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Sevgili dostlar,

Artan cari açık, büyüyen işsizlik ve 200 milyar TLʼyi geçen vatandaşın “tü-
ketici kredileri ve kredi kartı” borçları toplamı dünya ekonomisindeki daralma-
larla birleşince, “Türkiye Ekonomisi” içinden çıkılmaz bir hal aldı. İçinden çıkıl-
maz bir hal alan ekonomiyi “Türk Ekonomisinde Değişim” adı altında, ekono-
mimizde Cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan, bugüne değin türlü etki ve baskı-
larla uygulanmış ve uygulanmakta olan değişiklikler değerli ekonomist Bartu
Soral tarafından incelenmiş, tespitler yapılmış,  “Çıkış Önerileri” de eklenerek
hazırlanmış ve USİAD tarafından kitap haline getirilmiştir.

Bu raporun bir özelliği de Sayın Bartu Soralʼın sorunları ele alış, tespit ve
önerilerin sıralanmasında kullandığı dildir. Eminim pek çoğumuz bugüne değin
böylesine rahat okunup algılanabilen bir ekonomi raporu okumamışızdır. Böyle
bir çalışmayı bizlere hazırladığı için Sayın Bartu Soralʼa bir kez daha tüm
USİAD üyeleri adına teşekkür ederim.

Son 7 yıl içinde 10ʼdan fazla sayıda yayınladığımız raporlarla ülkemizin
önemli sorunlarını tespit ve çözüm önerilerimizi sizlerin dikkatlerine sunmuştuk.
Son yıllarda ağırlık ve önem verdiğimiz “Su Kaynakları Bakanlığı” kurulması is-
teğimiz nihayet gerçekleşti ve “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” adı altında kurul-
du. Ancak Bakanlığın işleyiş mekanizmalarına uygun alt yapısının henüz yete-
rince oluşturulmadığı görüşündeyiz. Su yönetimi konusundaki yeniden yapı-
lanmanın temel taşlarındaki eksikliklerin hızla tamamlanması ve su yönetiminin
önemine uygun bir titizlikle yapılmasını acil ve gerekli görüyoruz.

Bugünlerde değişik kesimlerde dile getirilmeye başlanan “İthal İkamesi” tar-
tışmalarını dergimize taşırken, 2000ʼli yıllarda yaşanan krizlere karşı ABD ve
AB ekonomi çevrelerinde alınan ve uygulanan Ulusal Ekonomi Programlarını
yaşadıktan sonra, kuruluşundan bu yana USİAD tarafından dile getirilen “Ulu-
sal Sanayi, Ulusal Ekonomi” görüşlerine “Bu devirde bu görüşler, dinazorluktur”
yaklaşımını gösteren çevrelere söyleyeceğimiz sadece “Hayat Öğretiyor” ola-
caktır.

Dergilerimizde sık sık değindiğimiz KKTCʼdeki gelişmeler her zamanki gibi
yine çok dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Adadaki ulusal hassasiyetlerimizin ve
çıkarlarımızın korunması için daima uyanık olmalıyız.

Anayasa tartışmalarının giderek yoğunlaşması ile PKK saldırılarının artma-
sındaki paralellik dikkat çekicidir. Bu iki konunun çözümü için öncelikle yakın
geçmişte yaşanan “Yugoslavya” örneği ile bugünkü “Irak” gerçekleri iyice ince-
lenmeli ve gerekli dersler çıkarılmalıdır. Eğer bu inceleme doğru bir şekilde ya-
pılırsa etnik ve mezhepsel ayrılıklara dayalı planların çözüm olmadığı çok net
gözükecektir.

Binlerce yıldan bu yana beraberce yaşanan Anadoluʼda biriken kültürel ve
tarihsel bağlar ve çağın koşullarına uygun demokratik kurallar çerçevesinde
oluşacak çözüm en güvenli yol olarak görülmektedir. Yeni Anayasanın en temel
özelliği “Özerk bir Adalet Sistemi” olursa, önemli bir takım kurum ve kuruluşlar
“Anayasal Özerkliğe” sahip olurlarsa, bu çözümlerin daha kısa sürede hayata
geçeceğini ve uzun ömürlü olacağını düşünüyoruz.

Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, yaklaşan Şeker Bay-
ramıʼnın tüm ulusumuza barış, huzur ve güzellikler getirmesini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

fevzi.durgun@usiad.net



Uğur CİVELEK

G
erek ulusal gerekse küresel
düzeyde ekonomi cephesin-
deki eğilimlerin sürdürülebilir
olamadığını, günü kurtarmak

pahasına sorunların ağırlaşmasına
izin verilerek yanlış politik tercihlerde
ısrar edildiğini iddia ediyoruz.  Bu ne-
denle her iki cephede bugün yaşanan
sıkıntılar sürpriz sayılmamak ve so-
runların temeline inilmediği sürece
çok yönlü istikrarsızlığın büyümeye
devam edeceği hesaba katılmalı. Ak-
sini iddia edenlere de sormak gereki-
yor: bu yılın ilk çeyrek dönemindeki
yüzde 11ʼlik büyüme rakamına
rağmen neden sevinemiyor ve rahat
uyuyamıyorsunuz? Mevcut tercihler-
de radikal bir değişiklik olmadığı süre-
ce büyümenin cari açığın ve dışa
bağımlılığın artması anlamına gel-
diğini bilmiyor muydunuz?

Evet, birkaç yıl öncesine göre her
şey daha farklı. Yüksek gelen büyüme
rakamlarına sevinilemiyor ve finansa
edilebildiği denilemiyor, zira sürdürü-
lebilir olmayan rotada inişler bitti yo-
kuşlar ise direnci azaltmaya başladı,
yolun sonuna gelindiği gerçeği uyku-
ları kaçırmaya başladı. Cari açık yeni
rekorlar kırıyor. 2011 yılının ilk beş
aylık döneminde 37 milyar doları
aşarak çok tehlikeli seviyelerde yeni
rekorlar kırıyor. Siyasi irade, denetle-
yici ve düzenleyici kurumlar bir şeyler
yapmak gerektiğini görüyor fakat laf-
tan öteye bir şey yapılamıyor. Sorun
yapısaldır deniyor, Türkiye ekonomisi
kurbanlık koyun durumuna düşürülür-
ken herkes kendi cebine çalışmaya
devam ediyor. İddia ediyoruz Türki-
yeʼnin içine düşürüldüğü bu durum ke-
sinlikle sürpriz değil, finansal akımları
yönlendirerek yeni bir dünya düzeni
peşinde koşanlar böyle olmasını iste-
di, sonucun daha farklı olmaması için

yeterli ve gerekli düzeyde işbirlikçi
bulmakta zorlanmadı. Topluma masal
anlatıldı, bir şeylerin farkına varılması-
na izin verilmedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN
MEVCUT YAPISI

Türkiye ekonomisi iç talep veya
kamu harcamaları arttıkça büyüyen,
büyüdükçe cari açığı artan ve dış kay-
nağa bağımlılığı yükselen bir yapıya
sahiptir. Sürdürülebilir olmayan bu
yapı nedeniyle sorunların oluşması ve
ağırlaşması, daha önceki krizleri
mumla aratan yenileri ile tanışması
kaçınılmazdır. Küresel ve ulusal dü-
zeyde herkesin kısa vadeye odaklan-
ması için harcanan çabalar nedeniyle
durum olduğundan farklı gösterilmiş,
yozlaşma ve şuursuzluk teşvik edil-
miştir. Asıl önemlisi daha önce
yaşanan krizlerden ders alınmamış
aynı yanlışların tekrarlanmasından
vazgeçilmemiştir. Kamu kesimi ve
mali sektördeki artan kırılganlık yan-
lışlarda ısrarın gerekçesi olmuştur.

Türkiye ekonomisinde bütçe gelir-
lerinin artması ve açığın azalması
kısa vadede iç talep artışına bağımlı-
dır. Zira vergi gelirlerinin yüzde 70ʼten
fazlası dolaylı vergilerden oluşmakta-
dır. Bu yanlışı tekrarlamak yerine har-
camaları kısarak izin vermeden küçük
tutmak yöneticilerin işine gelmedi, gel-
miyor. Bazı kesimler lehine rant yarat-
ma ve kısır siyasete finansman yarat-
ma ihtiyacı doğru tercihlere yönelimi
engelliyor. Hal böyle olunca hizmet
sektörü ön plana çıkıyor, tarım ve sa-
nayi ihmal ediliyor; gayri safi hasıla
içindeki paylar da ilki lehine ve diğer-
leri aleyhine değişiyor, bu süreçte
dışa bağımlılık artıyor. Ve yanlıştan
dönmek zaman içinde imkansız-
laşıyor. Dış finansman imkanlarının
daralması olasılığı ise kabus senaryo-
su oluyor ve gerçekleştiğinde panik

Cari Açık 
Alarm Veriyor 
Kemerlerinizi Bağlayın!

İster 2000 yılı sonrasına,
isterseniz 1950 veya 1980
sonrasına bakın, ülkemizi
yöneten siyasilerin kriz
çıkmadan cari açığın
büyümesine müdahale
edip sürdürülebilir eğilimler
lehine kararlı olduklarına
tanık olmadık. Muhtemelen
bugün de tanık
olmayacağız. Merkez
Bankası’nın munzam
karşılık oranlarını
yükselterek para
politikasını sıkılaştırması,
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun
bireysel kredilere yönelik
tavır alması, siyasi iradenin
kredi hacmini sınırlamaya
çalışması bazı kesimlerin
farklı düşünmesine yol
açabilir.
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yaşanıyor. 
Dış finansman daraldığında iç

talep daralıyor; bu durumda cari açık
küçülürken azalan vergi gelirleri ve kı-
sılmayan harcamalar nedeniyle bütçe
açığı patlıyor, kamu finansman ihtiya-
cı artıyor. Türk lirasının değer kaybet-
mesi, enflasyon ve faizlerin yükselme-
si mali sektör ve kamuyu edilgen ko-
numa düşürüyor; borç alacak zincirin-
deki olumsuzluk istikrarsızlığın boyutu
üzerinde belirleyici oluyor. Türkiyeʼnin
etkili ve yetkili kesimleri işlerine gel-
mediği için dış finansmanla iyi geçin-
mek adına her türlü tavizi vermekten
çekinmiyor, toplumu uyutacak yeni
masal üretimi çabası daha bir yoğun-
laşıyor. 

Son on yılda gerçekleşen değişime
baktığımızda durumu daha iyi anla-
mak mümkün oluyor. Her yol kullanı-
larak vatandaşın azalan gelirinden
daha fazla harcama yapması sayesin-
de mali sektör ve kamu daha güçlü bir
görüntü sergiledi. Mali sektör vatan-
daşın cebine hortum döşeyerek ba-
taklıktan kurtuldu; kamu ise bu duru-
ma izin vererek vergi gelirlerinin art-
masını her şeyin iyi gittiği yönünde
pazarlamaya, daha büyük rant yaratı-
mı hesapları yapmaya başladı. Kredi
hacmindeki tempolu artış derinlik sar-
hoşluğunun artmasında etkili oldu.
Bugün için vatandaşın satın alma
gücü eriyor ve borcu büyüyor; bu du-
rumda kredi kalitesinin düşmesi, gö-
rüntü ile gerçeklerin farklılaşması ka-
çınılmaz oluyor. Dış finansman azal-
maya başladığında korku büyüyor.
Küresel kredi krizinde olduğu gibi ban-
kalar panikliyor ve sakinleştirmek
kolay olmuyor. Vatandaşı yeniden
şuursuzluk uykusuna yatırmak için
çok çaba harcanırken, küresel koşul-
ların düzelmesi için çok dua ediliyor.
Vatandaşın tekrar uyumaması veya
dış finansman eksikliği kriz anlamına
geliyor.

Vatandaş ise hem zorunlu ihtiyaç-
larını karşılamanın maliyeti arttığı için
hem de zaafları geliştiği ve kolay kredi
aktığı için gelirinden fazla harcıyor;
kendi krizini derinleştirdiğini fark ede-
miyor. Yanlış politikaların faturasının
da kendisine çıkarılacağını bilmiyor ve
bilmek istemiyor. Kağıt üstünde günü
kurtarmak adına mali sektöre, kamu-
ya ve dış dünyaya kaynak transferi
yapıldığını anlamıyor, anlatsanız da
inanmak istemiyor. 

Ya vatandaş uyanıp ayağını yorga-
nına göre uzatma çabasına girdiğinde
ya da dışarıdan yeterli ve gerekli kay-
nak gelmediğinde Türkiye ekonomisi
son krizine girecek fakat, bu kez eski-
si kadar kolay çıkamayacak. Vatan-
daşın borçluluk düzeyi ve satın alma
gücünde yaşanan büyük farklılaşma
bu sonuçta etkili olacak.

Özetle söylemek gerekirse, Türki-
yeʼnin ekonomik yapısı bir saadet zin-
cirini anımsatıyor. Sürdürülebilir değil,
kırılma onarılamaz ise kaos kaçınıl-
mazdır. İşte o zaman belki hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak ama ciddi be-
dellerden kaçmak pek mümkün olma-
yacak. Tedbir olmayınca, iş işten geç-
tikten sonra gelecek tepkiselliğin yapı-
cı olması da pek olası görünmüyor.

KÜRESEL YAPI

Küresel düzeydeki eğilimler de sür-
dürülebilir değil. 1995 sonrasında reka-
bet koşulları bozuluyor, faaliyet gelirleri
eriyor ve sistemde risk artıyor. Kronik-
leşen küresel krizleri tesadüf olarak değil
bu durumun sonucu olarak görmek ge-
rekiyor. Faaliyet dışı gelirler yaratarak bu
olumsuzluğun algılanmasını engellemek
için harcanan çabalar ise sorunları iyice
ağırlaştırıyor. Gelir dağılımı bozuluyor,
küresel düzeyde kredi kalitesi azalıyor,
günü kurtarmak adına aldığı borcu öde-
yemeyecek olanlara yeni krediler ver-
mek gerekiyor. Ki küresel talep daralma-
sın, varlık balonları patlamasın. Bu sü-
reçte kısa vadeli bakış açısı ve speküla-
tif eğilimler ön plana çıkıyor, şuursuzluk
artıyor.

Merkez bankaları para politikalarını
iyice gevşettikçe sermaye piyasaları uç-
tukça ve bankalar daha kolay krediler
verdikçe her şeyin iyiye gittiğini sanıp
gaflet uykusuna dalanların sayısı artıyor.
Bilmesi gerekenler bunun yanlış ol-
duğunu biliyor fakat herkesin yaptığı
yanlıştan vazgeçemiyorlar. Zira gelir ya-
ratmak zorundalar ve daha büyük riskler
almak dışında bir seçenekleri olmadığını
düşünüyorlar. Bu eğilimler 2008ʼdeki kü-
resel kredi krizinin de sebebi oldu; aynı
yanlışlara devam edildiği için bundan
sonraki krizlerin de altyapısı hazırlanıyor.
Paraya, borca erişim kolaylaştıkça küre-
sel düzeyde emtia fiyatlarının arttığını,
maliyet kökenli enflasyon baskılarının
arttığını da belirtmemiz lazım.

Tabi böyle gitmeyecek. Ya enflasyon
baskısı arttığı ve faizlerin yükseleceği

beklentisi güçlendiği için ya da yeni bir
durgunluğa bağlı deflasyon dalgası kapı-
yı çaldığı için risk alma isteği azalacak ve
sermaye hareketleri daralacak. İşte o
zaman dış kaynağa aşırı bağımlı kurum-
lar ve ekonomiler üzerindeki tahribat
daha büyük olacak.

Tehlike yakın mı diye sorduğumuzda
yanıt ʻevetʼ oluyor. Gelişmiş ekonomiler
büyüyemiyor, gelişmekte olanlar da fazla
ısındı, su kaynatma noktasına geldi. Kü-
resel bir ekonomik daralma yaşanacak,
durgunluğun enflasyonist mi yoksa def-
lasyonist mi olduğu pek farketmeyecek.
Karakter, bankaların batmasına izin veri-
lip verilmeyeceğine bağımlı olarak farklı-
laşabilecek. Fakat her ihtimalde riskten
kaçınma eğilimi dalgalı bir şekilde büyü-
yecek ve sermaye hareketlerini olumsuz
yönde etkileyecek. Cari açığı büyük olan
ekonomiler görece çok daha büyük sar-
sıntı yaşamak durumunda olacak.

SONUÇ…

İster 2000 yılı sonrasına, isterseniz
1950 veya 1980 sonrasına bakın, ülke-
mizi yöneten siyasilerin kriz çıkmadan
cari açığın büyümesine müdahale edip
sürdürülebilir eğilimler lehine kararlı ol-
duklarına tanık olmadık. Muhtemelen
bugün de tanık olmayacağız. Merkez
Bankasıʼnın munzam karşılık oranlarını
yükselterek para politikasını sıkılaştır-
ması, Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumuʼnun bireysel kredilere yö-
nelik tavır alması, siyasi iradenin kredi
hacmini sınırlamaya çalışması bazı ke-
simlerin farklı düşünmesine yol açabilir.
Bu yaklaşım, sorunu kalıcı olarak çöz-
mek için değil cari açığın büyümesini
kontrol altında tutmak zaman kazanarak
rant yaratmayı sürdürmek, potansiyel is-
tikrarsızlığı bir süre daha ötelemeye ça-
lışmak içindir; üstelik bunun bile başarı-
lamadığı cari açık rakamlarından bellidir.
Sorunu kalıcı olarak çözmek her şeyin
değişmesini göze almayı, dış kreditörle-
rin kızmasını göze almayı, vatandaşın
bilinçli ve tam desteğini gerektirir ki, bun-
ların hiçbiri mevcut değildir. 

Küresel ve ulusal düzeyde kalıcı
çözüm peşinde koşulmuyor, günü kur-
tarmak pahasına sorunların ağırlaşması-
na izin veriliyor ise ve artık ortaya çıkan
yan tesirler kısa vadeli faydadan daha
büyük oluyor ise ʻbaşınızın çaresine
bakınʼ , ʻherkesin yaptığını yapmayınʼ ,
ʻborçtan ve her türlü riskten kaçınınʼ kı-
sacası ʻKemerlerinizi Bağlayın!ʼ
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SÖYLEŞİ: Şenol ÇARIK

Meslekte 19. yılının içinde olan bir
isme konuk olduk bu sayımızda. Der-
giden gazeteye, internetten televiz-
yonculuğa kadar her alanda, muhabir-
likten köşe yazarlığına, editörlükten
haber yayın yönetmenliğine kadar
uzanan bir çizgide farklı görevler
yapan ekonomi habercisi Çetin Ünsa-
lanʼla kriz tartışmaları ve döviz fiyatla-
rının yükseldiği bir ortamda yaptığımız
söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

-Sohbetimize gündemdeki sıcak
bir konuyla başlayalım isterseniz.
Doların yükselişini nasıl değerlen-
diriyorsunuz, sizce bunun temel
nedeni nedir?

Dövizdeki yükselişi anlamak için
biraz geriye gitmek gerekiyor. Yani
Türkiyeʼde döviz gerçek değerinde mi

ona bakmak lazım. Bundan yıllar önce
Japonyaʼnın teknoloji üreterek çok
ciddi anlamda elde ettiği tasarruf, elin-
de fazla şişince bunun bir para mali-
yeti ortaya çıktı. Ve bu ilk defa Japon-
yaʼda ters tepmeye başladı. Her şey
orada başladı aslında. Daha sonra
IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası
kuruluşlar dediler ki; ʻgel sen bu tasar-
ruflarını bize ver, biz de bunları belli
ülkelerde kredi olarak dağıtalımʼ. Dün-
yaʼda özellikle 2002ʼyle 2008 arasın-
daki bu para bolluğunun, ucuz likidite-
nin temel nedeni aslında Japonyaʼnın
elinde birikmiş ve artık maliyet unsuru
olan tasarruflarıydı. Tabi dünya çok
ʻzevkliʼ bir dönem geçirdi, ucuzdu
kredi. Gerek teknoloji gerekse bilgi
üretim sektörüyle elde edilen bu ta-
sarruf, yıllar içerisinde ikincil, üçüncül
piyasaların devreye girmesiyle birlikte
rant kapısı haline gelmeye başladı.

Türkiye Kendi Krizini Yaşıyor

Türkiye kendi krizini
yaşıyor. Yani dünyada bir
kriz ortaya çıkmasaydı da
Türkiye çarpık ekonomik
zihniyeti ve yapısı
nedeniyle bir krizle karşı
karşıya kalacaktı. Yani
bizim vatandaş olarak,
firmalar olarak, reel sektör
olarak hissettiğimiz kendi
krizimiz. Fakat o kadar
büyük ustalıkla dünya krizi
bahane gösterilerek bunun
üstü örtüldü ki biz kendi
krizimizle yüzleşemedik.
Bunun altını net çiziyorum.
Eğer dünya bir krize
girmeseydi, Türkiye zaten
ekonomik anlamda bir
krize girecekti. Türkiye’yi
dünyadaki kriz bir sene
sonra etkilemeye başladı.
Bu ihracat pazarlarındaki
daralmadan kaynaklanır.”

EKONOMİ HABERCİSİ ÇETİN ÜNSALAN’DAN KRİZ YORUMU
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Şöyle bir örnek verelim. Şu anda ra-
kamlarda biraz daha artış olabilir. Kriz
çıktığında, 2008ʼin sonunda 2009
başında, dünyada üretilerek elde edi-
len değer 62 trilyon dolardı. Buna
karşılık türev piyasalar dediğimiz fon-
lar, kağıtlar burada üretilen yani sanal
ekonomide üretilen değerin karşılığı
ise 620 trilyon dolardı. Tabi dünya 62
trilyon dolarlık değer üretip 620 trilyon
dolarlık kumar oynamaya kalkınca bu
iş bir yerde çöktü. 2008ʼde bu çö-
küşün temelinde bu vardır ve bunun
adı ʻkrizʼ falan değildir. Küresel bir
soygun yapılmıştır! 62 trilyon dolar
karşılığında 620 trilyon dolar dünya-
nın cebinden hortumlanmıştır.

“TÜRKİYEʼDE DÖVİZ ESKİSİ
KADAR UCUZ OLMAYACAK!”

-Yeniden dövizin yükselişine dö-
necek olursak sizce müdahaleler
ile döviz fiyatları düşürülebilecek
mi ya da belli bir değerde tutulabi-
lecek mi?

Merkez Bankası verilerini hesapla-
dığınızda, üzerine enflasyon ve ben-
zeri maliyetleri koyduğunuzda bugün
doların olması gereken değeri 2 lira
civarıdır. Türkiyeʼde serbest kur falan
uygulanmıyor, baskın kur rejimi uygu-
lanıyor. Kim mutlu olmaz ki parasının
değerli olmasından. Fakat Türkiye,
dolarını baskılayarak birincisi ihracat-
çısını vuruyor; ikincisi
piyasasını ithalata
açık hale getire-

rek piyasasını vuruyor; üçüncüsü de
değerinde olmayan TL ile olası bir de-
valüasyon riskini sırtında taşıyor. Yani
bugün 2 ye 1 olması gereken rakam-
lar, herhangi bir patlamayla çok daha
yukarı çıkabilir. Son dönemde J.P.
Morganʼın açıklamasından sonra an-
ladık ki, aslında yabancı sermaye
uzun süredir bunu yapmak istiyor, bu
seviyelerden borsadan çıkmak, çıkan
parayı ucuzdan dövize yatırmak, pa-
halılaşan dövizden de Türkiyeʼyi terk
etmek istiyor. Döviz o yüzden yükseli-
yor. Yani bundan sonra Türkiyeʼye
para gelecekse maliyetli gelecek, Tür-
kiyeʼde döviz, eskisi kadar da ucuz ol-
mayacak.

“2008ʼLE BİRLİKTE 
CİDDİ BİR KIRILMA OLDU”

- Kim yaptı bu soygunu?
Bunu uluslararası bankerler, finans

kuruluşları dediğimiz kuruluşlar yaptı;
fakat deniz bitti. Yani iş o denli çığrın-
dan çıkmıştı ki gelinen noktada,
bugün mortgage krizi dediğimiz
ABDʼdeki kriz, aslında başlı başına bir
mortgage krizi olmaktan çok, bardağı
taşıran damla olmuştu. İnsanların gö-

zünü para hırsının bürümesiyle birlik-
te riskli kişilerin dahi kredilendirildiği
bir sisteme doğru gittiğimizin ve bat-
tığımızın resmiydi. Daha büyük ve
kronik diğer bir sorunumuz ise dünya-
nın üretmeden para kazanma derdine
düşmüş olmasıdır. Bunun için de türev
piyasaları kullanıldı. 2008ʼle birlikte
dünyada çok ciddi bir kırılma oldu. Ve
2008ʼdeki krizin temel nedenini anla-
mak için bizim 1 Mart tezkeresine
dönmemiz gerekiyor. Eğer 1 Mart
2003 günü bizim meclisimizden o tez-
kere geçebilseydi bu vurdumduymaz-
lık ve paradan para kazanma süreci
Ortadoğuʼya ve Kuzey Afrikaʼya yayı-
larak devam edecekti. Yani bir anlam-
da fatura ihale edilecekti. Tezkerenin
meclisten reddolması bumerang etkisi
yaptı ve dönüp önce Amerikaʼyı sonra
da Avrupaʼyı vurdu. Deniz bitmişti ve
bu süreçten sonra herkes şapkasını
önüne alıp düşünmeye başladı. Dedi-
ler ki, biz bir yerde hata yaptık. Yani
olmayan bir parayla, paradan para ka-
zanma sevdası artık bitmişti. Biz ne
yaparız da ülkeleri yeniden üreten, ih-
racat yapan bir modele çeviririz.
Dünya bunu tartışmaya başladı. İşte
Keynes teorileri de böylece tartışılma-
ya başlandı. Fakat ortada bir sıkıntı
vardı çünkü hortumlayanlar işin rengi-
ni çoktan çözmüştü. Mesela, Ameri-
kaʼda Avrupaʼda ülkeler, Merkez Ban-
kaları ve Hazineleri aracılığıyla vatan-
daşlarını rahatlatabilmek için yardım
paketleri oluşturdular ve yardım pa-
ketleri daha vatandaşlara ulaşmadan
yine bu türev piyasaları yöneten ulus-
lararası finans kuruluşları tarafından
hortumlandılar. Ancak dünyada yar-
dım yapıldığı halde işsizlik arttı, sıkın-
tılara çare olunamadı. Şimdiki sıkıntı
bu. 

Acayip bir kavga yaşanıyor. Ve
Amerika çok güç durumda
kaldı. Evet, parası rezerv pa-
raydı; ama karşısında artık

eskisi gibi başıboş bir nokta
yoktu; Çin vardı.
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“ABDʼNİN KARŞILIĞI ÇİN
DEĞİLDİR”

-Peki, bugün gösterilenin dışın-
da Amerikaʼnın karşılığı Çin midir?

Hayır, bu büyük bir yanılsamadır.
Çünkü Çinʼin en büyük tüketimi de
ABDʼdir. Yani bugün itibariyle bak-
tığınızda 2.6 trilyon dolar tasarrufu ol-
masına rağmen bu tasarrufların
büyük bir bölümünün Amerikan şirket-
lerinin tahvillerinde olması ve Çinʼin
en büyük tüketim pazarının ABD ol-
ması işleri içinden çıkılmaz bir nokta-
ya getiriyor. Tabi ABDʼde bu sıkıntı
baş gösterince, Avrupaʼdaki büyük şir-
ketlerin yapısına baktığımızda yarıya

yakını ABD ortaklığındadır, doğal ola-
rak Avrupaʼyı da vurmuş oldu. Nitekim
Finlandiya gibi teknolojinin ileri ol-
duğu, Almanya gibi daha endüstriyel
ülkeler ve Akdeniz diliminde gör-
düğümüz, bugün ekonomisi sorunlu
olan Yunanistan, İrlanda, İtalya, İs-
panya, Portekiz gibi ülkelerin mirasye-
di veya vurdumduymaz tavırlarıyla
birlikte birkaç AB gerçeği olduğu orta-
ya çıktı. Fakat bu işin patlama noktası
Yunanistanʼdan geldi. Bana göre şu
anda İngiltere çok daha güç durumda.
Son 500 yılda ilk defa, İngiliz halkının
borcu Kraliyetʼin borcunu 5ʼe katlamış
vaziyettedir. Fakat İngiltere bunu üze-
rinden çok güzel savıyor. Bugün itiba-
riyle baktığımızda Yunanistan batık
durumda; İrlanda, İspanya, İtalya,

Portekiz bunlar sıkıntılı ülkeler. Fakat
Avrupa şöyle bir gerçeğin farkına
vardı. İrlandaʼyı hemen batıramazdı.
Çünkü İrlanda Avrupalı ve Amerikalı
şirketlerin gizli kasasıydı. Avustur-
yaʼda altın vardı. Almanyaʼnın altınları
vardı. Altınlar satılabilirdi. Portekiz ve
İspanya özellikle kriz sonrasında Latin
Amerika pazarına girmek açısından
lazımdı. İtalya keza kendine has
Kuzey Afrika pazarı açısından lazım-
dı. Yunanistan sahipsiz çocuktu.

“YUNANİSTAN 
BÜYÜK BİR MUAMMA”

-Hazır Yunanistan demişken,
biraz da bu ülkedeki gelişmelere
değinebilir misiniz?

AB ʻYunanistan batsın!ʼ kanaattin-
deydi fakat, burada ABD-Avrupa reka-
beti devreye girdi. ABD, IMF üzerin-
den dedi ki: “Onlar yardım etmiyorsa
ben ederim.” IMF devreye girince, Av-
rupa da bu durumun kendi bütün-
lüğüne zarar vereceğini anladı ve dedi
ki: “Hayır, Avrupa da işin içinde olma-
lı!” Çünkü işin temelinde Almanlarda
ve Fransızlarda çok ciddi oranda
Yunan tahvili ortaya çıktı. Yani Yuna-
nistanʼdaki bir batık, sadece İspan-
yaʼyı veya Portekizʼi etkilemeyecek,
Yunan tahvillerini ağırlıklı olarak bün-
yesinde bulunduran Almaya ve Fran-
saʼyı da etkileyecekti.

-Peki, burada hesap ne?
Hemen o günlerde özellikle Alman-

2 bini aşkın canlı yayında ana haber sonu yorumdan, özel ekono-
mi programlarına, açık oturumlardan fuarlardan canlı yayınlara kadar
farklı formatlarda haberciliğini sürdürdü. Son olarak Kanal Bizʼde hafta
içi her gün canlı yayınlanan Reel Piyasalar ve Ekonomi Gündemi
programlarını hazırlayıp sunuyordu. Ayrıca bu süreç içinde Sky
Türkʼde Fahri Ataşe ve Keskin Viraj isimli programları yaptı. Halen
Ulusal Kanalʼda hafta içi her gün yayınlanan Ekopolitik programını ha-
zırlayıp sunuyor. Ünsalan, (www) bilgeyatirimci.com,
ulusalkanal.com.tr, ekonomigundemi.com, kurultay.net sitelerinde
hafta içi her gün, medyaspor.com sitesinde her pazartesi ve Aydınlık
Gazetesiʼnde de her perşembe günü köşe yazarlığı yapıyor. Proje-
kentʼin ve Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri Birliğiʼnin Kurucu
Üyesi olan Ünsalan, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu
Üyeliği yanında, Sağlıklı Gıda Platformu Yürütme Kurulu Üyeliği gör-
evini de yürütüyor. Reel Piyasalar programıyla Tüketiciye Saygı: 2007
Özel Ödülüʼne, Tüketiciye Saygı:2006 TV Programı Ödülüʼne ve Sek-
tör Meydanı ile de 2003 Yılı Yalıtım Bilincine Katkı Plaketiʼne layık gö-
rüldü.

ÇETİN ÜNSALAN KİMDİR?
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yaʼdan çıkan “Adaları satın” kelimesini
iyi okumak lazım. Çünkü Yunanis-
tanʼın elinde şu anda krizin faturasının
yansıtılabileceği çok ciddi anlamda
(belki bu bizde de var) Ege-Akdeniz
doğalgaz ve petrol hisseleri var. Aslın-
da bütün kavga burada, Akdeniz hav-
zasında, bu nedenle yapılıyor. Çok il-
ginçtir, bunlar yok denildi. Ondan
sonra, yanılmıyorsam 2010ʼda Ameri-
kan Enerji Bakanı, ʻEge-Akdenizʼdeki
doğalgaz ve petrolü Türkiye ve Yuna-
nistan ortak çıkartsınʼ açıklaması
yaptı. Bunun üzerinde fazla durulma-
dı; ama bu, orada bir enerji havuzu-
nun olduğunun kanıtıydı. Nitekim
şimdi baktığımızda Avrupa çok ciddi
bir resesyona giriyor. Yunanistan
büyük bir muamma. Yunanistanʼın
batması demek, diğerlerine büyük bir
domino etkisi yapması demek. Yuna-
nistanʼın çaktırılmadan batırılması ge-
rekiyor. Tabi ki enerji havzalarındaki
hisseleri alınarak.

-Bahsettiğiniz bu durum bizi
nasıl etkiler?

