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Davet

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennet bizim!

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın
yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim!

Nazım Hikmet RAN
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Uğur MUMCU’yu aramızdan
ayrılışının 18. yıldönümünde

sevgi, saygı ve özlem ile
anıyoruz...
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Sev gi li dost lar,

Ülkemiz 12 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerin havasına girmeye başladı. Seçimler
demokrasimizin en belirleyici mekanizmalarından biri olarak büyük önem taşıyor. Bu belirleyi-
ci mekanizmanın ülke yararına daha etkili kullanılabilmesi için siyasetçiler tarafından   seçimlerden
önce verilen sözlerin takipçisi olmak gerekir. Bunun yanı sıra siyasete, ülkemizin geleceğine ve
ulusal çıkarlarımıza yönelik sektörel politikalar için görüş ve önerilerle destek olunmalıdır.

Türkiye dinamik pazar özellikleri ve potansiyeli ile uzun dönemdir küresel politikaların ilgi ve
uygulama alanındadır. Bu nedenle  tüm sektörel  politikalarımızda  ulusal çıkarlarımızın korun-
ması,  geleceğimiz açısından önem taşımaktadır. Bunun için  ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşla-
rın bu süreci yakından takip etmesi, başta AR-GE ve sanayi-üniversite işbirliği çalışmaları olmak
üzere görüş ve önerilerle var olan ama kullanılmayan potansiyelimizin öne çıkartılması çalışmalarına
katılmaları gereklidir.

Aslolan ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinin sürdürülebilir olmasıdır. İşte biz de bu ne-
denle dergimizin bu sayısında;  ülkemizin sanayisi için çok önemli olan madencilik sektörünü ve
Türkiye’de hayvancılığın durumunu ele aldık. Ayrıca Kıbrıs konusunda hem KKTC, hem de Tür-
kiye aleyhine gelişmelerin yaşandığı bu dönemin, ulusal çıkarlarımız açısından ele alınarak dik-
katle takip edilmesi gereken bir süreç olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmeleri göz ardı etmeden sık-
lıkla  gündeme taşıyor, kamuoyunu aydınlatma ve hatırlatma görevimizi yerine getiriyoruz. Son
zamanlarda Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde yaşanan halk hareketleri ve yönetim değişiklikle-
ri gelir dağılımındaki adalet,demokrasi kültürü,ekonomik gelişmişlik ve gıda güvenliği,bölgenin
yeniden şekillendirilmesi gibi konuları tekrar gündeme taşımıştır.

AB ‘nin uyguladığı çifte standartlar, Akdeniz’de bozulan istikrar, USİAD olarak uzun yıllardan
beri vurguladığımız AVRASYA Bölgesi ülkelerle (başta kuzey komşumuz Rusya Federasyonu,
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İran, Çin ve Hindistan) olan ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerimi-
zin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu kapsam-
da Rusya ile vizenin kalkması ve Orta Asya ülkeleri ile artan ilişkilerimizin olumlu sonuçlar yara-
tacağına inanıyoruz.

Ekonomik istikrar için; siyasi istikrar kadar, toplumsal uzlaşma ve barış ortamı gereklidir. Bu
nedenle tüm alanlarda istikrarı tehdit eden politikalardan ve uygulamalardan uzak durulması ge-
rekmektedir. Ekonomik alandaki dengelerin bozulmaması için basın özgürlüğünden yargı ba-
ğımsızlığına, haberleşme güvenliğinden kişisel hak ve özgürlüklere  kadar her alandaki uygula-
maların kaygı yerine güven verici olması gereklidir. Toplumun adalet duygularının zedelenme-
mesi için gözaltı, tutukluluk ve yargılama süreçlerine özen gösterilmelidir. Ülkemizin cari açığı-
nın ve  artış hızının kaygı verici olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda dünya finans merkezleri de
bizimle aynı fikirdeler ki, her fırsat da uyarmayı görev edindiler. Durumun ciddiyetini fazla söze
gerek duymadan aşağıdaki tablo ile paylaşmakta fayda görüyoruz.

USİAD olarak uzun süredir ülkemizin önemli sektörlerindeki sorunlarına ve çözüm önerile-
rine yönelik yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Kalkınma Ekonomisi Uzmanı, İktisat-
çı Bartu Soral tarafından hazırlanan Ekonomi Raporumuz  da tamamlanmak üzeredir. Ayrıca daha
önce yayınladığımız  su ve toprak ile ilgili yayınlarımıza ilave olarak “Türkiye'de Su Yönetimi Na-
sıl Olmalı” ismiyle sektör raporunu hazırladık. Bu kapsamda toplumun birçok kesiminden de des-
tek alan Su Kaynakları Bakanlığı Yasa Tasarısı Taslağı önerimizi de tekrar gündeme taşıyoruz.

Ülkemizi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği  “muasır medeniyet seviyesi-
nin de üzerine çıkarma” hedefi için ulusal hassasiyetli politikalara ihtiyacımız olduğu görüşünü
sıkça vurgulamaktayız. Ülkemizin  çağdaş, demokrat, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ge-
lişme ve kalkınma yolunda ilerlemesi için daha çok çalışmak, daha çok üretmek gerekliliğini bir
kez daha belirtmek isteriz.

Selam ve Saygılarımla,

Fev zi Dur gun

2010 yılı 18 Milyar $ 44 Milyar $ 48.6 Milyar $
2011 yılı 22 Milyar $ 50 Milyar $ -
2012 yılı 28 Milyar $ 70 Milyar $ -

* 2009 yılında açıklanan revize edilmemiş rakamlardır. Daha sonra rakamlar  2010 yılında revize edilerek açıklanmıştır. 

Orta vadeli Cari Açık Hedefi * IMF Tahmini Gerçekleşen 
Program Cari Açık



Söyleşi: Şenol ÇARIK

“KAMU ÖNCELİĞİ
GÖZETİLMİYOR”

- Hükümetin Maden Kanunu’nda
ve yönetmelikte yaptığı değişikliklere
ilişkin süreci anlatır mısınız?

Anayasa mahkemesinin 2009 yılında
verdiği karar gereği “izin yönetmeli-
ği”nin iptal edilmesi sonucu yeni dü-
zenleme için süre verilen Maden Kanu-
nu değişikliği, 10 Haziran 2010 tarihin-
de TBMM’de kabul edilmiştir. Anayasa
Mahkemesi’nin talebinin yanı sıra pek
çok maddede de değişiklik yapılmıştır.
Kanun gereği çıkarılan “Madencilik Faa-
liyetleri Uygulama Yönetmeliği” de, 6
Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. Maden Kanunu’nda ve yönet-
melikte yapılan değişiklikler için ortaya
konulan gerekçeler, ülkemizin ve ma-
dencilik sektörünün genel sorunlarını
tam olarak kavramamış,  buna yönelik
çözümler üretmeye yönelik hazırlan-
mamıştır. Piyasa ekonomisinin taleple-
rine göre düzenlenen yasanın  öncelik-
lerinin zaten bu doğrultuda olması da
beklenmemelidir.

Yasa ve yönetmeliğin önceliği, ma-

denlerimizi bir an önce kar öncelikli
olarak üretmektir. Oysa ülkemizin ön-
celikli ihtiyacına göre planlaması yapıl-
mış bir sektör  herkesin yararına olacaktır.
Madencilik sektörünün ülke kalkınma-
sındaki kritik önemi, fazla miktarda
üretilerek yurtdışına hammadde olarak
satılıp döviz elde edilmesinde değil,
yerli sanayiye düşük maliyette ve kali-
teli girdi sağlamasındadır. Bu çerçevede,
madencilik sektörünün planlanmasında
ülke sanayi sektörleriyle entegrasyon
ön planda tutulmalıdır. Bu husus, yasa-
da ihmal edilmiş ve yer almamıştır.

“YERLİ YATIRIMCI YABANCININ
TAŞERONU MU OLACAK?”

-Piyasa ekonomisi talepleri dediniz,
nasıl talepler bunlar biraz açar mısınız? 

Bakın son yıllarda yabancı sermaye-
nin ülkemiz madenlerine, özellikle de al-
tın, nikel, gümüş, bakır ve krom  gibi ma-
denlere rağbet ettiğini görüyoruz. Bu
alanda rahat çalışma yapmaları için ya-
saları değiştirme ve şirketlerinin men-
faatlerini koruma talepleri olmaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda ABD Büyükelçi-
si’nin bu konudaki talebi basına da yan-
sıdı. Son yasa değişikliği ile küçük ve orta
ölçekli maden şirketlerinin zorlanacak-
ları  harç ve teminatlar getirildi. Ülke-
mizin maden rezervlerinin önemli bö-
lümü küçük ve orta büyüklükte. Küçük
rezervlere büyük sermayeli şirketler ya-
tırım yapmamaktadır.  Bu nedenle sek-
törün yüzde 80’i orta ve küçük ölçekte-
dir. Madencilik sektörü emek yoğun ve
istihdam yaratan bir sektördür. Sektörün
teşvik edilmesi gerekirken piyasanın
acımasız rekabet koşullarına terk etmek
sonuçta yeterli sermayesi olmayan yer-
li yatırımcıyı ya yabancı şirketlerin ta-
şeronu durumuna düşürecek ya da eri-
yip gitmelerine neden olacaktır.
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Maden Mühendisleri Oda Başkanı Mehmet Torun:

“Ulusal Madencilik Çökecek”

“Hükümetin 10 Haziran
2010’da Meclis’te kabul 

ettirdiği yeni Maden Yasası
gereği 6 Kasım’da çıkardığı

‘Madencilik Faaliyetleri
Uygulama Yönetmeliği’

yüzde 80’i orta ve küçük
ölçekli işletmelerden oluşan
ulusal madencilik sektörünü

bitirirken, çokuluslu
tekellerin önünü açacak”. Bu

sözlerin sahibi Maden
Mühendisleri Odası Genel
Başkanı Mehmet Torun’la 

bu konuyu görüştük.
Bahsettiği bu  durumun nasıl

gerçekleşeceğini sorduğumuzda
ise Torun, şunları söyledi:

“Yönetmelik ile madenlerin
üretilmesinde kamu yararı ön-
celik olmaktan çıkarılıyor. Yö-
netmeliğin bu yapısıyla ulusal

madenler sömürü ve talana
açılacak, yandaş madencilik

devri başlayacak”.



-Maden Kanunu Yönetmeliği’nin
küçük ve orta büyüklükte maden iş-
letmelerine etkileri nelerdir?

En önemlisi maliyetlerin artışı. Yani
teminat miktarı, taban teminat 10 bin lira
olmak üzere 3.3 kat artmıştır. Cezalar da
teminat miktarıyla ilişkilendirilmiştir.
Arama ruhsat dönemi bürokrasiye bo-
ğulmuştur. Bu değişiklikler maliyetleri
arttıracaktır. Diğer yandan madencilik ya-
pacak özel ve tüzelkişilerde “mali ye-
terlilik” aranmaktadır. Mali yeterlilik
kavramı yasaya yeni girmiştir, ancak uy-
gulamanın nasıl yapılacağı netleştiril-
memiştir. Bu değişiklikler, Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’nün yetersiz örgüt ya-
pısı dikkate alındığında, keyfiliği de be-
raberinde getirebilecektir. Dikkat çekmek
istediğim bir diğer hususta ‘madenci-
likteki yandaş devri’ aslında.

“MADENCİLİKTE
YANDAŞ DEVRİ”

-‘Yandaş’ kavramlarına  ‘madenci-
liği’ de ekliyoruz yani.

Evet son zamanlarda hükümeti des-
tekleyen sermaye gruplarının madencilik
sektöründe boy gösterdiği ve çok ciddi
maden sahalarının ruhsatlarını aldıkları
biliniyor. Koza Grubu’nun altın maden-
lerinde, Çalık Grubu’nun kömür ve ener-
ji sektöründe, Çelikler Grubu’nun kömür
sektöründe, Cengiz Grubu’nun bakır,
alüminyum ve volfram madenlerinde
söz sahibi olduğu görülüyor. Yasaya yeni
giren ve az önce değindiğim özel ve tü-
zel kişiliklerde aranacak “mali yeterlilik”
kavramını bu bağlamda düşünebiliriz.

“TALEPLERİMİZİ
MECLİS’E SUNDUK”

-Oda olarak talepleriniz neler?
Kanun değişikliği çalışmalarında

TBMM’ye bazı görüşler sunduk. Ma-
dencilik sektörünün planlanmasında
ülke sanayi sektörleri ile entegrasyo-
nun ön planda tutulmasını belirttik.
Enerji Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Ge-
nel Müdürlüğü’nün madencilik sektö-
rünün gereksinimleri göz önüne alınarak
yetişmiş teknik elemanlarca güçlendi-
rilmesine ve taşrada teşkilatlanmasına
ilişkin olarak ciddi bir düzenlemenin ya-
sada yer almasını talep ettik.

Yine hammadde ihracatının engel-
lenmesi  için gerekli  düzenlemeler ya-
pılmamıştır. Yapılan teşvik  uygulama-
larının yeterli olmadığını dile getirdik.
Yeraltı  kömür ocakları başta olmak
üzere sektördeki tüm kurum ve kuru-
luşların işçi sağlığı ve iş güvenliği ala-
nında ihtiyacı olan yatırımları yapabil-
mesi için sektöre gerekli teşviklere ilişkin
herhangi bir düzenleme  yasada yer al-
mamıştır. Bu konuda Odamızın ithal kö-
mürden  alınacak yüzde 1 oranındaki
kaynağın  teşvik için kullanılması öne-
risi kabul edilmemiştir. Arama döne-
minde ruhsat devrinin engellenmesi,
haksız ruhsat ticaretinin önüne geçecektir.
Bu  konudaki Odamızın önerisi yasada
yer almamıştır. Bir an önce üretime ge-
çilmesi gerekçesiyle ruhsat harç ve te-
minatları artırılmış, ancak sektörde te-
kelleşmeyi engelleyecek bir düzenleme
yasada yer almamıştır. Bu durum, küçük
ve orta ölçekli sermayenin yok olması-
na ve uluslararası  sermayenin sektöre
egemen olmasına neden olabilecektir.

-Yönetmeliğin iptali için hukuki
bir yola başvuracak mısınız?

Elbette. Yönetmeliğin iptali için yasal

hakkımızı kullanarak yapılan yanlışlığın
düzeltilmesine çalışacağız.

“ULUSAL MADENCİLİK
POLİTİKASI İSTİYORUZ”

-Son olarak neler belirtmek istersi-
niz?

Madenler, milyonlarca yılda oluşan,
tüketildiğinde yenilenemeyen kaynak-
lardır. Bu nedenle  mutlaka etkin bir plan-
lamayla  ülkenin ihtiyaçları göz önüne
alınarak çevreye duyarlı bir şekilde ve
kamu yararı öncelikli olarak üretilmeli-
dir. Madencilik faaliyetlerinin kaynak
kaybına yol açmadan, çevreyle barışık,
akılcı ve ekonomik kurallara göre ve işçi
sağlığı-iş güvenliği esasları çerçevesinde
yürütülmesi ana hedef olmalıdır. Ancak,
Maden Kanunu’nda yapılan değişik-
likler için ortaya konulan gerekçeler, ül-
kemizin ve madencilik sektörünün genel
sorunlarını tam olarak kavramamış,
buna yönelik çözümler üretmeye yöne-
lik hazırlanmamıştır. Herhangi bir yasa,
her şeyden önce, bir öncelikler-niyetler
manzumesine yani bir politika metnine
dayanmak zorundadır. İnsanı ve insan
emeğini merkeze koyan, bir yandan
madencilik faaliyetlerinde kamunun et-
kin gözetim ve denetimini sağlarken, di-
ğer taraftan söz konusu faaliyetlerin
çevre ve ekosistemlerin korunmasını da
gözeten, temel olarak ekonomik kal-
kınmaya ve yoksulluğun azaltılarak ge-
lir dağılımının düzeltilmesi hedeflerine
yönlendirilen bir “ulusal madencilik
politikası” Maden Kanunu’nun temeli ol-
malıdır. Bu husus, gerek toplumun ya-
rarı gerekse madencilik sektörünün ge-
lişimi bakımından son derece büyük
önem taşımaktadır. ■
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Ümit Ragıp ÜNCÜ
Maden Mühendisi,

Emekli Genel Müdür

Daha önce bilinen ve söylenenler…

V
III. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
madencilik sektöründe genel
amaç, “sanayinin ihtiyacı olan

hammaddenin ekonomik ve güvenli bi-
çimde temin edilmesi, madencilik ürün-
lerinin yurt içinde işlenmesiyle ülke eko-
nomisine sağlanan katkının arttırılması”
olarak belirlenmiştir.

2007-2013 dönemini kapsayan “Do-
kuzuncu Kalkınma Planı”nda; “Maden-
cilik sektöründe çevre mevzuatına uyum
geliştirilecek, bürokratik yapı etkin hâle ge-
tirilecek, jeotermal ve petrol konusunda ya-
sal düzenleme çalışmaları tamamlana-
cak, firma ve işletme ölçeklerinin büyü-
tülmesi özendirilecek, madencilik ürünleri
yurtiçinde işlenerek katma değer artırıla-
cak, arama çalışmalarına ve bor ürünleri
üretiminin geliştirilmesine özel önem ve-
rilecektir.” denilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stra-
tejik Planında ise Madencilikte ana hedef
olarak; ülkemizi ham madde üretip satan
bir kaynak ülke olmaktan çıkarıp sanayi ile
entegre olmuş, dünya pazarlarında katma
değeri yüksek uç ürünlerde söz sahibi bir
ülke konumuna getirmek seçilmiştir. 

5 Haziran 2004 tarihinde yasalaşan
3213 sayılı maden kanun’unda değişiklik
yapan 5177 sayılı yasanın gerekçesinde de;
“Madenciliğimiz içinde bulunduğu zor
şartlar nedeniyle beklenen gelişmeyi gös-
terememektedir. Son yıllarda sektöre olan
ilgi azalmış, yatırımlar durma noktasına
gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri ma-
dencilik mevzuatı dışındaki mevzuatlar,
çevresel endişeler, madenciliğe getirilen kı-
sıtlama ve yasaklamalar ile ağır ve çok süre
alan bürokratik işlemlerdir. Ayrıca maden
mevzuatından kaynaklanan bazı olum-

suzluklar da mevcuttur. Özellikle ruhsat ip-
tallerini öngören maddelerin çokluğu ruh-
sat güvencesini azaltmaktadır.

Bu olumsuzlukları gidermek maksadı
ile madencilik faaliyetlerinin kendine özgü
şartları dikkate alınarak madencilik faali-
yetlerine başlanabilmek için alınması ge-
rekli izinler ve uyulması gerekli hususla-
rın bir yönetmelikle belirlenmesi gerekli gö-
rülmüş ve bu yönde bir düzenlemeye gi-
dilmiştir”  denilmektedir.

Madenciliğin Önünde
Mevzuat Engeli Mi Var ?
Ülkemiz Madenciliğinin beklenen ge-

lişmeyi gösterememesini mevzuat ve kı-
sıtlamalara bağlamanın  ne derece doğru
olduğu  tartışmaya açıktır. Ülkemizin ulu-
sal maden, kimya, enerji politikasının ve
de dolayısı ile sanayi politikasının olma-
ması asıl sorundur. Asıl sorunumuz olan
politikasızlık nedeni ile sadece madenle-
rimizin değil, diğer sektörlerde de ulusal
kaynaklarımızın kullanılmayarak atıl bı-
rakılmasına neden olmaktadır. 5177 sayı-
lı kanunun gerekçesinde bu önemli konuya
değinilmemiş, sadece “madenciliğin önü-
nün açılmaya” çalışılması ile çıkarılan
madenlerin katma değeri yüksek ürünler
üretmek için ülke sanayine yönlendir-
mekten çok ham olarak yurtdışına ihraç et-
menin önünü açmıştır. 5995 sayılı kanun-
da da bundan öte bir düzenleme ya da de-
ğişiklik yapılmamıştır. 

Madencilik Yatırımları
Hızla Düşüyor !
Ülkemiz de madencilik yatırımları

gerçekten de hızla düşme eğilimindedir;
ancak, bunun nedeni yasanın gerekçesin-
de söylendiği gibi engellemeler değil,
özelleştirme süreci ve kamu yatırımlarının
nerede ise durmasıdır. Küreselleşme söy-
lemlerinin baskınlaşması ve özelleştirme
kampanyalarının başlaması ile kamu ku-
ruluşlarında yeni ve yenileme yatırımları
durdurulduğundan beri madenciliğin

toplam yatırımlar içindeki payı da hızla
düşmüştür. 

■ Ekonomimizin yapısal sorunlarını; 
■ Yeterli tasarruf hacmi/yatırım hacmi

üretememeyi, 
■ Sürekli dış borçla büyümeyi gerçek-

leştirmeyi, 
■ Sıcak paraya ve de yüksek faiz düşük

kur politikasına dayalı büyümeyi, 
■ Buna bağlı olarak inişli-çıkışlı büyü-

me hızını,
■ İhracat içinde yatırım mallarının pa-

yının cılız olmasını, 
■ Artan işsizlik oranını, 
■ Araştırma-geliştirme etkinliklerinin

üretime "girdi" olarak girmemesini, 
■ Bölgeler arası çok ciddi boyutlara tır-

manan sosyo-ekonomik farklılıklarını, 
■ Toplumsal yaşam ve eğitim kalitesi-

nin düşüklüğünü, 
en akılcı,  radikal biçimde gidermek için

ve bozulan gelir dağılımını ivedilikle iyi-
leştirmek amacıyla ülkemizde yeniden
sanayileşme atılımına başlamak gerek-
mektedir. Güçlü, istikrarlı, uzun erimli ve
yenilikçi olması gereken bu atılımda ma-
dencilik sektörü, sahip olduğu doğal kay-
nakları ile ağırlıklı rol oynayacak bir sek-
törümüzdür. Madencilik sektörü, sanayi-
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nin ihtiyaç duyduğu girdileri sağlayan te-
mel bir sektör olma özelliğine sahiptir. Sek-
tör özellikle kimya, metalurji ve inşaat sa-
nayine hammadde tedarik etmektedir.
Diğer taraftan yüksek teknoloji ürünleri-
nin ihtiyaç duyduğu metaller de maden-
cilik sektörü tarafından sağlanmaktadır.

Sektörün Sorunları Yapısal !
Madencilik sektörünün yaşadığı so-

runların kökü, sağlıksız genel ekonomiye
uzanmaktadır. Sektörün yapısal sorunla-
rı, büyük ölçüde genel ekonomide yıllar-
dır çözüme kavuşmamış sorunların bir baş-
ka yansımasıdır.  Çok ciddi şekilde sor-
gulanması gereken sadece madencilik
sektörü değildir, tüm boyutları ve karmaşık
ilintileriyle genel ekonomi olmalıdır. 

Özellikle enerji hammaddelerinde dışa
bağımlılık hızla yükselmektedir. Ülkemi-
zin ağır bir dış borç yükü altına girmesi-
nin en önemli sebebi budur. Sanayi ülke-
leri hammaddeyi dışarıdan bile getirseler
o hammadde kaynaklarına sermaye ve
maden ruhsatı ortaklığı yolu ile kendi ül-
kelerinin kaynakları gibi sahip olabil-
mektedir. Ülkemiz için bu imkân çok sı-
nırlıdır. Bu nedenle madencilik sektörü-
müzün geliştirilmesi hammadde güven-
liğimizin sağlanması açısından hayati
önem arz etmektedir.

Enerji ve Hammaddede
Dışa Bağımlılık  Büyük Sorun
Enerji ve hammaddede dışa bağımlı-

lık Türk sanayisinin en büyük sorunu
olarak nitelendirilmektedir.  Bu bağımlılık
yılda 40-50 milyar dolarlık hammadde it-
haline sebep olmakla kalmayıp teknoloji
ithaline de sebep olmaktadır. Teknoloji üre-
temeyen bir ülkenin ise gerçek bir sanayi
ülkesi olması mümkün değildir.

Dışa bağımlılık yanlış yer seçimine ve
bölgelerarası adaletsiz gelir dağılımına
da sebep olmaktadır. Fabrikalar ithal malı
hammaddelerin geldiği limanlar ve çev-
resine kurulmakta, kendi madenlerimizi iş-
letmeye geçtiğimizde ise ayrıca büyük nak-
liye sorunları ile karşılaşmaktayız. Geri kal-
mış yörelerimizdeki işsizlik ve güvenlik so-
runları madenciliğin ihmal edilmiş olma-
sı ile yakından ilgilidir.

İthal malı hammadde nakliye masra-
fı ve gümrüklerle pahalılaşmaktadır. Bu pa-
halı enerji ve hammadde ile çalışan sana-
yimizin dış pazarlarda rekabet etmesi
zordur, çünkü ana sektörlerde maliyetle-
rin % 60-70’ini enerji ve hammadde gi-

derleri oluşturmaktadır. Sanayi mal ihra-
catımızın % 80-90’ının tekstil, gıda, seramik,
çimento ve cam gibi yerli hammaddeye da-
yalı sanayilere ait olması sebepsiz değildir.
Enerji ve hammadde bakımından büyük
ölçüde dışa bağımlılık kriz ve savaş dö-
nemlerinde ulusal güvenliğimizi de büyük
ölçüde tehdit edecektir. 

İç pazarlarını doyuramamış ve bu
yüzden de GSMH’ sının en az % 20’ sini
ihraç eder duruma gelememiş ülkelerin
enerji ve hammadde temininde yüksek
oranda dışa bağımlı olarak kalkınmaları
mümkün değildir. Sanayi ülkeleri kendi iç
pazarlarını doyuruncaya kadar ekono-
mik olsun olmasın kendi maden yatakla-
rını işletmeye özen göstermişlerdir. Ancak
sanayileştikten ve dış pazarlara tamamen
açıldıktan sonra hammadde yönünden
dışa bağımlılığın artmasına göz yum-
muşlardır. Sanayi ülkeleri öncelikle kendi

doğal kaynaklarını (ve insan kaynakları-
nı) çok iyi değerlendirebildikleri için kal-
kınabilmişlerdir.

Amaç Madenciliği
Geliştirmek Mi ?
Hazırlanacak “ulusal madencilik stra-

tejisi”nin temel amacı “madenciliği geliş-
tirmek” değil, “ülkenin gelişmesine ma-
denciliğin katkılarını arttırmak” için hedef
ve araçların belirlenmesi olmalıdır. 

Madencilik sektöründe dünya stan-
dartlarına ulaşmamızdaki engellerin ba-
şında, madenin rezervinin tespitinde ya-
şanan sıkıntılar olmasıdır. Örneğin; Kanada
Türkiye'nin 13 katı büyüklüğünde. Tüm
Kanada'da sondaj yapıldığını düşünün,
ulaşılan derinlik ortalama 900 metreyi
buluyor. Türkiye'de ise bu oran 40-50
metrede kalıyor.

Türkiye'de maden rezervini araştırma,
bulma, tespit etme ve o rezervin güvenli

olduğunu kanıtlama sisteminin olmadığı
yönünde tespit var. Dünyada bu rezervler,
uluslararası akredite edilmiş kurum ve mü-
hendislerce onaylanıyor. Böylece bütün
dünyada bu rezerv güvenli bir yatırım ara-
cı olarak görülüyor. Bu da beraberinde ya-
bancı yatırımcıları, istihdamı, ekonomik
canlılığı getiriyor. Türkiye'de ise ne böyle
bir akredite kurum ne de akredite mü-
hendis var. Dolayısıyla rezervlerimiz ulus-
lararası yatırımcı kuruluşlarca güvenli
bulunmuyor. Dünyada akredite kurum-
ların onayladığı rezervler sigortalanıyor.
Yani yatırımcı milyarlar harcadığı maden
yatırımında hayal kırıklığına uğrarsa, si-
gorta bunun bedelini karşılıyor. Güvenli re-
zerv olmadığı için Türkiye’de tabii ki
böyle bir sistem de yok. 

Ayrıca, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO
27000 bir ürün standardı değil sistemler
standardıdır. ISO 14000 ne üretildiğin-

den ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çev-
re performansının izlenmesi ve sürekli iyi-
leştirilmesi temeline dayanır. Çevre fak-
törlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve ka-
nunlar tarafından tanımlanmış koşullara
uymayı şart koşar. OHSAS 18000 İş sağlı-
ğı ve güvenliği yönetim sistemi konu-
sundaki gereklilikleri belirleyen uluslar-
arası bir standarttır. Bir işletmedeki gerek
çalışanların sağlığının korunması, gerek-
se işletmenin üretim/hizmet sürekliliğinin
tehdit eden potansiyel risklerin kontrol al-
tına alınması için ağırlıklı olarak üst yö-
netime daha sonra da işçilere sorumluklar
veren her türlü işletmeye uygulanabilen bir
standarttır. ISO 27000 belgesi serisi, Bilgi
teknolojisi-Güvenlik teknikleri-Bilgi gü-
venliği yönetimi sistemleri-genel bakış
ve tanımlar başlıklarını kapsayan ulus-
lararası standart için tanımlanmış numa-
ralardır. Bunları bilmekte fayda vardır ve
dikkat etmek gerekir. ■
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Y
ıllardır ülkemizin ve dünyanın gündeminde olan
ve bir türlü çözüme kavuşmayan Kıbrıs so-
rununa ilişkin duyarlılığımızı USİAD Bildiren

dergimizin sayfalarına bu sayımızda tekrar taşıyoruz.
Derneğimiz kurulduğu günden bugüne, bu konuda ta-
viz vermeden aynı fikri savunmaktadır. Ve yine aynı
fikrimizi tekrarlıyoruz, Kıbrıs adasında iki ayrı millet-
iki ayrı devlet modelinden başka bir çözümün, çözüm
olarak masaya yatırılmasını doğru bulmuyoruz. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “Yavruvatan” dır
ve öyle de kalacaktır. Bu fikrin benimsenmesi ve be-
nimsetilmesi için var gücümüzle çalışmaya, sesimizi
duyurmaya devam edeceğiz. 

Prof. Dr. Erol Manisalı:
“Kıbrıs Konusunda ‘üç maymun !”
Kıbrıs konusunu Türkiye’de en uzun süreden beri

çalışan, hatta öğrencilik yıllarımdan beri TMGT’dey-
ken (Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye’yi gençlik ör-
gütlerini temsil ederken) o zaman Rum Makarios Türk
temsilci göndermez bir tek Rum temsilci gönderir-
di. Ben de itiraz ederdim, 60 anayasasına göre bir Rum
bir Türk temsilci olması gerektiğini ifade ederdim. 

Kıbrıs da tıpkı Gümrük Birliği (GB) meselesi gi-
bidir. Türkiye’nin adadan tasfiye edilmesi de batının
yeni Türkiye politikasının bir parçasıdır.

GB anlaşması imzalanırken,  onun bir parçası ola-
rak da Rumlar tam üye olarak alınacak diye daha
1995’te kondu ve nitekim 2004’te de Rumlar adanın
bütününü temsilen alınmış oldu. Bu uluslararası
anlaşmalara aykırıydı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni oluşturan
1960 anlaşmalarına aykırıydı. Yani Kıbrıs Cumhuri-
yeti her iki tarafın da üye olmadığı bir yere giremezdi.
Türkiye’nin üye olmadığı bir yere Kıbrıs’ın da gir-
memesi gerekirdi. Ankara’dakiler de bu gidişata
bir tepki vermediler. Ben dönemin Başbakanı’yla im-
zadan on gün önce konuştum. Bu konuşmaların iç-
eriğini de “Türkiye’nin Askersiz İşgali” kitabımda da
ayrıntılı olarak yazdım.

Türkiye’nin yavaş yavaş adadan tasfiye edilmesidir
plan. Çünkü adada İngiliz üslerine ilave olarak; ABD ve

AB üsleri de gelecektir. Çünkü ada bir yüzen savaş ge-
misi gibi Ortadoğu, Süveyş kanalı, hatta Kafkasya’ya
hakim bir konumda. Batı’nın bu öngördüklerini Anka-
ra’dakiler de biliyordu, bilmemezlikten geldiler. Bizle-
rin yazmasına, çizmesine rağmen umursamadılar ve
benim 1994-95’te yazdıklarımın hepsi çıktı. Kıbrıs ko-
nusunda onun üzerinde kitap yazdım.

Şu an süreç devam etmektedir. Kıbrıs politika-
sı Ankara hükümetleri tarafından “üç maymunu

oynama” hadisesidir. Bu ve bundan önceki hükümetler
de bazı açık şeyleri görmemezlikten gelmiş, anlaş-
maları imzalamışlardır.

- Sizce çözüm nedir?
Çözüm Ankara’dadır. Türkiye’de katılımcı de-

mokrasi işlemediği için Kıbrıs meselesinde batının tek
yanlı talepleri yürütülmektedir. Eğer Türkiye’de katı-
lımcı bir demokrasi olsa; Türkiye’nin uluslararası an-
laşmalardan doğan haklarına sıkı sıkıya bağlı hükümetler
buna asılır, meclis buna asılır. Sorun Türkiye’nin hak-
larının orada kullanılmasıdır. Haklar kullanılmamıştır.

- Sadece bizim tanıdığımız bir ülke KKTC. De-
vamlılığı mı gerekir, yoksa Türkiye’ye ilhak mı et-
melidir?

Hayır ilhak da etmezsiniz. Bakın 1990’lı yıllarda
Pakistan KKTC’yi tanımaya karar vermiş, bizimkiler
umursamamış. Pakistan Büyükelçisi BM’de bizim-
kilere; “karar verin KKTC’yi tanıtmak istiyor musu-
nuz, istemiyor musunuz?” diye sormuş. Bugün bak-
tığınız zaman ‘KKTC’ ifadesi kullanılmaz belgelerde.
‘Kuzey Kıbrıs’ diyorlar. Coğrafi bir öge olarak kulla-
nıyorlar. 2005’te Rum lider  Ankara’yla AB sürecinin
imzalanmasına itiraz ediyor. İngiliz Dışişleri Bakanı
Straw, Rum’a dönüp diyor ki; “Yahu siz deli misiniz,
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bunu imzalamazsanız Kıbrıs’ın tamamını alamazsı-
nız!”. Straw’ın bu sözleri, bırak imzalasınlar ki bağ-
lamış olalım ve Ankara’ya istediklerimizi rahat rahat
yaptıralım, anlamına geliyor.

- Yeniden müzakerelerin başlayacağı belirtiliyor.
Müzakerelerin hiçbir anlamı yoktur, aynen Tür-

kiye-AB müzakere süreci gibi bir oyalamacadır.
Çünkü müzakerelerde KKTC tanınmıyor. Türk tara-
fı bir ‘toplum’ olarak masaya oturmaktadır. Öbür ta-
raf ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ olarak oturmaktadır. Eskiden
60 Anayasası’na göre iki taraf da ‘toplum’ olarak ma-
saya otururdu. Eşitsizler arası bir diyalog sürmektedir,
hiçbir anlamı yoktur. Bu bugün de böyle, AKP önce-
sinde de böyleydi. Hep aynı çizgide devam etti. An-
kara hükümetleri hep bile bile buna göz yumdular.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Servet Dorak:
“Cumhuriyetimiz için Çalışmaya 
Devam Edeceğiz”
Biz KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’ı

her yıl gerek KKTC’de gerekse de yurtdışı temsilci-
liklerinde coşkuyla kutluyoruz. Bu maksatla İstanbul’da
da 27. kuruluş yıldönümü onuruna bir resepsiyon ver-
dik. Üst düzeyde bir katılım gerçekleşti. Başkonso-
loslar ve fahri konsolosların yanında, 14 ülkenin as-
keri ataşeleri de hazır bulundular. Her geçen gün hak-

lı davamızda bizleri daha iyi anlayan ülkelere teşek-
kür ediyoruz. Cumhuriyetimizin daha da güçlü bir şe-
kilde devamı için çalışacağız.

25 yıldır diplomatlık yapıyorum. KKTC’yi tanımıyor
gibi davranmalarına rağmen dolaylı yoldan birçok ya-
bancı ülkeyle temasımız olduğu gibi, birçok anlam-
da da bizi anlayıp bu anlayışları da ilerlemektedir. Ta-
nımamaları bizi haklı davamızda ve mücadelemizde
yıldırmamıştır. Daha da iyi tanıtmak ve anlaşılmak için,
Kıbrıs’ta da kalıcı bir çözüm için elimizden gelen ça-
bayı her zaman yapmaya devam edeceğiz. Dünya ta-
rihinde ilk etapta tanınmayıp daha sonra tanınan bir-
çok cumhuriyet var, biz de bu çalışmalarımıza sonuna
kadar devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul
Şube Başkanı Zehra Bilge Eray:
“Anavatanımıza Güveniyoruz”

Çok zor günler içerisindeyiz. Birlik ve beraber-
lik içerisinde olduğumuz sürece her zaman bütün zor-
lukları yeneceğimizi ve KKTC’yi er geç bütün dünya
tarafından tanınacağına inancımız sonsuzdur. Ça-
lışmalarımızı bu yönde devam edecektir. Anavatanımız
her zaman bizim yanımızda olmuştur. Anavatanımız
olmasa kahraman Türk ordusu olmasaydı bugün Kıb-
rıs Türk’ünden bahsetmenin imkanı olamazdı. Biz her
zaman anavatanımıza güveniyoruz. Hangi iktidar ge-
lirse gelsin, Kıbrıs’ı feda edemez. Biz buna inanıyo-
ruz, çünkü Türk halkının sağduyusu önemlidir. İs-
tanbul’da yaşayan bir Kıbrıslı Türk ve bu davada hiz-
meti geçmiş bir derneğin 10 yıldır başkanı olarak buna
inancım sonsuzdur.

