bir
fizibilite ve planlama, sonra ArGe
deste¤i aray›ﬂ›.
Sonuç
ArGe, günümüzde KOB‹’ler
için rekabet gücü denilince akl›m›za ilk gelen yenilikçilik yaklaﬂ›m›n›n çok önemli bir boyutudur.
Özellikle özgün ürün ve hizmet geliﬂtiren firmalar için ArGe vazgeçilmez bir faaliyettir. ArGe faaliyetleri için geliﬂtirilen destek mekanizmalar› KOB‹’lere yeni f›rsatlar sunmaktad›r. Ancak bu f›rsatlar›n yaln›z gerçek ürün ve iﬂletme geliﬂtirme hedefi olan KOB‹’ler aç›s›ndan
ekonomik de¤eri vard›r.
KOB‹’lerde ArGe faaliyetleri nas›l örgütlenmeli ve yürütülmeli konusuna ise gelecek yaz›lar›m›zda
de¤inece¤iz.
1 OECD Frascati K›lavuzu
2 ‹ç ArGe, firma içerisinde gerçekleﬂtirilen tüm ArGe
çal›ﬂmalar›d›r. Bu, hem ürün, süreç, pazarlama yenilikleri veya organizasyonel yenilikler geliﬂtirilme ve
gerçekleﬂtirilmesine katk› sa¤lamas› öngörülen ArGe
faaliyetlerini hem de özel bir yenili¤in geliﬂtirilmesi ile
do¤rudan iliﬂkili olmayan temel araﬂt›rmalar› içermektedir. Dahili ArGe ayn› zamanda ArGe ile do¤rudan iliﬂkili sermaye mallar› edinimini de içerir. D›ﬂ ArGe ise, ArGe hizmetlerinin ediniminden oluﬂmaktad›r.
Bu ayn› zamanda çokuluslu teﬂebbüslerin yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik birimlerinden ArGe hizmetleri al›m›n› da
içermektedir.
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‹ﬁ GEL‹ﬁT‹RME

‹hracat Geliﬂtirme ve
Pazarlama Stratejileri
Hakan TURGUT
Parasal Zeka Program› Koordinatörü

enjamin Franklin hiçbir ülkenin ticaret yüzünden y›k›ma
u¤ramad›¤›n› söyler. Bir ulusun zenginli¤inin ve refah düzeyinin
as›l göstergesi ithalat ve ihracat›n toplam›ndan oluﬂan d›ﬂ ticarettir. Ticaretin y›k›ma yol açmad›¤› do¤rudur
ama d›ﬂ ödemeler dengesini sa¤layamayarak ticaret aç›¤› bulunan ülkelerde, fazladan yurtd›ﬂ›na ç›kan dövizin
yeri doldurulamad›¤› takdirde gayri
safi milli has›lan›n düﬂece¤i de aç›kt›r.

B

Krizsavar: ‹hracat
Ekonomik kalk›nma seviyesi ile
d›ﬂ ticaret dengeleri do¤rudan iliﬂkilidir. Ekonomik kalk›nman›n temelinde yatan unsur kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelir oran›n›n yüksek olmas›d›r.
Yüksek milli gelire sahip olman›n
yollar›ndan biri de ticareti, özellikle
ihracat› art›rmakt›r.
Türkiye’nin ﬂu an içinde bulundu¤u ekonomik durumu göz önüne alacak olursak, krizden tek ç›k›ﬂ yolu
üretimi art›rmak ve üretilen
yeni ürünleri d›ﬂ pazarlara
ihraç etmek olarak gözüküyor. Bunun içinde ulusal
olarak firmalar›m›z›n ihracat ve pazarlama stratejileri
geliﬂtirmeleri, bu stratejilere
odaklanarak uzun vadeli iﬂbirlikleri kurmalar›, kar marjlar›n› de¤il pazar paylar›n›
art›rmalar› gerekiyor.
Teknoloji ve iletiﬂimde yaﬂanan geliﬂmelerin ihracatta yaﬂanan temel zorluklardan olan mesafelerin önemini azaltmas›, dil farkl›-
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l›klar›n›n globalleﬂme ve bilgiye kolay eriﬂim sayesinde art›k küçük
problemler haline gelmesi; ödemelerin internet, kablosuz ba¤lant›lar ya
da online olarak daha h›zl› yap›labilmesi ihracatç›lar aç›s›ndan bilgi ça¤›n›n avantajlar› olarak nitelenebilir.
Bunun yan›s›ra internetin giriﬂimci
olan herkes için eﬂit imkanlar sunmas› bir dezavantaj olarak görünse de,
Michael Porter’a göre bir rekabet avanaj› yaratmaz. Bunun sebebi ise internetin herkesin kullan›m›na aç›k olmas›d›r. Bu durum eﬂit ﬂartlarda rekabet etmeyi sa¤l›yor, ama di¤er yandan kullanmayanlar için bir dezavantaj oldu¤u gerçe¤i yads›namaz.
Bütün giriﬂimcilerin eﬂit ﬂartlarda
mücadele etti¤i bir serbest piyasa
ekonomisinde fark› yaratan nedir?
Uzun vadeli stratejiler... Honda’n›n
üst düzey yöneticilerinden birinin
dedi¤i gibi uzun vadenin ﬂirket kültüründeki anlam› "daima"d›r. Bunun
anlam› aç›kt›r; küresel iﬂ stratejileri
geliﬂtiren firmalar girdikleri pazarda
tutunmalar› daha kolay olaca¤›ndan

rekabette avantajl› konuma geçmiﬂ
olacaklard›r. Olumsuz koﬂullardan
korunmak için etkili bir global pazarlama stratejisi geliﬂtirmenin 5 temel
dayana¤› vard›r:
*Baﬂl›ca pazarlarda büyük oynamak
*"Öz ürün"de standardizasyon
*De¤eri yüksek faaliyetlerin az say›da ülkede yo¤unlaﬂt›r›lmas›
*Tekdüze bir pazarlama program›n›n uygulanmas›
*Rekabet stratejilerinin ülkeler
aras›nda bütünleﬂtirilmesi
‹hracat›n kendine özgü avantajlar›
da vard›r ki bunlara örnek olarak iç
ticarete göre daha kolay sermaye bulunmas›, resmi yard›mlardan yararlanma verilebilir.
Küresel ‹ﬂletmelerde
‹hracat Faaliyetleri
Günümüz iletiﬂim ortam› dünya
pazarlar›n›n daha global hale gelmesine sebep olmuﬂtur. Bunun sonucu
olarak yat›r›m ticaretin önünde gitmektedir. Örne¤in Pontiac Le Mans
Almanya’da tasarlanm›ﬂ, Japon aksam›yla Kore’de imal edilmiﬂtir. Honda
Amerika’da yapt›¤› arabalar› kendi
ülkesine ithal etmektedir. Küresel iﬂletmeler sadece çal›ﬂanlar›n
farkl› uluslardan olmas›yla
geleneksel iﬂletmecilik anlay›ﬂ›ndan ayr›lm›yor. Bu iﬂletmeler üretim ve imalat
kal›plar›nda ve süreçlerinde
de farkl›l›klar gösteriyor.
Bütün bu yaz›lanlar ihracat temsilcilikleri, yurtd›ﬂ›ndaki acenteler, redevans ücretini ödeyerek yurtd›ﬂ›nda üretimde bulunma lisans› alma,
ihracat departman› kurma ya da
yurtd›ﬂ›nda üretim yapma gibi klasik ihracat yöntemlerinden farkl› de-

¤ildir; sadece farkl› kombinasyonlarla karﬂ›m›za ç›km›ﬂ ﬂeklidir. Bunlar›n
olumlu yans›malar›na örnek olarak
da Amerika’da KOB‹’lerin ihracat›n›n 90’dan sonraki y›llarda Arthur
Andersen’in araﬂt›rmas›na göre
%11’den %20’ye ç›kmas› verilebilir.
Türkiye dünyan›n 18. büyük ülkesi olmas›na ve nüfusu kendi üretimi
ile besleyebilecek tar›m ve hayvanc›l›k kaynaklar› olmas›na, ticaret yollar› üzerinde bulunmas›na ra¤men d›ﬂ
ticaretimiz dünyan›n d›ﬂ ticaretinin
binde 4-5’i oranlar›nda seyretmektedir. Potansiyelimizin ne kadar alt›nda oldu¤umuzu anlayabilmemiz için
Tayvan örne¤ini ele alal›m: Tayvan’›n
ihracat› 75 milyar dolar seviyesindedir ve kiﬂi baﬂ›na milli geliri 10 kat›m›zdan fazlad›r. Oysa ülkemizin ihracat› 2000 y›l› itibariyle yaklaﬂ›k 54
milyar dolard›r.
Baﬂar›lar›n› tekrarlayabilmek isteyen ﬂirketlerin izlemesi gereken 3 ana
yol vard›r:
1-Geniﬂleme Stratejisi: Firma baﬂar›l› olan birkaç ürünü kald›raç gibi
kullan›p onun yaratt›¤› olumlu imaj
ve elde etti¤i piyasa pay›ndan yararlanma yolunu izleyebilir. Örne¤in
Güney Koreli otomotiv üreticisi
Hyundai Amerikan piyasas›na ilk önce $5000l›k Excel modeli ile girmiﬂ ve
küçük otomobil piyasas›nda ikinci s›raya yükselmiﬂtir. Sonras›nda da orta
bölüme Sonata modeli ile girmiﬂtir.
2-Yenilik Stratejisi: Bunun en güzel örne¤i Sony’dir. Sony piyasaya
yeni bir ürün sunar sunmaz onunla
rekabet edebilecek yeni ve geliﬂmiﬂ
baﬂka bir ürünün ar-ge çal›ﬂmalar›na
baﬂlar. ‹hracatta iddial› olabilmek için
ar-ge çal›ﬂmalar›na önem vermek zorunludur.
3-‹yileﬂtirme Stratejisi: Baﬂar›y›
tekrarlaman›n yenilik stratejisine göre daha ucuz yolu da iyileﬂtirme yöntemidir. Bu yöntem mevcut ürünü
yeni özellikler, yeni güç kaynaklar›,
yeni kullan›m alanlar› vb. ile tamamlamay› hedefler. Örne¤in "1-2-3" yaz›l›m paketi ile bireysel bilgisayar pazar›na egemen olan Lotus firmas›
yepyeni bir program olan "Jazz"› ç›kard› ve baﬂar›s›z oldu. Bunun üzerine "1-2-3"ün yeni versiyonlar›na çeﬂitli özellikler ve yetenekler eklemeye
baﬂlad› ve piyasadaki eski gücüne bir
ölçüde kavuﬂtu.
Hedeflenen ihraç pazar›n›n duru-

mu, rekabet koﬂullar›, ürünün özellikleri seçilecek strateji tercihlerini etkiler. Bu durumda William W. Wommack’a göre kar›n güçlü kayna¤› olan
odaklaﬂmay› de¤er yaratmak için kullanmam›z gerekiyor. Yönetimin burada vermesi gereken karar neye odaklaﬂaca¤›d›r, üretime mi, ürüne mi,
müﬂteriye mi? Amerika’da 170 ﬂirket
aras›nda yap›lan bir araﬂt›rman›n sonucuna göre odaklaﬂm›ﬂ ﬂirketlerin
kar oranlar› daha yüksektir. Ülkemizin de içinde bulundu¤u durumdan
ç›k›ﬂ yolu Michael Porter’a göre rekabette üstün oldu¤u alanlara yönelmesi ve bu sektörlerde odaklaﬂmas›d›r.
‹hracatta farkl› bir model de Japon
Sogo ﬁoﬂa’lar›d›r. Bunlar tamam›yla
ihracata odaklanan ve bu amaçla birçok üreticinin birçok üreticinin çeﬂitli
ürünlerin ihraç pazar›na sunmay›
amaçlayan firmalard›r. D›ﬂ Ticaret
Sermaye ﬁirketleri ad› alt›nda ülkemizde de uygulanm›ﬂt›r. Sogo ﬁoﬂalara örnek olarak Mitsui, Maruebni ve
Mitsubishi gibi firmalar› örnek olarak
verebiliriz. Bu üç firman›n 1986 sat›ﬂ
rakamlar›na göre dünyadaki en büyük 10 ﬂirket aras›nda bulundu¤u düﬂünülürse bu modelin ne kadar baﬂar›l› oldu¤u daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂ olur.
‹hracattan Uluslararas›
Pazarlamaya
Dünyada ihracat›n yap›s› incelendi¤inde fark› yaratan›n firmalar›n
kendilerine özgü pazarlama taktikleri oldu¤unu görürüz. Piyasada kal›c›
olabilmenin ön koﬂulu da yeni trendleri takip etmek ve de¤iﬂimin gerisinde kalmamakt›r. Philip Kotler’in pazarlaman›n yeni formüllere sahip oldu¤unu söylemesi ve yer, fiyat, promosyon ve üründen oluﬂan pazarlama karmas›n›n yerini art›k müﬂteri
de¤eri, müﬂteri maliyetleri, müﬂteriye uygunluk ve müﬂteriyle iletiﬂimin
alaca¤›n› söylemesi boﬂuna de¤ildir.
Peki yeni trendler nelerdir?
*‹liﬂkisel Pazarlama: Bu pazarlama e¤iliminin temelinde ömür boyu
müﬂteri mutlulu¤u hedeflenmektedir.
*Müﬂteri Tatmini: ﬁirketler tüketicileri çekmek yrine, müﬂteriyi elden
kaç›rmama ve müﬂteri tatmini gibi
konulara daha fazla önem veriyorlar.
Yine bununla ilintili olarak ﬂirketlerin
Pazar pay›ndan çok bir müﬂterinin
al›ﬂveriﬂindeki toplam pay›n› art›rma