Dönelim 2008ʼe. O günlerde ne
tartışması vardı? Kriz teğet geçti.
Ağırlıklı olarak yanlış olmasına
rağmen bir anlamda Başbakan doğru
söylemişti. Kriz teğet geçmişti fakat
arada bir fark vardı. Dünyada
yaşanan kriz türev piyasalardan, his-
selerden kaynaklanan finansman kri-
ziydi. Türkiyeʼde türev piyasaların sa-
yısı bir elin parmaklarını geçmediği
için o anlamda kriz teğet geçmişti.
Türkiye bugün kendi krizini yaşıyor.
Yani dünyada bir kriz ortaya çıkma-
saydı da Türkiye çarpık ekonomik zih-
niyeti ve yapısı nedeniyle bir krizle
karşı karşıya kalacaktı. Yani bizim va-
tandaş olarak, firmalar olarak, reel
sektör olarak hissettiğimiz kendi krizi-
miz. Fakat o kadar büyük ustalıkla
dünya krizi bahane gösterilerek bunun
üstü örtüldü ki biz kendi krizimizle
yüzleşemedik. Bunun altını net çiziyo-
rum. Eğer dünya bir krize girmeseydi,
Türkiye zaten ekonomik anlamda bir
krize girecekti. Türkiyeʼyi dünyadaki
kriz bir sene sonra etkilemeye başla-
dı. Bu ihracat pazarlarındaki daralma-
dan kaynaklanır. Çünkü finansman
olarak baktığımızda Türkiye hala çok
cazip bir pazardır. Gidip işte yüzde 3-
4ʼle dünyada para alınıp satılırken
yüzde 17ʼlerde 20ʼlerde ranta, kumar
parasına veya paraya para veriliyor-

du. Türkiye hala kendi gerçeğiyle yüz-
leşmedi. Bu arada bunun da altını çiz-
mek lazım ki likidite bolluğunun
yaşandığı 8-9 senede Türkiye çok
büyük bir tarihi fırsat kaçırdı. 58. Hü-
kümet, Abdullah Gül hükümeti, iş
başına geldiğinde Ankaraʼda 81 ildeki
ticaret, sanayi ve borsa başkanlarını
topladı. Orada çok doğru işler ko-
nuşuldu. Sanayi envanteri konuşuldu,
üretim ekonomisi konuşuldu, KOBİʼler
konuşuldu. Yaklaşım doğruydu. Ne ol-
duysa 6 ay sonra oldu. Ağırlıklı olarak
59. hükümetle birlikte Türkiye, üretim
ekonomisinde KOBİʼleri konuşurken
bunları sloganvari bir şekilde ortaya
koydu ve kumar ekonomisine devam
etti. Paradan para kazanmak kolay
gelmişti, cazip gelmişti. Eğer biz, 8-9
sene içerisinde bu ucuz finansmanı
Türkiyeʼyi üreten bir ülkeye dönüştür-
mek için kullansaydık işte o zaman
gelen para finansman olurdu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR
BORÇLANMA POLİTİKASI
İZLENİYOR”

-Türkiyeʼnin önündeki en büyük
sorunlarından biri de borçları değil
midir sizce?

Evet, bugün itibariyle en büyük
ekonomik açmaz yaklaşık 550 milyar
civarındaki toplam borç, 53 milyar do-
lara ulaşan bankacılık sektörü borcu,
100 milyar dolara ulaşan reel sektörün
pozisyon açığı ve 120 milyar dolar ci-
varında gezinen sıcak para gerçeği.
Türkiye bu açmazlarla iki alternatifli bir
yola girmek zorunda. Ya kendi ger-
çeğiyle yüzleşecek ve maliyeti biraz
daha ağır da olsa üreten bir ekonomi

modeline dönecek ya da bu kumar
ekonomisiyle borçlanmaya devam
edecek. Peki borçlanabilecek mi?
Hayır. Burada çok ciddi bir çifte stan-
dart var. Yakın zamana kadar, biz söy-
lediğimizde gerek Sayın Başbakan,
gerek Sayın Babacan ve Sayın
Şimşek bizi felaket tellalı olmakla, kö-
tümser olmakla suçluyordu. Niye?
Sıcak para geliyordu. Fakat seçimlere
bir hafta kala J.P. Morganʼın yatırımcı-
sına Türkiyeʼden çıkın talimatı verme-
siyle birlikte uluslararası sermayenin
Türkiyeʼden vazgeçebileceği ihtimali-
nin ortaya çıkmasıyla birlikte Sayın
Babacanʼın ve Sayın Şimşekʼin te-
laşlandığını gördük. Ve dikkat edin
cari açığı daha önce büyümenin bir
sonucu, sıcak parayı da yabancı ser-
mayenin güveni olarak nitelendiren iki
bakan seçime bir hafta kala panik
içine düştüler. Nitekim seçim sonra-
sındaki süreçte de özellikle munzam
karşılıkların arttırılması, sıcak para,
hesapsızca verilen tüketim kredileri-
nin tartışılır olması; aslında bizim
özellikle 2007ʼden sonra eleştirilerimi-
zi arttırdığımız noktada felaket tellalı
olduğumuzun değil gerçekleri ortaya
koyduğumuzun kanıtıdır. Mantıklı
değil. Bütün hesaplar para gelecek ve
biz finanse olacağız üzerine. Türkiye
üreten bir ekonomiyi konuşmak yeri-
ne, özellikle Kemal Derviş politikala-
rından sonra bugün de ʻsürdürülebilir
borçlanmaʼ politikası yürütüyor. Eğer
bütün ekonomik politikanızı borcunu-
zu sürdürme ve çevirme üzerine otur-
tursanız bu sadece batışınız ve ortaya
çıkan faturayı ötelediğiniz anlamına
gelir.

Yunanistanʼın batması diğerlerine büyük bir domino etkisi yapar.
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NAZIM GÜVENÇ

T
ürkiyeʼde bugün ekonomi üstüne
yazmak görece kolay. TÜİKʼin
rakamlarına epeydir pek güve-
nemeseniz de  başka kaynaklar-

dan gelen rakam ve verilerle karşılaştı-
rarak, gerçeğe hayli yakın bir tabloya
erişmek mümkün. Gerisi çözümlemeyi
yapanın bireysel ustalığına kalmış.
Hele bugün Türkiyeʼde “ekonomik
durum ne?” diye sorduğunuzda yanıtı
neredeyse elle tutulur derecede ortada
ve giderek bu, çıplak gözle görülür hali
daha da artıyor.

Nitekim günlük gazetelerde ekono-
minin gidişatı konusunda alarm verme-
ye başlayan yazarların sayısı her
geçen gün büyüyor. Genelde de üze-
rinde en çok durulan nokta “cari açık”.
Bunun yanında “sıcak para”nın bol-
luğu, “döviz kurunun düşüklüğü” bu
cari açıkla bağlantılı olarak öne çıkartı-
lıyor. Ekonominin aşırı ısındığından ve
soğutmak gereğinden söz ediliyor.
Bunu deyince de çözüm formülü hazır:
kemerleri sıkalım, tasarrufu arttıralım,
tüketimi azaltalım. Rekor kıran ekono-
mik büyüme yavaşlasın. Aynen aşırı
hızla giden bir araçta şoförün önünde
ansızın bir engel görmesi ve frene bas-
mak zorunda kalması gibi. Sert fren ya-
parsa araca takla attırabilir; yumuşakça
hızı kesmeye çalışırsa bu kez de enge-
le toslamaktan kurtulamayabilir.

Bu noktada olaya daha yakından
bakmak gerekiyor. Aracın donanımı,
sağlamlığı, gücü, lastiklerinin kalitesi,

frenlerinin sıkılığı, yolun özelliği, mesa-
fenin ölçüsü gibi etkenler sonuçta çok
önemli. Dahası sürücünün ustalığı ve
tercihleri, evet tercihleri daha da önem-
li. Bir çarpma kaçınılmazsa ve sürücü
manevra yapacaksa aracın neresinde
oturanları öncelikle gözden çıkartacak?
Keza araçtaki yolcu sayısı; bireysel
emniyet kemerlerinin bağlanmış olup
olmadığı… kısacası daha böyle irili,
ufaklı bir dizi etken bir anda çok bilin-
meyenli denklem olarak kendini göste-
rir.

Ne yazık ki bu kapsamda düşünüp
değerlendirme yapmaya ve çözüm
önerisi getirmeye gelince çoğunluk bi-
lerek ya da bilmeyerek yan çiziyor. En
önemlisi: ilkeli ve tutarlı bir mantık yü-
rütme halen egemen mantıkların
karşısına dikilemiyor. Somut olarak
ifade edecek olursak, “Ekonomi” olma-
sı gerektiği gibi ele alınmıyor.

“Ekonomi” dediğimiz şeye dar çer-
çevede bile baktığımızda, aslında insa-
nın beyinsel ve bilişsel gelişimi adına
utanç verici bir durumla yüz yüzeyiz:
daha henüz “piyasa” konusu, daha
doğrusu “piyasa gerçeği” (ki başlangıcı
aşağı yukarı Cilalı Taş Devriʼne daya-
nır) “ekonomik akıl” düzleminde kabul
görüp, hayata geçiriliyor değildir!

Elbette esnaf, tüccar, girişimci düz-
leminde tarih boyunca piyasayı “doğru
okuyan” ve “ekonomik akıl”ın gereğini
başarıyla uygulayan bireysel örnekler
yadsınamaz. Kuşkusuz beylikten dev-
lete uzanan bir tarihsel sıralanmada
ekonomide zaman zaman başarı gös-
teren birey ve şirket üstü örgütlü makro
yapılar da (devletler) vardır. Dahası gü-
nümüzde BMʼye üye bir alay devletten
ekonomik olarak çok daha güçlü, çok
sayıda dev şirket var.

O halde ekonomik kriz neden olu-
yor?

EKONOMİK AKIL VE KURNAZLIK

“Ekonomi gerçeği”nin kendi kuralla-
rı var, kendine özgü bir mantığı, bir aklı
var. Bunu çiğnemeye kalktığınızda çar-
pılırsınız (temerrüde düşmek, haczedil-
mek, iflas etmek vs.); ekonomik akla
uygun davrandığınızda büyüme, ge-

lişme, zenginleme ufku önünüzde açık.
Yalnız şu iki temel husus var:
BİR:  “Ekonomi gerçeği”  ve “ekono-

mik akıl” tek başlarına değil ve olamaz.
Olmamalı da.

İKİ: Her düzeyde ve her zaman
“ekonomik akıl”a uymak/uygun davran-
mak yerine “kurnazlık” yapmak eğilimi,
kolaycılığı çok daha ağır basıyor.

Oysa biliniyor ki: “kurnazlık”, aslında
akıl kıtlığını etik dışı bir yoldan, etik dışı
bir manevrayla “aşma” çaresidir. Hani
aracınızla gittiğiniz yolda trafik sı-
kıştığında bazı “kurnaz sürücüler”
yolun “emniyet şeriti” olarak bırakılan
ve ancak gerektiğinde kullanılması ge-
reken şeridine girip diğerlerinin önüne
geçerler ya, işte onun gibi bir şey bu
da. Sanki bir tek bu kurnazlar zeki,
diğerleri aptal! Kısa vadede böyle
düşünülebilir çünkü, görüntü odur. Nite-
kim bunu gören başka kurnazlar da
“biz aptal mıyız?” diye emniyet şeridine
geçip gaz pedalını topuklarlar. Sonra
ne olur?  Az zamanda o şerit de dolar,
tıkanıklık daha da artar. Ve sonra ger-
çekten emniyet şeridinin açık olmasını
gerektiren bir durum meydana geldiğin-
de aslında “akıllıca” öngörülmüş o şerit
“kurnazların” işgali altında olduğu için
işe yaramaz! Yararlanılamaz!

Bu benzetmeyi de sadece boyutunu
büyüterek ekonomik hayata uygulaya-
bilirsiniz. Özünde fark etmez. “Ekono-
mik akıl” dururken “kurnazlık” (her tür;
aklınıza ne gelirse, en basitinden
kumaş satarken ölçmekte kullanılan
metrenin 1 metre gözüküp de gerçekte
99 veya 98 cm olmasından başlayıp
sahte para basılmasına kadar devam
edin) yüzyıllardır daha ağır basıyor. Es-
kiden devletlerin altın parayı “tağşiş”
etmekten günümüzde bile hem de ABD
gibi bir “süper güç” tarafından “karşılık-
sız para basma”sına dek uzanan bir
kurnazlık yelpazesi...

Peki sonuç? ABDʼnin hali ortada.
Borcu, ekonomisinin ürettiği gelire
denk düzeye çıkmış ve şimdilerde yö-
netim borçlanma sınırını aşma ve ülke-
nin yıllık ulusal gelirinin üstünde borç-
lanma kurnazlığı için yetki alma çaba-
sında! Oysa “borçlanma sınırı” ekono-
mik akıl zemininde bir tavırdı. Ekono-
minin gerçeğindeki  aksaklıkları para

Hangi Ekonomi, Nasıl Ekonomi
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politikasıyla finans üzerinden aşma ça-
bası, 2008 Eylülʼünde ABDʼde patlak
veren dev banka iflaslarıyla sonuçta
günü kurtarmaya yönelik bir kurnaz-
lığın sürdürülemeyeceğini bir daha
gösterdi. “Gösterdi de ne oldu?” dene-
bilir. Gerçekten de ister dünya ölçeğin-
de, ister Türkiye ölçeğinde, bırakın
daha öncesini son 10-20 yıl içinde
yaşanan ekonomik ve finansal krizler,
göçüşler, iflaslar bile kurnazca yani
yapay önlemlerle, politikalarla ekono-
minin götürülemeyeceğini ve yerini
sağlam, sağlıklı  ekonomik anlayış ve
yapıya bırakması gerektiğini kabul ettir-
meye yetmedi, yetmiyor.

DEVLETİN ROLÜ

Ekonomi ve onun gerekli parçası pi-
yasa kendi başlarına birer gerçeklik ol-
makla birlikte ancak, toplumsal hayatın
bütünü içinde göreli bir yer ve role sa-
hiptirler. “Siyaset” de devrededir. Bu da
kaçınılmazdır, gereklidir. Yalnız o nok-
tada kimden yana ekonomi, nasıl eko-
nomi soruları kendini dayatmaktadır.
Salt “ekonomik akıla” saplanıp kalırsa-
nız ve bunu liberal ekonomistlerin kafa-
sıyla uygulamaya koyarsanız sonuçta
toplum zehirlenir. “Ekonomik akıl”ın ya-
nında ille de onunla uyumlu “sosyal vic-
dan” zorunludur.

Bu noktada da ne yazık ki “sosyal
vicdanı” duygusal olarak aşırı davra-
nışla aklı dışlayarak veya akılsızca
devreye sokmak yanılgısı başgöster-
mektedir. Hatta “duygusallığı” (ekono-
mik zeminde karşılaşılan sorunlara,
haksızlıklara vs. aşırı duygusal bir tepki
göstererek) işi ekonomi/piyasa
düşmanlığına vardırmaya; piyasayı ya-
saklamaya, ekonomiyi asgariye indir-
meye ve buyrukla gütmeye dek götür-
mek de söz konusudur. SSCB bu ne-
denle yani ekonomiye, piyasaya sırt
çevirdiği için ekonomik olarak göçtü.
Kuzey Kore, SSCBʼden de beter ve
ʻsürünüyorʼ.

Dolayısıyla ekonomiyi/piyasayı eko-
nomik akıl ile sosyal vicdanı uyumlu bir
bütün olarak ve makro düzeyde denet-
lemek, yönetmek, yönlendirmekle yü-
kümlü bir anlayış kendini dayatmakta-
dır. Bu elbette “ekonomide devlet” ve
“karma ekonomi” kavramlarının etkiliği
olduğu bir bakış açısıdır. Bu kavramlar
Türkiyeʼde de, dünyada da yer yer Key-
nesʼçi politikaların yürürlükte olduğu

dönemlerde ve sadece Kuzey Avrupa
ülkelerindeki gibi sosyal-demokrat hü-
kümetlerce değil, Muhafazakâr hükü-
metlerce de fiilen (1948-1978) hayata
geçirilmiştir.

Bilindiği gibi, sonuç o zaman da
ekonominin batağa saplanmasıydı.
Zaten onun üzerine tepki olarak Ha-
yekʼçi Liberallerin iktidardaki Muhafa-
zakâr Partilerde yönetime gelmeleriyle
birlikte 2008ʼdeki ekonomik çöküşe
giden yeni dönem başladı. Anımsana-
cağı üzere, İngiltereʼde Thatcher,
ABDʼde Regan, Türkiyeʼde Özal. Bu
kez yükselen sloganlar “asgari devlet”,
“piyasa her şeyi belirler” idi.

LİBERALLERİN PİYASA ÇEKİLİŞİ

Ne var ki ister Muhafazakâr, ister Li-
beral olsunlar sözde serbest piyasayı
savunanlar çok ender dönemler ve az
sayıda büyük ekonomist dışında uygu-
lamada hemen hiç piyasayı “serbest”
bırakmamışlardır. Ekonominin devlet
tarafından güdülmesine karşı çıkmayı
ağızlarına sakız ettikleri halde uygula-
mada çıkarlarına daha uygun
düştüğünde Muhafazakarların dış tica-
rette “korumacılık”tan içeride “devlet-
leştirme” ve devlet eliyle sanayi yarat-
ma politikasına dek geniş bir yelpaze-
de yaygın bir kamu ekonomisi oluştur-
maları gibi Liberaller de piyasayı reel
ekonominin sağlıklı işlemesine bırak-
mamışlardır. Onların kullandığı kurnaz-
lık devletin (ekonomide kamunun ağır-
lığı) yerine “finans”ın (başta bankalar
ve yatırıma aracı kurumlar olmak
üzere) rol ve ağırlığını arttırmak ol-
muştur. Hatta bu dönemde Türkiyeʼde
Hazine yüksek faizli “devlet tahvili” çı-
kartmakta özel kesimle rekabet içinde
olmuştur. O kadar ki sanayi kuruluşları-
nın kârlarının önemli bölümü esas işle-
rinden değil Hazineʼden, rantiyelikten
gelmiştir.

Kısacası Türkiyeʼde ve dünyada
liberal ekonominin altın yıllarında (
SSCBʼnin çöktüğü; Hayekʼin Keynesʼin
tahtına kurulduğu dönemde) “reel eko-
nomi” esasen “rant ekonomisi”ne dö-
nüştü. Bu da ekonomik akla aykırı bir
kurnazlıktı ve sürdürülemezdi. Nitekim
Türkiyeʼde de, başta ABD ve Avrupa
olmak üzere hem de Liberal ekonomi
zihniyetinin dizginsizce iktidarda ol-
duğu gelişmiş kapitalist ülkelerde bile
bu kurnazlık da batağa saplandı. “Fi-

nans balonu” patladı!
Türkiye 2001 krizinden sonra finans

yapısını düzeltti lakin AKP iktidarı bu
kez de “hormonlu bir ekonomik büyü-
me”yle reel ekonominin yapısını tama-
men sağlıksız bir zemine oturtmuş bu-
lunuyor ve hızla bu zeminin çökmesi
gündemdedir. Keza ABD ve AB üyesi
pek çok ülkenin ekonomik iflasın kıyı-
sında bulunmaları yine reel ekonomi-
deki sıkıntıların sanal bir finansal do-
pingle aşılmak istenmesi kurnazlığın-
dandır. Ve elbette en gülünç ve ibret
vericisi “asgari devlet” savunucularının,
“özelleştirme” şampiyonlarının ekono-
mik olarak iflas etmiş kuruluşları kurtar-
mak için “devletleştirme” kartını oyna-
ma gereği duymalarıdır! Piyasayı can-
landırma adına piyasalara bol para sür-
meleridir. Keynesʼe geri dönüş!

Oysa ne 1930ʼlar, 1950ʼler, ne de
1980ʼlerde değil, Türkiye de, dünya da.
2010ʼlarda çok farklı bir dünya ekono-
misi gerçeği var. Yaşananlardan çıkar-
tılacak dersler var. Ve çözüm olarak, el-
bette geçmişte olumsuzluklardan da
ders almış olarak, doğrularından esin-
lenerek bugün yenilenmiş bir bakışla
küresel düzeyde aynen 1930ʼlarda ol-
duğu gibi kendi içine kapanma veya
Türkiyeʼde 1960-80 arası yürürlükteki
yanlış “ithal ikamesi politikası” yerine
ekonomik akıl ile sosyal vicdanı bir-
leştiren bir bakışa gerek var.

Bunun ne olduğunun ana hatları
ancak başlı başına yeni bir yazıya konu
olabilir. Şimdilik şu kadarını yazalım:
Ekonomide piyasa da, devlet de gerek-
li. Bu ikisinden birini dışlamak, keza
ekonomik akla da, sosyal vicdana da
aykırı sözde ekonomi politikaları güt-
mek ve batağa saplanınca bir önceki
batağa götüren politikaya geri dönmeyi
savunmak sadece ekonomik akla değil
düpedüz akla aykırı. Ne yazık ki hâlâ
kös kös eski reçetelerden, eski ezber-
lerinden ötesini akıl etmeye kafası bas-
mayanlar var. Ekonomik iflastan bir
şekilde kurtulunur. Önemli olan günü
geçmiş reçeteleri bırakıp su üstündeki
sorunları en temeldeki yanlışları düzel-
terek sürdürülebilir bir çözüme oturt-
mak; yoksa günü kurtarmak değil.
Hangi ekonomi, Nasıl ekonomi? soru-
sunu ekonomik akıl ve sosyal vicdan
içinde yanıtlamak. Sorunları ekonomi-
den devleti veya piyasayı dışlayan ko-
laycı kurnazlıklara itibar etmeden çöz-
meye kafa yormak. Mustafa Kemal tam
da böyle yapmıştı, tam da bu mantıkla!
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SÖYLEŞİ: ŞENOL ÇARIK

- Türkiyeʼnin birçok alanda ʻithal ikamesiʼ yapması
gerekiyor mu sizce?

Evet, bu mutlaka gerekiyor. Bakan Çağlayanʼın ʻyeni
ithal ikamesi modeliʼyle ilgili açıklamasını Türkiyeʼnin çı-
karları açısından mutlulukla karşılıyorum. Katma değer hiç
gözönüne alınmamıştır, ithal ikamesi deyimi hiç kullanıl-
mamıştır bu son konuşmaya kadar. Bu itibarla işin bilinci-
ne varılmış olmasını son derece önemli buluyorum.

Belirli alanlarda ithal ikamesi yapmazsanız artık çok
ciddi bir sorun haline gelen cari işlem açıklarını da kapat-
manız mümkün olmaz. Çünkü ithal ettiğimiz bazı madde-

ler var ki onları ithal etmeden yaşayamıyoruz. Bunun
başında petrol ve doğalgaz olmak üzere bazı enerji mad-
deleri geliyor. İçeride bunlara ilişkin ithal ikamesi yapılırsa
bu giderler kısılabilir, cari açık küçülebilir. Bu itibarla ithal
ikamesi ilk olarak enerjide şart diyebiliriz.

- Bu konuda rüzgar alanında bir takım çabaların ol-
duğunu da görüyoruz.

Evet özellikle rüzgar alanında bir takım çabalar var.
Özel girişim devlet kamu işbirliği yoluyla enerji ikamesi
yapmak yolunda. Ancak şunu da belirtmek isterim ki;
bugün dünyada yaşanan olaylar ışığında hele Türkiyeʼde-
ki deprem beklentilerini de eklediğimde nükleer enerjiye
dayalı santralleri onaylamıyorum. Yine bir diğer sorun yı-
kanmış kömür kullanmaktan kendi kömürümüzü kullanmı-
yoruz. Türkiyeʼnin her tarafı linyit dolu. Onu kullanmanın
yollarını bulmak lazım. Amerikalılar bir tip kayadan doğal-
gaz üretiyorlar. Ve o sayede petrol ithalatını azaltma imka-
nına kavuştular. Bildiğim kadarıyla o tip kayalar Güney-
doğu Anadoluʼda mevcut. Yani demem o ki; ülkemizin
enerjide ithal ikamesi yapma imkanı var ve mutlaka yapıl-
malıdır.

“İMALAT SANAYİSİNİN 
KATMA DEĞERİ YÜKSELTİLMELİ”

- İthal ikamesinin yapılabileceği diğer alanlara da
değinebilir misiniz?

İthal ikamesi gereken ikinci alan imalat sanayimiz.
Çünkü en büyük ithalatçı kesim imalat sanayi. İmalat sa-
nayinin girdileri ithalatımızın yaklaşık yüzde 80ʼini oluştu-
ruyor. Bu da gösteriyor ki bizim kurduğumuz imalat sanayi
biraz ʻyalın katʼ. İçeride üretilen katma değer küçük. Dola-
yısıyla ithal ikamesine geçtiğimizde girdilerde imalat sana-
yisinin ekonomiye katkısı büyüyecek, cari açık küçülecek.

“İthal İkamesi’ Şart!”
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada ‘Yeni
İthal İkamesi Modeli’ oluşturulacağını belirtmişti. Peki, Türkiye’nin 1980 yılına
kadar uyguladığı ithal ikameci sanayileşme politikası Türkiye ekonomisini
kurtarmak için bir çözüm müdür? Hem bu konuyu hem de ekonomimizin içinde
bulunduğu durumu Derneğimizin danışmanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten Kazgan’la konuştuk.

Prof. Dr. Gülten Kazgan:
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Aslında yalnız imalat sanayisinde
değil tarımda da girdi ithalatı yüksek.
Damızlık hayvanlardan tutun da ta-
vukta, büyük baş hayvanlarda hepsin-
de ana stoklar yine dışarıdan geliyor.
Eskiden tohum ıslah istasyonları
vardı, ancak kapandı. Tohum ithal edi-
liyor. Üstelik bunlar genetik dönüşüm-
lü tohumlar. Kimyasal gübrenin de
kimyasal maddeleri ithal ediliyor. Yani
ana üretim maddelerini ithal ederek
tarım üretimi yapıyoruz, imalat yapı-
yoruz. Bizim üretim kesimimizin, reel
kesimimizin, temel zaafı işte bu. Geç-
mişte devlet tarafından KİTʼler kurul-
duğunda bütünleşik tesis olarak kurul-
muştu. KİTʼleri kapattılar, yok ettiler.
Onların yerine gelen ne varsa, eğer
bir şey gelmişse, o da başta bahset-
tiğim ʻyalın katʼ sanayi oldu.

O yüzden 1980ʼlerle 2000ʼli yıllar
imalat sanayini karşılaştırdığınızda
göreceksiniz ki; 80ʼler öncesi Türki-
yeʼnin girdi ithali ile yaşama diye bir
sorunu en azdır, bugün ise bu sorun
en çoğa çıkmıştır. Bakın söylediğim
ʻdüşük katma değerli sanayiʼ öyle rast-
gele uydurulmuş bir terim değildir.
Türkiyeʼnin girdi-çıktı tablolarını ince-
lediğinizde en düşük katma değerli
kesimin imalat sanayisi olduğunu gö-
receksiniz. Halbuki ekonomiye en
büyük katkı yapan reel sanayi imalat

sanayisidir. Demek ki biz imalat sana-
yisinin katma değer oranını yükselt-
tiğimizde hem daha ʻcüsseliʼ olarak
ekonomide yer almasını sağlayacağız
hem de cari işlem açığını kestiğimiz
gibi büyümede de sıçrama sağlaya-
cağız.

“BU HORMONLU 
BİR BÜYÜMEDİR!”

-2011ʼin ilk çeyreğinde yüzde
11ʼlik büyüme ile dünyanın en hızlı
büyüyen ülkesi olduğumuz açıklan-
dı. Bu büyük bir yankı uyandırdı ve
peşinden farklı değerlendirmelerde
bulunuldu. Siz bu büyüme oranımı-
zı nasıl yorumluyorsunuz?

Bu sağlıklı bir büyüme değildir,
hastalıklı bir büyümedir. Yeni yerleşen
bir terimle ifade edecek olursak “hor-
monlu” bir büyümedir. Nasıl hormonu
domatese verdiğinizde şişip acayip bir
hal alıyorsa aynı durum ekonomimiz
için de geçerli. Ekonomimizin büyü-
mesi bu cari işlem açıklarının da gös-
terdiği gibi bir takım hastalıkların getir-
diği dürtülerle oluyor. Bu hastalıkların
başında aşırı değerli TL (Türk Lirası)
geliyor. Aşırı değerli TL bize IMFʼnin
enflasyonu düşürme programından
miras kaldı. Çünkü IMFʼnin modeli öy-
leydi. Para değerini dolara sabitliyor,

böylece devalüasyonlar yoluyla fiyat
artışını engelliyor, bunun verdiği iv-
meyle cari işlem açıkları verilirken faiz
haddini de yüksek tutmak yoluyla yük-
sek ithalat oranı gerçekleştiriliyor. Ve
bu fiyatlar üzerine baskı yapılıyor.
Baskı yapıldığı müddetçe de sizin en-
flasyon oranınız düşüyor. Evet, bu bir
model. Bu model üç beş yıl devam et-
tiğinde gayet iyi çünkü, fiyat artış hızı-
nı düşürmeye yardımcı oluyor. Esas
önemli olan ondan sonrası! Doktor
size bir ilacı bir hafta kullanın der ve
de siz bunu bir yıl kullanmaya kalkar-
sanız hastalanırsınız. Türkiye bir süre
bu sistemle gitti, halen de gidiyor ve
bunu kontrol altına alamıyor. Burada
IMFʼnin de bir hatası oldu, vurgulaya-
yım. Süre uzadıkça aşırı değerli TL,
büyüyen ithalat ve dolayısıyla aşırı
değerlenmiş paranın getirdiği başta
cari işlemler açığı olmak üzere bir
takım hastalıklar var.

- Aşırı değerli TLʼye ilişkin Mer-
kez Bankasıʼnın önceki Başkan
Durmuş Yılmazʼla başlattığı bazı gi-
rişimleri olmuştu ve yeni başkana
da miras kaldı bu politikalar.

Bu politikalarla TLʼnin değerini kısa
sürede düşürmenin mümkün ol-
duğuna inanmıyorum. Gerçi faiz had-
leri düşük tutuluyor, bu gayet iyi ama

“Evet özellikle rüzgar alanında bir takım
çabalar var. Özel girişim devlet kamu işbirliği
yoluyla enerji ikamesi yapmak yolunda.”

“Ancak şunu da belirtmek isterim ki; bugün dünyada yaşanan
olaylar ışığında hele Türkiyeʼdeki deprem beklentilerini de
eklediğimde nükleer enerjiye dayalı santralleri onaylamıyorum.”
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buna karşılık düşük faiz dışarıdan fon
çekişlerini, sıcak para çekişlerini ce-
saretlendirmiyor. Bütün bunlar yararlı
ama yetecek gibi değil. Çok daha
önemli tedbirler alıp bu TLʼdeki aşırı
değerlenmeyi düşürmek lazım.

“LÜKS TÜKETİMİN VERGİ
ORANLARI ARTIRILMALIDIR”

-Sizce ne tür tedbirler almak ge-
rekiyor?

Başta vergi tedbirleri geliyor. Türki-
yeʼde bir tüketim çılgınlığı var ve bu
tüketim de ithal mallarla oluyor. Gidi-
niz şehrin lüks semtlerine inanılama-
yacak lükslükte ithalat malları göre-
ceksiniz. Bir taraftan Çinʼden en
ucuzu, Avrupaʼdan en pahalısı geliyor.
Karşılığında da durumları kötüye
giden sanayiler var. Yani batıyorlar ya
da üretimi daraltıyorlar. Onun için bu
tüketim vergilerini ayarlamak zorun-
dayız. Fakirin gıda maddesinden
vergi alınacağına bu lüks tüketimden
vergi alınmalıdır.

İkincisi beyannameli mükelleflerin
beyan ettikleri gelirlere bir bakalım.
Gördüğünüzde güler misiniz, ağlar
mısınız? Hepsi böyledir demiyorum
ama genel kitleye baktığınızda nere-
deyse asgari ücret seviyesinde vergi
ödüyorlar. Buna karşılık sanayici de
çalıştırdığı işçi üzerindeki sigorta
vergi yükünün yüksek olmasından do-
layı haklı olarak şikayet ediyor. Bu da
istihdamı baltalıyor. Yani bakın kaç

farklı boyut üzerinden işsizliği tahrik
ediyorsunuz. Diğer taraftan da vergi-
ler yoluyla tüketimi cesaretlendiriyor-
sunuz. Tabi Merkez Bankasıʼnın gös-
terdiği çaba tüketim kısılması, kredi
kısılması üzerinde haklı. Tüketim kre-
dileri mutlaka kısılmalı bu bir yoldur
ama bence ikinci yolu lüks tüketimde-
ki vergi artırımını doruğa çıkarmaktır.
Hiç olmazsa lüks tüketimi bir miktar
kısılabilir. Ayrıca devletin vergi geliri
artar ve bu sayede vergi yükünü yok-
sul kesime bindirmekten vazgeçilir.

Bakın şunu belirtmeden bitirmek
istemiyorum bu konuyu. Cari işlem
açıklarının kapanmasında birkaç ku-
ramdan faydalanmak lazım iktisatta.
Bunun biri para dış değeridir. Kurama
göre eğer yerli paranın dış değeri yük-
sek tutulmuşsa sizin açık vermeniz
olağandır. İkincisi sizin iç toplam har-
camalarınız iç üretiminizi aşıyorsa
yine açık ortaya çıkar. Bu itibarla Tür-
kiye bu harcamaları kısma yoluna gi-
rerse cari işlem açıklarında da azalma
yönünde etki yaratmış olur.

“TOBİN VERGİSİʼ YENİDEN
UYGULANMALIDIR”

-Aşırı ve vergilendirilmeyen bir
ʻsıcak paraʼ girişi var Türkiyeʼye.
Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Mutlaka bu sıcak parayı kısmak
lazım. Bunun başlıca yolu da özellikle
devlet tahvillerine uygulanması kolay
olan “Tobin Vergisi”ni koymak. Bir va-

kitler uygulanıyordu da sonra kaldırıl-
dı. Şimdi yüksek bir oranda uygula-
mak lazım. Kanımca bunu da derece-
lendirmek gerekiyor. Yani beş yıllık bir
yatırım için gelen para ʻsıcak paraʼ
değildir. Bunu vergilendirmeye gerek
yok ama on beş gün için gelen ʻsıcak
paraʼ çok belli ki bir vurgun yapıp kaç-
mak için gelmiştir. Üstelik istikrarsızlık
kaynağıdır. Derecelendirilmiş bir vergi
sistemi uygulamak gerekir çünkü
ʻsıcak paraʼ hem TLʼnin aşırı değer-
lenmesinde hem de cari işlemler
açığında istikrarsız yaratmakta önde
gelen bir faktördür.

-Son olarak neler eklemek ister-
siniz?

Ana meseleye tekrar değinecek
olursak ithal ikamesi sanayileşmenin
de bir yoludur. Çünkü ithal ikamesi
sistemiyle sizde bulunmayan ama
dünyada ortaya yeni çıkan bir sanayi
dalının üretimine geçebilirsiniz. Dün-
yada binlerce mal var ki Türkiye üret-
miyor, üretemiyor. Fotoğraf makine-
sinden tutun kol saatine, bir çok elek-
tronik eşyaya. Bunların hepsi ithal ve
bunlar da teknolojisi ileri mallar. Türki-
yeʼnin ihracatına bakın hep düşük tek-
nolojili mallardır. Bunlarda da ithal ika-
mesine gitmek Türkiyeʼnin yüksek tek-
nolojiye geçişine de bir adım olur.

-Verdiğiniz bilgiler için çok
teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim.

“Türkiyeʼnin her tarafı linyit dolu. Onu kullanmanın yollarını bulmak lazım.”
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2011ʼin başından beri Libyaʼdan Kör-
fez ülkelerine ve Suriyeʼye kadar birden
bire başlayan iç çatışmalar devam et-
mektedir.

Bunlar yalnızca iç dinamiklerin üret-
tiği olaylar mıdır?

Yoksa dış (ve küresel) dinamiklerin
tahrik edip yönlendirdiği gelişmeler
midir?