Yurt Partisi Genel Başkanı ve Eski İçişleri 
Bakanı Sadettin Tantan:
“AB Kıbrıs’ta Egemen Olmak İstiyor”
Kıbrıs politikası gerek ABD gerek AB ve İsrail’in

tehdidi altındadır. Sadece Kıbrıs değil, Doğu Akde-

niz de bu konuda çok önemli. O açıdan Türkiye’nin
bu konuda direnmesi gerekiyor. Kıbrıs, Türkiye’nin
güvenliği ve geleceği açısından çok stratejik öneme
sahip, haklarından asla ödün vermemesi gereken bir
konumda. Ne egemenliğinden, ne güvenliğinden ne
de özgürlüğünden asla ödün veremez. AB gücünü kul-
lanarak Kıbrıs’ta egemen olmak istiyor. Orada büyük
çıkar çatışmaları var. Anlaşmalar neticesiz olacak-
tır muhtemelen. Anlaşmayı istemeyen her zaman Gü-
ney Kıbrıs Rum Kesimi olacaktır. Çünkü onların da fark-
lı çıkarları var. KKTC’yi şu aşamada hiçbir devlet ta-
nıyamaz. KKTC ilk kurulduğunda aslında tanıyacak
çok ülke vardı ancak Türkiye aktif hareket edemedi.
Yoksa KKTC tanınabilirdi. TSK orada güvenliği sağ-
ladı ancak sadece bununla sınırlı değil. ABD-AB ve İs-
rail’in gelecekle ilgili çıkarları var. Onun için KKTC’nin
tanınması istenmiyor.

İstanbul Barosu Başkanı
Doç. Dr. Ümit Kocasakal:
“Kıbrıs Bir Namus Davasıdır”

Bu bir namus davasıdır. Bu bizim onurumuzdur.
Öyle köşelerde yazmak kolay. Kıbrıs Türk’ünün geç-
mişte neler çektiğini, insanların gece yarısı nasıl bo-
ğazlandığını, ‘kanlı noel’i, küvetlerde 4 yaşındaki ço-
cukların öldürülmesini herkes çok çabuk unutmuş!
Maalesef Kıbrıs’ın nasıl kurtarıldığını, kimlerin han-
gi kanları döktüğünü, birçok hayatın bu uğurda
seve seve verildiğini, çoğu kişinin sakat kaldığını unu-
tuyoruz. Böyle ‘ver kurtul’cu bir mantığı reddettiğim
gibi şiddetle de kınıyorum. Bu tavrın kimlere hizmet
ettiğini herkes biliyor. Kıbrıs davası aslında bana göre
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda gerçekleştirdiği ru-
hun yeni bir versiyonudur. Türkiye Cumhuriyeti ku-
rulmadan önce hangi onurlu mücadele verildiyse Kıb-
rıs’ta da aynısı verilmiştir. Bu çerçevede bakıldığın-
da ‘ver kurtul’cu mantığın hangi emperyalist emel-
lere hizmet ettiği de çok net ortaya çıkıyor. Bunları
kabul etmek mümkün değil, bunlara karşı mücade-
lemizi sürdüreceğiz. ■



KAPAK KONUSU

Prof. Dr. Ata ATUN

R
umların müzakereleri, konu iste-
dikleri aşamaya gelene kadar ıs-
rarla sürdürmek istemelerinin iki

ana nedeni var. Bunlardan birincisi, Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin
(BMGK) 18 Kasım 1983 tarihinde 541
(1983) numara ile aldığı ve insanlığın yüz
karası olarak tarihe geçmiş olan “KKTC’nin
ilanının yok sayan ve KKTC’nin tanın-
mamasını isteyen” kararı.

İkincisi ise Türkiye’nin Avrupa Birli-
ği ile sürdürdüğü “Katılım Müzakerele-
ri”. Rumlar bu iki önemli kozu sonuna ka-
dar kullanıp adaya hâkim olana kadar gö-
rüşmeleri sürdürmek stratejisine sıkı sıkı
sarılmışlar. Zaten bu nedenle de “Ha-
kemlik” ve “Zaman kısıtlaması” istemi-
yorlar. Hakemlik ve zaman kısıtlaması
olursa, müzakereleri ortam kendi iste-
dikleri kıvama gelene kadar sürdüreme-
yeceklerini ve isteklerinin tümünün de ka-
bul edilmek zorunda kalınamayacağını bi-
liyorlar. Bu nedenle de her ikisine karşılar.

Rum Cumhurbaşkanı Hristofyas, çok
değil daha birkaç hafta önce “Hiç kimse
umutlanmasın, BMGK’nin 541 sayılı kararı
orada durduğu müddetçe kimse KKTC’yi
tanıyamaz” diyerek düşüncesini ve temel
stratejisini ortaya koydu. Hristofyas’ın bu
mantığına göre Kıbrıslı Türkler eninde so-

nunda Rumların her teklifini kabul etmek
zorunda kalacak ve de Rum çoğunluğun
kuracağı üniter bir devlette de ancak azın-
lık haklarına sahip olacaklar.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında sü-
ren katılım müzakerelerini de, birliğe
katıldıkları 1 Mayıs 2004 tarihinden beri
tamamen kendi çıkarları doğrultusuna
sokmaya çalıştılar ve Türkiye’nin müza-
kerelerde ileri adım atması karşılığı Kıb-
rıs’ta tavizler koparmayı hedeflediler.
Zaten zaman zaman da Hristofyas’ın dı-
şındaki Rum siyasiler de bu düşüncele-
rini açık ve net bir şekilde dile getiriyor-
lar. Çok değil daha birkaç hafta önce
DİKO Basın Sözcüsü Fotis Fotiu, “Kıbrıs
Cumhuriyetinin Türkiye’nin AB’ye üye-
lik sürecinin anahtarını elinde tuttuğunu”
söyleyerek genel stratejilerinin bu oldu-
ğunu bir kez daha teyit etti. 

Yunanlı siyasilerin de Rumlardan pek
farkı yok. Onlar da aynı görüş ve düşün-
cedeler. Yunanistan’ın Kıbrıs doğumlu
Dışişleri Bakanı Drutsas’da, Papan-
dreu’nun Türkiye ziyareti ile ilgili olarak
Türk-Yunan ilişkileri ile Türkiye-AB ka-
tılım müzakerelerine değindi ve “Anah-
tarlar Kıbrıs Sorunu ve Kıta Sahanlığı” di-
yerek Yunanistan’ın Kıbrıs konusuna olan
bakışını ve yaklaşımını ortaya koydu.

Yunanistan’a göre de AB müzakere-
lerindeki ilerlemeler tamamen Türki-

ye’nin Kıbrıs’ta vereceği tavizlere bağlı. Ne
kadar köfte, o kadar ekmek misali, “ne ka-
dar Kıbrıs’ta taviz, o kadar AB-Türkiye
Katılım müzakerelerinde ilerleme” stra-
tejisini benimsemiş, Rumlar ve Yunanlı-
lar ve bunu sürdürmek istiyorlar.

Rumların ve Yunanlıları stratejileri bu
denli AB-Türkiye katılım müzakerelerine
bağımlı olduğuna göre, günün birinde Tür-
kiye AB’ye katılım fikrinden vazgeçerse,
bütün taktik ve stratejileri havada kalacak,
müzakere masasındaki en önemli kozla-
rından birisi de ellerinden gidecek. Zaten
bu stratejilerinin ömrü de bayağı kısaldı.
1 Ekim 2014 tarihinde tam olarak her
maddesi ile yürürlüğe girecek olan Lizbon
Anlaşması, Rumların elindeki veto kozu-
nu ve müzakerelerde engel çıkarma hak-
kını büyük ölçüde alacak. Ellerinden bu
koz gittiğinde veya iyice zayıfladığı vakit
sarılacakları tek güvenceleri BMGK’nin 541
No.lu kararı olacak. Yani KKTC’nin dün-
yadan soyutlanması ve Kıbrıslı Türklerin
muhtaç hale getirilmesi.

BM’de ve AB’de esen hava artık pek
bu yönde değil. KKTC’nin dünyadan
soyutlanması pek çok insanı rahatsız et-
meye başladı. Bir olasılıkla da 1 Ekim
2014’e kadar BMGK’nin bu yüz karası ka-
rarı da etkisini bir hayli kaybetmiş olacak.
Rumların çok güvendikleri kozları artık
etkilerini yitirmeye başladı. ■
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SÖYLEŞİ

Söyleşi: Şenol ÇARIK -Sohbetimize genelden başlayalım
dilerseniz. Şu an dünyadaki güç den-
gelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yaşanan süreci ‘yeni oluşum’la de-
ğerlendirmek istiyorum. Yeni oluşum de-
diğimiz durumu da şöyle açıklayabiliriz.
Tek kutuplu dünyadan çok kutuplu ve
batı ağırlıklı dünyaya geçilince ilginç bir
yeniden yapılanma belirmeye başladı.
Dünya büyükleri olan ABD, Çin, Rusya,
Hindistan, AB ve Japonya gibi birimler
kendi arasında bir ‘dünya oligarşisi’
oluşturmaya başladılar. (AB bugün 27
ülke onu tek başına olarak saymak şim-
dilik biraz zor ama…)

ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Brezil-
ya, Japonya… Bunlar kendi aralarında

ortak çıkarlarının kurallarını oluştur-
maya başladılar. Yani büyükler birbirle-
rinin ayağına basmadan nasıl payla-
şımda daha büyük pay alabilirler, tica-
rette, rezervlerde vs. bunu düşündüler.
Çünkü gördüler ki ayaklara fazlaca ba-
sılıyordu, çıtayı yükseltip çatışmaya gir-
diklerinde bu işin kazananı olmuyor. Ka-
zanan da kaybeden de zarar görüyor ve
böylece ortak çıkarlar ortaya çıkmaya
başladı. Bugün örneğin Çin ekonomisi-
nin çok büyük zarar görmesi ABD’nin işi-
ne gelmez. Keza Amerika’nın zarar gör-
mesi de Çin’in hiç işine gelmez. Neden,
çünkü birbirine bağlı durumdalar. Çin’in
ABD’ye ihracatını göz önünde tutar-
sak, ABD’nin Çin’deki yatırımlarını,

Prof. Manisalı’dan dünyadaki yeni oluşumun analizi…

“Yeni küresel
oligarşik düzen!”

Derneğimizin danışmanı,
Cumhuriyet yazarı, değerli

bir bilim adamı, iktisat
alanında yetkin bir isim olan

Prof. Dr. Erol Manisalı’ya
konuk olduk bu sayımızda.
Türkiye’nin dış politikasını

ağırlıklı olarak masaya
yatırdığımız söyleşimizde

Sayın Manisalı, küresel
yapılanmada yeni

politikaların oluştuğuna
dikkat çekti: “Yeni Küresel
Oligarşik Düzen!” Prof. Dr.
Erol Manisalı, adını ilk kez

bizim dergimizde dillendirdiği
bu oluşuma ilişkin önemli
bilgiler verdi. Söyleşimizi

ilgiyle okuyacağınızı
umuyoruz…



imalat sanayiinde, tekstilde vs. göz
önünde bulundurursak; diyelim ABD’de
beklenmedik bir kriz oldu, 2008’den
daha büyük ve ABD Çin’deki yatırım-
larını durdurdu. Neler olur, bir düşü-
nelim. Çin’in istihdamı geriler, işsizlik ar-
tar. İşte bundadır ki büyükler arasında bir
çıkar ortaklığı ortaya çıktı. Buna ben
“Dünyadaki Yeni Olişargik Düzen” adı-
nı veriyorum. 

-Bahsettiğiniz bu düzende ülkelerin
yönetim biçimlerinin çok büyük bir
önemi yok sanırım.

Kapitalist olsun, yarı sosyalist olsun
‘büyükler’ kendi aralarında büyüklerin
ortak çıkarlarını oluşturmaya başladılar.
Eskiden iki kutuplu dünyada batıda
patron ABD’ydi, doğuda ise SCCB var-
dı. Bunlar sürekli kapışırlardı. Birbirle-
riyle ticaret yapmazlardı, ekonomik ola-
rak can düşmanıydılar. 1990 sonrasındaki
açılmadan sonra bunlar aralarında iliş-
ki başlattılar ve ortak çıkar noktaları ku-
ruldu. Rusya’ya baktığınız zaman Av-
rupa’nın doğalgazını, Almanya’nın ener-
ji gereksiniminin yüzde 65’ini karşılıyor.
Avrupa kapitalizminin en başında gelen
Almanya Rusya’ya bağımlı du-
ruma gelmiş. Bu ortak bir çıkar
oluşturuyor büyükler arasında. 

-Rekabet olmuyor mu peki bu ül-
keler arasında?

Artık aralarında birbirlerini yıprat-
madan çok, bu ortak çıkarları geliştirme
yönünde bir yönelim var aralarında.
Tabi rekabet ediyorlar, birbirlerinin ku-
yusunu kazmaya çalışıyorlar ama bunun
karşı tarafta çok büyük bir çöküş yara-
tacak şekilde olmasını istemiyorlar, çün-
kü bu işlerine gelmiyor. Bakın Liz-
bon’daki NATO zirvesinde bir boyu-
tuyla, sınırlı ölçüde de olsa Rusya da bu-
lunuyor. Dolayısıyla AB büyükleri Al-
manya ve Fransa Rusya’yla olağanüstü
yakınlık içindeler. O zaman demek ki
bunlar ayrı kutuplar olmaktan çıkmışlar,
askeri olarak da ekonomik olarak da bir
oligarşi doğmuş.

“ASLİ MESELELERDE
BİR ÇATIŞMA YOK!”

-2000’lerin başından bu yana Şang-
hay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’yle birlikte
bir Avrasya bloku oluşuyordu. Bu dev-
re dışı mı kaldı?

Hayır, aslında parseller değişti. Eski
dönemde batıda ABD’nin başını çektiği
bir batı bloku vardı. Doğuda yine
2000’lerden sonra sizin söylediğiniz gibi
ŞİÖ gelişiyordu. Şimdi öyle bir duruma
geliyor ki ŞİÖ, ABD’nin bulunduğu
blok, AB dünya üzerinde hepsi de ken-
dilerine göre egemen güçler konumuna
geldiler. Bunlar Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ)’nde birlikte çalışıyorlar. Çin’de bu-
gün DTÖ’nün üyesi konumunda. Dola-
yısıyla rekabet ve çatışmalar; “dolar
üzerinden, avro üzerinden ticaret yapılsın
mı yapılmasın mı?” şeklinde oluyor
yani ikinci ve üçüncü halka işlerde olu-
yor. Asli meselelerde bir çatışma söz ko-
nusu değil, biraz önce de belirttiğim gibi.
Diyelim İKEA mobilyasını Çin’de yap-
tırıyor, Türkiye’ye satıyor. Çin’deki ya-

pının bozulması İsveç’in de İKEA’nın da
işine gelmez. Yani batı kapitalist düzeni
Çin’deki mevcut düzenin devamını is-
tiyor, çıkarları ortak. İKEA Türk pazarı-
na satıldığı zaman AB’nin de, İsveç’in de
çıkarı var, Çin’in de çıkarı var. Bir tek Tür-
kiye’nin çıkarı yok. Tek yanlı olarak
ucuz mobilya girdiği için yerli mobilya-
cı tasfiye oluyor.

-Sizin formüle ettiğiniz bu yeni
küresel oligarşik düzeni ABD, AB ve
ŞİÖ ülkeleri oluşturuyor o halde diye-
bilir miyiz?

Evet, ancak AB’yi tek bir yapı gibi Çin
gibi, Rusya, Hindistan ve ABD gibi sa-
yamıyorum, çünkü onlar kendi arala-
rında birliği tam saylayamadılar. Çin pa-
zarında Çin’le ikili anlaşmalar yapma-
larına rağmen, Çin iç pazarında Al-
manya’yla İngiltere’nin -özellikle de

imalat sanayinde- çıkarları çok kere ça-
tışıyor. Çünkü İngiltere geri kaldığı ima-
lat sanayiinden çekiliyor.

“JAPONYA BİLE YENİ ASYA
POLİTİKASI PEŞİNDE”

-AB’nin homojen yapıda olmama-
sından kaynaklanıyor diyebilir miyiz,
bu birliğin tam sağlanamaması?

Tabi, homojen yapıda olmadıkları
için dışarıdaki çıkarları açısından AB ül-
kelerinin aralarında bu tip sürtüşmeler
var. Ama bir önceki sorunuza da döne-
ceksek olursak yeniden, ilk başta ABD,
Çin, Rusya ve Hindistan diye en bü-
yükleri koymak gerekir. Son yıllarda
İngilizce çıkan Japon dergileri okuyorum,
hepsinde şu ifadeler var: “Japonya Asya
politikasını değiştirmek zorundadır. Ja-
ponya’nın ABD’ye tek yanlı bağımlığı az-
altılarak yeni Asya politikası uygula-
malıdır.” ABD’nin bölgedeki uzantısı
zannedilen 2. Dünya Savaşı mağlubu Ja-

ponya bile yeni asya politikası oluş-
turup Çin ile Hindistan’la ilişkilerini
geliştirmeye çalışıyor.

-Asya’ya değinmişken iki Kore
arasında yaşanan sıcak çatışmayı nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bu çatışma or-
tamını yaratmadaki hedef nedir?

Bana göre hedef Kuzey Kore. K. Ko-
re’nin nükleer silahlara sahip olmasının
ABD ve Japonya’da yaratmış olduğu ra-
hatsızlık yüzünden, öyle bir kamuoyu
oluşturulmaya çalışıyor ki; bakın K.
Kore saldırgandır, silahlar tasfiye edil-
melidir, sınırlandırılmalıdır propagan-
dasına zemin hazırlanıyor. Yani kısıtla-
manın ve baskıların sürekli K. Kore üze-
rinde tutulması ve elimine edilmesine yö-
nelik politikalar bunlar.

-Kuzey Kore’ye yönelik büyük çap-
lı müdahaleye zemin oluşturma çaba-
ları desek abartmış olur muyuz, böyle
bir şey var mı?

O kadar büyük çapta bir şey yapı-
lacağını düşünmüyorum. Hatta bazı
senaryolar vardı. K. Kore çökerse ne ola-
cak? Çökerse kuzey güneyin bir parça-
sı olur veya kuzey Çin’in bir parçası olur
şeklinde spekülatif bazı değerlendir-
meler çıkıyor, batı basın-yayın organ-
larında. İki Kore’nin birleşmesi demek
doğuda yeni bir devin, yeni bir Japon-
ya’nın oluşması demek. K. Kore’nin
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Çin ile zorunlu olarak bir araya gelme-
si sorun yaratabilir, dengeler açısın-
dan. Ben tahmin ediyorum ki mesele
fazla büyümeden K. Kore’nin baskı al-
tında tutulması açısından; “bakın tehdit
budur” şeklinde sürekli kamuoyuna
mesaj vermeye çalışılacaktır.

“ÜYELİĞİ DEĞİL, MÜKTESABATA
UYUMU GÖRÜŞÜYORUZ”

- Türkiye dış politikada 2000'lerde
nereye gidiyor

Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası tek
kutuplu bir politika izlemeye başladı. Ba-
tının iktisadi, askeri, siyasi ve kültürel ola-
rak bir parçası oldu. Bu durum 2000’li yıl-
larda değişmeye başladı. Bunun neden-
lerinden ilki, Türkiye’nin iç dinamikle-
rinden kaynaklanan faktörler, yani islamcı
siyasilerin öne çıkması. İkincisi, özellik-
le Amerika’nın Türkiye üzerindeki ılım-
lı İslam politikalarından kaynaklanan
bir durum var. Graham Fuller’in birkaç
yıl önce çıkan “Yeni Türkiye Cumhuri-
yeti” kitabında açık olarak; “Türkiye
Ortadoğulu bir ülkedir. Ilımlı İslam kim-
liğinde olmak zorundadır, Ortadoğu’nun
parçası olmak ve etkinliğini artırmak
zorundadır” söylemlerinde bulunuyor.
Hem dış hem de iç dinamiklerden kay-
naklanan bir niteleme var. AB’de de açık
bir şekilde, Türkiye AB sürecinde 2004-
2005 anlaşmalarını imzalandıktan sonra
bile, Türkiye tamamen dışlanmış değil de
kontrol altında tutulması gereken bir
ülkeymiş gibi ifade ediliyor. 2007’den beri
ilerleme raporlarında “Türkiye ile biz
üyeliği görüşmüyoruz, sadece AB mük-
tesebatına uyumunu görüşüyoruz” şek-
linde çok komik yaklaşımlar da var.

“ORTADOĞU POLİTİKAMIZDA
ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VAR”

-Bu arada AKP’nin 2002 yılı so-
nunda iktidar olmasıyla birlikte Orta-
doğu politikamızda yaşanan değişik-
likler göze çarpıyor. Bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Evet, AKP’nin iktidar olmasının ar-
dından Türkiye’nin Ortadoğu politika-
sında çok önemli ve beklenmedik deği-
şiklikler oldu. Ben bile açıkçası konunun
uzmanı bir insan olarak bu kadarını
beklemiyordum. Bir kısmı benim eski yıl-
larda savunduğum görüşlerdi. Ben hep
Türkiye için denge politikasını savun-

dum. İktisadi ve siyasi dengenin, aske-
ri dengenin kurulması, iktisadi faali-
yetlerin sadece batıyla değil Asya ve Or-
tadoğu’yla da geliştirilmesini savun-
dum. 1980’li yılların başında Ortado-
ğu’daki inşaat faaliyetleri arttığı zaman
Türk inşaat firmaları, mühendisi, işçisiyle
Ortadoğu’yu doldurduğu zaman 200
binin üzerinde mühendis ve yöneticinin
gittiği söyleniyor. Türkiye’nin dış tica-
retinin yüzde 43’ünü oluşturuyordu Or-
tadoğu’nun payı 1983 yılında, sonraki yıl-
larda yüzde 10’lara kadar düştü; şimdi
ise tekrar yükseliyor. O tarihlerde ben
Türkiye’nin Ortadoğu’yla olan ticareti-
nin toplam ticaret içindeki payının art-
masını savunan bilim insanlarından, ik-
tisatçılardan biriydim.

RUSYA, ÇİN VE İRAN’LA
İMZALANAN ANLAŞMALAR…

-Verdiğiniz örneği denge politika-
sına bir örnek olarak değerlendirebilir
miyiz?

Bu bir denge politikasıydı tabi. AKP
döneminde bakın bazı ilginç gelişmeler
de oldu. Mesela son dönemde Rus-
ya’yla nükleer alandan, helikopter iha-
lesine, ticaretin artırılmasından doğalgaz

alımının artırılmasına dek toplam 37
adet protokol ve anlaşma imzalandı.
Bu Cumhuriyet döneminde Rusya’yla
yapılan en geniş kapsamlı anlaşma du-
rumundadır. 

Yine aynı şekilde 8 Ekim 2010’da Çin
ile Türkiye arasında 10 adet anlaşma
imzalandı. Hem de ticaretin dolar ve
avro yerine yuan ve TL üzerinden ya-
pılması kararıyla. İran’la da aynı şekil-
de ulusal paralar üzerinden ticaret ya-
pılması yönünde anlaşıldı. Bakıyorsu-
nuz Rusya, Çin ve İran’la oldukça ge-
niş kapsamlı anlaşmalar var. Türki-
ye’nin ticareti İran’la hızla artıyor, Rus-
ya’yla çok artmış doğalgazda tamamen
bağımlı hale gelmişiz, aynen Alman-
ya’nın durumu gibi. Çin’le ticaretimiz
tek yanlı çalışıyor.

-Neden Çin’le ticaretimiz tek yanlı?
Tamamen tek yanlı Gümrük Birliği

(GB)’nden kaynaklanıyor bu. AB ile Çin
arasında ikili ticaret anlaşması yapıl-
mış, Çin’in AB’ye verdiği bazı iktisadi
ödünler karşılığında AB de Çin’in teks-
til başta olmak üzere mobilya, oyuncak
gibi pek çok ürününe aşırı gümrük in-
dirimi sağlamış. Türkiye de AB üyesi ol-
madığı halde GB içinde bulunduğu, dı-

15



şarıdan GB’yi imzaladığı için, Türkiye de
Fransa ve Almanya gibi o ürünleri çok
düşük gümrükle buraya ithal ediyor. O
zaman ne oluyor sanayi bu duruma da-
yanamıyor, fabrikalar kapanıyor. Benzer
durum Hindistan’la da var. Geçenlerde
DeriMod’un kurucularından bir tanıd-
ğıma rastladım, bana; “hocam 3 fabrikam
vardı, üçünü de kapattım. Ayakta dura-
mazlardı. Çünkü düşük gümrükle Çin,
İtalya, Brezilya ve Hindistan’dan alma
olanağı ortaya çıktı, bu fabrikalar ayak-
ta duramaz. Aynen Çin örneğinde ol-
duğu gibi, GB yüzünden aynı mal yük-
sek gümrükle buradan gidiyor; oradan
buraya düşük gümrükle geliyor. Çifte
standarttan ve Türkiye’nin tek yanlı
olarak GB’ye bağlı olmasından dolayı
oluşan bu durum Türk sanayiinin çök-
mesine neden oluyor.

Şöyle ilginç bir durum da var, GB’nin
getirdiği olumsuzluklar bir yana pers-
pektif olarak bakıldığında Rusya’yla
Çin’le İran’la Hindistan’la yapılan an-
laşmalar Türkiye’nin Asya’ya doğru yö-
nelmesiyle de örtüşüyor. Toplam dış ti-
caretimiz içinde AB’nin payı yüzde
50’nin altına düşmüş durumda, eskiden
bu oranın epey üzerindeydi. Ve yeni yeni
ihracatçılar da Asya ve Ortadoğu pa-
zarlarına girmeye başladılar. Bu dış iliş-
kilerimiz açısından bir çeşitlenmedir,
bunu da kabul etmek lazım. Buradaki tek
sorun GB’nin tek yanlı yapısının izole
edilmesi, ortadan kaldırılması meselesi.
O kaldırılırsa zaten Türkiye’nin Asya po-
litikası daha akılcı hale gelecektir. Özel-

likle Çin’le ve Hin-
distan’la ticari ilişkiler
kalıcı hale gelecektir.

-Bahsettiğiniz tablo içeri-
sinde bazı çevrelerden özellikle
de Ortadoğu ülkeleriyle ticari yakın-
laşmaya ilişkin eleştiriler geliyor. Tür-
kiye yüzünü Batı yerine Ortadoğu’ya
dönüyor şeklinde…

Burada bir çelişki var. Eğer eleştiri Batı
değerlerinden kopma anlamındaysa bu
biçimsel olarak doğru. Ama bir şey yan-
lış: Batı da Atatürk’ü sevmiyor, Lo-
zan’dan hoşnut değil. O zaman mesele-
nin akılcı sorgulanması gerekir. Mesele-
yi dar kapsamlı bir laiklik çevresine in-
dirgememek gerekir. Bütünüyle batının
Türkiye’ye bakış açısı, cumhuriyete, ke-
malizme ve laikliğe bakışını değerlen-
dirmek gerekir. Yoksa sadece; “Batı da
laik biz de laikiz, dolayısıyla Batıdan
uzaklaşmak laiklikten uzaklaşmak de-
mek!” şeklinde bir Aristo mantığı yü-
rütmek yanlış olur. Batının global poli-
tikasına bakmak lazım. Ben bunu “Ba-
tı’nın Yeni Türkiye Politikası” kitabımda
ayrıntılı olarak anlattım.

-Türkiye bir Arap Birliği’nin lider-
liğine oynuyor tabiri yaklaşımlar da var,
bunlar abartılı mı?

Ben ekonomik boyuttan bahsediyo-
rum. Japonya yeni Asya politikasını be-
lirlerken ve Asya’ya yaklaşmak isterken,
Japonya’nın kültürel olarak ‘asyalaşa-
cağını’ kimse düşünemez. Mal satmak
ayrı, yatırım yapmak ayrı şey; o kültü-
rün parçası olmak ise ayrı bir şey. İngil-
tere iki yüz yıl boyunca bütün dünyada
bulunmuştur. Afrika’da, Güney Ameri-

ka, Güney Doğu Asya’da… Ama İngil-
tere hiçbir zaman Asyalaşmamış, Afri-
kalaşmamıştır. Burada meseleyi şöyle de-
ğerlendirmek gerekir. İslamcı iktidarla-
rın bunu bir vasıta olarak kullanması baş-
ka bir şey, Türkiye’nin dış ekonomik iliş-
kilerinde dengeli politikalar izlemesi
başka bir şey. Bu iki kavramı ayırmadan

genellemeye gidersek hem reel poli-
tikada hem de kuramsal olarak
düşünce sistemimizde büyük hata
yapmış oluruz.

“DENGE POLİTİKASI
İZLİYORUZ”

-Şu anda dengeli bir politika mı yü-
rütüyoruz, dış politikada ne durum-
dayız?

İktidarın AB ve ABD’yle angajman-
ları var, desteği var. İktidarını sürdü-
rülebilmesi için belli sınırlar içerisin-
de Asya politikasını sürdürebilmek zo-

runda. Ancak zamanla kendisi güçlen-
diğine inanırsa, iktidar o zaman daha ba-
ğımsız hareket etme olanağına kavuşa-
bilir. Zaten AB ve ABD de bundan çeki-
niyor.

Son olarak neler söylemek istersiniz
hocam?

Türkiye nesnel olarak baktığımızda
dış ilişkilerinde sanki dengeli bir zemine
gidiyormuş gibi görünüyor. Batı’nın ya-
nına Asya ve Ortadoğu’nun konması ve
buralarla ikitisadi faaliyetlerin artması hat-
ta milli paralarla ticaretin öne çıkarılma-
sı ve Rusya’yla otuz yedi, Çin’le on an-
laşmanın yapılması önemli. Bunlar Tür-
kiye’nin bir anlamda bizim yıllardan beri
savunduğumuz denge politikasına gitti-
ğini gösteren nesnel olgular. Öte yandan
öznel bazı şeyler var, bu nesnel hadiselerle
çok örtüşmüyor. Şöyle ifade etmek isti-
yorum bu durumu: Bu gidişatın demok-
rasiye ve çağdaş değerlere olan etkisi ne
oluyor. Bunlar demokratikleşme ve çağ-
daşlaşma konusunda artılar mıdır, yok-
sa eksiler mi söz konusudur?

Türkiye’de bugün içinde yaşamakta
olduğumuz ortamda özgürlüklerimizin,
düşünce özgürlüğümüzün akademis-
yenler olarak sınırlandırılması, üniversi-
telerin idari boyutta ele alınmaları ve yu-
karıdan aşağı yöntemlerin öne çıkmaya
başlaması özgürlükler ve katılımcı de-
mokrasi bakımından olumlu gelişmeler
olarak değerlendirilemeyecek şeylerdir. ■
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KAPAK KONUSU

İbrahim YETKİN
Türkiye Ziraatçılar Derneği

Genel Başkanı

Ü
lkemizde son günlerde et fiyatla-
rındaki büyük artış, et ithalatının
serbest bırakılmasını tekrar gün-

deme getirdi. Bu durum, bazı gerçekleri
hatırlamamızı gerektiriyor.

Hayvancılığa inen üç darbe
Bilindiği gibi, Türkiye, 1980’li yılların

ortalarına kadar et hayvancılığı açısından
Ortadoğu’nun en zengin ülkesiydi. Buna
bağlı olarak Türkiye’den Ortadoğu ül-
keleri başta olmak üzere bir çok ülkeye et
ihraç ediliyordu. Hatta bugün çok şika-
yetçi olduğumuz kaçak canlı hayvan gi-
rişi, o dönemde ters yönde işliyor, yani
Türkiye’den bölgenin diğer ülkelerine et
kaçakçılığı yapılıyordu.

Et ithalatı daha önce de
serbest bırakılmıştı
1980’li yılların ortalarında Türkiye’de

hayvancılığın merkezi konumunda bu-
lunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde terör nedeniyle meraların
kullanılamaz hale gelmesi, bölgede esas
olarak mera hayvancılığı yapıldığı için,
küçük ve büyükbaş hayvan sayısının
hızla azalmasına neden oldu.

Aynı dönemde ülkenin terör olmayan
bölgelerinde de meralar hızla ortadan kal-
dırıldı. 1940 yılında 44 milyon hektar olan
çayır mera alanları 2000'li yıllarda 12
milyon hektara kadar düştü. Bu durum
hayvan varlığına darbe vurdu. Bir krizin
yaklaştığını gören Özal Hükümeti, üretimi
artırmak için önlem alacağına, et ithala-
tını serbest bıraktı. Bunun sonucunda,

Türkiye dünyanın ucuz et pazarı oldu.
Batı ülkelerinde tüketilemeyecek kadar
kalitesiz ne kadar et varsa Türkiye’ye ge-
tirildi. Bunun sonucunda yalnız hay-
vancılık değil, et ürünleri işleyen sanayi
işletmeleri de ya iflas ya da ithal ikilemi
ile karşı karşıya kaldı. O dönemde, kamu
sektöründe de hayvancılığa hizmet eden
ve hayvancılığı ayakta tutan EBK, SEK ve
Yem Sanayi gibi önemli kuruluşların
özelleştirilmesine başlandı.

Uygulanan serbest et ithalatının hay-
vancılığı çöküşe götürdüğü çok kısa za-
manda ortaya çıkınca, et ithalatının kap-
samı daraltıldı ve yalnızca damızlık can-
lı hayvan ithalatına izin verildi. Daha son-
ra, ithal edilen damızlık hayvanların da
ülke koşullarına uyum sağlamada zor-
landığı görülünce, canlı hayvan ithalatı da
durduruldu ve yerli ırkların geliştiril-
mesine çalışıldı. Bir süre sonra hay-
vancılığa teşvikler de yeniden
başlatıldı.

2001 krizi besicileri
iflasa sürükledi
Bu önlemler üzerine tam

hayvancılık kendini toparlamaya başla-
mış ve ülke çapında et ve süt hayvancı-
lığı amacıyla bir çok işletme kurulmuştu
ki, 2001 krizi patlak verdi. 2001 krizi sı-
rasında besicilere verilen kredi faizlerinin
yüzde 200'lere ulaşması ile bu alana ya-
tırım yapan neredeyse tüm işletmeler if-
las etti. Daha sonra “onarım” amaçlı alı-
nan bazı teşvik tedbirlerine rağmen, hay-
vancılık tekrar cazip hale getirilemediği
için istenilen sonuç alınamadı.

Temel sorun: Girdi fiyatları
nedeniyle maliyetlerin artması
Hayvancılığa vurulan üçüncü darbe

ise geçtiğimiz yıllarda girdi fiyatlarında-
ki artışlar nedeniyle üreticinin besicilik-
ten kâr edememesinden kaynaklandı.
Bugün et fiyatlarındaki olağanüstü artı-
şı tartışıyoruz, ama 2006 ile 2009 yılları ara-

sında üreticinin 9-10 liradan et sattı-
ğını, buna karşılık besi yemi fi-

yatlarının 2006 yılında yüzde
4, 2007 yılında yüzde 28, 2008
yılında yüzde 20 oranında

arttığını, 2009 yılında ise
seviyesini koruduğunu tar-

tışmıyoruz. Başka bir

Et Fiyatlarındaki Artış Nereden
Kaynaklanıyor ve Nasıl Önlenebilir?



deyişle, sözünü ettiğimiz yıllarda
besiciler neredeyse sabit fiyattan et
satarken maliyetlerinin yüzde
70’ini oluşturan yem fiyatları yüz-
de 50’nin üzerinde artmıştı. Yani
üreticiler bu süre boyunca kendi
sermayelerinden yediler ve so-
nuçta hayvanlarını elden çıkardı-
lar. Besledikleri hayvan sayısını
azalttılar.

Yem fiyatları gelişmiş
ülkelerdekinden 3-4 kat yüksek
Halen et fiyatları ülkemizde örneğin

AB ülkelerine göre yüksektir ve et itha-
latının en önemli gerekçelerinden biri
bu durumdur. Ancak, üretici açısından ba-
kıldığında, aynı durum yem fiyatları açı-
sından da geçerlidir.  

Ülkemizde meraların hızlı bir biçim-
de tahrip edilmesi ya da yeterince yarar-
lanılamaması nedeniyle, hayvan yetişti-
ricileri ağırlıklı olarak ithal maddelere da-
yalı konsantre yeme ağırlık vermek zo-
runda kalmıştır. Bu yem, kaliteli kaba yem
olarak adlandırılan çayır ve mera bitki-
lerinden elde edilen yeme göre 5- 6 kat
daha pahalıdır.  Gelişmiş ülkelerde kali-
teli kaba yem tüketim oranı hayvan yemi
tüketiminin yüzde 90'ını oluştururken, ül-
kemizde bu oran yüzde 10 düzeyindedir.
Karma yemlerin yapısına giren ham-
maddede dışa bağımlılık yüzde 50'nin
üzerindedir. Hayvancılıktaki girdi mali-
yetleri gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında
3- 4 kat daha yüksektir. Girdi maliyetle-
rinin en önemli bölümünü (yüzde 70) yem
fiyatları oluşturmaktadır. Bu ölçüde yük-
sek yem fiyatı ödeyerek hayvancılık ya-
pan üreticinin, yurt dışından gelen süb-
vansiyonlu ya da kaçak etle rekabet etmesi
mümkün değildir.

Bu durumun bir sonucu olarak ülke-
mizde hayvancılık rantabl olmaktan çık-
makta ve hayvan sayısı artacağına azal-
maktadır.

2015 yılında et açığı
170 bin tona ulaşacak
Yukarıda belirtilen tablonun devam et-

mesi halinde ne olacağına ilişkin DPT
bünyesinde bir projeksiyon yapıldı.

Bu çalışmanın ortaya koyduğu ger-
çekler şöyle:

Türkiye'deki işletmelerin yüzde 72'sin-
de 1-4 baş hayvan bulunuyor. Dolayısıy-
la bu hayvanlar yeterince verimli olamı-
yor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör-
gütü FAO'nun 2004 yılı verilerine göre,
AB-15'de sığır ve dana karkas verimi
278,2 kg,  koyun ve kuzu karkas verimi
14,8 kg seviyesinde. Türkiye'de ise sığır
ve dana karkas verimi 180 kg, koyun ve
kuzu karkas verimi 18 kg. Devlet Plan-
lama Teşkilatı'nın (DPT) verilerine göre,
gerekli önlemlerin alınmaması duru-
munda 2015 yılında ülkemizde 170 bin
ton civarında bir et açığı oluşacak. 