yönünde çabalar› var.
*Veritaban› Oluﬂturma: Veritaban› oluﬂturma müﬂteriyi elde tutabilme, sat›ﬂ sonras› hizmetler ve ihtiyaçlar›n› do¤ru karﬂ›layabilmek aç›s›ndan kritik öneme sahiptir.
*Sat›ﬂ Otomasyonu: Personeli sat›ﬂ etkinliklerini art›rmak üzere laptop, ça¤r› cihazlar›, cep telefonu gibi
araçlarla donatmakt›r.
*Yeni Marka Üretimi: Perakendecilerin büyüyen güçleri karﬂ›s›nda,
üreticiler markalar›n› daha da sa¤lamlaﬂt›rma çabas› içindeler.
*Entegre Pazarlama: Uluslararas›
pazarlama dünyas›ndaki di¤er bir
geliﬂme de reklam›n yerini entegre
pazarlama iletiﬂimi olarak adland›r›lan reklam, sat›ﬂ, promosyon, halkla
iliﬂkiler ve do¤rudan pazarlaman›n
daha içiçe kullan›ld›¤› bir yaklaﬂ›ma
terketmesidir.
Kotler’in Türkiye için söyledikleri
ise Michael Porter ile ayn› do¤rultuda geliﬂiyor. Türkiye bir ihracat bileﬂimi vizyonu oluﬂturmal› ve rekabet
avantaj›na sahip oldu¤u sektörlere
odaklaﬂmal›d›r. Porter’a göre kriz dönemine özel taktiklerden baz›lar› ise
fiyatlarda indirime gitmek, ekonomik
ürünler üretmek ve promosyon kampanyalar› yürütmektir.
Bütün bunlar›n kayna¤›nda ise
do¤ru bilgiye zaman›nda ulaﬂmak
var. Üretimde standartlar›n oldu¤u
bir ça¤da yaﬂ›yoruz. Bugün ürünümüz daha iyi oldu¤u için de¤il bilgilerimiz daha iyi oldu¤u için kazan›yoruz, bu da niﬂan alma f›rsat›n› tan›m›yor ﬂirketlere, ateﬂ et, ateﬂ et, ateﬂ
et dünyas›nda yaﬂ›yoruz.
1 Louis E. Boone, David L. Kurtz; Contemporary Business 8th Edition, S.48
2 Derek Lobley, MEB Yay›nlar›, 1995, S.184
3 George S. Yip, How To Take Your Company To The
Global Market, Colombia Journal of World Business,
Winter 1998, S.37
4 David Spurling, ‹ﬂ Dünyas› ve Ticaret, MEB
Yay›nlar›, 1995, S.74
5 Peter F. Drucker , Gelecek ‹çin Yönetim, ‹ﬂ Bankas›
Yay›nlar›, 1996, S.8
6 Dr. Hasan Tutar, Küreselleﬂme Sürecinde ‹ﬂletme
Yönetimi, Hayat Yay›nlar›, 1999, S.79
7 Richard L. Daft, Management, The Dryden Press,
4th Edition, S.125
8 Dr. Cem M. Kozlu, Uluslar aras› Pazarlama, ‹ﬂ Bankas› Yay›nlar›, 1998, 6. Bask›, S.1
9 Joe Dreyfus, What Do You Do For An Encore?, Fortune 19 Aral›k 1998, S.79-83
10 Robert Slater, ﬁirket Yönetimine GE Yaklaﬂ›m›, Sabah Kitaplar›, 1993
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Türkiye'de ve AB Üye
Ülkelerinde KOB‹’ler
Av. Mikayil D‹LBAZ

üçük ve orta büyüklükte iﬂletmeler, tüm ekonomilerin
temel dinami¤ini oluﬂturmalar›na ra¤men, bugün dünya literatüründe üzerinde fikir birli¤i sa¤lanm›ﬂ bir KOB‹ tan›m› bulunmamaktad›r. Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde tan›mlamalar yap›l›rken, tüm ülkelerde genel olarak istihdam edilen
iﬂçi say›s› temel al›nmas›na karﬂ›n
baz› ülkelerde ayr›ca yat›r›lan sermaye ve sat›ﬂ miktar› gibi ek ölçütler
kullan›lmaktad›r.
Avrupa Birli¤i’ne üye ülkeler aras›nda, KOB‹ tan›mlar› konusunda fikir birli¤i sa¤lamak ve bir kar›ﬂ›kl›¤a
meydan vermemek için yeni bir ortak tan›m geliﬂtirilmiﬂtir. Avrupa Birli¤i Konsey karar›yla belirlenen KOB‹ tan›m› iﬂçi say›s›, bilanço büyüklü¤ü ve iﬂletmelerin ba¤›ms›zl›k derecesinden oluﬂan k›staslar› kapsamaktad›r.
Avrupa Komisyonu Genel Sekreterli¤i’nin KOB‹ tan›m› çerçevesinde
250’den az iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂletmeler
KOB‹ olarak kabul edilmektedir. Buna göre 10’dan az iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂletmeler çok küçük iﬂletmeler, 11-49
aras›nda iﬂçi çal›ﬂt›ran ve y›ll›k cirosu 7 milyon ECU’yü (Avrupa Ortak
Para Birimi) aﬂmayan veya 5 milyon
ECU’nün alt›nda bilanço de¤eri olan
iﬂletmeler küçük iﬂletme, 50-250 aras›nda iﬂçi çal›ﬂt›ran ve y›ll›k cirosu 40
milyon ECU’ nün alt›nda olan iﬂletmeler orta ölçekli iﬂletme, 250’den
fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran ve y›ll›k cirosu da
40 milyon ECU’den fazla olan iﬂlet-
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meler ise büyük iﬂletmeler olarak tan›mlanmaktad›r.
OECD ülkelerinde de iﬂçi say›s›
kriteri kullan›lmaktad›r. Çal›ﬂt›rd›¤›
iﬂçi say›s› 20’ye kadar olan iﬂletmeler
çok küçük iﬂletmeler, iﬂçi say›s› 21-99
aras›nda olan iﬂletmeler küçük sanayi iﬂletmeleri, 100-499 aras›nda iﬂçisi
olan iﬂletmeler orta ölçekli sanayi iﬂletmeleri, 500’den fazla iﬂçisi olan iﬂletmeler de büyük sanayi iﬂletmeleri
olarak kabul edilmektedir.
Ülkemizde çeﬂitli kurum ve ku-

ruluﬂlar›n görevlerinin gere¤i olarak
yapt›klar› küçük ve orta büyüklükte
iﬂletme tan›m ve s›n›fland›rmalar›
farkl›l›k göstermektedir. TÜ‹K’in
(Türkiye ‹statistik Kurumu) KOB‹
tan›m›nda dörtlü bir s›n›fland›rmaya gidilmektedir. Buna göre 1-9 personel çal›ﬂt›ran iﬂletmeler çok küçük
iﬂletmeler, 10-49 personel çal›ﬂt›ran
iﬂletmeler küçük iﬂletmeler, 50-99
personel çal›ﬂt›ran iﬂletmeler orta ölçekli iﬂletmeler, 100’den fazla personel çal›ﬂt›ran iﬂletmeler de büyük iﬂ-

letmeler olarak tan›mlanmaktad›r. DPT de (Devlet Planlama
Teﬂkilat›) bu tan›m› aynen kabul
etmektedir.
1990 y›l›nda yürürlü¤e giren
3624 say›l› Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliﬂtirme ‹daresi
Baﬂkanl›¤› (KOSGEB) Kanunu’nun ikinci maddesinde; 1-50
aras›nda iﬂçi çal›ﬂt›ran sanayi iﬂletmeleri küçük ölçekli sanayi
iﬂletmeleri, 51-150 aras›nda iﬂçi
çal›ﬂt›ran sanayi iﬂletmeleri ise
orta ölçekli sanayi iﬂletmeleri
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Kanunda
gerekli görülmesi halinde bu tan›m›n Bakanlar Kurulu karar›yla de¤iﬂtirilebilece¤i aç›kça ifade edilmiﬂtir.
Küçük ve orta boy iﬂletmelerin yat›r›mlar›nda devlet yard›mlar› hakk›nda 19.02.1999 tarih ve 99/12474 say›l› Bakanlar
Kurulu karar›nda da KOB‹’ler
tan›mlanm›ﬂt›r. Buna göre, imalat sanayi sektöründe faaliyette
bulunan, iﬂ yerinde en fazla 150
iﬂçi çal›ﬂt›ran, kanuni defter kay›tlar›nda arsa ve bina hariç, makine
ve teçhizat, tesis, taﬂ›t araç ve gereçleri, döﬂeme ve demirbaﬂlar› toplam›n›n net tutar› 100 bin YTL’yi aﬂmayan iﬂletmeler KOB‹ olarak kabul
edilmektedir.
Küçük ve orta büyüklükte iﬂletmelere finansman deste¤i sa¤layarak bir kalk›nma bankas› görevini
üstlenmiﬂ olan Türkiye Halk Bankas› A.ﬁ. çeﬂitli dönemlerde ekonomik
ortam›n koﬂullar›na göre farkl› s›n›flamalar benimsemiﬂ, ancak tüm tan›mlara esas al›nan nicel ölçütlerde
bir de¤iﬂikli¤e gitmeyerek, iﬂletmelerdeki iﬂçi say›s› ve makine park›n›
(veya aﬂa¤› yukar› ayn› anlama gelen, bina ve arazi d›ﬂ›nda kalan net
sabit yat›r›m›n bilanço de¤erini) esas
alm›ﬂt›r. Son olarak, Halk Bankas›,
KOB‹ sanayi kredisinde iﬂ yerinde
en çok 250 iﬂçi çal›ﬂt›ran, kanuni defter kay›tlar›ndaki "arsa ve bina hariç" sabit yat›r›m›n (makine, tesis ve
cihazlar›, taﬂ›t araç ve gereçleri, döﬂeme ve demirbaﬂlar› ile di¤erleri
toplam›) net tutar› 400 bin YTL’ye ye
kadar olan üretim ve onar›m faaliyetlerinde bulunan iﬂletmeleri, büyük ölçekli sanayi kredisinde ise iﬂ

yerinde 250’den fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran,
yukar›da aç›klanan sabit yat›r›m tutar› 400 bin YTL’lik s›n›r›n üzerinde
bulunan iﬂletmeleri esas almaktad›r.
Görüldü¤ü gibi küçük ve orta
büyüklükte iﬂletme kavram›, daha
çok göreceli bir büyüklü¤ü ifade etmektedir. Bu büyüklük, çal›ﬂan iﬂ
koluna, sanayileﬂme düzeyine, pazar›n büyüklü¤üne ba¤l› olarak her
ülke aç›s›ndan farkl›l›k arz etmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki iﬂletmelerle ilgili esas al›nan tan›m›n
kapsam› ise bu kuruluﬂlara sa¤lanacak finansal destek ve teﬂviklerin
amac› do¤rultusunda de¤iﬂen ekonomik ve sosyal yap›ya göre farkl›l›k göstermektedir.
KOB‹'lerin yap›sal özelliklerini
ekonomiye etkin bir ﬂekilde yans›tabilmeleri sadece idari, yasal ve mali
ortam›n basitleﬂtirilmesini ve iyileﬂtirilmesini de¤il, mesleki e¤itim dahil olmak üzere teknik alanda da çeﬂitli düzenlemeler yap›lmas›n› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Bu çerçevede
KOB‹'leri tüm yönleriyle ele alarak
uygulanacak mekanizmalar› ayn› çat› alt›nda toplayacak bir iﬂletme politikas›n›n gere¤i ön plana ç›kmakta-

d›r. Faaliyette bulunan iﬂletmelerin ihtiyaçlar›n› ve karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› dikkate alarak, h›zla de¤iﬂen dünyada yeni koﬂullara uyum sa¤lanmas›n› ve mücadele edilmesini sa¤layacak bir
iﬂletme politikas›n›n baﬂar›l› olaca¤› aç›kt›r. Dünyada en rekabetçi ve en dinamik ekonomiye
sahip olmay› hedefleyen AB'de,
KOB‹'lerin ekonomiye ve buna
paralel olarak makroekonomik
hedeflerin gerçekleﬂtirilmesine
sa¤lad›¤› katk› tüm üye devletlerce kabul edilmektedir.
AB'de iﬂletme politikas› temelde çok y›ll› dönemi içeren
programlar dahilinde gerçekleﬂtirilmekte; bu uygulama daha
önceki programlar›n de¤erlendirilmesini sa¤layarak eksikliklerin tamamlanmas›n› ve yeni hedefler do¤rultusunda gerekli de¤iﬂikliklerin ve düzenlemelerin
yap›lmas›na imkan sa¤lamaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, izlenen bu
iﬂletme politikas›, iﬂletmelerin
performans›n›n art›r›lmas›na ve
üretken giriﬂimci faaliyetlerin teﬂvik
edilmesine yönelik çal›ﬂmalar için
bir çerçeve oluﬂturmaktad›r.
Bu ba¤lamda, AB'nin makroekonomik hedefleri do¤rultusunda
mevcut finansman mekanizmalar›
kullan›larak KOB‹'lere yönelik giriﬂimler de¤erlendirilmekte ve çeﬂitli
programlar uygulamaya koyulmaktad›r. AB'de KOB‹'ler için gerçekleﬂtirilen faaliyetlere bak›ld›¤›nda özellikle mali kaynaklara eriﬂim konusu
üzerinde a¤›rl›kl› olarak duruldu¤u
ve araﬂt›rma geliﬂtirmeye de ayr› bir
önem verildi¤i görülmektedir.
Bunun yan› s›ra iﬂletmelerin d›ﬂ
pazarlara aç›lmalar›, potansiyel iﬂbirli¤i alternatiflerini de¤erlendirmeleri ve bu çerçevede bilgilendirilmeleri de iﬂletme politikas› kapsam›nda yer almakta; KOB‹'lerin
idari, mali ve yasal alanda karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar ve ihtiyaçlar›n›n belirlenmesini hedefleyen çal›ﬂmalar da yürütülmektedir. KOB‹'lerle ilgili çal›ﬂmalar çerçevesinde AB'de üzerinde durulan bir di¤er önemli konu ise KOB‹'ler aras›nda en iyi uygulamalar›n paylaﬂ›m›n›n sa¤lanmas›d›r.
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KIRGIZ‹STAN

Ermek OMURAL‹EV:

Atavatan›n›z
‹lgi Bekliyor

K›rg›zistan Büyükelçili¤i
Ticaret Müﬂaviri Vekili
Ermek OMURAL‹EV,
"Türkiye’nin yüzünü
Avrasya’ya çevirmesi
halinde ülkelerin Avrasya
Birli¤i’ne üye olmak için
s›raya gireceklerini"
söyledi. Türkiye’nin dost
ve kardeﬂ Orta Asya
ülkeleriyle çok daha güçlü
ad›mlar ataca¤›na
inand›¤›n› belirten
OMURAL‹EV, "K›rg›zistan
olarak en güzel ﬂartlar›
Türk iﬂ adamlar›na
sunuyoruz. Yat›r›m
f›rsatlar› de¤erlendirilmezse
bölgede Rus ve Çin
ﬂirketleri egemen olur"
ﬂeklinde konuﬂtu.
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K›rg›zistan hakk›nda
genel bir bilgi verir misiniz?
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra K›rg›zistan, 15 Aral›k
1990‘da egemenli¤ini, 31 A¤ustos
1991’de ise ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmiﬂtir. K›rg›zistan Hükümeti, 1990’larda
uluslararas› toplumun deste¤iyle bir
serbest piyasa ve pazar reformu baﬂlatm›ﬂ olup, birçok olumsuz koﬂul
alt›nda yap›lmas›na ra¤men, ekonomide istikrar sa¤lanmas›nda önemli
baﬂar›lar elde etmiﬂtir. Örne¤in, BDT
ülkeleri aras›nda 1993’te kendi para
birimi olan K›rg›z Som’unu kullan›ma sokan ilk ülke K›rg›zistan olmuﬂtur. 20 Aral›k 1998’de Dünya Ticaret
Örgütü üyeli¤ine kabul edilen K›rg›zistan, ayn› zamanda Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u (BDT) ülkeleri aras›nda, bu örgütün ilk üyesi olmuﬂtur. K›rg›zistan, ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan bugüne kadar 178 ülke
taraf›ndan tan›nm›ﬂ ve bu ülkelerin
97’si ile diplomatik iliﬂki kurmuﬂtur.
Ülkede bol su ve maden kaynaklar› mevcuttur. Dokunulmaz bakir
do¤aya sahip olmas› nedeniyle de
her çeﬂit yaz/k›ﬂ/da¤ turizmi için
çok elveriﬂli bir ülkedir. Yaklaﬂ›k 145
milyar KW elektrik üretme potansiyeli olan K›rg›zistan, bol su zenginliklerinin %10’nu ancak kulland›¤›
için büyük ölçüde hidroenerji potansiyeli olan bir ülkedir. Sovyetler
döneminde K›rg›zistan SSCB’nin askeri sanayisini ve Rusya/Sibirya

bölgesinin et, meyve/sebze ihtiyac›n› karﬂ›layan tesisleri bünyesinde
bulunduruyordu. ﬁimdi ise tar›m ve
hayvanc›l›k sektörleri, yeniden iﬂleme ve modern ambalaj sanayii, askeri ve makina sanayii temel oluﬂturup öncelikli potansiyel alanlar› teﬂkil etmektedir.
K›rg›zistan-Türkiye iliﬂkilerini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bildi¤iniz gibi, ülkelerimiz aras›ndaki iliﬂkiler ancak Sovyetler Birli¤inin çökmesi, "demir perdenin" y›k›lmas› ile baﬂlad›. Sovyetler döneminde K›rg›zistan SSCB’nin askeri
sanayisinin önemli üretim üslerden
birisi olmas› nedeniyle ülkemize turistlerin girmesi bile yasak idi. Bu
nedenle K›rg›zistan 1990’lar›n baﬂ›nda ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂunca uluslararas› arenada ülkemizi tan›yan ilk

ülkelerden biri Türkiye oldu. Türkiye, sonras›nda da ülkemizin aniden
karﬂ›laﬂt›¤› komünist rejimden serbest piyasa ekonomisine geçiﬂindeki
o zor geçiﬂ dönemimizi rahatça atlatmam›zda ve kalk›nmam›zda her zaman yan›m›zda olup kardeﬂ elini asla esirgememiﬂtir.
Ülkelerimiz aras›nda ortak din,
dil, kan ve tarih ba¤lar›m›z var. Bu
bizim iliﬂkilerimizin esas temelidir.
Bu temel üzerinde kardeﬂlik iliﬂkileri geçmiﬂte oldu¤u gibi, gelece¤imize de yön vermekte, iki ülke aras›nda karﬂ›l›kl› güven ve iﬂ birli¤inin
boyutlar›n›n daha da geliﬂmesine
imkan sa¤lamaktad›r. K›rg›zistan’›n
d›ﬂ politikas›nda Türkiye hakl› olarak sa¤lam bir partner, dost ve kardeﬂ ülke olarak yerini korumaktad›r. Son 15 y›l içinde iki ülke aras›nda 100’den fazla anlaﬂma, protokol
ve sözleﬂme akdedilmiﬂtir. Aram›zdaki iliﬂkilerin ilkeleri de ülkelerimiz aras›nda imzalanan "Ebedi
Dostluk ve ‹ﬂ Birli¤i Anlaﬂmas›" ile
"Türkiye ve K›rg›zistan: Birlikte
21.Yüzy›la" ortak bildirisi gibi iki
ana belgeye dayanmaktad›r.
Bu aﬂamada ülkelerimiz aras›nda
herhangi bir siyasi anlaﬂmazl›¤›n olmamas›yla birlikte, gerek ikili iﬂ birli¤i konusu olsun, gerek uluslararas›
ve bölgesel konular olsun geniﬂ bir
yelpazede görüﬂ birli¤ine sahip olmam›z iliﬂkilerimizin daha da güçlendirilmesi için sa¤lam ve elveriﬂli

Resmi Ad›
Yönetim Biçimi
Resmi Dili
Baﬂkenti
Yüzölçümü
Nüfusu
Para Birimi
Para Birimi Paritesi
D›ﬂ Borç
‹ﬂ Gücü
Enflasyon
Üyesi Oldu¤u
Uluslararas› Kuruluﬂlar

temeli oluﬂturmaktad›r.
Bugün için ikili iliﬂkilerimiz sosyal ve kültürel alanda iyi ama özellikle ticari-ekonomik alanda yetersiz
diye düﬂünüyorum. Halbuki, bu iliﬂkilerin daha da iyi olmas› için gerekli tüm imkanlar sa¤lanm›ﬂ ve temeller at›lm›ﬂt›r. Bu iliﬂkiler daha iyi olmal›d›r. Biz K›rg›zistan olarak dostluk ve karﬂ›l›kl› anlay›ﬂa dayal› kurulan iliﬂkilerimize büyük de¤er veriyoruz ve bu iliﬂkilerin daha da güçlenmesi için elimizden gelen gayreti
sarf etmeye haz›r›z.
K›rg›zistan ve Türkiye aras›ndaki
iﬂ birli¤i nas›l geliﬂtirilebilir?
Bu çok isabetli ve anlaml› bir sorudur, teﬂekkür ederim. Benim anla-

: K›rg›z Cumhuriyeti
: Cumhuriyet
: K›rg›zca
: Biﬂkek
: 198.500 km2
: 5,1 Milyon
: Som
: 1 USD = 40 Som
: 1,2 Milyar Dolar
: 1,7 Milyon
: %2
: CIS, EBRD, ECO,
FAO, IBRD, ILO, IMF,
UN, UN TAD, UNESCO,
UNIDO, WHO, WTO

y›ﬂ›ma göre, iﬂ birli¤imizin geliﬂtirilmesi, gerek devlet gerek ise özel sektörün önde gelen temsilcilerinin önderli¤indeki ikili temaslar, karﬂ›l›kl›
ziyaretler ve ortak projelerle do¤rudan orant›l›d›r. Bu ba¤lamda özellikle, ticari ve ekonomik ba¤lant›lar›m›z, iliﬂkilerimizin önemli parças›n›
teﬂkil etmekle birlikte ikili iliﬂkilerimizin daha da geliﬂmesi için büyük
önem taﬂ›maktad›rlar. Özellikle,
ulaﬂt›rma, alt yap›, madencilik, hafif
tekstil sanayii, g›da ve tar›m ürünlerini iﬂletme sanayii, tar›m, imalat ve
ambalajlama sanayii, yüksek teknoloji ve hizmet alanlar›nda iliﬂkilerimize daha da fazla dikkat vermemiz
gerekti¤ini ve elimizdeki imkanlar›
daha etkili ﬂekilde kullanmam›z gerekti¤ini düﬂünüyoruz. K›rg›z –
Türk ticari ve ekonomik iliﬂkilerinin
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iki kardeﬂ ülkenin ekonomik iﬂ birli¤inin mevcut potansiyeline uygun
hale gelmesi için daha da geniﬂlemesinin gerekti¤inin fark›nday›z.
K›rg›zistan, K›rg›z – Türk Karma
Ekonomi Komisyonu’nun çal›ﬂmas›na büyük önem vermektedir. Öncelikle tek ticaret iliﬂkileri seviyesinden yat›r›mc›l›k ve geniﬂ iﬂ birli¤i seviyesine yükseltilebilir.
K›rg›z-Türk iﬂbirli¤inin bugünkü
seviyesi kardeﬂ ülkelerimizin bakanl›klar› ve kurumlar› aras›nda daha
da yak›n iliﬂkilerin kurulmas›n› gerektiriyor. Bu hususta ticari ve ekonomik alanda faaliyet gösteren kurumlar, KOB‹’ler ve giriﬂimciler özel
önem taﬂ›maktad›r.
En önemlisi, bugünkü koﬂullarda
ülkelerimizin özel sektöründeki giriﬂimciler aras›nda direkt iliﬂkilerin
kurulmas›, karﬂ›l›kl› fuar/ iﬂ adamlar› dernekleri/ ikili temas iﬂ forumlar› düzenlenmesi; Türk özel sektörünün geniﬂ kat›l›ml› karﬂ›l›kl› ziyaret/ temaslar›n›n art›r›lmas› K›rg›zistan ekonomisi için önem taﬂ›yor.
Bu vesile ile f›rsattan yararlanarak,
de¤erli Türk iﬂ adamlar›na sesleniyorum: "Bak›ﬂlar›n›z› sadece Avrupa, Bat› ve Arap ülkelerine odaklamay›n! Nas›l Türkiye Cumhuriyeti
sizin anavatan›n›z ise, ayn› ﬂekilde
K›rg›zistan ve di¤er Türkçe konuﬂan
Orta Asya ülkeleri sizin atavatan›n›z, atayurdunuzdur. Bak›ﬂlar›n›z›
atayurdunuzun kalk›nmas›na, yere
sa¤lam basmas›na ve yeni ça¤›n taleplerine göre geliﬂmesine fedakarl›kla odaklayarak daha çok ziyaret-
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ler, yat›r›mlar yap›n, daha çok kal›c›
iﬂlere imza at›n. Ülkemize "bal›k"
vermeyin – ülkemize "o bal›¤› tutan
oltay›" kazand›r›n.
K›rg›zistan Büyükelçili¤i olarak
bu tür çal›ﬂmalar›n›za tam destek
verece¤imizi, bunlar›n baﬂar›l› olmas› için her türlü yard›m› göstermeye haz›r oldu¤umuzu bilmenizi
isterim.
K›rg›zistan'da Türk iﬂ adamlar›na
nas›l bak›l›yor? Ticaret sürecinde
herhangi bir kolayl›k sa¤lan›yor mu?
Ciddi, dürüst ve iyi niyetli Türk
iﬂ adamlar›na K›rg›zistan’da çok s›cak bak›l›yor. Gerçekçi olmak için
ﬂunu söylemek isterim. Ba¤›ms›zl›¤›m›za kavuﬂunca kardeﬂ Türkiye ile
olan münasebetlerimiz çok heyecanl› baﬂlad›, hasret gideriyorduk. K›rg›z halk›, kardeﬂ Türk halk›na kucaklar›n› açt›. Türk iﬂ adamlar›nca
çok say›da baﬂar›l› iﬂlere imza at›ld›.
Ama, maalesef, daha sonra Türkiye’den gelip "k›sa sürede köﬂeyi
dönme" mant›¤›yla hareket eden baz› insanlar, "Ben Türk iﬂ adam›y›m"
diyerek samimi kardeﬂlik iliﬂkilerimizi suistimal ettiler. Türkiye ve
Türk iﬂ adam› imaj›n› zedelediler. Bu
imaj› düzeltip, yeniden inﬂa etmek
hiç de kolay olmad›. Bir taraftan, biz
K›rg›zistan’›n Türkiye’deki Büyükelçili¤i olarak, di¤er yandan, Türkiye’nin K›rg›zistan’daki Büyükelçili¤i
baﬂta olmak üzere K›rg›zistan’da aktif faaliyet gösteren KIT‹AD (K›rg›zTürk ‹ﬂ Adamlar› Derne¤i), K›rg›zistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Se-

bat E¤itim Kurumu, herkes el ele
Türk iﬂ adamlar›na hak ettikleri
olumlu imaj› kazand›rmak için çabalad›k ve bence baﬂard›k. Nas›l m›?
Yap›lan dürüst ve ciddi çal›ﬂmalarla.
Sorunuzun ikinci k›sm›na gelince
K›rg›zistan, Orta Asya bölgesinin en
liberal ticaret ve yat›r›m rejimine sahip ülkedir diyebilirim. 1-2 günlük
k›sa bir sürede K›rg›zistan’da ﬂirket
kurma, s›n›rs›z para ve/veya gelir
transferleri yapma, problemsiz ve s›n›rs›z döviz al›m-sat›m iﬂlemleri
yapma, mevcut hammadde ve düﬂük
elektrik ve üretim maliyetlerinden
yararlanma, kalifiye insan bulma gibi imkanlar vard›r. Türkiye’deki
elektri¤in fiyat› 10-12 cent ise, K›rg›zistan’daki elektiri¤in fiyat› 2 cent’tir.
Böylece, düﬂük üretim maliyetleri ve liberal ticaret ortam› nedeniyle
ülkede düﬂük maliyetli, hesapl› üretim yap›p bölgedeki Serbest Ticaret
Anlaﬂmalar›’ndan
kaynaklanan
gümrük ve vergi avantajlar›ndan yararlan›p Orta Asya ülkeleri, Rusya
ve Rusya’n›n büyük Sibirya bölgesi,
Çin, Afganistan ve di¤er bölge ülkelerine ihracat/ pazarlama imkan›
vard›r.
K›rg›zistan'da ne gibi yat›r›m
olanaklar› bulunuyor?
Devam eden ekonomik reformlar
çerçevesinde K›rg›zistan’da Kurumlar vergisi oran› %20’den %10’na indirilmiﬂ olup, gelir vergisinde de
%10 tek oranl› vergi uygulamas›na
geçilmiﬂtir. Yat›r›m için getirilen tesis
ve makineleri ülke giriﬂlerinde
KDV’den muaf tutuyoruz. Yani yat›r›mlar›n artmas› için tüm ﬂartlar›
sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz.
Önceki sorunuzun sonunda bahsetti¤im avantajlar›n yan› s›ra özellikle yat›r›m bak›m›ndan önemli
olan Serbest Ekonomik Bölgemizde
(SEB) sunulan olanaklara de¤inmek
isterim. SEB’lerde depolama, toptan
ihracat ve ithalat faaliyetlerin yan›
s›ra özellikle son dönemde ihracata
yönelik endüstriyel imalat ve yeniden iﬂleme / üretim / ambalaj fabrikalar›n kurulmas› için en ideal mekand›r. Burada üretilen mallar çifte
vergilendirme olmaks›z›n 3. ülkelere
de sat›labilmektedir. Özellikle yabanc› yat›r›mc›lar› çekmek amac›yla