Batı kamuoyunda Arap uyanışı, halk
hareketi ya da demokrasi hareketi gibi
kulağa hoş gelen ifadeler yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak bugün bu ifade-
leri kullanan medya çevreleri, ikinci
dünya savaşından bugüne kadar Orta-
doğuʼda demokratik açılımların, “önünün
kimler tarafından kesildiğini görmezlikten
geliyor.”

2011ʼin başından beri ortaya çıkan
halk hareketleri konusunda şu soruların
yanıtlarını aramamız gerekiyor.

1- Demokratik rejim değişikliğine gö-
türen hareketler midir?

2- Nasıl bir dış politika planlanmakta-
dır?

3- Hangi küresel güçler tarafından
desteklenmektedir?

Önce birinci sorunun yanıtını bulma-
ya çalışalım; Tunus, Mısır, Körfez ülkele-
ri, Libya, Suriye ve Ürdünʼdeki gelişme-
lere baktığımızda, “demokratik örgütlen-
meler yine İslami örgütlerin, sivil toplum
örgütlerin hatta Mısırʼda olduğu gibi si-
lahlı kuvvetlerin öne çıkarıldığını görüyo-
ruz.

Bu konuda, homojen (türel) değil, he-
terojen bir durumla karşı karşıyayız. Ki-
minde Müslüman Kardeşler gibi İslami
örgütlenmeler öne çıkıyor, kiminde eski
dini liderler geri dönüyor, kiminde değişik
sivil toplum örgütleri öne çıkarılıyor. Ge-
nelde, Müslüman Kardeşler örgütlenme-
sinin etkili olduğunu görmekteyiz. Bilin-

diği gibi bu örgütlenmenin başlangıcı
1940ʼlı yılların sonuna kadar gider. Gele-
lim ikinci sorunun yanıtına; bu ülkelerin
“küresel zemine oturtulmalarına yönelik
faaliyetlerin öne çıktığını görmekteyiz.”
Yabancı şirketlere, küresel sermayeye
açık ve özelleştirmenin esas alındığını
bir dış politika istendiğini görmekteyiz.
Güvenlik ve dış siyaset konularında, “hi-
maye, denetim ve yönlendirmenin kabu-
lü isteniyor.”

ABD ve AVRUPA ÜLKELERİ 
ÖN PLANDA

Bu arada Libya benzeri geniş coğrafi
alana yayılan ülkelerin bölünerek küçül-
tülmeleri isteniyor. Aynen Irak ve
Sudanʼda yapıldığı gibi. O halde dış po-
litikada himayeye açık, denetim altına
alınmış, küresel piyasalara bağlanmış
bir yeniden yapılandırma durumu söz
konusu.

Üçüncü sorunun yanıtına gelince;
Arap ülkelerindeki hareketlenmelerde
ABD ve Avrupa ülkelerinin öne çıktığını
görüyoruz. ABD Körfezʼde, Irakʼta, Mı-
sırʼda ve Suriyeʼde ön plana çıkmıştır.

İngiltereʼyi ABD ile birlikte düşünmek
gerekir. Sarkozyʼnin Fransaʼsı ile ABD
paylaşım kavgası içindedir. Libya, Tunus
ve Suriyeʼde bunu açık olarak görmekte-
yiz.

ABD, İngiltere ve Fransaʼnın son ge-
lişmelerde öne çıktıklarını söylemek
yanlış olmaz. Rusya ve Çin büyük ölçü-
de “seyirci” konumundadırlar. Özellikle
Çin, Ortadoğu dışa açıldıkça, “bundan
yararlanma olanağı elde edeceğini bili-
yor”. Diğer bir ifade ile “Ortadoğuʼnun
açılması” yalnız ABD ve ABʼye değil Çin
ve Rusyaʼya da belli ölçüde yarar sağla-
yacaktır. Ama hakim güçler ABD ve AB
büyük devletleri olacaklardır.

TÜRKİYEʼYE ETKİLERİ…
Yukarıda özetlenen gelişmeler önü-

müzdeki yıllarda Türkiyeʼyi nasıl etkile-
yecektir? Özellikle ekonomik açıdan bu
etkilerin olumlu ortaya çıkacağını söyle-
mek çok zordur. Türkiye 2010 yılı sonu-
na kadar Libya, Tunus, Mısır, Sudan,
Suriye ve Lübnanʼda, “yeni bir iktisadi
zemin hazırlamaya başlamıştı”. Bu ülke-
lere ticaret, turizm için giden şirketlerin
sayısı artıyordu.

Bu ülkelerde Türkiye için yeni pa-
zarlar açılıyordu. Bu ülkelerden Türki-
yeʼye sermaye girişi artmaktaydı. Tür-
kiye bölgede, siyasi, iktisadi ve kültü-
rel açılardan etkisini artırmaktaydı.

Ancak 2010 yılının sonunda Arap
ülkelerinde başlayan hareketlenmeler
ve iç kargaşa bugüne kadar şu sonuç-
ları doğurdu; yerleşmiş ve yerleşmek-
te olan Türk şirketleri hızla geri dön-
meye başladılar ve büyük zararlara
uğradılar. İhracatımız hızla düştü. İs-
tihdam açısından olumsuz etkiler yay-
gınlaştı. Öyle anlaşılıyor ki bu ülkeler-
de zamanla ABD ve AB firmaları yer-
leşecektir. Türk firmaları özellikle
Libya ve Mısır gibi ülkelerde sağladık-
ları eski zemine, bir daha hiçbir
zaman kavuşamayacaklar. ABD, İngil-
tere, Fransa, İtalya “himayesi altına
girecek bu ülkeler” bir anlamda aslan
payını, söz konusu ülkelerin şirketleri-
ne sunmak zorunda kalacaklar. Türk
şirketleri muhtemelen, “bu ülkelerin
küreselleşmeleri sonucu” bazı yarar-
lar elde edebilirler. Ancak ABD ve
ABʼnin bu ülkelerle yarın ikili ticaret
anlaşmaları imzalayacağını unutma-
mak gerekir.

Bugün ABʼnin Meksika, Brezilya,
Hindistan ve birçoğu ile imzaladığı,
ikili ticaret anlaşmaları Arap dünyasın-
da da yaygınlaşacaktır. Gümrük Birliği
anlaşmasından doğan “haksız reka-
bet koşulları” genişleyecektir. Bu ko-
nularda şimdiden Ankaraʼnın önlem
düşünmesi zorunluluğu vardır.

Ortadoğu’nun 
Açılması Kime 
Yarar Sağlar
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S
avunma sanayi bir ülke için
politik, ekonomik, bilimsel,
teknolojik değerinin yanında,
stratejik öneme de sahiptir.

Türkiye gibi iktisadi, bilimsel, tekno-
lojik açıdan büyük ölçüde dışa
bağımlı olan, bunun acı sonuçlarını
siyasetten güvenliğe, diplomasiden
kültüre dek her alanda yaşayan, üs-
tüne üstlük jeopolitik konumuyla da
dikkat çeken bir ülke için daha da
yakıcıdır bu konu. Zira oldukça zorlu
bir coğrafyada, sorunlu bir bölgede
yaşayabilmek için güvenliğe büyük
önem vermek, savunma teknolojile-
rine büyük kaynak ayırmak gerekir.
Gelişmiş sanayiye, ileri teknolojiye,
bunun sonucunda da çağdaş tekno-
lojiyle donatılmış etkili bir silahlı
güce sahip olmak, etkili, iddialı, cay-
dırıcı bir devlet olmanın ön koşulu-
dur. Yaşadığımız bölgenin gerçekle-
ri, dünyanın değişen koşulları, küre-
selleşme sürecinin ulus devleti aşın-
dıran yapısı da dikkate alındığında,
milli savunma sanayisinin önemi
daha iyi anlaşılır. Ulusal güvenliğin
çok önemli bir ayağı olan milli sa-
vunma sanayisi yaşamsaldır, strate-
jiktir.

Türk savunma sanayi, kökü Milli
Mücadeleʼye dek uzanan bir geç-
mişe sahiptir. Büyük usta Turgut
Özakmanʼın vurguladığı gibi, “soba
borusundan top, tahtadan kılıç, ipten
üzengi yapmıştır” Kuvayı Milliyeciler.
Erken Cumhuriyet döneminde hafif
silah imal edebilmek için atölyeler
açılmıştır. Milli Mücadele sonrasın-
da, 1925 yılında imalat-ı harbiye an-
layışının devamı olarak Askeri Fabri-
kalar Umum Müdürlüğü kurulmuştur
(adı 1950ʼde Makine Kimya Endüs-
trisi (MKE) olarak değiştirilecektir).
Üç yanı denizlerle çevrili olduğu

halde, tarihi boyunca bir türlü deniz-
ci millet olamamanın yarattığı olum-
suzlukları görmüştür Mustafa Kemal
ve arkadaşları. Bu nedenle 1926
yılında Gölcük Tersanesi kurul-
muştur. 1925ʼte Türk Tayyare
Cemiyeti (1935 yılında adını
Türk Hava Kurumu ola-
rak değiştirecektir)
çalışmalarına başla-
mıştır. 1920ʼlerin ikin-
ci yarısında ilk uçak
fabrikasını kurmuş,
1930ʼlarda kendi
uçaklarını üretmiştir.
İşadamı Nuri Demi-
rağ ve mühendis Ve-
cihi Hürkuş, yaptıkla-
rı çalışmalarla bu alanda öncü ol-
muşlardır. 1930ʼlarda Enver
Paşaʼnın kardeşi Nuri Killigilʼin sahip
olduğu tesislerde silah ve patlayıcı
üretilmiştir. Cumhuriyetʼin ilk gemisi
olan Gölcük denize indirilmiştir.  

Ancak İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında Türkiye, özellikle NATO terci-
hinin de etkisiyle savunma sanayisi-
ni ihmal etmiştir. Truman Doktrini
kapsamında verilen Marshall Yardı-
mıʼnın büyüsüne kapılmıştır.
ABDʼden gelen yardımlara, hibelere,
bir kısmı kullanılmış olan teçhizata,
ihtiyaç fazlası askeri donanıma kan-
mıştır. Yerli üretim unutulmuştur.
Kıbrısʼtaki uyuşmazlık nedeniyle
önce ABD Başkanı Johnsonʼun 1964
yılında Başbakan İsmet İnönüʼye
yazdığı ve tarihe “Johnson Mektubu”
olarak geçen mektup, sonrasında da
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı
ülkemize çok acı dersler vermiştir.
Türkiye, bu tatsız deneyimler sonra-
sında ulusal bir savunma sanayisine
sahip olmanın önemini yeniden kav-
ramıştır. Kendi gemisini üretmek için
harekete geçmiş, silahlı kuvvetlerini
güçlendirmek amacıyla vakıflar kur-
muştur. Bu adımları ASELSAN,

İŞBİR,
ASPİLSAN, HAVELSAN gibi kuru-
luşların hizmete girmesi izlemiştir.
Bu şirketlerin yanında günümüzde
savunma sanayisinde Roketsan,
TEI, Alp Havacılık, Kale Grubu, Oto-
kar, Uygur, IDC gibi pek çok şirket
faaliyet göstermektedir. Ancak daha
alınması gereken çok yol vardır.

Savunma Sanayi Müsteşar-
lığıʼnın kuruluş tarihi ise 1985ʼtir. Bu
alanda eşgüdüm deyince akla gelen
ilk kurumdur. İhtiyaçları, öncelikleri,
projeleri saptamakta, stratejilerin be-
lirlenmesinde önemli rol oynamakta-
dır. Savunma sanayisinde 2009 yılı
ihracatı 832 milyon dolar olan, 2010
verilerine göre 2.3 milyar dolar ciro
üreten Türkiye, bu ciroyu önce 3 mil-
yar dolara çıkarmayı, ihtiyacının ya-
rısını yurtiçinden tedarik etmeyi ve 1
milyar dolarlık ihracat yapmayı he-
deflemektedir.1 Savunma sanayisin-
de en çok dikkati çeken projeler ise
milli savaş gemisi MİLGEM, yerli
tank ALTAY, insansız hava uçakları,
sahil güvenlik botları, arama kurtar-
ma gemileri, yerli tasarım piyade tü-
feği, özel amaçlara yönelik tekerlek-
li ve paletli araçların

Savunma Sanayisinde
Milliliğin Önemi
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geliştirilmesidir.2

SAVUNMA SANAYİ SÖZDE
DEĞİL, ÖZDE MİLLİ OLMALI

Türkiyeʼnin coğrafi konumu, NA-
TOʼnun açıkladığı 16 risk bölgesin-
den 13ʼüyle çevrelenmiş olması,
zengin doğal kaynakları, dünyanın
merkezi olarak nitelenen Avrasya
coğrafyasının ortasında bulunması,
milli savunmayı sürekli güçlendirme-
ye ve gerçekten millileştirmeye zor-
lamaktadır ülkemizi. Güçlü devlet
geleneği, dünyanın en güçlü ordula-
rı arasında gösterilen silahlı kuvvet-
leri, ulusal kültüründe yer etmiş bu-
lunan ordu-millet, Türk ordusu-halk
ordusu özdeşliği de bu anlayışı pe-
kiştirmektedir. Ülkemizin komşuları,
risk ve tehdit algısı, yakın bölgeler-
deki istikrarsızlık, ABDʼnin Irakʼı
işgali sonrasında adeta yeni
komşumuz olması, Orta Asya, Kaf-
kasya, Hazar Havzasıʼndaki ge-
lişmeler, Azeri-Ermeni uyuşmazlığı,
geçmişte Yunanistan ile yaşanan so-
runlar incelenirse, güçlü bir milli sa-
vunma sanayisinin Türkiye açısın-
dan ne denli vazgeçilmez olduğu an-
laşılır. Büyük usta Attila İlhanʼın
bıkıp usanmadan “Üç şey özellikle
milli olmalıdır. Savunma, ekonomi,
eğitim” dediğini hiç akıldan çıkarma-
mak gerekir. İki bakanlığın adının
önünde milli yazması ise özellikle
önemlidir: Milli Eğitim ve Milli Savun-
ma.

Savaşlarda teknolojinin önemi
hızla artmaktadır. Özel sektörün kâr
hırsıyla birlikte, savunma ihtiyaçları-
nın bilimsel ve teknolojik gelişmeler-

deki itici gücü bi-
l i n m e k t e d i r .
Hava ulaşımın-
dan internete
kadar insanlığın
h i z m e t i n d e k i
pek çok ge-
lişmiş sanayi
ürününün, tek-
nolojik buluşun
askeri ihtiyaç-
ların gereği
olarak bulu-
nup, yaygın-
laştığı ma-
lumdur. Savunma sanayisi de olduk-
ça kârlı, verimli, dışsallığı yüksek,
katma değeri büyük bir sanayi kolu-
dur. Bu alanda dışa bağımlı olmanın
taşıdığı risk ise İran, Çin, Hindistan,
Kuzey Kore örneklerinde görüldüğü
üzere, ülkeleri ileri teknolojiye yatı-
rım yapmaya yöneltmekte, savunma
sanayilerini millileştirmeye zorla-
maktadır. Pakistan ve Kuzey Ko-
reʼnin nükleer güç oldukları bilin-
mektedir. Değişen koşullar, teknolo-
jideki hızlı değişim, teknoloji transfe-
rinin kolaylaşması, nükleer güç ol-
mayı, parasal açıdan karşılanamaz
olmaktan çıkarmıştır. Çin ve Kuzey
Kore, nükleer teknolojiyi İran, Irak,
Suriye, Libya gibi ülkelere, ABD ise
Güney Kore ve Tayvanʼa vermiştir.
Kaldı ki nükleer silah yapmasa bile
bir ülkenin nükleer teknolojide ileri
adımlar atması, onun diplomatik gü-
cüne de yansımaktadır. Nükleer si-
lahların kullanıldıkları için değil,
düşman açısından caydırıcı oldukla-

rı için sahip olunan si-
lahlar olduğunu da hiç
akıldan çıkarmamak
gerekir. Nitekim İsrail,
Fransa ve İngiltere
gibi gelişmiş ülkeler,
nükleer silaha sahip
olan ama bunu bir
caydırıcılık unsuru
olarak bulunduran
ülkelerdir.

Öte yandan, 2.
Dünya Savaşıʼndan
mağlup olarak
çıkan ve bu neden-
le savunma gücü-
nü belli bir sayının
altında tutmak zo-
runda bırakılan

Japonya bile, bölge-

sel gelişmeler nedeniyle bu tavrını
değiştirmektedir. Japonya, kendisine
2 atom bombası atan ve Japon as-
keri gücünün sınırlanmasını sağla-
yan ABD ile yeni nesil füze sistemi
üzerinde işbirliğini hızlandırmış, yeni
füze sistemlerini ülkesine yerleştir-
miştir. Japonya ile 2. Dünya Sa-
vaşıʼnda aynı yazgıyı paylaşan Al-
manya da, Avrupa ve AB içindeki
lider konumuyla, bölgeye ve dünya-
ya Berlin merkezli yaklaşması nede-
niyle Avrupa Ordusu kurulması yö-
nündeki çalışmalara öncülük etmek-
tedir. Ayrıca Alman ordusunu güç-
lendirmek için başlatılan çalışmalar
hızla sürmektedir.

SAVUNMA BÜTÇESİ VE
GÜVENLİK SORUNU

Soğuk Savaşʼın bitmesi,
SSCBʼnin dağılması, Varşova
Paktıʼnın tarihe karışması, pek çok
eski Doğu Bloku ülkesinin günümüz-
de AB ve NATO üyesi olması, sa-
vunma harcamalarının kısıtlanması-
na neden olmuştur. Ancak Türki-
yeʼnin koşulları, risk ve tehdit değer-
lendirmesi, yaşadığı coğrafya, silah
indirimi için çok da elverişli değildir.
Nitekim savunma harcamalarının ül-
kelerin GSMHʼlerine oranı dünya ge-
nelinde ortalama yüzde 2 olduğu
halde Türkiyeʼde yüzde 3.5ʼtir. Ayrı-
ca Türkiyeʼnin savunması teknolojik
düzlemde önemli ölçüde dışa
bağımlıdır ve bu durum sadece eko-
nomik değil, aynı zamanda stratejik
bir bağımlılık yaratmaktadır. Terör
örgütü PKKʼya karşı verilen mücade-
lede bir zamanlar Almanyaʼnın
“Bizim verdiğimiz Leopar tanklarını,
iç güvenlik operasyonlarında kulla-
namazsınız” şeklindeki sözleri bel-
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leklerdedir. Gereksinim duyduğu
silah sistemlerinin kabaca yüzde
20ʼsini kendi kaynaklarından
karşılayan Türkiyeʼyle mukayese
edildiğinde, İspanya ihtiyacının
yüzde 80ʼini, ABD ise yüzde 98ʼini
kendi piyasalarından temin etmekte-
dir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kritik sis-
temlerin, özellikle de yazılımların
gizlilik esaslarının korunması için gi-
derek daha çok iç piyasaya yönel-
mektedir. Bu durum ulusal sanayici-
nin gelişmesi ve ülke içinde bilimsel,
teknolojik atılımların hızlanması açı-
sından önemlidir. Günümüzde sana-
yi alanında KİT olarak 20 civarında
kuruluş vardır. Ancak bunların tama-
mının özelleştirilmesi gündemdedir.
Özelleştirilecek kuruluşlar arasında
MKE, dünyada kendi alanında ilk
100 içinde olan ve askeri haber-
leşme, radar sistemleriyle bilinen
ASELSAN, kısa adı TUSAŞ olan
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ,
HAVELSAN, ROKETSAN, İŞBİR,
askeri pil ve uçak aküsü üreten AS-
PİLSAN, TAPASAN, serum vb. üre-
ten TÜRKTIPSAN, deniz işletmeci-
liği ve tankercilik yapan DİTAŞ, uçak
motoru üretmek için kurulan TEI,
HEAŞ , HTR, STM, MİKES gibi ku-
ruluşlar da vardır.3

Türkiye ithal ettiği ileri teknoloji
ürünlerinde de sorunlar yaşamakta-
dır. Örneğin, Türkiye ABD ile F 16 ve
F 35 savaş uçaklarında yazılım ne-
deniyle ters düşmektedir. Çünkü bu
sadece bir teknoloji meselesi değil-
dir. Aynı zamanda bir ulusal güven-
lik meselesidir. ABD, geçmişte Tür-
kiyeʼye sattığı F 16 savaş uçakları-
nın yazılım kodlarını vermeyi red-
detmiştir. Uçakların dost ve düşma-
na ilişkin tüm tanımlama bilgileri
ABDʼnin elindedir ve Türkiyeʼye ve-
rilmemiştir. Türkiye bu nedenle
büyük sıkıntı çekmiştir ve F 16
savaş uçaklarına milli yazılım yükle-
yebilmek için çalışmalarını günü-
müzde de sürdürmektedir. Bu konu-
da emekli büyükelçi, İstanbul eski
milletvekili Şükrü Elekdağ 2008 yı-
lında Meclisʼte şunları söylemiştir:

“Savaş uçaklarını düşmanın ra-
darlarına ve silahlarına karşı koru-
yan sistem, bu uçakların sahip ol-
dukları elektronik karşı önlem veya
elektronik harp sistemleridir. Yazılım
kodları da bu sistemlerin beynini

oluşturur. Uygun yazılım kodlarıyla
donatılmadan, bir savaş uçağının
düşman füzelerini zamanında teşhis
etmesi ve buna karşı anında önlem
alması mümkün değildir. Türkiye
savaş uçaklarının yazılım kodla-
rıyla ilgili ABD ile dört kez sorun
yaşadı. F 16ʼlarda bunu gör-
dük, savaş helikop-
terlerinde gör-
dük… Türk ta-
rafı hep
A m e r i -
kaʼnın bu
politikası-
nın bir
süre sonra
d e ğ i ş e c e ğ i
h a y a l i y l e
yaşadı. Fakat 1986ʼdan bu yana 22
yıl geçmiş olmasına rağmen Ameri-
kaʼnın politikası değişmedi ve Türki-
ye de bu sorunu halledemedi”.4

NE YAPMALI?
Savunma sanayi açısından ka-

munun satın alma politikası önemli-
dir. Üniversite – sanayi işbirliği şart-
tır. Savunma tedariki konusunda ve-
rimli bir işbirliği gereklidir. Bilimsel
çalışmayla elde edilen bir tasarımın,
teknolojik olarak ileri bir ürüne dö-
nüşmesi ve pazarlanması aşama-
sında devletin tedarikçi olması zo-
runludur. Kamu gibi, bir ülkedeki en
çok satın almayı yapan bir kurumun
ileri teknolojide, yüksek kalitede
ürünleri iç piyasadan tedarik etmesi
teşvik edici, destekleyici bir durum-
dur. ABDʼde “buy American”, “use
American” yasaları ve kampanyala-
rı ile yerli firmalar kollanmaktadır.
Şu soruları sormak gerekir: Sanayi
talep etmez ise üniversite kim için,
ne için üretimde bulunacaktır? Ya
da bir firma Ar-Ge yatırımlarıyla ge-
liştirdiği ileri teknolojili bir ürüne ülke
içinde pazar bulamıyorsa ne diye,
nasıl üretecektir?

Kamunun tedarik politikasında
ileri teknoloji kullanan yerli firmalar-
dan alım yapılmalıdır. Bu uzun va-
deli plan, stratejik hedeflerle de bü-
tünleştirilmelidir. Savunma sanayi
önemlidir bu alanda. Çünkü silahlı
kuvvetler kamu kurumları arasında
en çok alım yapanların başında
gelir. Dahası ileri teknoloji kullanma-
ya da mecburdur. Ar-Ge talebi yarat-
mada ve Ar-Ge yeteneğini geliştir-

mede

önemi büyüktür. Ayrıca, ulusal çıkar-
lar nedeniyle savunma ve güvenlik
pek çok ülkede yabancı firmalara
kapalı olmaya çalışan bir alandır.
Türkiye, hem ulusal güvenlik gereği,
hem de yüksek kâr oranı ve ihracat
şansı nedeniyle ulusal savunma sa-
nayisini güçlendirmelidir. Bu amaç-
la, kamu öncülüğünde özel sektör,
üniversiteler ve araştırma kurumları
işbirliği yapmalıdır. Ulusal bir marka
ve övünç kaynağı olan ASELSAN
daha çok geliştirilmelidir. Her alanda
olduğu gibi savunma sanayisinde de
teknolojinin öne çıkması, orduların
yapılanmasını, örgütlenmesini etki-
lemiştir. Savaş tekniklerinin bu yeni
gelişmeye uyarlanmasını zorunlu
kılmıştır. Bu nedenle teknolojik yatı-
rımlara ağırlık verilmelidir. Bu alan-
larda çalışacak kurumlar bilimsel ve
teknolojik yönlerinin, üretim kalitesi
ve kapasitelerinin yanında millilik
vasfı taşıması gereken kurumlardır.
Savunma sanayisi tercihen büyük
ölçüde kamu mülkiyetinde, bu
sağlanamıyorsa da milli sanayicile-
rin elinde olmalıdır.

1- 1 Milyar Dolarlık İhracata Doğru”,
Milliyet Savunma Sanayi Eki, 30. 08.
2010. 

2- Beste Önkol, “Savunmanın Gurur
ve Zafer Günü”, Milliyet Savunma Sa-
nayi Eki, 30. 08. 2010. 

3- “ABD Diyor ki: Savunʼma”, Ay-
dınlık, 26. 03. 2011. 

4- Elekdağʼın konuşmasını aktaran
Aykut Göker, “Ateş Olsan Cirmin kadar
Yer Yakarsın”, Cumhuriyet Bilim ve
Teknoloji Eki, 08. 04. 2011.
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M
illi Savunma Bakanlığı Genel Se-
kreterliğiʼnden yapılan açıklama-
ya göre, Savunma Sanayii İcra
Komitesiʼnin 15 Haziran 2010 ta-

rihinde yaptığı toplantıda alınan karar uya-
rınca yürütülen müzakereler neticesinde,
Kara Kuvvetleri Komutanlığıʼnın ihtiyacı
doğrultusunda başlatılan alçak ve orta irti-
fa hava savunma sistemleri kapsamında
hazırlanan sözleşme 20 Haziran 2011ʼde
imzalandı. Alçak ve Orta İrtifa Hava Sa-
vunma Sistemi programlarının tasarım ve
geliştirme dönemi için ana yüklenici ASEL-
SAN olarak belirlenirken sözleşme kapsa-
mında ASELSANʼın alt yüklenicisi olarak
da ROKETSAN yer tuttu. İmzalanan söz-
leşmeye göre komuta kontrol sistemleri,
atış kontrol sistemleri, radarlar, elektro-
optik sistemleri ve haberleşme sistemleri
ASELSAN tarafından geliştirilirken, siste-
min ana unsurlarından olan füze ise RO-
KETSAN tarafından geliştirilecek. Milli Sa-
vunma Bakanlığıʼndan yapılan açıklamaya
göre projenin sadece ana ve ağır sanayi
düzeyinde değil, hem KOBİʼler düzeyinde,
hem de üniversiteler ve araştırma kuruluş-
larının da aktif olarak katılımıyla sürdürüle-
cek.

1.3 MİLYAR LİRALIK ANLAŞMA

Savunma Sanayii Müsteşarlığı adına
Müsteşar  Murad Bayar, ASELSAN adına

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Memişoğ-
lu ve Genel Müdür Cengiz Ergeneman ta-
rafından imzalanan sözleşmenin tasarım
ve geliştirme süreleri ile ilgili içerdiği hü-
kümler hakkında bir bilgi verilmezken,
alçak irtifa hava savunma füze sistemi için
278 milyon 371 bin 118 lira ve 193 milyon
59 bin 102 avro; orta irtifa hava savunma
füze sistemi için de 250 milyon 720 bin 295
lira ve 132 milyon 113 bin 714 avro tutar
belirlendi. Projenin toplam tutarı ise ortala-
ma 1.3 milyar lirayı buluyor. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığıʼndan
yapılan açıklamada, “Böylelikle Türk Silah-
lı Kuvvetleri son teknolojiye ve yüksek et-
kinliğe sahip milli hava savunma sistemle-
rine sahip olurken, güdümlü füzelerde sa-
nayimizin ulaştığı teknolojik yenilik ileri bir
aşamaya taşınmış olacaktır” denildi.

SAVUNMA SANAYİSİ 
ÇAĞ ATLAYACAK

Savunma Sanayi Müsteşarlığıʼnın
ASELSAN ve ROKETSAN ikilisiyle anlaş-
ma imzalaması, hem yerli firmalarımızın
prestiji, hem de milli özgüvenimiz açısın-
dan oldukça olumlu bir gelişme. ASELSAN
tarafından geliştirilecek alçak ve orta irtifa
hava savunma füze sistemleri ile Türk Si-
lahlı Kuvvetleri güncel teknolojiye ve yük-
sek etkinliğe sahip hava savunma sistem-
lerine sahip olacak, aynı zamanda sistem-

lerin yurt içinde geliştirilmesi ve üretilmesi
sayesinde hem maliyetlerde tasarruf sağ-
lanacak hem de kaynakların yurt içinde
kalması sağlanacak. Böylece Türk savun-
ma sanayiinin ulaştığı teknolojik düzey
daha ileriye taşınacak ve TSKʼnın ihtiyaç-
larının yurtiçi olanaklarla karşılanma düze-
yi artacak. 

Uzun vadede bakıldığında ASELSAN
ve ROKETSANʼın söz konusu sistemin ta-
sarım, geliştirme ve entegrasyonunda ba-
şarılı olması halinde Türk Savunma Sana-
yii, yükselttiği konum ve prestijinin etkisiyle
uluslararası pazarlarda da yer edinebile-
cek. Neticede savunma sanayii ihracatın-
da ülkemizin konum ve durumu bugün ol-
duğundan daha farklı bir noktaya taşına-
cak. ASELSAN, 20 yıl önce Stinger füzesi-
nin ortak üretim programı ile başladığı,
daha sonra Kaideye Monteli Stinger (KMS)
Sistemi projesi ile devam ettiği hava sa-
vunma alanındaki faaliyetlerini, geçtiğimiz
yıllarda Hava Savunma Erken İkaz ve Ko-
muta Kontrol Sistemiʼni (HERİKKS) ve
KALKAN Hava Savunma Radarını gelişti-
rerek sürdürdü. ASELSAN halen Savunma
Sanayii Müsteşarlığı ile imzalamış olduğu
sözleşmeler kapsamında TSK için 35
mmʼlik Kundağı Motorlu Hava Savunma
Topu ve Ateş İdare Cihazını geliştiriyor; ay-
rıca, TSK envanterinde mevcut olan 35
mmʼlik Çekili Hava Savunma Toplarıʼnı
modernize ediyor.

Gökyüzüne Yerli Kalkan!
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma
Sistemi Projeleri kapsamında tasarım ve geliştirme dönemi sözleşmeleri imzalandı. 
Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Sistemlerimizin tasarım ve geliştirme işi ASELSAN’ın 
ana ve ROKETSAN’ın belirlenmiş alt yükleniciliğiyle yerli firmalarca yapılacak.



G
aranti Bankasıʼnın Ekonomist
dergisi ve Türkiye Kadın Giri-
şimciler Derneği (KAGİ-
DER)ʼnin işbirliğiyle, bu yıl be-

şincisi düzenlenen “Türkiyeʼnin Kadın
Girişimcisi Yarışması” sonuçlandı. Ya-
rışmaya Ankaraʼdan katılan “Forum
Mühendislik”in sahibi Zeynep Rüste-
moğlu, çoğunlukla erkeklerin çalıştığı
savunma sanayisinde yaptığı başarılı
çalışmalar nedeniyle “Türkiyeʼnin
Kadın Girişimcisi” seçildi. Türkiyeʼnin
dört bir yanından 5.600 kadın girişim-
cinin başvurduğu yarışmanın sonun-
da düzenlenen ödül töreninde konu-
şan Garanti Bankası Genel Müdürü
Ergun Özen, “Erkek egemen çalışma
dünyasında işlerin ʻkadının ya da er-

keğin yapabileceğiʼ olarak değerlendi-
rilmesini istemiyoruz. İş hayatında,
cinsiyete değil yeteneğe ve yetkinlik-
lere göre değerlendirme yapılmasını,
zorlukları değil fırsatları görebilenlere
şans verilmesini, başarmak isteyenle-
rin desteklenmesini arzu ediyoruz”
dedi. Capital, Ekonomist ve PC net
dergilerinin Yayın Direktörü Rauf Ateş
ise “Bu yıl Kadın Girişimci yarışması-
na katılımda iki önemli gelişme dikka-
ti çekti. Birincisi, katılımcı sayısındaki
müthiş artış, ikincisi ise kadın girişim-
cilerin yönettiği şirketlerin büyüklüğü
idi. Daha büyük ve çok fazla insan yö-
neten girişimciler gördük karşımızda.
Şu anda Capital 500 içinde, aile işi ne-
deniyle şirketine sahip kadınlar dışın-

da patron kadın yok” şeklinde konuş-
tu. 

KAGİDER Başkanı Dr. Gülden
Türktan da “Türkiyeʼnin dört bir yanın-
daki kadın girişimci potansiyeli bu ya-
rışma ile ortaya çıkıyor ve her yıl bizi
daha da heyecanlandırmaya devam
ediyor” dedi. “Türkiyeʼnin Kadın Giri-
şimcisi Yarışması”nın beşinci yılında
başvuruların 100ʼden 5000ʼe çıktığına
dikkat çeken Türktan, “Kadın girişim-
ciler fark yaratmak üzere yola çıktılar,
hikayeleri ile bizlere ilham verdiler”
diye konuştu. Yarışmanın jürisi, kadın
girişimcileri, “risk alması ve cesaret
göstermesi”, “istihdam yaratması”,
“sürdürülebilir finansal yapıya sahip
olması”, “pazarlama yöntemlerini

Yılın Kadın Girişimcisi 
Savunma Sanayiinden
Bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nın birincisi Zeynep
Rüstemoğlu oldu. Garanti Bankası ve KAGİDER’in işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya
Ankara’dan katılan “Forum Mühendislik”in sahibi Rüstemoğlu, çoğunlukla erkeklerin
çalıştığı savunma sanayisinde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle “Türkiye’nin Kadın
Girişimcisi” seçildi.
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etkin kullanması” ve “kârlı bir bilanço-
ya sahip olması” gibi kriterlere göre
değerlendirdi.