Mevcut tablo kaçakçılığı,
sahteciliği ve kayıtdışılığı
körüklüyor
Türkiye’de et fiyatının AB ülkelerine

göre yüksekliği biliniyor. Ancak üretim
maliyetinin yüksekliği bilinmiyor. Tür-
kiye'de 1 kg. sığır etinin üretim maliyeti
AB ortalamasının yaklaşık iki katıdır.
Dolayısıyla bu durum et fiyatlarına da
yansıyor. Türkiye’de et üretim fazlası
olan ülkelerden daha pahalıya satılıyor. Et
fiyatları bu şekilde yükselmişken, yeter-
li hayvan olmaması kaçakçılığı ve sahte-
ciliği körüklüyor. 

Kaçak hayvan girişi, ekonomiye ve
hayvancılığa verdiği zararın dışında, in-
san ve hayvan sağlığı açısından da büyük

bir risk oluşturuyor. Ülkemizde sık
sık rastlanan şap, şarbon, tüber-
küloz, bruselloz gibi hastalıklar
hayvan ve insan sağlığını tehdit
ediyor. 

Et ithalatı acilen
durdurulmalıdır
Bildiğiniz gibi son günlerde et

fiyatları konusu toplumumuzun
en çok tartışılan konularından biri
haline geldi. Aşırı derecede yük-
selen et fiyatlarını düşürmek için
ithalat yoluna gidilmesi kararlaş-

tırıldı. 
Bu süreçte et fiyatları nasıl bir seyir iz-

ledi? İthalat kararının açıklanmasıyla bir-
likte et fiyatları bir miktar düştü. Burada
kesin rakam veremiyoruz, çünkü bu fiyat
düşüşü belirli standartlarda ve ölçülerde
olmadı. 

İthalat kararı açıklandığında besici
elindeki karkas eti toptan 15 TL civarın-
da satıyordu. EBK'nın hesaplamasına
göre bir kilo karkas etin maliyeti halen 12.8
TL'dir. Başka bir deyişle et fiyatlarının yük-
sekliğinin sorumlusu gibi gösterilmek
istenen besici, kriz patlak verdiğinde as-
lında bir yılı bulan besi süreci sonunda
ürettiği eti yüzde 15 gibi makul bir kar ora-
nıyla satıyordu. 

Buna karşılık, üreticiden eti 14.5-15.00
TL'ye alan aracı kesim bunu tüketiciye 30
TL civarında, yani yaklaşık yüzde yüz kâr
oranı ile satıyordu.

Bu durumda yapılması gereken ney-
di? Yapılması gereken bu yüksek aracı kâr
oranını düşürecek önlemleri almaktı.
Bunu yapmanın en makul yolu, kamunun
elinde belirli hayvan ya da et stoku bu-
lunduran ve piyasayı düzenleyebilecek
kurumlara sahip olmaktı.

Bu kurumlar besicilik üniteleri de
olan devlet üretme çiftlikleri, küçük üre-
ticiye hayvan dağıtabilecek Tarım Kredi
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Kooperatifleri Birliği ve EBK olabilirdi. Bi-
lindiği gibi EBK ve devlet üretme çiftlik-
leri (TİGEM) özelleştirme sürecinde bü-
yük ölçüde tasfiye edilmiş durumdaydı.
1952 yılında kurulan EBK,1995 yılına ge-
lindiğinde 29 kombinaya sahipti. Bu
kombinalar gerek üreticinin yetiştirdiği
hayvanların değerlendirilmesinde, ge-
rekse hayvan hastalıklarının denetlen-
mesinde önemli bir işleve sahipti. Özel-
leştirme sonrasında bu kombinalardan
10'da 9'u kapatılmıştı. Son bir kaç yılda bu
hatanın farkına varılmış ve EBK yeniden
organize edilmeye çalışılmıştı, ancak he-
nüz istenen güce sahip değildi.

Nitekim, Resmi rakamlara göre 2008
yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki
yıla göre yüzde 1,58 gerilemişti. Büyük-
baş hayvanlardan sığır sayısı yüzde 1,60,
koyun sayısı 2008 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 5,84 azaldı, keçi sayısı ise yüz-
de 11,02 azalmıştı.

Buna bağlı olarak 2008 yılında kırmı-
zı et üretimi, 2007 yılına göre yüzde
16,18 oranında düşerek 482 bin 458 ton ol-
muştu. Bu yıl içerisinde sığır etinde yüz-
de 14,20, koyun etinde yüzde 17,69, keçi
etinde yüzde 43,02 azalış meydana gel-
mişti. Kısacası, Türkiye'nin nüfusu yıl-
lardan beri artarken, et üretimi buna uy-
gun bir artış göstermek bir yana azalmıştı.
2009 yılına gelindiğinde kırmızı et üreti-
mi, 2008 yılına göre toplamda yüzde
14,5 oranında azalarak 412 bin 621 ton ola-
rak gerçekleşmişti. Aynı yıl içerisinde sı-
ğır eti yüzde 12,2, koyun eti yüzde 22,9,
keçi eti yüzde 15,1 ve manda eti yüzde
24,6 azalmıştı.

2010 yılında da hayvan varlığındaki
azalmanın devam ettiği konusunda açık
veriler vardır. Çünkü besici öncelikle
elindeki hayvanı et ithalatı başlamadan
önce kârına zararına bakmadan elden çı-
karma yoluna gitmiştir. "Şu anda mali-
yetine bile satsam kârdır, çünkü ucuz et
ithal edildiğinde bu fiyata da satamam
diye düşünmüştür.

Bu panik içinde EBK, gerçekten ma-
liyetlerin bir miktar üzerinde bir fiyattan
hayvan almış, ancak kısa sürede depola-
rı dolduğu için alımı durdurmuştur. Bu
durum, paniği daha da artırmış ve aracı
kesime bir fırsat sunmuştur. Bilindiği
gibi, et ithalatı için verilen izin 2011 yılı so-
nuna kadar uzatılmıştır. İthalat devam et-
tiğinde ne olacaktır? Birincisi, elindeki malı
zararına satan üretici, ithalatın devam ede-
ceğini düşündüğü için yerine yenisini

koymayacaktır. Bu ülkeyi sürekli et itha-
latına mahkum edecektir.

İkincisi, ithal edilen et ile yerli et üre-
ticisi arasında haksız rekabet koşulları olu-
şacaktır. Çünkü, görünüşte yerli ete rağ-
bet ucuz ithal ete göre daha fazla olacak-
tır. Bunun sonucunda yerli üreticinin
üretimden çekilme süreci devam ede-
cektir. Nitekim, geçtiğimiz yıllarda kırmızı
et üretimine girmiş olan Banvit ve Koç
grubu zarar ettiği gerekçesiyle kırmızı et
üretiminden çekilmiştir. Böyle modern iş-
letmelerin zarar ettiği koşullarda küçük
ve orta üreticilerin durumunun ne olacağı
ortadadır.

Sonuç olarak şunu belirtmek istiyoruz:
Türkiye'de et fiyatlarının kalıcı olarak dü-
şürülebilmesi için hiç vakit kaybetmeden
yukarıda belirttiğimiz önlemler alınırken,
bu arada et fiyatlarının makul seviyeye çe-
kilmesi için besiciyi eti zararına satmaya
zorlayacak tedbirler yerine aracı karını
düşürmeye yönelik önlemler alınmalıdır.
Bunun için de et ithalatı durdurulmalı ve
Tarım Bakanlığı'nın belirttiği gibi spekülatif
kâr elde etmek isteyen bir kesim varsa bu
kesime karşı önlem alınmalıdır. Bilinmeli-
dir ki, bu kesim, zaten varlık-yokluk mü-
cadelesi veren üretici kesim değildir.

EBK Hangi Eti Satacak?
Bu gelişmeler yaşanırken, 'dar gelirli

ve orta gelirli vatandaşlara daha sağlıklı
ve ucuz et yedirmek' amacıyla Et Balık
Kurumu'nun (EBK) 8 ildeki 12 satış ma-
ğazasına ek olarak 100 yeni mağaza açma
kararı aldığı açıklandı.

Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak
öteden beri Et Balık Kurumu'nun yaşa-
tılması, güçlendirilmesi, et piyasasını dü-
zenleyici bir işlev kazanmasını savunduk
ve savunmaya devam ediyoruz. Ancak,
Et Balık Kurumu'nun yaşatılması, güç-

lendirilmesi ve piyasayı düzenleyici bir rol
oynaması, et üreticisinin güçlendirilme-
si, hayvancılığın geliştirilmesi, ülkedeki
hayvan sayısının ve niteliğinin artırılması
hedefi ile birlikte ele alındığı takdirde an-
lamlıdır. Oysa son zamanlarda Et Balık
Kurumu'nu olması gerektiği gibi faaliyet
gösteren bir kurumdan çok ülkeye et it-
halatını düzenleyen ve dağıtımını ya-
pan bir kuruma dönüştürme yönünde
adımlar atılmaktadır. Şimdi Et Balık Ku-
rumu'nun 100 yeni mağaza açması, şu so-
ruyu gündeme getirmektedir? EBK ma-
ğazalarında hangi et satılacaktır?

Olması gerektiği gibi yerli üreticinin
ürettiği et mi, yoksa ithal et mi? Eğer it-
hal et satılacaksa, bu mağazalarda satıl-
mak üzere yeni ve daha güçlü bir ithalat
dalgasının başlaması kaçınılmazdır. Bu
durumda, söz konusu mağazalarda et be-
lirli bir süre için ucuza satılsa da bunun
bedeli hiçbir rekabet imkanı kalmayan
yerli üreticinin elindeki hayvanları en kısa
zamanda kesime göndererek 'üreticilik be-
lasından kurtulması' olacaktır. Bu da
daha fazla ithalat demektir.

Böyle bir sonuç, orta ve uzun vadede
ne ucuz, ne de sağlıklı et yiyemeyeceği-
miz anlamına gelir. Çünkü eğer ithalata
bağımlı hale gelirsek, dünyada zaten fi-
yatı en hızlı artan gıda maddelerinden biri
olan uluslararası et ihracatçıları fiyatı ar-
tırarak bu durumdan kazanç sağlaya-
caklardır; bu durum karşısında ne olur-
sa olsun ucuz ete yönelme çabası, sağlıklı
et yerine dünyanın en sağlıksız etlerinin
Türkiye'ye dolmasına yol açacaktır. 

Başka bir deyişle görünen şekliyle,
eğer Et Balık Kurumu satış mağazaları it-
hal et satmak üzere yaygınlaştırılıyorsa,
bu, Türkiye'de hayvancılığın, hayvancı-
lığı desteklemesi gereken bir kurum eliy-
le bitirilmesi sonucunu doğuracaktır. ■
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T
ürkiye’nin tarımı iflas etti daha
doğrusu iflas ettirildi. Gıda ege-
menliği açısından olmazsa ol-

maz iki tarım ürünü olan buğday ve
kırmızı et üretimi, içler açısı bir dü-
zeyde. 2000 yılı temel alındığında 2009
yılında kişi başına düşen buğday ile kır-
mızı et üretimi sırasıyla yüzde 54.43 ve
yüzde 23.34 gerilemiş durumda. Önü-
müzdeki günlerde ekmek fiyatlarında
önemli artışlar bekleniyor. Şimdilik
kamuoyu bunun yeterince farkında
değil. Bugünlerde ise kırmızı ete kafa-
yı taktık. Çünkü Kurban Bayramı ge-
liyor. Kurbanlıklar vatandaşın satın
alma gücünün düşük olması nedeniy-
le çok pahalı gibi görünüyor. Vatandaş
baskısını azaltmak, böylelikle iç piya-
sayı terbiye etmek amacıyla Türkiye
Cumhuriyeti’nde tarihinde ilk kez,
kurbanlık hayvan ithal edilmeye baş-
landı. Üstelik bir zamanlar koyun var-
lığı ile öğündüğümüz, Buğday ile Ko-
yun, Gerisi Oyun dediğimiz güzel ve
yalnız ülkemize.

Nereden ve Neden Kurbanlık
İthal Ediliyor?
İthalat, Trakya Bölgesi ve İstan-

bul’un Avrupa Yakası’nın kurbanlık ge-
reksinmesini karşılamak için Balkan ül-
kelerinden yapılmaya başlandı Baş-
langıçta, ithalat hacminin 80 bin bü-
yükbaş ve 10-15 bin küçükbaş olduğu
bildirildi… Ancak,  özellikle koyun it-
halatının çok daha fazla olabileceği
şimdiden görülmeye başladı.

Bilindiği gibi Anadolu’dan Trak-
ya’ya hayvan girişi yasak. Nedeni şu;

Anadolu’da şap hastalığı yaygın. Av-
rupa Birliği (AB) kendini şap hastalı-
ğından korumak için Trakya Bölge-
si’nin hastalıktan ari bir bölge olması-
nı istedi. 2008-2010 dönemi için AB des-
tekli Şap Hastalığı Projesi devreye so-
kuldu. Anadolu’da ise anılan hastalıkla
sonuç alıcı bir mücadele gerçekleştiri-
lemedi. Dolaysıyla Anadolu’dan hay-
van gelemeyeceği ve Trakya’da da
hayvan azaldığı için günü kurtarmak
amacıyla Balkanlar’dan hayvan ithal
ediliyor.

Anadolu Şap Hastalığına
Teslim Oldu
Yetkililer nasıl cevap verirler bile-

mem; Trakya’daki yurttaşlarımız şap-
sız, Anadolu’daki yurttaşlarımız şap-
lı hayvan mı kurban kesecekler?

Şimdi bir durum tespiti yapalım.
Anadolu’da şap hastalığı yaygın. Kim-
se şapla mücadelenin başarılı oldu-
ğunu söyleyemez. Bu gerekçeyle,
Erzurum’dan Edirne’ye kadar bir-
çok hayvan pazarı kapatıldı ve
kapatılıyor. Hayvan alım ve satı-
mının yapıldığı pazarların kapatıl-
ması, Türkiye’de hayvancılığın dur-
ması anlamına geliyor.

Türkiye’de hayvan hastalıklarının
yaygın olmasının bir nedeni de
kaçakçılık. Kaçak hayvan
girişi bir türlü engellene-
miyor. Salt Doğu ve Gü-
ney komşularımızdan
değil, Uzakdoğu’dan
bile kaçak hayvan geli-
yor. Kaçak hayvanlar,
ya kayıt dışı olarak ke-
siliyor, ya da kimileri
numaralanarak yerli
hayvan muamelesi

görüyor.

Türkiye’de Hayvancılık İflas Etti!
Türkiye’de hayvancılık iflas etti.

Doğru bir tespit, ancak eksik. Yazının
başında da belirttiğimiz gibi Türki-
ye’nin tarımı iflas etti daha doğrusu if-
las ettirildi. Neredeyse tarımsal ürün-
leri, sebze ve meyve dışında hepsini dı-
şarıdan alıyoruz. Bu durumu, yalnız iç
dinamiklerle açıklamak mümkün de-
ğil. Günümüzde uygulana gelen tarım
politikalarında dış dinamiklerin, bir
başka deyişle Batı’nın rolü, daha ağır-
lıklı bir şekilde ortaya çıkmış bulunu-
yor. Batı (ABD/AB ülkeleri), doğayı, iç
ve dış emeği aşırı bir şekilde sömüre-
rek gereksinmesinden daha çok ta-
rımsal ürün ve girdi stokları oluşturdu.
Bunlara pazar bulmak için çevre ülke-
lerinin tarımlarını çökertiyor, çökert-

meye devam ediyor.
Bu şekilde onların
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gıdalarını denetliyor ve tam bağımlılık
yaratıyor. Amacına erişmek için dam-
pingler yapıyor ve ekonomik tetikçiler
kullanıyor. Batı, gerektiği zaman da iş-
gal ediyor ve savaşlar çıkartıyor.

Türkiye’de de hayvancılık, bu uy-
gulamanın sonucu olarak iflas etti,
daha doğrusu ettirildi. Bunun için çift-
çilerin büyük bir çoğunluğunu oluş-
turan küçük ve orta ölçekli işletmeler
para kazanamaz duruma getirildi.
Hayvan sayısı hızla düştü. Otuz yıl
önce 40 milyon olan koyun sayısı ne-
redeyse 20 milyona, keçi sayısı 16 mil-
yondan 5 milyona düştü. Eskiden yet-
mez olan meralarımız hayvansız kaldı.

Hayvan kalmayınca ithalatçılara
gün doğdu. İthalat ka-
pısı ardına kadar açıldı.
Hayvancılık böyle kal-
kınır fikri, herkese aşı-
lanmaya çalışıldı. Bu
bağlamda hayvancılı-
ğın kalkındırılması için
sığırcılık öne çıkarıldı.
Dünya Bankası aracı-
lıyla sığırlar ithal edil-
di. İthal edilen sığırla-
rın bir kesimi hastalık-
tan, bir kesimi de çift-
çilerin para kazanma-
ması nedeniyle kesi-
me gitti. Örneğin için-
de yaşadığımız süreçte
de et krizini tetikleyen etmen bu oldu.
2008’nin ikinci yarısında Avrupa’dan
ucuza getirilen yağsız süt tozu nede-
niyle çiğ süt fiyatları, 35 kuruşa düşü-
rüldü. Bu nedenle çiftçiler, 1 milyona
yakın hayvanını kasaba göndermek zo-
runda kaldılar. Bunun sonucu kırmızı
et bunalımı ortaya çıkarıldı. Kırmızı et
ve süt üretimi azalınca referandum
öncesi ani bir kararla, 1 Ağustos 2010
günlü bir kararnameyle ise sıfır faizli
krediler devreye sokuldu. Ancak bu
kredilerden de gerçek çiftçilerin ya-
rarlanamadığı bildiriliyor. İç piyasada
hayvan bulamayan yeni çiftçiler ise dış
piyasadan hayvan toplamaya yönel-
mişler. Kısaca, hayvan ithalatı sürekli
bir duruma gelmiş bulunuyor. Özetle,
hayvancılıkta, ‘doldur-boşalt’ politi-
kası egemen oldu. Türkiye, gebe düve,
canlı hayvan, karkas et, dondurulmuş
et, çiğ süt, süt tozu, krema gibi Batı’nın
elinde bulunan ve sorun olan ürünle-
rin pazarı oldu. Bir zamanlar, yurtse-

verlerin gerekli önlemler alınmaz ise
dile getirdikleri öngörüleri maalesef
gerçekleşti. Onlar ortak, biz Pazar ol-
duk.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın
uyguladığı tarım politikaları, hayvan-
cılık dahil iflas etmiştir. Ancak bu so-
rumluluk, salt Bakan’a ve bürokratla-
ra yüklenemez. Onlar sadece sistemin
uygulayıcısı olmuşlardır. Sistemi sor-
gulayamadığımız sürece çıkış yolu bu-
lunamaz.

Çıkış Yolu Var Mı?
Çıkış yolu, sisteme, bir başka deyişle

dışa bağımlı politikalara tavır göster-
mek ve ulusal tarım politikalarını uy-
gulamaktan geçiyor.

Çıkış yolu, küçük ve orta ölçekli ta-
rım işletmelerinin dirliğini artıracak ön-
lemlerden geçiyor. Bunlar neler? Biraz
açalım;

■ Sıfır faizli krediler, tarım dışı
sektöre ve büyük çiftçilere değil,  kü-

çük ve orta ölçekli işletme-
lere verilmeli.

■ Girdilerden KDV ve
ÖTV alınmamalı.

■ Kooperatif örgütlenme-
yi teşvik edecek ve güçlen-
direcek önlemler alınmalı,
ürettikleri malların KDV’le-
ri düşürülmeli.

■ Desteklemelerde sığır
kadar, koyun ve keçi öne çı-
karılmalı. Nedeni şu; Türki-
ye’nin meraları koyun ve ke-
çiye daha uygunda ondan.

■ Çiftçilerin kooperatifler aracılı-
ğıyla mallarını pazarlamaları için satış
yerleri sağlanmalı.

■ Özelleştirilen Tarımsal Kit’ler ye-
niden kamulaştırılmalı.

■ Güneydoğu’da kooperatifleşmeyle
birlikte toprak reformu yapılmalı, bu-
rada özellikle koyunculuğa ayrı bir
önem verilmeli.

■ Kayıt dışı ekonomiyle etkin mü-
cadele yapılmalı.

■ Her türlü tarımsal ürünlerin itha-
latı engellenmeli.

Özet; Bir zamanlar “Buğday ile Ko-
yun, Gerisi Oyun” dediğimiz güzel ve
yalnız ülkemize yazık olmadı mı? .Bun-
ları sorumluları, yıllarca liberal politi-
kaları uygulayanlar, hala uygulamaya
devam edenler değil mi? Liberal poli-
tikalar salt çiftçilerimizi fakirleştirmedi.
Türkiye’yi de fakirleştirdi, üstelik gelir
dağılımını da ulusal birliğimize zarar ve-
recek şekilde bozdu. Kimileri bunun far-
kında mı, işte onu bilmiyorum. ■
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Öğretim Üyesi

(Sayın Özkaya’nın ilk bölümü der-
gimizin 43. sayısında yayımlanan
yazısının ikinci bölümünü sunu-
yoruz)

Ü
lkemizde de daha önceleri des-
tekleme alımları yapılırdı. Dev-
let; kurumları veya Tarım Satış

Kooperatifleri aracılığı ile piyasaya gi-
rip bizzat alım yapardı. Bu sistemde de
sorunlar çıkmasına çıkardı, ama çiftçi-
nin durumunun bu günküne göre
daha iyi olduğunu herkes kabul ede-
cektir.

Köylünün sömürülmesini önleme-
nin birçok yolu vardır. Bunlardan biri
de bazı sorunlar doğurmasına rağ-
men destekleme alımlarıydı. Bu yol bir-
denbire kötü ilan edildi. Plansızlık ne-
deniyle bazı ürünlerde ürün fazlaları
doğuyordu, ancak köylünün ürününün
yerlerde sürünmesi de engelleniyordu.
Gözden düşmenin temel nedeni aslın-
da ürün fazlalarında falan değildir.
Asıl neden 1980 sonrası gelişen “serbest
piyasa” masallarıdır. Buna neo-liberal
dogma da diyebiliriz. Bu akımın ger-
çeklerle hiçbir ilgisi olmaması nedeniyle
bilim dışı olduğu söylenebilir. Bu dü-
şünce aslında başta yabancı tarım te-
kelleri olmak üzere tarım ürünlerinin
ticaretini yapanların çoğuna hizmet
ediyordu. Olayı onların ağzından an-
latırsak kamu kurumlarının veya koo-
peratiflerin ürün alımı yaparak yaptı-
ğı destekleme sistemi “serbest piyasa”

sistemini bozuyordu. Bunu siz “alıcı-
lar çiftçiye daha fazla fiyat vermek zo-
runda kalıyordu” diye anlayın. Hâlbuki
prim sistemi; isterse kilo başına, ister-
se dekara hesaplansın “serbest piya-
sayı” bozmuyordu. Bunu da “alıcılar
ürünü ucuza alabiliyor” şeklinde oku-
yun. Peki, bu prim kimin cebinden çı-
kıyordu? Şüphesiz vergi ödeyen bütün
vatandaşların. Hatta vergi ödeyenin ce-
binden çıkan bu para köylü yerine, bir
kısım tüccarın veya fındıkta olduğu
gibi yabancı ülkelerdeki alıcıların ce-
bine bile gidebiliyor. Sütten bir örnek
verelim. Bakanlık üç, dört yıl önce süt
primini arttırdığında bir gün sonra
süt alım fiyatlarının prim kadar indi-
rildiği şirketlerce ilan edildi. Bir gün
içinde prim köylünün cebine girmeden
alıcıların cebine akmış idi. Peki, tüke-
ticiler daha ucuza süt mü içebildiler?

Ne gezer. Sütte SEK’in özelleşmesi
sonrasında az sayıda firmanın piyasa-
ya hâkim olması ile tüketiciler hep
daha fazla para ödüyorlar. Peki, bu bir
serbest piyasa mıdır? Neo-liberallere
bakarsan evet. Onlara göre SEK piya-
sayı bozuyordu. Hâlbuki az sayıda
firma asıl şimdi ortada serbest piyasa
denilen bir şey bırakmamışlardır. Bu
oligopol ve oligopson piyasasıdır.

Bu tür bir tarım politikası ABD ve
Avrupa Birliğinde de uygulanıyor. So-
nuçları orada da çiftçiyi ve tüketiciyi
vuruyor. Büyük tarım şirketleri ise re-
kor düzeyde kâr ediyorlar ve ucuza al-
dıkları bu ürünleri ham madde olarak
yurtdışında ucuza satarak gelişmekte
olan ülkelerin çiftçilerini iflasa sürük-
lüyorlar. Örneğin ABD’de pamuk ve-
rimi bizimkinden daha düşük olduğu
halde Türkiye’de prime rağmen pamuk
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ekimi geriliyor ve Türkiye ABD’den pa-
muk ithal ediyor.

Beri yandan Çiller hükümetinin
ortaya attığı bir Tarım Satış Koopera-
tifleri yasası ile pamukta ve fındıkta çift-
çiyi destekleyici rol oynayabilecek olan
kooperatifler yavaş yavaş yok ediliyor.
Bundan sonraki aşama, örneğin Tariş
Pamuk Birliği’nin tesislerini yerli veya
yabancı tekellerin satın almasıdır. Çift-
çinin etrafı tam olarak sarılmaktadır.

Ülkemizde uygulanan tarım poli-
tikası da ürün fiyatları üzerinde doğ-
rudan etkili olan politikalardan hızla
uzaklaştırılarak Dünya Bankası’nın
desteklediği “Tarımsal Reform Uygu-
lama Projesi” ile herkesin DGD (Doğ-
rudan Gelir Desteği) diye bildiği dekara
ödemeler şeklinde yapılmıştır. Dikkat
edilirse bu uygulama üretimi köstek-
lemiş ve üretici eline geçen fiyatların çö-
küşüne yol açmıştır. Bu projenin biti-
şinden sonra “Türkiye Tarım Havzaları
Üretim ve Destekleme Modeli”, Ba-
kanlar Kurulu’nun 2 Mart 2010 tarih-
li Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile
resmen yürürlüğe girdi. Bu model
Türkiye’de üretim planlaması başlıyor
izlenimini verse de gerçekte DGD uy-
gulamasından hiç de farklı değildi.
Planlama yapıldığını söylemek ise çok
zor.  Bu modelde yağlık ayçiçeği, küt-
lü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane
mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa,
çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fa-
sulye, nohut ve mercimek üretiminde
kilo başına primler ödenmektedir. Fın-
dık da bu sisteme dahil edilmiştir. Bu
sistem üretici eline geçen fiyatlar üze-
rinde bir etki yaratmamakta, düşüşü-
ne izin vermektedir. İstenilen de budur.

Hayvancılık alanında uygulanan
destekleme politikası da bitkisel ürün-
de uygulanandan çok farklı değildir.
Örneğin 2 Mart 2010 tarihinde yayın-
lanan hayvancılık ile ilgili Bakanlar Ku-
rulu kararında sığır-manda sütü kilo-
suna 4 kuruş, koyun, keçi sütü kilosu-
na 10 kuruş prim kabul edilmiştir. Bu
primler hiçbir şeklide çiftçi eline geçen
fiyatları etkilememiştir. Süt ve ürünle-
ri sanayi alanında oluşan oligopson ve
oligopol piyasası nedeniyle az sayıda
şirket istediği fiyatı üreticiye ve tüke-
ticiye empoze edebilmiştir. Yılın baş-
larında inek sütü çok düşük iken, üre-
ticiler karlı üretim sağlayamadıkların-
dan hayvan kesimleri ile üretimden çe-

kilmişlerdir. Bu durum süt üretimini
aşırı kısıtlayınca süt fiyatları artmıştır.
Kısacası prim piyasada bir istikrar
sağlamamıştır. Sütte uygulanan diğer
bir politika ile süt tozu kullanan sana-
yi kuruluşlarına destek yapılmıştır.
Bu politika da üreticiye bir yardımı ol-
mamıştır. Geçen yılın sonlarına doğru
yayınlanan iki bakanlar kurulu kararı
ile Güney Doğu Anadolu’da süt, Doğu
Anadolu’da ise et üretimi desteklen-
mek istenilmiştir. Bu kararların temel
özelliği hayvan alımı, makine, ekipman
alımı gibi yatırımlara hibe yapılması-
dır.  Ancak yararlanabilmek için elli baş
hayvan sahibi olmak şart koşulmuştur.
Temel olarak desteklemeler büyük
üreticilere yöneliktir. Bu uygulamada
da asıl olan ürün fiyatlarını etkileme-
meye gösterilen özendir. Dolayısıyla pi-
yasa üzerinde hâkimiyet kurmuş te-
keller bu destekleme politikasından ya-
rarlanmışlardır.

Diğer bir destekleme şekli de faiz in-
dirimleri şeklinde yapılmaktadır. Or-
ganik tarım, iyi tarım uygulamaları,
hayvan yetiştiriciliği, besiciliği gibi be-
lirli alanlarda %100’e varan faiz indi-
rimleri yapılmaktadır. Bunlarda da
koşullar küçük üreticileri dışlayacak şe-
kildedir. Üretimi arttırıcı özellikleri ol-
makla birlikte bunlar da çiftçi eline ge-
çen fiyatları etkilememektedir.

Bir diğer destek tarım sigorta prim-
lerine yapılan destektir. Kararın çık-
masından sonra prim fiyatlarının art-
tığı görülmüştür. Dolayısıyla destek
doğrudan şirketlerin kasasına gitmiş-
tir.

Tarım yasası tarımsal destekleme-
lerin milli gelire oranının %1 düzeyin-
de olmasını öngörmüştür. Ancak yıl-
lardır bu oran tutturulamamaktadır.
2009 yılında tarımsal desteklemeler
4,496 milyar TL olmuştur. Milli gelire
oranı binde 6’dır. 2010 bütçesinde des-
tekler 5,806 milyar TL, bütçeye oranı ise
gene binde 6 olacağı görülmektedir.
(Maliye Bakanlığı, 2010)  Bütçenin çok
önemli bir kısmı primler şeklinde har-
canmaktadır. 2011 bütçesinde destek-
lemelerin milli gelire oranın binde 4,9
olacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla
yasaya uyum yoktur. Bu oranın arttı-
rılması konusunda istekler bulun-
maktadır. Desteklemelerin primler şek-
linde yapılması halinde bu uygula-
malardan çiftçinin çok fazla yararla-

namayacağı söylenebilir. IMF, Dünya
Bankası gibi kuruluşlar ve bu politi-
kadan yarar sağlayan yurt içi güçlüler
vergi ödeyenlerin cebinden finans edi-
len –bunların içinde çiftçiler de bu-
lunmaktadır-  ve fiyatları etkileme-
yen pirime dayalı tarım politikalarına
itiraz etmemektedirler. Ancak doğru-
dan fiyatları etkilemeye yönelik tarım
politikalarına şiddetle karşı çıkmakta-
dırlar. Dolayısıyla yapılması gereken
akılcılıktan uzaklaşmadan bu tür po-
litikalar üretmek ve uygulamaktır. Bu
tür politikaları uygulamak için dam-
pinge dayalı haksız tarım ürünleri ih-
racatı ile gelişmekte olan ülkelerin ta-
rımsal yapısını parçalayan ve yok eden
IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret
Örgütü politikalarının ret edilmesidir.
Uluslararası Köylü Kuruluşu Via Cam-
pesina epeydir Dünya Ticaret Örgütüne
“tarımdan elini çek” mesajı vermekte-
dir. Gelişmekte olan ülkelerin, halkla-
rın ve toplulukların dampinglere boyun
eğmeden kendi tarım politikalarını
geliştirebilme hakkı olarak tanımla-
nan gıda egemenliği kavramı ileri sü-
rülmektedir. Gıda egemenliği ülkelerin
kendi kendine yetmesi demek değildir.
Ancak dış ticaret ülkelere yıkım getir-
memelidir. Bir ulus devlet olarak ya-
şamanın ilk koşulu kendi tarım politi-
kasını kendisinin geliştirmesidir. Bugün
bu söz konusu değildir. Yabancı kuru-
luşlar politika dayatmaktadırlar.

Cumhuriyetin ilk yıllarında gör-
düğümüz özgüvene ülkece sahip ol-
madığımızdan 2011 yılında da tarım
politikalarında köklü bir değişiklik
beklemiyoruz. ■
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BİLGİLENDİRME

S
evgili okuyucular, dergimizin
bu sayısında işletmeniz için ve-
rimlilik, kaldıraç etkisi, serma-

ye getiri yüzdesi ve portföy analizi ile
ilgili bilgiler vermeye ve önerilerde bu-
lunmaya çalışacağız.

1-İşletme verimliliği için öneriler
3 Bir işletme fırtınalı dönemlerde ge-

rek ani darbelere karşı koyarak gerekse
beklenmeyen fırsatlardan yararlanarak
yönetilmelidir. Bilindiği gibi kriz dö-
nemlerinde likidite, kazançtan daha
önemlidir. Yönetici finans gücünü, finans
yönetim becerisini öncelikle ortaya koy-
malıdır.

3Kişi işletmesini yönetirken öncelikle
neyi yönettiğinin farkında olmalıdır.

3 Daha yüksek verimlilikle çalış-
mak için ısrarlı olmak, sıkı ve düzenli ça-
lışmak ve kendine söz vermek gerekir.
Bu söz önümüzdeki 5 yılda yıllık yak-
laşık % 10 verimlilik artışı hedefi içer-
melidir. Paranın verimliliği/sermayenin

verimliliği mutlaka iki katına çıkartıl-
malıdır.

3 Üretiminizi 5 yılda en az % 50 art-
tırın. Üretimin % 50 artması çalışanların
verimliliğinin yıllık ortalama  % 4-5
artması demektir.

3 Bir işte kalmanın minimum mali-
yeti, sermayenin maliyetidir. Ekono-
mik ilerleme daha büyük ve daha kom-
pleks tehlikeleri göze almak ve bugün-
kü kaynakları, daha uzun dönemlere,

değişimlerden ve yeniliklerden do-
ğan daha büyük belirsizliklere ayırabil-
me yeteneği demektir. Bu nedenle eko-
nomik ilerleme, bir ekonominin serma-
ye oluşturma yani geçmişin ve bugünün
maliyetleri üzerinde genel üretimde
fazlalık yaratabilmek demektir.

3 Sermaye maliyetine eşit olmayan
bir “kâr” hiçbir şekilde gerçek kâr de-
ğildir. Aksi halde gelecek ekime ayrılan
tohumluk buğdayı yiyen çiftçinin du-
rumuna düşülür. Çünkü bu buğday
kâr değildir.

3 Kaynakların dağıtımının kontro-
lünü ve kaynakların verimli kullanıl-
masının yolu ikili bütçe sisteminden ge-
çer.

■ Biri işlem bütçesidir.
■ Diğeri fırsat bütçesidir.
3 İşlem bütçeleri için sorulacak so-

rular şunlardır:
■ Bu faaliyet ve harcama gerçekten

gerekli mi?
■ Bu sorunun cevabı hayır ise, ondan

nasıl kurtulabilirim sorusu sorulmalı ve
cevabı aranmalı.

■ Bu soruya evet cevabı verilirse,
“ciddi işlem hataları” var demektir ki,
bunlar nasıl önlenir sorusu sorulmalı ve
cevabı bulunmalı.

3 Fırsat bütçeleri için şu sorular so-
rulur:

■ Bu bizim için doğru fırsat mı?
■ Bu soruya evet cevabı verilirse, bu

fırsatın kullanacağı ve verimli kılacağı
çaba ve kaynak ne? Bu fırsat üzerinde ça-
lışacak doğru kişi kim?

3 Birleşik etki kontrolü yapınız.
Başlanan her yeni faaliyet içi daha az

umut vaat eden ya da daha az verimli
olan faaliyetlerden vazgeçilmesine yö-
nelik sistemli yaklaşım olarak tarif ede-
ceğimiz birleşik etki kontrolü kaynak-
ların sonuçlara yoğunlaştırılmasını sağ-
lar.

3 Nasıl ki denizde uzun süre kalan
bir gemi, hızını ve manevra yeteneğini
azaltan ambarlarını ve diğer donanım-
larını temizlemek zorundadır. Sakin su-
larda uzun süre seyreden bir girişim de
aynı şekilde sadece kaynak tüketen ya
da “dün” olan ürünlerinden ve hiz-
metlerden kendini temizlemelidir. Eğer
bu ürünü, bu hizmeti, bu üretim şekli-
ni yürütmeseydik; bu ürüne, bu hizmete,
bu üretim şekline “şu anda bildiğimizi
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bilerek mi girerdik?” sorusuyla yargıda
bulunmalıyız. Bu soruya cevap “ha-
yır” ise hemen bu işten nasıl kurtulabi-
liriz, en azından bu işe kaynak aktarıl-
masını nasıl durdurabiliriz? Sorusuna ce-
vap aramak gerekir.

2-Kaldıraç etkisinden yararlanın
Kaynaklar içerisinde sabit yük geti-

ren kaynaklar arttıkça firmanın kârlılı-
ğı üzerinde kaldıraç etkisi artmaktadır.

(Faiz ve vergi öncesi kâr/kaynaklar
toplamı)ortalama yanancı kaynak ma-
liyetinden büyükse firma daha fazla
yabancı kaynak(borç+kredi) kullana-
caktır.

Kaldıraç oranı=yabancı kaynak-
lar/Varlık toplamı ile ifade edilir.

Bu oran yüksek ise;
■ Firma spekülatif tarzda finanse

edilmektedir.
■ Kredi verenler açısından emniyet

marjı dardır.
■ Faiz ve ana para taksitlerini öde-

yememe ve güç duruma düşme olasılı-
ğı vardır.

Bu oranın % 50’nin üzerine çıkması
genellikle tehlike işaretidir.Gelişmekte
olan ülkelerde ise bu oranın % 50’yi aş-
ması normal karşılanmaktadır.

İşte kaldıraç etkisinden yararlan-
mak için öncelikle şu soruların cevabı
aranmalıdır.

■ Satışlar istikrarlı mı?
■ Hammadde fiyatları istikrarlı mı?
■ Üretilen mal ve hizmetin demode

olma olasılığı var mı?
■ Firmaya tekelci bir güç kazandıra-

cak bir teknolojik üstünlük var mı?
■ Hammadde ve mal piyasası kont-

rol edilebiliyor mu?
■ Firmanın ürünleri geniş bir tüketi-

ci kitlesi tarafından mı benimsenmiş?
■ İş-İşveren ilişkileri nasıl?
■ Yönetim kadrosunun yetenekleri

nedir?
■ Varlık yapısını dağılımı nasıldır?