devlet taraf›ndan SEB’lerde baz› teﬂvikler uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu
teﬂviklerin baﬂl›calar›, baz› vergilerden, gümrüklerden ve tüm faaliyet
sürecindeki ödemelerden muafiyet;
SEB’de üretilerek ihraç edilen, SEB’e
ithal edilen mallar›n gümrük vergisinden muafiyet; basitlendirilmiﬂ
gümrük ve kay›t prosedürleri; hizmet sa¤layan kuruluﬂlara do¤rudan
ulaﬂ›m; ithal edilen sermaye mallar›

ve ham madde/parçalar için gümrük muafiyetidir.
‹kinci sorunuzu cevaplarken yabanc› yat›r›m aç›s›ndan önemli f›rsatlar› sunan sektörleri s›ralam›ﬂt›m.
Buna dönmek gerekirse ﬂunu örnek
olarak belirtmek isterim. Türkiye,
dünyada inﬂaat, tekstil ve turizm
sektöründe lider ülke konumundad›r. Bu sektörlerde siz daha tecrübelisiniz ve bu iﬂin nas›l yap›ld›¤›n› daha iyi bilirsiniz. Örne¤in, K›rg›zistan’da turizm sektörü yeni geliﬂmeye baﬂlad›. Ülkemize gelen misafirlerin "deniz" tabir ettikleri muazzam
Iss›k adl› gölümüz vard›r ve oras›
adeta Türkiye’nin Antalya’s› gibi alg›lanmaktad›r. Geçen yaz Iss›kGöl’de dinlenmeye gelenlerin say›s›nda adeta bir patlama oldu, mevcut tesislerde yer kalmad›. ‹ﬂte bu
sektördeki f›rsatlar› Türk iﬂ adamlar›
iyi de¤erlendirip o pazarda söz sahibi olmak için çabuk davranmal›lar.
Aksi takdirde, di¤er alanlardaki gibi
Çinli ve Rus iﬂ adamlar› mevcut boﬂluklar› doldurur. Biz ise K›rg›zistan’da daha çok Türk iﬂ adamlar›n›n
var olmas›n› istiyoruz.
Avrasya'daki ve Orta Asya
Türk Bölgesi'ndeki ekonomik
iﬂbirli¤i nas›l geliﬂtirilebilir?
Hakikaten bu anlamda bölgede

1. Genel
K›rg›zistan, Orta Asya’da 198.500 km2
yüzölçümü ile Türkiye’nin yaklaﬂ›k dörtte
biri büyüklü¤ünde olan ve tarihi ‹pek Yolu üzerinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin
do¤usu ile bat›s› aras›ndaki mesafe 925
km, kuzeyi ile güney aras›ndaki mesafe
453 km’dir. Ülke genel olarak tasvir edildi¤inde, yüksek karlarla kapl› da¤lar, derin
keskin vadiler, yüksek ak›ﬂ h›z›na sahip
binlerce ›rmak ve da¤ göllerinden oluﬂtu¤u görülmektedir. Ülkenin %6’s› ormanlardan ve %4.2’si buzullardan
oluﬂmaktad›r. Ülkede 80 çeﬂit
memeli hayvan, 330 çeﬂit kuﬂ
ve 50 çeﬂit bal›k yaﬂamaktad›r.
2. Konumu
Ülkenin % 93’ü deniz seviyesinden 1500 m yüksekliktedir. Tanr› ve Altay s›rada¤lar›
K›rg›zistan’›n co¤rafi konumunu belirlemektedir. K›rg›zistan’›n deniz seviyesinden en
yüksek yerini do¤uda bulunan
Ala Da¤lar teﬂkil etmekte olup, Pobeda Tepesi (7439 m) zirvesini üzerinde bulundurmaktad›r. Bu s›rada¤lar ülkeyi birbirinden
ayr› keskin vadilere bölmekte olup baﬂl›calar›: güneyde Fergana, kuzeyde Çu, bat›da
Talas ve do¤uda Narin vadileridir.
3. Nehirleri
Ülkede 1582 nehir mevcuttur. Yük-

inan›lmaz bir potansiyel var. Her
ﬂeyden evvel siyasi irade olmas› gerek. Ard›ndan da ekonomik iﬂ birli¤inin ana hatlar› çizilmeli. Vizyon
nedir? Ne, niçin ve nas›l yap›lacakt›r? Akabinde de bir eylem plan› ç›kar›l›p ad›m ad›m uygulanmal›. Tabi
ki, bunun baﬂar›yla uygulanmas›
için ekonomik olarak güçlü olan,
mesela Türkiye gibi öncü ülkeye ihtiyaç var. Bana göre, Türkiye, AB’nin
yan› s›ra ciddi bir ﬂekilde bak›ﬂ›n›
Avrasya ve Orta Asya Bölgesine çevirse, öyle bir baﬂar›l› ekonomik iﬂ
birli¤i geliﬂtirebilir ki ülkeler AB’ye
de¤il de, Avrasya Birli¤ine üye olmak için s›raya dizilirler.
Türk iﬂ adamlar›ndan
beklentileriniz nelerdir?
K›rg›zistan ile Türkiye aras›nda
binlerce kilometrelik mesafe var ama
manevi olarak yak›n›z. Küresel dünyan›n getirdikleri imkanlar sayesinde 5 saatlik uçak yolculu¤u kadar

sek da¤lardan ç›kan düzensiz ve yüksek ak›ﬂ h›z›na sahip olan nehirler ulaﬂ›ma elveriﬂli de¤ildir. Elektrik enerjisi
üretimi için kullan›lan Narin, Tar, Kurﬂab, Talas, Alay, Çuy ve K›z›lsu baﬂl›ca
nehirleridir.
4. Gölleri
Ülkede yüzlerce ›rma¤›n oluﬂturdu¤u
3000’e yak›n göl mevcut olup, bunlar›n en
büyük ve derini Iss›k-Göl’dür. 6202 km_
geniﬂli¤i ile dünyan›n en büyük ikinci gölüdür. Bunun d›ﬂ›nda Son ve Narin Gölleri ülkenin önemli gölleri aras›ndad›r.
5. ‹klimi
Ülkenin da¤l›k yap›s›na ve deniz seviyesinden ortalama 2750 m. yüksekte olmas›na paralel karasal bir iklim hüküm
sürmektedir. Ya¤›ﬂ az, yaz–k›ﬂ ve gece–gündüz ›s› fark› fazla, bitki örtüsü de¤iﬂkendir. Ortalama y›ll›k güneﬂli gün say›s› 247, y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ 300–600
mm.dir.
6. Komﬂular› ve S›n›rlar›
K›rg›zistan’›n küzeyinde Kazakistan,
güneydo¤u ve do¤usunda Çin Halk
Cumhuriyeti, bat›s›nda Özbekistan ve
güneybat›s›nda Tacikistan bulunmakta
olup, s›n›rlar›n›n toplam uzunlu¤u (Çin
Halk Cumhuriyeti ile 858 km, Kazakistan
ile 1051 km, Tacikistan ile 870 km, Özbekistan ile 1099 km) 3878 km.dir.

yak›n›z. Unutmay›n ki oras› sizin
atavatan›n›z, atayurdunuzdur. Biz
bir a¤ac›n dallar›y›z, biz bir orman›n
a¤açlar›y›z. Türkiye yaln›z baﬂ›na
bir güçtür, ama yan›nda güçlü 5 kardeﬂ ülke olsa, hem Türkiye 5 misli
güçlü olur, hem de Orta Asya ülkeleri de bir o kadar güçlü olur. Nas›l
Türkiye için hizmet ediyorsan›z, ayn› ﬂekilde K›rg›zistan ve di¤er Orta
Asya ülkelerinin yere sa¤lam basmas›, kalk›nmas› ve geliﬂmesi için katk›lar›n›z› esirgemeyin. Kardeﬂçe ve
dostça iliﬂkilerimizin h›z kazanmas›
için sizleri somut iﬂler yapmaya, güzel projelere imza atmaya davet ediyorum. K›rg›zistan’a iﬂ ziyaretleri
gerçekleﬂtirmeye davet ediyorum.
Bu süreçte biz Büyükelçilik olarak,
ilgili tüm randevular› almaya, tüm
programlar› yapmaya ve sizlere tüm
kolayl›klar› sa¤lamaya haz›r›z. K›rg›zistan ve di¤er Türkçe konuﬂan
Orta Asya ülkeleri sizin atavatan›n›z, atayurdunuzdur.
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B‹Z B‹ZE

Vizyonex Ýþ Dünyanızın
Vizyonunu Deðiþtiriyor
S‹AD Genel Sekreteri Birol
Baﬂaran'›n ﬂirketi Vizyonex,
1993 y›l› baﬂ›nda kuruldu.
Merkezi ‹stanbul’da olan Vizyonex
Bilgi ‹ﬂlem Dan›ﬂmanl›k Ltd ﬁti’
nin Ankara, ‹zmir ve Adana’da ﬂubeleri bulunuyor. Vizyonex, 75 çal›ﬂan› ile bu platformlarda uygulama yaz›l›m› geliﬂtiren, tüm donan›m platformlar›n› destekleyen, çözüm sa¤layan, e¤itim ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri veren bir kuruluﬂtur. Müﬂteri profili, g›da sektörü, bankalar, sigorta ﬂirketleri,
tekstil, otomotiv, belediyeler, marina yönetim ﬂirketleri ve hava yollar›ndan oluﬂmaktad›r.
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Türkiye mainframe ve aç›k sistemler pazar›nda kurumsal müﬂterilerle çal›ﬂmay› ilke edinmiﬂ bir ﬂirket
olan Vizyonex’in temel amac›, mutlu
çal›ﬂanlar›yla, mutlu müﬂterilerine
en kaliteli hizmetleri ve ürünleri
sunmakt›r.
En güncel Bilgi Teknolojisi olanaklar›n› kulland›rarak müﬂterilerine rekabet gücü sa¤lamay› ve müﬂteri memnuniyeti yaratma misyonuna
sahip olan Vizyonex, amaç olarak
Türkiye bilgi teknolojisi pazar›nda
en kaliteli, en güvenilir, müﬂteri
memnuniyetini en üst düzeyde tutan sistem bütünleﬂtirici ve hizmet
sa¤lay›c› ﬂirket olmay› belirlemiﬂtir.

Temel stratejisi yeni iﬂ olanaklar›
geliﬂtirmek olan Vizyonex’in kilometre taﬂlar› ise k›saca ﬂöyledir:
■ 1993 Vizyonex Kuruluﬂu,
■ 1994
Platinum Technology ‹ﬂ
Ortakl›¤›, Legent ‹ﬂ Ortakl›¤›,
■ 1995 Boole & Babage ‹ﬂ Ortakl›¤›, New Dimension ‹ﬂ Ortakl›¤›,
ASI ‹ﬂ Ortakl›¤›,
■ 1996 IBM Profesyonel Hizmetler ‹ﬂ Ortakl›¤›,
■ 1997 Yaz›l›m Destek Hizmetleri,
■ 1998 Isogon ‹ﬂ Ortakl›¤›,
■ 1999
BMC ‹ﬂ Ortakl›¤›, IBM
2000 y›l› projeleri,
■ 2000 DSSI ‹ﬂ Ortakl›¤›,
■ 2001 Aria Projesi,
■ 2002 Ankara Ofis Aç›l›ﬂ›,
■ 2003 Help Bilgisayar’›n Vizyonex ’e geçmesi, Adana Ofis Aç›l›ﬂ›,
IBM Yaz›l›m Çözüm Ortakl›¤›,
■ 2004 IBM zSeries, iSeries, Storage Çözüm Ortakl›¤›, 2004 IBM
Crossbrand Ödülü
(Petkim Projesi), 2004 PEPS‹S
(PBG) projesi
Çözüm ortaklar›, uzmanl›k alanlar›, sektörler ve ürünler aras›ndaki
iliﬂkide sistem bütünleﬂtirici rol oynayan Vizyonex’in faaliyet alanlar›
ise ﬂunlard›r:
Proje yönetimi, ba¤lant› altyap›,
dan›ﬂmanl›k, sektörel çözümler, iﬂletim deste¤i, teknik destek, uygulama
geliﬂtirme, paket program uyarlamas›, yaz›l›m sa¤lay›c›l›k, donan›m sa¤lay›c›l›k ve e¤itim.
IBM, Microsoft, Oracle, BMC
Software, SPR ve Diversified Software gibi önemli isimlerle iﬂ ortakl›¤› gerçekleﬂtiren ve 1994 y›l›ndan bu
yana kendi konular›nda uzman kuruluﬂlarla çözüm ortakl›¤›nda bulu-

nan Vizyonex, en seçkin kurumlarda, iﬂin uzmanlar› ile en iyi ve en kaiteli hizmetleri sunarak daima önderli¤ini sürdürmüﬂtür. Microsoft’la
ortakl›¤› 2004 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r.
Microsoft’la gerçekleﬂtirilen Beethoven projesi yeni e-iﬂ projesidir ve
Microsoft.Net program› Türkiye’de
internet tabanl› ilk bayi sat›ﬂ otomasyon projesidir. Tubitak taraf›ndan
desteklenen proje Pepsi’ye PEPSIS
olarak uyarlanm›ﬂt›r. Oracle ve Vizyonex iﬂbirli¤i PEPS‹ DSS projesi ile
2004 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r.
Vizyonex – IBM Türk Ltd aras›ndaki verimli iﬂbirli¤i 1996 y›l›ndan
beri devam etmektedir. Bu birliktelikten hizmet alan müﬂterilerde,
memnuniyet her zaman çok yüksek
olmuﬂ ve peﬂ peﬂe çok baﬂar›l› projelere imza at›lm›ﬂt›r.
Vizyonex IBM’le birlikte müﬂterilerine ﬂu hizmetleri sunmaktad›r:
Kurumsal müﬂterilerde profesyonel hizmetler
■ OS/390 – z/OS Kuruluﬂ ve
uyarlama çal›ﬂmalar›
■ CICS alt sistemleri kuruluﬂ ve
uyarlama çal›ﬂmalar›
■ DB2 alt sistemleri kuruluﬂ ve
uyarlama çal›ﬂmalar›
■ IMS alt sistemleri kuruluﬂ ve
uyarlama çal›ﬂmalar›
■ NCP alt sistemleri kuruluﬂ ve
uyarlama çal›ﬂmalar›
■ Tüm Unix platformlar›nda
(Compaq, SUN, HP, AIX, SCO ) Unix
deste¤i
■ Unix platformlar›nda ORACLE
deste¤i
■ Network planlama, dizayn ve
destek
■ NT, Windows 2000 gibi Microsoft platformlar›nda destek
Kurumsal Müﬂterilerde Komple
Sistem ve ‹ﬂletim Deste¤i
Bir Bilgi ‹ﬂlem Merkezinin tüm
sistem programc›l›¤› ve operasyon
hizmetlerini yürütmek.
Kurumsal müﬂterilere dan›ﬂmanl›k hizmetleri sunmak
Müﬂteride veya IBM’de OS/390z/OS, CICS ve DB2 e¤itimleri vermek
Kurumsal müﬂterilere yaz›l›m
çözümleri sunmak
Uluslararas› ortaklar›n›n d›ﬂ›nda
Vizyonex, ESC Bilgi ‹ﬂlem, Sinerji