İŞTEN ÇIKARILDI, 
İŞ SAHİBİ OLDU

Ankaralı bir işkadını olarak tanınan
Zeynep Rüstemoğlu, Antakyalı 4 ço-
cuklu bir ailenin büyük kızı olarak dün-
yaya geldi. Kariyer öyküsü, 1990 yılın-
da Türk Silahlı Kuvvetleriʼne (TSK)
zırhlı araç üreten bir şirkette çalışma-
ya başlamasıyla şekilleniyor. Bu fir-
manın teknoloji transfer departmanın-
da çalışan Rüstemoğlu, firmanın
TSKʼye yaptığı proje bitince işsiz
kaldı. Ancak bu durumu fırsata çevi-
ren Rüstemoğlu, 1995 yılında, yıllarca
birlikte çalıştığı arkadaşıyla birlikte
Forum Mühendislikʼi kurdu. TSKʼnın
yerli imalatı desteklemek adına satın
alacağı malzemelerde yerli katkı payı-
na önem vermeye başlamasıyla
Forum Mühendislikʼin de önü açıldı.
Rüstemoğlu, bir söyleşide kendisine
yöneltilen “ne iş yapıyorsunuz” soru-
suna ise; “Ben savunma sanayinin iyi
tarafındayım” diye yanıt veriyor. As-
kerleri korumaya yönelik teknolojiler
üreten Rüstemoğlu, TSKʼnın ihtiyacı
için zırhlı araç ve tanklarında kullanı-
lan ısıtıcı ve otomatik yangın söndür-
me sistemlerini imal ediyor. Süreç
içinde ortağıyla ayrılarak yoluna tek
başına devam eden Rüstemoğlu,
bugün bu sistemleri TSKʼnın yanı sıra
Suudi Arabistan, Malezya gibi ülkelere
de ihraç ediyor. Ancak bugüne kadar
başardıklarıyla jüriyi etkileyen Zeynep
Rüstemoğlu, yeni projesiyle de dikkat-

leri tekrar üzerine çekmeye hazırlanı-
yor.

ʻHİBRİKİTʼLE ÇEVRECİ
ARABALAR

Rüstemoğlu, kendisine ödül kazandı-
ran savunma sanayiindeki işinin yanına
bir ilginç iş daha eklemeye hazırlanıyor.
Sektördeki deneyimini birkaç yıl önce
elektronik ve otomosyon alanında de-
ğerlendirmeye yönelen Rüstemoğlu,
süren çalışmaların sonucunda bir kit
(Hibrikit) geliştirmeyi başardı. Benzinli ve
dizel araçlar bir kitle hibrite dönüşebile-
cek. Böylece petrol türevi bir yakıta ihti-

yaç duyulmadan, akünün kendi kendini
yenilemesiyle enerji üretileceği için, ara-
balar çevreci olacak. Bu işin patentini
alan Zeynep Rüstemoğlu, ilk prototip ça-
lışmaları da tamamlamış durumda.
Şimdi bu projeyi hayata geçirmek için
Sanayi Bakanlığıʼndan onay bekliyor.
Elektrikli otomobil teknolojisinin geliştiği,
ancak bununla beraber herkesin bir
anda elektrikli otomobil almasının müm-
kün olamayacağı fikrinden yola çıkan
Rüstemoğlu, bu konuda şu bilgileri veri-
yor: “Dünyada 2013 yılında uygulamaya
geçecek olan emisyon standartlarına
ciddi bir alternatif sunacak olan bu tek-
noloji sayesinde, trafikte bulunan araçla-
rın da 3.4 saat içinde hibrit araca dönüş-
türülmesi mümkün olabiliyor. Bu sayede
yüzde 30ʼa varan enerji tasarruf sağla-
nabiliyor.”

RİSKLİ KONULARDA 
VİZYON SAHİBİ OLUN

Zeynep Rüstemoğlu, diğer girişimcileri,
özellikle de kadın girişimcileri cesaretlen-
dirmek için kendi başarı öyküsünü şu söz-
lerle ifade ediyor: “Başkalarının risk olarak
gördüğü konularda vizyon sahibi olun,
kendinize güvenin ve çok çalışın”. Öte
yandan Garanti Bankasıʼndan aldığı 20 bin
liralık ödülü, “Birkaç yıl sonra seni bu ya-
rışmada görmek istiyorum” diyerek, başka
bir arkadaşına veren Rüstemoğlu, bu ya-
rışmayı neden önemsediğini de şöyle an-
latıyor: “Öncelikle yaptığınız çalışmaların,
verdiğiniz emeklerin fark edilmesi, ödüllen-
dirilmesi çok güzel. Ayrıca böyle bir yarış-
ma iş teklifleri açısından da önünüzü açı-
yor. Değişik ülkelerin ataşeliklerinden, gö-
rüşme davetleri aldım.”
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1967 yılında Antakyaʼda doğan Rüstemoğlu, lise öğrenimini Antakya
Özel Ata Lisesiʼnde, lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleriʼne zırhlı araç üretmek
üzere kurulan FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.ʼnin Teknoloji Transfer Der-
partmanıʼnda, 1990 yılında çalışmaya başlayan Rüstemoğlu, firmanın kü-
çülme kararı nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldı. Kendisi gibi FNSSʼde
çalışmış bir arkadaşıyla birlikte, 1995ʼte Forum Mühendislikʼi kurdu. 2000 yı-
lında İltek İleri Teknoloji Şirketiʼni bünyelerine katarak, dünyada sadece 2 ül-
kede bulunan “Yüksek Hassasiyetli Hedef Tespit Cihazı”nın geliştirmesini
tamamladı ve Türk Silahlı Kuvvetleriʼne teslim etti. Şu ana kadar TSKʼya
2.700 adet personel ısıtıcı; 1.200 adet otomatik yangın sistemi teslim etti,
aynı sistemlerin birçok ülkeye ihracatını da gerçekleştirdi. 2007ʼde, enerji ta-
sarrufuna yönelik “Hibrid Çokyakıtlı Araç Dönüşüm Kiti”ni geliştirmeye baş-
layan Zeynep Rüestemoğlu, “Hibrikit” adını verdiği, yakıt tasarrufu sağlayan,
aküden aldığı enerjiyi sürekli yenileyen elektrikli cihazın patentini de aldı.

ZEYNEP RÜSTEMOĞLU KİMDİR? 



Dursun YILDIZ
İnş. Müh. Su Politikaları Uzmanı

21. yüzyılın en stratejik doğal kay-
nağı olan su kaynaklarının daha akıl-
cı, planlı ve verimli kullanılması ülke-
mizin ekonomik ve stratejik çıkarları
için çok önemlidir. Ülkemiz teknik ve
ekonomik olarak kullanılabilir temiz su
potansiyelinin yaklaşık olarak daha %
40ʼını geliştirmiştir. Su kaynaklarımız
dünyada olduğu gibi kirlenme, hızlı
nüfus artışı, kentlere göç ve iklim dü-
zensizliklerinin tehditi altında bulun-
maktadır. Bu nedenle su zengini ol-
mayan ülkemizin geriye kalan % 60ʼlık
potansiyelini ulusal ve toplumsal çı-
karları gözeten bir “su stratejisi” çer-
çevesinde geliştirmesi daha da önem-
li hale gelmiştir.

Bu önem doğrultusunda USİAD, su
ve toprak kaynaklarımız konusunda
birçok rapor ve yayın hazırlayıp, görüş
ve önerilerini ileterek; bu kaynakları-
mızın daha iyi yönetilmesine ve ko-
runmasına yardımcı olmaya ça-
lışmıştır. Bu kapsamda ilk rapor “Su
Raporu” olarak Haziran 2007ʼde ya-
yımlanmıştır. Daha sonra “Topraksue-

nerji Çalışma Grubu” tarafından hazır-
lanan “Su Kaynakları Bakanlığı Yasa
Tasarısı Taslağı Önerisi” USİAD tara-
fından 10 Mart 2010 tarihinde rapor
olarak yayınlanıp, ilgili tüm kişi kurum
ve kuruluşlara sunulmuştur. Bu yayını
bir yıl sonra Mart 2011 tarihinde ya-
yınlanan “ Türkiyeʼde Su Yönetimi
Nasıl Olmalı” raporu izlemiştir.

ORMAN VE SU İŞLERİ
BAKANLIĞI VE SU YÖNETİMİ

Ülkemizde su yönetiminin çok
başlı, çok parçalı ve koordinasyon ek-
sikliği içinde olduğu ve hızla artan su
ve çevre sağlığı konusundaki taleple-
re yanıt veremediği birçok kişi kurum
ve kuruluş tarafından kabul edilmek-
teydi. Bu durumun kabul edilmesi
çözüm önerilmesi gereğini de ortaya
koymuştu. Bu kapsamda “Topraksue-
nerji Çalışma Grubu” tarafından hazır-
lanan raporumuzda özellikle DSİ
Genel Müdürlüğüʼnün yapısının koru-
narak geliştirilmesi ve bu kapsamda
bir ʻSu Kaynakları Bakanlığıʼ teşkilatı-
nın oluşturulması önerilmişti.

Ülkemizin su ve toprak kaynakları-
nın geliştirilmesinde en yetkin ve yay-
gın kuruluşu DSİ Genel Müdür-
lüğüʼdür. Bu Genel Müdürlüğün arşivi,
bilgi ve deneyimleri ülkemizin su kay-
naklarının doğaya, toplumsal ve ulu-
sal çıkarlarımıza en uygun şekilde ge-
liştirilmesi için çok büyük bir önem
taşır. Bu nedenle de DSİ yapısı yeni
kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı
yapısı içine dağıtılarak değil ama ko-
runarak ve geliştirilerek aktarılmalıdır.

USİAD “SU KAYNAKLARI BAKANLIĞI” ÖNERMİŞTİ 
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BAKANLIĞIN TÜM TEŞKİLAT
YAPISI DAHA OLUŞMADI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı teşki-
lat yapısı ile ilgili çalışmalar sürmekte-
dir. Ancak, şu ana kadar belirlenen
genel teşkilat yapısında Su İşleri ko-
nusunda Su Yönetimi Genel Müdür-
lüğü ile Uygulama Genel Müdürlüğü
şeklinde iki genel müdürlüğün yer ala-
cağı ve ana yapıyı oluşturacağı ileri
sürülmüştür. Bu arada Devlet Meteo-
roloji İşleri Genel Müdürlüğü ve DSİ
Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri
Bakanlığıʼna bağlanmıştır. Ancak DSİ
Genel Müdürlüğüʼnün yetki görev ve
sorumlulukları ile teşkilat yapısı yeni-
den düzenlenmektedir. Bu kapsamda
6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü ku-
ruluş yasasında düzenleme yapılması
ve DSİʼdeki bazı Daire Başkanlıkla-
rıʼnın kaldırılması ve yeni Şube Mü-
dürlükleri ve Daire Başkanlıkları kurul-
ması çalışmaları sürdürülmektedir.
Bunun için Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğüʼnün teşkilat ve görevleri hak-
kında kanun hükmünde bir kararname
hazırlanmaktadır.

SU YÖNETİMİ MAKAS
DEĞİŞTİRİYOR

Son dönemde su yönetiminde
yasal ve kurumsal değişim ihtiyacına
yönelik çalışmalar kadar bu yapının
kurumsal şekillenmesi ve üstleneceği
öz görev de çok büyük önem taşımak-
tadır. Çünkü bilindiği gibi su kaynakla-
rı ve su hizmetleri yönetimi uzun dö-
nemdir suyun ticarileşmesine yönelik
küresel su politikalarının ilgi alanında-

dır. Türkiyeʼde de geçmişte buna yö-
nelik bazı girişimlerin olduğu bilinmek-
tedir.

Dünyada su hizmetleri yatırımları
yapan ulusötesi sermayenin çok güçlü
merkezi kamusal bir yapı istemediği
ve böyle yapıların daha esnek bir
şekilde yeniden yapılandırılmasını
önerdiği, hatta bunun için Dünya Ban-
kasıʼnın yapısal uyum kredisi verme
kanalını kullandığı bilinmektedir.
Dünya Bankası uzmanlarınca 2006
yılında Türkiye için hazırlanan Su Yö-
netimi Raporuʼnun “Yeni Bir Su Yöne-
timi İçin Öneriler “ bölümünde de Tür-
kiye için çok detaylı önerilerin yer al-
dığı görülmektedir.

Türkiyeʼde su yönetiminde
yaşanan makas değişimi bu küresel
politikalar da dikkate alınarak değer-
lendirilmeli ve izlenmelidir. Ülkemizde
su yönetiminde olduğu gibi birçok
alanda ihtiyaç duyulan ve gerçekleşen
değişimlerin dinamiğinin ulusal ve top-
lumsal çıkarlarımızı gözeten bir dina-
mik olması çok önemlidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde su yönetimi bir bakanlık
çerçevesine alınarak bu alandaki çok
başlılık ve çok parçalılığın ortadan
kaldırılması ve koordinasyonun daha
iyi yapılabilmesi için ileri bir adım atıl-
mıştır. Ancak, bu düzenleme öncesin-
de yeterli hazırlığın yapılmadığı görül-
mektedir. Bu nedenle Su Kaynakları
Bakanlığıʼnın görev yetki ve sorumlu-
lukları ile teşkilat yapısı yapılacak ça-
lışmalarla geliştirilip şekillendirilmeli-
dir. Ancak, yeni teşkilat yapısı oluştu-
rulurken ve geçiş döneminde bazı ka-

lıcı sorunların oluşmamasına özen
gösterilmelidir.

Su yönetimi konusundaki yeniden
yapılanmanın temel taşları birçok kez
ifade ettiğimizi gibi;

Merkezi Planlama, Nehir Havza
Ölçeğinde Yönetim, kamusal ağırlık
ve denetim, hızlı ve bilimsel çözüm
yeteneği, çevre duyarlılığı şeklinde sı-
ralanabilir. Tüm bunların öncesinde
ülkemiz teknik ve ekonomik olarak
kullanılabilir su kaynaklarını daha
hassas bir şekilde yeniden belirlemeli
ve bunun için bir veri temini ve izleme
birimi kurulmalıdır. Bunun yanı sıra
nehir havzası ölçeğinde her havza için
merkezi olarak planlama birimleri ku-
rulmalıdır. Bu birimlerin kararları ise
taşrada müdahale gücü yüksek etkin il
müdürlükleri yardımı ile uygulamaya
geçirilmelidir.

Tüm bu düzenlemelerin geçmişteki
deneyim ve birikimlere duyacağı ihti-
yaç çok açıktır. Bu nedenle DSİ Genel
Müdürlüğüʼnün kurumsal yapısı zaafi-
yete uğratılmadan ve ehil elemanları
kaybedilmeden bu yapının temel
taşları olarak değerlendirilmelidir. Su
yönetiminde merkezi kamusal yapının
ve bugüne değin oluşan birikim ve de-
neyiminin dağılmasına yönelik uygu-
lamalardan kaçınılmalıdır. Bu çeşit uy-
gulamalar su yönetiminde büyük
boşluk ve karmaşanın doğmasına
neden olur. Bu da ülke kalkınmamızı
doğrudan ilgilendiren çok önemli bir
alanda ülkemizin stratejik ve ekono-
mik açıdan büyük kayıplar yaşamaya
mahkum olması demektir.

Daha fazla bilgi için: Dursun YIL-
DIZ (Ed.) “Türkiyeʼde Su Yönetimi
Nasıl Olmalı” USİAD Raporu. Mart
2011 s.81.

Ülkemizde su yönetimi bir
bakanlık çerçevesine
alınarak bu alandaki çok
başlılık ve çok parçalılığın
ortadan kaldırılması ve
koordinasyonun daha iyi
yapılabilmesi için ileri bir
adım atılmıştır. Ancak, bu
düzenleme öncesinde yeterli
hazırlığın yapılmadığı
görülmektedir. 
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SÖYLEŞİ: Mustafa PAMUKOĞLU

-Şirketinizin aroma sektöründe
çok önemli bir yere sahip olduğunu
görüyoruz. Bu düzeyi nasıl yakala-
dınız?

Ben kimya mühendisiyim. Ailem
eğitimime çok önemli katkılarda bu-
lundu. Ben de bu eğitim ve donanımı
ülkemde katma değer yaratacak yeni
ürünlerin üretilmesinde kullandım. Ye-
niliklere hep açık oldum. Sanırım bu
çabam ve Aromsaʼda çalışanların kat-
kısı, şirketimizi sektörün önemli bir fir-

ması haline getirdi.
-Son zamanlarda Aromsaʼnın

geldiği düzey ve yeni ürünler Dün-
yaʼda bu sektörde bulunan büyük
firmaların dikkat ve ilgisini çekmiş
durumda. Bu ilgi ve yakınlaşmanın
sebepleri nedir sizce?

Evet, dediğiniz gibi sektörümüzde
ilk on sırada olan firmaların CEOʼları
beni ziyarete geldiler. Gerçi bu ziya-
retlerinde daha çok Türkiyeʼnin genel
durumunu ve ekonomisini konuşuyo-
ruz, ancak hepsi konuşmanın bir bölü-
müne Aromsaʼyı satın alıp alamaya-

caklarını sıkıştırıyorlar. Bunun başlıca
nedeni, Türkiyeʼnin de dahil olduğu
bölge ülkelerinde büyümenin Avru-
paʼya göre 5 kat daha fazla olması ve
bunun da bu firmaların iştahını kabart-
ması. Başlangıçta böyle teklifler gel-
diği zaman sinirleniyordum. Ancak
artık alıştım ve nezaketle kendilerine
böyle bir niyetimizin olmadığını, daha
bu memlekete verdiğimiz hizmetlerin
tamamlanmadığını ifade ediyorum.

-Sizi rakip olarak görmeye başla-
dılar mı?

Olabilir. Çünkü, bizim varlığımız
hem Türkiyeʼde hem de çevre ülkeler-
de fiyatların aşırı yükselmesini engel-
liyor. Biz olmazsak fiyatlar rahatlıkla
şimdikinin üç katına çıkar. Ve hepsinin
ifade ettiği gibi bölgemizde devamlı
Aromsa duvarını karşılarında görüyor-
lar. Bizim fiyat anlayışımız tekelci bir
anlayış değildir. İstesek mevcut fiyat-
larımızı yukarı çekebiliriz. Ama fiyatla-
rımızı makul seviyede tutuyor ve hak-
sız bir fiyatlandırma yapmamaya özen
gösteriyoruz.

“İTHALATA DEĞİL, YERLİ
ÜRETİME YÖNELMELİYİZ!”

-Yerli sanayinin korunması için
ithalata dayalı bir politikadan vaz-
geçmek gerekiyor diyorsunuz.

Evet. Bu devler bize kafa tutarlarsa
bizim yerli sanayicilerimizin ithalata

Vergi Ödemekten 
Şeref Duyarım
Sevgili okuyucular, aroma sektörünün çok önemli bir şirketi olan Aromsa’nın sahibi işadamı
Murat Yasa ile şirket idaresi, işadamlığı, Türk ve dünya ekonomisi üzerine ilginç bir söyleşi
yaptık. “Vergi ödemekten şeref duyarım. Kayıt dışılığı ve vergi adaletsizliğini bahane ederek
vergi ödemekten imtina etmeyi kabul edemiyorum. Hepimiz vergimizi tam ödemeliyiz.
Vergilerle bu ülke kalkınacaktır” diyen Murat Yasa’nın sorularımıza verdiği yanıtları ilgiyle
okuyacağınızı umuyoruz.

İŞADAMI MURAT YASA: 
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değil, yerli üretime yönelerek bu mü-
cadelede yanımızda olmalılar. Gerçi
ithalata yatkın ʻtembelʼ sanayicimiz
çok ama, yine de yerli üretimden
şaşmamaları lazım.

-Devlet ne yapmalı, sizce?
Geçenlerde Bakan Zafer Çağlayan

ʻithal ikamesiʼnden söz etti. Bu çok
hoşuma gitti. Demek ki piyasadaki
ithal malların çokluğu hükümeti de ra-
hatsız ediyor. Sayın Bakan, ticaretten
geldiği için işi biliyor.

-İsterseniz ithal ikamesinin ne
olduğunu okuyucularımıza açıkla-
yalım.

İthal ikamesi gelişmekte olan ülke-
lerde seçilen temel kalkınma stratejisi-
dir. Tarife ve kotalarla korunan ekono-
mide ithalat ikame edilip, içsel büyü-
menin sağlanacağı ve kıt yabancı
döviz kaynaklarının korunması hedef-
lenmektedir. Ancak biz tarife ve kota
gibi bizi geçici bir süre yurtdışı rakip-
lerden koruyacak tedbirlerin arkasına
sığınmak istemiyoruz. İsteğimiz gıda
sanayinin, yerli malı kullanma kom-
pleksini üzerinden atıp bunun ülkeye

faydasını görmesi. 
-Şirketiniz bir aile şirketi. Ku-

rumlaşmayı sağlayabildiniz mi?
Yüzde doksan kurumlaşmayı

sağladığımızı düşünüyoruz. Ben işye-
rinden yirmi gün ayrı kalsam işler yü-
rüyor. Ben işçi ve personel alımına ka-
rışamıyorum, yani torpil yapamıyo-
rum. Fiyatları değiştirme veya üretim
reçeteleri ile oynama yetkim yok. Bu
bağlamda şirketimizin kurumlaştığını
rahatlıkla söyleyebilirim.

-Şirketiniz bulunduğu seviye
zirve mi? 

Ben zirveleri bir tepe olarak
düşünüyorum ve her seferinde yeni
tepe ve yeni bir zirveyi hedefliyorum.
Daha biz Çamlıca tepesindeyiz, Hi-
malayalarʼın zirvesine kadar daha
aşılacak çok tepe var. Bunu da yeni-
likler ve Ar-Ge çalışmalarıyla yapa-
cağımızı düşünüyorum. Yeni ürünler
üretmediğiniz takdirde geriye gidiş
başlar. Size bir örnek vereyim, ünlü
dövüş filmlerinin usta oyuncusu Jean-
Claude Van Dammeʼın dünyanın
çeşitli yerlerinde açtığı sağlık merkez-

lerinde yeni tasarladığımız bir içeceği
satmak için bize ilk siparişini verdi.
Başka bir ülkede kullanılma amacı ile
ilk defa yüksek alkollü bir içkinin, al-
kolsüz şeklini de yapmayı biz başar-
dık, bu da yakında yurtdışında piyasa-
ya çıkacak. Burada amaç alkolizmin
önüne geçmek. (Projede yer alan içe-
cekten, gizlilik anlaşmamız olduğu için
şu an için bahsetmeye yetkimiz yok).

“AR-GEʼYE 15 MİLYON TL
HARCIYORUZ”

-Türkiyeʼde iş adamları bu çaba
içindeler mi?

Çoğunlukla hayır. Kopyacılığı sevi-
yoruz, düşünce tembeliyiz. Yenilikler
bir çaba ve arayış gerektirir. Maalesef
ülkemizde bu yeterli düzeyde değil.
Bir dergide, Türkiyeʼde gıda sanayisi-
nin yıllık Ar-Ge cirosunun 70 milyon
TL olduğunu okudum. Eğer bu doğru
ise gıda sanayisinin acınacak durum-
da olduğunu düşünüyorum, zira bizim
geçen yıl Ar-Geʼye harcadığımız para
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15 milyon TL üzerinde. Demek ki
bizim haricimizdeki şirketlerin bu sa-
haya ayırdıkları tutar 55 milyon TL ci-
varında. Umarım bunu açıklayan
dergi ve şahıslar verdikleri rakamda
yanılmışlardır. Bizim Ar-Ge bölümü-
müzde elliye yakın arkadaşımız ça-
lışıyor. Gene, bu 70 milyon TL harca-
mayı okuduğum dergide, Ar-Ge bölü-
münde 3 kişi çalıştırılan, bu rakamın
5ʼe çıkarılması hedeflenen, cirosu
Aromsaʼdan kat be kat fazla bir firma-
dan övgü ile bahsediliyordu. Biz şirket
olarak pek reklamdan hoşlanmıyoruz.

-Biraz da sizden söz edelim.
Kitap okuyor musunuz?

Ayda ortalama üç yüz sayfalık 4-5
kitap okurum. Genellikle mesleki, tarih
kitaplarını ve yabancı yayınları tercih
ederim. Bir ara Kırım Harbiʼne kafayı
çok taktım. Elimde çok değerli dökü-
man var. Fırsat bulursam bu konuda
araştırma yapmak istiyorum. Çünkü,
Kırım Savaşı örnek alınması gereken
bir savaştır. Osmanlıʼnın kırılma nok-
tasıdır.

-Doğru. Osmanlıʼnın borçlanma-
ya başladığı, Rusya baskısından
Avrupaʼya taviz vererek kurtulduğu
bir savaş.

Günümüz siyasetçileri bunu çok iyi
irdelemeli ve Avrupaʼya fazla güven-
memelidir.

“ENTELEKTÜEL, BİLGİSİNİ
TOPLUMA SUNAN KİŞİDİR”

-Hangi tür müziği seviyorsunuz?
Hobileriniz nedir?

Kulağıma hoş gelen estetik değeri
olan her tür müziği dinlerim. Ancak 10
yıldır, belli dönemlerde Viyanaʼya
gidip konserleri ve operaları izlerim.
Bu bende bir alışkanlık oldu ve her
gittiğimde “Allahım sana şükürler
olsun, bana bu olanak ve fırsatı ver-
diğin için” diye şükrederim. Beğen-
diğim orkestra ve orkestra şeflerinin

konserlerini fırsat buldukça dünyanın
çeşitli ülkelerinde takip etmeye ça-
lışıyorum. Resim biriktiririm. Yatırım
amacıyla değil, sevdiğim için.

-Çok güzel bir alışkanlıklarınız
var. Buradan entelektüel bir kişi
sizce kimdir, diye bir soru sorsam?
Siz bir entelektüel misiniz?

Entelektüellik herkesin sandığı gibi
çok bilgili olmak değildir. Bilgiyi haz-
metmiş ve toplum yararına sunmuş
kişidir. Çevresini anlayan, insan olan
kişi entelektüeldir. Örneğin Doğan
Kuban, Moiz Alaton bana göre çok iyi
entelektüellerdir. Onlar beni tanımaz
ama ben onların gazetedeki yazdıkla-
rı makaleleri ve TVʼde yaptıkları ko-
nuşmaları hiç kaçırmamaya gayret
ederim. Söylediklerinden her sefer bir
ders çıkarırım. Zaten okumak dünya-
nın en değerli kişileri ile bir tür diyalo-
ga girmek değil midir?

“BORÇLU OLMAK İYİ DEĞİL”

-Biraz da Türk ve dünya ekono-
misinden söz edelim.

Türkiye ekonomisini kırılgan bulu-
yorum. Borçlu olmak iyi bir şey değil.
Aşırı tüketim var. Herkes kredi kartına
yüklenmiş. Ben çalışanlarıma “aman
dikkat” diyorum, bana ʻçok karamsar-
sınızʼ diyorlar. Ben kesinlikle şirketim
için kredi kullanmam. Yüzlerce kişinin
sorumluluğunu taşıyorum. Bu konuda
ihtiyatlıyım.

-Gerçekten ülkemiz borçlu, özel
sektörümüz borçlu, kişiler borçlu.
Bunu neye bağlıyorsunuz?

Biz İkinci Dünya Savaşı yaşamış
insanların çocuklarıyız. Kıt olanaklarla
büyüdük. Para biriktirmeyi öğrendik.
Şimdiki nesil sınırsız bir harcama
alışkanlığına sahip. Bu nesil ailelerin
tüm servetini bitirecek ve sanki bir
savaş yaşamış gibi sıkıntıya düşebilir-
ler. Onların çocukları yani bizim torun-
larımız da bizim gibi har vurup har-

man savurmaktan korkan bir nesil ola-
caklar gibime geliyor. Yani tarih tek-
rarlanacak.

-Kayıt dışı ekonomiye ne diyor-
sunuz? Vergi sistemimiz adil mi?

Bir ülkede kayıt dışı ekonomi ne
kadar büyükse kirli işler, vergi adalet-
sizliği o kadar fazladır. Kayıt dışılığı
önlemek lazım. Verginin tabana yayıl-
ması da ayrı bir önemli konu. Yalnız
kayıt dışılığı ve vergi adaletsizliğini
bahane ederek vergi ödemekten imti-
na etmeyi kabul edemiyorum. Hepi-
miz vergimizi tam ödemeliyiz. Vergi-
lerle bu ülke kalkınacaktır. Herkes
kendine göre bir mazeret bulup vergi-
sini doğru vermezse bu ülkeye yazık
olur. Ben vergi ödedikçe rahat uyuyo-
rum. Vergi ödemekten şeref duyuyo-
rum. Ve ben ödediğim vergilerin hep
faydalı işlere harcandığını düşünüyo-
rum. Belki havadan kazananların öde-
dikleri vergiler çarçur oluyordur. Ama
benim vergim iyi şeylere harcanıyor.
Ondan eminim.

-Evet, maalesef. Aynı şeyleri he-
pimiz yaşıyoruz. Bu tabi vahşi kapi-
talizmin, siyasi batının bizi tüketen
toplum haline getirmesinden kay-
naklanıyor. Avrupa Birliğiʼyle ilgili
neler düşünüyorsunuz?

ABʼnin modernleşme ve uygarlık
kriterlerini alalım. Ama ekonomisi ve
çalışma sistemi bence çağdaş değil.
Bakın bugün ABDʼde, Uzak Doğuʼda
insanlar yılda kaç saat çalışıyor, AB
ülkelerinde kaç saat çalışıyorlar. AB
ülkeleri tembelleşti ve verimli çalışmı-
yorlar. Girmezsek de olur. Çıtamızı
yükseltmeliyiz. Bizim insanımız mutlu
olsun. İnsanların yaşama biçimleri
arasında uçurumlar olmasın. Uygarlık
kriterlerini alalım, bu bize yeter. Maa-
lesef insanımız ABʼye girmeyi, ertesi
sabah uyandığında gelirinin ve refah
seviyesinin hiçbir şey yapmadan
ABʼde yaşayanların seviyesine gel-
mek olacağını düşünüyor. Benim için
AB daha fazla demokrasi, daha fazla
eğitilmiş insanlar, daha mutlu bir top-
luluk ama AB vatandaşlarından daha
fazla ve verimli çalışan, daha fazla al-
tında yaşadığı bayrağı seven kişiler
topluluğudur.

-Türkiye böyle giderse Yunanis-
tan gibi zora girer mi?

Ben endişeliyim. Bu tüketim eko-
nomisi ile bir yere varılamaz. Üretme-
miz gerekir. Tarıma önem vermeliyiz.
Katma değerli yeni ürünler bulmalıyız.
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-Peki, ekonominin İstanbulʼa
yığılmasına ne diyorsunuz?

Kabul edilemez bir durum. Geçen-
lerde Erzincanʼa gittim. Hayran kal-
dım. Havaalanı Bakü Havaalanı gibi.
Evler tek katlı, balkonlarında çiçekler
var. Muhteşem. Bir ara “fabrikayı Er-
zincanʼa mı taşısam” diye düşündüm.
Anadolumuz çok güzel ve verimli.
Doğu Beyazıtʼta İshakpaşa Sarayıʼna
gittim; hayatımda gördüğüm en güzel
eserlerden biri. Yani İstanbulʼdan ters
göçü başlatacak çok sebebimiz var.
Ben, İstanbulʼda Modaʼda doğdum.
Ailem 1895ʼten beri orada yaşıyor.
Ben ki Erzincanʼa yerleşmeyi düşüne-
biliyorum, o zaman İstanbulʼda sı-
kışmış herkes güzelim Anadoluʼya gi-
debilir.

-Anadolu gerçekten bir hazine,
ama kıymetini bilemiyoruz.

Gerçekten öyle. Az önce dediğim
gibi Doğubeyazıtʼta İshakpaşa Sara-
yıʼna gittim. O ne görkemli bir eser.
Van civarında yasamış Urartu ne
muhteşem bir uygarlık! Size ilginç bir
şey söyleyeyim; Urartular ile ilgili koca
İstanbulʼda bir kitap bulamadım. New
Yorkʼta Metropolitan Müzesi Kütüpha-
nesiʼnde dört ciltlik kitap buldum. 

Eğer, Vanʼa Urartu Medeniyetiʼni
inceleyen bir enstitü kursanız eminim,
aklı başında bol para harcayan turist-
lerden Van uçaklarında yer bulamaz-
sınız. Ama biz turizmi kıyılarımızı kir-

leten, 1 haftayı uçak gidiş geliş dahil
300 avroya geçiren bir nevi ʻparazitle-
riʼ ağırlamak olarak görüyoruz. İstan-
bulʼda daha doğru dürüst gecede bir
konser dahi verilemezken, Viyanaʼda
aynı gece sekiz konser birden veriliyor
ve zengin yabancılar aylar öncesin-
den bilet kuyruğuna giriyorlar.

-Bu zenginliklerimizi değerlen-
dirsek dünya turizminde söz sahibi
oluruz. Cari açığımızı turizm gelirle-
rimizle kapatırız veya cari açık ver-
meyiz.

Bu duruma bir vatandaş olarak çok
üzülüyorum. Dünyanın her tarafını
gezdim. Ama ülkemin zenginliğini ve
tadını hiçbir yerde bulamadım.

-Geleceğin yıldız ülkeleri hangi-
leri? Çin diyebilir miyiz?

Hayır, ben Çinʼden ziyade Hindis-
tanʼın daha büyük bir atak yapacağını
düşünüyorum. Çok sayıda kişi İngiliz-
ce biliyor. Katma değer yaratabiliyor-
lar. Bence Hindistan Çinʼe göre gele-
cekte daha dikkat edilmesi gereken
bir ülke.

ʻÜLKEME YÜREKTEN BAĞLIYIMʼ

-Bakırın içinde altın olduğunu ilk
keşfeden bir babanın oğlu olarak
son sözlerinizi alsam.

Rahmetli babam Suat Yasa tahsili-
ni devlet bursu ile Amerikaʼda yapmış.

Türkiyeʼye dönünce bizim çocuk-
luğumuz onun tayinleri sonucu Türki-
yeʼnin çeşitli bölgelerinde geçti. Eti-
bank Murgul Bakır İşletmeleriʼne mü-
essese müdürü olarak atanmıştı. Mur-
gulʼda çıkan bakır saflaştırılmak üzere
Almanyaʼya yollanıyormuş. Ve tesis
kurulduğundan beri hep zarardaymış.
Babam Almanların bu saflaştırmayı
ham bakırda bulunan altını almak için
yaptıklarının farkına varıyor ve bu sa-
yede tesisin ilk olarak o sene kara
geçmesini sağlıyor. Bunun gerçek-
leştiği yıl 1959ʼdu yanılmıyorsam, Ho-
paʼya gelen bir Bakanı neden karşıla-
maya gitmedi diye, tarihinde ilk defa
bir müesseseyi kara geçiren bir müdür
görevden alınıyor.  İşte Türkiye bu tür
ilkelliklerden kurtulduğu gün gerçek
medeniyete ulaşacak düşüncesinde-
yim. Babam emekli olduğunda, biz an-
nemin babasından kalma evde oturu-
yorduk. Babamın bankada beş parası
yoktu ama bize devamlı, dürüstlüğün
erdemlerinden bahseder ve ülkemize
ihanet etmemeyi tembihlerdi. Oʼnun
oğlu olmaktan gurur duyuyorum.
Oʼnun izinden gitmeye çalışıyorum.
Ülkeme yürekten bağlıyım. Bunun için
iş dünyasındaki herkese üretmeyi,
katma değer yaratmayı ve yenilikler
peşinde koşmayı tavsiye ediyorum ve
size bu söyleşi için teşekkür ediyo-
rum.