Dönen varlıklar kaliteli mi?
■ Varlıklar cari değerden mi kayıt-

larda yer alıyor?

3-Sermaye getiri yüzdenizi sürekli
gözden geçirin

Sermaye Getiri Oranı=Faaliyet
Kârı/Kullanılan Sermaye formülü ile ifa-
de edilir.

Kullanılan sermaye iki seçenekle
hesaplanır.

a-Sabit varlıklar+net cari varlıklar
(cari carlıklar-cari yükümlülükler)

b-Sermaye+rezervler+uzun vadeli
krediler

Örnek hesaplama:
Faaliyet kârı= 15.000 birim
Sabit varlıklar=100.000 birim
Net  dönen(cari)varlık=2.000 birim
SGY=15.000/102.000=% 15
Burada  sermaye getiri yüzdesini art-

tırmak için kullanılan sermayenin azal-
tılması gerekir.

4-Portföy analizi nasıl yapılır?
Birden fazla mal ve/veya hizmet üre-

ten firmalarda kâra geçiş analizi dedi-
ğimiz portföy analizi yapmak çok önem-
lidir.

Bunun için aşağıdaki verileri he-
saplamamız gerekir.

a-Ürünlerin satış tutarı
b-Ürünlerin ayrı ayrı (değişken gi-

der/fiyat )oranı
c-Ürünlerin satış tutarı içindeki nis-

pi payları
d-Sabit giderler toplamı

Örnek hesaplama
Birinci adım
Yukarıda belirttiğimiz verilere göre

aşağıdaki tablo hazırlanır

İkinci adım
Toplam sabit giderler tespit edilir.
Örnek hesaplamamızda 1.250 birim

alalım.

Üçüncü adım
Kâra geçiş  noktasındaki satış tutarını

hesaplamaktır.
Formül:
Kâra Geçiş Noktası Satış Tutarı=Sa-

bit Giderler/1-Değişken gider toplam
oranı ile hesaplanır.

Dikkat değişken gider oranını he-
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Birim 1 2 3 4

Ürün Satış Tutarı Değişken Gider Satış Tutarı Değişken Gider Oranı/ 

Oranı(%) İçindeki Payı(%) Satış Tutarı(%)

A 1.000 70 10 7,00

B 2.500 52 25 13,00

C 3.500 62 35 21,70

D 3.000 61 30 18,30

Toplam 10.000 100 60,00

Ortalama Kara Satış İçindeki Ürün Satış Değişken Gider Değişken 

Geçiş Hasılatı Payı(%) Hasılatı Oranı(%) Giderler

A 3.125,00 10 312,50 70 218,75

B 3.125,00 25 781,25 52 406,25

C 3.125,00 35 1.093,75 62 678,13

D 3.125,00 30 937,50 61 571,88

Toplam 3.125,00 1.875,00

İkinci adım

Birinci adım



saplamak için “tartılı ortalama almak
yolu” esas alınmalıdır. Yani tablomuz-
daki  (4=2*3) hesaplanmalıdır.

KGN Satış Tutarı= 1.250/1-
0,60=3.125 birimdir.

Dördüncü adım
Bu satış tutarına göre yeni bir tablo

düzenlemektir.
Burada satış hasılatını bulduk ve

değişken gider oranları ile çarparak de-
ğişken gider tutarlarını hesapladık.

Beşinci adım
Ürünlerin katkı paylarını hesapla-

mak.

Altıncı adım
Ortalama satış tutarını ve ortalama

katkı payı oranını hesaplamak.

Toplam satış tutarı 10.000 birim-
dir.Bunu 4 ürüne böldüğümüzde 2.500
birim ortalama satış tutarını buluruz.

Katkı payı toplamını toplam satış tu-
tarına böldüğümüzde ortalama katkı
payı oranını buluruz.Burada  katkı payı
tutarı 1.250 birimdir.1.250/10.000=%
12,5 olarak hesaplanmaktadır.

Yedinci adım
Tabloları ve grafikleri yorumlamak 
■ A ürünü ortalama satışın  ve orta-

lama katkı oranın altında bulunmakta-
dır.Bu ürün uyuz köpektir.Vazgeçilme-
lidir.

■ B ürünü ortalama katkı payı ora-
nından  yüksekte ancak ortalama satış
tutarında yer almaktadır.Bu ürün sağmal
inektir.

■ C ve D ürünleri hem ortalama sa-
tıştan yüksektir hem de ortalama katkı
payı oranından fazla bir orana sahip-
tir.Bu nedenle yıldız ürünleridir.Üstüne
düşülmelidir.C ürünü birinci üründür.

Umarım bu bilgiler  size faydalı
olur… ■

5 Mart 2011 Cumartesi günü dernek merkezinde buluştuğumuz Mustafa Pamu-
koğlu ile Yeni Torba Yasası’nı konuştuk. Torba Yasa ile yürürlüğe giren vergi kanunları
ve sigorta konularında bizleri bilgilendiren sayın Pamukoğlu’na teşekkür ediyoruz.

Mustafa Pamukoğlu ile
USİAD Üyeleri Buluştu
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1 2 3(1-2)

Satış Tutarı Değişken Gider Katkı Payı Katkı Payı Oranı

A 312,50 218,75 93,75 7,50

B 781,25 406,25 375,00 30,00

C 1.093,75 678,13 415,63 33,25

D 937,50 571,88 365,63 29,25

Toplam 3.125,00 1.875,00 1.250,00 100,00 

Ortalama Ürün Satış Katkı Payı Katkı Payı 

Satış Tutarı Tutarı Oranı(%)

A 2.500,00 1.000,00 312,50 7,50

B 2.500,00 2.500,00 781,25 30,00

C 2.500,00 3.500,00 1.093,75 33,25

D 2.500,00 3.000,00 937,50 29,25

Beşinci adım

Yedinci adım
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Söyleşi ve Fotoğraf: Hatice DENİZ

K adıköy Rıhtımından İzzettin Soka-
ğına saptığınızda yokuş yukarı çı-
karken iki katlı eski, İstanbul evleri-

ni ve o evlerin cumbalı pencerelerini görür-
sünüz. O cumbalı pencerelerden biri kırmızı
boyasıyla diğerlerinden farklı olduğunu bel-
li eder. Burası Tiyatrobirileri’nin kurucula-
rından Utku Erişik’in ofis penceresidir. Utku
Erişik’le hem Tiyatrobirileri’nin ilginç öykü-
sünü hem de etkinliklerini konuşmak ve bi-
raz da sohbet etmek için ev tarzında düzen-
lediği renkli ofisinin kapısını çaldık.

İçinde çeşit çeşit kitaplar, ansiklopediler, an-
tolojiler bulunan kütüphanesinin önünde soh-
bet başlıyor. Röportaj öncesi kendisini yakından
tanımak için yapılan, “Isınma turu” olarak ni-
telendirdiği sohbette; onun tıp fakültesinden
terk olduğunu, hayatını rahatça sürdürebileceği
pek çok imkânı, tiyatro sevdası için elinin ter-
siyle ittiğini öğreniyoruz. Bu yüzden kendisi-
ni “Deli bir adam” olarak ifade ettiğini söylü-
yor. “En büyük delinin Mustafa Kemal oldu-
ğunu düşünüyorum, onun; içinde bulunduğu
süreçte ülkesinde çığır açan deliliklerini biraz
anlatmak adına yola çıkmış biriyim” diyor.

Atatürk’ün sözüyle kurulmus
bir sahne: “Tiyatrobirileri…”
Nerden geliyordu bu “Birileri?” Bu tiyat-

ro neden, nasıl kurulmuştu? Tiyatrobirile-
ri’nin 2009 tanıtım broşüründe kuruluş ama-
cı “Herkese göre hep birileri suçluydu… Suç-
lunun hep ‘birileri’ olması hiç kimsenin hiç bir
çözüm üretmemesi demek oluyordu. Ve her-
kesin korkunç bir rahatlıkla ‘Ben neden ya-
payım ki? Birileri yapsın işte!’ dediği ne var-
sa, yapmak için kuruldu… Birileri, bunu yap-
malıydı. Birileri, bu yüzden gerekliydi” diyerek
anlatılıyor. 

Utku Erişik, Tiyatrobirileri’ni Barbaros
Uzunöner’le birlikte 2006’da kurdular. Bu ti-
yatronun ortaya çıkış fikri, kendilerinin sah-
ne sevgisinin yanı sıra Atatürk’ün “Fikirler ve
devrimler sanatla yayılır” sözüydü. “Ata-
türk’ün bu sözü, kendinden sonra gelen sa-
natçıların alması gereken bir ders ve çok açık
bir mesajdı” diyen Erişik, Tiyatrobirileri’nin sa-

nata sevgisinin toplumculuktan kaynaklan-
dığını anlattı. “Ne zaman ki sanat toplumcu-
luktan uzaklaştı, biz bu sürecin içine girdik. 87
yılda yetişmiş bütün sanatçılar ‘Fikirler ve dev-
rimler sanatla yayılır’ sözünü şiar edinmiş ol-
saydı biz günümüz Türkiye’sinde bu man-
zarayı görmezdik. Bu sözü doğru algılayıp be-
nimseyerek kurulmuş tek tiyatroyuz!” dedi. 

“Adımıza ‘Tiyatrobirileri’ dedik, küçük bir
kelime oyunuyla ‘ileri’ kelimesinin altını çizip
cümleyi ‘tiyatro bir ileri…’ olarak söylüyoruz. Ti-
yatronun kuruluş amacına uygun bir sözdür.”

Mustafa Kemal’in
yürekli çocukları…
2009 yılının kasım ayında ilk kez Türki-

ye’de bir tiyatro kitap yayınladı. Utku Erişik’in
bizzat kaleme alıp Bedri Baykam’ın önsözü-
nü yazdığı “Mustafa Kemal’in Yürekli Ço-
cukları” adlı kitap, öğretici ve yol gösterici bir
sanat anlayışıyla başlattıkları hareketi sahne-
de anlattıkları ile yetinmeyip, izleyicilerine;
yazdıkları ile ulaşma ihtiyacından doğmuş.

Mustafa Kemal’in sanat cephesi…
Utku Erişik, Günceli yakalayabilen, derdini

anlatabilen, Mustafa Kemal ışığını olabildiğince
parlatan bir sanat arayışları olduğunu söyledi.
Bu gün pek çok sanat kurumunun yapamadı-
ğını yapmak, söyleyemediğini söylemek isti-
yorlardı. O yüzden günümüze kadar  bu gö-
rüşleri doğrultusunda oyunlar hazırlayıp sun-
dular. Bunlar birilerini devamlı sorgulayan
ve sorgulatan oyunlar; “Aydın mısın?”, “Olmuş
Bir Kere”, “Üstüme İyilik Sağlık”, “Hoş Geliş-

ler Ola”, ve son olarak da “1923”…
‘Böyle bir oyunu yapmak aklınıza nerden

geldi’ diye soranlara ‘bu soru bana sorulma-
malı’ diyorum.  11 Kasım 1938’den sonra cum-
huriyetin temeline dinamit koyarlarken ses-
siz kalan sanatçılara, tiyatroculara, o büyük
oyuncu diye adı geçenlere ‘Bu oyunu sergi-
lemek neden sizin aklınıza gelmedi?’ diye so-
run. Onlar 50 yıldır böyle oyunlar oynasalar-
dı ben günümüzde bunları söylüyor olmaz-
dım. Eğer toplumsal bir şeyler dibe vuruyor-
sa sanatta dibe vurur. Sanat ilerlerse toplumu
da o ilerleyişte peşinden getirir. Dünya sanat
tarihinin akışı da böyledir. Yani Nazım Hik-
met’lerin, Sabahattin Ali’lerin, Rıfat Ilgaz’la-
rın, Aziz Nesin’lerin toplumcu-gerçekçi çiz-
gileri kaydırıldığı, bu sanatçılar yok edildiği
için sanat artık daha bir soytarı. 

İçinde bulunduğumuz kurumdan dolayı
gurur duyuyoruz ama bu kurumun tek olması
bizi üzüyor. İlk kez bir tiyatro çıkıp dedi ki: “
Merhaba Anadolu! Biz Mustafa Kemal’in sa-
nat cephesiyiz. Nasıl 1919’da Mustafa Kemal
koşarak sana geldiyse şimdi biz de sana gel-
dik. Ve ben biliyordum ki Anadolu bizi bağ-
rına basacaktı ve bastı. Bu gün bir yere oyu-
na gittiğimiz zaman orayla irtibatımızı asla ko-
parmayız. Biz artık oranın evladı olmuşuz.
Mustafa Kemal kurtuluş hareketini boşuna
Anadolu’dan başlatmamış.  Anadolu’nun
her yerinde oynamak kolay değildir ama
buna rağmen bir sorun yaşamadık. Bu yeni ge-
lişen sanat anlayışına, tiyatronun uğradığı yeni
forma rağmen 70 il gezdik. Verdiğimiz me-
sajdan, anlattıklarımızdan, sahnelediğimiz
oyundan hoşlanmayanlar, rahatsız olanlar
kalkıp gittiler. Bu beni hiç üzmedi, tam aksi-
ne mutlu oldum. Çünkü verdiğim mesaj kay-
nağına ulaşmış. Şimdiye kadar hep biz rahatsız
olduk, hep biz gittik… ‘Şimdi de onlar rahat-
sız olup gitsinler’ diyorum. Geri adım atma-
yacağız, geride durmayacağız, bu sahne bizim!

Bu yola baş koyduğumuzdan beri bizden
desteğini esirgemeyen çok önemli insanlar var;
Canım annem Fatma Erişik’e; her zaman
desteklerini yanımda hissettiğim Türkiye’nin
aydınlık yürekleri Suay Karaman, Bedri Bay-
kam, Barış Doster, Tevfik Kızgınkaya, Coşkun
Özdemir, Deniz Banoğlu’ya ve ruh eşim
Gamze Tunca’ya teşekkür ediyorum.” ■

Utku Erişik ve "Tiyatrobirileri"   

“Geri Adım Atmayız, Bu Sahne Bizim!”
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4 Ortadoğu'nun  su sorunu denkle-
mi görünenden farklı 
4 Türkiye komşularına su yönetimi
konusunda yol göstermeli 
4 Türkiye'nin Manavgat ve Barış-
suyu projeleri stratejik projelerdi
4 Ilısu Barajı politize edilmeseydi
herkes kazanırdı 
4 AB Su Çerçeve Direktifi parano-
ya yaratmamalı 
4 Su sorunu savaştan çok daha
trajik sonuçlar yaratıyor

Hidropolitika nedir? 
Bilindiği gibi su küresel ölçek-

te tükenmeyen kaynaklar grubu
içinde sayılabilirse de bölgesel
olarak ve kalite yönünden son-
lu bir kaynak. Bir de dünyada
yere ve zamana göre eşitsiz da-
ğılıyor.Tatlı su kaynakları özellikle
20 yüzyılın ikinci yarısından
sonra  nüfus artışı ve

kirlilik baskısı altında dünyanın bazı
bölgelerinde ihtiyacı karşılayamaz du-
ruma geldi. 20 yüzyıl boyunca bağım-
sızlığını kazanan ülkeler de artınca sını-
raşan su özelliğine sahip nehirler de
arttı. 145 ülke kısmen veya tümüyle
uluslar arası nehir havzalarında yer aldı.
Dünyadaki nüfusun % 40’ı sınıraşan
nehir havzalarında yaşar oldu. Tüm bu
gelişmelerle birlikte su üzerindeki bas-
kılar hem ülkelerin kendi içinde hem de
ülkeler arasında ciddi sorunlar yarat-
maya başladı.

20. Yüzyıl’ın başlarından itibaren
uluslararası veya sınıraşan

nitelikteki yer altı ve yer-
üstü su kaynaklarının tah-
sisi, paylaşımı yada bir-
likte kullanımı konusun-
da sorunlar ortaya çık-

maya başaldı.İşte bu geliş-
meler “Hidropolitika1 adı
altında uluslar arası yeni
bir politika kavramı ve di-

siplin doğurdu.
Bu girişten

sonra Hidropolitikayı özetle “Ülkeler ara-
sında su kaynaklarının kullanımı nede-
niyle ortaya çıkan çıkar ilişkilerini de-
ğerlendirerek, sudan yararlanmaya dö-
nük sosyo-ekonomik, politik ve hukuki
önlemlerin alınmasına yönelik politi-
kaları inceleyen çok disiplinli  bir bilim
alanı olarak tanımlayabiliriz.

Türkiye’nin Hidropolitikasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin hidropolitikası aslında
soğuk savaş öncesi ve sonrası olarak iki
bölümde  ele alınabilir. Soğuk savaş ön-
cesinde Türkiye’nin hidropolitikasının
Türkiye’nin dış politikasıyla ilişkili ola-
rak bugüne göre daha   durağan oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Türkiye, Soğuk Sa-
vaş dönemi boyunca dünyada hüküm
süren sert iki kutuplu uluslararası sis-
temde jeostratejik konumundan kay-
naklanan nedenlerden dolayı başta sınır
komşularıyla ilişkileri olmak üzere dış
politikasını güvenlik endişelerine da-
yandırmıştı.Bu dönemde Türkiye ge-
nelde Ortadoğu’dan özelde ise Suriye ve
Irak’tan uzak kalmıştır.Bu dönemde
Türkiye’nin  Hidropolitikası daha tem-
kinli, ancak akılcı bir politika olmuştur. 

Ancak Türkiye özellikle 21. Yüzyıl
başlar başlamaz  bölgesel ve global et-
kinliğini artırabilmek için sistem içinde
manevra kabiliyetini genişletici esnek ve
aktif diplomasiye dayalı bir dış politika
uygulamaya başlamıştır. Uzmanlar bu
dış politika anlayışını “Pragmatizme
Dayalı Çok Taraflı Dış Politika” anlayı-
şına benzetiyorlar. ABD ‘nin BOP kap-
samındaki planlarıyla da örtüşen bu
politikanın ilk amacı belirsizlik ve çatış-
ma alanlarını mümkün olduğunca Tür-
kiye’nin yaşam ve çıkar alanından uzak
tutulmasıydı. Bunun için de yapılması
gereken öncelikle sınır komşularımızla
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Hidropolitika Uzmanı Dursun YILDIZ: 

“Su sorunu savaştan çok daha
trajik sonuçlar yaratıyor”



sorunlarımızı en alt seviyeye indirip, gü-
ven ve işbirliğine dayalı siyasi, ekonomik
ve kültürel ilişkiler ve ittifaklar oluştur-
maktı.

Bir diğer deyişle  bu politika “iyi kom-
şuluk ve karşılıklı ortak çıkar oluşturma”
stratejisine dayanmıştır.Bu yaklaşımın
içinde  sınıraşan suların  da var olması
gerekiyordu. Özellikle Ortadoğu’daki
komşularımız için Dicle ve Fırat suları sı-
fır sorun politikası doğrultusunda daha
aktif bir hidropolitika ile kullanılmış-
tır.Bunda tabiki uluslar arası sitemdeki
değişme kadar Türkiyenin Dicle ve Fırat
üzerindeki  Barajların önemli bir bölü-
münü tamamlaması ve bunun getirdiği
teknik ve stratejik avantaj da çok etkili ol-
muştur. 

Bu nedenle karşılıklı bağımlılık açı-
sından ikili ilişkilere önem verilirken  Su-
riye ve Irak’ın ilave su talepleri hemen
karşılanmıştır. Bu dönemde  Dicle ve Fı-
rat Nehirleri üzerindeki, barajlar çok
akıllı bir şekilde işletilmiş ve Türkiye
daha aktif ve kendine güvenli bir hid-
ropolitika izlemiştir. Ancak bu dinamik
hidropolitika  Türkiye'nin çıkarları açı-
sından uzun vadede gerçekten olumlu
sonuç verecek bir politika mıdır? Bunun
olumlu sonuç verebilmesinin en temel
unsurları  Türkiye’nin ekonomik gücü-
nü ve istikrarını arttırması ve bölgedeki
yeniden düzenleme çalışmalarından za-
rar görmemesidir. Ancak Türkiye son dö-
nemde uluslararası sistemin kendisine
biçtiği roldeki yerinden uzaklaşmaya
başladıkça istikrarsızlık riski artabile-
cektir. Bu nedenle dengeleri çok iyi ko-
ruması ve ulusal çıkarlarını önde tutan
politikalarla hızla güçlenmesi gereklidir.

1980’li yılların başında Türkiye’nin
önerdiği  3 aşamalı planın tekrar gün-
deme gelebilme olasılığı  nedir?

Bildiğiniz gibi  1997 Birleşmiş Mil-
letlerin sınıraşan su yollarınının ulaşım
dışı amaçlarla kullanılması  konvansi-
yonuna Türkiye, Çin ve Burundi ile bir-
likte red oyu verdi. Burada oyumuzun
rengi stratejik bir öngörü yapılarak red
yerine çekimser olabilirdi.Çünkü Türkiye
bölgedeki jeostratejik konumu itibarıy-
la  bölge politikalarında gözardı edilmesi
güç  bir ülkedir.   

Bilindiği gibi  1980 yılında  Dicle ve
Fırat sularının  hakça ve makul olarak
kullanılmasını sağlayacak esasları belir-
lemek için, üç ülkenin uzmanlarından

oluşan bir Ortak Teknik Komite (OTK)
kurulması gündeme geldi. Türkiye ile
Irak arasında 1980 yılında imzalanan Kar-
ma Ekonomik Komisyon protokolüne
göre oluşturulan Ortak Teknik Komite'ye
''...her ülkenin sınır aşan sulardan ihtiyacı
olan makul ve uygun su miktarının ta-
nımlanmasını sağlayacak metodu ka-
rarlaştırmak..." görevi verildi.  Belirtilen
görev tanımı çerçevesinde OTK ilk top-
lantısını 1982 yılında, Türkiye ve Irak'ın
katılımı ile yaptı, Bu toplantıya 1983 yı-
lında Suriye'nin de iştiraki ile toplantılar
üçlü olarak yürütüldü. Üçlü görüşmeler
;1990 yılında Körfez Savaşı'nın başla-
masına kadar yedi yıl devam etti.Irak-
Kuveyt Savaşı sonunda ortaya çıkan
şartlar nedeniyle müzakereler kesildi.  

Ortak Teknik Komite (OTK) toplan-
tılarının gündemini ilk yıllarda, Fırat ve
Dicle nehirleri üzerindeki tesislerin inşaat
durumları, hidrolojik ve meteorolojik bil-
gi alışverişi gibi kısa dönem sorunları
oluşturdu. OTK'nin görev talimatında be-
lirtilen ve kuruluşunun ana amacını teş-
kil eden, "Her ülkenin sınır aşan sulardan
ihtiyacı olan makul ve uygun su mikta-
rının tanımlanmasını sağlayacak yönte-
me" ilişkin çözüm planı ise, Türkiye ta-
rafından 1984 yılında beşinci toplantıya
sunuldu.

Türkiye, 1984 de O.T.K.’nin 5nci
toplantısında “Fırat ve Dicle Havza-
sı’nın Sınır Aşan Sularının Eşit ve Ger-
çekçi Kullanımı İçin Üç Aşamalı Plan”
olarak nitelenen projeyi gündeme geti-

rerek çok önemli bir açılımı gerçekleştirdi. 
Türkiye Üç Aşamalı Plan teklifini 26

Haziran 1990 tarihinde üçlü toplantıda
ve 1993 yılında Irak ve Suriye ile yaptı-
ğı ikili görüşmelerde de tekrarladı. Üç
Aşamalı Plan, birinci aşamasında hav-
zadaki su kaynaklarının envanter çalış-
ması, ikinci aşamada toprak sınıfları ve
drenaj kriterlerinin tespiti, üçüncü aşa-
mada ise su ve toprak kaynaklarının de-
ğerlendirilmesi ve geliştirilmesini ön-
gören bir plandı. Ancak Türkiye’nin
plan çerçevesinde üç ülkenin su ve top-
rak kaynaklarının envanter çalışmasını
ortak gerçekleştirme teklifi iki devlet ta-
rafından da reddedildi.

Türkiye’nin öneridği bu plan bence
1997 BM  Protokolü’nde belirtilen  suyun
optimum, hakça ve  makul kullanımı kri-
terlerini tam olarak sağlayan hatta ondan
daha ileri olarak suyun beraber yönetil-
mesine kapı açan bir plandı. Türkiye’nin
bu çok önemli önerisi  soğuk savaş dö-
neminin koşullarının etkisi, güven ek-
sikliği ve rasyonel olamayan Ortadoğu
düşünce biçimi  ve küresel politika et-
kileri gibi nedenlerle sonuçsuz kaldı.

Bu arada o dönemde  3 aşamalı pla-
nı revize edelim, değiştirelim, düzenle-
yelim aşağıdaki  ülkelerin taleplerine
göre yenileyelim şeklindeki bazı yakla-
şımlarının ne kadar geçersiz ve  gerek-
siz olduğu ortaya çıktı.Yani hidropoliti-
kalarınızda  genel bir stratejik eksen ol-
malı. Tabiki bu teme stratejiden uzak-
laşmadan taktiksel açılımlar yapılabilir.
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Soğuk savaş dönemi ortadan kalk-
tıktan sonra uluslararası ilişkilerde kar-
şılıklı bağımlılığın artması ve teknolojik
ilerlemeler de  ülkelerin dış politika iliş-
kilerini farklılaştırdı.

Tam 15 yıl sonra 2010’da  Ankara’da
toplanan Türkiye ,Suriye ,Irak’ın su kay-
nakları yönetimi ile ilgili bakanları bu üç
aşamalı planın ilk maddesinin uygu-
lanması için anlaşmaya vardılar.Ancak
ne yazık ki 15 sene geç kalınmıştır.

Burada bir şeyi daha ifade etmek  is-
terim . Bir dönem sonra kesintiye uğra-
masına rağmen , ortak teknik komite top-
lantılarının  hidropolitik ilişkilerdeki
rolü küçümsenmemelidir. Toplantılarda
suyun tahsisatıyla ilgili somut ilerleme
sağlanamamış olsa bile  ortak teknik ko-
mite  yararlı bir iletişim kanalı olarak iş-
lev görmüştür.

Türkiye  Manavgat’tan Su satımı
Projesiyle yaptığı  hidropolitika ata-
ğından istediği sonucu alabildi mi ?

Tabiki alamadı. Türkiye o dönemde
Managat  Su Temini Projesinin Açılı-
şında  “Akdeniz havzasının hidropoli-
tiğinde söz sahibi olacağız” şeklindeki
amacını aşan  açıklamalar yaptı.   Çün-
kü benim bazı kitaplarımda da belirtti-

ğim gibi, Doğu Akdeniz, enerji yolları-
nı denetim altında tutmak isteyen kü-
resel güçlerin stratejik ilgi odağıdır.Bu
nedenle Doğu Akdeniz’de güvelik kü-
reselleşmiştir. Doğu Akdeniz artık bir
stratejik hedeftir.Ben Doğu Akdeniz’in
gelecekte küresel güçler arasında bir he-
saplaşma alanı olacağını düşünüyo-
rum . Bu nedenle Manavgat Su Temini
projesinin ekonomik su taşıma alanı
olan Doğu Akdeniz’de su gibi hayati
öneme sahip bir doğal kaynağa bağlı bir
hidropolitikanın uygulanması kolay
değildir. Bunu Manavgat su temini
projesinin sonucu da göstermiştir. Tür-
kiye bu projeden istediği strtarejik avan-
tajı elde edememiştir. Çünkü hem böl-
ge ülkeleri bir başka ülkeden gelecek
olan suya bağımlı olmak istememişler-
dir. Hem de Doğu Akdeniz’de manev-
ra alanı yaratmaya çalışan ülkelerin
her zaman  küresel güç olan rakipleri
vardır.

Bu bölgede suya bağlı bir dış politi-
ka atağının çok kolay uygulanamaya-
cağı ortaya çıkmıştır.Bu durumda Tür-
kiye’nin de Akdeniz havzasındaki hid-
ropolitikasında çok daha stratejik ön-
görülü  hedeflere ihtiyacı olduğunu
düşünüyorum.

Türkiye su zengini değilim derken
bu projelerle  su dış satımına niyetle-
niyor. Bu nasıl açıklanabilinir?

Şimdi Türkiye “su zengini bir ülke
değilim” tezini haklı olarak işledi. As-
lında da öyle, Ama özellikle Ortado-
ğu’daki ülkelerin su sıkıntısı nedeniyle
görece olarak bizim suyumuz daha faz-
la kabul ediliyor. Yani siz eğer Ortado-
ğu’da su sorununu hafifletme çabanızı iyi
niyetle açıklayacak olsanız bile su gibi ha-
yati ve stratejik  bir kaynağın, başında ve
vanasını kontrol eden bir güç olarak, si-
zin o bölgede o bu stratejik avantaja sa-
hip olmanızı  istemeyen birçok gücü kar-
şınızda buluyorsunuz.Çünkü aslında
Türkiye’nin su zengini olmadığını söy-
lemesiyle su dışsatımı arasında doğrudan
ters bir ilişki yok. Buna aslında su dış-
satımından daha çok su transferi demek
daha doğru olur.Çünkü Türkiye Ma-
navgat ve Barış suyu projeleri ekonomik
olmaktan daha çok stratejik amaçlı pro-
jelerdi. Bu su miktarı Türkiye’nin toplam
yıllık yenilenebilir su potansiyeli içinde
çok düşük kalan bir miktardır. Manav-
gat Su Temini Projesi Doğu Akdeniz için
bir stratejik açılım projesi bir manevra ala-
nı yaratma projesiydi. Ancak  bölgenin
artan jepolitik önemi ve  hidropolitiğinin,
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Türkiye’nin bu iyi niyetli açılım çabası-
nı  engellediğini görüyoruz. Türkiye
160  milyon dolarlık bir tesisi yapması-
na rağmen,  bu tesisi Ortadoğu barışı için
kullanma olanağını bulamamıştır. Bu
da suyla ilgili anlaşmaların su teminine
dayalı ilişkilerin  dünya örneklerinde gör-
düğümüz gibi, kısa bir dönem içinde ger-
çekleşmediği ortaya koyan bir diğer ör-
nek olmuştur.Ancak  Türkiye bu konu-
daki hidro politikalarında tutarlı oldu-
ğunu göstermeye  ve  suyu bir ba-
rış ve işbirliği aracı olarak gör-
düğünü ifade etmeye devam et-
mek zorundadır. 

Gündemdeki  Ilısu barajı ve
bunun yarattığı sorunlarla ilgi-
li olarak belirtmek istediğiniz
birşeyler var  mı?

Ilısu Barajı projesi  politize
olmasaydı, siyasallaşmasaydı
hem bölgedeki tarihi miras   için
hem böge halkı için hem  de Tür-
kiye için çok daha yararlı sonuç-
lara ulaşılabilirdi.  Ama  konu  po-
litikleştikçe  buna karşı savun-
malar da rasyonel olmaktan daha
çok politik olmaya başladı.

Türkiye’den Hasnkeyf tarihi
mirasın korunması ile ilgili karşı
çıkışları anlamak mümkün Ancak
Irak’ın projeye teknik olarak kar-
şı olduğu açıklaması’nı anlamak
mümkün değil.

Bu yılın temmuz ayının ba-
şında Ali El-Dabbagh gazetecile-
re, "Ilısu Barajı'nı inşaa etmek
nehri ve çiftçileri etkileyecek. Irak
Hükümeti projeyi destekleyen ülkelerden
bu desteği durdurmalarını talep edi-
yor" demiştir. Ülke içindeki teknik, so-
soyolojik, sosyo-ekonomik kültürel mi-
ras gibi karşı duruş  nedenlerine ülke dı-
şından  da bir teknik karşı duruş eklen-
miştir. Irak tarafından yapılan bu açık-
lama Ilısu Barajı’na uluslar arası kredi
desteğinin durdurulduğu açıklamasın-
dan sadece bir gün önce yapılmıştır.

Bir ülkenin kendisi için önemli bir
nehrin  akışyukarısındaki bir baraja kar-
şı olmasının  politik, hidropolitik, hid-
rostratejik nedenleri olabilir. Ancak tek-
nik olarak karşı  olabilmek için bu baraj
yapıldığında  toplanacak suyun bir bö-
lümünün sulama için kullan›lması, yani
aşağıya bırakılacak olan suyun  azalması
veya bu barajın doldurulması sırasında

o  ülkenin çok büyük ve telafisi imkân-
sız kayıplara uğrayacak olması gere-
kir.Ancak Ilısu barajı’nın sulama amacı
olmadığı için barajda depolanan su  aşa-
ğıya göre üçte bir oranında olan  buhar-
laşma kaybı hariç kayıp olmadan nehir
yatağına  verilecektir. Ilısu Barajı’na Ha-
sankeyf ve çevresinin tarihi ve kültürel
mirasını korumak için yapılan karşı çı-
kışları haklı buluyorum. Konunun yö-
resel sorunlar ve bu duyarlılık üzerinden

tartışılması gerekirdi. Ancak karşıtlık
boyutu büyük barajlara karşı olmaya ka-
dar uzandı.Siyasallaştı. Böylece asıl du-
yarlılık noktasından uzaklaşıldı. Bu du-
rum proje alanındaki tarihi ve kültürel
mirasın korunması çabalarına da olum-
suz  etki yaptı.

Konuyu teknik olarak değerlendir-
diğimizde ise  DSİ Genel Müdürlü-
ğü’nün  barajın kurulacağı yer için 11 ayrı
alternatif üzerinde çalışma yaptığını gö-
rüyoruz.Ancak en uygun yer burası
olarak elde edilmiştir. Bu barajdan bir yıl-
da elde edilebilecek ortalama 3.83 milyar
kwh'lik enerjinin, diğer enerji kaynakları
ile özellikle pik saatlerdeki talebi karşı-
lamak üzere kolayca ve rantabl bir şe-
kilde üretilebilmesi zordur. Ilısu Barajı
Türkiye'nin enerji ihtiyaçları açısından

rantablitesi yüksek bir barajdır. Bunun
yanısıra stratejik açıdan Dicle Nehri'nin
anahtar barajı olma özelliğine sahiptir. Kı-
saca Ilısu Barajı Dicle Havzasının si-
gortasıdır.Bu nedenle de ayrı bir önem ta-
şımaktadır.

Peki Ilısu Barajı’nda yeniden yer-
leşimdeki sorunlar nedir?  Sorun nasıl
çözümlenebilir.

Burada bana göre yeniden yerleşim-
deki en önemli konu fiziksel
olarak barınma olanakları ya-
ratılmasından çok kültürel du-
yarlılıktır.Yani Ilısu barajında
yeniden yerleştirilmeye tabi
tutulan yöre halkının  öncelik-
le kendi kültürlerinden kopa-
rılmaması gerekiyor. En önem-
li konu budur. Bunun için ön-
celikle çok detaylı çalışmalar
yapılması gerekiyordu. Bunu il-
gili kurumlar yaptı. Ancak,  o
bölgede bunun halka anlatıl-
ması ve projenin katılımcı bir
anlayışla gerçekleştirilmesin-
de sorunlar yaşandı.  Bu çalış-
malara yeterince erken başla-
nılamadı. Ilısu barajında ya-
pılması gerekenler yapılıyor
ama geç yapılıyor, eksik yapı-
lıyor. Bu  nedenle de tarihi ve
kültürel açıdan  böyle hassas bir
bölgedeki bu proje bu alanda
bazı haklı eleştirilerle muhatap
kalıyor.

Türkiye’nin su politikası-
nın daha kapsamlı olarak

oluşturulması  ve bu alandaki  uzman
ihtiyacın giderilmesi için ne gibi öne-
rileriniz olacak?

Türkiye su kaynakları yönetimi  po-
litikası konusunda öncelikle hızlı bir
yenilenmeye ihtiyacı vardır. Ülkemizin
su kaynakları yönetimi politikası artık
hızla artan taleplere rasyonel bir şekilde
yanıt vermiyor. Bu nedenle bir an önce
yasal ve kurumsal olarak bu  yapıyı ye-
nilemek zorundayız. Ülkemizde su kay-
nakları yönetimi çok başlı ,çok parçalı ve
koordinasyon eksikliği içerindeki yapı-
sından bir an önce uzaklaştırılmalıdır. Bu-
nun için en uygun kurumsal yapı tüm
mevcut yapıları bünyesinde barındıran
bir Su Kaynakları Bakanlığı’nın kurul-
masıdır.

Bu bakanlık bünyesinde suyun çok



başlı, çok parçalı görüntüsü tek
şemsiye altında toplanmalıdır.
Diğer taraftan son 10 yılda hızla
artan stratejik araştırma merkez-
lerindan bazılarında  suyun ulus-
lararası ve stratejik önemi ile ilgi-
li çalışmalar yapılmaktadır. Ancak
bu çalışmaların bir veya birkaç
üniversitenin bünyesinde açılacak
olan hidropolitik ve stratejik araş-
tırma merkezi veya enstitüsü ta-
rafından da yapılması bence çok
daha önemli olacaktır. Bu kap-
samda su politikaları alanında
hem ülke içi hem bölgesel hem de
küresel ölçekteki gelişmeler bi-
limsel yöntemlerle ,bütünlük içe-
risinde ve  çok disiplinli bir bakış
açısı ile ele alınarak incelenecek-
tir.Geçmişte, Hacettepe Üniversi-
tesi bünyesindeki  Hidropolitik ve
Stratejik Araştırma Merkezi’nin
kapatılmasının ne kadar yanlış ol-
duğu gün geçtikçe daha fazla or-
taya çıkmaktadır. Bu yapılar bu alanda-
ki uzman ihtiyacını da karşılayarak ko-
nunun spekülasyondan uzak daha bi-
limsel olarak ele alınmasına olanak ta-
nıyacaktır.

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direkti-
fi ile Türkiye’deki su yönetiminin ya-
pılandırılması arasında ilişki nedir?

Türkiye AB’ye üye  adayı bir ülke ol-
ması ve müzakereler başlamış bulunması
nedenleriyle Su kaynakları yönetimini
AB’nin Su Çerçeve Direktifindeki su
yönetimi anlayışına uydurmak duru-
mundadır. Bu kapsamda 2013 yılına ka-
dar Bir Su Çerçeve Yasası çıkartmak ve
su kaynakları yönetimini düzenlemek zo-
rundadır.Ancak bu düzenlemelerin çok
büyük bir bölümü AB için değil Türki-
ye’nin ihtiyacı olduğu için bir an önce
gerçekleştirilmelidir.