Bilgi ‹ﬂlem, Elba Bilgisayar, Keysoft,
‹nka Bilgisayar, Atak Bilgisayar ve
Enersistem gibi yerli iﬂ ortaklar›yla
da çal›ﬂmalar yürütmektedir.
ﬁirketin temel yetkinli¤ini do¤rudan etkilemedi¤i sürece, yap›lacak
iﬂlerin, konusunun ehli baﬂka bir firmaya devredilmesi cazip bir seçenek
oldu¤undan, günümüzde her firma
bir "Kaynaklama Stratejisi" oluﬂturmaktad›r. Bu ba¤lamda Vizyonex,
müﬂterilerinin çözüm orta¤› olarak,
hem ekonomik ve hem de ölçülebilir
bir fayda sa¤layarak, kurumlar›n ihtiyac› olan nitelikli personel aç›klar›n› kapatmaktad›r.
Vizyonex, Türkiye çap›nda büyük kurumlarla çal›ﬂarak edindi¤i
tecrübe sayesinde, en k›sa sürede
kurumlar için uygun personeli bulma garantisi vermektedir. Bunun yan›nda uzman kadrolar› ile kurumlar›n ihtiyac› olan e¤itimleri vermektedir. Vizyonex’in verdi¤i e¤itimler ﬂu
ﬂekildedir:
E-E¤itim Yönetim Dan›ﬂmanl›¤›
E-E¤itim Strateji Geliﬂtirme: Strateji geliﬂtirme ve analiz sayesinde
ﬂirketin karl›l›¤›n› artt›racak en etkili
e-e¤itim çözümünü bulma ve uygulamay› kapsamaktad›r. E-e¤itim teknolojisini, e¤itim politikan›z›n bir
parças› haline getirecek ve etkin çözümleriyle iﬂ süreçlerinize uyarlamak için amaçlar›n›za ve beklentilerinize en uygun alternatif e-e¤itim
modelini belirlemektir.
E-E¤itim Organizasyon Tasar›m›:
E-e¤itim içerik geliﬂtirmesini kendi
bünyesinde yapmak isteyen kuruluﬂlara profesyonel dan›ﬂmanl›k
deste¤i vermek ve ihtiyaç duyulan
verileri sunarak ihtiyaçlar› do¤rultusunda kendilerine has e¤itim içeri¤i
oluﬂturmalar›n› sa¤lamakt›r.
E-E¤itim Proje Yönetimi: E-e¤itim projelerinin sorunsuzca ve baﬂar›yla yürütülmesinde ve planlanan
hedeflere ulaﬂ›lmas›nda kurum ve
ﬂirketlere proje geliﬂtirme ve yönetimi aﬂamas›nda hizmet sunmakt›r.
E-E¤itim Uygulama, Servis
Sa¤lama Hizmetleri:
Kurumlara, e¤itim ve dan›ﬂmanl›k ﬂirketleri bünyesinde kuraca¤›m›z LMS (Learning Managa-

ment System) sistemini kiralayarak
ya da sistemi kendi Serverlar›na taﬂ›yarak kurum ve ﬂirket ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakt›r.
E-E¤itim Teknolojileri Hizmetleri
■ Ses teknolojisi hizmeti
■ Video deste¤i
■ Animasyon deste¤i
■ E-e¤itim teknolojileri uygulama
hizmeti
■ Proje planlamas› deste¤i
■ Sistem bütünleﬂmesi
■ Sistem testi
■ Kurulum sonras› hizmetler
E-E¤itim ‹çerik Geliﬂtirme ve
Uygulama Hizmetleri
■ Kurumlara Özel ‹çerik Geliﬂtirme: Kurum içinde verilen s›n›f
e¤itimlerinin e-e¤itim ortam›nda
verilmesi sa¤lanabilir ya da kurumun e¤itim ihtiyaç analizi yap›ld›ktan sonra ortaya ç›kan sonuçlar
dahilinde uzman e¤itimciler ile temasa geçilerek söz konusu e¤itimleren k›sa süre içinde e-e¤itim ortam›nda sunularak kurumun ihtiyac›
karﬂ›lan›r.
■ Kurumlara Akademi Kurma:
Çal›ﬂan say›s› ve sektöre katk›s› çok
fazla olan kurumlara kendine has ee¤itim platformunu kurarak tek
merkezden bütün personelinin belli
bir program dahilinde e¤itilmesini
hedeflemektedir.
Bunun yan›nda;
Yat Marine Otomasyon
■ E-Belediye Uygulamalar›
■ Nakit Ak›ﬂ› Uygulamas›
■ Bayi Sat›ﬂ Otomasyonu
■ Do¤rudan Tahsilat Sistemi (eticaret)
■ ‹thalat Yönetim Sistemi
■ Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortac›l›¤› Uygulamas›
gibi uygulamalar› haz›rlayan ve
çeﬂitli sektörlerde yer alan firmalarla
çal›ﬂmalar gerçekleﬂtiren Vizyonex’in referanslar› ise ﬂunlard›r:
Avea, Telsim, Alcatel, Pepsi, Türk
Hava Yollar›, Akbank, Halkbank,
Türkiye ‹ﬂ Bankas›, Yap› Kredi, Pamukbank, Garanti, Pektim, Ba¤kur,
‹gdaﬂ, Samsun Büyükﬂehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Gazi Belediyesi, Marmaris Yat Liman›.
■
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TAR‹H

19 May›s’›n
Günümüzdeki Anlam›
"Yolunda yürüyen bir yolcunun, yaln›z ufku görmesi yeterli de¤ildir.
Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir"
Mustafa KEMAL ATATÜRK

BARIﬁ DOSTER

luslar›n geçmiﬂinde onlar›n
yazg›s›n› de¤iﬂtiren, yar›nlar›n› ayd›nlatan, toplumu yeni bir yap›ya yönelten tarihler vard›r.
Bu tarihler; ayd›nl›k bir gelece¤in,
büyük bir devrimin baﬂlang›c› olabilirlerse ulusallaﬂ›r, kutsallaﬂ›r, ölümsüzleﬂirler. Bu baﬂlang›çlar› köklü k›lan, unutulmaz yapan da getirdikleri ayd›nl›k ve sürekliliktir. 19 May›s
1919 böyle bir baﬂlang›ç, böyle bir
ad›md›r. Karanl›¤› ayd›nl›¤a dönüﬂtüren, ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n ve
onurlu yaﬂaman›n baﬂlang›c›d›r.
Uluslar›n geçmiﬂinde karanl›k
dönemler vard›r. Bu dönemlerde karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›kmak olanaks›z görülebilir. Kimisi el yard›m›yla,
kimisi el yordam›yla karanl›ktan
kurtulaca¤›n› düﬂünür. Tutunacak
dal arar, bulamaz. Buldu¤unu sand›¤› dallar, yaban ellerdir, düﬂman ellerdir. Umutsuzluk sarmal› o noktaya gelmiﬂtir ki, en seçkin ayd›nlar, en
yetkin münevverler bile kurtuluﬂu
d›ﬂar›da ararlar.
Kendi tarihimizden örnek vere-
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cek olursak, Halide Edip 10 A¤ustos
1919'da Mustafa Kemal'e ﬂöyle yazmaktad›r:
"Birbirini yok eden, menfaat, h›rs›zl›k ya da macera ve ﬂöhret nam›na
yaﬂayanlar›n h›rs›n› doyuran bir hükümet kuram› yerine, milletin refah
ve geliﬂmesini sa¤layan, halk›, köyleri, sa¤l›¤› ve zihniyetiyle ça¤daﬂ
bir halka dönüﬂtürebilecek bir hükümet kuram›na ihtiyac›m›z var. Bunda laz›m gelen para, uzmanl›k ve
güce sahip de¤iliz. Siyasi borçlar, siyasi köleli¤i artt›r›yor. Cehalet ve
çok konuﬂmaktan baﬂka olumlu bir
sonuç veren yeni bir hayat yaratam›yoruz. (...)
...Filipin gibi vahﬂi bir memleketi bugün kendi kendini yönetmeye
yetkin ça¤daﬂ bir makineye dönüﬂtüren Amerika bu konuda çok iﬂimize geliyor. On beﬂ yirmi sene zahmet çektikten sonra yeni bir Türkiye ve her bir kiﬂisi e¤itimi, zihniyetiyle gerçek ba¤›ms›zl›¤› kafas›nda
ve cebinde taﬂ›yan bir Türkiye'yi
ancak 'Yeni Dünya'n›n yetene¤i vücuda getirebilir"
‹ﬂte bu y›lg›nl›¤a, güvensizli¤e,
korkuya, teslimiyetçili¤e karﬂ› 19
May›s 1919, kurtuluﬂu d›ﬂar›da de¤il

içeride, iç dinamiklerde, halkta, milli ve yerli çözümlerde araman›n ad›d›r. Ve o yüzden Gazi Mustafa Kemal de, O’nun yolu da bugün de geçerlidir, günceldir.
19 May›s Dersleri
Uluslar›n geçmiﬂlerinde savaﬂlar
vard›r. Bunlar›n baz›lar› yenilgi, baz›lar› da yengi ile sonuçlanm›ﬂt›r. Baz›lar›nda ülke topraklar›ndan topraklar kopar gider, ülkenin s›n›rlar›n› haritadan siler, baz›lar›nda ülke
topraklar›na topraklar kat›l›r, s›n›rlar geniﬂler. Savaﬂlar› ulusal kurtuluﬂ hareketine dönüﬂtüren, o savaﬂlar›n geri kalm›ﬂl›¤›, ba¤›ml›l›¤›, sömürüyü k›rmak, yok etmek, ça¤daﬂlaﬂmak, özgürleﬂmek, ba¤›ms›zlaﬂmak amac›yla baﬂlat›lmas› ve sonuçland›r›lmas›d›r.
19 May›s 1919’la baﬂlayan ve utkuyla sonuçlanan Milli Mücadele
böyle bir savaﬂt›r. Çünkü Atatürk’ün "ata yurdu" dedi¤i Anadolu
bile düﬂmanlarca paylaﬂ›lm›ﬂt›r ve
savaﬂ, hem d›ﬂtaki emperyalist, iﬂgalci güçlere, hem de onlar›n yurttaki iﬂbirlikçilerine, uzant›lar›na
karﬂ› verilecektir.
Devlet adamlar›n›, yöneticileri,

komutanlar›, önderleri ölümsüzleﬂtiren, lider yapan, uluslar›n›n tarihine, yazg›s›na damgas›n› vurduran,
uluslar›yla, tarihleriyle bütünleﬂtiren; onlar›n birleﬂtirici, yol gösterici,
ayd›nlat›c›, ö¤retici ça¤daﬂ kafalar›
ve yap›lar›d›r. Gazi Mustafa Kemal
iﬂte böyle bir önderdir.
Büyük devrimcilerin baﬂar›lar›nda en önemli etken ak›lc›, kararl› ve
tutarl› oluﬂlar›d›r. Onlar; kimlerle,
niçin, hangi amaçla savaﬂt›klar›n›
çok iyi bilirler. Onlar; güçlerini, kullanacaklar› savaﬂ araçlar›n›, stratejilerini, savaﬂaca¤› güçlerin ç›kar ve
denge hesaplar›n› çok iyi bilirler.
Onlar; uluslar›n›n niteliklerini, kadrolar›n›n karakter ve yeteneklerini,
dayanma güçlerini ve inançlar›n›
çok iyi bilirler, do¤ru hesaplarlar.
Atatürk iﬂte böyle bir liderdir.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› zaferle sonuçlan›nca, devrimlerle ayd›nlanma sürecine giren Türk Ulusu da, ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ulaﬂmak ve ça¤daﬂl›¤›n süreklili¤ini sa¤lamak amac›n›
benimsemiﬂtir. Yol gösterici olarak
ak›l ve bilimi öneren Atatürk devrimci ad›mlar›yla, h›zl› ve bütüncül
bir kalk›nma sürecine girmiﬂtir. Atatürk, bunu baﬂaran kurtar›c›d›r.
Bugünün 19 May›s’›
Günümüzde Atatürk’ü, Atatürkçülü¤ü, 19 May›s Ruhu’nu savunman›n yolu, Büyük Devrimcinin gösterdi¤i hedefe hiç yorulmadan yürümekten, hiç usanmadan
çal›ﬂmaktan geçer. Çünkü Atatürkçülük dura¤an de¤il, devingen bir
ideolojidir. Ahmet Taner K›ﬂlal›’n›n
s›k s›k vurgulad›¤› gibi "Kemalizm
geçmiﬂin bekçili¤i de¤il, gelece¤in
öncülü¤üdür".
Günümüzde 19 May›s’› savunman›n yolu, gençlerin ve genç düﬂünenlerin önünü açmaktan, onlara
güvenmekten, f›rsat vermekten geçer. Unutmamak gerekir ki, yeryüzünde devlet yönetimine genç kuﬂaklar›n kat›l›m›n› sa¤lamak düﬂüncesi, en içten ve s›cak ifadesini Gazi
Mustafa Kemal’de bulmuﬂtur. Atatürk’ün, 42 yaﬂ›ndayken kurdu¤u
Cumhuriyeti gençlere emanet etmesi, O’nun özverisinin ve tutarl›l›¤›n›n en ak›lc› ve somut örneklerin-