-Çok teşekkürler Murat Bey.
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Haber Merkezi

T
ürkiyeʼnin yetiştirdiği önemli
akademisyenlerden biri olan
ve hocaların hocası olarak
anılan Prof. Dr. Korkut Bora-

tav, ekonomik gidişatı dergimize de-
ğerlendirdi. Prof. Boratavʼla Türki-
yeʼnin ekonomik tablosundan dış tica-
ret açığına, doların yükselişinden
ödemeler dengesindeki sıkıntıya dek
birçok konuda yaptığımız söyleşiyi il-
giyle okuyacağınızı umuyoruz.

-Türkiyeʼnin şu anki ekonomik
tablosunu nasıl yorumluyorsunuz?

2008-2009ʼdaki uluslararası kriz-
den en çok etkilenen yükselen piya-
sa ekonomilerinden biri Türkiye oldu.
2009 milli geliri, 2007 düzeyinin
yüzde 4.2 altında idi. Bu gerileme bir
yılda (2010ʼda) hızla telâfi edildi. Ana
belirleyici, 2010ʼda dış kaynak hare-
ketlerinin bir önceki yıla göre çok
yüksek tempoyla artışı olmuştur.
Yerli, yabancı ve kayıt-dışı kaynaklar-
dan oluşan toplam sermaye hareket-
leri, 2009ʼda 14 milyar, 2010ʼda 61
milyar dolar net giriş olarak gerçek-
leşti. Dış kaynak hareketlerindeki

canlanma, iç talep öğelerini hızla ar-
tırdı ve kapasite kullanım oranlarını
da yukarı çekti. Bu süreç hemen
hemen aynen 2011ʼin ilk üç ayında
da devam etmiştir.

- Aktardığınız bu süreç sadece
Türkiyeʼye mi özgü?

Hayır, süreç sadece Türkiyeʼye
özgü değil. Batıʼda, özellikle de
ABDʼde aşırı likidite genişlemesi ve
sıfıra yakın oranlara inmiş olan faiz-
ler, talepteki durgunluklar nedeniyle
krediye dönüşemeyen fonların, çevre
ekonomilerindeki finansal varlıklara
akmasıyla sonuçlandı. Yeni balonlaş-

malar ve olası istikrarsızlıklar tedir-
ginlik yarattı. Brezilya gibi ülkelerde,
özellikle yerli paraların aşırı değer-
lenmesi (dövizin ucuzlaması), bir “kur
savaşları” söylemine yol açtı. Türki-
yeʼde bu istikrarsızlık, cari işlem açı-
ğındaki hızlı büyüme biçiminde ken-
disini gösterdi. 2009ʼda 14 milyar do-
lara inmiş olan cari açık 2010ʼda 48
milyar dolara çıkarak bir rekor kırdı.
2011ʼin ilk dört ayında da, bir önceki
yıla göre iki mislinden fazla (yüzde
112 oranında) yükseldi. Büyüme hızı
frenlenmezse, yılsonunda en azın-
dan 80 milyar dolarlık bir dış açık
tahmin ediliyor.

-Dış ticaret açığının böylesi
büyük oranda olmasını nasıl yo-
rumluyorsunuz ve cari açığın
sıcak parayla kapatılmaya çalışıl-
ması sizce bir çözüm müdür? Ve
bununla birlikte ödemeler denge-
sindeki sıkıntıya ilişkin neler söy-
lemek istersiniz?

Gümrük Birliğiʼnin (GBʼnin) Türki-
yeʼyi AB dışındaki “üçüncü ülkeler”e
karşı asimetrik tarifeler uygulamaya
zorlayan kuralları, TLʼnin 2001 krizin-
den sonra hızla değerlenmesiyle bir-

Büyüme 
Frenlenmezse 
Dış Açık 
80 Milyar Dolar!

“2009’da 14 milyar dolara inmiş olan cari açık 2010’da 48 milyar dolara çıkarak
bir rekor kırdı. 2011’in ilk dört ayında da, bir önceki yıla göre iki mislinden fazla
(yüzde 112 oranında) yükseldi. Büyüme hızı frenlenmezse, yıl sonunda en azın-
dan 80 milyar dolarlık bir dış açık tahmin ediliyor.”

Prof. Dr. Korkut Boratav Uyardı:
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leşince, dış ticaret (dolayısıyla cari
işlem) açıklarının tırmanmasına yol
açtı. Sonunda sanayi üretiminin ve
ihracatın ithalata bağımlılığı adım
adım arttı; yapısal bir özellik kazandı.
Ara-mal üreten bazı sanayi kolları
tasfiyeye girdi. Döviz kurlarında son
aylarda gözlenen yükselme, bu yapı-
sal bozulmayı geri döndürmeye yet-
memektedir. Bu sorunun çözümü
için, belli üretim kollarını hedefleyen,
bunlar için GB kurallarını askıya alan,
DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü)ʼnün
imkân verdiği koruma önlemlerini so-
nuna kadar kullanan bir planlama
perspektifinin gündeme gelmesi; ayrı-
ca Merkez Bankasıʼnın reel döviz ku-
runu açıkça politika hedeflerinden biri
haline getirmesi, bu hedefi köstekle-
yebilecek sermaye hareketlerinin ge-
rekirse denetlenmesi, kısıtlanması
gerekiyor.

- Bir süredir doların hızlı yükseli-
şi görülüyor. Bunun kaynağı sizce
nedir? Bunda bizim iç ekonomik
koşullarımız mı ağır basmaktadır?

2011ʼin ilk dört ayında gerçekleşen
ve daha önce sözünü ettiğim yüksek
boyutlu sermaye girişlerinin önemli

bir bölümü (yüzde 41ʼi) kayıt-dışı
akımlardan ve yerli şirket, banka
ve rantiyelerin ülke dışından Türki-
yeʼye getirdikleri fonlardan oluşu-
yor. Kayıt dışı para hareketlerinin sü-
rekli olarak “giriş” doğrultusunda sey-
retmesi beklenemez. Yerli sermaye
ise normal koşullarda yurtdışına çıkar
ve yakında bu doğrultuya yönelmesi
beklenir. 
Bu “istisnai” kaynakları dışlarsak,
Ocak-Nisan 2011ʼde yabancı kökenli
sermaye girişleri (20.6 milyar dolar),
cari açığı (29.6 milyar dolar) kapata-
cak düzeyde değildir. Yabancı serma-
yenin cari açık ve dış borçlanma ile
ilgili endişeleri, Türkiyeʼye girişlerini
frenlemeye başlamıştır. Bunun döviz
fiyatlarına da yansıması söz konusu-
dur. 2011ʼin ilk altı ayında 1 dolar+1
avroʼdan oluşan döviz sepetinin fiyatı,
2011ʼin ilk altı ayında yüzde 10.2 art-
mıştır ve bu artışın yarısı Mayıs-Ha-
ziranʼda gerçekleşmiştir. Bu iki aya
ait ödemeler dengesi istatistikleri
henüz yayımlanmamıştır. Yayımlandı-
ğında büyük bir olasılıkla yabancı
sermaye hareketlerinin gerilemekte
olduğunu gözleyeceğiz. Bunun bir
belirtisi, Haziranʼda rezerv artışlarının
durmuş olmasıdır.

- Son olarak önümüzdeki süreçte
Türkiyeʼyi ekonomik olarak nasıl
bir gelecek bekliyor ve çözüm için
sizce neler yapılmalı?

Nisan sonrasında dış kaynak giriş-
lerindeki bir yavaşlamanın gündeme
girmiş olduğu anlaşılıyor. Son yıllarda
Türkiye ekonomisini durgunlaşmaya
sürükleyen ana belirleyici budur. Bu
etkenin başlatacağı bir durgunlaşma-
yı, hükümetin er veya geç kalkışaca-
ğı kemer sıkma politikalarının yansı-
maları da izleyecektir. Dolayısıyla,
2011ʼin Nisan-Aralık aylarında ger-
çekleşecek olan büyüme hızının bir
hayli düşeceği öngörülebilir. Ekono-
minin büyüme-daralma sarkaçlarını
belirleyen dış kaynak hareketlerine
bağımlılığını; belli büyüme oranların-
da gerçekleşen cari açık oranının
zaman içinde artmasına yol açan bo-
zulmayı mercek altına almayan politi-
ka önlemleri palyatif kalırlar. 1998-
2010 döneminde dört küçülme yılı
yaşamış olan bir ekonominin istikrar-
lı, sağlıklı bir gelişim biçimi sürdürdü-
ğü ileri sürülemez.

- Verdiğiniz bilgiler için çok te-
şekkür ederiz hocam.

Ben de size çok teşekkür ederim.
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Dr. Öztin AKGÜÇ:

Söyleşi: Şenol ÇARIK

-Dış ticaret açığının böylesi
büyük olmasını nasıl yorumluyor-
sunuz. Ve cari açığın sıcak parayla
kapatılmaya çalışılması sizce bir
çözüm müdür?

İkinci Dünya Savaşıʼndan bu yana
kronik (süreğen) biçimde süren dış ti-
caret açığı ekonomide arz ve talep
dengesizliğini, iç tasarruf yetersiz-
liğini, ekonominin döviz kazanma gü-
cünün zayıflığını göstermektedir. Dış
ticaret açıkları kısa dönemde, arzı ar-
tırarak enflasyonist baskıyı hafifletme-
si, yatırımların dış tasarruflarla des-
teklenmesi, vergi gelirlerini artırarak
bütçe dengesi üzerinde olumlu etkisi
olmasına karşın, sürdürülebilir bir po-
litika değildir. Uzun sürede ülkenin dış
borçlarının kabarması, yurtdışına faiz
ve kâr transferlerinin artması, yurtiçin-

de yaratılan hasılanın bir bölümünün
yurtdışına aktarılması, teknik bir de-
yişle Gayri Safi Milli Hasıla
(GSMH)ʼnın, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYİH)ʼnın altına düşmesi, ithal
ürünlerin iç üretimin yerini alması, sı-
naileşmenin göreceli olarak azalması,
işsizlik sorunun süreğenleşerek ağır-
laşması gibi sonuçları olur. İhracatın
ulusal geliri artırdığı, ithalatın sonuçta
ulusal geliri azalttığı gerçeği gözden
kaçmamalıdır.

“SADECE DOLARA DEĞİL,
DOLAR-AVRO PARA SEPETİNE
BAKILMALIDIR!”

-Doların yükselişinin kaynağı
sizce nedir? Bunda bizim iç ekono-
mik koşullarımız mı ağır basmakta-
dır?

Günümüzde medya daha çok ABD
doları üzerinde durmakta, avro ile
avro ve dolardan oluşan para sepeti-
nin gösterdiği gelişme geri planda kal-
maktadır. TL, son yıllarda dolar ile bir-
likte avroya karşı değer yitirmiştir.
Avro/dolar paritesi yakın geçmişte
“1”in altında iken, günümüzde 1,40
düzeyinin üstünde dalgalanmaktadır.
TL son yıllarda dolar karşısında değer
yitirmemiş, reel olarak değer kazan-
mıştır. Döviz piyasaları spekülatif pi-
yasalar olduğundan, zaman zaman
doların geçici bir süre içinde olsa
değer kazandığı görülmektedir. Ancak
doların uzun sürede diğer konvertibl
(çevrilgen) paralara karşı değer yitir-
diği ve yitireceği gerçeği gözden kaç-
mamalıdır. Kurla ilgili yorumlar yapılır-
ken, yalnız dolara ilişkin gelişmeler
değil, % 50 dolar,  % 50 avrodan

oluşan döviz sepetinin değerinin dik-
kate alınması yerinde olur.

Son aylarda TLʼnin dolar ve avro
döviz sepetine karşı değer yitirdiği
gözlenmektedir. TLʼnin reel değer yi-
tirmesinde, zaman zaman yurtdışına
sıcak para çıkışları, dış ticaret
açığının büyümesi, geleceğe ilişkin
beklentiler etkili olmaktadır. TLʼnin,
dolardan ziyade dolar-avro para sepe-
tine karşı değer yitirmesi beklenmek-
tedir. Yabancı para akışlarının yönü,
dış ticaret ve cari işlemler açıklarının
boyutu, TLʼnin reel değer yitirmesinde
etkili olacaktır.

-Faiz artışını isteyenler sıcak pa-
racılar, bu istemlerinin temeli
nedir?

Türkiye cari işlemler açıklarının
önemli bir bölümünü, sıcak para gi-
rişleri ile fonlamıştır. Uluslararası para
hareketlerinde korumalı korungan
(hedge) olarak nitelendirilen, gerçekte
spekülatif olan fonlar etkili olmaktadır.
Hedge fonlar, kısa sürede yüksek ka-
zançlar açıklayabilmek için, getirinin
yüksek olduğu pazarlara yönelmekte-
dirler. Ekonomik açıdan gelişmiş olan
ekonomilerde faiz oranları çok düşük,
sıfır hatta reel olarak negatif olduğun-
dan, hedge fonlar ağırlıklı olarak ge-
lişmekte olarak (emerging)  isimlendi-
rilen piyasaları tercih etmektedirler.
Yüksek faizle sıcak para çekip, cari
işlemler açıklarını fonlayarak, mevcut
durumu sürdürmek, kısa sürede eko-
nomik övünmeye, yüksek büyüme
hızlanarak verse dahi, uzun sürede
ekonominin çıkmazlara düşmesine,
kısır döngülere yol açar. Uzun süre

Tüm Sektörlerin Yeniden 
Yapılandırılması Gerekiyor!
Bu sayımızda ekonomideki gidişatı konuşmak için hesap uzmanları kurulu kökenli, finansal
yönetim ve mali tablolar analizinde otorite olan bir isme, Dr. Öztin Akgüç’e konuk olduk.
Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde de köşe yazarı olan Akgüç’le yaptığımız söyleşiyi
ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Dr. Öztin Akgüç
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dış ticaret ve cari işlemler açığı veren,
bu açığı yabancı sermaye dahil dış
yükümlülüklerini artırarak kapatan ül-
kelerin durumu fiilen ortadadır. Cari
işlemler açığı vererek bunu sıcak para
girişi ile fonlayarak, ekonomik başarı
görüntüsü vermek uzun süreli olamaz.
Türkiye cari açık sorununu, açık vere-
rek bunu sıcak para girişi ile fonlaya-
rak örtmek yerine, cari açığı sınırlayı-
cı önlemler almak politikalar izlemek
zorundadır. Faiz, sıcak para hareket-
lerinde etkili olmakla beraber, kanım-
ca yurtiçi yatırım-tasarruf dengesinin
sağlanmasında, iç talebin önemli öl-
çüde kısalmasında, tüketimin kısıla-
rak iç tasarrufların artırılmasında etkili
bir güç değildir. TL faizi, ancak iç ta-
sarruflar DTH (para döviz tevhit he-
saplarına) yönelmeye başladığında,
aşırı kur oynamalarını önlemek için
ayarlanmalıdır.

“İTHAL İKAMESİʼ YENİDEN
GÜNDEME GETİRİLMELİDİR”

-Bazı sanayicilerimiz sanayinin it-
halat ağırlıklı yapısından şikayet edi-
yorlar. Siz bu duruma ilişkin neler
söylemek istersiniz?

Türkiyeʼde bazı önemli ekonomik
göstergeler, çeşitli nedenlerle gözden
kaçmaktadır. Bunlar arasında brüt katma
değer/satış hasılatı, yurtiçi katma
değer/ihracat geliri oranları sayılabilir. Bu
oranlar Türkiyeʼde sanayinin giderek
montaj sanayi haline dönüştüğü; satış
hasılatı, ihracat akışına karşın, yaratılan
katma değerin yeterince artmadığı görül-
mektedir. Ayrıca ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı sürekli düşmekte, tehlikeli bir
sınır olan yüzde 60ʼın dahi altına inmiş
bulunmaktadır. Dış telkin ve iğva ile
1980ʼli yılların başlarından itibaren ihra-
cat artışı ile büyüme politikası gözden
geçirilmeli, ithal ikamesi politikası, iç üre-
tim artışı ile dengesizlikleri giderme stra-
tejisi gündeme getirilmelidir.

-Dilerseniz biraz da bankacılık sek-
törünü ele alalım. ʻKatılım bankala-
rıʼndan bankaların topladıkları mev-
duatların merkez bankasındaki he-
saplarında tutmak zorunda oldukları
kısmı yani ʻmunzam karşılıkʼ istenmi-
yor mu?

Bankalar para politikasının yürütme
araçlarıdır. Merkez Bankası (MB)ʼnın al-
dığı kararlar, bankalar aracılığı ile piya-

salara yansır. Ekonomide, aşırı tüketim
artışının yarattığı ısınma MB tarafından
görülmüş, zorunlu karşılık oranlarının ar-
tırılmasının yanı sıra TL zorunlu karşılık-
lara faiz verilmemesi uygulamasına ge-
çilmiştir. Amaç, bankaların ödünç verile-
bilir fonlarını daraltmak, ekonomideki liki-
dite fazlasını emmek, bankaları dolaylı
biçimde vergilendirmek ve faizlerde artış
yönünde baskı yaratmaktır. Bilindiği ka-
darı ile mevduatın yanı sıra katılım ban-
kalarındaki özel cari hesaplar ile katılım
hesapları da zorunlu karşılık uygulama-
sına tabidir. Bu açıdan mevduat banka-
ları ile katılım bankaları arasında ayrım
yoktur.

“YENİDEN YAPILANDIRMA
GEREKLİDİR”

-İSO Başkanı Tanıl Küçük, cari açık
karşısında MB ve BDDKʼnın aldıkları
para politikası önlemlerinin reel sek-
töre zarar verici nitelikte olduğunu
belirtti. Ayrıca tarımın verimlilik teme-
linde yeniden yapılandırılması gerek-
tiğini söyledi. Küçükʼün bu sözlerini
nasıl yorumluyorsunuz?

Alınan önlemlerin kısa ve uzun süreli
etkileri arasında ayrım yapmak gerekir.
Kısa sürede iç talebin kısılmasının büyü-
me üzerine etkisi, kuşkusuz olumsuzdur.
Ancak uzun sürede ekonomik istikrar
sağlanabilirse etkisi olumlu olur.

Türkiyeʼde yapısal değişim, üretim
yapısının değişimi olarak yorumlamak
gerekir. Bu bağlamda yalnız tarımın
değil endüstrinin de belki tüm sektörlerin
yapılandırılması gerekir. Yeniden yapı-
landırma uzun bir süreçtir, ama gerekli-
dir. İktidarlar, oy hesapları, dış telkin ve
yönlendirmeler iç baskılar nedeniyle
uzun süreli plan ve program yaparak uy-
gulamamakta daha çok palyatif önlem-
lerle günü kurtarmaya çalışmaktadırlar.

Kanımca yüksek faizle sıcak para çe-

kerek cari işlemler açıklarını sürdürmek
veya kuru yükselterek iç talebi şiddetli bir
şekilde daraltmak çıkar yol değildir. Eko-
nominin üretim yapısını değiştirerek, ve-
rimliliği ve değişim (transformasyon) gü-
cünü artırmak gerekir.

-Son olarak önümüzdeki süreçte
Türkiyeʼyi ekonomik olarak nasıl bir
gelecek bekliyor, neler yapılmalı?

Türkiye geçici nedenlerle hızlı büyü-
meye ulaşmıştır. Krizin etkisini azaltmak
için gelişmiş ekonomilerde parasal ge-
lişme, faiz, hadlerindeki düşüş, dünya ül-
kelerinin işsizliği azaltmak için ihracat
teşvikleri, Türkiyeʼye büyük cari işlemler
açıkları vermek bu açığı düşük maliyetle
fonlamak olanağını vermiştir. Bu geçici
nedenlerin ortadan kalkması halinde
ekonominin büyük sıkıntılarla
karşılaşacağı kuşkusuzdur. Türkiyeʼnin
yılın ilk çeyreğinde ulaştığı büyüme hızı-
nı gelecek dönemlerde sürdürmesi
hemen hemen olanaksızdır. 

24 Ocak 1980ʼden beri izlenen dış re-
çetelere dayanan ekonomi politikasının
değişmesi; planlı ve ithal ikamesine ağır-
lık veren yeni bir politikanın uygulamaya
konulması önerilir.

İthal ikamesi ihracata dayalı büyüme-
ye kıyasla üstünlük gösterir. Daha gü-
venli, riski az bir stratejidir. İç üretim, iç
talep dengesi sağlanır. İthal ikamesi en-
düstrilerinin yan etkileri daha fazladır.
Daha fazla sayıda alt sektörü olumlu
yönde etkiler. İthal ikamesi endüstrileri,
zamanla ihracat endüstri halini de alır.

Türkiyeʼnin izlenen politikalarla uzun
sürede ekonomik başarıya ulaşması ola-
nağı yoktur. İzlenen politikaların tümüyle
değişmesi gündeme getirilmelidir. Ancak
bu konuda kamuoyunu kısa sürede ikna
etmenin, destek beklemenin olasılığı da
zayıftır.         

1934 yılında İstanbulʼda doğan Öztin Akgüç, 1955 yılında A.Ü. SBFʼyi bitirdi, 1956
yılında da A.Ü. Hukuk Fakültesi sınavlarını verdi. Lisansüstü eğitimini ABDʼde yapan
Akgüç, Pittsburgh Üniversitesinden MPIA, Wisconsin Üniversitesiʼnde de ekonomi da-
lında MS dereceleri aldı, ekonomi dalında doktorasını A.Ü. SBFʼde yaptı. Meslek ya-
şamına Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak başlayan Akgüç, kamuda Sümerbank
Genel Müdürlüğü de dahil çeşitli görevlerde bulundu. İ.Ü. İşletme Fakültesiʼnden
emekli olan Akgüç, halen Eczacıbaşı Holding A.Ş.ʼde Yönetim Kurulu Üyeliği ve İs-
tanbul Sanayi Odasıʼnda danışmanlık yapıyor. Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarların-
dan olan Akgüçʼün Bankacılık, Mali Analiz, Finansal Yönetim, Vergi ve Kamu İktisadi
Teşebbüsleri alanında çeşitli yayınları bulunuyor.

ÖZTİN AKGÜÇ KİMDİR?
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Matbahʼın isim babası Ottoman
Hotel Imperialʼın Genel Müdürü Ser-
dar Balta, Yiyecek ve İçecek Müdürü
Necati Yılmaz, Executive Chef (aşçı-
başı) Kadir Yılmaz ve Turizm eğitimci-
si Şaban Ali Yaşaroğlu karşıladı bizi.
Güleryüzlü, samimi ve sıcak bir or-
tamda başladık sohbetimize. Neşeli
hikayeler eşliğinde koyulduk Mat-
bahʼın serüvenini dinlemeye. Kavun
dolmasından midyeli lahana sarması-
na, reyhanlı bıldırcından nırbaça neler

yok ki bu mutfakta. 
ʻMatbah-ı Beray-i Hasʼ ya da günü-

müz Türkçesiyle Osmanlı Saray Mut-
fağı. Necati Yılmaz, bakın nasıl anlatı-
yor bu mutfağı; “Ben genelde Beray-ı
Has derim, çünkü biz ʻhasʼ yemekler
yapıyoruz. Has yemekler padişaha
yapılan yemeklerdir. Has mutfaklar-
dan çıkar. Bizim yaptığımız yemekle-
rin yüzde 80ʼi de padişahın sofrasına
konan has yemekler. Dolayısıyla
bizim mutfağımız ʻMatbah-ı Beray-i
Hasʼtır.” Bu eşsiz mutfağın iki mimarı
Necati Yılmaz ve Kadir Yılmaz bir
yandan eserlerini büyük bir mutlulukla
anlatırken diğer bir yandan da hem

mesleki kariyerlerine hem de tanışma-
larına getiriyorlar sözü.

“YEMEKLERİMİZ 
ÇİÇEKLERİMİZ GİBİDİR”

Necati Yılmaz, 1979 doğumlu, Tu-
rizm Otelcilik mezunu. Sözlerine;
“Herhangi bir otelde müdür ya da ote-
lin restoranında yiyecek-içecek müdür
olabilirdim. Rüzgar öyle bir sürükledi
ki, otelcilikten restorancılığa geçtim ve
benim için çok iyi oldu” diye başlıyor
ve şöyle devam ediyor: “Matbahʼtaki
ilk yılım. Nasıl başladınız diye soracak

Matbah Restaurant’ın 
İhtişamlı Mutfağına Davetlisiniz
Matbah… Osmanlıca’da ve Arapça’da ‘mutfak’ demek. Yalnız bununla sınırlı değil. Matbah,
İstanbul’un tarihi yarımadasının ortasındaki bir lezzet durağının da adı aynı zamanda. Os-
manlı Saray kültüründen aldığı ilhamla damak tadına uygun yemek çeşitleriyle Matbah Res-
toran, Ottoman Hotel Imperial’ın bünyesinde,  bir dünya mirası olan Ayasofya’nın gölgesin-
de, Mimar Sinan’ın eserlerinden Cafer Ağa Medresesi’nin manzarasında, Sultanahmet Camii
ve Topkapı Sarayı’na birkaç adım mesafede…
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olursanız Kadir Ustaʼyla yolumuz ke-
sişti, iyi ki de kesişmiş. Türk mut-
fağına, Türk kültürü ve turizmine bir
katkımız oluyor, ileride daha da büyük
olacağına inanıyorum. Maalesef bu
sektörde aşçılar ve yiyecek-içecekte
ön tarafta olanlar çok yakın ilişkide
olamıyor ve birbirlerini anlamakta zor-
lanıyorlar. Çünkü problemleri aynı ol-
masına rağmen ayrı düşünmek zorun-
da kalıyorlar. Aradaki denge iyi kurula-
mayınca sağlam arkadaşlıklar da ku-
rulmuyor. Kadir Ustaʼyla birbirimizin
dilinden çok iyi anlıyoruz.”

Necati Yılmazʼın bu sözlerini tebes-
sümle dinliyor Kadir Yılmaz ve söze gir-
meden edemedim dercesine tamamlı-
yor: “8-9 yıldır Necati Yılmazʼla beraber
çalışıyoruz. Ailemizden çok birbirimizi
görüyoruz. Ben sıkıştığım zaman ken-
disi gelir yardımcı olur. Bazen ben
yemek yaparım, o tepsi taşır, bazen
tam tersi.”

Necati Yılmaz, ekip çalışmasının
önemini vurguluyor sohbetimizin her
safhasında, örnekler veriyor: “Şöyle
düşünün siz bir çiçek kopardınız an-
nenize hediye olarak götürmek için
ama anneniz evde babanızla tar-
tışmış. Sizin hevesle götürdüğünüz çi-
çeği görmüyor ya da alıp bir kenara
bırakıyor. Hayal ettiğiniz o sevecen-
liği, teşekkürü vermiyor. Ya da siz
onun mutlu olması için harcadığınız
çabaya karşılık göremiyorsunuz. İn-
sanlar buraya bir sebeple Ameri-
kaʼdan, İngiltereʼden, Sarıyerʼden,
Beşiktaşʼtan kalkıp gelmişler. Bu leziz
yemeklerden tatmak için, birileri öner-
diği için belki de. Ben gelen kişiye
yemek götürdüğüm zaman aynen o
çiçek gibi, annemin mutlu olmasını iste-

diğim ve götürdüğüm çiçek gibi, misafi-
rim de o mutluluğu, o tadı alsın diye
uğraşırım. Dolayısıyla misafirlerimize
götürdüğümüz yemeğin, bahçesinden
yani mutfağından çok güzel çıkmasını
bekleriz. Ustamız da sağolsun çiçek-
lerimizi iyi yetiştirir. O yüzden beni çok
iyi anlar o, ben de onu. Yemek olgun-
laşmamışsa, zamanı gelmemişse
talep etmem. Ya da onun iyi yetiştire-
ceği bir çiçek değilse, yani iyi yapabi-
leceği bir yemek değilse zamanı
yoksa onu da misafirime önermem.”

“YEMEK ÖNCESİ ŞERBET”

Mengenli Raşit Ustaʼnın öğrencisi
Kadir Yılmaz. 20 yılı aşkın bir süredir
mutfağın içerisinde, mesleğine olan
sevgisini şu sözlerle ifade ediyor;
“Başka hiçbir meslekten anlamıyorum
desem yeridir. Sadece yemeklerle ilgi-
leniyorum. Boş kaldığım sürelerde
hep yeni bir şeyleri deniyorum. Bazı

yemekleri deneme amaçlı misafirleri-
mize tattırıyoruz, herhangi bir ücret
talep etmeksizin. Beğenilirse daha da
geliştirerek misafirlerimize sunuyo-
ruz.”

Osmanlı zengin bir mutfak. Şu
anda 300ʼe yakın orijinal reçeteli Os-
manlı saray mutfağı yemeği olduğunu
belirtiyor: “Çok uğraş verici olduğun-
dan hepsini bir anda yapma şansımız
yok. Ve mevsimsel meyve, sebze tü-
ketiminden dolayı menü dönem
dönem değişiyor. Sevgililer Günü me-
nüsü ayrı, yaz menüsü, kış menüsü,
Ramazan menüsü ayrı.”

Ve yeni keşiflerden bahsediyor
Kadir Usta. “Sadece aşçı değil araştır-
macıyız da. Sahafları dolaşıyor, eski
yemek kitaplarını inceliyoruz. Rumlar
neler yapmış, sarayda neler yapılmış.
Hangi yemeklerde hangi etler, baha-
ratlar kullanılmış. O dönemde yapılan
şerbetleri de araştırıyoruz. Kavun çe-
kirdeğinden, Hint hurmasından...
Yemek öncesinde mideyi hazırlasın
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diye misafirlerimize küçük bardaklar-
da şerbet veriyoruz. Yemek sonrasın-
da da hazmı kolaylaştırsın diye.”

Ve hazır hiçbir ürünü kullanmadık-
larını ekliyor sözlerine; “Et ürünlerinde
süt kuzu ve mevsimsel etleri (bıldır-
cın, ördek, kaz vs.) kullanıyoruz. Aynı
zamanda menümüzde balık ürünleri-
ne de yer var. Yine badem çorbamız
ve reyhanlı bıldırcın var mesela. Bıl-
dırcınlar bütün geliyor ve kemiklerin-
den ayırıyoruz. Derisinden çıkarıyo-
ruz. İki üç gün sosta bekliyor. Sonra
bostan patlıcanlarının içerisini açıyo-
ruz. Pişirdikten sonra dolma gibi dol-
durup servis yapıyoruz. Biber salçası-
nı Antepʼten, pekmezi Bigaʼdan, çan-
dır fasulyesini Antalyaʼdan, yaprağı
Tokatʼtan ısmarlama üzeri getirtiyo-
ruz.”

Çoğunlukla yabancı misafirleri
ağırlayan Matbahʼın kapasitesi 120
kişiye kadar çıkıyor. Bir defa yemek
yiyen turistin eğer dört beş günlük bir
ziyaret için İstanbulʼdaysa mutlaka
ikinci kez uğradığı restoran yerli ko-
nukları da bekliyor.

ʻTURİZM ÇINARIʼ YAŞAROĞLU
OTTOMAN AİLESİNE KATILDI

Güler yüzü, mütevazılığı ve bütün sa-
mimiyetiyle ağırlıyor bizi Şaban Ali
Yaşaroğlu. 1933 Rize doğumlu, Turizm
eğitimcisi, meslekte 61 yılı geride bıra-
kan dev bir çınar. Turizm ve otelcilik den-
diğinde akla gelen ilk isimler-

den. Artık Ottoman Hotel Imperialʼın ve
Matbah Restaurantʼın Turizm ve Eğitim
Danışmanlığı görevini yürütüyor. Necati
Yılmaz ve Kadir Yılmazʼla yaptığımız
söyleşiyi başından sonuna kadar ilgiyle
dinledi. Ve söz sırası kendisine geldiğin-
de ilk cümlesi; “Ne mutlu ki artık bu
memlekette böyle eğitimli, işini seven ve
birikimli gençler var” oldu.

Hocamızın öyküsünü merak ettik kı-
saca, sağolsun o da anlattı. “Mesleğe
Tokatlıyan Otelʼde başladım. Burada
kısa sürede yükselerek 6 yıl çalıştığım
Tokatlıyanʼdan ayrılıp,  Hiltonʼda komi
olarak işe başladım. Burada da 2,5 ay
gibi kısa sürede 170 kişiden sorumlu şef
olarak terfi aldım. Hiltonʼda gerçekleşen

direnişin önderlerinden biri oldum. Sonra
Hiltonʼdan emekli olarak ayrıldım.”

Turizme adım attığından bu yana
geçen süreçte öğrendiklerini yarının tu-
rizmcilerine aktarmaya çalıştığını belirti-
yor Yaşaroğlu. 22 yaşında ʻDünyanın En
Genç Şefiʼ unvanına kavuşmanın yanın-
da, kuruluşundan beri müdürlüğünü yü-
rüttüğü İTÜ Vakfı Turizm ve Otelcilik
Okuluʼnda binlerce genci turizme kazan-
dırmış da bir isim aynı zamanda. Turizm
Yazarları ve Gazetecileri Derneği üyesi
de olan Yaşaroğluʼnun gazete ve dergi-
lerde yayınlanan binlerce makalesinin
yanı sıra, “CHPʼye Adanan Ömür” ve
“Deneyimlerimden Süzülenler” adlı iki
kitabı da bulunuyor. Dinamizminden
hiçbir şey kaybetmeyen Yaşaroğlu, he-

deflerini de şu sözlerle aktarıyor: “Arala-
rına yeni girdiğim Ottoman Ailesiʼnde de
tıpkı 20 yıl önceki heyecanla birlikte
güzel işler yapacağımıza inanıyorum.
Yıllar içerisinde deneyimlerimden süzü-
lenleri Ottoman Otelleri ile Matbah Res-
taurantʼın birbirinden değerli personeliy-
le paylaşmaktan keyif alacağım.”
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İ
stanbul Yemek Sanayicileri Derne-
ğiʼnin çalışmaları bundan böyle
Sadık Çelik (Keyveni Hazır Yemek)
başkanlığında Hüseyin Bozdağ

(Emin Tabldot), Sedat Zincirkıran
(Sardunya), Enis Hacımehmetoğlu
(Çınarlı Catering), Semiha Bayoğlu
(Uğraş Catering), Dursun Çelik (Uğur
Hazır Yemek), Ahmet Sarıtaş (Başak
Catering), Turan Kuytak (Atilla Gıda),
Ali Süne (Alioğlu Catering), Hasan Er-
doğan (Elit Hazır Yemek), Murat
Sayar (Yaylam Yemek), Mehmet Gü-
leryüzlü (Pavurya Catering), Emir Öz-
tepe (Ezgi Gıda), Selim Sücüllü
(Sunar Hazır Yemek) ve Engin Ço-
lakʼtan (Aşgana Hazır Yemek) oluşan
15 kişilik yönetim kurulu tarafından
yürütülecek.