Bu nedenle ben AB’nin  su çerçeve di-
rektifinden büyük zararlar göreceğimizi
düşünmenin doğru olmadığına inanı-
yorum . Tabiki bu direktifte AB’nin özgün
koşulları dikkate alınarak çevre hassasi-
yetinin öne çıktığı ve sınıraşan sularda or-
tak havza yönetiminin önerildiği bilin-
mektedir.Kaldı ki bu ortak yönetim mad-
desinde  de esneklik vardır.Zaten AB ül-
kelerinin birçoğu havza yönetim planla-
rını zamanında hazırlayamadılar. Bunlar
arasında sınıraşan nehirlere sahip ülke-
ler var. Bu nedenle bu konuda ülkemizin
müzakerelerdeki pozisyonu iyi belirle-

nirse AB Su çerçeve direktifinin bazı kı-
sıtlayıcı etkileri azaltılabilir. 

Türkiye zaten suyu Fırat-Dicle hav-
zasında tek başına yönetmeye aday bir
ülke değildir. Türkiye bu  inisiyatifi
1980’lerin başında göstermiştir. Ama bu
anlamda dikkat edilmesi gereken şey, işin
içine orada bizi rahatsız eden şey, İsrail
gibi diğer Ortadoğu’daki bazı ülkelerin
soruna dahil edilme çabasıdır.  Yani as-
lında şunun altını çok kalın çizgilerle çiz-
mek gerekiyor. Ortadoğu’daki temel su
sorunu, Türkiye, Irak  ve Suriye arasın-
daki Fırat ve Dicle’nin kullanım sorunu
değildir. Bu sorun mutlaka çözülür. An-
cak Ortadoğu’daki asıl sorun, Dicle ve Fı-
rat sularının, Ortadoğu’nun İsrail, Ürdün,
Lübnan gibi zaman zaman su konu-
sunda denkleme katılmaya çalışılan ül-
kelerinin sorunlarına alet edilmesidir. Bu
durum ne Dicle ve Fırat’ın su bütçesi açı-
sından ne de uluslararası hukuk açısın-
dan mümkün değildir. Dicle ve Fırat ak-
tığı ülkelerin taleplerine yeterince cevap
verebilecek iki ana nehirdir. Bu iki nehir,
diğer ülkelerin su sorunlarına alet edil-
mediği sürece Ortadoğu su sorununu
çözmek kolaylaşacaktır, alet edildikçe
zorlaşacaktır.

Su’dan Savaşlar adlı kitabınız çık-
tı.  21. Yüzyılda Su  Savaşları’nın çıkma
olasılığı nedir?

Su , 21. yüzyılın en stratejik kaynağı

olacak. Bu nedenle suyun daha
kısıtlı olduğu bölgelerdeki ülke-
ler arasında bazı gerginlikler ya-
şanabilir. 

Bu gerginlikler küçük çatış-
malara da  neden olabilir ancak
mutlak bir su savaşını öngörmek
çok kolay değil.Bu öngörü yapı-
lırsa  bu savaşın tanımının da ya-
pılması gerek .Bu durumda bu
savaşın bölgesel ölçekte mi,kü-
resel ölçekte mi  yoksa yerel öl-
çekte yoğunlaşan anlaşmazlık
ya da çatışma şeklinde mi olaca-
ğı belirtilmelidir.Yine bunların
yanısıra bu savaşın askeri hede-
fi ve somut kazanımlarının ne
olacağı da  açıklamaya muhtaç-
tır.Bu öngörülerin belirttiği şe-
kilde    gelecekte  bir savaş çıkarsa
bunun gerçekten sadece  su ne-
deniyle mi çıktığı da  incelen-
melidir. Tüm bu nednelerle su-
yun  tek başına ülkeler arasında

bir sıcak çatışmaya neden olacağını dü-
şünmüyorum. Su’yun  bu bölgelerde ça-
tışma ve gerginlik yaratmak için bir
araç olarak kullanılması ihtimalini daha
yüksek görüyorum. Çünkü su konu-
sunda bir sıcak çatışmanın ülkelere sağ-
layacağı sürdürülebilir ve pratik bir ya-
rarı olmayacaktır.

Aslında dünyada uzun dönemdir
suyun paylaşımı olarak yerel anlamda,
silahlı çatışma olarak ülkesel anlamda,
ekonomik olarak da küresel anlamda ya-
şanmakta olan su savaşları var !

Diğer taraftan eğer  savaş bir trajedi
ise su konusunda uzun zamandır yaşa-
nan bir trajedi zaten var . Dünyada her
gün büyük bir bölümü 5 yaşın altında ço-
cuk olmak üzere 15 000 kişini su ve suya
bağlı hastalıklardan yaşamını yitirdiği-
ni görüyoruz. Hangi savaşta bu kadar
can kaybı yaşanıyor. Uluslararası sistem
su’dan savaş senaryolarını öne çıkartıp
kullanmak yerine   öncelikle  halen sü-
ren bu trajediye son vermek için çalış-
malar yapmalı.

Gelecekte  Su Savaşı çıkacak id-
dialarına rağmen su savaşına neden ola-
cağı görülen koşulların ortadan kaldı-
rılmasına yönelik çabalar var mı?

Bu konu birçok uluslararası forum ve
platformlarda ele alınıyor ,programlar ya-
pılıyor. BM’ de bu konuda sözleşmeler
kabul ediliyor.Ancak  bu programlardan
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yeterli sonuçlar alınamıyor .Bunlar ya-
pılırken bazı bölgelerdeki gerginlikler kö-
rükleniyor, aşırı silahlanmayla çatışma or-
tamına zemin yaratılıyor.

Dünyada son 10 yıda askeri harca-
malar % 45 arttı 2008 yılında 1,5 tirlyon
dolar ile rekor kırdığı söyleniyor. Bu mik-
tar Dünya toplam gayri safi yurtiçi ha-
sılasının  % 2,4 ü askeri harcamalar ise su
ve çevre sağılığına  ayrılan bütçeden çok
fazla.Bu oran   Hindistan’da  8 kat, Pa-
kistan’da 40 kat ,Etiyopya’da 10 kat . As-
keri  harcamaların Yemen ,Uganda Ken-
ya  ve Meksika da da yüksek olduğu
açıklandı. Yani dünyada toplam 1 milyar
700 milyon insanın yaşadığı ülkelerde si-
lahlanma harcaması su ve çevre sağlığı
için yapılan harcamalardan  çok çok
fazla.

Su Savaşı yükselen bir hegemonya
kavramı mı?

Su gibi yaşamsal bir kaynak savaş-
mak için çok uygun bir arguman .bu da
savaş senaristlerinin ve bu alanda  hesap
yapanların işini kolaylaştırıyor. İletişim
teknolojilerindeki başdöndürücü  iler-
leme algılarımızdaki  yanılsamaları da
arttırdı Artık birçok kavramı üstünde çok
fazla  düşünmeden  kabul ediyoruz.Ya
da ettiriliyoruz.Bu nedenle bazı analiz-
lerde daha dikkatli olmamız gerektiğini
düşünüyorum.

Aslında bence suyun savaşlara ge-
rekçe gibi gösterilerek gerçek savaş ve he-
gemonya nedenlerinin örtbas edilmesi
için kullanılmakta olduğu düşüncesi,
doğrudan reddedilebilecek bir düşünce
değildir.Yine su savaşlarının gündemde
tutulması ama sorunun çözümü için
yeterli somut adım atılmaması da dü-
şündürücüdür.Bu da bu kavramın em-
peryal güçlerin siyasal ve kültürel he-
gemonyasını sürdürmek için kullandığı
bir araç olduğu düşüncesini güçlendir-
mektedir.

Aslında akademik çevredeki çalış-
malara bakıldığında da  su savaşı çıka-
cak tezlerinin çok fazla doğrulanmadı-
ğını görüyoruz. Bu kavram daha çok po-
püler magazin dergilerinde ve gazete-
lerde öne çıkartılyor.Aslında su konu-
sunda birşeyler yapmak için  su savaşı-
nın çıkmasını bekleyip onu sona erdir-
meye çalışmak gereksiz Daha önce de be-
lirttim Sıcak çatışma olmasa da bu trajedi
zaten yaşanıyor .Şimdi bu trajediye su
dan bir savaşın katkısı olur mu?  Tabiki

olur. Ancak o savaş çıkana kadar geçe-
cek sürede yaşamını su ve bağlı sorun-
lar nedeniyle kaybedecek olan  insanla-
rın toplamının bir su savaşı sonucundan
çok daha trajik olduğu görülür! Bu ne-
denle Su Savaşı  kavramı çok kolay
akılda kalan ve bu alanda  yaşanan di-
ğer trajedileri gölgeleyen bir kavram
olarak da ortaya çıkıyor.Tüm bu ne-
denlerle bu konudaki  analizlerin daha
geniş yapılması gerektiğini düşünmü-
yorum.

Ortadoğu’da  Petrol yerine su sava-
şı mı kapıda?

Ortadoğu dünya nüfusunun % 5’inin
yaşadığı temiz su kaynaklarının ise %
1’ine sahip bir coğrafya .Üstelik bu su
kaynaklarının  % 90’ı da sınıraşan su kay-
nakları.Petrol ve diğer jeostratejik üs-
tünlükleri ve İsrail de dikkate alındığında
bu bölgede istikrarın sağlanması zor
görünüyor Ancak Ortadoğu’daki su so-
rununun iki bölgede ele almalıyız.Bun-
lardan Dicle ve Fırat nehirlerinin geçti-
ği ülkeler olan Türkiye ,Suriye ,Irak ta su
var ancak suyun akılcı planlı ve verim-
li kullanılması sorunu yaşanıyor.

Senaryoların bir anlamda  Su Sava-
şına zorunlu kıldığı bu bölgede  son ge-
lişmeler olumlu Suriye Türkiye’nin ıs-
rarla suyu bir silah olarak kullanmaya-
cağını ileri sürdüğü barış ve işbirliğini
öne çıkartan  olumlu  politikalarına son
dönemde karşılık vermeye başladı. Bu
olumlu bir gelişme.Bu bölgedeki tek
sorun Irak’ın geleceği  ancak İsrail, Ür-
dün, Filistin,Güney Lübnan bölgesi su sı-
kıntısının artabileceği bir bölge.Zaten bu-
güne kadar su konusunda sıcak çatış-
malar da bu bölgede yaşandı.Bu bölge-
de Ürdün’ün fosil yer altı suyunu çı-
kartması,İsrail’in ise son dönemde  çok
büyük deniz suyu arıtma tesisleri yap-
ması bölgede kısmi bir rahatlama sağ-
layabilir.

Petrol yerine Su Savaşı konusunda
bence su ve petrol üzerindeki küresel
stratejilerin benzer olarak ele alınması
doğru değil Su yenilenebilir bir kaynak
petrol değil. Bu çok önemli bir fark
Yine su daha çok bölgesel kullanmaya
yönelik bir kaynak.Bu yönüyle de pet-
rolden ayrılyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir
şey var mı?

21. Yüzyılın dünyada su üzerinden

küresel politika ve stratejilerin artacağı
bir yüzyıl olacak.Bu nedenle bu konu
gündemde daha fazla yer alacak. Bu da
hidropolitik çalışma ve değerlendirme-
lerin önemini arttırıyor.

Türkiye  tüm komşu ülkelerle sudan
sınırı olan ,kara sınırlarının dörtte biri ne-
hirlerden oluşan ve akışa geçen suyun  %
36’sının sınıraşan su havzalarından  kay-
naklandığı  bir ülkedir. Bu durum Tür-
kiye’yi hidropolitikaya zorunlu kılıyor .
Türkiye  bugüne kadar sınıraşan suları-
nı barış ve işbirliği amacı dışında bir
amaçla kullanmamıştır. Bu nedenle ül-
kemiz bu suların optimum, hakça ve ma-
kul kullanımı ilkesine uygun davran-
maktadır. Ama artık Türkiye’nin bu-
nun da ötesinde bir şeyler yapması  ge-
rekiyor. Türkiye  komşu ülkelere teknik
ve planlama açısından da yol göstermesi
gerekiyor. Bu nedenle   Türkiye’nin su
kaynakları yönetiminde günün koşul-
larına göre degişim ve ilerleme bu açıdan
da  büyük önem taşımaktadır. ■

Not: Bu  ropörtaj ORSAM Ortado-
ğu Analiz Dergisinin Şubat 2011 Sayı:
26 ‘daki Ropörtaj’dan  kısaltılarak
alınmıştır.
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Samsun 1958 doğumlu inşaat mühendisi ve
su politikaları uzmanı. DSİ Genel Müdürlüğünde  çe-
şitli birimlerde mühendis, Şube Müdürü ve Daire
Başkan Yardımcısı olarak 25 yıl görev yaptıktan son-
ra 2007 yılında emekli oldu. Bu süre içinde Hollanda
ve Amerika'da su mühendisliği alanında lisansüstü
teknik eğitim ve uygulama programlarına katıldı.
Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Hidropoli-
tik Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde Su Politikaları
alanında yüksek lisans  eğitimini tamamladı.Ankara
Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uy-
gulama Merkezinde AB uzmanlık ve Uluslararası
ilişkiler sertifika programlarını bitirdi.

TMMOB ve  İnşaat Mühendisleri Odasında çe-
şitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci baş-
kanlık görevlerinde bulundu

Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stra-
taejik  Araştırma Merkezi  ile Gazi Üniversitesi Mü-
hendislik Mimarlık Fakültesinde yarı zamanlı öğ-
retim görevlisi olarak ders verdi.Su Kaynakları Yö-
netimi ve Hidropolitika alanlarında yurt içi ve
yurt dışında yayınlanmış birçok makale bildiri ve
8 adet kitabı vardır. USAİD Genel Başkan danışmanı
olan Dursun YILDIZ halen kendi  mühendislik ve mü-
şavirlik firmasını yürütmektedir.

Dursun YILDIZ Kimdir ?



MAKALE

Dr. Barış DOSTER

E
nerji, doğası gereği devletlerin,
dev şirketlerin, çokuluslu tekel-
lerin söz sahibi olduğu bir alan-

dır. Enerji kaynaklarının ömrü sınırlı ol-
duğu için de bu alan, planlı davranma-
yı ve kamu önceliğini gerektirir. Sadece
kâr öncelikli düşünen özel sektöre bıra-
kılması ciddi sakıncalar yaratabilir. Zira
kâr hırsı ile kamu yararı ve ulusal çıkar
kavramı kolay kolay bağdaşmaz. Tür-
kiye gibi enerjide dışa bağımlı, kaynak-
ları kısıtlı, sorunlu bir coğrafyada yaşa-
yan bir ülkenin de enerjide kamu önce-
liğini gözetmesi gerekir. Aksi takdirde sa-
dece güvenlik zaafı doğmaz,
halkın cebi de zarar görür.
Çünkü ham petrol fiyatında-
ki 1 dolarlık artış, Türkiye’nin
petrol faturasını 200 milyon
dolar kabartmaktadır. Türki-
ye’nin, enerji temininde tek bir
ülkeye ya da tek bir enerji tü-
rüne bağımlı olmaktan kaçın-
ması gerekir. 

Türkiye enerji alanındaki
en büyük yanlışlardan birini,
TÜPRAŞ gibi bir devi özel-
leştirerek yapmıştır. Kısaca
anımsatmak gerekirse, özel-
leştirildiği dönemde TÜPRAŞ,
Avrupa’nın en büyük 5 rafi-
nerisinden biridir. Hazine’nin
yıllık gelirinin beşte birini kar-
şılayan, sektörde fiyat ayarla-
ması yapan, yatırım ve perso-
nel giderleri dahil tüm harca-
malarını devlete yük olma-
dan, kendi öz kaynaklarıyla

karşılayan bir devdir. Ne istihdam faz-
lası olan bir siyasi arpalık, ne teknoloji-
si eskimiş bir hurdalık, ne de kamu
kaynaklarını yutan bir kambur değildir.
Cumhuriyet’in yüzakı kurumlarından
biridir. Ve o dönemde 27.6 milyon ton ra-
finaj kapasitesi olan Türkiye’nin, TÜP-
RAŞ gibi yeni tesislere gereksinimi var-
ken bu kuruluşu özelleştirmesi, sadece
piyasa dengesi açısından değil, ulusal gü-
venlik açısından da sıkıntı yaratmıştır.
Çünkü yılda ortalama 175 milyon varil
ham petrol ithal eden ülkemizde, 25 mil-
yon ton petrol satabilen TÜPRAŞ, kâr-
lı, büyük, stratejik bir KİT olarak tarihe
geçmiştir. 16.1 milyar dolar cirosu, 491
milyon dolar net kârı, 8.2 milyar dolar
Hazine’ye katkısı olan bir kuruluştur

özelleştirildiği zaman. AB ülkeleriyle
rekabet edebilen bir teknolojisi, nitelik-
li, yetişmiş insan gücü vardır. TÜP-
RAŞ’ı özelleştirenlere anımsatmak ge-
rekir: Meksika’daki dünyanın 3. büyük
petrol şirketi PEMEX’in tamamı kamu-
nundur. Norveç petrol şirketi STATOIL’in
yüzde 71 kamunundur. İtalya’nın en bü-
yük enerji şirketi ENI’nin yüzde 36’sı ka-
munundur. Yunanistan’ın petrol şirketi
HELLENIC’in yüzde 36’sı kamunundur.
Avusturya’da OMV’deki kamu payı
yüzde 31.5 ve Hindistan’da IOC’daki
kamu payı yüzde 92’dir. 

Tarihe meraklı olanlar bilir. Hitler
kurmaylarına, “Bana Bakü’yü almazsa-
nız, ben bu savaşı kaybederim” demiş-
tir. Hitler haklıdır, çünkü 2. Dünya Sa-

vaşı’nda bir günde 7 milyon va-
ril petrol kullanılmıştır ve bunun
6 milyon varilini ABD sağla-
mıştır. ABD enerji satrancını her
zaman iyi oynamıştır. Oynamak
da zorundadır. Çünkü dünyada
tüketilen enerjinin dörtte birini
ABD tüketmektedir. 1978’den
beri nükleer santral yapmayan
Washington’un, Bağdat’ı işgal
ettikten sonra ilk olarak Petrol
Bakanlığı’nı, ikinci olarak da Su
Kaynakları Bakanlığı’nı eline ge-
çirmesi tesadüf değildir. Unut-
mamak gerekir ki, Saddam’ın,
ABD’nin Irak’ı işgalinden önce,
Çin, Rus ve Fransız şirketlerine
ülkesinin petrol pazarını açma-
sı ve onlara büyük paylar ver-
mesi Washington’u çok kızdır-
mıştır. Günümüzde ise Irak pet-
rolleri çok büyük ölçüde İngiliz
ve Amerikan şirketlerinin eline
geçmiştir. 
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Çok kirli ve kanlı savaşlara neden
olan enerji konusunda Batı, “Benim olan
benimdir, başkasının olan yine benimdir”
şeklinde düşünür. ABD, öncelikle OPEC
petrolünü tüketmeyi, daha sonra kendi
kaynaklarına yönelmeyi tasarlar. Dünya
kaynaklarını ele geçirip, yönlendirir-
ken, bu kaynaklara bağımlı olan rakip-
lerinin de üzerinde baskı kurmaya çalı-
şır. 11 Eylül sonrasında nükleer santral-
ler, enerji - terör ilişkisi bağlamında ele
alınırken, nükleer madde kaçakçılığı da
önemli bir tehdit olarak pazarlanmak-
tadır. Batılıların ise bir zamanlar Irak pet-
rolünü almak için ödedikleri parayı, bu
ülkeye silah satarak misliyle çıkardıkla-
rını hiç unutmamak gerekir. 

Dünyanın gözü enerjide
Uzmanlar, 2030 yılına dek dünya

enerji tüketiminin yüzde 50 artacağını ön-
görmektedirler. Bu artışın yüzde 60’ı
doğalgaz ve petrol kaynaklıdır. Fosil
yakıtlar ise 2030’a kadar enerji ihtiyacı-
nın yüzde 85’ini karşılayacaktır. Uz-
manlara göre; birincil enerji kaynakları
arasında yenilenemeyen nitelikte olan
petrolün 41, doğalgazın 62, kömürün ise
230 yıl ömrü vardır. Bazı kaynaklara gö-
reyse özellikle Çin’in hızlı büyümesi
nedeniyle kömürün rezerv ömrü kısal-
mış, 192 yıla inmiştir. Çünkü Çin, ener-
jisinin yüzde 66’sını kömürden karşıla-
maktadır. Dünyada petrolün günlük
hareketi 40 milyon varil, doğalgazın 1.9
milyar metreküp, kömürün 17 milyon
tondur. Petrolün yüzde 66’sı deniz yo-
luyla, doğalgazın yüzde 75’i boru hat-
larıyla taşınmaktadır. Petrol geçişinde
Hürmüz ve Malakka boğazları başta
gelir. Boru hatları terörün hedefidir. Bir
yılda ortalama olarak boru hatlarını he-
def alan 200 terör saldırısı gerçekleş-
mekte, basit bir patlayıcı araç bile boru
hatlarına zarar verebilmektedir. 1980–
2000 yılları arasında 90 sabotaj yapılmıştır
ki bunların 26’sı boru hatlarına, 18’i de
istasyonlara yöneliktir. Yılda 400 korsan
saldırı ise denizlerdeki petrol taşımacı-
lığını hedeflemektedir. 

Petrol zengini olmayan Türkiye, pet-
rol zenginleriyle çevrelenmiştir. Veriler ve
oranlar değişmekle birlikte İran’ın 125,
Irak’ın 115, Suudi Arabistan’ın 269, Rus-
ya’nın 60 milyar varil petrol rezervi ol-
duğu kesindir. Irak’ın hacmini 300 mil-
yar varile çıkarabileceğini söyleyen uz-
manlar da vardır. Bu ülkenin petrol re-

zervinin üçte ikisi güneyde, üçte biri ku-
zeydedir. Irak doğalgazının büyük bö-
lümü de kuzeydedir. Pazarlanması için
en uygun limanlardan biri de Cey-
han’dır. Tek başına bu durum bile Irak’ın
kuzeyindeki Kürt yönetimine ABD’nin
verdiği önemi ve terör örgütünün arka-
sındaki asıl büyük desteği kanıtlamak-
tadır. Irak’ta Shell, Total, BP, Apex, Lukoil,
Chevron, Exxonmobil gibi devlerin ya-
nında TPAO da faaliyet göstermektedir. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri-
nin 2030’da günlük petrol ihracatının 40
milyon varile ulaşacağı öngörülmekte-
dir. 2030’a dek dünyada bölgeler arası
enerji ticaretinin 2 kat artacağı ve bu ar-
tıştaki en büyük payı yine petrolün ala-
cağı göz önünde bulundurulursa, Orta-
doğu’daki rekabetin boyutları daha iyi
anlaşılır. Çünkü petrolün ihraç kapasi-
tesinin büyük bölümü Ortadoğu kay-
naklıdır. 1960’da kurulan OPEC (Petrol
İhraç Eden Ülkeler Örgütü), 1 trilyon va-
ril petrol rezervine hükmetmektedir,
pazar payı yüzde 80’e ulaşmıştır.
OPEC’in, artan talebi karşılamak için
günlük üretimi 50 milyon varile çıkar-
ması gerekmektedir. Dünyanın petrol re-
zervi yüksek ülkelerinden olan Rusya,
Norveç ve Meksika’nın OPEC üyesi ol-
madıklarını unutmamak gerekir. AB ve
Japonya’nın baş tedarikçisi olan Suudi
Arabistan OPEC’in petrol açısından en
zengin ülkesidir. Günlük petrol üretimi
4.2 milyon varil olan İran ise ülkemizin
en büyük petrol tedarikçisidir. İran,
Rusya’dan sonra dünyanın 2. büyük do-
ğalgaz rezervlerine sahip olmasıyla da
öne çıkmaktadır. Hazar Bölgesi’nin en

çok petrol üreten ülkeleri ise Kazakistan
ve Azerbaycan’dır. 

Alternatif enerji
arayışları hızlanıyor
Uzmanlara göre petrolün maliyeti, en

pahalı bölgelerde bile varil başına 7 do-
ları geçmez. Normalde 45- 50 dolar ol-
ması gereken varil fiyatının sık sık 60- 70
dolara çıkmasının arkasında siyasi ve ik-
tisadi hesaplar vardır. Petrol fiyatların-
daki artışın ülkeleri çok güç duruma dü-
şürdüğü bilinmektedir. Örneğin, varil ba-
şına 10 dolarlık bir artış, Türkiye bütçe-
sine 2 milyar dolarlık ek yük getirmek-
tedir. Bu durum enerjide dışa bağımlı
olan ülkeler başta olmak üzere pek çok
ülkeyi yeni, alternatif arayışlara ve ileri
teknoloji kullanarak enerji tasarrufu
yapmaya yöneltmiştir. Bu arayışlar so-
nucunda geliştirilen yüksek teknoloji sa-
yesinde, enerjiyi 4 ile 10 kez daha az tü-
keterek aynı ürünü ya da hizmeti veren
araçlar yapılmıştır. Gelişmiş ülkeler
daha az enerji tüketen araçlara yönel-
mekte, eski teknolojileri geri kalmış ül-
kelere satmaktadır. 200 milyar metre-
küpü geçen doğalgaz ithalatının 2030’da
640 milyar metreküp olması beklenen
AB, ileri teknolojiye büyük kaynak ayır-
maktadır. 

Enerjide ileri teknoloji deyince akla
sadece nükleer enerji gelmemelidir. Ter-
sine gelişmiş ülkelerden bazıları nükle-
er enerjiden hızla uzaklaşmaktadır. Bu
tercihin temel nedeni yüksek risk, önem-
li nedenlerinden biri de yüksek mali-
yetlerdir. Ayrıca nükleer atıkların top-
lanıp depolanması da ayrı bir yüktür.
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Mesela, İngiltere’nin nükleer santral atı-
ğını saklaması için en az 82 milyar ster-
lin gerekmektedir. Fransa da hidrolik ve
fosil kaynaklarını tükettiği için, elektri-
ğinin yüzde 78’ini nükleerden elde et-
mektedir ve nükleer atıklar bu ülkenin
de başını ağrıtmaktadır. Polonya, Al-
manya biraz da Yunanistan’daki re-
zervler dışında AB’nin kömürü kalma-
mıştır. 2030 yılına dek elektrik üretiminde
doğalgazın payını artıracak olan AB’nin
enerjideki üç önceliği ise şudur: Reka-
betin sağlanması, arz güvenliğinin sağ-
lanması, çevrenin korunması. Rusya’nın
uranyum ve plutonyum işleme kapasi-
tesinde lider konumda olması ve dün-
yaya sadece doğalgaz değil, nükleer
teknoloji satma konusunda da istekli ol-
ması, bu alandaki rekabeti kızıştırmak-
tadır. Japonya ise ileri nükleer teknolo-
jiye sahip bir ülke olarak öne çıkmakta-
dır. Rusya’nın hammadde zengini ol-
ması, Japonya’nın ise ileri teknolojideki
gücü, iki ülkeyi birbirine muhtaç kıl-
makta ve işbirliğine zorlamaktadır. Fran-
sız ve Güney Kore şirketleri de nükleer
teknolojide iddia sahibidirler. 

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynak-
larının ve ileri teknolojinin enerji tüketi-
mindeki payı artsa bile, bunların son top-
lamdaki etkisi sınırlıdır. 2002- 2025 yılları
arasında dünya enerji tüketiminin 1.5 ka-
tına ulaşması beklenirken, fosil yakıtla-
rın yüzde 85 olan payının da, yenilene-
bilir enerji kaynaklarının payının da bü-
yük ölçüde değişmesi öngörülmemek-
tedir. Bu dönemde nükleerin payı aza-
lacaktır. Dünya elektrik üretiminde kö-
mürün ve doğalgazın payı ise artmak-
tadır. Bu artış ABD ve Kanada için de ge-
çerlidir. Dünyanın en hızlı büyüyen eko-
nomisi olan Çin ise hidroelektrik sant-
ralleri konusunda iddialıdır. Dünyadaki
küçük hidroelektrik santrallerinin yarı-
sından fazlası Çin’dedir. Rüzgâr enerji-
sinin lideri Almanya, jeotermal enerjinin
liderleri de Filipinler ve Meksika’dır.
Hindistan, yenilenebilir enerji konusun-
da yasal değişiklikler yaparken, İspan-
ya’nın bazı kentlerinde ve İsrail’de yeni
yapılan evlerde güneşle sıcak su ısıtma
sistemi kullanılması zorunlu kılınmıştır. 

Türkiye yanlış politikalar uyguladı
En az 8.3 milyar ton linyit rezervi ol-

duğu hesaplanan Türkiye, Karadeniz’de
de petrole yönelik büyük umut besle-
mektedir. Ancak Türkiye’nin önündeki

en temel sorunlardan biri, bu petrolün
Türk Boğazları’ndan değil, başka hat-
lardan dünyaya ulaşmasını sağlamaktır.
Türkiye ısrarla Boğazların petrol geçiş
güzergâhı olmasına karşı çıkmaktadır. 17
deniz mili uzunluğundaki İstanbul Bo-
ğazı, dünyanın en zor boğazlarından biri
olarak kabul edilmektedir. Buna karşın
Süveyş Kanalı’nın 3 katı yoğunluktadır.
Günde ortalama olarak 150 tane boyu-
na, 2 bin tane de enine geçiş yapılan İs-
tanbul Boğazı’nda 1994- 2004 yılları ara-
sında 142 kaza meydana gelmiştir. Ka-
zaya karışan gemilerin yüzde 85’i kıla-
vuz kaptan almayan gemilerdir. Mon-
treux Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalan-
dığı 1936 yılında Türk Boğazları’ndan 4
bin 500 gemi geçtiği, bu sayının 2004 yı-
lında 52 bini bulduğu, bu gemilerden 9
bin 399’unun petrol ve türevi maddeler
taşıdığı (yükleri 145 milyon tondu) dik-
kate alınırsa Boğazlar üzerindeki tehli-
ke açıkça görülür. 

Dünyanın en pahalı enerjisini tüke-
ten ülkelerinden biri olan Türkiye, hem
enerji arz güvenliği konusunda kilit
ülke konumundadır hem de boru hat-
larının güvenliği konusunda iddialıdır.
Ankara, bu konuda Rusya ve Ukray-
na’nın yeterince güven vermediğini sa-
vunmaktadır. Enerjinin üretim maliyet-
leri içindeki payının ortalama yüzde
30’u, bazı sektörlerde ise yüzde 45’i
bulduğu Türkiye’de bu durum ekono-
miyi olumsuz etkilemektedir. Elektrik
üretiminde doğalgaza bağımlılık oranı
da yüzde 40’ın üzerindedir. Türkiye
hidrolik enerjiye ayırdığı yüksek payla,
yenilenebilir enerji konusunda diğer
birçok ülkeden ileri konumdadır. Diğer
ülkelerden 20 yıl önce doğalgaza bağımlı
hale gelen Türkiye’nin hidrolikte 13
bin, kömürde ise 9 bin megavat kapasi-
tesi bulunmaktadır. Ülkemizde hidrolik
enerjinin elektrik üretiminde yüzde 25,
kurulu güçte ise yüzde 33 payı vardır.
Türkiye’nin enerji teminindeki en önem-
li sorunlarından biri, ortalama baraj ya-
pım süresinin 10 yıl ve üzerinde olma-
sıdır. Bu da maliyeti kimi zaman nere-
deyse 10 katına kadar artırmaktadır ki bu
artış yılda 10 milyar dolarlık bir kayna-
ğın denize akıtılması demektir.  

Güney Avrupa’nın tümünden iki
kat fazla güneş enerjisi alan Türkiye’nin,
petrol ve doğalgazı yoktur ama yenile-
nebilir enerji kaynakları açısından po-
tansiyeli yüksektir. Bu nedenle alterna-

tif enerji kaynaklarına önem vermesi,
enerji yelpazesini genişletmesi şarttır. Kö-
mür, su, rüzgâr, güneş enerjisinden daha
çok yararlanmalıdır. Uranyum, boryum,
toryum gibi madenleri daha verimli
kullanmalıdır. Kimi araştırmalar dünya
boryum rezervlerinin üçte ikisinin ül-
kemizde olduğuna dikkat çekmekte-
dir. Türkiye, kömürü yeni ve temiz tek-
nolojilerle çıkarmalı, evsel kullanıma
değil, elektrik üretimine yönelmeli, hid-
roelektrikten sonra en büyük kaynağımız
olan kömür için temiz ve verimli sant-
raller kurulmalıdır. Özellikle Elbistan kö-
mür havzasının çok zengin olduğu unu-
tulmamalıdır. Denizlerimizde petrol ve
doğalgaz aramalarına ağırlık verilmeli-
dir. Hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi po-
tansiyeli yüksek olan Türkiye, jeotermal
enerji potansiyelinde de dünyada 7 sı-
radadır. Yıllık güneşlenme süresi 2 bin
640 saat olmasına karşın güneş enerji-
sinden yeterince yararlanamamaktadır.
Yeni hidroelektrik santralleri yapması ge-
reken Türkiye 33 OECD ülkesi arasında,
kişi başına en az elektrik tüketen ülke-
dir. Ve zaten enerjide dışa bağımlı olan
Türkiye’de elektrik dağıtımında kayıp-
kaçak oranı yüzde 20’dir. Bunun yıllık
maliyeti 1.5 milyar doları bulmaktadır.
OECD ülkelerindeyse kayıp- kaçak or-
talaması ise yüzde 7.5’tir. Türkiye’nin ka-
yıp- kaçak oranını yüzde 10’a çekmesi
bile neredeyse 4 nükleer enerji santrali-
nin üretimine denktir. Halkın bu konu-
da bilinçlenmesi, eğitilmesi ve tasarru-
fa yönelmesi, kayıp- kaçak oranının en
aza indirilmesi açısından zorunludur.
Türkiye’nin nükleer teknolojisinde de
Rusya’ya bağımlı olması, kendi toprak-
larındaki nükleer santrali bile işleteme-
yecek bir sözleşmeye imza atması, ener-
jide dışa, özellikle de Rusya’ya olan ba-
ğımlılığı artırmaktadır. 

Özetle, enerjide kamu ağırlıklı ve
planlamacı politikalar benimsemesi ve
ileri teknolojiye yatırım yapması halin-
de Türkiye’nin hem dışa bağımlılığı aza-
lacak, hem ekonomisi güçlenecek, hem
de siyasi anlamda eli rahatlayacaktır. G
20 ülkelerinden olan, Avrupa’nın 6. ve
dünyanın 16. büyük ekonomisi olmak-
la, yılda 20 milyar dolar doğrudan ya-
bancı yatırım çekmekle övünen, 600 mil-
yar dolarlık bir bankacılık ve finans sek-
törü bulunan Türkiye, ekonomi ve ener-
ji politikalarını milli bir çizgiye oturt-
mazsa, siyasi baskılara direnemez. ■
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E
nerjide yüzde 70 dışa
bağımlı Türkiye yerli
kaynaklarını harekete

geçirmek için kolları sıvadı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı'na bağlı Elektrik Üre-
tim AŞ (EÜAŞ) Türkiye'nin
ilk güneş enerjisi tarlasını
kurmaya hazırlanıyor. Gü-
neydoğu Anadolu Projesi
Kalkınma İdaresi bölgede
güneşle çalışan klima ve ta-
rımda "güneş enerjili damla
sulama" sistemleri için düğ-
meye bastı. Türkiye'de yıl-
lardır hedeflenen güneş ener-
jisi yatırımlarında nihayet
somut adım atılıyor. EÜAŞ,
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesin-
de bulunan hidroelektrik
santral alanında Türkiye'nin
ilk güneş enerjisi tarlasını
kuracak.

Alman ortak
25 megavat büyüklüğün-

de planlanan güneş santrali
Alman ortakla hayata geçe-
cek. 50 milyon dolar üzeri bir
yatırım gerektiren santral için
fizibilite çalışması ve teknoloji
transferinin gerçekleşmesi
amacıyla Alman Kalkınma
Bankası ile 22 Aralık 2010'da

hibe anlaşması imzalandı.
EÜAŞ yetkilileri, danışmanlık
alım hizmetlerinin devam et-
tiğini belirterek, bu ay sonu iti-
bariyle de projeye başlanma-
sı hedeflendiğini aktardı. Yet-
kililer, kamunun bu yatırım-
da en büyük hedefini "güneş
enerjisi santralini hayata ge-
çirerek özel sektöre örnek ol-
mak" diye tanımladı. Yatırı-
mın Türkiye'nin en büyük

güneş santrali olacağını ifade
eden yetkililer, "Bu Türki-
ye'nin ilk büyük santrali ola-
cak. Hem teknoloji transferi-
ni getirip hem de özel sektö-
re örnek olmak istiyoruz"
dedi. EÜAŞ yatırım için Şan-
lıurfa Birecik'i üs seçerken,
GAP Bölge Kalkınma İdaresi
de güneş enerjisi yatırımları
için çalışıyor. Birleşmiş Mil-
letler, Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu (EPDK) ve Ca-
lifornia Üniversitesi'ni yanına
alan GAP İdaresi, bölgede
güneşle çalışan klima ve ta-
rımda "güneş enerjili damla
sulama" sistemleri için proje
geliştirdi. Bölgedeki sanayi-
cilere enerji verimliği eğitimi
de verilecek.

Kanunda teşvik var
TBMM Genel Kuru-

lu'ndan ocak ayı başında ge-
çen Yenilenebilir Enerji Ka-
nunu'na göre, güneş enerji-
siyle üretilen elektriğin ki-
lovatına 13,3 dolar / cent
teşvik veriliyor.