dendir. Gençli¤e önem vermeyi adeta kurumsallaﬂt›ran Gazi’nin, 1927
y›l›nda, alt› günde, toplam 36.5 saatte okudu¤u Büyük Nutuk ve sonunda yer alan Gençli¤e Hitabe, gençlik
için bir baﬂucu kitab› olmas›n›n yan›nda, hem bir hesap verme, hem de
bir meydan okuma anlam›n› taﬂ›r.
Bunun yan›nda, 10. Y›l Nutku ve
Bursa Nutku da, dünyada çok az liderin söyleyebilece¤i derinlik, tutarl›l›k ve öngörü örnekleri olarak tarihe geçmiﬂtir.
Günümüzde 19 May›s’› savunman›n yolu, Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet etti¤i gençleri e¤itecek
ve yar›nlara haz›rlayacak olan ö¤retmenlere sahip ç›kmaktan, e¤itim sistemimizi yeniden halkç›, toplumcu,
kamucu, bilimsel, ayd›nlanmac›,
ulusalc› ve laik bir çizgiye oturtmaktan geçer.
Günümüzde 19 May›s’› savunman›n yolu, Sivas Kongresi’ne ‹stanbul’daki üniversite gençli¤ini temsil
etmek için kat›lan T›bbiyeli Hikmet’in coﬂkusunu ve idealizmini
öven ve ona teﬂekkür eden Atatürk
gibi, gençlere güvenmekten geçer.
Günümüzde 19 May›s’› savunman›n yolu, ulusal sanayi kuruluﬂlar›na, iktisadi ve siyasi ba¤›ms›zl›¤›m›z›n güvencesi ve simgesi olan bü-

yük, karl›, stratejik K‹T’lere sahip
ç›kmaktan, köylüyü, çiftçiyi IMF ve
Dünya Bankas›’na ezdirmemekten,
iç ve d›ﬂ siyaseti AB ve ABD’ye teslim etmemekten, Gümrük Birli¤i’nden ç›kmaktan geçer.
Günümüzde 19 May›s’› savunman›n yolu, Irak’ta katledilen bebeklere üzülmekten, açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayanlar› dert etmekten, okul
ve hastane yüzü görmeyen milyonlarca yurttaﬂ›m›z için çal›ﬂmaktan,
emperyalizme direnmekten, ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›, bütünlü¤ü ve egemenli¤ine toz kondurmamaktan, sokak çocuklar› için bir ﬂeyler yapmaktan, "ben zenginleri severim" demekten utan›p, yoksullar› düﬂünmekten,
Afrika’daki açlar›n hayk›r›ﬂlar›n›
duymaktan geçer.
K›sacas› günümüzde 19 May›s’›
savunman›n yolu, "Cumhuriyet’i bilhassa kimsesizlerin kimsesi" yapmaktan, 14 Nisan’da Ankara’da aya¤›yla, yurt sath›nda ise kafas› ve gönlüyle evinde, iﬂ yerinde yürümekten,
Gazi’nin ulusal ve kutsal emanetine
gözü gibi bak›p, onu ileriye taﬂ›mak
için yorulmadan, b›k›p usanmadan
çal›ﬂmaktan, üretmekten, düﬂünmekten, Atatürk’ü bir yaﬂam biçimi
olarak görüp, bir uygarl›k yolu olarak takip etmekten geçer.
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KÜLTÜR - SANAT

Bengi Heval Öz, Cem Kenar ve Beyti Engin'den Oluﬂan Tiyatro-Z Ekibi:

Tek Elimizden Gelen Tiyatro
Söyleﬂi: Gökhan Ç‹RAK

alata’n›n ara sokaklar›nda
bir demir atölyesinden, içinde sergi alan› ve kafeterya
bar›nd›ran bir tiyatro kurmay› baﬂarm›ﬂ bir ekip Tiyatro-Z. Sahne sanatlar›n› yaﬂatabilmenin oldukça zorlaﬂt›¤› bir ortamda kendi tiyatrolar›n›
kurma cesaretiyle yola ç›kan TiyatroZ ekibi Bengi Heval Öz, Cem Kenar
ve Beyti Engin ile Beyti Engin’in tek
kiﬂilik oyunu "Krapp’›n Son Band›"
öncesinde, Akatlar Kültür Merkezi’nde keyifli bir sohbet yapt›k.

G

ﬁehir Tiyatrolar›n›n bilet fiyatlar›n› 1 YTL olarak belirlemesi üzerine,
sanata duyars›zl›¤› ve özel tiyatrolar›n desteklenmemesini protesto
ederek, aral›k ay› boyunca 2 oyununuzu bedava oynad›n›z…
Cem: 1 YTL’lik kampanya hedefine ulaﬂmam›ﬂt›r çünkü, önceden
oyunlarda yer yokken kampanyayla beraber salonlar›n yar›s›n›n boﬂ
oldu¤unu görüyoruz. ‹nsanlar "nas›l olsa 1 YTL’ye tiyatro var" diyerek
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bilet al›p oyunlara gitmediler. Ücretli olsayd› orada kap›lar k›r›l›rd›.
Belediyenin bilet fiyatlar›n› 1 YTL
yapmas›, sahneye ç›kan, eme¤i geçen herkese büyük bir hakarettir. Bizim tepkimiz bunlarayd›. Biz oyunlar›m›z› ücretsiz sergilemeye baﬂlay›nca çok olumlu geri bildirimler ald›k, çok destek gördük. Bizim ﬂans›m›z, salonun kendimize ait olmas›yd›. Kira veren di¤er oyuncu arkadaﬂlar›m›z bunu yapamazlar.
Sahne sanatlar›n›n var olma savaﬂ› verdi¤i bir ortamda ayakta kalman›n hiç de kolay olmad›¤› bir
metropol arka soka¤›nda tiyatro
merkezi açt›n›z. Bu çok iddial› ve
cesur bir giriﬂim de¤il mi?
Cem: Birinci sezonumuzu tamaml›yoruz. Yavaﬂ yavaﬂ seyirci
kitlemiz oluﬂmaya baﬂl›yor. Popülist iﬂler yaparak bir anda yüksek
bir giriﬂ yapmad›k. Ayaklar› yere
basan projelerle yola ç›kt›k. ﬁu anda bizim yabanc› bir oyuna telif
ödeyebilecek gücümüz yok. Bu nedenle benim yazd›¤›m oyunlarla
baﬂlad›k. Bu oyunlardan "Dört Bölü Dört" iki ayr› ödül ald›. Bu ödül-

ler de bizi bu var oluﬂ sürecinde cesaretlendirdi.
Tiyatro aç›s›ndan bakt›¤›n›zda art›k çok büyük salonlardan küçük
sahnelere, büyük kadrolu oyunlardan az kiﬂiliklere do¤ru bir geçiﬂ dönemi mi yaﬂ›yoruz?
Beyti: Evet, televizyon yokken
tiyatronun daha farkl› bir çekicili¤i
vard›. Biyolojideki mitoz bölünme
gibi bir süreç yaﬂ›yor tiyatrolar. Art›k o büyük tiyatrolardaki yap› tam
anlam›yla çal›ﬂm›yor. O sistem
içinde bir oyuncu ne istedi¤i oyunu oynayabiliyor, ne de istedi¤i rejisörlerle çal›ﬂabiliyor. Oysa dar
kadrolu tiyatrolarda özgürlükler
alan› daha geniﬂ. Dünyada bu iﬂ
böyle yürüyor. Hollanda’da tamamen alternatif tiyatrolara ayr›lm›ﬂ
bir bölge var. Türkiye’de de o yöne
do¤ru bir gidiﬂ var. Devlet tiyatrolar› da küçülmeye baﬂl›yor.
‹sminizdeki "Z" merak uyand›r›yor. Anlam› nedir?
Cem: Costa Gavraz’›n Yunanistan’da öldürülen bir milletvekilinin ard›ndan yaﬂanan kaosu anlat-

Bengi Heval ÖZ

Cem KENAR

Beyti ENG‹N

Lise ikinci s›n›fta okurken Ankara Sanat
Tiyatrosu kurslar›na devam etti. Ald›¤›
e¤itimin sonunda tiyatronun Genel Sanat
Yönetmeni Rutkay Aziz'in dikkatini çekerek asistanl›¤›n› yapmaya baﬂlad›. Lise son
s›n›fta kazand›¤› bir burs ile Amerika Birleﬂik Devletleri'ne gitti. Minneapolis Guthrie Tiyatrosu'nda üç ay oyunculuk e¤itimi
ald›ktan sonra Türkiye'ye geri döndü.
Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Naz›m Hikmet'in yazd›¤› Rutkay Aziz'in yönetti¤i
"Yolcu" oyununun reji asistanl›¤›n› yapt›ktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Co¤rafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dal›'na girdi. TRT'de
program sunuculu¤u yapt›, dizilerde ve
sinema filmlerinde (Nesli Çölgeçen - Ankaray› Seviyorum/ Reis Çelik–Hoﬂçakal
Yar›n) rol ald› ve birçok tiyatro oyununda
da yönetmen yard›mc›l›¤› yapt›. Oyunculu¤un yan› s›ra 1999–2004 y›llar› aras›nda düzenli olarak Cumhuriyet Dergi ekinde yaz›lar›, röportajlar› yay›nland›. Halen
zaman zaman yaz›lar yazmakta, üniversitelerde tiyatro oyunculuk e¤itmenli¤i
yapmaktad›r.

1996 y›l›ndan bugüne ‹stanbul Devlet Tiyatrosu’nda 6 oyunda yard›mc› oyuncu, 2
oyunda Sahne Amirli¤i görevini üstlenmiﬂ,
3 oyunda da Yönetmen Yard›mc›l›¤› yapm›ﬂt›r. 1997 – 2004 y›llar› aras›nda ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf›'n›n düzenledi¤i
70'in üzerinde projede görev alm›ﬂt›r.
2003 y›l›nda Özen YULA'n›n yaz›p yönetti¤i oyunda yönetmen yard›mc›l›¤›n› üstlenmiﬂ ve oyun Toga Bahar Festivali kapsam›nda Japonya ve Kahire Deneysel Tiyatro
Festivallerinde gösterilmiﬂtir. Üniversite y›llar›nda baﬂlad›¤› "E¤itimde Tiyatro ve Yarat›c› Drama" çal›ﬂmalar› ise sürmektedir.
15. Uluslararas› ‹stanbul Tiyatro Festivali ve
4. Tiyatro Olimpiyatlar› kapsam›nda Euripides’in "Medea"s›ndan yola ç›karak
"M.E.D.E.A."y› yönetmiﬂtir. 2003 y›l›nda
baﬂlad›¤› oyun yazarl›¤› kariyerinde ise
"Camdan Duran Kad›n Yoldan Geçen
Adam", "Afiyet Olsun", "Hesap Lütfen",
"Dört Bölü Dört" gibi eserler üretmiﬂtir.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar›'n›n Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. "Üç Kuruﬂluk Opera" ve "Sevgili Doktor" gibi çeﬂitli oyunlarda sahne ald›. 2005
y›l›nda Ç›plak Ayaklar Kumpanyas›’n›n
"Miror", Tiyatro-Z nin "Krapp'›n Son Band›" ve Dostlar Tiyatrosu’nun "Aymazo¤lu
ile Kundakç›lar" oyunlar›n›n yan› s›ra "Y›ld›zlar›n Alt›nda" müzikalinde rol ald›.
2006 y›l›nda 15. Uluslararas› ‹stanbul Tiyatro Festivali ve 4. Tiyatro Olimpiyatlar›
kapsam›nda Cem KENAR’›n yönetti¤i
"M.E.D.E.A" adl› oyunda Kreon ve Koro
rollerini canland›rd›. Ayn› zamanda beﬂ senedir dublaj sanatç›s› olarak görev yap›yor.

t›¤› "Z" filminden esinlenerek "sonsuzluk" anlam›na gelen "Z" yi tiyatromuzun ismi olarak düﬂündük.
"Dört Bölü Dört" Tiyatro-Z’nin
kafeteryas›nda oynan›yor. Oyuncular ile seyircinin kafede buluﬂmas› nas›l bir etkileﬂim yarat›yor?
Beyti: Bu oyunun esprisi 4 kad›n, 4 kostüm. Bu oyunda seyirciyle
do¤rudan bir etkileﬂimimiz oluyor.
Bu oyunda seyirci karanl›kta kalm›yor. Oyuncu arkadaﬂlar›n baﬂtan tedirgin olduklar›, ama ›s›nd›kça çok
benimsedikleri bir deneyim oldu.
Her oyuncunun tatmas› gereken bir
yaklaﬂ›m bu. ‹zleyiciler aç›s›ndan

bak›nca da herkesin kendi geçmiﬂiyle iliﬂkili olarak farkl› tepkiler
verdi¤i, farkl› noktalardan yakaland›¤› bir deneyim. Herkes kendi sorgulamas›n› yap›yor ve oyunun sonunda a¤layanlar da var, 5 dakika
boyunca k›m›ldamay›p, kalakalanlar da var, hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi
kalk›p gidenler de var…
"Çaresizlikten, ihtiyaçtan, tek elimizden gelen: Tiyatro" diyorsunuz. Tiyatro d›ﬂ›ndaki alanlarda
da iﬂ yapma, para kazanma olana¤›n›z yok muydu?
Bengi: Tiyatronun bir girdab›
vard›r, e¤er tiyatronun içine girip
ona aﬂkla ba¤lan›rsan›z baﬂka bir
ﬂey yapamaz hale gelirsiniz. O
yüzden "çaresizlikten, ihtiyaçtan
tiyatro". Bir yandan da çaresizlik-

ten tiyatronun içinde ﬂöyle bir ﬂey
var: Kuledibi’nde 140 metrekare
taban alanl› bir bodrum kat›nda
ben tiyatro yapar›m iddias›...
Tiyatro-Z’nin oyunlar›yla topluma
mesaj iletmek, politik duruﬂ sergilemek gibi bir kayg›s› var m›?
Bengi: Bizim toplumsal duruﬂumuz, yapt›¤›m›z iﬂin kalitesi asl›nda. Yapt›¤›m›z iﬂin içinde de insanlar›n "Krapp’›n Son Band›" adl›
oyunumuzda 68 yaﬂ›ndaki bir adam›n geçmiﬂe giderek kendisiyle hesaplaﬂmas› var; "Dört Bölü Dört"te
çoklu kiﬂilikli bir kad›n›n geçmiﬂi
ve bugünüyle hesaplaﬂmas› var;
"Camda Duran Kad›n Yoldan Geçen Adam"da da, "MEDEA"da da
hesaplaﬂmalar var.
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‹NTERNET

Türkiye’nin ‹nternet Gazetesi:

GERÇEK GÜNDEM
erçek Gündem" Türkiye’nin
büyük gazetelerinin etkin
gazeteci yazarlar›ndan olan
Bar›ﬂ Yarkadaﬂ taraf›ndan 2006
A¤ustosunda kurulan bir internet
gazetesidir.
Gerçek Gündem, di¤er internet
haber portallar›ndan farkl› olarak
kendi editör ve muhabir kadrosuna
sahip. Profesyonel editoryal kadrosu
sayesinde benzer mecralardan ve
yayg›n medyadan kolayca ayr›lan
haber sunum biçimi ile farkl›laﬂan

G

Gerçek Gündem, muhabir kadrosu
ve özel haberleriyle etkili bir kararl›l›k gösteriyor. Site, yayg›n medyan›n
yöntemlerini ustaca kullanmas›n›n
yan› s›ra, yayg›n mecran›n kötü al›ﬂkanl›klar›n› taﬂ›mamas›yla da dikkat
çekiyor.
Gerçek Gündem’in pek çok gazete ve gazetecinin baz› özel haberleri
tüm Türkiye ile birlikte ilk duydu¤u
yay›n olmas›, habercilik aç›s›ndan ne
kadar farkl› bir bak›ﬂa ve güce sahip
oldu¤unu kan›tl›yor.