Sadık Çelik, Genel Kurulʼda yaptığı
konuşmada, 200ʼün üze rin de üye si
bu lu nan İYSADʼın yeni döneminde yö-
netim kurulu ile birlikte öncelikli hede-
finin, hukuki ve yasal boşluklardan
kaynaklanan mevzuat yetersizlikleri-

nin neden olduğu sıkıntıları çözmek
olduğunu söyledi. Sek tö rün hâ li ha zır -
da Tür ki yeʼde gün lük 8 mil yon in sa nı
do yur du ğunu ve var olan potansiyelin
ise 28 milyon ki şi ol du ğunun tah min
edi ldiğini vurgulayan Çelik, aynı za-
manda, sektöre lisans uygulaması ka-
zandırılarak sektörün güvence altına
alınması gerektiğinin de altını çizdi.
Ku ru luş mis yo nlarının as lın da tam
olarak sektörleşememiş olan bir sek -
tö rün dağınık ya pı sı nı bütünleştirmek,
bir lik be ra ber li ği sağlamak ve sek tö rü

hak et ti ği say gın ye re ge tir mek  oldu-
ğunu hatırlatan Çelik, “Bu he def ler le
yo la çık tık, büyük yol katettik, ancak
bu yeterli değil, yapmamız gereken
daha çok iş var” dedi. Çelik, 62 mad-
delik ʻİleri Hedefler Bildirgesiʼ ile bir
yol haritası niteliğinde olan programla-
rının şeffaf, kolektif ve çok sesli yöne-
tim anlayışıyla İstanbulʼda 1.600, Tür-
kiyeʼde ise 3.500 civarında yemek
üreticisi ve sanayicisini kucaklayacak-
larını sözlerine ekledi.

İYSAD’da Sadık Çelik Dönemi
İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği (İYSAD)’nin geçtiğimiz Mart ayı sonunda
gerçekleştirilen 9. Olağan Kongresi’nde başkanlık seçimini, derneğin kurucu üyelerinden
Sadık Çelik başkanlığındaki 15 kişilik yönetim kurulu listesi kazandı. Çelik, İYSAD’ın yeni
dönemde öncelikli hedefinin, hukuki ve yasal boşluklardan kaynaklanan mevzuat
yetersizliklerinin neden olduğu sıkıntıları çözmek olduğunu söyledi.

Sadık Çelik Kimdir?

Ma den iş çi si bir ba ba nın beş ço cu ğun dan ikin ci si ola rak 1956 yı lın da Si vas
İli Div ri ği İlçesiʼnin Demir dağ Kö yüʼnde doğan Sadık Çelik, il ko ku lu, or ta oku lu
ve li se yi Div ri ğiʼde oku du ve bütün bu okulları dereceyle bitirdi. Çelik, li sans öğ -
re ni mi ni Mar ma ra Üni ver si te si İş let me Bö lü müʼnde ta mam la dık tan son ra, yük -
sek lisan s eğitimine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesiʼnde İşletme İktisatı
bölümünde de vam et ti ve bu okuldan da 1980 yı lın da me zun ol du. Bir sü re me -
mur ola rak ça lış tık tan son ra ye mek sek tö rü ne atıl an Çelik, 1985 yı lın da ku ru -
cu lu ğu nu yap tı ğı (Mis Yemek Sa na yi ve Ti ca ret Li mi ted Şir ke ti) Key ve ni Ku -
rum sal Ha zır Ye mekʼin ha len Yö ne tim Ku ru lu Baş kan lı ğıʼnı yü rü tü yo r. 1994 yı-
lında İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği (İYSAD)ʻnin kurucuları arasında yer
alan Sadık Çelik, için de bu lun du ğu sek tö rün ge li şi min de de önem li bir rol üst -
le ni yor. Bulunduğu her plat form da ye mek sektörü nün so run la rı nı dile getiren
Çelik, yalnız bununla yetinmeyerek; gördüğü hali hazırdaki bu so run la ra yö ne -
lik çö züm öne ri le ri ni de di le ge ti riyor.



İ
stanbulʼdaki ilk tören sabah
11.00ʼda Taksim Atatürk Anıtıʼna
çelenk konulması ve saygı duru-
şunda bulunulmasıyla başladı. Bu

yıl da geçen yıl olduğu gibi Taksim
Meydanıʼnda bulunan 2 adet büyük
boy ışıklı ekranda KKTC ve Türk Bay-
raklarının görüntüsü ve altyazı olarak
da “20 Temmuz Mutlu Barış Hareka-
tıʼnın 37. Yıldönümü” ifadeleri tören
esnasında görüntülendi. Yurttaşların
büyük ilgi gösterdiği törende konuşan
KKTC İstanbul Başkonsolosu Servet
Dorak, Kıbrıs Türk Halkının en zor
günlerinde bile hiçbir zaman umudunu
kaybetmediğini, muhtaç ve çaresiz ol-
madığını, esaret ve zulme asla boyun
eğmediğini belirtti. Anavatan Türki-
yeʼye olan inancı ve bağlılığıyla öz-
gürlük mücadelesini sürdürmüş olan
Kıbrıs Türküʼnün 1974 Mutlu Barış
Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu
ifade eden Dorak, “1974ʼden sonraki
süreç içerisinde Kıbrıs Türkʼü, Adaʼda
iki toplumun eşit haklarına dayalı kalı-

cı bir anlaşma sağlanması için iyi ni-
yetli tüm çabalarını ortaya koymuştur”
dedi. “Kabul edilebilir ve adil bir anlaş-
ma yönündeki çalışmalar tarafımızca
büyük uğraşlarla devam ettirilmekte-
dir” şeklinde konuşan Dorak, şöyle
devam etti: “Ancak tüm taraflarca bi-
linmelidir ki, iyi niyetli çabalarımız sı-
nırsız değildir ve suistimale açık ola-
maz. Kıbrıs Türkʼü ʻHer ne pahasına
olursa olsunʼ şeklindeki bir anlaşma
anlayışına sahip değildir. Özgürlüğü-
müzün bedeli çok ağır ödenmiştir ve
Kıbrıs Türkʼünü eski günlere götüre-
cek bir anlaşmaya imza atılamayaca-
ğı tüm taraflarca iyi bilinmelidir.”

Türk tarafının tüm çabalarına rağ-
men müzakere süreci çökerse, ortaya
çıkacak yeni konjonktür neticesinde
Kıbrıslı Türklerin, her koşulda gelece-
ğe umutla bakacağını belirten Dorak,
“Tarihin tüm evrelerinde olduğu gibi,
Anavatanʼdan aldığımız manevi des-
tekle kendi ayakları üzerinde gururla
durabilen, Büyük Önder Atatürkʼün il-

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 37.
Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı 
20 Temmuz 1974 Kahraman
Kıbrıs Türk Mücahidi’nin Türk
Silahlı Kuvvetleri ordusuyla
el ve gönül birliği ile omuz
omuza savaşarak, canları ve
kanları pahasına
gerçekleştirdiği tarihi bir
zaferin adı. 20 Temmuz
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 37.
yıldönümü başta KKTC
olmak üzere Türkiye’de de
bir çok kentte düzenlenen
etkinliklerle coşkuyla
kutlandı. İstanbul’da da ilk
etkinliğin adresi Taksim
Meydanı oldu. Diğer etkinlik
ise Küçükçekmece’deydi.
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keleri ışığında daha çağdaş ve demo-
kratik bir toplum olma yolunda özgür-
lük ve refah mücadelesini sürdürece-
ğiz” diye konuştu.

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR
DERNEĞİʼNDEN RESEPSİYON

KKTC İstanbul Başkonsoloslu-
ğuʼnun himayesinde Kıbrıs Türk Kül-
tür Derneği İstanbul Şubesi tarafın-
dan 24 Temmuz akşamı bir resepsi-
yon verildi. Küçükçekmeceʼde ger-
çekleştirilen ve Genel Başkanımız
Fevzi Durgunʼun da hazır bulunduğu
resepsiyonda askeri ve mülkü erka-
nın yanı sıra kitle örgütü temsilcileri,
gaziler, aydınlar da yer aldı. Etkinliğe
başta İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu ve eşi olmak üzere 1. Ordu Ko-
mutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu,
KKTC İstanbul Başkonsolosu Servet
Dorak, Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Aziz Yeniay, Kıbrıs Türk Kültür
Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra
Bilge Eray ile Başkan Yardımcısı Kıb-
rıs Gazisi emekli Yarbay Atilla Çilingir,
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni

Turan Özlü, Muharip Gaziler Derneği
İstanbul Şube Başkanı Emekli Albay
Ahmet Kendigel, Aydınlık Yazarı Hü-
seyin Macit Yusuf, Emekli General
Servet Cömert, Derneğimiz Danışma-
nı ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Erol
Manisalı ile İstanbulʼda yaşayan
KKTCʼli vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Kıb-
rıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube
Başkanı Zehra Bilge Eray açış konuş-
masını yaptı. Ardından KKTC İstanbul
Başkonsolosu Servet Dorak, İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Aziz Yeni-
ay birer konuşma yaptılar. Konuşma-
larda KKTCʼnin bağımsızlığının ilele-
bet sürmesi kararlılığı vurgulandı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkan
Yardımcısı, Kıbrıs Gazisi emekli Yar-
bay Atilla Çilingir, KKTC Cumhurbaş-
kanı Derviş Eroğlu ve KKTC Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaşʼın me-
sajlarını okudu. Uzun süre alkışlanan
mesajlarda Kıbrıs Barış Harekatıʼnın
Kıbrıs Türküʼnün varoluş ve özgürlük
mücadelesinin en önemli adımı oldu-
ğu hatırlatıldı, KKTCʼnin sonsuza dek
yaşayacağına olan inanç belirtildi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği
İst. Şb. Bşk. Zehra Bilge ERAY

Derneğimizin Genel Başkanı Fevzi
Durgun, Kıbrıs Barış Harekatıʼnın yıldönü-
mü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak,
“Kıbrıs Türkünün özgürlük günü olan 20
Temmuzʼun 37. yıldönümü tüm KKTC ve
Türkiye Türklerine kutlu olsun” dedi.

Başkan Durgun, açıklamasında şunları
kaydetti:

“1963 yılında Rumlar tarafından siyasi
hakları gasp edilen Kıbrıs Türkü, kendisi-
ne uygulanan tüm baskılara ve şiddete
karşı direniş göstermiş ve 20 Temmuz
1974ʼte Türkiyeʼnin müdahalesi ile barış,
huzur ve özgürlük ortamına kavuşmuştur.
İşte bu nedenledir ki 20 Temmuz aynı za-
manda ʻBarış ve Özgürlük Bayramıʼ olarak
kutlanmaktadır. Ve bu bayram yalnız yavru
vatan KKTCʼnin değil, Türkiye Cumhuriye-
tiʼnin de bayramıdır.”

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla müzake-
relerin devam ettiğini de hatırlatan Durgun, “Milli davamız
Kıbrıs konusunda gereken hassasiyet gösterilmeli,
KKTCʼnin bağımsızlığı hususunda asla taviz verilmemeli,
adada eşit statülü ve iki devletli bir yapı kabul edilmelidir”
diye konuştu. Açıklamasında ayrıca, Kıbrıs Türkünün var
olma mücadelesi yolundaki ilk adımı olan Kıbrıs Barış

Harekatıʼnın kahramanlarını da unutmayan Genel Baş-
kan Durgun, şehitlerimizi saygıyla andı, gazilerimize şük-
ranlarını iletti. Her türlü ambargoya, tanınmama tehdidine
karşın bağımsız bir devlet olarak ayakta kalmayı başaran
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiʼnin ilelebet yaşacağına
olan inancını vurgulayan ve bu duygu ve düşüncelerle 20
Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatıʼnı bir kez daha kut-
layan Durgun, KKTC halkının her zaman yanında olduk-
larını bir kez daha vurguladı.

Genel Başkanımız Fevzi Durgun’un Kutlama Mesajı
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Eski Dışişleri Bakanı 
Prof. Dr. Mümtaz Soysal:

“Üslup Değişikliği Önemli”

Herkes farkında: Kıbrısʼa ilişkin AB
ilişkileri konusunda Sayın Başbakan
çarpıcı bir üslup değişikliği sergile-
mekte. Özellikle, ABʼnin 2004 referan-
dumları sonrasındaki tutumunu eleşti-
rerek. “Yerden göğe haklı” demekten
başka ne söylenebilir?

Belki, “az bile” denebilir. Uluslarası
ilişkiler, devletler hukuku, diplomasi
tarihi ve hatta “siyasal etik” denebile-
cek bir alan varsa o alanın da gelmiş
geçmiş en açık, en utanç verici örnek-
lerinden biridir o tutum: Düşünün ki,
Avrupa Birliği gibi ciddi bir devletler
üstü kuruluş, kendi katkısıyla ortaya
konan Annan Planı Kıbrısʼın iki toplu-
munda ayrı ayrı oylandığında yüzde
65 çoğunlukla “evet” diyen tarafı ka-
derine terk etmiş, yüzde 75 çoğunluk-
la“hayır” diyeni de “mükâfaten” bağrı-
na basıp tam üyeliğe kabul etmiştir.
Aslına bakılırsa, Ankara, tam o tarih-

te, “Böyle davranan bir kuruluşun için-
de bulunmayı istemeyiz” diyerek tam
üyelik başvurusunu geri çekme ve
şimdi sözü edilen “ilişkileri dondur-
ma” kararlarını alsaydı kimsenin bir di-
yeceği olamazdı.

Oysa, tam tersi yapıldı. Annan
Planı, içindeki maddelerden biri ge-
reği, imzacı beş taraftan, yani İngilte-
re, Yunanistan, Türkiye ile Kıbrısʼtaki
iki toplumdan “herhangi biri” kabul et-
mediği için “sıfırlanmış ve geçersiz-
leşmiş”ti. Öyle olunca, Türk tarafı açı-
sından başka yöntemlerin ufku açıl-
mıştı. Ama, şimdi “ustalık” aşamasına
geldiği söylenen iktidarın
“acemilik” aşamasına rastlamasından
olacak, o fiyaskoya karşın Annan Pla-
nıʼndan pek farklı olmayacağı besbelli
bir çözüm uğruna yine çaba gösteril-
miş ve Ankara yönetimi, Lefkoşa
Türkʼünü yine sonu gelmez görüşme-
ler cenderesine sokmuştu. Bu gidişle,
Kaf Dağıʼnın gerisindeki çözüm yeni-
den çıkmaz ayın son çarşambasına
kalmıştır. Ankara diplomasisi, Başba-
kanʼı iş işten geçtikten sonra ABʼye
çatan ve bir ucu Rum toplumunu da

rencide eden bir sertliğe teşvik edip
kokuşmuş federasyon tezini ileri sür-
mek yerine, son olayların elverişli kıl-
dığı zemini iyi kullanıp kolay kabul
edilebilir yeni bir formüle kafa yormuş
olsa ve onu sakin bir üslupla ortaya
koyabilseydi, daha yapıcı bir iş başar-
mış olurdu. Uzun perhizden sonra la-
hana turşusunu sofraya getirmek
biraz tuhaf oluyor.

Altemur Kılıç:

“Kıbrıs Bizim Canımız”

“Oyun devam ediyor. Eski “oyun”
ENOSİS idi; şimdiki  “oyun” Adayı “tek
devlet”  halinde birleştirmek! Yani,
Kıbrıs Türkünü Rumʼa  “teba”  yap-
mak! Ama, yiğide vuralım da, bir hu-
susta hakkını teslim edelim. Kıbrısʼı
ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan son noktayı koydu:  “Kıbrıs
diye tek devlet kabul edilemez. Böyle
bir devleti tanımayız. Türkiye atılabile-
cek tüm adımları atmıştır. Bundan
öteye taviz vermeyeceğiz. Çözüm hu-
susunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Aydınlardan Kıbrıs 
Değerlendirmesi
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 37. yıldönümünde Başbakan Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve yaptığı
açıklamalar uzun süre konuşuldu. Biz de Bildiren Dergisi olarak Kıbrıs’ta yaşanan süreç ve
gelişmelerle ilgili çeşitli açıklamaları dikkatinize sunuyoruz.

Prof. Dr. Mümtaz Soysal Altemur Kılıç Prof. Dr. Erol Manisalı
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Başkanıʼnı muhatap almayacağız...”

Erdoğanʼın sert, fakat çok yerinde
sözleri, Türkiye ile Yunanistan arasın-
da krize yol açacakmış! Bana yeni bir
şey söyleyin. Top Rumlarda. Bu sözler
Türkiye ile Yunanistan arasında krize
yol açacaksa, onu da Yunanistan ve
AB de düşünsün! AB çevrelerinden ve
içimizdeki adamlarından şimdi yükse-
lecek sesleri duyar gibiyim: “ABʼye
üyelik sürecini engeller.” Engellese,
inceldiği yerden kopsa da bu hayırlı
vesileyle biz de bu takıntıdan, bela-
dan kurtulsak!.. Gelinen noktada, Kıb-
rıs için  çok kan döktük... Kıbrıs feda
edilmeyecek... Haritayı göstererek ha-
tırlatalım: Kıbrıs, Türkiye ve Türklük
için, soydaşlarımız kadar Türkiyeʼnin
stratejik çıkarları için de önemlidir...
Ve bir ʻmihenk taşıdır!”

Prof. Dr. Erol Manisalı:

“Umarım Taahhütler
Uygulamalara da Yansır”

“Kıbrıs sorunu” bugün Büyük Orta-
doğu Projesiʼnin (BOP) bir parçası ha-
line gelmiştir. Kritik bölgelerdeki Arap
ülkeleri, Türkiye, İran ve Kürdistan ye-
niden (ve yeni) dizayn edilirken Kıbrıs
adası da bunun içindeki yerini almıştır.
Türkiyeʼye biçilen rol ile “Kıbrıs mese-
lesi” bir bütünün ayrılmaz parçaları
durumundadır. Ancak bilinmesi gere-
ken önemli gerçek şudur: Kıbrıs ada-
sının (ve meselesinin) ABD ve AB açı-
sından stratejik önemi giderek art-
maktadır. Hatta dünyaya açılan Çin ve
Rusyaʼyı da kısmen de olsa, dahil
etmek gerekir:

-Çin bölge petrolüne ve doğalgazı-
na ihtiyaç duyduğu için,

-Rusya ise “rakip bir enerji bölgesi
olarak” konu ile doğrudan doğruya il-
gilidirler.

Artık Kuzey Irak, Suriye ve Güney-
doğuʼdaki olaylar ve yeni yaşanan ge-
lişmeler bir bütünün parçalarıdır. Kıb-
rıs adası da bundan ayrı düşünüle-
mez. Türkiyeʼnin “Kıbrıs sorunu”nu bu
büyük resim içinde düşünmek gerekir.
Kıbrıs konusunda Ankaraʼnın yıllardır
çizdiği zikzaklarda bütün hükümetlerin
dahli oldu. Ancak 2003ʼte Irakʼın işga-
linden sonra BOP uygulaması hızlı bir
sürecin içine sokuldu. Güneydoğu,
Suriye ve Kıbrıs meseleleri birlikte yü-

rütülmeye başlandı. Annan Planı ale-
lacele onaylandı. Ankara (ve Türkiye)
için bugün artık esas konu, KKTCʼnin
varlığının sürdürülüp sürdürülemeye-
ceği meselesidir.

Birleşik bir Kıbrıs, KKTCʼnin yerini
Kıbrıs Türk Topluluğuʼnun (cemaati-
nin) almasından başka bir sonuç ge-
tirmez. Bu durum ise 1960 Londra ve
Zürih anlaşmalarından çok geride bir
azınlık statüsü anlamına gelir. Kıbrıs
Türkleri, Batı Trakya Türklerinin duru-
muna düşmüş olurlar. Başbakan Er-
doğanʼın 20 Temmuzʼdaki KKTC ziya-
retinde yaptığı açıklamalar, benim
uzun yıllardan beri bu köşede savun-
duğum görüşleri bile aşan bir düzey-
de. Umarım bu taahhütler hükümetin
uygulamalarına da yansır, bekleyip
göreceğiz.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Gen.
Bşk. Ahmet Göksan:

“Gelinen Noktayı Olumlu
Buluyoruz”

Kıbrıs Barış Harekatıʼnın 37. yıldö-
nümünde siyasetçilerin bildik söylem-
leri bazı yüreklerin serinlemesine
neden oldu. Ateşli söylemlerin günün
anlamına uygun olduğunu kaydetmek
durumundayız. Bu güzel söylemler,
yıllardır benzer görüşlerin yinelendiği
noktada buluşmayı da sağlamış oldu.
Bu güne değin statükocu olarak ta-
nımlanarak suçlananlarla aynı nokta-
da buluşulmasını kazanım olarak gö-
rüyoruz. Aradan geçen zaman süreci,
bazı kişilere de doğrularla gerçekleri
öğretmiştir diye düşünüyoruz. Gelinen
bu noktadan sonra geleceğe olan gü-

venin pekişmekte olduğuna da inan-
mak durumundayız.

Bu güne değin mendil büyüklüğün-
deki ülkeye karşı Kıbrıs Türklerinin
uluslararası hukuktan kaynaklanan
haklarının yeterince savunulama-
dığına dikkat çekmek istiyoruz. Karşı
tarafa verilen kozlarla uzlaşma zemi-
ninin Rumlara doğru kaydığının da bi-
linmesi gerekiyor. Geçmiş geçmişte
kalmıştır diyerek önümüzdeki dönem-
de hiçbir kimseye benzemeden ulus-
lararası hukuktan kaynaklanan hakla-
rımızı birlikte savunmak zorundayız.
Bu nedenle söylemle eylem arasında
okyanus olduğunun bilincinde olarak
çalışılması, gerekli görülmesi halinde
de Ulusal Konseyʼe işlerlik kazandırıl-
ması gerektiğine inanıyoruz.”

Muharip Gaziler Derneği İst. Şb.
Bşk. E. Albay Ahmet Kendigel:

“Söylemler Gerçekleşmezse
Fiyasko Olur”

37 yıl evvel ben bir teğmendim; kı-
taya ilk defa çıkan, ilk görev yeri Kıbrıs
olan bir teğmen. O günler müthiş gün-
lerdi. O günleri anmak, o günleri yad
etmek bize her zaman haz ve mutluluk
veriyor. O günlerin bizdeki hayali,
yaşantısı olmasa, zaten ayakta dura-
mayız. Onlar bize can veriyor, adeta
akümüzü dolduruyor, ruh veriyor. Biz
güzel şeyler başardık, umarım güzel
şeylerle biter. Başbakanʼın son açıkla-
malarını da bakarsak şayet, söylenen-
ler gerçekleşirse harika bir şey. Ancak,
gerçekleşmezse fiyaskoyla sonuçlana-
cak bir şey olur. Gönlümüz gerçek-
leşmesinden yana, inşallah gerçekleşir.

Ahmet Göksan Ahmet Kendigel
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Bundan otuz yedi yıl önce gerçek-
leştirilen Birinci ve İkinci Barış Hare-
katıʼna ben de bir mücahit olarak katıl-
mıştım. Her ikisi de kan dolu, gözyaşı
dolu, var olan umutların bittiği,  yeni
umut ve beklentilerin yeşerdiği, özgür-
lüklerin kazanıldığı, göçlerin yaşan-
dığı, hatıraların, ata mezarlarının ar-
kada bırakıldığı, arkadaşların, dostla-
rın, kardeşlerin, anaların ve babaların
bir daha görmemek üzere yitirildiği bir
savaş, bir mücadeleydi.

Biz Kıbrıslı Türkler için, neredeyse
tam bir asırdır ve de son on bir yılı
soykırıma uğramakla geçmiş esaret
yıllarıydı Birinci ve İkinci Barış Hare-
katıʼnın bitimi ile son bulan. Pahası

maddi değerlerle hiçbir zaman ölçüle-
meyecek olan “özgürlüğümüz ve ege-
menliğimiz”di, kazandığımız. Yaşama-
yan bilemez, Rum polisi tarafından
yolda durdurulup, Türk olduğun için
karakola götürülmeyi ve eziyet edil-
meyi. Veya haklı olduğun bir hukuki
davada sorunlu olduğun kişi Rum ol-
duğu için haklı da olsan bir bahane ile
suçlu bulunduğunu.

Çok şükür ki Türkiye Cumhuriye-
tiʼnin müdahalesi ile bunlar yıllar önce
geride kaldı.

Son yıllarda Türkiyeʼnin durdurula-
mayan politik ve ekonomik yükselişi,
bölgesel liderliği ve bölgedeki güç
dengesinin yer değişimi beraberinde
Kıbrıs konusunda yeni gelişmeleri de
getirdi. Yunanistanʼın ekonomik çö-
küşü, Kıbrıs Rum tarafındaki siyasi
yapının bozulması, Rum Ortodoks Ki-
lisesiʼnin Kıbrıslı Türklere karşı besle-
diği duyguların zaman zaman basın
yolu ile dile getirilmesi, Kıbrıs Rum li-
derliğinin adada çözüm istemediğinin
açığa çıkması süreç içinde BMʼnin,
ABʼnin ve batılı ülkelerin yıllardır
klişeleşmiş ve betonlaşmış Kıbrıs so-
rununa bakış açılarının değişimine yol
açmaya başladı.

Gerek Türkiyeʼnin, gerekse de Kıb-
rıslı Türklerin adada barışın yaşana-
cağı bir çözümün gelmesini istedikleri
son aylarda yaşanan olaylarla iyice
açığa çıktı ve parametrelerin
değişmesine neden oldu. Rumların id-
dialarının aksine Türkiye ve KKTC hü-
kümetlerinin adada çözüm isteyen

taraf olduklarının ispatı bu açıklama
ve beyanlarda açık ve net olarak gö-
zükmekte.

ZİYARETİN ÖNEMİ
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Tayyip Erdoğan, Barış Harekatıʼnın
yıldönümünde KKTCʼmize sonuçlarını
daha sonra ağırlıklı olarak göre-
ceğimiz ve hissedeceğimiz bir ziyaret
yaptı. Bu defaki gerçekten de çok
farklı. 61. Hükümetin Başbakanı ola-
rak ilk ziyaretini, özellikle de 20 Tem-
muz kutlamalarına katılmak üzere
KKTCʼye yapmasının ve de özellikle
Güzelyurtʼu ve kapalı kent Maraşʼı yu-
karıdan helikopter (Dikuçan) ile gör-
mek istemesinin gerekçeleri çok
önemli. Aslında bu gerekçeleri, Kıbrıs
Barış Harekatıʼnın 37. yıl dönümünde,
“Barış ve Özgürlük Bayramı” kutlama-
ları kapsamında Lefkoşaʼda yapılan
resmi geçitte KKTC halkına sesle-
nişinin içinde görmek mümkün. Tabii
ki anlayana ve görmek isteyene.

Bu konuşmanın içinde bence poli-
tik ve dünya siyaseti açısından en
önemli kısımlar; 

Mevcut fırsat penceresinin sonsu-
za kadar açık kalamayacağının her-
kes tarafından artık idrak edilmesi ge-
rektiğini dile getirmesi, ABʼnin siyasi
bir hata sonucunda sınır sorunu olan
Kıbrıs Rum Cumhuriyetiʼni üye devlet
yaparak çarpık bir durum oluştur-
duğunu vurgulaması ve bu mevcut
çarpık durumun giderilmesinin kap-
samlı bir çözümle Kıbrısʼta kurulacak

Türkiye’nin 
Yeni Kıbrıs Politikası
Özetle Kıbrıs sorununa çözüm getirmek amacı ile BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu
takvim ve BM Kıbrıs parametreleri çerçevesinde 2012 Mart’ına kadar bir çözüm bulunarak
Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla ortaklaşa kuracakları uluslararası tanınmışlığı olan,
yeniden kurulacak bir Kıbrıs Devleti’nin AB Dönem Başkanlığı’nı devralmaması durumunda
Türkiye’nin süreç sonuna kadar AB ile ilişkilerini donduracağını Başbakan Erdoğan
şimdiden ilan ederek gereğinin yapılması topunu BM’nin ve AB’nin kucağına attı.

MAKALE
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yeni ortaklığın 2012ʼnin ikinci yarısın-
da dönem başkanlığını deruhte etme-
si ile mümkün olabileceği tavsiyesinde
bulunması; 

Mevcut Kıbrıs Rum Yönetimiʼni,
Türkiye Cumhuriyetiʼnin resmen tanı-
madığını ve Türkiyeʼnin beklentisinin
ABʼnin üzerine düşeni yapması tale-
binde bulunması;

Ve de Kıbrıs sorunu çözülmeden
Kıbrıs Rum tarafının 2012ʼde AB
Dönem Başkanlığıʼnı üstlenmesi ha-
linde Türkiye Cumhuriyetiʼnin AB ile
ilişkilerini tamamen donduracağı uya-
rısında bulunması.

Özellikle bu sonuncusu siyasi açı-
dan çok önemli. Birçok taşı yerinden
oynatacak, yıllardır kurulan hayalleri
ve bu hayaller üzerine kurulan beklen-
tileri de yok edecek bir uyarı. Rumlar
uzun yıllardır, AB Dönem Başkanlıkla-
rı sürecinde Türkiye ile resmi muha-
tapları olarak eşit statüde ve de üste-
lik ʻABʼnin Başkanıʼ olarak karşı
karşıya masaya oturacaklarının, Tür-
kiyeʼyi Kıbrıs konusunda taviz kopar-
mak niyeti ile sıkıştırabileceklerinin,
aksi takdirde de birçok yaptırımları
gerçekleştirebileceklerinin hayallerini
kurmaktaydılar.

Rumlar 1 Temmuz-31 Aralık 2012
AB Dönem Başkanlığı sürecine, ken-
dilerinin resmen Türkiye tarafından ta-
nınacağı ve dönem sonundan sonra
da bu tanınmışlığın devam edeceği
maddi, manevi ve politik olarak da pa-
hası biçilemeyecek bir dönem gözüy-
le bakıyorlardı ve dört gözle de bir an
evvel gelmesini bekliyorlardı. Ama
Sayın Başbakanʼın “6 aylık Güney

Kıbrıs Rum yönetiminin dönem
başkanlığında bizim AB ile herhangi
bir görüşme yapmamız söz konusu ol-
mayacaktır. AB Dönem Başkanı da
olsa Rum tarafıyla aynı masaya otur-
mamızı hiç kimse bizden beklemesin”
sözleri bu hayalleri ve beklentileri te-
melinden yıktı.

AB İLE İLİŞKİLERİ
DONDURMANIN ANLAMI

AB ile ilişkilerin dondurulması
demek, altı ay müddetle uzaktan ba-
kışmak veya el sallamak manasında
değil tabii. Her düzeyde, her tür ilişki
dondurulacak demektir. Bu “her tür”
tanımlaması içinde mali ilişkiler, enerji
bağlantı problemleri, euro kontrol so-
runları, insan kaçakçılığını önleme ça-
lışmaları, komiteler ve komisyonlar
arası görüşmeler, uyum yasalarının
tartışılması gibi heyetler ve bürokrat-
lar arası görüşmelere ilaveten, Türki-
yeʼnin üst düzeyde katıldığı AB Ko-
misyon toplantıları, ABʼnin Bakanlar
seviyesindeki Konsey toplantıları,

Devlet Başkanları seviyesindeki Kon-
sey toplantıları gibi siyasi mevki ağır-
lıklı görüşmelerin de dondurulacağını
içermekte.

Özetle Kıbrıs sorununa çözüm ge-
tirmek amacı ile BM Genel Sekrete-
riʼnin ortaya koyduğu takvim ve BM
Kıbrıs parametreleri çerçevesinde
2012 Martʼına kadar bir çözüm bulu-
narak Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rum-
larla ortaklaşa kuracakları uluslararası
tanınmışlığı olan, yeniden kurulacak
bir Kıbrıs Devletiʼnin AB Dönem
Başkanlığıʼnı devralmaması duru-
munda Türkiyeʼnin süreç sonuna
kadar AB ile ilişkilerini donduracağını
Başbakan Erdoğan şimdiden ilan ede-
rek gereğinin yapılması topunu
BMʼnin ve ABʼnin kucağına attı.

İstanbulʼda geçen gün gerçekleşti-
rilen ʻLibya Krizi Toplantılarıʼna benzer
bölgesel hayati toplantılara bu dö-
nemde AB çağrılır mı, çokta emin
değilim ama Türkiyeʼnin çağrılacağın-
dan veya çağrıyı Türkiyeʼnin yapa-
cağından yüzde yüz eminim.
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K
alkınma ekonomisi uzmanı-ikti-
satçı Bartu Soralʼın USİAD için
hazırladığı ve Kırmızı Kedi Ya-
yıneviʼnce basılan yeni kitabı

“Türk Ekonomisinde Değişim” Haziran
ayı başında kitapçılarda yerini aldı. Bir
rapor niteliğinde hazırlanan ve 128
sayfadan oluşan bu kitapta Cumhuri-
yetʼin kuruluşuyla başlayan ve bugüne
değin türlü etkiler ve baskılarla uygu-
lanmış ve uygulanmakta olan değişik-
likler incelenerek bugünkü sonuçlara
ulaşıldı. Sunuş yazısı USİAD Genel
Başkanı Fevzi Durgun tarafından ka-
leme alınan Türk Ekonomisinde Deği-
şim, 1980ʼlerden bu yana Türkiyeʼde
Reel ekonomi ile finans sektörü ara-
sındaki karşılıklı etkileşim ve bunun
sonucunda beliren durum ile sorunları
ayrıntılı ve sade bir dille ortaya koyan
bir çalışma oldu.