Teşvik yatırımcılarda ha-
yal kırıklığına yol açarken,
kanunda yapılan değişiklik
ile güneşe verilen teşvikin
600 megavatla sınırlı olma-
sı öngörüldü. Buna göre,
13,3 dolar/centlik teşvik sa-
dece 600 megavatla sınırlı
olarak verilecek. Ancak ya-
tırımda yerli ürünlerin kul-
lanılması durumunda 9,3
dolar/cent’e kadar ilave teş-
vik verilecek. ■

Türkiye'nin ilk güneş enerjisi
tarlası kuruluyor

Türkiye'de yıllardır hedeflenen güneş 
enerjisi yatırımlarında somut adım
atılıyor. Şanlıurfa Birecik hidro
elektriksantral alanında Türkiye'nin
ilk güneş enerjisi tarlası kurulacak. 



Söyleşi: Mustafa PAMUKOĞLU

Sevgili okuyucular, bu sayımızda
Türk - Macar İşadamları Derne-
ği Başkanı, Dünya Türk İş Kon-

seyi Yönetim Kurulu Üyesi/Avrupa Böl-
ge Komitesi Başkan Yardımcısı Osman
Şahbaz ile Macaristan’ı, Türkiye Maca-
ristan ekonomik ilişkilerini, Türkiye eko-
nomisini konuştuk.

Osman bey, söyleşimize hoş gel-
diniz. İzninizle ekonomik konulara
geçmeden sizi tanıyalım.

Kayseriliyim. Esnaf bir aileden geli-
yorum. İstanbul’a göç ettikten sonra
babam Yeşildirek’te iç çamaşır ticareti
yapmaya başladı. Burada ilk ticari eği-
timimi aldım. Vergi mükellefiyetim 1983
yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde
okurken başladı. 1987 yılında makine
mühendisi olarak üniversiteden me-
zun oldum. Ancak Sultanhamam ticaret
üniversitesinde eğitimim devam etti.

Şu anda baba işine devam mı?
Evet tekstil dış ticaretine devam

ediyoruz. 1990’lara kadar Polonya’ya
çok sık gidip geliyor ve oraya yerleş-
mek istiyorduk. Ancak olmadı. 1991-
92’de Macaristan’ı keşfettik. 1990’da
Demirperde ülkesi olmaktan çıkan
Macaristan’da yabancı yatırımcılar
için birçok fırsat doğmuştu. Bunu
gördük ve Macaristan’da iş yapmaya
başladık ve o yıldan  beri yaklaşık 20
yıldır bu ülkede iş yapıyoruz.

Türkiye-Macaristan İş Adamları
Derneği başkanlığını da yürütüyor-
sunuz. Derneğinizin amacı nedir?

Evet. 1997 de kurulan derneğimi-
zin başkanlığını gururla yürütüyo-
rum. Türk - Macar İşadamları Der-
neği olarak kuruluş amacımız: çeşit-
li sektörlerden gelen derneğimiz ku-
rucu üyelerinin, kendi aralarında ör-
gütlenerek dışarıdan gelecek her tür-
lü ticari teklifleri değerlendirmek ve
bunca süredir edindikleri bilgi, beceri,
kapasite ve is tecrübelerini Macaris-
tan piyasalarına girmek isteyen yeni
yatırımcılarla paylaşmak ve onlara
yol göstermektir.

Güç birliği ve dayanışma için  bir
arada çalışmaktayız.

Macar ve Türk iş adamları  olarak
bu dayanışma ve güç birliği sayesin-
de dünya rekabetinde daha güçlü
olmayı umut ediyoruz.

Macaristan ve dış ticaret yanında
sizin bir de lokanta işletmeciliği işi-
niz var. Bu işinizi de tanıtır mısınız?

Efendim, dış ticaret işine paralel
olarak yıllardır Tuzla’da Filizler Köf-
tecisi olarak köfte satıyoruz. 2010 yı-
lının sonlarına doğru Salacak’ta Kız
kulesi’nin karşısında bin kişilik bir
kapasitesi olan Filizler Köftecisi Üs-
küdar satış noktamızı açtık.
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Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı Osman Şahbaz:

"Tuna Nehri Macaristan'da
bir başka akar"

Osman ŞAHBAZ



Evet sizin köfteleriniz çok güzel.
Yeni satış noktasında da umarım  ba-
şarılı olursunuz. Kim yönetiyor bu
lokantaları?

Biz 3 kardeşiz. Sürekli yönetim
noktalarının yerini aramızda değiş-
tiririz. Yıllardır üç kardeş olarak bir
araya gelemedik. Kardeşlerden biri
Macaristan’da ise, lokantaları ben
yönetirim, diğer kardeşim tekstili.
Ben Nisan’a kadar Macaristan’da
olacağım, lokantaları kardeşlerim yö-
netecek.

Aile işletmesi olarak işlerin yö-
netiminde zorluk çekiyor musu-
nuz?

Hayır, yazılı olmayan aile anaya-
samız var. Kâr dağıtımı yapmayız, iş-
letme sermayesine katarız. Faaliyet
gösterdiğimiz satış noktalarının mül-
künü satın almak, kiralık yerde faa-
liyet göstermemek temel prensiple-
rimizden birisidir. Kredi kullanmayı
sevmeyiz. Orta vadeli stratejik plan-
lar yaparız. Temel ilkeleri baştan ko-
yup sadakatle uyguladığınız zaman
aile işletmesi olsanız dahi zorlukların
üstesinden gelebilirsiniz, diye düşü-
nüyorum.

Dış ticaret ve yurt dışı yatırımları
yaptığınıza göre teşviklerden ya-
rarlanıyorsunuz?

Hayır, Mustafa bey. Hangi teş-
viklerden yararlanabileceğimizi bili-
yoruz. Ancak biz kendi işimizden kâr
etmeyi hedefliyoruz, teşvik ve spe-
külatif yatırımlar bize göre değil.

Spekülatif derken..
Kârımızı veya işletme sermaye-

mizi ileride prim yapar düşüncesiy-
le başta gayrimenkuller ve diğer ya-
tırım araçlarına yatırmayız. Spekülatif
yatırımlardan kastım bu.

Peki bir iş adamısınız, özel zevk-
lerinize yatırım yapmıyor musu-
nuz?

Dalgıçlık ve motor, yat kullan-
maktan büyük zevk alırım. İyi ara-
baya binmeyi severim. Yaz tatilleri-
mizi Göçek’te geçiririm. ”vakit bula-
mıyorum” mazereti ile tatillere çık-
mayan ve sosyal yaşantısı olmayan
işadamlarından değilim. Ama yılın
büyük bölümünde günü yoğun bir

şekilde işle geçiririm.

Peki bir Türk iş adamı olarak
Türk tedavül ekonomisine yaptığı-
nız katkılar nedir?

Bir kere istihdam konusunda çok
hassas olduğumuzu belirtmek isti-
yorum. Dış ticaret alanında 140, köf-
tecilikte 160 toplam yaklaşık 300 ça-
lışanımız var. Bu 1.000 kişilik bir is-
tihdam hacmi demektir. Buna fason
üreticileri de katarsanız, iş alanı ya-
ratma konusunda katkı yaratabildi-
ğimizi söyleyebilirim. Bizde ihanet dı-
şında işçi çıkartma söz konusu olmaz.
Amacımız her çalışanımızın bizden
emekli olmasıdır. Öte yandan vergi
ödeme konusunda çok bilinçliyiz.
Vergi yükümlülüklerini tam olarak
yerine getirmenin ülkemizi sevmek-
le eş anlamlı olduğunu kabul eden
anlayışa sahibiz.

İş adamaları genellikle hayır iş-
leri yapar ve vakıflar kurar. Sizin bu
konudaki çalışmalarınız nedir?

Bir aile vakfımız yok. Sosyal pro-
jelere katkıda bulunmayı severiz.
Ama ileride hem bir okul hem de bir
cami yapma düşüncemiz var. Eği-
timsiz bir toplumun ilerlemesinin
olanaklı olmadığını bildiğimiz için
okul, gelişmiş toplumlarda aşk bitti-
ği için cami yapmayı düşünüyoruz.

Sanat anlayışınız nedir? Sanatla
ilginiz var mı?

Budapeşte ve İstanbul’da yaşamak
sanat ve kültürle iç içe ve imtiyazlı ol-
mak demektir. Her yıl Viyana Flar-
moni Orkestrası’nın yılbaşı konser-

lerine giderim. Budapeşte’de opera-
ya gitmek çok büyük zevk. Sanata du-
yarsız kalan toplumların durumunu
görüyoruz. Sanat konusunda dışa
açığız.

Biraz da Macaristan ekonomisi-
ni konuşalım. Macaristan ekono-
misi ne durumda?

Macaristan 1950'lere kadar tarım
ve hayvancılığa dayalı  ekonomiye sa-
hip iken, komünizmin etkisiyle sa-
nayileşme sürecine girdi. Bugün ise
ekonomisinin % 72’si sanayiye, %
13’ü tarıma, % 15’i inşaata dayalıdır.
Nitelikli  iş gücünün kolaylıkla bu-
lunabiliyor olması sonucu otomotiv
sektöründen  büyük firmaların üretim
üssü haline geldi. AUDI, GM, OPEL
ve SUZUKI Macaristan’da ticari araç
üretiyor.

Macaristan'a doğrudan gelen ya-
bancı sermayede en büyük pay % 34
ile Almanya’ya ait. % 15 ile Hollanda,
% 11 ile Avusturya , % 9 ile ABD,  %
6 ile Fransa yatırım yapan diğer ül-
keler.

Macaristan'da nitelikli iş gücü
ucuz olduğundan yabancı firmalar
genellikle telekomünikasyon, tekno-
loji ve AR-GE merkezlerini burada
kurmaktadırlar. Ulaşımda koridor
ülke olması lojistik firmalarının ilgi-
sini çekmekte, bu nedenle de ulaşım
alt yapı yatırımlarına önem veril-
mektedir.

Macaristan'da zincir mağazacılık
ve perakendecilik yatırım yapmak
için son yıllarda tercih edilen sektör
olmuştur. Özellikle son yedi yıldır hi-
permarketlerin sayısı çok artmıştır.
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Yani Macaristan yatırımlar açı-
sından cazibe merkezi oldu.

Evet 2003 yılına kadar Macaristan
yatırımların çok geldiği bir ülke idi,
bölgesel rekabetin çok arttığı bir or-
tamda Macaristan bu alanda uygu-
layacağı yeni programlarla ülkenin re-
kabet avantajı yaratmaya çalıştı. Ma-
caristan 1 Mayıs 2004 itibariyle AB
üyeliği ile beklenen doğrudan yatı-
rımların gelmesini sağlamakta zor-
landı. Bunda AB üyeliği ile ortadan
kaldırılan vergi avantajlarının etkili
olduğunu söyleyebiliriz.

Macaristan’da vergiler nasıl?
Vergi mevzuatı  Almanya ve Avus-

turya sistemlerine benzemektedir.
Son yıllarda sürekli değişiklikler ol-
masına rağmen bugün KDV (Afá) ge-
nel olarak (gıda dahil) % 20 oranın-
dadır. İndirimli oranlar kitap, gazete,
dergi, ilaçtadır ki bu ürünlerde KDV
oranı % 5’dir. Ocak 2004 yılı itibariy-
le kurumlar vergisi oranı %18'den
%16'ya çekilmiştir.

Vergi oranlarının düşüklüğü ya-
bancı sermayenin gelişinde etkili
oldu mu?

Evet, Kurumlar Vergisi oranın dü-
şük olması, eğitim maliyetlerinin
azalması, AB fonlarındaki kaynakla-
rın kullanılması, 2004 yılından itiba-
ren Macaristan'a 5 milyar Euro sevi-
yesinde yabancı sermaye girişine se-
bep olmuştur.

Macaristan’ın koridor ülkesi ol-
ması yabancı yatırımcılar için il-
ginç olmalı.

Çevre ülkelerin ulaşım korido-
runun Macaristan merkezli oluşu
lojistik firmalarının da dikkatini
çekmiştir. Buna paralel olarak da
hükümetler yol ve otoban  yatı-

rımlarına önem ve öncelik ver-
mektedirler ki AB fonlarının önem-
li bir kısmı da bu yatırımlarda kul-
lanılmıştır.

Zincir mağazalarının çok geliş-
miş olduğunu söylediniz. Bu artışı
nedenlerini söyleyebilir misiniz?

10 milyon nüfusu ile komünizm
rejiminden yeni çıkan her ülke gibi tü-
ketim patlaması burada da yaşana-
caktı. Zaten küresel bir tüketim çıl-
gınlığı her ülkeyi etkisi altına almış-
ken Macaristan’ın da bundan nasibi-
ni alması çok doğaldır.

Yukarıda da belirttiğim gibi Ma-
caristan'da zincir mağazalar ve pe-
rakendecilik yatırımcılar için en göz-
de alanlar oldu. Özellikle son yedi yıl-
dır hipermarketlerin sayısında çok
ciddi artış yaşandı. Halkın alışveriş
alışkanlıkları son yıllarda hızla artan
süpermarket, hipermarket, indirim
mağazaları nedeniyle değişti. Bu
marketlerin büyük çoğunluğu baş-
kent Budapeşte ve büyük şehirlerde
bulunmaktadır.

Macaristan'da ağırlıklı olarak TES-
CO (İngiliz), AUCHAN (Fransız),
CORA (Fransız), METRO (Alman),
INTER- SPAR (Alman) gibi yabancı
sermayeli firmalar piyasaya hakim
bulunmaktadırlar.

Macaristan’da turizm de çok ge-
lişmiş durumda, değil mi?

Bildiğiniz gibi denize kıyısı ol-
mayan Macaristan'da termal turizmi
(3300 termal su kaynağı mevcuttur),

kongre turizmi, gece hayatı - eğlence,
Roma - Gotik sanatının en güzel bi-
çimini yansıtan Budapeşte nüfusun
dört katı kadar turist çekmektedir.
Dünya turizm sektöründe popülerlik
sıralamasında 12. sırada bulunmak-
tadır.

Budapeşte’yi görmeyenlerin mut-
laka görmesini tavsiye ederim.

Macaristan’da yatırım yapmak
isteyenler neler söylersiniz?

Macar piyasasında yer alabilme-
nin yollarından biri; burada bir tem-
silcilik  açılmasıdır. Şirket de kurula-
bilir, şirket kuruluşları çok basittir. Şir-
ket kurmak istemeyenler bir distrü-
bütör vasıtasıyla da ürünlerini Ma-
caristan’da pazarlayabilirler.

Macaristan’da toptan ve pera-
kende alıcılarının taleplerini zama-
nında karşılayabilmek için bu ülkede
yeterli stok bulundurmak şarttır. Lo-
jistik hizmetleri çok geliştiğinde ürün-
lerin alıcılar ulaşması çok kolaydır.

Öncelikle bizim Dernekle ilişkiye
geçmeleri, Macaristan piyasasını ta-
nımalarını ve bilinçli olarak yatırım
yapmalarını tavsiye ediyorum.

Osman bey, bildiğiniz gibi Ma-
caristan’ın son üç yıllık ekonomik
verileri şöyle:

Bu rakamlara baktığımızda
GSYİH nüfusa göre nispi olarak
yüksek görünüyor. KBMG ise fena
değil. Büyüme oranları giderek düş-
müş ve enflasyonda bir artış söz ko-
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Kişi
Yıl GSYİH Başına Büyüme Enflasyon İhracat İthalat  
(%) (Milyar $) Gelir ($) Oranı (%) Oranı (%) (Milyar $) (Milyar $)
2006 113,1 17.300 3,9 3,9 73,5 76
2007 138,4 12.980 1,2 8 93,8 93,4
2008 154,7 13.829 0,6 6,1 106,6 106,4



nusu. Dış ticaret hacmi 200 milyar
dolarlar mertebesinde. Bu rakamla-
rı nasıl yorumluyorsunuz?

Macaristan AB’ye üye olduktan
sonra ekonomisi hızla gelişti. AB
fonları sayesinde yatırımlar arttı.
Bankalar bu kaynakları uzun vadeli
ve ucuz maliyetle girişimcilere kredi
olarak verdi. Bu veriler yabancı ban-
kalarında buraya gelmesine sebep
oldu. Enflasyonda bir artış söz ko-
nusu. 2009 enflasyonu % 9,1 olarak
gerçekleşti. Bu oranlar kaygı yaratı-
cı durumda.

Macaristan AB başkanlığını 2011
başından itibaren aldı. Bu Türkiye-
Macaristan ticari ilişkilerini olum-
lu etkiler mi? Aşağıdaki tabloya
baktığımızda şu ana kadar ki ticaret
rakamlarımızın çok önemli olma-
dığını görmekteyiz.

Dış ticaret hacmimiz beklendiği
şekilde değil. Ama artacağını, ticari
ilişkilerimizin daha da gelişeceğini
düşünüyorum.

Biliyorsunuz Macaristan'ın NATO
üyeliğini (1998) ilk destekleyen ülke
Türkiye olmuştur. Tarihten gelen
önemli bir dostluğumuz vardır. Zaten
iyi ilişkiler içinde olduğumuz Maca-
ristan’la AB başkanlığı sürecinde de
iyi ilişkilerimizin gelişeceğini tah-
min ediyorum.

Macaristan’ın idari rejimi hak-
kında da kısaca bir bilgi verebilir
misiniz?

1990 yılında beri parlamenter sis-
tem ile yönetilmektedir. 386 sandal-
yeli parlamento 4 yılda bir yenilenir.
Çok partili sistem vardır; fakat iki par-
ti seçimlerde belirleyici rol oyna-
maktadır. 2010 Nisan ayında gerçek-
leşen iki turlu seçimde, son yirmi yıl-
dır koalisyonla yönetilen süreç so-
nunda, bugün tek partili hükümet or-
taya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir
ve  2 defa seçilebilme hakkına sahip-
tir. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi

Mart 2006 tarihinde yapılmıştır. 

Macaristanda fahri konsolos-
luklarınız var mı?

Macaristan'ın Türkiye'de dört fah-
ri konsolosluğu (İzmir, Kütahya, Te-
kirdağ, Gaziantep) vardır. Türki-
ye'nin de üç fahri konsolosluğu (Szi-
getvár, Szeged, Keszthely) bulun-
maktadır.

Osman bey isterseniz bu son bö-
lümde Türkiye ekonomisini konu-
şalım. Ekonomimizin son durumu-
nu Macaristan’dan da bakarak nasıl
görüyorsunuz?

Mustafa bey analizi kısaca şöyle
yapmak isterim.

■ Sıcak para ülkemizde ekonomi-
nin hararetini arttırmıştır. Doğrudan
yatırımlara yönelmeyen bir sıcak pa-
ranın aniden gitmesi halinde bundan
çok sıkıntı çekeceğimiz mutlaktır. Bu
nedenle Tobin vergisi gibi bir vergi-

nin uygulanmasını uygun görmek-
teyim. Ancak bu uygulama tüm ül-
kelerde olmalı. Aksi halde başarı
şansı az olur.

■ Dolaylı vergilerin bütçedeki ağır-
lığı vergi adaletsizliğini göstermek-
tedir. Dolaysız vergilere yönelmek ge-
rekir. Kayıt dışılığın önlenerek ver-
ginin tabanda yaygınlaşmasının ön-
celikli hedef olması gerektiğini dü-
şünüyorum. 

■ Döviz kurunun sürekli düşük ol-
ması ihracatçıları çok zor duruma dü-
şürdü. Bu sıkıştırmanın bir gün döviz fi-
yatının patlamasına yol açacağından
kaygılıyım. Ama bir gerçek daha var; o
da dövizde istikrarın çok önemli olduğu.

■ 2011 yılında bir ekonomik kriz
beklemiyorum.

■ Dolar’ın 2011 de psikolojik eşiği
aşacağını, 1,7 veya 1,8 TL’lere yük-
seleceğini tahmin ediyorum.

■ Üreten bir ekonomi olmamız
gerekir. Çok tüketen toplumların bir
süre sonra çok büyük sıkıntılara gir-
diğini çokça görüyoruz.

Osman bey söyleşi için çok teşek-
kürler ediyorum. Dernek çalışmalarınız
ve işlerinizde başarılar diliyorum. ■
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Yıllar İhracat Değişim İthalat Değişim Hacim Denge
2007 775.656 59,5 1.423.629 10,7 2.199.285 -647.973
2008 684.087 -11,8 1.286.114 -9,7 1.970.201 -602.027
2009/9 299.860 -45,8 651.476 -36,5 951.336 -351.616



HABER

USİAD Haber Merkezi
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4. İzmir İktisat
Kongresi
Başarıyla
Tamamlandı 

Destekleyicileri arasında derneğimiz USİ-
AD’ın da olduğu  “İzmir İktisat Kongresi”nin
Dördüncüsü 18-19 Şubat 2011 tarihinde Ege
Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleşti. Sempozyumun açılışına İzmir
Valisi Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Ege Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat
Anaç, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Jak Eskinazi, EBSO Yönetim Kurulu Üye-
si Bayram Talay katıldı.
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İzmir İktisat Sempozyumu’nda”
1923’ten 2011’e Genel  
İktisadiyatımız Tartışıldı…
“1923 İzmir İktisat Kongresini”

Ege’ye ve İzmirlilere armağan eden
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
130.’ncu Doğum Yıldönümü anısı-
na 18-19 Şubat 2011 tarihleri ara-
sında Ege Üniversitesi Atatürk
Kültür Merkezi’nde Geleneksel İz-
mir İktisat Kongresi  Sempozyumu
düzenlendi. 

Sempozyumun Sanayi ve Tica-
ret Oturumunda konuşmacı olan
USİAD İzmir Temsilcimiz Tacettin
Bayır, ülkemizin ekonomik olarak
zor dönemlerden geçtiğinin altını
çizerek, kalkınma ve gelişmedeki
en önemli rolün yerli üretim oldu-
ğunu tekrar vurguladı.

Sempozyumun ikinci günün-
de Bilim ve Teknoloji oturumun-
da konuşmacı olan USİAD Bilim
kurulu üyelerimizden Mahmut
Kiper, üretim ekonomisi için sa-
nayi ve teknoloji politikalarının
önemine değinen bir konuşma
yaptı.

Bu yıl  ilk kez olarak 1923 İzmir
İktisat Kongresi’nde yer alan ve
şimdiki İZMİR FUARI’nı doğuran;
“Nostaljik Yerli Malları Sergisi” de
88 yıl sonra yeniden hayata geçi-
rildi.



SÖYLEŞİ

Söyleşi: Şenol ÇARIK -Sohbetimize ilk olarak İTO’dan
aldığınız ödülle başlamak istiyo-
rum. Nasıl bir duygu bu, ödülü alır-
ken neler hissettiniz?

Çok önemli bir ödül bu. Hiçbir tor-
pil olmadan kazanılan bir ödül. Ora-
ya gidene kadar haberim bile yoktu bu
ödülü alacağımdan. Sadece bana ge-
len telefonlardan hissettim diyebilirim.
Türkiye’de maalesef birçok ödül de
parayla. Bu ödül gerçekten benim
için çok önemli. İTO’ya ve Sayın Baş-
bakan’ımıza çok teşekkür ediyorum.
Ama bir sitemimi de ifade etmeden ge-
çemeyeceğim. Çok geç kalındı diye
düşünüyorum. Bunu çok açık olarak
belirtiyorum. 31 yılını bu işe vermiş bir

değere geç verilen bir ödül bu. Türk
tekstil sektörüne bu sitemimi belirt-
meden geçemedim.

“POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ
TASARIMCI’ DEĞİLİM!”

-‘Türk tekstiline 31 yılımı verdim’
dediniz. Biraz kendinizden ve çalış-
ma yaşamınızdan bahseder misiniz?

1982 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu Tekstil Sanatları bölü-
münden mezun oldum. 1980 yılında
yani öğrenciyken profesyonel iş ha-
yatıma başladım. O günlerde tekstil pi-
yasasında bırakın ‘tasarımcı’yı ‘sti-
list’ kelimesi bile geçmiyordu, mode-
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Yılın Kadın Girişimcisi Tasarımcı Berrin Eser:

“Yabancı marka hayranlığını
bırakalım, yerli malı Kullanalım!”

Bugüne kadar birçok büyük
firmanın tasarımlarını yapan

Berrin Eser, kendi markası
Berr-In ile yakaladığı başarı
sonucunda İstanbul Ticaret

Odası’nın “Yılın Kadın 
Girişimcisi” ödülünü aldı.

4.5 milyon TL’lik cirosunun
tamamına yakınını ihracatla

oluşturan Berr-In’in bayan
dış giyim ürünleri modanın
başkenti Paris başta olmak

üzere Avrupa’nın birçok
ülkesinde seçkin butiklerin ve

mağazaların tercih ettiği bir
marka oldu. 2009’dan itibaren

iç piyasaya da açılan Berr-In,
ilki Bağdat Caddesi’nde olmak

üzere Türkiye’de mağazalar
açmayı hedefliyor. İstanbul

Tekstil ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birlikleri (İTKİB)
tarafından iki yıl üst üste
başarı sertifikası da alan

Berr-In ’in yaratıcısı; gerçek
bir sanatçı, gerçek bir 

tasarımcı Berrin Eser’le başarı
öyküsünü konuştuk…



listler vardı. Onlarla iş yürütülüyordu.
Tasarımcılar sonradan ortaya çıkma-
ya, bununla birlikte tasarımın da öne-
mi anlaşılmaya başlandı. Öğrenciyken
okulda bir hocamla birlikte benim
arzuladığım bir dersi sisteme koy-
duk. Yani hocamla birlikte tasarım der-
si vermeye başladık. İş yaşamıma tek-
rar dönecek olursam 1980 yılında
Zeki Triko ailesi bünyesindeki Hilmi
Triko’da stilistlik yaparak ilk profes-
yonel iş hayatıma başladım. Daha
sonra Türkiye’nin belli başlı firmala-
rından olan Vepa, Penyelüks, Porio, en
son da İpekyol olmak üzere hem ta-
sarım hem de üretim sorumlusu ola-
rak çalıştım. Bu firmalara deneyimle-
rimden dolayı çok büyük katkılarım
oldu. Sonra çalışabileceğim firma kal-
mayınca 7 yıl önce kendi işyerimi
kurdum. Türkiye’de firma sayısı maa-
lesef çok az. ‘Tekstilci’ çok ama, ‘firma’
sayısı gerçekten çok az!

Dile kolay 1980’den bu yana tasa-
rımcı olarak çalışıyorum. Ben popüler
kültür ürünü tasarımcı değilim…

-‘Popüler kültür ürünü tasarım-
cı’ değilim dediniz, sizce popüler
kültür ürünü tasarımcılar mı var
piyasada?

Evet çok sayıda hem de. Türki-
ye’nin tasarımcısıyım ben. Her gün ga-
zetelerde bir ünlüyü giydirdiği için, ne
olduğu belli olmayan, hiçbir tasarım
yeteneği olmadan sırf popüler kültü-
re hizmet eden insanlardan değilim.
Önemli olan kendi alanında kendi
işinde belli bir noktaya gelip ismini ka-
lıcı kılmak. Yoksa siz magazin dergi-
lerinde çıkmak için elinizden geleni ya-
parsanız bir modacı bir sanatçı ola-
mazsınız. Bu sanata da aykırı bir du-
rum zaten.

-Aklıma bazı isimler geldi ama
burada vermeyelim…

Ben tekstilci olarak doğdum diye-
bilirim. Çünkü babam tekstilciydi.
Perakende mağazaları vardı. Daha
sonra tekstil okudum. Kendimi bildim
bileli hep tekstille uğraştım, birçok ye-
niliğe imza attım. Ben devrim yaptı-
ğıma inanıyorum Türk tekstilinde.
Bunu sadece ben söylemiyorum bütün
piyasa biliyor aslında. Bazı insanlar çı-
kıyor ve çok tuhaf şeyler konuşuyor-
lar: “İşte, örmeyle dokumayı ilk kez

ben karıştırdım!”. Sanki ampulü bul-
muş gibi, telefonu bulmuş gibi (!)
Çok acı verici. Türkiye’de her önüne
gelen bir şey söyleyip, var olmayan bir
şeyle kendini ortaya koymaya çalışı-
yor. Tasarımcı olmak çok başka şey, ter-
zi olmak çok başka. Büyük bir kavram
kargaşası var maalesef.

“SANATÇI ÜLKESİNE
DUYARLI OLANDIR”

-Tasarımcılıkla terziliği ayıran
olgu nedir?

Sanatçı ruhu taşıyan kişi gerçek ta-
sarımcı olabilir. Sanatçı demişken de
şunun altını çizmek isterim. Gerçek sa-
natçının alt yapısı çok kuvvetli olma-
lıdır. Kitap okumayan, tiyatroya git-
meyen, sinemaya gitmeyen, ülkesine
duyarlı olmayan kişi ne sanatçı, ne de
tasarımcıdır.

Sanatçı ülkesine ve insanına du-
yarlı olan kişidir. Bu değerlere sahip
değilse bir kişi yani duyarsızsa zaten
sanatçı da olamaz.

- İstanbul’un önde gelen tekstil
firmalarının bulunduğu Bomonti
semtindesiniz. Kendi firmanızdan
söz eder misiniz biraz?

700 metrekarelik bir tasarım ofi-
sinde ekibimle birlikte çalışıyorum.
Ayrıca dışarıda üretim yapan 10 adet
atölye de yalnızca bizim için imalat
gerçekleştiriyor. Öte yandan genel
koordinatör görevini üstlenen oğlum

Görkem Ataç’la birlikte markamızı
ve şirketimizi daha da ileriye taşımak
için yeni hedeflere koşuyoruz.

-Kreasyonlarınızı başlangıçta Pa-
ris olmak üzere Avrupa’nın bir çok
kentinde butiklerde satışa sundunuz.
‘Moda’nın başkenti’ olan Paris’teki
seçkin butiklerin ve mağazaların
tercih ettiği markalardan biri olma
başarınıza da değinir misiniz?

Başlarken tek bir yerle başlamak;
hem kesin satışla, hem de ihracatla
başlamak mantıklı. 2007’de Fran-
sa’da seçkin butik ve mağazalara da-
ğıtım yapan büyük bir toptancıyla an-
laştım ve bu mağazanın showroo-
muna deneme amaçlı bir koleksiyon
gönderdim. Modellerimin sıra dışı
tarzı ve kalitesi sayesinde gelen yo-
ğun talep doğrultusunda ürünleri-
mizi ilk olarak Paris pazarına ihraç et-
meye başladım.

-2009’da markanızı iç piyasayla ta-
nıştırdınız. Bu kararı almanızdaki et-
kenler nedir?

Ben hep zaten iç piyasayı da isti-
yordum. Zamanı gelince iç piyasaya
girecektim. Sermayemizi oluşturduk-
tan sonra daha kuvvetli girmek adına
2009’da iç piyasaya girdik.

-Başarı öykünüze baktığımızda
‘tasarım’ ve ‘ticaret’ kavramlarını
birleştirdiğiniz göze çarpıyor.

Tasarım ve ticareti bir arada gö-
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türmek çok zor ama, evet böyle di-
yebiliriz. Aslında hala da zorlanıyo-
rum desem yalan olmaz. Çünkü maa-
lesef ülkemizde bir kültür çatışması
var. İnsanlarla aynı dili konuşamı-
yoruz. Tekstil sektöründe bunu yoğun
olarak yaşıyoruz, bu da çok yorucu
oluyor.

“AB VE AMERİKA’NIN PAZARI
OLMAMIZ İSTENİYOR!”

-Tekstil sektörümüzü ve bu sek-
törde faaliyet yürüten firmaların du-
rumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bütün üreticilere Allah kuvvet ver-
sin. Çünkü sistem öyle bir sistem ki;
‘Ey Türk sen hiçbir şey üretme, biz
ürettiklerimizi size satalım!’ diyen bir
Avrupa Birliği ve Amerika var. Hiçbir
şey üretmeyeceğiz ve onlar ürettikle-
rini bize satacaklar. Bakınız üniversi-
te mezunu çok sayıda eğitimli genç,
belki çok yetenekliler ama (Ben Türk
insanın çok yetenekli olduğuna ina-
nıyorum), bu sistemde kendi yetene-
ğinin farkına varamıyor. Çünkü bu ye-
teneğin ortaya çıkacağı bir ortam yok!
Türk gençliği de maalesef yabancı
markaların kasiyeri, satış elemanı ko-
numuna düşürülüyor. Yabancı bir
marka çok sıradan da olsa ülkemize
geliyor diye tantana koparılıyor.Bun-
lar çok üzüntü verici şeyler.

“BİZİ FASONCU
HALİNE GETİRDİLER”

-Sizce bu yabancı marka hayran-
lığı nereden geliyor?

Kompleksten. AB ve ABD öyle gü-
zel pazarlama yaptılar ki kendi ad-
larına: AB muhteşem ve büyük! Ken-
di insanımız üzerinde büyük bir Av-
rupa hayranlığı yarattılar. Kendimi-
ze hiç güvenmiyoruz. Fasoncu bir
ülke haline getirdiler Türkiye’yi. Öyle
güzel bir sistem oturttular ki; bakın
Avrupa markaları için Çin’de üretilen
mallar Türkiye gibi ülkelerde, Tür-
kiye’de üretilenleri ise Avrupa’da sa-
tılıyor, düşünebiliyor musunuz? Çün-
kü Türkiye’de daha kaliteli mal üre-
tiliyor. Kaliteli mallar kendilerine,
kalitesizler bize!. Üretici olarak işimiz
çok zor. Gelen yabancı firmalar birçok
mağazayla birlikte geliyor. Maalesef

insanımız da oralarda kuyruklar oluş-
turuyor.

-Sizce bu duruma nasıl bir çözüm
getirilebilir?

Her şeyden önce kendimize ve
kendi ürettiklerinize güveneceğiz ve
onları satın alacağız. Bu kadar kolay
mağaza açılmamalı bana göre! Bunun
sınırlandırılması gerekiyor.

“ÜLKEMLE GURUR
DUYUYORUM, YERLİ MALI

KULLANALIM!”

-Kendi ürettiklerimiz demişken,
geçmişte ‘Yerli Malları Haftası’ yay-
gın olarak kutlanırdı. Bugün ise
unutturulmaya çalışılıyor.

Evet haklısınız. Yurttaşları yerli
malına teşvik edici kampanyalar ge-
rekli. Bilinçli olarak sadece tüketen bir
toplum yaratılıyor. Avrupa’da, Ame-
rika’da ise bunun tersi olarak üreten
bir toplum yaratılmakta. Bunun so-
nucu olarak da bizim insanımız onla-
ra hizmet sektöründe hizmet veriyor.
Avrupa’nın hepsi milliyetçi, hepsi
kendi değerlerine sahip çıkıyor. En
önde de Fransa geliyor. Bilmelerine
rağmen asla İngilizce konuşmuyorlar.
Sarkozy, en son diskoteklerde Fran-
sızcadan daha çok İngilizce parçalar
çalındığı için önlem aldı.

-Önümüzdeki döneme ilişkin
planlarınız projeleriniz neler?

Satış noktalarımı artırmak istiyo-
rum. Hem yurt dışı hem yurt içi. Yur-
tiçinde de bunu mağazalaşarak yap-
mak istiyorum. İlk mağazamızı Bağ-
dat Caddesi’nde açarak işe başlıyoruz.
Ürettiğim ürünlerin tüm dünyada sa-
tılması isteğim var. “Berr-In İstan-
bul” olarak. Bu isimle gerçekleştirmek
istiyorum hedefimi.

-Neden özellikle İstanbul ismini
tercih ediyorsunuz?

Yabancı isimler, İtalyanca isimler
koyuyor ya bazı firmalar, altına da Pa-
ris, Milano ekleyenler var. Bunu eleş-
tiriyorum. Bu yüzden özellikle İstan-
bul’u vurguluyorum. Ben ülkemle
gurur duyuyorum, kendi tasarımcı-
larımla gurur duyuyorum.

“GENÇLER ÇOK EMEK VERMELİ”

-Sanatçının, tasarımcının duru-
şuna sıkça değindiniz. Alttan gelen
genç bir kuşak var; bu işin okulunu
okuyan, bu alanla uğraşan. Onlara
yönelik tavsiyeleriniz neler?

Bu iş tecrübe işi, birikim işi. ‘Genç-
lere fırsat verelim’ sözünü maalesef ba-
zıları yanlış anladı. ‘Okuldan mezun
olur olmaz genci alacaksın, kendin kal-
kıp yerine onu oturtacaksın’ olarak an-
layanlar oldu, bu sözü. Genç enerji do-
ludur; koşturacak, araştıracak, geli-
şecek…

Vücudu yorulurken beyni gelişe-
cek. Beyin geliştiği zaman da her şey
sırayla. Zaten o koltuğa oturacak.
Hiçbir emek vermeden gençlerimizin
büyük bir bölümü maalesef çok kısa
yoldan ‘köşe dönme’ hayaline kapılı-
yor. O yüzden gençlerin emek ver-
mesini istiyorum. Çalışarak, emek ve-
rerek, öğrenerek bir yerlere gelmesini
istiyorum. Ve bu iş yetenek işi. Her-
kesin yetenekli olduğu alanlar farklı.
Herkes sanatçı, tasarımcı, tekstilci ola-
maz. Herkes yeteneğini fark edip,
hangi yönde yetenekliyse o yönü he-
def alıp çalışmalıdır. ‘Çalışmak, çalış-
mak, çalışmak!’ olarak özetliyorum
bunu. Kendini yenileyerek çalışmak…

-Son olarak neler söylemek ister-
siniz?

Türkiye’nin artık gerçekten tasa-
rımcılarına, sanatçılarına sahip çıkıp;
sektörü zarara uğratan, zedeleyen,
ne olduğu belli olmayan bir anda
parlayan isimleri elemesi gerekiyor.
Ancak bu şekilde kaliteyi yakalarız. Bu
kadar karmaşa arasında işi bilen bil-
meyen, ne olduğu belli olamayan in-
sanların olduğu bir ortamda kalite-
sizlik de olur. Gelişmiş ülkelerin, mo-
dada ilerlemiş ülkelerin bu kadar iler-
lemiş olmalarının nedeni bu. Sanatın
içerisinde büyüyorlar, gerçekten o işi
anlayan kişiler yapıyor. Türkiye’nin de
artık bu işi gerçekten bilen insanlara
fırsat vermesi gerekiyor. Ancak bu
şekilde firmalar da, çalışanlar da ka-
lıcı olur. Ben de Türk tekstilinde kalı-
cı olduğumu düşünüyorum, tam 31
senedir…

-Çok teşekkür ederim.
Ben de sizlere teşekkür ederim.