Deneyimli gazeteci ve uzmanlardan oluﬂan yazar kadrosuyla, dinamik ve geniﬂ içerikli bir yap› arz
eden Gerçek Gündem, reklam uygulamalar›yla da benzerlerinden
ayr›lan bir yap›ya sahip. Sitede, daha çok ‹ngiltere ve ‹talya’da uygulanan ve Beyaz Sayfa diye bilinen bir
tasar›m ve reklam anlay›ﬂ› uyguluyor. Cafcafs›z, reklam ve di¤er unsurlar›n birbirine kar›ﬂmad›¤› bir
yap› olan Beyaz Sayfa tasar›m›n›
kullanmas›, uzun vadede Gerçek
Gündem’in farkl›l›¤›n› art›racak ve
haber okumay› tercih eden, seçimlerine müdahale edilmesinden hoﬂlanmayan seçici ve yönlendirici
okur kitlelerinin tercihi olmas›n›
sa¤layacak.
Kuruldu¤unda alexa.com verilerine göre 884.000’inci s›rada yer
alan Gerçek Gündem’in geçen k›sa
süre içinde 24.000’inci s›raya yükselmesi ve bu yükseliﬂin artarak devam etmesi, sitenin dikkat çeken
özelliklerinden.
Bugün pek çok internet haber
portal› haberleri tekrar eden ya da
haberleri internet mecras›na da taﬂ›yan bir araç olmaktan öteye gidememiﬂtir. Gazetelerin internet sitelerinin de bu biçimde yap›land›¤›n›
uzun zamand›r gözlemliyoruz. Gerçek Gündem, kendi haberlerini yapan, özgün anlat›m› ve içeri¤iyle
dikkat çeken bir yay›n olarak internet ve bas›n dünyas›ndaki önemli
bir boﬂlu¤u dolduruyor.
Gerçek Gündem’e www.gercekgundem.com adresinden eriﬂebilirsiniz.
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Sertel Gazetecilik Vakf›’ndan Çin Paneli
Baﬂkanl›¤›n› Gazeteci Y›ld›z Sertel’in yürütmekte oldu¤u Sertel Gazetecilik Vakf› "De¤iﬂen Dünya’da
Çin ve Türkiye" konulu bir panel
düzenledi. Galatasaray Üniversitesi
Coﬂkun K›rca Salonunda düzenlenen panelde Çin Halk Cumhuriyeti
‹stanbul Baﬂkonsolosu Zhang Zhiliang, Y›ld›z Sertel, Prof. Dr. Erol Manisal› ve Doç. Dr. Cüneyt Akal›n
Türkiye- Çin iliﬂkilerini de¤erlendirdi. Sertel Gazetecilik Vakf›, düzenledikleri panelin amac›n› "Bat›’n›n demokratik kurallar›n› uygulamak ad›
alt›nda Bat› uydusu haline geldik.

Atatürk’ün kurdu¤u cumhuriyet
tehlikede. Bu durumda Türkiye kendisine bir alternatif yol bulmak, d›ﬂ
siyasetinde emperyalizme karﬂ› duran, savaﬂlarla dünyay› kana bulamayan güçlerle iﬂ birli¤i kurmak durumunda. Bu nedenle Asya’da do¤an yeni güçleri tan›tmak zorunda.
2005 y›l›ndan bu yana Çin, Latin
Amerika, Afrika ve Asya ülkeleriyle
yararl› ekonomik iliﬂkiler kuruyor.
Bu ülkelerin ço¤u için art›k bir IMF
yok. Türk kamuoyunun bu gerçe¤i
de bilmesi gerekiyor" sözleriyle ifade etti.

ATO: Halk Bankas› Anadolu
Yaklaﬂ›m›n› Sakatl›yor
Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan› Sinan Aygün, Halk Bankas›’n›n, Anadolu Yaklaﬂ›m› konusundaki "zorlaﬂt›r›c›" tutumunu eleﬂtirdi. Kamuoyunda "Anadolu Yaklaﬂ›m›" olarak
bilinen yasan›n, KOB‹'lerin mali
kuruluﬂlara olan kredi borçlar›n›n
yeniden yap›land›r›lmas› amac›yla
ç›kar›ld›¤›n› hat›rlatan Aygün,
"Halk Bankas›, bu
yasadan yararlanarak borçlar›n›
yeniden yap›land›rmak için baﬂvuruda bulunan
KOB‹'lere zorluk
ç›kar›yor, esnaf›n
bankas› oldu¤unu unutarak Anadolu Yaklaﬂ›m›'n› sakatl›yor" dedi.
Aygün, Halk Bankas›'n›n KOB‹'leri
baﬂvuru prosedürü hakk›nda bilgilendirmekten kaç›nd›¤›n›, baﬂvurular› reddetti¤ini ya da borçlu KOB‹'lerle yeniden yap›land›rma sözleﬂmesi imzalamak için k›smi ödeme ﬂart› öne sürdü¤ünü belirtti.
Halk Bankas›'n›n tutumu ile ilgili
olarak esnaftan çok say›da ﬂikayet

ald›klar›n› ifade eden Aygün, "Halk
Bankas› esnaf›m›z› yokuﬂa sürüyor.
Esnaf›n o yokuﬂu t›rmanacak takati
kalmam›ﬂt›r" diye konuﬂtu. Esnaf›n 2001 krizinde a¤›r yara ald›¤›n›
ve hala toparlanamad›¤›n› belirten
Aygün, Anadolu Yaklaﬂ›m›'n›n binlerce KOB‹ ve çal›ﬂan› için "can suyu" oldu¤unu vurgulad›. Halk Bankas› yönetimine,
borçlar›n› yeniden
yap›land›rmak isteyen esnafa yard›mc›
olmalar›
ça¤r›s›nda bulunan Aygün, "Esnaf›m›z› can suyundan mahrum etmeyin. KOB‹'ler
ekonominin omurgas›d›r. Bu omurga k›r›l›rsa vebal alt›nda kal›rs›n›z"
dedi. Aygün, Halk Bankas›'n›n
Atatürk'ün talimat›yla, "kal›c› bir
ekonomik kalk›nma, sosyal denge
ve toplumsal bar›ﬂ›n korunmas›
için uygun koﬂullarda esnaf, sanatkar ve küçük meslek sahibine kredi
verilmesi amac›yla" kuruldu¤unu
hat›rlatt›.

‹TO’dan Kay›t
Dondurma ‹ﬂlemi
Hakk›nda Duyuru
‹stanbul Ticaret Odas›, kay›t
dondurma iﬂlemleriyle ilgili bir
duyuru yay›mlad›. "1 Haziran 2004
tarihinde yürürlü¤e giren 5174 say›l› Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10.maddesi uyar›nca 20052006 y›llar›nda adres ve durumlar›
tespit edilemeyenler ile bu süre
içerisinde aidat ödemeyen üyelerin
aidat tahakkuklar› durdurularak,
bu üyeler meslek gruplar› ve seçmen listelerinden silineceklerdir"
denilen duyuruda,
"Kayd› dondurulan üyelerin adres ve durumlar› hakk›nda
‹TO’ya bilgi
verildi¤i
ve
geçmiﬂ dönem
aidat
borçlar›
ödendi¤i takdirde
tekrar aidat tahakkuklar› baﬂlat›larak, ilgili üyeler meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilecektir" ifadeleri
kullan›ld›. Duyuru ﬂu ﬂekilde devam etti: "5174 say›l› Kanunun
10.maddesi uyar›nca aidat tahakkuklar› durdurularak meslek gruplar› ve seçmen listelerinden silinecek üyelerin bu iﬂlem tarihinden
itibaren iki y›l içinde durumlar›nda bir de¤iﬂiklik olmamas› halinde
ticaret sicil kay›tlar›n›n silinmesi
gündeme gelecektir. Bu duyuru,
Kanunen her y›l›n Ocak ay› içerisinde yapmakla yükümlü oldu¤umuz sicil kay›tlar›n›n güncellenmesi ile ilgili iﬂlem neticesinde
üyelerimizin herhangi bir hak kayb›na u¤ramamas› aç›s›ndan yay›nlanm›ﬂ olup, tüm üyelerimizi Oda
kay›tlar›n›n güncelli¤i konusunda
www .ito. org. tr adresli web sayfam›zdan Bilgi Bankas›-Firma Bilgileri ad›mlar›n› takip ederek inceleme yapmaya davet ederiz."
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K‹TAP

Vatan›n Ba¤r›na
Düﬂman Dayam›ﬂ Hançerini
Vural SAVAﬁ

baﬂka bir deyiﬂle Atatürk milliyetçili¤inin
yeniden canland›¤›n› vurguluyor ve içimizdeki iﬂ birlikçi hainlerin telaﬂlanmalar›n›n,
korkuya kap›lmalar›n›n, tüm milliyetçilere
karﬂ› sald›r›ya geçmelerinin temel nedeni
olarak da bu canlanmay› gösteriyor.
Önceki kitaplar› kamuoyunda çok konuﬂulan ve art arda bask› yapan Vural Savaﬂ’›n son kitab› "Vatan›n Ba¤r›na Düﬂman
Dayam›ﬂ Hançerini", yediden yetmiﬂe, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar› ö¤renmek isteyen herkesin okumas› gereken bir
kitap.

Yarg›tay Onursal Baﬂsavc›s› Vural Savaﬂ, "Vatan›n Ba¤r›na Düﬂman Dayam›ﬂ
Hançerini" adl› son kitab›nda Ermeni sorunundan irtica tehdidine, ABD’nin gerçek
yüzünden ekonomik tetikçilere, Atatürk
milliyetçili¤inden küresel iﬂgale dek, toplumun tart›ﬂt›¤› ve duyarl›l›kla e¤ildi¤i pek
çok sorunu ele al›yor.
Her kitab›yla çok konuﬂulan Vural Savaﬂ, "Emperyalist devletlerin, yeniden çöküﬂ sürecine sokmay› baﬂard›klar› Türkiye
Cumhuriyeti’nde Kuvay› Milliye Ruhu’nun,

Bilgi Yay›nlar›

O’na Kat›lmak
Erol TOY

Ülkemizin önde gelen yazarlar›ndan
Erol Toy, alt baﬂl›¤› "Dünden Yar›na Türkiye Cumhuriyeti" olan kitab›nda Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun son günlerinden
2000’li y›llar›n baﬂ›na Türk siyasetini inceliyor. Deneme tad›ndaki düﬂünce kitab›nda
Toy, Türk Devrimi’ni ve Cumhuriyetimizi
ﬂöyle tan›ml›yor:
"Türkiye’nin Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ› hala
ilk ve tektir. Yoksun, yoksul ve kad›n› erke¤inin iki kat› bir toplumun, bütün efendilerine karﬂ› top yekûn kalk›ﬂmas›n›, dünya
efendileri, bol para, donan›ml› asker, y›ld›r›c› silahlar›yla toptan üstüne geldikleri halde,
ayn› anda ve salt kendi gücünün tükenmez
kayna¤›ndan beslenerek, hepsine birden
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çekti¤i sopan›n unutulmaz destan›n›, bugün
de tek baﬂ›na simgelemektedir". Toy, çal›ﬂmas›nda Milli Mücadele’deki Sovyet yard›m›ndan, TBMM’nin gizli oturumlar›nda Musul
konusunda Mustafa
Kemal Paﬂa’n›n neler
söyledi¤ine, Demokrat Parti gerçe¤inden, Avrupa Birli¤i’nin Türkiye üzerindeki hesaplar›na
kadar çok say›da
konuyu derinlemesine inceliyor.
Yazar›n ak›c› dili
ve günceli hep
göz önünde
tutan yönte-

mi, sadece dünü ö¤retmiyor, günümüzü de
daha iyi anlamam›za yard›mc› oluyor. Bir
yandan Atatürk Devrimi’nin güncelli¤ini ve
önemini vurgularken, di¤er yandan Irak’taki
iﬂgale dikkat çekiyor. ﬁöyle soruyor Toy:
"‹ﬂgalin ilk günlerinde Saddam’›n tunç an›tlar›n› tokyo terlikleriyle döven Irakl›n›n… Hatta belki
terlik z›lg›t› çekenlerden
pek ço¤unun, bugün intihar
komandosu olmas›n›n gizemi, insanl›k, onur ve egemenlik prizmas›n›n ›ﬂ›¤›na tutulmadan anlaﬂ›labilir mi?"