Üç bölüm halinde hazırlanan ve ilk

bölümünde sorunların maddeler halin-
de açıklandığı kitapta Soral, ʻTürk
Ekonomisi Üzerine Genel Bir Değer-
lendirme Reel Sektör ve Finans Sek-
törüʼ başlığı altında öncelikli olarak
ʻTürk Ekonomisinde Tarihi Evrelerʼe
ışık tutuyor ve sırasıyla dış ticaret, kur
ile dış ticaret arasındaki ilişki, dış
borç, özelleştirme ve seçenekler,
vergi sistemi, ödemeler dengesi, cari
açık ve likidite, bankacılık sisteminin
önemi ve Türkiyeʼde bankacılık sektö-
rü gibi konuları inceledi.

Türkiyeʼdeki sorunlara ilişkin de-
ğerlendirmenin ardından ʻDış Dünya-
ya Bakışʼ başlığı altında 2008 yılında
girilen küresel krizin nedenleri ve etki-
leri ele alınıyor. Yine bazı Avrupa ül-
keleri başta olmak üzere çeşitli ülkele-
rin işsizlik ve büyüme oranları, kamu
dengesi, GSYH ve cari dengelerinin
yıllara göre karşılaştırmalı bir şekilde
açıklandığı kitabın son bölümünde ise
“Çözüm Öneriler”i yer aldı.

“Türk Ekonomisinde Değişim” kita-
bını alışılagelmiş bir incelemenin öte-
sine taşıyan bu bölümde ekonominin
yapısal sorunları üzerine yapılan ana-
lizlerden ortaya çıkan sorunlar dahilin-
de genel çerçevesiyle izlenmesi gere-
ken ekonomi politikaları hakkında gö-
rüşler sunulmakta. İdare-i maslahat
düşüncesi ile Türk ekonomisinde ciddi
bir gelişmenin sağlanmasının müm-
kün olmadığı bunun yerine “Yeni Eko-
nomik Düzen”in ana hatlarıyla öneril-
diği kitapta özellikle finansal yapının
değiştirilmesi üzerinde de duruldu.

Yine Maliye Politikaları ve Vergi
Reformu, Para Politikaları gibi alt baş-
lıklar altında finansal yapının yeniden
belirlenmesine ilişkin somut öneriler
getirilirken reel ekonomi ile ilgili olarak
da Sanayi Sektörü, KOBİ Stratejileri,
Bankacılık Sektörü, Tarımsal Üretim,

Kırsal Kalkınma ve Bölgesel Eşitsizlik-
ler için çözüm önerileri sunuldu.

Özetle belirtmek gerekirse “Türk
Ekonomisinde Değişim” sadece so-
runları ortaya koymakla yetinmeyen-
lerin, ekonomimizin değişmesi ve
“Güçlü Ekonomi ve Zengin
Türkiye”nin yaratılması gerektiğini dü-
şünenlerin okuması gereken bir başu-
cu kitabı niteliğinde.

BARTU SORAL, 
AVRUPA KRİZİNİ ANALİZ ETTİ

Bartu Soralʼın Türk Ekonomisinde
Değişim kitabındaki analizleri içerisinde
en önemlilerden birisi de AB ülkelerinde
büyük bir krizin geldiğine dikkat çekme-
si. Soral, analizinde, Almanya hariç
bütün Avrupa ülkelerinin kriz içinde oldu-
ğunu verilerle destekleyerek gözler
önüne seriyor: “Esas ciddi sorun ABʼnin
ekonomik olarak üç ve dördüncü büyük
ülkeleri, İtalya ve İspanyaʼnın da bir borç
krizi ile karşı karşıya kalma ihtimali. Bu
iki ülkenin ekonomik verileri ABʼde dur-
gunluğun sadece kriz ilan eden Yunanis-
tan, Portekiz ve İrlanda ile sınırlı olmadı-
ğını ortaya koyuyor.”

2008 krizini en sağlam şekilde atlatan
Almanyaʼnın üstünlüğünün teknolojiye
dayalı, yüksek katma değer üretebilen
oturmuş sanayi yapısından kaynaklandı-
ğını vurgulayan Soral, krizin en ağır his-
sedildiği 2009ʼda bile ülkenin cari fazla
verdiğini hatırlatıyor.

Çalışmasında Fransa ve İngiltereʼnin
de krizden domino etkisiyle etkilenebile-
ceğini ifade eden Soral, “Ortak para biri-
mi sorgulanıyor ancak bu entegrasyonla
zor” diyor ve önemli bir tespiti yüksek
sesle dille getiriyor: “2011 sonu ve
2012ʼde ciddi bir durgunluk ve hatta kriz
beklenebilir.”

“Türk Ekonomisinde 
Değişim” Kitabı Çıktı!

BARTU SORAL USİAD İÇİN HAZIRLADI

YENİ YAYINIMIZ



Derneğimiz Genel Başkanı Fevzi
Durgun, Kars Ardahan Iğdır Sanayici
ve İşadamları Derneği KAISİADʼın 29
Mayıs günü Beşiktaş Kültür Merke-
ziʼnde düzenlediği ʻSivil Toplum Kuru-
luşlarının Yeri ve Önemiʼ paneline ko-
nuşmacı olarak katıldı.

Açış konuşmasını KAISİAD Genel
Başkanı Süreyya Çinikʼin yaptığı pa-
nelin diğer konuşmacıları Prof. Dr.
Selçuk Demirbulak, Prof. Dr. Ayhan
Toraman, Türkiye Yardım Sevenler
Derneği İstanbul Şube Başkanı Yıldız
Laçinel ve Türkiye Bilişim Derneği İs-
tanbul Şube Başkanı Levent Kara-
dağʼdı.

“USİAD, ULUSAL EKONOMİDEN
YANA OLAN SANAYİCİLERİN
KALP ATIŞLARININ SESİDİR”

Genel Başkanımız Fevzi Durgun,
KAISİADʼı böyle bir konuya ev sahipli-

ği yaptığından dolayı kutlayarak baş-
ladığı konuşmasında, “USİAD olarak,
ulusal ekonomiden yana olan sanayi-
ci ve iş adamlarının kalp atışlarının
sesiyiz” dedi. Gittikçe ithalata daya-
nan Türk sanayisinin, katma değerle
ayakta durmaya çalıştığının altını
çizen Durgun, “Son yıllarda birçok sa-
nayicimiz iflas bayrağını asmış ve ti-
carete kapılarını kapatmış, sanayici
bugün kimliğini arıyor” diye konuştu.
Başkan Durgun, şöyle devam etti:

“İlk defa işadamlarının dikkate alın-
madığı ve göz ardı edildiğine şahit ol-
duğumuz bir dönemdeyiz, iktidarlar
sanki her şeyi kendiliğinden veya ken-
dilerinin kerametleriymiş gibi hayal
ediyorlar.”

Konuşmasında AR-GEʼnin önemi-
ne de değinen Durgun, “AR-GEʼsi ol-
mayan bir kalkınma düşünülebilir mi”
diye sordu ve şunları belirtti: “Buna
yardımcı olmak adına USİAD olarak,
ülkemizin çeşitli bölgelerinde AR-GE

çalışmaları yaparak Bakanlıklara kay-
nak bilgiler sunduk. Ancak bunları
kendi icraatlarıymış gibi yansıtmaları-
na rağmen bir arpa boyu mesafe ala-
madıkları ortada. Çünkü üretici sana-
yicimizi ithalatçılığa teslim etmeye ça-
lışan bir yönetim anlayışı var.”

“ENERJİ DARBOĞAZINI
AŞMANIN KAYNAKLARI”

Konuşmasının ilerleyen bölümün-
de enerji sorununa da değinen Genel
Başkanımız Fevzi Durgun, “Güneş ve
rüzgâr enerjisinin önemi daha iyi anla-
şılmaya başlandı ancak, özel sektöre
imkânlar kısıtlanıyor ve bu da geliş-
menin önünü kesiyor” şeklinde konuş-
tu.  Bu konuda USİADʼın birçok panel
ve sempozyum düzenlediğini hatırla-
tan Durgun, “Belki ulusal medyada
fazla yer bulamadık fakat, kendi yayın
organımız olan USİAD Bildiren Dergi-
siʼyle birçok kişiye etkinliklerimizi ulaş-
tırdık” dedi.

Genel Başkanımız konuşmasına
şu sözlerle devam etti: “Su Kaynakla-
rı bakımından başta Doğu ve Güney-
doğu Anadolu çok zengin rezervlere
sahip olduğundan, İsrail bizimle tatlı
tatlı köşe kapmaca oynuyor ve gözle-
rini buralara dikmiştir. İşte bu nedenle,
siyaset üstü sivil toplum ülke genelin-
de her türlü milli servet ve değerin sa-
hibi ve aynı zamanda denetçisi konu-
munda olmalıdır ki, buna da tam De-
mokratik Kitle Örgütü gömleği giydiril-
meli. Bu tür çalışmalara hâkim bir sivil
toplum bilincini sizinle her zeminde
paylaşmayı arzuluyoruz”.

Panelin sonunda konuşmacılara
Kars, Ardahan ve Iğdırʼı simgeleyen
özel hazırlanmış plaketler verildi.
Genel Başkanımız Fevzi Durgunʼa
plaketini KAISİAD Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Kekse takdim etti.

Genel Başkanımız Fevzi Durgun 
KAISİAD’ın “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi” 
Paneline Katıldı
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Z
iraat Mühendisleri Odası (ZMO)
Genel Başkanı Dr. Turhan Tun-
cer, 2011 yılının ilk beş aylık dö-
neminde tarım ürünleri ithalatı ve

dış ticaret açığındaki yükselişe dikkat
çekerek tarım sektöründe sanıldığı gibi
ʻistikrar olmadığınıʼ söyledi.

2011 yılının ilk beş ayındaki tarım
ürünleri dış ticaret açığının 2,5 milyar
doları bulduğunun altını çizen Tuncer,
yaptığı yazılı açıklamada sektörel ger-
çeklere göre politikalar üretilememesi
durumunda Türk tarımının ağır sorun-
larla baş başa kalacağını söyledi.

Şeker pancarından et ithalatına Türk

tarımının yaşadığı ithalat bunalımını de-
ğerlendiren Tuncerʼin uyarı dolu açıkla-
ması şöyle:

NBŞ, YERLİ PANCAR ŞEKERİ
SEKTÖRÜNÜ TEHDİT EDİYOR!

“Türkiyeʼde pancar şekeri sektörü-
nün yıllık ekonomik büyüklüğü 3 milyar
doların üzerinde olup; doğrudan ya da
dolaylı olarak 10 milyon kişinin geçimini
sağlamaktadır. 2001 yılında çıkarılan
4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında
kota tahsisi yapılan 7 şirkete ait 33 pan-
car şekeri fabrikasının kurulu üretim
kapasitesi 3,1 milyon ton/yıldır. Nişasta
bazlı şekerde (NBŞ) ise kota tahsisi ya-
pılan 5 şirkete ait 6 fabrikanın kapasite-
si 1 milyon ton/yıldır. NBŞ fabrikaları,
içerden ve dışarıdan aldıkları mısırı işle-
yerek fruktoz ve glukoz şurubu üret-
mektedirler. Şeker pancarı sektörü tü-
müyle ulusaldır, dolayısıyla üretilen
katma değer de ülke içinde kalmaktadır.
Oysa ülke mısırda dışa bağımlıdır,
başka bir deyişle yapılan dışalım ile
yurtdışına kaynak aktarılmaktadır. NBŞ
sanayi piyasasının yüzde 75′ine çok
uluslu şirketler egemendir, üretilen
katma değer de bunlara transfer edil-
mektedir.

YARGI KARARLARI ÇİĞNENEREK
ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR

Bilindiği gibi Şeker Kanunuʼnun 3.
maddesinde yer alan NBŞ için belirle-

necek kotaları Bakanlar Kuruluʼnun
yüzde 50 oranında artırma ya da eksilt-
me yetkisi, 2003-2004 pazarlama yılın-
dan itibaren NBŞ kotalarının artırılması
yönünde uygulanmıştır. Siyasi iktidar,
yargı kararlarını da çiğneyerek, NBŞ
kotasını her yıl artırmakta ve şeker pan-
carı üreticilerini çok uluslu şirketler kar-
şısında mağdur etmektedir.

Son olarak 29 Haziran 2011 tarih ve
27979 sayılı Resmî Gazeteʼde yayımla-
nan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010-
2011 pazarlama yılında NBŞ için Şeker
Kurulu tarafından 244.400 ton olarak
belirlenen kotanın yüzde 50 oranında
artırılması kararlaştırılmıştır.

AB ülkelerinde 2009-2010 pazarla-
ma yılına ilişkin pancar şekeri/NBŞ ko-
taları ve oranları incelendiğinde; AB-27
ortalaması NBŞ üretim kotasının yüzde
6.5 olduğu, ülkeler bazında bu oranların
Almanyaʼda yüzde 1.92, Fransa ve Hol-
landaʼda ise ʼ0′ olduğu görülmektedir.

KÜRESEL ŞİRKETLERİN DEĞİL,
TÜRK ÇİFTÇİSİNİN YARARI
GÖZETİLMELİ

Şeker Yasasıʼna göre ülkemizde bu
oran yüzde 10ʼdur; Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile yüzde 50 artırılarak, yüzde 15
olarak uygulanmaktadır. Yarattığı inanıl-
maz rant ile ʻsiyaset-iş dünyasıʼ ilişkisini
yeniden kurgulama gücüne bile sahip
olan şeker sektöründe uzun zamandır,
pancar üreticileri ve işçileri aleyhine yü-
rüyen bir süreç yaşanmaktadır. Odamız

Ziraat Mühendisleri Odası Gen. Bşk. 
Dr. Turhan Tuncer

Tarım Sektörü 
Alarm Veriyor
Tüm bu olumsuzluklar, hükümetin her fırsatta pembe tablo çizmeye çalıştığı tarım
sektöründe sanıldığı gibi bir ‘istikrar’ olmadığını net biçimde ortaya koymaktadır.
Tarım sektörümüzün bu sıkıntılı süreci atlatabilmesi ve Türkiye’nin tarımda yeniden
kendi kendine yeter duruma gelebilmesi için içeride ve dışarıda, sektörel gerçek ve
gereksinimlere uygun bir tarım politikasının uygulanması gerekmektedir. Tersi
durumda tarım sektörümüz çok daha ağır sorunlarla karşılaşacaktır.”
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kanunda NBŞ için kota oranlarının
kesin hükme bağlanması ve bu alanda
çok uluslu şirketlerin değil, Türk çiftçisi-
nin yararı gözetilerek hareket edilmesi
gerektiğine inanmaktadır.

1980ʼli yıllardan itibaren Türkiyeʼde
uygulanan neo-liberal politikalar çerçe-
vesinde tarım ve hayvancılığı destekle-
yen, girdi ve teknoloji sağlayan kurum-
lar ya özelleştirilmiş ya da tasfiye edil-
miştir. 2010/2011 Mayıs ayları arasında
yani son bir yılda canlı hayvan ve et it-
halatı için 1.2 milyar dolarlık döviz har-

canmıştır. 2010 yılının tümünde ithalat
584 milyon dolar iken; bu yılın ilk 5
ayında 686 milyon doları bulmuştur. Et
ithalatındaki gümrük vergisinin, 2 Tem-
muz 2011′den itibaren yüzde 75′e yük-
seltilmesine karşın ithalat hızla devam
edecektir. Dışa bağımlılığın faturası
önümüzdeki yıllarda çok daha ağır bir
bedelle ödenecektir.

İthalat odaklı hayvancılık politikala-
rı; bugüne kadar yalnızca ithalat lobile-
ri ve bu amaca yönelik olarak kurdurul-
muş şirketlerle Türkiyeʼyi pazar haline
getirmek isteyen çok uluslu tekellere
yarar sağlamıştır.

5 AYLIK TARIM ÜRÜNLERİ 
DIŞ TİCARET AÇIĞI 
2.5 MİLYAR DOLAR

Tarımda kendi kendine yetebilen bir
konumda olan Türkiye, uygulanan neo-
liberal politikalarla bu özelliğini kaybe-
derek, pek çok ürünü ithal etmek zo-
runda kalmıştır. Böylelikle tarımda net
ihracatçı konumdan net ithalatçı konu-
ma gelinmiştir.

Son 8 yıldan 6ʼsında tarım ürünleri
ithalatı ihracatını geçmiştir. 2008ʼde ta-
rımsal ithalat 6.4, tarımsal dış ticaret

açığı ise 2.3 milyar doları bularak Cum-
huriyet döneminin rekoru kırılmıştır.
2009′da küresel kriz nedeniyle gerile-
yen ithalat 2010ʼda yeniden tırmanışa
geçmiş ve 6.5 milyar dolara ulaşmıştır.

TÜİK tarafından 30 Haziranʼda ya-
yımlanan dış ticaret verileri 2011 yılın-
da tarım ürünleri ithalatı ve dış ticaret
açığında yeni boyutlara ulaşılacağının
ipuçlarını vermektedir. Çünkü Ocak-
Mayıs dönemini kapsayan 2011ʼin ilk 5
ayında dış ticaret açığı şimdiden 2.5
milyar dolara ulaşmıştır.

TARIM SEKTÖRÜ ÇOK DAHA AĞIR
SORUNLARA GEBE

Tüm bu olumsuzluklar, hükümetin
her fırsatta pembe tablo çizmeye çalış-
tığı tarım sektöründe sanıldığı gibi bir
ʻistikrarʼ olmadığını net biçimde ortaya
koymaktadır. Tarım sektörümüzün bu
sıkıntılı süreci atlatabilmesi ve Türki-
yeʼnin tarımda yeniden kendi kendine
yeter duruma gelebilmesi için içeride
ve dışarıda, sektörel gerçek ve gerek-
sinimlere uygun bir tarım politikasının
uygulanması gerekmektedir. Tersi du-
rumda tarım sektörümüz çok daha ağır
sorunlarla karşılaşacaktır.”
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Derneğimiz Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürü Esin Taşdemir, 1
Temmuz günü Kastamonu TVʼde
yayımlanan “Biz Kadınlar”
programına konuk oldu. Gülfem
Çerçioğluʼnun hazırlayıp sunduğu
ve bir saati aşkın süren
programın ilk bölümünde
kadınların iş dünyasındaki yeri ve
önemine değinen Taşdemir, bütün
kadınların zamanlarını verimli
değerlendirmelerini ve üretime
katılmaları gerektiğini belirtti.
Programın ikinci bölümünde ise
kuruluşundan bugüne derneğimiz
USİADʼın çalışmalarına değinen
Taşdemir, yerli sanayi ve yerli
malı kullanımının önemi ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Esin Taşdemir 
KASTAMONU TV’ye Konuk Oldu



Mustafa PAMUKOĞLU

G
östergelerin büyüsüne kapılıp
göremediğimiz gerçekleri
unutmamak için tarihe bak-
mak gerektiğini hepimiz biliyor

ama yapmıyoruz. Kırım savaşı Os-
manlıʼnın saadet zincirinin bitip borç-
lanmalara başladığı bir tarihin başlan-
gıcıdır. Bu savaşın bilinen sonucu
“Rusya faktörü”nün veya” Rusya bas-
kısı”nın bir süreliğine de olsa kalkma-
sı ve Osmanlıʼnın ferahlamasıydı. Os-
manlı Avrupa devletlerinin yardımı ile
bu beladan uzaklaştığını sanırken si-
yasi Batının (bu tanım Prof. Dr. Özer
Ozankayaʼnın tanımıdır. Hocamız Ba-
tıyı Uygar Batı, Siyasi Batı olarak ikiye
ayırıyor. Siyasi Batı sömürgeci, em-
peryal, güvenilmezdir) kucağına
düştü.

Prof. Dr. Özer Ozankayaʼnın Os-
manlıcadan günümüz Türkçesine çe-
virdiği Celal Nuri “Türk Devrimi” adlı
kitabında Osmanlılığın ve imparator-
luğun Türk ulusu için zararlı, uzun ve
yorucu bir boş oyundan başka bir şey
olmadığı belirtiyor. Tarihçilerin Os-
manlı saltanatı için yayılma ve çöküş
dönemi olarak bir ayrım yapmalarının
yanlış olduğunu, Osmanlı saltanatının
yükselirken düştüğünü söyleyen Celal
Nuri, egemen ulus olan Türklerin kur-
dukları imparatorlukta hep azınlıkta
kaldığını, savaşlarla sağlanan gelirle-
rin tüm savurganlığa rağmen yettiğini
ancak, kapı kapanıp yokluk başlayın-
ca Kırım savaşının imdada yetiştiğini
vurguluyor. 

1854 Kırım Savaşıʼndan sonra
borçlanmalar yardıma yetişiyor. Eğer
o da olmasaydı Osmanlı Devleti eko-
nomik ve mali çırpınmalar arasında
daha o zaman can verecekti” diye gö-
rüşünü ortaya koyarken yaşadığımız
dönemdeki çılgın tüketim, tüketimle

büyüme ve bunu borçla finanse etme
durumumuzu görünce siyasi batı
işbaşında demekten kendimizi alamı-
yoruz.

YÜZDE 11 BÜYÜME NEYİ
İŞARET EDİYOR?

2010 yılının ilk çeyreğine göre
2011 ilk çeyreğinde büyümenin % 11
olması yeni fabrikaların açılmasını, ta-
rımsal sanayiye geçildiğini, mevcut
fabrikaların kapasitelerini ve verimlilik-
lerini arttırdığını, yeni yer altı kaynak-
larının bulunduğunu, işsizliğin azal-
dığını mı işaret ediyor; yoksa ekono-
mik bağımlılığımızın arttığını mı?

Bilindiği gibi Gayrisafi Yurt İçi Hası-
la (GSYH)  üç türlü hesaplanır. Üretim
açısından GSYH=sanayi, inşaat,
tarım, hizmetler sektörlerinden elde
edilen katma değerlerin toplamıdır.Ay-
rıca (GSYH=Ücret+Kâr+Rant+Faiz)
olarak da hesaplanır.

Tüketim açısından (GSYH=özel tü-
ketim giderleri+özel yatırım giderle-
ri+devlet harcamaları+ihracat-ithalat)
şeklinde de hesaplanır.

Ekonomik büyüme de bir ülkenin
GSYHʼnin reel olarak bir önceki yıla
veya döneme göre artması demektir.
İşte bu artış kadar, bu artışın neden
kaynaklandığı ve ciro artışının neyle
finanse edildiği de çok önemlidir.
Çünkü biliyoruz ki; büyümenin kalıcı
olabilmesi için iç ve dış talebin artma-
sı gerekir. Talep artışları ise birçok
değişkene bağlı olarak artar, azalır.
Kredi kartlarının limitlerinin artırılması,
bireysel kredilerin artması ve çeşitlen-
dirilmesi iç talebi artırır. Kredi faizleri-
nin yükseltilmesi, kredi kartı kullanımı-
na sınır getirilmesi, munzam karşılık-
ların arttırılması gibi önlemler iç talebi
azaltır. İç talebin artması enflasyonu
körükler. Dış talebin artması da eli-
mizde olan ve olmayan bir sürü
değişkene bağlıdır. Örneğin, Yunanis-
tanʼa daha önce ihracat yapanlar
şimdi ihracat bedellerini tahsil edeme-
diği için ihracat yapmaz veya yapa-

maz. Libyaʼda inşaatçılarımız artık
üretimden çekilmek zorunda kaldıkla-
rından yeni pazarlar bulmak zorunda-
dırlar.

RAKAMLARIN BÜYÜSÜNE
KAPILMADAN…

Bu nedenle büyüme rakamlarına bu
gözle bakmamız ve analiz etmemiz gere-
kir. Yukarıdaki formülde görüldüğü gibi it-
halat milli geliri azaltan bir kalem olarak
yer alır. İthalatınız diğer artı kalemlerin ar-
tışına yol açacak bir eksi kalem olmadığı
takdirde verimli bir harcama değildir. İtha-
latınız 50 birim iken özel yatırım giderleri-
niz 70 birim ise, ithalatınız 80 birime çık-
tığında yani % 60 arttığında, özel yatırım
giderleri 126 birime çıkıyorsa yani % 80
artıyorsa o zaman ithalat milli geliri artırı-
yor demektir.

İşte bağımsız bir ekonomi için rakam-
ların büyüsüne kapılmamayı ve aşağıdaki
gerçekleri akıldan çıkarmamız gerektiğini
hatırlatmayı bir vatandaşlık borcu sayıyo-
ruz.

-Büyük Osmanlı Rusyaʼnın baskısın-
dan geleceğini batıya ipotek ettirerek kur-
tuldu.

-Siyasi Batıya dün de bugün de güve-
nilmez. Sizi sıcak paraya boğar, size borç
verir, sırtınızı okşar, derecelendirme kuru-
luşları ile notlarınızı yükseltir, sizi kandırır;
ama tarımsal sanayiye geçmenize, sana-
yiye dayalı kalkınmaya, borçsuz, harçsız
kalmaya izin vermez. Biz üretelim siz tüke-
tin, der.

-Ekonomik yönde bağımlı yapar ve
sonra da içimizi dışımızı karıştırır da ka-
rıştırır. Her gün vatandaşın gündemi
değiştirir de değiştirir; düşünmeye, araştır-
maya, sorgulamaya vakit bırakmaz.

Uykudan uyan Ey Halkım / bu yurt
bizim evimiz. Yunanlı büyük söz ustası İso-
kratis, “Yunanlı kimdir” sorusuna bakın ne
demiş; “Yunanlı, Yunan kültürüne sahip
ʻherkesʼtir”.

Türk de binlerce yıldır Anadolu kültürü-
ne sahip herkestir. Geleceğimizi siyasi ba-
tının tercihine bırakmayalım!

Kırım Savaşı ve 
Bağımsızlığımıza 
Konulan İpotekler
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A
çış konuşmasını yapan Hüse-
yin Özbek, 1. Dünya Savaşıʼnı
emperyalistlerin Şark
Meselesi adını verdikleri Os-

manlı coğrafyasını paylaşmak ama-
cıyla çıkardıklarını söyledi. 30 Ekim
1918 Mondros Ateşkesiʼyle ilk adımı
atan emperyalistlerin 10 Ağustos
1920ʼde dayattıkları Sevr paçavrasıy-
la asırlık rüyalarının gerçeğe dönüştü-
ğünü görmenin erken sevincini yaşa-
dıklarını anlatan Özbek, teslimiyet
utancının belgesi Sevrʼden, bağımsız-
lık metni Lozanʼa ulaşmanın kolay ol-
madığını, bu mucizeyi direnen Türk
halkının gerçekleştirdiğini söyledi. İş-
gale direnmeyip işbirliğini tercih eden-
lerin manevi mirasçılarının bugün de

Lozanʼı içlerine sindiremediklerine
dikkat çeken Özbek, emperyalistlerin
esaret paçavrasını yırtıp özgürlük bel-
gesini sağlayan Mustafa Kemalʼi hala
bağışlamadıklarını anlattı ve sömürge
ekonomisinin hukuki belgesinin Sevr,
milli ekonominin hukuki metninin
Lozan olmasının bugün için de geçer-
liliğini koruyan bir kural olduğunu söz-
lerine ekledi.

Lozanʼdan günümüz için çıkarıla-
cak dersler olduğunu vurgulayarak
söze başlayan Prof. Dr. Mümtaz Soy-
sal, Lozan Konferansı öncesi ülkenin
kuzeyi ile ilgili sorunların SSCB ile
sağlanan mutabakatla büyük ölçüde
çözülmüş bir durumda olduğuna işa-
ret etti. Trakya ve Hatayʼa ilişkin me-

selelerin de kısmen yola girmiş oldu-
ğunu, asıl tartışmaların ve konferansı
dağılma noktasına getiren konunun
Kapitülasyonlar olduğunu belirten
Soysal, şöyle devam etti: “Çünkü me-
sele maddi çıkarları ilgilendiriyordu,
Batılıların Osmanlıʼyı yarı sömürge
noktasına getiren, dağılmasına neden
olan kapitülasyonların Yeni Türkiyeʼde
de sürmesini istiyorlardı, Lozan dele-
gasyonu bunu şiddetle reddetti.”

Lozan görüşmelerinin iç politika ile
dış politikanın uyum halinde olması
durumunda daha iyi sonuçlar alınabi-
leceğini de kanıtladığını vurgulayan
Soysal, Kıbrıs meselesinde bu gerçe-
ğin çok açık bir şekilde görüldüğünü
söyledi.

Prof. Dr. Mahir Aydın, Türk Ordu-
suʼnun İzmirʼe girdiği 9 Eylül 1922ʼden
Lozanʼa kadarki sürede yaşanan as-
keri ve politik sürecin dikkate alınması
gerektiğini belirterek; aradaki bu geliş-
melerin Lozanʼı etkilediğini ve yönlen-
dirdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu da ko-
nuşmasında Türk heyetinin kararlılığı-
nın asırlık hesapları görmeye, yeni
devleti de tuzağa düşürmeye çalışan-
ların oyunlarını bozduğunu anlattı.

Prof. Dr. Engin Berber ise, Lozan
Antlaşmasıʼnın halen yaşadığını, ba-
ğımsızlık belgesine sahip çıkmanın
bağımsızlık bilincinin canlı tutulmasıy-
la mümkün olacağının altını çizdi.

İstanbul Barosu’ndan 
88. Yılında Lozan Paneli
İstanbul Barosu Lozan Barış Antlaşması’nın 88. yıldönümü dolayısıyla 23 Temmuz günü
“Bağımsızlık Mücadelesinden Bağımsızlık Belgesine 88.Yılında Lozan” konulu bir panel
gerçekleştirdi. Baro’nun Orhan Adli Apaydın Konferans salonunda yapılan ve yöneticiliğini
Baro Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek’in yaptığı panele Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr.
Mümtaz Soysal, İstanbul Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahir
Aydın, Marmara Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Süleyman Beyoğlu ve Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Engin Berber konuşmacı olarak katıldı.

49

HABER



Türkiyeʼnin yetiştirdiği önemli ikti-
satçı ve aydınlarından biri olan Arslan
Başer Kafaoğlu, aramızdan ayrıldı.
Çanakkaleʼnin Ezine İlçesi Geyikli
Beldesiʼne bağlı Kumburun Mev-
kiiʼndeki yazlığında eşi Türksen Kafa-
oğlu ile yaşayan Kafaoğlu, rahatsızla-
nınca Çanakkale Devlet Hastanesiʼne
kaldırıldı. Tedaviye alınan Arslan
Başer Kafaoğluʼna böbrek yetmezliği
ve yüksek ateş teşhisi konuldu. Yoğun
Bakım Ünitesiʼnde tedaviye alınan Ka-
faoğlu, 28 Temmuz Perşembe günü
sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 83
yaşında hayata veda eden Kafaoğlu
için, 29 Temmuz günü İstanbul Üskü-
darʼdaki Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Camiiʼnde cenaze namazı
kılındı. Kafaoğluʼnu son yolculuğuna
eşi Türksen Kafaoğlu ve yakınları
uğurladı. İkindi namazına müteakip kı-

lınan cenaze namazının ardından Ka-
faoğlu, Nakkaştepe Mezarlığıʼnda top-
rağa verildi.

DÜŞÜNEN ADAM, 
BÜROKRAT, POLİTİKACI…

Arslan Başer Kafaoğlu, Sosyalist
Kültür Derneği, Demokratik Devrim
Derneği gibi pek çok örgütlenmenin
yanı sıra, Birleşik Sosyalist Parti, Öz-
gürlük ve Dayanışma Partisi ve İşçi
Partisiʼnde de mücadele etti. Kafaoğ-
lu, uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Devlet
Planlama Teşkilatı ve Türk Petrolleri
Anonim Ortaklığıʼnda da çalıştı. En-
flasyon, yoksulluk, gelir dağılımı,
tarım, bağımlılık gibi geniş bir alanda
birçok eseri bulunan Kafaoğlu, en son
Aydınlık gazetesinde köşe yazarlığı
yapıyordu.

BİRÇOK ESERE İMZA ATTI
Yozgatʼta 1928 yılında dünyaya

gelen, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezu-
nu olan Arslan Başer Kafaoğlu, Maliye
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkila-
tıʼnda (DPT) yönetici olarak görev
yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğıʼnda (TPAO) Ekonomi Danışmanlığı
yapan Kafaoğlu, 1983 yılında Sosya-
list Kültür Derneğiʼne katılarak siyase-
te başladı.

Türkiye İşçi Partisiʼnde bir süre
görev yapan Kafaoğlu, SHP Parti
Meclisi üyeliğinde de bulunurken, De-
mokratik Devrim Derneğiʼnin kurucu-
ları arasında yer aldı.

Kafaoğlu, Sosyalist Kültür Derneği,
Demokratik Devrim Derneği gibi pek
çok ilerici örgütlenmenin yanı sıra, Bir-
leşik Sosyalist Parti, Özgürlük ve Da-
yanışma Partisi ve İşçi Partisiʼnde de
mücadele etmişti.

55 yıl boyunca Cumhuriyet, Milliyet,
Vatan, Demokrat gazeteleri, Türk Solu,
Sosyal Adalet, Yön, Bilim ve Ütopya,
Teori ve Aydınlık dergilerinde ekonomi
ile ilgili yazılar yazan Kafaoğluʼnun;
Türkiye ekonomisini incelediği Enflas-
yon, İşte Alternatif, 24 Ocak Kararları,
Liberalizm ve Demokrasi, İktisatta Doğ-
rular ve Yanlışlar adlı kitapları ve Sos-
yalist Anlayış, Kapitalizm Nereye Gidi-
yor, Üçüncü Dünyaʼnın Yağmalanması,
2000ʼli Yıllara Girerken Kapitalizm,
Tarım-Bolluk İçinde Yoksulluk adlı çevi-
rileri de mevcut. Kafaoğlu, en son Ay-
dınlık gazetesinde köşe yazarlığı yapı-
yordu.

Biz de USİAD olarak bu değerli ikti-
satçı ve siyasetçimiz Arslan Başer Ka-
faoğluʼnu saygıyla anıyor, ailesi, yakın-
ları ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Arslan Başer Kafaoğlu 
Aramızdan Ayrıldı
Türkiye’nin yetiştirdiği değerli iktisatçı Arslan Başer Kafaoğlu, 28 Temmuz 2011 günü
aramızdan ayrıldı. 83 yaşında Çanakkale’de yaşamını yitiren Kafaoğlu, 29 Temmuz
günü İstanbul’da toprağa verildi. Türkiye ekonomisini incelediği çok sayıda eseri olan ve
bazı çevirilere de imza atan Kafaoğlu, son olarak Aydınlık gazetesinde yazıyordu.
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Haftalık Aydınlıkʼta bugün son yazı-
mı yazıyorum. Daha dergi başka bir
fodra iken başlamıştım yazılarıma. Ve
daha o fodra çıkan Aydınlıkʼta kapitaliz-
min liderliğini yapan emperyalizmin en
geç 2010 yılında topu atacağını ısrarla
yazmıştım. Bu yargıma çok karşı çıkan-
lar olmuştu. Kendilerine Teori dergisin-
de çöküşün gerekçelerini ısrarla anlat-
mıştım. Ne var ki bu çöküş -ki tahmin
ettiğim 2010 yılından önce başlamıştı-
hâlâ kabul edilmiyor. ABD hükümetinin
çırpınışları bilinçli “kurtuluş hamleleri”
gibi değerlendiriliyor. Oysa Amerikalılar
hâlâ kurtulma değil borçlanmadadır. Bu
gerçek ünlü The Economist dergisinin
bir önceki sayısında adeta itiraf ediliyor.