USİAD’a çalışmalarında başarılar di-
liyorum. ■
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MAKALE

Dr. Beşir DOSTER 

Y
ıl 1937. ATATÜRK Aydın ilinin
Nazilli ilçesinde bir dokuma
fabrikasının açılışını yapıyor.

Bütün hazırlıklar tamam. Makineler
çalışıyor, iplikler iniyor, makaralar
sarıyor. Davetliler, o yılların bu tenha
kasabasında devlet eliyle ulusal bir
üretimin, böylesi büyük bir fabrika ile
gerçekleşmesinin mutluluğunu ya-
şıyor. Derken, bir teknik arızadan
ötürü makineler susuyor, gürültü ke-
siliyor. Ardından bir koşturmaca, bir
telaş, sonuçta arıza gideriliyor. Tekrar
bobinler dönüyor, iplikler sarılıyor.
GAZİ memnun, mütebessim. Sakin,
güvenli adımlarla makiniste doğru
yürüyor. Kutluyor onu öncelikle ve
ekliyor: “BU MAKİNELER SUSMA-
SIN. BUNLAR CUMHURİYET’İN
SESİDİR”.

Anadolu kırsalının en ıssız köşe-
lerine kadar Uşak, Turhal, Alpullu, Es-
kişehir şeker fabrikaları, Bakırköy,
Malatya dokuma fabrikaları hep o
Cumhuriyet’in sesi, nefesi, senfonisi
olarak yayılıp gelişiyor. Öyle ki Div-
riği demir arıtım tesisleri, devasa Ka-
rabük demir- çelik fabrikaları, İzmit
kâğıt- karton kuruluşlarından öte
devlet Sivas’ta, Eskişehir’de vagon,
Kayseri’de uçak yapmaya yöneliyor.
Kısacası Cumhuriyet’in sesi Anado-
lu’nun kuş uçmaz kervan geçmez
yörelerine yansıyor, yayılıyor. Üreti-
min, ulaşımın, enerjinin kapılarını
açıyor. Bütün bu yapılanlar Anado-
lu’nun küçük yörelerinin büyük ku-
ruluşları olarak o günlerin ve gelecek
yılların ihtiyacını karşılayacak nitelikle
planlanıyor.

O yıllarda işin en güzel yanı ken-
di ürünümüzü, kendi topraklarımız-
dan, kendi emeğimizle üretiyor ol-

mamızdı. Demirimiz, bakırımız, bor
cevherimiz, kromumuz özetle bu gü-
zel yurdun yeraltı serveti olarak gün
yüzüne çıkıyor, dünya pazarlarına
açılıyordu. Keza kendi tütünümü-
zü, kendi çayımızı, kendi pamuğu-
muzu ekip, biçip, üretip işliyorduk. O
yılların harpten yeni çıkmış Türkiye’si
riskli borçlanmak bir yana, ayrıca
Osmanlı’dan kalan borçları ödüyor-
du. Az şey mi? Unutulmasın ki daha
savaş henüz bitmiş, toz barut koku-
su yeni yeni çekilmişken Cumhuriyet
hükümeti Şubat 1923’te İzmir’de İk-
tisat Kongresi topluyordu. Ardından
tarımı, sanayiyi teşvik yasaları çıka-
rıyordu. Dahası ETİBANK, SÜMER-
BANK gibi bankalar kurarak mali bi-
rikimi sağlıyor, borçlanmanın fela-
ketini yaşayan Osmanlı’dan ders
alıp, enseyi karartmadan
kalkınmanın yolları-
nı arıyordu.

Sonuçta Türkiye son yıllara kadar
yeryüzünde kendi kendine yeten bir-
kaç ülkeden biri olarak onurlu, ba-
ğımsız bir devlet olmanın kudretini,
gücünü yaşıyordu. Planlı kalkınmayı
ödün vermeksizin uygulama sonucu,
borçsuz büyüyen, yolu- okulu- has-
tanesiyle, çağdaş- akılcı- bilimi rehber
edinen donanımıyla, saygın devlet
kimliği taşıyordu. Türkiye Cumhuri-
yet’i Ortadoğu’nun, Balkanların, İslam
ülkelerinin, ekonomik ve kültürel kal-
kınmasını imrenerek izlediği örnek bir
devletti. 

TBMM çağın tüm geçerli yasala-
rını kendi öz iradesiyle vatandaşının
ihtiyaçlarına göre düzenliyordu. Şim-
di ise yeraltı ve yerüstü zenginlikle-
rimizi işleyen tesislerimiz gün geç-
tikçe azaldı. ■

CUMHURİYET’İN SESİ
GÜR ÇIKMIYOR ARTIK.

Cumhuriyet’in Sesi 



Söyleşi: Hatice DENİZ 1) Osmanlı İmparatorluğunun son
döneminde demiryoluna verilen öne-
min nedenleri nelerdir?

19. Yüzyıl, Avrupa’da kapitalizmin
teknolojik olarak büyüme yıllarıdır.
Sanayi Devriminin yaşandığı bu yıl-
larda, kapitalist üretimdeki büyüme
hem ülke dışında yeni pazarlar elde
etme, hem de ülke dışından ham mad-
de kaynaklarını ülkeye getirme ge-
reksinimi doğurmuştur. Batı ile ilişki-
lerini geliştirmeye çalışan Osmanlı
Devleti, demiryolu ulaşımına yönelik
bir politika geliştirmiştir. Ancak bu
politika Batı’nın gereksinimlerini kar-
şılamak üzere yürürlüğe sokulmuştur.
Seçilen yol güzergâhları bu kanıyı
doğrulamaktadır.

1839 yılında Tanzimat Fermanı son-
rasında, Osmanlı Devleti’nin ulaşım-
yol politikası ana hatlarıyla yabancı ser-
mayenin yönlendiriciliğinde ve ülke ge-
reksinmeleri ve çıkarları ile ekonomik
yararlılık gözetilmeden oluşturul-
muştur. Tanzimatçılar, daha sonraları
ekonomik kalkınmayı sağlamak için
demiryolları inşa etmek gerektiğini
savunmuşlardır. Savundukları bu mo-
del, yurt içi verimli tarım alanları ve
hammadde kaynaklarını limanlara
ulaştıracak bir sistemden oluşmuştur.
Bu amaç için İzmir-Aydın, İzmir-Ma-
nisa ve daha sonra Denizli, Afyon, Es-
kişehir, Bandırma‘ya uzanan hatlar ile
Mersin-Yenice-Adana-Fevzipaşa-İs-
kenderun demiryollarının yapımına
girişilerek, hammadde ve tarım ürün-
lerinin gerek ülke içinde, gerekse Av-
rupa’da dolaşımı sağlanmıştır. Bunun
dışında Bağdat’a kadar uzanan Hicaz
Demiryolu hattının yapımı ve imtiyaz
hakkı Almanlara verilmiştir. Böylece

Anadolu’nun güneyindeki hammadde
kaynakları Almanlara açılmış ve Ana-
dolu üzerinden doğudaki pazarlara da
ulaşma olanağı sağlanmıştır.

Emperyalist güçler tarafından Os-
manlı Devleti’ne dayatılan demiryolu
ulaşım sistemi, kapitalist sermayenin is-
tekleri ve çıkarları temel alınarak oluş-
turulmuş bir yarı sömürge sistemidir.

2) Türkiye Cumhuriyetinin ku-
rulduğu yıllarda demiryoluna verilen
önemin nedenleri nelerdir?

Yeni kurulan genç Türkiye Cum-
huriyeti, halkın büyük çoğunluğu fa-
kir ve eğitimsiz, sanayi kuruluşları
yok denecek kadar az ve sermaye bi-
rikiminden yoksun, geri kalmış bir
ülke konumundaydı. 1923 yılında fab-
rika sayısı 140 kadardı, demir-çelik, çi-
mento ve kâğıt üretimi yoktu. Demir-
yolu uzunluğu toplam 3.700 km idi. Bu
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şartlar altında ülkenin her alanda ge-
lişmesi ve kalkınması için büyük emek-
ler verilmiştir. Genç cumhuriyetin eko-
nomik olarak kalkınması için demir-
yoluna büyük önem verilerek, ülkeyi
demir ağlarla, bir uçtan bir uca örmek
için olağanüstü gelişmelere imza atıl-
mıştır. Yabancıların elindeki demir-
yolları millileştirilerek, her yıl yeni
hatlar açılmıştır. 1940 yılına gelindi-
ğinde toplam demiryolu uzunluğu
7.500 km olmuştur. Demiryolunun
ulaşım sektöründeki payı %40 seviye-
sindedir. Ancak 1950 yılından sonra
%10 seviyesinin altına düşmüştür.
Buna bağlı olarak karayolu taşımacılı-
ğı giderek artmıştır. Demiryolu taşı-
macılığı hem güvenli, hem de ekono-
mik, hem de çevreye daha az zarar ve-
ren bir sistemdir.

3) Kendi içimizden çıkan kömüre
bağlı bir sistem yerine, bizi yabancı
petrole bağımlı hale getiren karayo-
lunu seçmekteki neden nedir ve bu
bağlılık ulaşımımızı nasıl etkiledi?

II. Dünya Savaşı’nın ardından hız-
la gelişen motorlu taşıt sanayisi ile iş
makineleri teknolojisindeki yenilikler,
ulaşımda karayolunun önemini arttır-
mıştır. Türkiye, 1948 yılında Amerika

Birleşik Devletleri’nden karayolu ulaş-
tırması konusunda bir rapor istemiştir.
Hazırlanan bu rapora göre (Hilts Ra-
poru), doğrudan doğruya Bayındırlık
Bakanlığı’na bağlı ‘Yollar Genel Mü-
dürlüğü’ kurulması istenmiş ve nasıl
kurulacağının tarifi de ortaya kon-
muştur. Böylece 1950’li yıllarda Truman
Doktrini çerçevesinde Marshall Pla-
nından sağlanan makinelerle, makineli
yol yapımına geçilmiştir. Bu yıllardan
sonra, tamamen dışa bağımlı olan ka-
rayolu taşımacılığının payı %40’tan
%95’e ve tamamına yakını öz kaynak-

lardan sağlanabilen demiryolu taşı-
macılığının payı %40’tan,  %5 seviye-
sine inmiştir ya da indirilmiştir demek
de yanlış sayılmaz.

Eğer ülke yönetimini emperyalist
güçlere ya da işbirlikçilerine bırakır-
sanız, gelinen sonuç bundan farklı
olamaz.  Gelişmiş ülkelerde kentler ara-
sı insan ulaşımı ve yük taşımacılığı, çok
büyük oranda demiryollarıyla yapıl-
maktadır. Çünkü

l 2x2 şeritli bir otoyolun yapım
maliyeti ile, 400 km hız yapabilen bir
demiryolu güzergahının yapım mali-
yeti yaklaşık eşit düzeydedir. Ancak
otoyolda tünel ve köprüyol olması
durumunda maliyet katlanarak art-
maktadır.

l 2x3 şeritli bir kilometre otoyolun
yapım maliyeti, bir kilometre çift hat-
lı ve sinyalizasyonlu demiryoluna
göre,  yaklaşık 6 kat daha fazladır.

l Tünel ve köprüyol olmadığı du-
rumlarda, başka bir anlatımla düz ara-
zide, 1 km demiryolu 1,4 milyon dolara
yapılırken, 1 km 2x3 şeritli bir otoyol
ise, 8 milyon dolara yapılmaktadır. 1
km 2x2 bölünmüş yol - çift yol ise düz
arazide,  2,4 milyon dolara yapılmak-
tadır.

l Karayolları, demiryolu taşımacı-
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lığına göre, 10 kat daha fazla yakıt tü-
ketmektedir.

l Yolcu taşımacılığında demiryolları,
karayollarından 12 kat daha ucuzdur.

Demiryolu taşımacılığının bütün
bu ekonomik avantajları bilinirken,
karayolu taşımacılığında ısrarcı olmak
çok anlamlıdır. Demiryolu, karayolu,
havayolu ve deniz yolu taşımacılığı bir-
birileriyle kıyaslandığında, ortaya çıkan
gerçekler şaşırtıcıdır;

l Demiryolu taşımacılığı diğer ula-
şım sistemlerine göre çok daha sürat-
li (havayolu dışında), konforlu gü-
venli ve ekonomiktir.

l Demiryolu taşımacılığı doğal çev-
renin korunmasında en uygun sis-
temdir; daha fazla sayıda yolcu taşıması
nedeniyle nüfus yoğunluğu fazla olan
bölgelerde en iyi ulaşım sistemidir.

l Demiryolu taşımacılığı gürültü
düzeyi en düşük araç türüdür.

l Demiryolu taşımacılığı tüketilen
enerjide büyük tasarruf sağlar.

l Demiryolu taşımacılığı trafik ka-
zaları ve bu kazalarda yaşanan kayıplar
açısından, en düşük verilere sahiptir.

Bütün bunlar göz ardı edilerek,
ulaşım sistemini dışa bağımlı olan pet-
rol üzerine kurmak, kelimenin tam
anlamıyla ihanettir. Anımsayın, gü-
nümüzde demokrasi kahramanı ol-
duğu öne sürülen Turgut Özal ne di-
yordu: “Demiryolunu komünistler is-
ter.” Bu sahte demokrasi kahramanı,
ABD’de karayolu taşımacılığı payının
%27, demiryolu taşımacılığı payının
%38, havayolu taşımacılığı payının
%24, denizyolu taşımacılığı payının

%11 olduğunu bilmiyor mu? Ülke-
mizde ise karayolu taşımacılığı payını
%95, demiryolu taşımacılığı payını %4
seviyelerine getirenlerden hesap sor-
madıkça, bu sömürü düzeni aynen
devam edecektir.

4) Devletin karayolu ulaşımına
harcadığı bütçenin, demiryolundan
fazla olması ulaşımda zarara düşme-
mize neden oldu mu? Karayolu ula-
şımında özellikle otoyol çalışmaları
hakkında neler söylenebilir?

1960 yılı sonrasında izlenen planlı
kalkınma dönemlerinde, bütün beş
yıllık kalkınma planlarında hep kara-
yolu ulaşımına ayrılan yatırım payı, de-
miryolu ulaşımına ayrılan yatırım pa-
yından fazla olmuştur. Uygulanan do-
kuz kalkınma planında, ortalama ola-
rak karayolu yatırımları için %57, de-

miryolu yatırımları için %16 pay ay-
rılmıştır. Geri kalan %27 yatırım payı
ise denizyolu, havayolu ve boru hatları
ulaşımına ayrılmıştır. Bu verilerden
ve yukarıda söylediklerimden de an-
laşılacağı üzere, yanlış ulaşım seçene-
ğinin seçilmesi sonucunda, ülkemiz sü-
rekli zarara uğratılmıştır ve bu zarar ha-
len devam etmektedir.

Otoyol dönemi olarak adlandırılan
1980 sonrasında, otoyol yapımına bü-
yük hız verilmiştir. Otoyol, sadece mo-
torlu taşıt trafiğine ayrılmış, en az iki
şeridi bulunan, geliş ve gidiş yönleri-
nin birbirinden ortadaki refüjle (orta
kaldırım) ayrıldığı karayoludur. Oto-
yollarda giriş ve çıkışlar az sayıda ve
denetimlidir. Küçük yarıçaplı büküm-
ler (kurb, viraj) ya da büyük eğimler
(meyil, yokuş) gibi araba sürmeyi zor-
laştıran yol koşulları ortadan kaldırıl-
mıştır. Otoyollar genellikle ücretlidir ve
kalabalık yerleşimlerin içinden değil,
yakınından geçer. Başlangıç ve bitiş
noktaları arasında olabildiğince düz bir
çizgi üzerinde yapılan otoyollar, yük-
sek hız, güvenli yolculuk, sürücü ve
yolcular için rahatlık, kolaylık gibi
avantajlar sağlar. 

Ancak ülkemizde politik tercih ve
bir takım maddi avantajlar uğruna, ya-
pılan otoyolların küçük yerleşim alan-
larının içerisinden geçebilmek ya da
geçmiş olan yolu korumak için, yolla-
rın gereksiz yere uzatıldığı ve stan-
dartlarının düşürüldüğü çok açık ola-
rak görülmektedir. Bu otoyollarda;

l Var olan düşük kotların yerine
yüksek kotların seçilmesinin,

l Göreceli olarak daha duraylı (sağ-
lam) alanlar varken, duraysız alanların
seçilmesinin,

l Gereksiz şekilde daha uzun gü-
zergâhların seçilmesinin,

l Geometrik standartların düşü-
rülmesinin,

l Güncelliğini koruyan ana fay ku-
şakları boyunca güzergâh yerleştiril-
mesinin,

l Yapım ve işletme maliyetlerinin
gereksiz yere arttırılmasının 

Olumsuz etkileri açıkça görülmek-
tedir.  Ankara - İstanbul arasında yapı-
lan otoyolda, 250 km si Kuzey Anado-
lu Fayı boyunca yerleştirilen Kızılca-
hamam - Gerede - Bolu - Düzce güzer-
gâhının seçilmesiyle,  yukarıdaki tüm bu
olumsuzluklar yapılmıştır. Sadece bu ör-
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nek ile, otoyollarla ilgili başka bir şey
söylemeye gerek yok kanısındayım.

5) Osmanlı İmparatorluğu döne-
miyle, Cumhuriyet dönemi demir-
yoluna bakışın farklılıklarının ne-
denleri hakkında ne söyleyebiliriz?

Osmanlı Devleti zamanında yapılan
demiryolları, emperyalist devletlerin
sömürme işlevini yerine getirmek için
planlanmıştı. Hâlbuki cumhuriyetin
demiryolları, ülke kalkınmasını ateş-
lemiş, sanayileşmenin öncüsü olmuş-
tu. Yani kısaca biri emperyalizme hiz-
met için, diğeri ulusal kalkınma için ya-
pılmıştı. İşte cumhuriyetimizin 10. Yıl
Marşı’ndaki “Çıktık açık alınla, on yıl-
da her savaştan” sözünün içi sosyal,
toplumsal devrimlerin yanı sıra de-
miryollarıyla, fabrikalarla, Sümer-
bank’la, Etibank’la doludur. Planla-
nan bu hedeflere ulaşmak için; sınırsız
yurt sevgisi, inanç ve özverinin ya-
nında, bilinçli, kararlı, örgütlü ve dev-
rimci bir tavır sergilenerek genç Tür-
kiye Cumhuriyeti bugünlere gelmiştir. 

6) 1950 sonrası demiryolundaki
değişimler ve alınan kararlar nelerdir?
Demiryolu şu anda ne durumdadır?

Türkiye’de 1950 sonrasında de-
miryollarına verilen ağırlık, karayolları
lehine değiştirilmiştir. 1950’li yıllar-
dan bugüne kadar sürdürülen dışa
bağımlı ulaşım politikaları, bugün Tür-
kiye’yi demiryollarında, Avrupa’nın
en geri ülkesi durumuna getirmiştir.

1950’li yıllarda Truman Doktrini
çerçevesinde Marshall planı gereğince;
Türkiye’de lokomotif fabrikası kurul-
masına, denizyollarına ağırlık verilme-
sine ve demiryollarının geliştirilmesine
destek verilmemiştir. Bu yıllarda 33 di-
zel lokomotif hibe edilerek, demiryolu
politikasına destek veren politikacıla-
rımız susturulmuş ve daha sonra bu di-
zel lokomotiflerin yedek parça alımı için,
bu lokomotiflerin fiyatlarının çok üs-
tünde ödemeler yapılmıştır. 1959 yılın-
da Ankara - İstanbul demiryolunun
elektrifikasyon projesi, bütün işlemler
bitmişken son anda iptal edilmiştir.
Böylece Türkiye bugüne kadar mil-
yonlarca dolar zarara uğratılmıştır.

Bugün yaklaşık 11.000 km ye varan
demiryolu şebekesi bulunan Türki-
ye’de, bunun ancak beşte biri elektrik-
li, üçte biri sinyalizasyon sistemine sa-

hiptir ve ortalama hız saatte yaklaşık 80
km’dir. Siyasi iktidarın Yüksek Hızlı
Tren projesi, yüksek hızdan ziyade,
yüksek göz boyama projesidir. Avrupa
Birliği ülkelerinde, demiryollarında or-
talama hız saatte yaklaşık 300 km’dir ve
ulaşımda demiryolunun payı %30’lar se-
viyesindedir. Bu ülkelerde, demiryol-
larının ortalama hızını saatte 500 km ye
çıkartmak için Aerotren (hava treni)
ve Maglev (manyetik kaldırma) trenle-
ri ile yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ja-
ponya’da 515 km olan Tokyo - Osaka
hattı 270 km/saat hız treni ile yüz on beş
dakikada alınmaktadır ve yılda 130
milyon yolcu taşınmaktadır.

Bugün bütün dünyada demiryol-
ları, 3–4 saat süren yolculuklarda avan-
tajlı bir ulaşım sistemidir. 1000–1500 km
ye varan uzunluklar, demiryolunun
avantajlı potansiyel taşıma mesafesidir.
Dünyada bugün ulaşılan 400- 500 km
sürat yapan demiryolu hızı, ileri tek-
noloji sayesinde yeni bir çağ açmıştır.
Bu yüzden demiryolu ulaşımı, hem
konfor, hem ekonomik, hem de gü-
venlik açısından karayollarını çok ge-
ride bırakan bir sistemdir.

Türkiye gibi, kaynak sorununun bü-
yük boyutlara ulaştığı gelişmekte olan
ekonomilerde, dengeli, kararlı, kap-
samlı, ileriye dönük, daha az dışa ba-
ğımlı, ülkenin stratejik konumuna ve
koşullarına uygun ve ekonomik olan
Ulusal Ulaşım Planı yapılmalıdır ve bu
planın kararlılıkla, vakit yitirilmeden

yaşama geçirilmesi gerekmektedir.
Ulusal Ulaşım Planının temel ilkeleri de
şöyle sıralanmalıdır;

l Ülkeye alt yapı maliyeti düşük ol-
malı,

l İşletme,  bakım ve onarım maliyeti
en az olmalı,

l En az enerji bağımlılığı yaratma-
lı ve az enerji tüketmeli,

l Denizyolu ve demiryolu gibi geri
dönüşümlü enerji kaynakları kullana-
bilen ulaşım sistemleri özendirilmeli,

l Yüksek hız ve konforlu yolculukta
güvenli ulaşımı sağlamalı,

l Çevreyi tahrip etmemeli,
l Bütünleşmeye elverişli, yani biri bi-

rine rakip olmayıp tamamlayıcı olmalı,
l Kentler arası yolculuğu, kent içi

yolculukla bütünleştirebilmelidir. ■
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UĞUR MUMCU / İSTERLER Kİ SUSALIM

Uğur Mumcu antiemperyalist, devrimci, toplumcu, öncü bir gazeteci;
mücadeleci aydın; hiçbir baskıdan yılmayan namuslu bir yazardı.
Neden katledildiği sorusunun yanıtı, bugüne ışık tutan yazılarında
ortaya çıkıyor.

AHMET TANER KIŞLALI / TANRI’YI KİM KULLANIR

Kışlalı, değerli bir bilim adamı, eylemci bir aydın, dürüst bir yazar ve
siyasetçi, Atatürk’ü özümsemiş ve onun değerlerini ödünsüzce
hayata geçirmiş bir Kemalist’ti. Katledilişinin nedenini güncelliğinden
bir şey yitirmeyen yazılarında bulacaksınız.

Demokrasi Kitaplığı 

Katledilen aydınlarımızın düşünceleriyle günümüze
ışık tutuyoruz. Bir aydının düşüncelerinin katledilerek
yok edilemeyeceğini bu kitaplarla bir kez daha
hatırlatıyoruz. Unutmayınız, hatırlayınız.

Cumhuriyet Kitaplar’ından 
Karanlığa Karşı Kitaplar
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BAHRİYE ÜÇOK / ŞERİAT SARMALINDA TÜRKİYE

Bahriye Üçok, dini siyasete malzeme yapan politikacılara karşı
Cumhuriyet devrimlerini savunan bir yurtsever, Türkiye’nin ilahiyatçı
ilk kadın öğretim üyesiydi. Neden öldürüldü sorusunun yanıtı, 
güncelliğini koruyan yazılarında bulunuyor.

MUAMMER AKSOY / DEVLET HUKUKLA YAŞAR 

Muammer Aksoy, Türkiye’nin en özgürlükçü anayasasını hazırlayan
yurtsever bir hukukçu, dürüst bir siyasetçi ve büyük bir Aydınlanma
devrimcisiydi. Neden öldürüldü sorusunu yanıtını yazdıklarında 
bulacaksınız.

CAVİT ORHAN TÜTENGİL / MEMLEKET SAAT AYARI

Tütengil. Türkiye’de batılılaşmanın öncüsü, Aydınlanmacı bir bilim
adamı, yurtsever bir aydın, birçok sosyal sorumluluk projesine imza
atmış bir dava adamıydı. Katledilmesinin nedeni, ülkemizin bütün
güncel sorunlarına işaret eden yazılarında yatıyor.



Yazar: Sıtkı ULUÇ

P
rof. Ahmet Taner Kışlalı’nın, çağdaş Kema-
lizm’in en güçlü ve tutarlı savunucularından ol-
duğu kesindir. Öldürülmesinin nedeni de budur

‘netekim’…
Kışlalı Kemalizm’in ne olduğunu ne olması ge-

rektiğini gençlere en iyi anlatan bilim adamlarından
biriydi.

‘Geçmişin bekçiliği değil geleceğin öncülüğü…’
Prof.Kışlalı’nın katledilmesinden sonra aile ar-

şivlerinin büyük bir bölümü bana aktarıldı.Yazılar, ki-
taplar, müsveddeler, resimler, kasetler, görüntüler, ku-
pürler.. Binlerce...

Aslında bu kitap yazılmamalıydı, yazılmasına

gerek duyulmamalıydı.Kışlalı’nın
öldürülmesinden bu yana 10
yıl geçti... Bu süreçte, Ke-
malizm’i (ve Kışlalı’yı) anla-
tan onlarca kitap çıkmalıydı.

Ama öyle olmadı…
Cinayetten 10 yıl sonra,

Batı Avrupa’dan kesin dönüş
yapıp 35 yıl süren bir gurbet
edebiyatına son verdiğimde şa-
şırarak gördüm… Kış-
lalı unutulmuş sayılır…
Kışlalı’nın unutulması belki o
kadar önemli değil ama Ke-
malizm unutulur mu? Unut-

turmak isteyenler bol elbette ama
unutulur mu? Bu kitap birinci bö-

lümünde Kemalizm ideolojisini, sa-
dece Kışlalı’nın derlenmiş ve özet-

lenmiş ifadeleriyle o’na anlattırıyorum.
İkinci bölümünde de, Kışlalı’nın ki-

şiliğini ve insanlığını hatırlatmanın
yararlı olabileceğini  düşündüm. Ata’mı-

zın ve sevgili kayınpederim Prof.Ahmet
Taner Kışlalı ‘nın ruhlarına saygıyla,

özellikle laik Türkiye Cumhuriyet’inin
emanetçisi gençlerimizin bir el kitabı olur
umuduyla sunuyorum.

Anadolu Yayınevi – Eylül 2010 

Prof. Ahmet Taner Kışlalı ve Kemalizm 

Tanıtım: Hatice DENİZ

B
arış Doster, çok yönlü bir araştırmacı, eski bir

gazeteci, ama her şeyden önce üretken bir ta-

rihçi olan Orhan Koloğlu’yla yaptığı söyleşi-

leri kapsamlı bir kitap haline getirdi. Destek Ya-

yınevinden “Bilimselden ‘Medyatik’e Tarih” isimli

yayımlanan kitap; Orhan Koloğlu’nun tüm sıfatla-

rının, unvanlarının önünde “Tarihçiliğinin” geldiğini

vurguluyor.
Koloğlu’nun geçmişine, yaşamına dair pek çok

sorunun kendisince yanıtlanması ve onun “Medya-
tik Tarihçilik” ve “Tarihin Medyatikleşmesinin Sa-
kıncaları” konusunda yaptığı açıklamalar bu çalışmayı
hem kapsamlı bir biyografi; hem de iletişim ve ta-
rihi analizler bakımından akademik bir kaynak ha-
line getirmiştir. Kitapta, konularına göre ayrı ayrı an-
latılan bölümlerdeki anılar, deneyimler, tarih üze-
rine tartışmalar ve eleştiriler Orhan Koloğlu’nun “Ga-
zeteciliği ve tarihçiliği ayrı ayrı uyguladığını” gösteriyor.
Barış Doster, hocası Orhan Koloğlu için, tarihsel sü-

reç içindeki olgulara bakışı, eğilip bükülmeden mü-
cadele etmesi ve kişiliğindeki duruşu sebebiyle
Stefan Zweig’ın Montaigne için kullandığı deyimi kul-

lanıyor “Bütün özgürler gibi yalnız, bütün yalnızlar
gibi özgür…” diyor. “Koloğlu ile yaptığımız uzun söy-
leşiler sadece tarihe ilişkin ikinci bir doktora eğitimi
olmadı, aynı zamanda hayata ilişkin de çok öğreti-
ci oldu benim açımdan…” diyerek çalışmasının ken-
disi için önemini ifade ediyor.

70 kitabı, 100 kadar bildirisi, 550 makalesiyle ve
çocukluğundan beri topladığı belgelerle oluşturdu-
ğu dev arşivini, bildiklerini her isteyenle cömertçe
paylaşan; Tevfik Fikret’in deyimiyle “Fikri hür, irfa-
nı hür, vicdanı hür” bir aydın olarak çalışmalarını ara-
lıksız sürdüren Koloğlu’nun; tarihçiliğe hazırlık yıllarının,
dış deneyimlerden aldığı derslerin, komşularımızın
bize nasıl baktığının, Atatürk Devriminin ve bu
devrimin evrensel boyutunun sorulup cevaplandı-
ğı söyleşi kitabı; onun hayatına, deneyimlerine,
analizlerine dikkat çekiyor.

Kitabın Künyesi: Orhan Koloğlu Kitabı, 
Bilimselden Medyatike Tarih.
Söyleşi: Barış Doster, Destek Yayınları, İstanbul.

“ Orhan Koloğlu ile Bilimselden Medyatik’e Tarih…”

KİTAP TANITIM
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İsmail Gülgeç’i Yitirdik…
G eçirdiği ani kalp krizi sonrası 7 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan İsma-
il Gülgeç 15 Şubat gecesi aramızdan ayrıldı. İsmail Gülgeç son olarak
Cumhuriyet Gazetesi'nde "Hayvanlar" çizgi bantını çiziyordu.

1947’de Gaziantep’te doğan İsmail Gülgeç ilköğrenimi sırasında
geçirdiği hastalık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı. Sonraki yıl-
larda kendi kendini yetiştirmeye çalıştı, karikatüre yöneldi. İlk çizgi-
leri 1968’lerde Yeni İzmir gazetesinde yayınlandı. Daha sonra Demokrat
İzmir, Ege Ekspres, Devir, Milliyet gazetelerinde çizen Gülgeç’in Mil-
liyet Çocuk dergisinde yayınladığı “Ormangiller” adlı karikatür-bantı
geniş bir ilgi uyandırdı. 1979’da yayınlanan İnce Memed resimli romanı
(Yaşar Kemal’in yapıtıyla birlikte) yurt dışında da yayınlandı. 1980’ler-
de Cumhuriyet gazetesinde çizmeye başlayan Gülgeç, “Memo” adlı
dizisinde tarihsel olaylardan esinlenirken “İnsanlar” adlı dizisinde gün-
lük yaşantıdan görüntüler verdi. “Hayvanlar” adlı dizisinde de güncel,
toplumsal olayları değişik bir bakış açısı içinde vermeye çalıştı. Gül-
geç, Milliyet’in haftalık mizah eki Kirpi’de de çizdi. Sanatçı, Ahmet
Ümit’in “Başkomser Nevzat/Çiçekçinin Ölümü (2005-Ekim)” isimli
kitabını çizgi-roman olarak resimledi. Gülgeç, şarkıcı Nazan Öncel’in
“7’n Bitirdin” isimli albüm kartoneti için 12 şarkıya 12 karikatür çizdi.
İsmail Gülgeç, 1988, 1989 ve 1991 yıllarında Karikatürcüler Derneği Baş-
kanı olarak görev yaptı.Evrensel, Birgün, Bianet’te de çizgileri ya-
yımlanan İsmail Gülgeç son olarak Cumhuriyet gazetesinde "Hay-
vanlar" çizgi bantını çiziyordu. Gülgeç'in cenazesi 17 Şubat Perşem-
be günü Cumhuriyet Gazetesi önünde düzenlenen törenin ardından
Çanakkale Eceabat ilçesi Kocadere köyünde toprağa verildi. ■
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Gesiad: Vergi
Sistemi Adaletsiz
Gelir Dağılımına
Sebep Oluyor 

Genç Sanayici İşadamları ve Yö-
neticileri Derneği (Gesiad) Yönetim
Kurulu Başkanı Bahadır Özgün, Mev-
cut Vergi Sisteminin Adaletsiz Gelir
Dağılımına Yol Açtığını İddia Etti.
Mevcut vergi sisteminin adaletsiz
gelir dağılımına yol açtığını iddia etti. 

Vergi sisteminin sorunlarını, yük-
sek vergi oranları, kayıt dışı ekonomi,
mevzuatın tutarsızlığı ve karmaşıklı-
ğı ile dolaylı vergilere aşırı yüklenilmesi
olarak sıralayan Özgün, vergi konu-
sunda diğer bir önemli sorunun da sü-
rekli af kanunları çıkarılması olduğu-
nu söyledi. Anayasanın 73. Madde-
sinde herkesten Mali gücüne göre
vergi alınması gerektiğinin vurgulan-
dığını hatırlatan GESİAD Başkanı,
"Ancak ülkemizde, kişi ya da kurum-
ların gelirleriyle doğru orantılı bir ver-
gilendirme sistemi halen oluşturula-
mamıştır. Vergi sistemimizde, her
an her yerden bir vergi çıkabilir ve ya-
kalanan sobelenir. Gariban, dar gelirli,
kazanan, kazanmayan kim olursa
olsun bol miktarda vergi vermek zo-
rundadır çünkü kamu giderlerinin
açığı çoktur." dedi. 

Türkiye'den vergiden bile vergi al-
dığını, vergi gelirlerinin yaklaşık 3'te
2'sinin dolaylı vergilerden oluştuğu-
na dikkat çeken Özgün, "Akaryakıt-
tan, telefon görüşmelerinden, siga-
radan, içkiden, arabadan, vatanda-
şın etinden, sütünden, beyaz eşya-
sından, doktorundan, ilacından kar-
şılanır bizim vergi gelirlerimiz. Tür-
kiye Cumhuriyeti hükümetlerinin
bütçesine giren vergi gelirlerinin bü-
yük bir kısmı Kdv, Ötv ve Özel İleti-
şim Vergisi adı altında herkesten
aynı oranda tahsil edilmektedir."
diye konuştu.

Türkiye’nin önemli narenciye üretim mer-
kezlerinden İzmir’e bağlı Seferihisar, Ürkmez ve
Gümüldür’de tarlalarda çürümeye bırakılan ton-
larca mandalina, başta İstanbul Kadıköy ve İz-
mir’deki belediyeler olmak üzere, yerel yöne-
timlerin yapacağı toplu alımlarla kurtarılacak.

Bölgede mandalina üretimiyle ilgili yaşanan sı-
kıntıyı ilk olarak derneğimizin İzmir Temsilcisi Sa-
yın Tacettin Bayır dile getirmiş ve geçen yıllarda
yıllık 110 bin ton olan mandalina üretiminin bu yıl
170 bin tona yükseldiğini, ancak tarlada kilo-
gram fiyatı 50 kuruş olan ürünü kimsenin alma-
ya yanaşmadığını vurgulamıştı. Bayır, desteksiz
kalan üreticinin mandalinasını tarlada çürümeye
bıraktığına dikkat çekerek, yerel yönetimleri toplu alım yapmaya çağırmıştı.

Üreticinin sesini dile getiren USİAD İzmir Temsilcisi Tacettin Bayır’ın çağrısına
ilk yanıt İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Belediye, üreticiye destek için Se-
ferihisar, Ürkmez ve Gümüldür’deki bahçelerden toplam 110 ton mandalina alımı
yapacağını duyurdu. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Kadıköy Bele-
diyesi’nin 100 ton, İzmir Bornova Belediyesi’nin 60 ton, Konak ve Karşıyaka’nın 25’er
ton, Balçova Belediyesi’nin ise 20 ton mandalina alacaklarını söyledi. Öte yandan
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı mandalinanın dar gelirli aileler ile okullar-
da öğrencilere ve çocuklara dağıtılacağı bildirildi.

İzto Heyeti, Balık Halini Ziyaret Etti

Demirtaş, Kültür Balıkçılığının Gelişimi
İçin Bir Organize Sanayi Bölgesi ile Lojistik
Tesislerin Kurulması Gerektiğini Söyledi. İz-
mir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu
Başkanı Ekrem Demirtaş, kültür balıkçılığı-
nın gelişimi için bir Organize Sanayi Bölge-
si ile lojistik tesislerin kurulması gerektiğini
söyledi. 

Demirtaş, İZTO Meclis Başkanı Necip
Kalkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Jak Eskinazi ile İzmir Balık Halini zi-
yaret etti. Heyete balıkçıların sorunlarıyla il-

gili bilgi veren İzmir Balık Hali Derneği Başkanı Sadun Kurat, toptan balık satışın-
da Kdv'nin yüzde 1'e indirilmesi, Güzelbahçe'de Türkiye'ye örnek olacak bir balık
hali kurulması, kültür ve açık deniz balıkçılığı için soğuk hava deposu, şoklama ve
paketleme tesislerinin oluşturulması gerektiğini belirtti. 

Kurat, özellikle balığın bol olduğu dönemlerde fiyatların maliyetleri dahi karşı-
lamayacak oranda düştüğünü, balığın azaldığı dönemlerde de fiyatların yükseldiğini
dile getirerek, "Fiyat istikrarı sağlanamadığı için hem vatandaş hem balıkçı mağ-
dur oluyor. Şoklama, depolama ve soğuk hava tesisi kurulması halinde fiyat istikrarı
da sağlanır. Bu durum hem tüketicinin hem balıkçının lehine olur" dedi.