Gürer Yay›nlar›

Noterler ve Edebiyat
Sad›k ALBAYRAK

Gerçek bir yurtsever, namuslu bir
ayd›n, üretken bir yazar olan Sad›k
Albayrak’›n kitab›n›n ilginç bir öyküsü var.
Kitap ç›kmadan önce, ayn› ad› taﬂ›yan bir
makaleyi ‹nsanc›l dergisinin May›s 2003
say›s›nda yaz›nca, yaz›s› Noterler
Birli¤i’nin giriﬂimiyle üç davada yarg›lama
konusu oluyor. Noterlerdeki ortam›
betimleyen yaz›s› beraat edince Albayrak
bu kez bir makale için de¤il, kitap için
oturuyor bilgisayar›n›n baﬂ›na ve ortaya
hem bilgi, hem de keyif veren bir eser
ç›k›yor.
"Baz› meslekler ayd›n ç›karamazlar,
baz› mesleklerin tarihi yoktur" diyen
Albayrak, 1980 sonras› ikliminde üretilen

tüm
"edebi
de¤erler"e
kuﬂkuyla
yaklaﬂt›¤›n› vurguluyor. Dil konusunda
hayli özenli olan Albayrak, eserlerini
pazarlamac› gibi pazarlayan ve h›zla ayd›n
vasf›n› yitiren yazarlar› da eleﬂtiriyor. Kitab›
oluﬂturan yaz›larda hem edebiyata yolculuk yap›l›yor, hem de siyasal ve toplumsal
yaﬂama iliﬂkin yap›lan do¤ru tahliller
insan› düﬂünmeye, bir kez daha düﬂünmeye yöneltiyor. Yazar, çal›ﬂmas›nda edebiyatta birey ve bireycilikten, tekelci
düzende yazarlar›n durumuna, reklâm›n
sanat›ndan, 80 sonras› Türk edebiyat›na,
günümüz ﬂiirinden, Rus gerçekçili¤ine
bir dizi konuyu ilgi çekici saptamalarla
ele al›yor.

Papirüs Yay›nevi

Türkler Dünyaya
Nas›l Egemen Olur
Hilmi TUTAR

Yedi bin y›ll›k birlikte yaﬂama kültürü,
iki bin y›ll›k devlet gelene¤i ve iki yüz y›ll›k
ça¤daﬂlaﬂma birikimi olan Türklerin, hem
bir k›s›m Türk yurttaﬂlar›, hem de yabanc›lar taraf›ndan aﬂa¤›lan›p, horlanmas›na
karﬂ› her kesimden gelen tepkiler sürekli
yükseliyor. Bu yöndeki kitaplar›n say›s›nda
büyük art›ﬂ gözleniyor. ‹nsanlar okuyarak,
yazarak, konuﬂarak ya da miting yaparak,
toplant› düzenleyerek, evlerinin camlar›na,
balkonlar›na bayrak asarak tepkilerini ortaya koyuyorlar.
Bu ulusal çabaya omuz veren ayd›nlar›m›zdan Hilmi Tutar da "Türkler Dünyaya
Nas›l Egemen Olur" adl› çal›ﬂmas›yla halk›m›za tarihini, kültürünü, birikimini, deneyimini an›msat›yor bir kez daha. Bizim Kitaplar Yay›nevi taraf›ndan okurlara sunulan

araﬂt›rmas›nda Tutar, tarihten örnekler vererek, güç koﬂullarda nelerin baﬂar›ld›¤›n›
anlat›yor. Saptama yaparken, öneri de getiren, en önemlisi olumsuz yönlerimizi de s›ralayarak, gerçekçi reçeteler ortaya koyan
Tutar, çürüyen ahlaki de¤erlerin geri kazan›lmas›n›n, sorumluluk sahibi olman›n, israftan kaç›nman›n, iç ve d›ﬂ borçlar›m›z› bir
an önce ödemenin, rüﬂveti ortadan kald›rman›n, dilimize sahip ç›kman›n önemi üzerinde duruyor. Tutar, Atatürk’le baﬂlay›p
Atatürk’le bitirdi¤i çal›ﬂmas›nda, büyük
devrimcinin ﬂu sözlerine dikkat çekiyor:
"Toros da¤lar›n›n tepelerinde tek bir
Türk’ün evinin bacas› tüter halde kalm›ﬂ ise
ben bu milletten umudumu kesmem, bayra¤›m› gö¤süme sarar, milletimin istiklali
u¤runa ölürüm"

Bizim Kitaplar Yay›nevi
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KISA KISA

Halk Bankas›'na ‹kinci Defa Mükemmellik Ödülü
Halk Bankas›'ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada, SWIFT ortam›nda gönderdi¤i dolar
ödeme emirlerini hatas›z gerçekleﬂtirdi¤i
ve gönderilen emirlerin otomatik olarak iﬂleme al›nmas›n› sa¤lad›¤› için bu ödülü
alan bankan›n, 2006 y›l›nda hatas›zl›k oranlar›nda büyük art›ﬂ gösterdi¤i kaydedildi.
Ödül töreninde konuﬂan D›ﬂ ‹ﬂlemler
Operasyonlar› Daire Baﬂkan› Suat Kepenek'in, Halk Bankas›'n›n 69 y›ld›r Türkiye'nin ilk ve tek KOB‹ Bankas› oldu¤unu
hat›rlatt›¤› kaydedildi.
Kepenek'in "Zor dönemlerinde yanlar›nda oldu¤umuz KOB‹'lerimize, yurt d›ﬂ› iﬂlemlerinde hatas›z ve

mükemmel hizmet vermek için tüm gücümüzle çal›ﬂt›k. ﬁimdi çal›ﬂmalar›m›z›n
dünyada da takdir görüyor olmas›ndan
son derece memnunuz" ifadelerini kulland›¤› bildirildi.
Verilen bilgiye göre, dünyada 1.600 banka ile çal›ﬂan Bank of New York, mükemmellik ödülünü havale hacminin büyük oldu¤u piyasalarda transferlerdeki hata pay›n›n minimuma indirilmesini motive etmek
amac›yla veriyor. Buna göre, para transferi
iﬂlemlerindeki hatas›zl›k oran›n›n dikkate
al›nd›¤› ödülde, Türkiye için belirlenen hatas›zl›k oran›
yüzde 95 olarak gerçekleﬂiyor.

Makine Firmalar›n›n
Yüzde 36's›nda Mühendis Yok
Orta Anadolu Makine ve Aksamlar› ‹hracatç›lar› Birli¤i
(OAMA‹B) taraf›ndan üye firmalar üzerinde gerçekleﬂtirilen
"Makine Sektör Envanteri" çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›n› aç›klad›.
Böylece cumhuriyet tarihinde
ilk kez bir sektörün envanteri
ç›kar›lm›ﬂ oldu.
Toplam 5 bin 148 firmayla görüﬂülerek oluﬂturulan Makine
Sektör Envanteri, üreticilerin
yüzde 36's›n›n mühendis çal›ﬂt›rmad›¤›n› ortaya koydu. Buna
karﬂ›l›k, binlerce makine mühendisi iﬂ ar›yor. Sektörün üçte birin-
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de de teknisyen-tekniker bulunmad›¤› ortaya ç›kt›.
Envantere göre firmalar›n
yüzde 82'si fiilen ihracat yap›yor.
Ço¤unlukla kendi markalar›yla
ihracat yapan firmalar›n üçte birinin yurtd›ﬂ›nda temsilcisi var.
Ortalama kapasite kullan›m oran› yüzde 64.1.
Firmalar›n yüzde 58'i Ar-Ge
çal›ﬂmas› yap›yor, üçte birinde
ayr› bir araﬂt›rma birimi bulunuyor. Ancak makine üreten firmalar›n yüzde 36's›nda mühendis,
üçte birinde de teknisyen-tekniker bulunmuyor.

Kobi'lere 'S›f›r' Faizli
Dört Kredi
KOSGEB ihracat, istihdam ve g›da
sektörüne yönelik olarak makine teçhizat al›m› ile deri sektörünün Organize
Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) taﬂ›nmas›na
yönelik s›f›r faizli yeni kredi paketini
KOB‹'lerin hizmetine sunuyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, KOSGEB'in ihracat,
istihdam, g›da sektörüne yönelik olarak
makine teçhizat al›m› ile deri sektörünün
OSB'lere taﬂ›nmas›na yönelik dört yeni
krediyi KOB‹'lerin hizmetine sundu¤u
bildirildi.
Dört kredinin de s›f›r faizli olaca¤›na
dikkat çekilen aç›klamada, kredilerin Ziraat Bankas›, Halkbank ve Vak›fbank
aras›nda imzalanacak protokoller sonras›nda KOB‹'lere sunulaca¤› kaydedilirken, kredi faizlerinini KOB‹'ler ad›na
KOSGEB'in üstlenece¤i ifade edildi.

KISA KISA

Silivri'deki Yeralt› Do¤al Gaz Depolama
Tesisi Hizmete Haz›r
‹thal gazla birlikte
bölgede üretilen do¤al gaz›n depolanmas› amac› ile projelendirilen
Türkiye'nin ilk ve tek yeralt› do¤al gaz depolama tesisi olan ‹stanbul-Silivri do¤al
gaz tesisleri hizmete
haz›r durumda.
Türkiye Petrolleri
Anonim Ortakl›¤›
(TPAO) Genel Müdürlü¤ünce belirlenen programa göre
yap›m çal›ﬂmalar› tamamlanan
Silivri

Tüpraﬂ'›n 2006 Net Kâr›
822 Milyon YTL Oldu
Tüpraﬂ, 2006 y›l›nda 822.4 milyon
YTL net dönem kâr› elde etti. Tüpraﬂ'›n
31 Aral›k 2006 itibariyle konsolide y›ll›k net dönem kar›, 822 milyon 430 bin
YTL olarak gerçekleﬂti.
Bu arada, Tüpraﬂ'tan Borsa'ya yap›lan aç›klamada, 30 Nisan 2007'de toplanacak Ola¤an Genel Kurul'a, cari dönem kâr›ndan 659 milyon 729 bin
382.40 YTL hissedarlara temettü olarak
ayr›lmas›na karar verildi¤i bildirildi.

aç›klar›nda 1,6 milyar
metreküp depolama
kapasitesine sahip tesisler, bu ay yap›lacak
törenle fiilen hizmete
al›nacak. Bu miktar
Türkiye'nin iç tüketim talebine göre
önümüzdeki y›llarda
art›r›labilecek.
Bu arada ithal gaz›n depolanmas› amac› ile programa al›nan
Tuz gölü yeralt› do¤al
gaz depolama tesisleri
projesi de BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülüyor.

Kanatl› Et Sektöründe
Toplam Yüzde 7
Pazar Pay›na Sahip
4 Firma Kapand›
Yaklaﬂ›k 55 firman›n faaliyet gösterdi¤i ve 2 milyar dolarl›k büyüklü¤e sahip kanatl› et sektöründe, son
iki y›l içinde toplam yüzde 7 pazar
pay›na sahip 4 firman›n kapanmas›
yeniden birleﬂmeyi gündeme getirdi.
Sektörde toplam yüzde 7'lik pazar paya sahip Mudurnu Tavuk'un
üçüncü kez iflas›, G›daSA'ya ba¤l›
Ömür Piliç'in kapanmas›, Bolu Güncanlar ve Ankara'da faaliyet gösteren
Kar Tavuk'un faaliyetine son vermesinin ard›ndan sektörde birleﬂme konuﬂuluyor. Banvit ve ﬁeker Piliç iyi
bir teklif gelmesi halinde birleﬂme
fikrine s›cak bakarken, Bey Piliç sektörün henüz kurumsallaﬂmas›n› tamamlamad›¤› için birleﬂme yapmayaca¤›n› düﬂünüyor. Beyaz etin yan›
s›ra yumurta ve zeytinya¤› üretimi
de gerçekleﬂtiren Keskino¤lu ise yola
tek baﬂ›na devam etmeyi planl›yor.

MNG Bank'›n
‹smi Türkland
Bank (T-BANK)
Oldu
Lübnanl› Hariri ailesine ait
bankalar taraf›ndan yüzde 91'i
160 milyon dolara sat›n al›nan
MNG Bank yeni dönemde
Turklandbank (T-Bank) ad›yla
faaliyet gösterecek.
Hisse devri sonras›nda
oluﬂan mevcut yap›da, Arab
Bank, T-Bank'›n hisselerinin
yüzde 50'sine, BankMed
yüzde 41'ine, Mehmet Nazif
Günal ise yüzde 9'una sahip.
Hissedarlar taraf›ndan al›nan karara göre, bankan›n
operasyonel ve finansal iﬂlerinin yönetiminden Lübnan'da bulunan BankMed
sorumlu olacak. T-Bank için
Arab Bank ve BankMed taraf›ndan ortaklaﬂa görevlendirilen on üyeli yeni bir yönetim kurulu oluﬂturuldu.
BankMed Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ve ayn› zamanda
Avea'n›n Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ve Türk Telekom ile
Ojer
Telekomünikasyon
A.ﬁ'nin de Yönetim Kurulu
Üyesi olan Mohammed Hariri, T-Bank'›n Yönetim Kurulu
Baﬂkan› oldu. Daha önce Denizbank'ta Bireysel Bankac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s›
olan Dinçer Alpman, Yönetim Kurulu taraf›ndan Genel
Müdür olarak atand›.
Hariri ailesinin Türkiye'de
Türk Telekom ile girdi¤i telekomünikasyon sektörünün
ard›ndan bankac›l›k sektörüne de girmesini de¤erlendiren
Hariri, inﬂaat ve gayrimenkul
gibi alanlar› da yak›ndan takip ettiklerini belirterek "Türkiye yat›r›m için çok iyi bir
yer. Gözlerimizi ve kulaklar›m›z› aç›k tutmaya devam edece¤iz" dedi.
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"Birinci Ölüm Y›l Dönümünde
SAYGIYLA ANIYORUZ"

Ulusal sanayimizin güçlendirilmesiyle, ülkemiz önder ülke, büyük ülke olabilir.
Ancak ve ancak ulusal sanayisi güçlü ülkeler, geliﬂmiﬂ büyük ülkelerin piyonu olmaktan ç›kar, dünya uluslar toplulu¤unun baﬂ› dik, onurlu bir üyesi olur.
Bu güzelim memleketimizde, ulusal bütünlük içinde laik, demokratik cumhuriyette, sonsuza de¤in, ulusal bayra¤›m›z alt›nda, özgürce yaﬂamak için tüm ulusalc› güçlere ça¤r›md›r.
Birlikte olal›m, güçlü olal›m, uyan›k ve örgütlü olal›m. Haine korku salal›m, torunlar›m›za bu güzelim ülkemizi ayd›nl›k ve güçlü b›rakal›m.