Tarlada Çürümeye Bırakılan Mandalina, Yerel Yönetimlerce Halka Dağıtılacak

USİAD İzmir Temsilcimiz Tacettin Bayır
Çağrıda Bulundu, Belediyeler Harekete Geçti!
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Aeon, Türk Firmalarına Yöneliyor 

Afganistan, en önemli ihraç
ürünlerinden biri olan Safran bitki-
sinin satışını yapacak Türk firması
arıyor. Afganistan Ticaret Ateşeli-
ği'nden yapılan açıklamada, ülkenin
en önemli ihraç ürünlerinden olan
Safran'ın, Herat ili Encil ilçesinde
yetiştiği belirtildi. Safran ithal etmek
isteyen firmaların Afganistan İs-
tanbul Ataşeliği ile temasa geçe-
bileceği bildirildi.

Japonya'nın 55 Milyar
Dolar Cirosu Olan Peraken-
de Devi Aeon, Tedarik Zinci-
rinde Türk Firmalarına Yö-
neliyor. 36. Uluslararası Gıda
ve İçecek Fuarı (Foodex Ja-
pan 2011), 1–4 Mart 2011
arasında Chiba şehrinde dü-
zenlendi. Türkiye Millî Katılım
Organizasyonu'nu Ege İhra-
catçı Birlikleri (EİB)'nin üst-
lendiği fuarda, Türk firmala-

rıyla Aeon yetkilileri arasında yoğun iş görüşmeleri yapıldı. 
Fuara 18 Türk firması ve üç tanıtım grubunun katıldığını belirten EİB Genel Se-

kreteri Sezmen Alper, "Birliğimizce 2010 yılında Japonya'ya düzenlenen gıda he-
yeti ve ardından Aeon yetkililerinin İzmir'i ziyaretleri neticesinde, bu firmanın ma-
ğazalarında Türk gıda ürünlerinin İtalyan rakiplerinin önüne geçtiği bilgisini aldık."
dedi. Türkiye'nin Foodex Japan'a 14. defa millî seviyede iştirak ettiğini vurgulayan
Alper, 130 milyon nüfuslu Japonya'da düzenlenmekle birlikte Uzakdoğu pazarına
hitap ettiğini söyledi. Alper, "Bu yıl 36'sı millî düzeyde olmak üzere 63 ülke ya da böl-
geden katılım oldu. Toplam firma sayısı 2 bin 399 olarak kayda geçti. Bunların 992'sini
Japon, bin 407'sini yabancı firmalar oluşturdu. Ziyaretçi sayısı yaklaşık 75 bindi. 300
metrekarelik alandan oluşan millî standımızda, aralarında Zeytin ve Zeytinyağı Ta-
nıtım Komitesi, Fındık Tanıtım Grubu ve Narenciye Tanıtım Grubu'nun da yer aldı-
ğı 21 Türk firma veya kuruluşu zeytinyağı, makarna, domates salçası ve konserveleri,
dondurulmuş meyve ve sebze, kuru incir, kuru kayısı, fındık, bulgur, şekerlemeler,
yaş meyve ve sebze gibi ürünler sergiledi." şeklinde konuştu.  

Afganistan Yeraltındaki 5 Trilyonluk Rezerv Türkiye’yi Bekliyor

Afganistan Ticaret Bakanı Yardımcısı Ghulam Mohammed Yaylaqi, beraberinde
bir grup iş adamı ile İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Afganistan’ın Türkiye Tica-
ret Ataşesi Alihan Khawari’nin de bulunduğu heyeti İTO Genel Sekreter Yardımcısı Ke-
nan Öztekin kabul etti. Afganistan’ın çok stratejik bir konumda olduğunu ve Türkiye’nin
Afganistan’a büyük önem verdiğine dikkat çeken Öztekin, “İTO olarak kapımız her za-
man Afgan iş dünyasına açık. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmini genişletmek, or-
tak yatırım ve işbirlikleri zeminini artırmak amacıyla üzerimize düşeni yapmaya ha-
zırız. Karşılıklı heyet ziyaretleri birbirimizi tanımak ve işbirliklerimizi geliştirmek için çok
önemli” şeklinde konuştu. Öztekin heyete İTO ve İstanbul ile ilgili bilgi verdi. 

İTO ekonomik ve sosyal araştırmalar şubesi uzmanlarından Alper Ersan da Af-
ganistanlı heyete Türkiye ekonomisi ile ilgili bir sunum yaptı. Afganistan Ticaret Ba-
kanı Yardımcısı Ghulam Mohammed Yaylaqi de, Afganistan için Türkiye’nin her za-
man özel bir öneme sahip olduğunu ve Afgan halkının Türkiye’ye büyük bir yakınlık
beslediğini kaydetti. Yaylaqi “Afganistan’ın yeniden yapılandırılmasındaki Türki-
ye’nin önemli katkısını biliyoruz ve bundan çok memnunuz. Afgan iş dünyası Türk iş
dünyasına da her zaman öncelikli davranıyor. Sizi, bu özel konumu daha çok değer-
lendirmeye çağırıyoruz. İkili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak için Afganistan-Türkiye Ticaret Odası’nın kurulmasını istiyo-
ruz. Bu konuda da sizden destek bekliyoruz” dedi. Ülkesinin sahip olduğu zengin yeraltı kaynak rezervinin 5 trilyon düzeyinde
olduğuna dikkat çeken Yaylaqi, bu kaynakların Türkiye tarafından değerlendirilebileceğini söyledi.

Afganistan Safran
Satmak İstiyor
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İran’ın en eski şehirlerinden olan
Kazvin eyaletine mensup işadamla-
rı,  İstanbul Ticaret Odası (İTO)’yu zi-
yaret etti. Gerçekleştirilen toplantı-
da İran’ın ticaret hacminin artırıl-
ması ve iki ülke arasındaki işadam-
larının daha fazla ortak projelere
imza atarak ülkelerarası ticaretin
bölgeye örnek olması gerektiği ko-
nuları ele alındı. Kazvin Ticaret Oda-
sı Başkanı Hassan Jashidiha baş-
kanlığındaki İran heyetini karşılayan
İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Develioğlu  “Türkiye, İran’ın batıya
açılan kapısı olurken, İran da Türki-
ye’nin doğuya açılan kapısıdır” dedi.

Hassan Jashidiha da Kazvin hak-
kında bilgi verdi. Bölgenin İpekyolu
üzerinde yer aldığını hatırlatan Jas-
hidiha “Bölgemizin sanayisi oldukça
gelişmiş, temizlik maddesi, moto-
siklet, dikiş makinası, şişe, cd, kim-
yasal maddeler gibi alanlarda ol-
dukça iddialı üretimlerimiz oluyor.
Bölgede 44 işadamı faaliyet göste-
riyor. 143 maden ocağı da faal du-
rumda. Bölgenin iklimi tarıma uygun,
şeker pancarı, fıstık, kuru üzüm üre-
tiyoruz ve satıyoruz. Türkiye’ye kuru
üzüm ihraç ediyoruz. Kuru üzümler
Türkiye üzerinden ABD’ye satılıyor.
60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Bölgemizde enerji maliyetleri de ol-
dukça uygun” dedi. 

Biyogaz enerji üretim tesislerinin kısa sürede kara geçildiği kanaatine varan ŞUT-
SO, üyelerini toplayarak tesis kurmalarını önerdi. ŞUTSO ve Karacadağ Kalkınma
Ajansı Şanlıurfa Destek Ofisi, yatırımcıları bir araya getirerek 'Hayvansal ve Bitki-
sel Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretimi' hakkında seminer düzenledi.

Tüketeceği enerjilerin büyük bölümünü ithalatla karşılayan Türkiye'de fosil kö-
kenli yakıtlara alternatif olabilecek biokütle, hidrolik, rüzgâr, güneş ile jeotermal gibi
yenilenebilir enerji kaynaklı enerji ve biyogaz üretimi giderek yaygınlaşıyor. Bu kap-
samda, ŞUTso üyelerini ve vatandaşları bilgilendirmek adına, Şanlıurfa Ticaret ve
Sanayi Odası ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Destek Ofisi'nin ortaklaşa dü-
zenlediği 'Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretimi' konulu semi-
ner gerçekleştirildi. 

Seminerin açılış konuşmasından sonra Ant Çevre Firması Teknik Danışmanı Mus-
tafa Tolay, hayvansal ve bitkisel atıklardan biyogaz ve enerji üretimi konusunda bil-
gi verdi. Tolay, Almanya'da bu tür tesislerin yoğunluğuna dikkat çekerek, Türkiye'de
de bu tesislerin yavaş yavaş kurulmaya başlandığını ifade etti. Biyogaz üretim tes-
islerinin kısa sürede kendilerini amorti ettiğini vurgulayan Mustafa Tolay, şu şekil-
de konuştu: 

"Kuru tarımdan yaş tarıma geçilmesiyle birlikte, birim alandan elde edilen ürün
miktarı arttı. Dolayısıyla üretimle birlikte tarımsal ve bitkisel atıklar da arttı. Bin 500
büyükbaş hayvandan elde edilen enerji tesisi yaklaşık 5 yılda kendini amorti ede-
biliyor. Almanya gibi gelişmiş ülkelerde hayvansal ve tarımsal atıklar enerji üretimi
için kullanılıyor Türkiye'de ise yeni yeni kullanılmaya başlandı. Tüm tarımsal, hay-
vansal ve bitkisel atıkların maddi değeri var, devlet, üretilen enerjiyi alma garanti-
si veriyor, bu nedenle atıklarımızı değerlendirmemiz faydamıza olacaktır." 

Pirinçte Üretim ve Tüketim
9 Milyon Ton Artacak

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) ’nin raporuna göre dünya pirinç üreti-
minin geçen yılın 9 milyon üzerinde 449 milyon ton, tüketimin de 9 milyon ar-
tışla 446 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Dünya pirinç stoklarının
ise rekor seviye olan 96 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl 440 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilen dünya pi-
rinç üretiminin Temmuz 2010 / Haziran 2011 döneminde, 449 milyon tona çı-
kacağı öngörülüyor. Konsey dünya pirinç üretimi öngörüsünün geçen aydan az-
altılmasını, büyük oranda Hindistan’ın ana ürününün resmi öngörüsünün bek-
lenenden daha az olmasına bağlıyor. Bununla birlikte küresel üretimin halen re-
kor düzeyde olabileceği ifade ediliyor. Geçen yıl 437 milyon ton düzeyinde ger-
çekleşen dünya pirinç tüketiminin de 9 milyon ton artışla 446 milyon tona çık-
ması bekleniyor… 

Dünya pirinç ticaretinin ise 30.8 milyon ton seviyelerinde gerçekleştiği tah-
min ediliyor. Konsey, dünya pirinç ticaretindeki yüzde 3’lük artışın temelini Asya
ve Afrika’ya olan büyük yüklemelerin oluşturduğunu belirtiyor.Dünya dönem sonu
stoklarının ise geçen yıla göre 3 milyon ton artışla 96 milyon tona ulaşacağı ön-
görülüyor. Bu rakamın son yılların en yüksek seviyesi olduğu vurgulanıyor.

KISA - KISA

İTO, Kazvinli
İşadamlarını
Ağırladı

Şutso ve Karacadağ Kalkınma Ajansı,
Şanlıurfa'daki Hayvansal ve Bitkisel Atıkların
Değerlendirilmesi İçin Çalışma Başlattı



KISA - KISA
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İKV'nin Vize Şikayet Hattı
1 Yıldır Hizmet Veriyor 

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Mı-
sır'da yaşanan olaylar sırasında
yatırımları zarar gören Türk iş
adamlarının Kahire ve İskenderiye
Ticaret Müşavirlikleri'ne başvura-
bileceği açıklamasını yaptı. İş
adamları, Ticaret Müşavirlikleri-
mizden Mısır Hükümeti'nin zarar-
ları giderme konusunda alacağı
önlemlerden faydalanmaları ko-
nusunda bilgi edinebilecek.

Kahire Ticaret Müşavirliği Tel:
0020237626802 kahire@dtm.org.tr
İskenderiye Ticaret Müşavirliği
Tel: 00 203 493 90 86 -496 63 35-
36 iskenderiye@dtm.org.tr 

İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV), Türk vatandaşlarının vize başvurularında kar-
şılaştığı sorunları ilettiği "Vize Şikayet Hattı" nın 1 yıldır hizmet verdiği bildirildi. Va-
kıftan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı'nın Schengen Vizesi almak-
ta karşılaşılan zorlukların saptanmasına yönelik olarak bir vize şikayet hattı uy-
gulaması başlatacağı" haberinin basında yer aldığı belirtildi.

Benzer bir projenin İktisadi Kalkınma Vakfı ve European Citizen Action Servi-
ce adlı sivil toplum kuruluşu tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB)
desteği ile geçen yıl içinde uygulamaya konulduğu anımsatılan açıklamada, Mü-
nih İdare Mahkemesi'nin Türk vatandaşlarının turistik amaçla Almanya'ya vize-
siz giriş yaparak, 3 aya kadar ülkede kalabileceği yönündeki kararının da son de-
rece önemli olduğunu vurgulandı. "Bundan sonra yapılması gereken, bu hukuki
kazanımların idari kararlara dönüşmesi için gerekli siyasi ve diplomatik kanalla-
rın işletilmesi ve söz konusu alanda Türk vatandaşlarının anlaşmalarca tanınmış
haklarının AB genelindeki karar ve uygulamalara yansıltılmasıdır" denilen açıkla-
mada, vakfın gerçekleştirdiği "Vize Şikayet Hattı" nın bu alanda Türk vatandaş-
larının karşılaştığı zorlukları ortaya koymak açısından bir ilk olduğu kaydedildi. 

İş Makineleri ve
Teknolojileri 31 Mayıs'ta
Rusya'da Sergilenecek 

İş Makineleri ve teknolojileri, 31 Mayıs 2011'de
Rusya'da düzenlenecek olan Uluslararası İş Ma-
kineleri ve Teknolojileri Fuarı'nda (CTT 2011) gö-
rücüye çıkacak. Moskova'nın ev sahipliğinde bu
yıl 12.'si yapılacak fuar, 4 Haziran 2011 tarihine
kadar açık kalacak.

İş makineleri sektörünün büyük buluşması-
na imkan sağlayan fuarda inşaat makineleri, in-
şaat malzemeleri makineleri, yapı ekipmanları ve
araçları, yol ve uzun yol yapı makineleri ile ak-
sesuarlar sergilenecek. CTT Fuarı'na, 2010 yılı iti-
bariyle uluslararası satış ve pazarlama konula-
rında CECE-Avrupa İnşaat Ekipmanları Komite-
si destek veriyor. 

Mısır'daki Türk
Yatırımcı, Dikkat 



SÖYLEŞİ

Söyleşi: Hatice DENİZ Sayın Soral, ilk olarak  bize Türkiye
Dış Ticaret açığının genel tablosu

hakkında bilgiler verir misiniz?
Dış Ticaret açığı; 1992–2000 arası do-

kuz yılda verilen toplam dış açık rakamı
101,3 milyar dolar olurken, 2002–2010 ara-
sı dokuz yılda verilen dış ticaret açığı top-
lam 411,4 milyar dolara ulaşmıştır. Her iki
dönem için de 9’ar yıl alınarak yapılan bu
hesaplamada 2002–2010 yılları arasını
kapsayan ikinci dönem, 1992–2000 yılla-
rı arasını kapsayan birinci döneme göre
dış ticaret açığında yaklaşık % 400’ün üze-
rinde bir artış olduğu saptanmaktadır. Bu
gelişmeler sonucu ihracatın ithalatı kar-
şılama oranı, 2001'de % 76 iken, 2007 yı-
lında yüzde 63'e gerilemiş, 2009 yılında-
ki artışın ardından Kasım 2010 tarihi iti-
bari ile % 55’e düşmüştür. Hazine Müs-
teşarlığı verileri ile 2001–2010 yılları ara-
sındaki dönemde ithalat rakamları ince-
lendiğinde öne çıkan mal grubu ara malı
ithalatıdır. Türkiye bu dönemde toplam
1.214.630.000.000 (1 trilyon 214 milyar 630
milyon) dolarlık ithalat yaparken, bu
toplam ithalat içinde enerji hariç ara malı
ithalatı %52 oranında bir paya sahiptir.
Enerji hariç ara malı ithalatımız bu dö-
nemde toplam 637.173.000 (637 milyar 173
milyon) dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı veren sektörlerin sı-
ralaması nedir?

Dokuz yıllık (2002–2010) sektörel baz-
da toplam net dış ticaret açığı veren sek-
törler (toplam ithalat - toplam ihracat = net
dış ticaret açığı) incelendiğinde; birinci sı-
rada ham petrol ve doğalgaz 147 milyar
108 milyon dolar; ikinci sıra kimyasal
madde ve ürünlerde ise 139 milyar 715
milyon dolar; üçüncü sıra makine teçhi-
zat 120 milyar 449 milyon dolar (alt sek-

törleri; bilgisayar, cep telefonları diğer ile-
tişim araçları, elektrikli makineler, tel-
evizyon ve otomotiv) ve dördüncü sıra
ana metal sanayi 40 milyar 762 milyon do-
lar. Türk sanayisi emek yoğun temelli üre-
tim yapmaktadır. Orta ve yüksek tekno-
lojiye dayalı üretim yapan sektörlerde net
ithalatçı, emek yoğun sektörlerde net ih-
racatçıyız. İhracatımızda yüksek tekno-
lojiye dayalı ürünlerin payı %5’dir. Dış ti-
caret açığı verdiğimiz, gösterge niteliğinde
olan sektörler grubu, orta ve yüksek va-
sıflı teknoloji ile üretim gerektiren sek-
törlerdir. Ülkemizdeki üretim hatları,
fabrikalar montaj ağırlıklı çalışmakta,
orta ve ileri teknoloji gerektiren parçalar
yurtdışından ithal edilmekte; ana ve yan
sanayimiz düşük teknoloji gerektiren
parçaları üretmektedir

Dış ticaret fazlası veren sektörlerin
sıralaması nedir?
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Kalkınma Ekonomisi Uzmanı, İktisatçı Bartu Soral ile

hazırladığı ve yayın aşamasında olan
USİAD ekonomi raporu üzerine…

Türk ekonomisindeki
uygulamalar, sorunlar ve

çözüm yolları üzerine
hazırlanan raporun içeriği

hakkında konuştuğumuz
Bartu Soral, dış ticaret

açığı, cari açık,  vergi ve
borçlar, iş gücü, alternatif

olarak uygulanması
gereken ekonomik

yapılanmalar konusundaki
sorularımızı cevapladı.

Geniş kapsamlı halini
raporda bulacağınız

konulardan bazılarını
kısaltarak dergi

sayfalarımıza taşıdık.  



Dokuz yıllık (2002–2010) sektörel baz-
da toplam net dış ticaret fazlası veren sek-
törler (toplam ihracat - toplam ithalat = net
dış ticaret fazlası) incelendiğinde; birinci
sırada giyim eşyası 77 milyar 326 milyon
dolar; ikinci sıra tekstil ürünleri ise 42 mil-
yar 610 milyon dolar dış ticaret fazlası ver-
miş. Dokuz yıllık toplam dış ticaret faz-
lası içinde bu iki sektör, yaklaşık 120
milyar dolar ile toplamın % 70’ine yakı-
nı oluşturuyor. Üçüncü sırada, gıda ürün-
leri ve içecek toplam 18 milyar 543 milyon
dolara yakın dış ticaret fazlası vermiş. 

Türkiye’de devamlı artan cari açığı
ve dış ticaret açığını tetikleyen ekonomik
uygulamalar nelerdir?

2001 yılında süratle geçilen dalgalı kur
rejiminin Türkiye için uygun olup olma-
dığı hemen hiç sorgulanmamış; krizinin
yıkıcı etkileri ve yaşanan panikle bu ka-
rar alınmıştır. Türkiye’nin yapısına uygun
olmayan dalgalı kur uygulaması sebebi
ile kurlar olması gerektiği düzeyin altın-
da seyretmekte, cari açığı tetiklemektedir.
Cari açık ile kur değerleri arasında kesin
korelasyon vardır. 

Türkiye’de yıllardır artarak sorun
olan dış ticaret açığının, kur politikaları ha-
ricinde üç ana sebebi daha görünmekte-
dir; Bunlardan birincisi, ara malı üreti-
minde yaşanan eksikliktir. 1980’e kadar
uygulanan ithal ikame programında ara
malı üretim stratejisinin yetersiz kalma-
sı, var olan strateji ve planların uygulan-
masındaki gecikmedir. İkinci sebep; ima-
lat sanayimizin yeteri kadar teknoloji
üretememesi, teknoloji üretmenin gereği
olan Ar-Ge harcamalarına önem verme-
yişi ve emek yoğun sektörlerde tıkanıp
kalmasıdır. Üçüncü önemli sorun petrol,
doğalgaz, petrol, kimya alanlarında yer
altı kaynaklarımızın yetersizliği, var olan
yer altı kaynaklarının kötü kullanılması
ve enerji alanlında hiçbir alternatif çeşit-
lendirmeye gidemeyişimizdir.

İthalat yerine alternatif olarak su-
nacağınız ekonomik ilerleme uygula-
maları neler olmalıdır?

İthalat yerine, yapılabilecek her alan-
da yerli üretimi teşvik eden makro eko-
nomik politikalar devletin değişmez eko-
nomi politikası haline getirilmelidir. Ülke
ekonomisi için en önemli sorun üretim-
sizlik ve bunun yarattığı işsizlik proble-
midir. Türkiye süratle yatırım yapan,
üreten, yenilikçi, buluşçu, beşeri serma-

yesi güçlü, dış dünya ile her alanda re-
kabet edebilecek yapıya kavuşacağı eko-
nomik modele geçmelidir. Ülke ekono-
misinin ve sektörlerin, piyasa ekonomi-
si ilkeleri içinde kamunun kısa, orta ve
uzun vadeli stratejileri ile yön bularak ge-
leceğini planlayabileceği stratejik planla-
ma devreye sokulmalıdır. Stratejik plan-
lar tüm ekonomiyi kapsamalıdır.

Bu stratejik planların uygulanma
alanlarından ve şekillerinden bahse-
der misiniz?

Stratejik planlar bütün ekonomik ak-
törlerin katılımı ile belirlenmeli; öncelik it-
hal etmek zorunda kalınan hammadde ve
ara malı üretimine verilmeli, bölge ve sek-
tör spesifik teşvikler bu plan doğrultu-
sunda hazırlanmalıdır. Ülke kaynakları-
nın kullanımı açısından kamu ve özel sek-
tör birbiri ile rakip değil, ortak olmalıdırlar.
Kamu-özel sektör işbirliği küresel rekabete
girebilecek dev ölçekli, yüksek teknoloji-
ye dayalı üretim yapabilen yerel firmaların
yaratılması açısından önemlidir. 

Öncelikli sorunu işsizlik olan ülke-
mizde özel girişimlerin veya yabancı
sermayenin yatırım performansı işsiz
nüfusa iş sağlayabilecek düzeyde değil-
dir. Kamu stratejik planlar doğrultusun-
da, öncelik geri kalmış bölgelere verilmek
üzere, yatırımlar yaparak hem üretim ve
istihdam olanaklarını arttırmalı, hem de
özel sektörün aşırı riskli görerek gireme-
diği alanlarda öncü rolü üstlenmelidir. 

Türkiye Ekonomisinde insan ser-
mayesinin ve iş gücünün yeri ve önemi
nedir?

Küresel rekabet ve kalkınmada insan
sermayesinin, en az fiziki sermaye kadar
önemli olduğu ortadadır. Ülkemiz avan-
taj olarak kabul edilen ve öne çıkarttığı
genç nüfusuna gelişmiş batı ülkeleri dü-
zeyinde bir eğitim vermekten uzak; me-
zun olanlarına ise iş imkânı yaratmak ko-
nusunda yetersiz kalmaktadır. Stratejik
planlamalarda belirtilen gelişme yönü ve
öncelikli sektörler göz önüne alınarak, ge-
rek meslek liseleri, gerek meslek yüksek
okulları ve gerekse yüksek öğretimin re-
formdan geçirilmesi gerekmektedir. Be-
şeri sermaye ekonomik kalkınmada fizi-
ki sermaye kadar önemli olmasının yanı
sıra gelişmiş bir beşeri sermayeye sahip
olmak toplumsal yaşamı ve ülke içinde
hayat kalitesini yükseltir, toplumsal ola-
rak yaşamımızı yönlendiren değerlerimizi

gelişmiş toplumlar seviyesine yükseltir.
Beşeri sermayesi güçlü olan ülkelerde, geri
kalmış ülkelerde yolsuzluk, vergi kaçak-
çılığı, çalışmadan üretmeden köşe dönme
gibi ahlaki erozyonlar toplum tarafından
bir başarı olarak görülmez. 

Ülkemizdeki kayıt dışı ekonomi so-
runundan bahseder misiniz?

Bugün ülkemizde eşit ve rekabetçi bir
piyasa sistemi oluşturmanın önündeki en
önemli engellerden birisinin kayıt dışı eko-
nomik faaliyetler olduğunun bilinci ile
ekonominin kayıt içinde faaliyet göster-
mesi için gerekli düzenlemelerin süratle
hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Kayıt dışı ekonomiyi engellemek
için ne gibi önlemler alınmalı?

Kamu bütçesi giderler kaleminde yer
alan sosyal güvenlik harcamaları kayıt içi
ekonomi ile denetim altına alınmalı, bu
amaçla istihdam üzerindeki vergiler bü-
yük oranlarda düşürülmelidir. Giderler
kaleminde önemli yer tutan iç borç faiz
ödemeleri yükünü hafifletebilmek ama-
cıyla, iç borcun bir kısmının vade/faiz
kompozisyonu, uluslar arası likidite bol-
luğu da göz önüne alınarak, düşük faiz
/uzun vade ile değiştirilmelidir.

Ekonominin yeniden yapılandırıl-
ması yolunda ne gibi adımlar atılmalı?

Ekonominin yeniden yapılandırıl-
masının bir sonucu olarak; yurt dışı kay-
nak kullanımında temel hedef; “ithalatı fi-
nanse etmekten, yatırımları finanse et-
meye” dönüşecektir. Yeni yatırımlar için
uzun vadeli düşük faizli dış kaynak kul-
lanımı desteklenmelidir. Doğrudan yatı-
rım için gelmeyen, süratle yer değiştiren
sıcak paranın çeşitli denetleme ve dü-
zenlemeler ile yıkıcı etkilerini azaltacak
tedbirler alınmalı; kurların ithalatı des-
tekleyen, ihracatta rekabet sorunu yara-
tan suni seviyelere inmesine engel olun-
malı, kurların gerçek değerinde seyret-
mesi sağlanmalıdır. 

Kapsamlı bir vergi reformu yapılarak,
yerli yabancı bütün finansal kazançlar ver-
gilendirilmelidir. Ekonomide sıcak para
olarak tanımlanan ve süratle yer değişti-
ren uluslar arası finansal akımların yıkı-
cı etkilerini denetleme amacı ile her iş-
lemlerinden uygulanacak, ekonomi ya-
zınında “Tobin Vergisi” olarak adlandı-
rılan vergilendirme hayata geçirilmelidir.
Gerek vergide, gerekse gelir dağılımında
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HABER

T
ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi ih-
racatçı firmaların 2010 yılının ta-

mamında 300 ile 310 bin kişi arasında is-
tihdam yaptığını belirterek “Ankete ka-
tılan firmaların yüzde 48’i 2011’de yeni is-
tihdam planlıyor” dedi. Büyükekşi, Dış
Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen basın
toplantısı ile İhracatçı Eğilim Araştır-
ması’nın 2010 yılı 4. çeyrek sonuçlarını
açıkladı. İhracatçının yatırım, istihdam ve
karlılık ile ilgili değerlendirmelerini içe-
ren ankete toplam 527 firmanın katıldı-
ğını anlatan Büyükekşi, 2010 yılının son
üç ayını mercek altına alan araştırmanın
sonuçlarına göre ihracatçı firmaların
yüzde 56’sının yeni eleman istihdam et-
tiğini söyledi. 

Büyükekşi, “İhracatçılar bu zaman
aralığında ortalama 2 beyaz yakalı, 8 mavi

yakalı ve bir de Ar-Ge personeli olmak
üzere toplam 11 kişi istihdam etti. İhra-
catçı firmalar 2010 yılının tamamında 300
ila 310 bin kişi arasında istihdam yaptı”
dedi. Şirket başına istihdam edilmesi
planlanan ortalama yeni çalışan sayısının
2011 yılında 15 olduğunu dile getiren Bü-
yükekşi, ankete katılan firmaların yüzde
48’inin bu yıl yeni istihdam planladığını
belirtti. 

Büyükekşi, Şubat ayının ilk 8 günün-
de Mısır’a olan ihracatın geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 86 oranında düş-
tüğünü bildirerek, toplam ihracatın ise
yine 8 günde, önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 29 arttığını söyledi. Mısır’a
ihracattaki düşüşten en çok etkilenen
sektörlerin başında demir çelik sektörü-
nün geldiğini belirten Mehmet Büyü-
kekşi, “Mısır’da ne olursa olsun hangi ik-

tidar gelirse gelsin, bu iktidar da kalsa, ora-
daki Türk müteşebbisleri her halükarda
el üstünde tutulacaktır. Çünkü orada is-
tihdam yaratıyor. Ürettiklerinin de yüzde
95’ini ihraç ediyorlar. Önemli olan bu olay-
ların bir an önce bitmesi. Belirsizlik orta-
mı biraz rahatsızlık yaratıyor” dedi. ■
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İhracatçı Firmaların Yüzde
48’i Yeni İstihdam Planlıyor

Mehmet BÜYÜKEKŞİ
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KUTLAMA

3 Mart 1924 – 3 Mart 2011

‘Devrim Yasaları’nın  87.Yıl dönümünü kutluyoruz…

3Mart 2011 günü Türk demokrasisinin temel taş-
ları olan ve laiklik yasaları olarakda bilinen 3 dev-
rim yasasının kabulünün 87. yıl dönümüdür. Cum-
huriyetimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra çı-
karılan bu yasaların aydınlanma devriminin baş-
langıcı olduğu bilinmektedir. Bu tarih Cumhuriyet’in
ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihi kadar önemlidir.
Çünkü 3 Mart 1924’te kabul edilen devrim yasala-
rı Genç Cumhuriyet’in niteliklerini belirlemiş aynı za-
manda yol haritasını da çizmiştir. 

‘Laiklik Üçlemesi’
■ 429 Sayılı-Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldı-

rılıp yerine Diyanet işleri Riyaseti İle Vakıflar Umum
Müdürlüğü, Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekaleti
yerine Genel Kurmay Başkalığının kurulaması

■ 430 Sayılı-Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimle
birliğin sağlanması

■ 431 Sayılı-Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı ha-
nedanlığının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çı-
karılması

18 Mart 1915 – 18 Mart 2011 

Çanakkale Zaferi’nin  96. Yıldönümünü kutluyoruz…

96 yıl önce Çanakkale’den
yedi düvele var gücüyle ses-
lendi. Sarı saçlı, mavi gözlü,
koca yürekli idealist komutan;
Mustafa Kemal…

‘‘Çanakkale geçilmez’’ 
Geçilmedi de…
Çanakkale Zaferi’nin Unu-

tulmaz Kahramanları, 49 Su-
bay + 3638 Er ve Erbaş +
2288 Tüfek + 4 Ağır Mitralyöz
+ Bir Efsane Birlik = 57. Alay.
Bir destan yazdı onlar; hem
de unutulamayacak bir kah-
ramanlık destanı… Çanakkale
Zaferi’nin 96.yılında tüm şe-
hitlerimizi sevgi, saygı ve min-
netle anıyoruz. 



YENİ YAYINLARIMIZ
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USİAD'tan İki Yeni Rapor Geliyor !
Sektörel Rapor: Türkiye'de Su Yönetimi Nasıl Olmalı?

Dünyada güç paylaşımında  geçmiştekinden

farklı yöntemlerin etkili olduğu  bir  küresel süreç

yaşanmaktadır. Son çeyrek yüzyılda su sorunları ve

su stratejileri ile ilgili olarak küresel anlamda ak-

törleri, değişenleri ve değişkenleri farklı olan  yeni

bir döneme girilmiştir. Bu dönemde doğal  kay-

naklardan oluşan güçlerini stratejik ağırlık merkezleri

olarak koruyarak geliştirebilen ve kullanabilen ül-

keler, başarı sağlayabileceklerdir. Bu nedenle gü-

nümüzde doğal kaynakların korunması aynı za-

manda, ulusal güvenlik stratejisinin de ayrılmaz bir

parçası olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle bu süreç yaşanırken  az gelişmiş

ve gelişmekte olan ülkelerin, uluslararası finans ku-

ruluşları destekli  küresel politikalara ve su üzerinde

oynanan küresel oyunlara karşı hazırlıklı olması ge-

rekmektedir. Ülkemizde de özellikle son 15 yıldır su

kaynaklarımızın yönetimi ve su potansiyelimiz, ulus

ötesi küresel şirketlerin ilgi alanında yer almakta

olup bu konuda bazı girişimler de yapılmaktadır.

Diğer taraftan Dicle ve  Fırat nehirlerinin aşağı böl-

gesinde yaşanan belirsizlik,  Türkiye'nin bölgede-

ki gelişmeler ile  bölgeye bu konuda dışarıdan ya-

pılan müdahaleleri bir 'Ulusal Su Stratejisi'  çerçe-

vesinde  dikkatli bir şekilde izlemesi ve müdaha-

leye hazır olması  gereğini ortaya çıkartmış du-

rumdadır. 

Ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı  ve on-

dan en verimli ve sürdürülebilir şekilde ulusal çı-

karları doğrultusunda yararlanmayı  öncelikleri ara-

sında bulunduran  bir kalkınma-gelişme anlayışı-

na ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için

öncelikle Su Kaynakları Yönetimimizin yasal ve ku-

rumsal olarak düzenlenmesi gereklidir. 

Daha önce  su kaynaklarımızın ulusal çıkarla-

rımız doğrultusunda geliştirilmesi ve  yönetilme-

si için yayınladığımız raporlara ek olarak “Türkiye'de

Su Yönetimi Nasıl Olmalı ?” adlı bu raporumuzu da

“Su Kaynakları Bakanlığı yasa tasarısı taslağı öne-

risi ekiyle birlikte  ilgililerin dikkatine sunuyoruz.

USİAD Ekonomi Raporu Hazırlanıyor
Kalkınma Ekonomisi Uzmanı Bartu Soral tarafından hazırlıkları sürdürülen rapo-

run bitmesine çok az  zaman kaldı. Türkiye Ekonomisinin durumu ve çözüm öneleri-

lerinin sunulacağı raporu  kamuoyu ile Nisan ayı içinde paylaşmayı planlıyoruz. Raporumuzu

yazan Bartu Soral'ın özgeçmişini sizlerle yeniden paylaşıyoruz.

Bartu Soral 1970’de Ankara’da doğdu. Orta öğretimini Ankara Anadolu Lisesinde

tamamladı. Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans; Kana-

da Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Kalkınma Ekonomisi üzerine yük-

sek lisans dereceleri aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında “Kanada Milenyum Bur-

su”nu kazandı.

Kalkınma ekonomisi alanında uzman olan Bartu Soral’ın, Türkiye’de yaşanan eko-

nomik krizler, bankacılık krizleri ve kalkınma politikaları konusunda ulusal ve uluslar-

arası bilim dergilerinde yayınlanmış çok sayıda makalesi, köşe yazıları, konferans teb-

liğleri, televizyon programları ve basın mülakatları vardır. Yolsuzluk ekonomisine bir

örnek olarak yazdığı; “Banking Crises and Bankruptcy for Profit in Turkey” isimli İngi-

lizce kitabı, Alman Verlag Dr. Mueller yayın evi tarafından 2008 yılında basılmış ve baş-

ta AB ülkeleri ve Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulmuştur.

İkinci kitabı; “Türkiye’de Bitmeyen Ekonomik Kriz” Kaynak Yayınları tarafından 2009 yı-

lında basılmış ve satışa sunulmuştur. Üçüncü kitabı olan “Kurt Kapanı” ise 2010 yılın-

da yine Kaynak Yayınları tarafından basılmış ve satışa sunulmuştur.

İş yaşamına özel sektörde başlayan Soral, Polat Holding’de Turizm alanında pa-

zarlama ve satış konuları ile ilgilendikten sonra; Koç Holding’de görev almış ve bura-

da Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki yatırım olanakları ve iş geliştirme ko-

nularında uzmanlaşmıştır. 2003 senesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, (UNDP)’ye

katılan Soral, 2004 senesinde Birleşmiş Milletler İstanbul Ofisinin direktörlüğüne geti-

rilmiştir. Bu görevi bir sene yürüttükten sonra, 2005 yılında ise Birleşmiş Milletler Kal-

kınma Programı, Türkiye Program Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Birleşmiş Milletlerdeki görevleri sırasında Türk ekonomisinin kalkınması yönün-

de çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmalar içinde;

a.. Yatırımların ve istihdamın arttırılabilmesi için doğru makroekonomik politikaların

belirlenmesi;

b.. Kayıt dışılığın azaltılması, vergi reformu;

c.. KOBİ’lere ve tüm üretim sektörüne yönelik uzun vadeli finansman imkânları-

nın arttırılması, bankacılık sektörünün üretim sektörünü desteklemesi, mikro krediler;

d.. Yolsuzluğun engellenmesi, kurumsal yönetim ilkelerinin yaygınlaştırılması

e.. KOBİ’lerdeki düşük verimliliğin arttırılması;

f.. Kırsal kalkınma kapsamında tarımsal üretimde verimliliğin arttırılması, tarım

sanayinin geliştirilmesi, kalite standardı ve tarım ürünlerinin ihracatıdır.

2008 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'ndeki görevinden ayrılan Bartu

Soral halen akademik çalışmalarını sürdürmekte, danışmanlık yapmakta ve günlük Ay-

dınlık Gazetesinde uluslararası ekonomi üzerine yazılar yazmaktadır.