Bu dergiye göre ABD siyasileri bir
kurtuluş yönteminde buluşmuş bile de-
ğillerdir. ABD Başkanı Obama ile, Tem-
silciler Meclisiʼnde çoğunlukta bulunan
Cumhuriyetçi muhalefet partisi birbirle-
riyle çekişiyorlar.

The Economistʼin diliyle “İki tarafın
Amerikaʼda işlerin neden kötü gittiği ko-
nusunda birbirlerinden tamamen farklı
tahliller yaptığı gerçeği gizlenemez.

ABD iki birbiriyle çelişkili sorunla
karşı karşıya. İşsizlik oranı yüzde 9,4
ve eğer tümüyle iş bulmak istedikleri
halde yalnızca “part time” işler bulabi-
lenleri de hesaba katarsanız bu yüzde
neredeyse iki katına çıkar. Açılan yeni
istihdam olanakları, nüfus artış oranına
bile yetişmiyor. Bütçe açığı ise Gayri
Safi Milli Hasılaʼnın yüzde 10ʼuna ulaşı-
yor. Temsilciler Meclisiʼni kontrol altında
tutan Cumhuriyetçilere göre en önemli
sorun bütçe açığı ve onun getirdiği git-
gide artan borç yükü. 

Bütçe açığı tabii ki ekonomi canlan-
dıkça küçülecek fakat Amerikaʼnın
nüfus patlaması kuşağının (1946-1954)
döneminin çocuklarının çoğunluğu ya-
şadığından bu açığın yurtiçi hasılanın
yüzde 4ʼten aşağı mümkün değil. Ve
2015 yılından sonra tekrar yükselecek.

Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu
çapta bir borçlanmanın daha üretken
yatırımların önünü kesmesi bir yana,
hükümetin gelirlerinin daha şimdiden
yüzde 10ʼu borç faizleine gidiyor. Onun
için cumhuriyetçiler hızlı ve büyük mik-
tarda harcamalardan kesinti istiyorlar.

OBAMA KARŞIT YÖNDE
Obama ise bunun tam karşıtı

yönde. “Ulusa Sesleniş” konuşmasın-
da istihdam yaratma konusunu tartış-
manın en çok odaklanılacak noktası
haline getiriyor. Bütçe açığını ise so-
runların en sonuna konulmuş bulunu-
yor. İki yıl boyunca sağlık reformunu
geçirmeye gereğinden fazla çalıştık-
tan sonra yeniden iş sahasa açmaya
odaklanması onun için anlamlı bir
adım. Amerikaʼnın beşeri ve fiziksel
alt yapıları standartların çok altında
(Amerikan çocuklarını matematik bil-
gisi yakınlarda yapılan bir araştımaya
göre 34 OECD arasında 25. sırada).
Ayrıca ülkede büyük bir insan sürekli
olarak işsiz ya da yarı işsiz durum-
dayken bütçe açığını küçültmek kolay
değil.

Arada iki güçlük var. Ne Oba-
maʼnın ne de Cumhuriyetçilerin ken-
dilerinin öncelik verdikleri konularda
bile ne gibi adımlar atacakları konu-
sunda ikna edici planları var. İkincisi
iki taraf da diğerinin öncelik verdiği
soruna çözüm getirmeye yönelik bir
adım atmaya yönelik görünüyor. Bun-
lar verimli bir ortaklık için önemli gö-
rünmüyor. 

The Economist dergisinin ABDʼnin
girdiği ekonomik bunalımda siyaset
aktörlerinin içinde bulunduğu çözüm-
süzlükler bu koca ekonominin yuvar-
landığı kuyuda debelenmesi durumu
gayet açık gösteriyor.

Haftalık Aydınlıkʼta bunu on sene
önce yazdım. Günlük Aydınlıkʼta belki
daha önemli çalışmalar yaparız.

Yıkılan Bir Saltanat

Arslan Başer Kafaoğlu’nun Aydınlık dergisinde çıkan son
yazısını yayımlıyoruz...  

Arslan Başer KAFAOĞLU



OLAYLARIN İÇİNDEN

Güngör URAS 

Merkez Bankası, ekonomide
bozulan dengeleri düzeltmek ara-
yışında tedbirler alıyor. 

(1) Merkez Bankasıʼnın uygula-
dığı ve ekonomiye yön veren faiz
oranlarında önemli değişiklikler
yaptı. 

(2) Döviz tanzim satışlarını ye-
niden başlatma kararı aldı. Sakın
ha, bu kararların “sadece finansal
piyasaları” ilgilendiren karar ol-
duğu, Ayşe Hanım Teyzemi ve Ali
Rıza Bey Amcamı ilgilendirmediği
yanılgısına kapılmayınız.

Ayşe Hanım Teyzem, Ali Rıza
Bey Amcam, çoluk çocuk işsiz kal-
masın ister, insanca yaşama
imkân verecek ölçüde gelirleri
olsun ister, pahalılık olmasın ister,
üç kuruş tasarrufları çarçur olma-
sın, mevduatı enflasyonun üzerin-
de bir getiri sağlasın ister. Doğru-
dur ammmaaa.

Geliniz görünüz ki, bütçenin
denkliği, ithalat-ihracat arasındaki
uçurum, cari açık, döviz kuru,
sıcak para, Merkez Bankasıʼnın
faiz oranları, Hazineʼnin borçlanma
faizi konularındaki yanlışlar sonun-
da bunlar döner dolaşır, Ayşe
Hanım Teyzem ile Ali Rıza Bey
Amcamın hayatını altüst eder. Bu
alanlardaki kötülükler, işsizlik, fa-
kirlik, pahalılık olarak ülkeye yayı-
lır.

Dün alınan kararlar, ekonominin
ve dolayısıyla Ayşe Hanım Teyzem
ile Ali Rıza Bey Amcamın önümüz-
deki günlerdeki yaşamını etkileye-

cek önemli kararlardır.

EKONOMİYİ 
ETKİLEYECEK KARARLAR

Ekonomiyi etkileyecek kararlar
Bu kararlar neden önemlidir?

(1) Merkez Bankası ve Hükü-
met bugüne kadarki söylemlerden
ve tedbirlerden geri dönüş yapıyor.

-Bize söylenen ne idi? Cari açık
sorunu önemlidir. Ekonomi ısındı.
Enflasyon tehlikesi var. İç piyasa-
da talep çok canlı, insanlar çılgın-
ca para harcıyor. Bankalar ekono-
miye gereğinden fazla para veri-
yor.

-Yani politika ne? Ekonomide
durgunluk tehlikesi var, büyüme-
den vazgeçemeyiz. Enflasyon teh-
likesi yok. Faizleri indirelim piyasa
canlansın. Bankaların kredi ge-
nişlemesinde de sakınca yok.

(2) Merkez Bankası döviz fiya-
tındaki artışı sınırlamak istiyor.

-MB cari açığın büyümesini
frenlemek için dövizin fiyatının ar-
tışına izin verdi. Fakat görüldü ki,
döviz fiyatı tırmanmaya başlayınca
bir yerde durdurmak zor oluyor. Bu
defa panik başladı. Dolar fiyatını
1.70 TLʼlerde tutmak mümkün ola-
mayacak.

Bundan sonra MB gene ʻdöviz
satışıʼ yaparak piyasaya döviz akı-
tacak ve böylece fiyat artışını sınır-
lamaya çalışacak. Bütün bunlar iyi
de, ekonomide “gizem” olmaz.
“Gözlerime bakınız, ne dediğimi
anlayınız” politikası ile ekonomiye
yön verilemez.

CEVAP BEKLEYEN 
ÇOK SORU VAR

Cevap bekleyen çok soru var

Merkez Bankası ne demek isti-
yor?

- Üç gün önce ekonomi çok hızlı
büyüyor, iç talep çok canlı denili-
yordu. Üç günde ne değişti de eko-
nomide durgunluk tehlikesi başla-
dı, iç talep daraldı?

- Ekonomiyi fazla ısıttığı için
banka kredilerindeki artış yüzde 25
ile sınırlandırılacak idi? Şimdi bu
sınırlama kaldırılıyor mu?

- Cari açık sorunu önemli idi.
Artık önemli değil mi? Büyüdüğü
kadar büyüyebilir mi?

- Sıcak parayı istemiyorduk.
Bundan sonra gelsin mi, gelmesin
mi?

-Döviz fiyatı nereye kadar yük-
selecek? Yükseldiği yere kadar
yükselecek mi? Bir yerde “reel
döviz kuru” oluşmasına Merkez
Bankası destek verecek mi?

Bunlar çok önemli sorular. Bun-
ların cevabını MB ve Hükümet ve-
recek. İçerideki ve dışarıdaki oyun-
cular bunlara bakarak ekonomiyi il-
gilendiren kararlarını alacak. Bir
ekonomide istikrar ve güven her
şeyin temelidir. İstikrar ve güven
olmadan üretim olmaz. Üretim ol-
madan ülke büyümez. İnsanların iş
ve aş özlemi cevaplanamaz.

(Teknik bir açıklama: Cari açığı
artıran, sıcak para girişini sağlayan
yüksek faizdir. Cari açığı küçült-
mek için faizin aşağıya çekilmesi
gerekir. Faiz aşağıya çekilince
sıcak para girişi yavaşlar. Döviz fi-
yatı artar. Cari açığı küçültmeye
karar verenlerin faiz aşağıya çeki-
lince döviz fiyatının artacağını bil-
meleri, buna  hazır olmaları gere-
kir.)

Milliyet, 5 Ağustos 2011

3 Gün Önce Öyleydi 
3 Gün Sonra Neden 
Böyle Oldu
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İ
ngiltereʼnin kuzeybatısındaki Black-
poolʼdan birkaç kilometre içeride
Weeton çevrelerindeki kırsal alan-
da yerin yaklaşık 3 bin metre altın-

da büyük bir kaya şeridi uzanıyor. Ve
bu kayaların içinde çok büyük miktar-
da doğal gaz bulunuyor. Şimdi
küçük bir enerji şirketi bu potan-
siyeli keşfetmek için kayaları
deliyor. Zaten bu kaya gazının
10 yıl içinde ülkenin gaz ihtiya-
cının yüzde 10ʼunu karşılaya-
cağı hakkında da bir söylenti
var. Amerikan Enerji Bilgi İda-
resi tarafından sunulan rapora
göre, kaya gazı 2035 yılına
kadar ülkenin gaz üretiminin
yarısını karşılayacak. Ayrıca
dünya çevresinde kaya gazı
çıkarılması küresel gaz kay-
naklarını yüzde 40 artıracak.
Ancak  iklim değişikliği uz-
manları kaya gazının halen
fosil yakıt ve  karbondiok-
sit kaynağı olduğu konusun-
da uyarıda bulunuyor. Çev-
reciler de gazın çıkarılması-
nın etkileri konusunda endi-
şeliler. Bu korkular nedeniyle
Fransız hükümeti geçici ola-
rak bu gazın çıkarılmasını ya-
sakladı. Bu sırada gazın çıka-
rılma testleri sırasında Mayıs
ayının sonunda İngiltereʼde
Weetonʼdaki bir bölgede olan küçük
depremlerin sorumlusu olarak da
kaya gazı gösteriliyor.

KAYA GAZI NASIL ÇIKARILIR?

1. Teknik olarak hidrolik kırılma ola-
rak bilinen “Fracking” işlemi gaz taşı-
yan kaya katmanlarının içinde kırılma-
lar üretip yeryüzüne çıkarmak için su

basıncını kullanıyor.
2. Bu noktada su öncelikle toprak-

la ve süreci hızlandırmak için kullanı-
lan katkı maddeleriyle karıştırılıyor.
Bunlar, akiferle (yeraltı suyunu tutan
ve ileten kayaç ortamı) temas etme-
mesi için bir yere betonla sabitlenmiş

çelik boruların içinden kilometrelerce
aşağıya doğru gaz içeren katmanın
içine enjekte ediliyor.

3. Amerikaʼda tartışmalar bu kırıl-
ma sürecinde kullanılan katkı madde-
lerinin kapsıyor. İngiltereʼde Caudrilla
isimli şirket herhangi bir sağlık proble-
mine yol açmayan katkı maddelerinin
ne olduğunu ortaya çıkardı. Weeton
bölgesinde su-kum karışımının yüzde
99,75ʼi oldukça seyreltilmiş hidrolik

asit, biyosid ve poliakrilamid (birçok
kozmetikte kullanılan kimyasal) ile bir-
likte kullanıldı.

4. Yaklaşık 90 gün sonra, kırılma
süreci duruyor ve gaz küçük yüzey
toplayıcılarının ve dağıtım ünitelerinin
içine akmaya başlıyor. Böylece bu
süreç bu şekilde onlarca yıl devam

ediyor.

ÜLKEMİZDEKİ KAYA GAZI
REZERVLERİ

Maden Tetkik Arama (MTA)
Genel Müdürlüğü tarafından ya-
pılan sondaj çalışmalara göre,
Konya-Ereğli ve Niğde-Bor hav-
zasında, 8 milyar ton petrollü şeyl
(petrol türetebilen kaya) potansiyel
kaynak rezervi belirlendi.

Araştırmacılar, ısıtıldığında pet-
rol ve doğal gaz üretilebilen kaya-
lardan 2,6 milyar  varil ile 8,3 mil-
yar varil arasında petrol çıkarılabi-
leceğini hesapladı. Bunun parasal
değeri ise 218 milyar 121 milyon
419 bin dolar ile 687 milyar 191
milyon 374 bin dolar arasında de-
ğişiyor.

Söz konusu kayaların ne
kadar verimli olduğu ile ilgili ça-

lışmalar başlatıldı. Ayrıca, Ereğli-Bor
havzasının şeyl gaz konusunda lider-
liği elinde bulunduran ABD-Wyoming
havzasına çok benzer özellikler taşı-
dığı belirlendi. Tüm dünya rezervinin
3ʼte 2ʼsine sahip ABDʼde, 1 ton petrol-
lü şeyl kayasından 60 litre petrol elde
edilebileceğini belirten uzmanlar,
Ereğli-Bor havzasındaki bu yeni bul-
guların netleştirilmesinin ülke için acil
araştırılması gereken bir konu olduğu-
nu bildirdi.

Türkiye’nin Yeni Umudu 
Kaya Gazı mı?
Ülkemizin petrollü şeyl (kaya gazı) rezervinin yaklaşık 9,64 milyar tona ulaştığını belirten
uzmanlar, kaya gazının petrol krizini çözebileceğini belirtiyorlar. Ancak,  Avrupa’nın ve
Amerika’nın bazı bölümlerinde, güvenlik korkuları nedeniyle kaya gazının çıkarılması
yasaklandı ve  İngiltere’deki küçük depremlerin suçlusu olarak da yine kaya gazı görülüyor.



‘CARİ AÇIKTAN TEDİRGİNİZ’
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük,

Avrupa başta olmak üzere, küresel ekonomi üzerinde yine belirsizlik ve
soru işaretlerinin dolaştığı günlerden geçildiğini belirterek “Kopan bu
rüzgâr karşısında, Türkiye olarak, eskiye göre daha güçlü ve dayanık-
lıyız. Ama bir taraftan da, yüksek cari açık başta olmak üzere, çözümü-
nü ertelediğimiz yapısal sorunlardan kaynaklanan tedirginlikler yaşıyo-
ruz” dedi. İSOʼnun Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Küçük,
yüksek dış ticaret açığı ve cari açık başta olmak üzere, ekonomideki
kara deliklerin kalıcı şekilde çözmeye yönelik adımların artık süratle
atılması gerektiğini aktardı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, cari
açığın kurdaki hareketi kaçınılmaz hale getirdiğini dile getirerek, özel
sektörün döviz cinsi borcunun kârlılığı olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

500’ÜN ŞAMPİYONU 
YİNE TÜPRAŞ

İstanbul Sanayi Odası (İSO)ʼnın hazırladı-
ğı “Türkiyeʼnin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırması”na göre 2010 yılında satış vergi-
leri hariç net üretimden satışlara göre TÜP-
RAŞ, 2005 yılından bu yana olduğu gibi yine
ilk sırada yer aldı. Üretimden satışlara göre,
20 milyar 819 milyon 67 bin 10 lira ile Türki-
yeʼnin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜP-
RAŞʼı 9 milyar 740 milyon 496 bin 745 lira ile
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), 6 milyar 4 milyon
819 bin 331 lira ile de Ford Otomotiv izledi.
İSO Başkanı Küçük, Türkiyeʼde şirketlerin
kaynak yaratma konusunda sıkıntı yaşadığı-
nı, diğer taraftan kayıt dışılık nedeniyle sürek-
li dolaylı vergilerin arttırıldığını
belirterek “Devlet sizin (sanayici) cebinizdeki
parayı alıyor” dedi.

Borçlanarak Büyüdüler
İstanbul Sanayi Odasıʼnın (İSO) “Türki-

yeʼnin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2010 Ra-
poru”na göre, İSO 500ʼde borçlar, 2010ʼda
yüzde 20.5 oranında arttı. Bu oran 2009ʼda
özel kuruluşlarda yüzde 50.9 olurken 2010ʼda
yüzde 54.4ʼe çıktı. Kamuda ise yüzde 40.3
olan toplam borç oranı, yüzde 32.9ʼa geriledi.
ABDʼde toplam borç/özkaynak oranı yüzde
50ʼler, Avrupa Birliğiʼnde yüzde 70-80ʼler civa-
rındayken 2010ʼda bu oran İSO 500 özel ku-
ruluşlarda yüzde 120ʼye çıktı.

“KREDİLENDİRMEDE 
DAHA SEÇİCİ DAVRANACAĞIZ”

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın,
ʻekonomi yönetimini fevkalade başarılı bulmasınaʼ karşın
kredilendirmede artık daha seçici davranacaklarını belirtti.
Aydın “Kriz herkesin aynı anda kaybettiği bir dönemdir. Tür-
kiye için böyle bir durum söz konusu değil” dedi. Bankacı-
lık sektöründeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda ko-
nuşan Aydın, sektörde yıl sonunda kârlılığın yüzde 15-18
arasında düşmesini beklediklerini söyledi. Kredilerin büyü-
me hızında bariz bir yavaşlama olacağını dile getiren
Aydın, “Yüzde 25 sınırı dikkate alındığında ikinci yarı için
büyüme marjı yüzde 7 düzeyinde. Maliyet artışı ve küresel
riskler nedeniyle kredi faizlerinde yukarı yönlü baskı bekle-
niyor. Büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak kredi ta-
lebi daha yavaş artacak” dedi.
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SKY AIRLINES 
İÇ HATLARDAN ÇEKİLDİ

Kayı Grup bünyesindeki Sky Airlines, iç hat
uçuşlarını 3 Ağustosʼta sona erdirdi. Kayı
Grupʼtan yapılan yazılı açıklamada, Sky Airli-
nesʼın 15 Ocak 2011ʼde başlattığı tarifeli iç hat
seferlerini 3 Ağustos 2011 itibarıyla sonlandır-
ma kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, Sky Airli-

nesʼın, faaliyetlerine, 16 uçaklık filosu ile 10 yıldır başarıyla yürüttüğü gibi, Türkiyeʼye daha fazla döviz ve daha fazla
katma değer sağlamak amacıyla, Avrupaʼda devam edeceği belirtildi. 3 Ağustosʼtan sonraki dönemler için bilet sahibi
olan yolcular ise bir Türk Hava Yolları markası olan Anadolu Jet Havayolu ile uçuşlarını gerçekleştirebilecekler.

TURİST SAYISI 
13 MİLYONU AŞTI

Türkiyeʼye yılın ilk yarısında gelen tu-
rist sayısı geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 12.58 artarak 13 milyon 27
bin 494ʼe yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin
680 bin 681ʼini ise günübirlikçiler oluştur-
du. Ocak-Haziran döneminde Türkiyeʼye
en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıra-
sıyla Almanya (yüzde 14.70), Rusya
(yüzde 11.45), İngiltere (7.42), İran
(yüzde 7.03), Bulgaristan (yüzde 5.13),
Fransa (yüzde 3.89), Gürcistan (yüzde
3.72), Hollanda (yüzde 3.65), Suriye
(yüzde 3.37), Yunanistan (yüzde 2.42)
oldu. Yılın ilk yarısında Türkiyeʼye gelen
yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptık-
ları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sı-
ralamasında, Antalya yüzde 32.38 ile bi-
rinci, İstanbul yüzde 27.34 ile ikinci, Edir-
ne yüzde 8.85 ile üçüncü sırada yer aldı.

DEPREM TOYOTA’NIN 
KARINI YÜZDE 99 DÜŞÜRDÜ

Deprem Japon otomobil üreticisi Toyotaʼyı vurdu.
Firmanın çeyrek yıl karında, Mart ayında meydana
gelen deprem ve tsunaminin ardından yüzde 99 ora-
nında düşüş meydana geldi. Konuyla ilgili olarak şir-
ketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Nisan-Ha-
ziran aylarını kapsayan çeyrekte 190,4 milyar yen
olan karın, bu yıl aynı dönemde 1,1 milyar yene (14
milyon dolar) gerilediği belirtildi. 

Toyotaʼnın çeyrek yıl satışları ise yüzde 29 oranın-
da düşerek 3,44 trilyon yene geriledi. Japon otomobil
devi Toyota, tüm yıl geneline bakıldığında ise kar bek-
lentisini 280 milyar yenden (3,6 milyar dolar) 390 mil-
yar yene (5,1 milyar dolar), satış beklentisini de 18,6
trilyon yenden (242 milyar dolar) 19 trilyon yene (247
milyar dolar) çıkardı.
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120 BİN YABANCI 
TÜRKİYE’DE İŞ ARIYOR

Avrupa ve ABDʼdeki kriz, Türkiyeʼyi yabancılar
için istihdam anlamında çekim merkezi haline ge-
tirdi. Secretcv, 120 bin 524 yabancı uyruklu adayın
site üzerinden Türkiyeʼde iş aramakta olduğunu
duyurdu. İnsan kaynakları sektöründe 2000 yılın-
dan beri faaliyet gösteren internet sitesi
secretcv.comʼdan yapılan açıklamada, Avrupa ve
Amerikalıların iş bulmak için Türkiyeʼye akın ettiği-
ni belirtildi. Yabancı uyruklu adaylar en çok satış,
dış ticaret ve pazarlama alanında iş başvurusu
yaptı. İş arayanlar arasında Almanya, Fransa, Hol-
landa, Yunanistan ve ABD uyruklu kişiler de bulu-
nuyor. Yabancıların iş başvurularında geçtiğimiz
yıla göre yüzde 15 artış olurken, Türkiyeʼde en çok
iş arayan yabancılar arasında çoğunluğu sırasıyla
yüzde 28 ile Bulgaristan, yüzde 11,8 ile Almanya
uyruklular oluşturdu.

AĞAOĞLU, ŞAH RÜZGAR SANTRALİ’Nİ İŞLETMEYE ALDI
Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, Bandırmaʼda 2010 yılında temeli

atılan ve 250 milyon TL yatırımla hayata geçirilen 93 megavat kurulu gücündeki
Şah Rüzgar Enerjisi Santraliʼni  ticari işletmeye aldığını açıkladı. Yapılan açıkla-
mada, enerji sektöründe liderliği hedefleyen Ağaoğluʼnun, 2010 yılının Eylül ayın-
da Bandırmaʼda temeli atılan ve yaklaşık 250 milyon TLʼlik yatırımla hayata geçi-
rilen Enerji Santraliʼnin tamamını ticari işletmeye soktuğu bildirildi. Türkiyeʼnin ye-
nilenebilir enerji üretiminde en yüksek kapasiteli rüzgar santrali olan 93 MW kuru-
lu gücündeki santral ile birlikte Ağaoğluʼnun, enerjideki toplam işletme kapasitesi-
nin 126 MW güce yükseldiği belirtildi.
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LİBYA’YA YAPILAN İHRACAT 
YÜZDE 65.4 AZALDI

ʻArap Baharıʼnın etkisiyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülke-
lerine yapılan ihracat hız kesmeye devam etti. Geçen yıl
Ocak-Temmuz döneminde 1.5 milyar dolarla Türkiyeʼnin en
çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 10. sırada yer alan Mısır,
bu yıl aynı dönemde 14. sıraya geriledi. Türkiye İhracatçılar
Meclisiʼnin verilerine göre 2011 yılının ilk 7 ayında ihracat
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.05 artışla 77 milyar
170 milyon dolar oldu. İhracatçı birliklerinin kaydından muaf
ihracatla birlikte toplam ihracat 77 milyar 194 milyon dolar
olarak belirlendi. Bunun 52 milyar 636 milyon dolarlık bölü-
münü 20 ülkeye yapılan ihracat oluşturdu. 2010 yılının 7 aylık
döneminde 1 milyar 223 milyon dolarla Türkiyeʼnin en çok ih-
racat yaptığı 16. ülke olan Libyaʼya yapılan ihracat yüzde
65.4 azalışla 423 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Suriyeʼye yapılan ihracat da ivme kaybetti
2011 yılının ilk 7 ayında Türkiyeʼnin Suriyeʼye yaptığı ihra-

cat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.95 artışla 1 mil-
yar 14 milyon dolara yükseldi. İhracat performansında yaşa-
nan bu azalışın ardından, en çok ihracat yapılan ilk 20 ülke
arasında Suriye bir basamak gerileyerek 19. sıraya indi. Tür-
kiyeʼnin 2011 yılının ilk 7 ayında Cezayirʼe yapılan ihracat
yüzde 4.6 oranında azalarak 877 milyon dolara, Yemenʼe ya-
pılan ihracat yüzde 35.9 oranında azalarak 141 milyon dola-
ra geriledi.

En büyük ihracat partneri Almanya 
Yılın ilk 7 ayında Türkiyeʼnin en büyük ihracat partneri

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.7 artışla 8 milyar
174 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı Almanya oldu. 
Toplam ihracat içinde yüzde 10.6ʼlık paya sahip olan Alman-
yaʼyı yüzde 6.7 pay ve 5 milyar 147 milyon dolar ihracatla İtal-
ya izledi.



CEPTE TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ!
Kamuoyuna yönelik genel bir duyuru yapmadan bir nevi sessiz sedasız şe-

kilde operatörler abonelere gönderdikleri kısa mesajlarla artık kendilerinden aylık
1.1 TL telsiz ücreti alacaklarını duyurdu. Operatörlerin Bilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurumu (BTK) ile görüşüp ortak karar aldığı uygulamaya göre artık ön öde-
meli hatlara her ay yüklenilen paranın 1.1TLʼsi telsiz ücreti olarak kesilip devlete
ödenecek. 1 Ağustos itibariyle hatlardan alınmaya başlanacak olan Telsiz Kullanım
Ücreti zaten Faturalı Hatlardan alındığı için Faturalı hatlar bu durumdan etkilenme-
yecek. Operatörler uygulamayı kullanıcılarına gönderdikleri kısa mesajlarla duyur-
du. Tüketiciler Derneği ise uygulamaya itiraz ederek bunun yasal olmadığını savun-
du ve GSM cihazlarının “telsiz kullanımı” sınıfına girmediği belirtilerek bu geri kalmış
uygulamadan hemen vazgeçilmesini istedi.

TÜRK ŞARABI FRANSIZ BUTİKLERİNDE
Dünyaca ünlü şarap şehri Bordeauxʼnun Saint

Emilion bölgesinde, Türk şarapları da satılıyor. Şara-
bın başkentinde Türk şarapları, dünyanın başlıca
markalarıyla bir arada yer alıyor.

Yılda 36 milyon şişe kırmızı şarabın üretildiği
Saint Emilionʼda 5 bin hektar bağ yetiştiriliyor. Ka-
vaklıdere Şarapları Murahhas Azası Ali Başman,
Fransaʼnın Saint Emilion bölgesinde Burgonya şara-
bı satan bir butiğin, aynı zamanda Türk şarabı da
satmasının gurur verici olduğunu söyledi. Türk şara-
bının artık belli bir noktaya gelmeye başladığını kay-
deden Başman, bu durumun gerek uluslararası ya-
rışmalarda, gerekse tadımlarda kendini gösterdiğini
ve yavaş yavaş Türk şarabının konuşulmaya baş-
landığını belirtti.

SHARAPOVA PARANIN DA KRALİÇESİ
Kortlarda fırtına gibi esen tenisin ünlü yıldızı

Maria Sharapova, paranın da kraliçesi oldu. Eko-
nomi dergisi Forbesʼun “En Çok Kazanan Kadın
Sporcular” listesinde yıllık 25 milyon dolarlık geli-
riyle zirvede Sharapova yer aldı. Derginin analizin-
de, kişisel kazancın yanında vergi, lisans geliri ve
reklamlardan elde edilen kazanç gibi veriler de dik-
kate alınarak hazırlanan listede 10 kadın sporcu
toplam 113 milyon dolar yıllık kazanç elde ederken,
erkek sporcuların 449 milyon dolarlık geliriyle kı-
yaslandığında kadınların oldukça geride kaldıkları
gözlendi.
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SUÇ EKONOMİSİNİN CİROSU 8 MİLYAR LİRA
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasıʼnın

(İSMMMO) “Suç Ekonomisinin Türkiye Bilançosu” adlı araştırma-
sına göre, 2010 yılında 27 kalemde Türkiyeʼde yasadışı faaliyet-
lerde oluşan ciro en az 8 milyar, elde edilen net kazanç ise 3 mil-
yar 250 milyon lira oldu. İSMMMOʼnun, Emniyet Genel Müdürlüğü
Faaliyet Raporu verileri ile BM ve OECD suç istatistikleri üzerinden
yaptığı araştırmaya göre, suç ekonomisi asıl olarak doğrudan
suçla elde edilen “kriminal sektör” ve kaçakçılığa dayanan “illegal
sektör”den oluşuyor.

Rapora göre, fuhuş ve eroinden 1 milyar 800ʼer milyon, esrar-
dan 1 milyar 50 milyon, insan kaçakçılığından 742 milyon 500 bin,
kaçak sigaradan 652 milyon 500 bin, korsan kitap ve DVDʼden 451
milyon 605 bin 680, organize suçtan 280 milyon, kaçak çaydan 205

milyon 740 bin, ecstasyden 200 milyon ve tarihi eser kaçakçılığından 160 milyon lira ciro elde ediliyor.

“EKONOMİK CANLANMA, 
REFORM EKSİKLİĞİNİ GİZLİYOR”

Financial Times, geniş kapsamlı Türkiye ekinde yer verdiği,
“Canlanma, Reform Eksikliğini Gizliyor” başlıklı analizinde Türk eko-
nomisini “dış şoklara kırılgan bırakan” cari açığının, “bariz tehlike”
oluşturduğunu, sürdürülebilir olmadığı, ekonominin haricen reka-
betçi olmadığını gösterdiği iddialarına yer verdi.

Ekonomi gazetesi Financial Times, siyasi konuların yanı sıra
ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Gazete, “Canlan-
ma, Reform Eksikliğini Gizliyor” başlıklı analizinde Türkiyeʼde “inşa-
at sektöründeki patlamanın boyutu, ekonomik büyümenin ne ölçü-
de inşaat sektörünce sürüklendiğini yansıtıyor. Ulusal hırsın boyutu
dikkate alınırsa da, bu muhtemelen değişmez. Ancak, hararetli ak-
tivitenin, ülkenin bir köpüğün ortasında bulunduğunun bir kanıtı olup
olmadığı sorusunu da gündeme getiriyor” iddialarını öne sürdü. 

ʻCari açık Türkiyeʼyi dış şoklara kırılgan bırakıyorʼ
Türk ekonomisinin geçen yıl yaklaşık yüzde 9 büyüdüğünü, bü-

yümenin çoğunun, ithalatı artıran, krediye dayalı iç tüketimin körük-
lediğini kaydeden gazete, şöyle devam etti: “Sonucu, bu yılda gayri
safi yurt içi hasılanın yüzde 10ʼuna ulaşması beklenen ve büyük öl-
çüde sıcak para girişleriyle finanse edilen, cari açıktaki artıştır. Bu
da Türkiyeʼyi, Euro bölgesinde tırmanan bir kriz, ABDʼdeki yeni bir
daralma veya Çin ekonomisindeki bir yavaşlama gibi bir dış şoka kı-
rılgan bırakıyor.”

“ARAP ‘KARA KIŞI’ DA 
OLABİLİR”

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Or-
tadoğuʼda yaşanan değişimin “bahar”
metaforu ile tanımlanmasına karşın,
bölgeye kara bir kışın gelmesinin de
mümkün olduğunu vurguladı. Boyner,
Ortadoğuʼdaki krizin şimdiden Türki-
yeʼyi de etkilediğini bildirdi. TÜSİAD
Görüş Dergisi Ağustos sayısında,
Arap Baharıʼnı ve Ortadoğuʼda deği-
şen siyasi iklimi ele alıyor. “Ortado-
ğuʼda Siyaset: İklim Değişiyor” kapak
sloganı ile çıkan dergide, ABDʼnin yeni
Ortadoğu politikası, Suriyeʼdeki deği-
şim ve Filistin konularını ele alan ma-
kalelere yer verildi.
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TTOK BAŞKANI, 
YENİDEN BAŞARAN ULUSOY OLDU

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK)
Yönetim Kurulu Başkanlığıʼna yeniden Başa-
ran Ulusoy seçildi. TTOKʼden yapılan yazılı
açıklamaya göre, Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayıʼnda gerçekleştirilen
Olağanüstü Genel Kurulʼda Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri ya-
pıldı. Seçimler sonucu yapılan görev dağılımı
ile Başaran Ulusoy, Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğıʼna yeniden seçilirken, Doç. Dr. Haluk Dur-
sun 1. Başkan Vekilliğine, Hakan Sukayar 2.
Başkan Vekilliğine seçildi. 

Yönetim Kurulu üyeliklerine de İlhan Akbu-
lut, Dr. Bülent Katkak, Prof. Dr. Ahmet Emre
Bilgili ve Tevfik Duru getirildi.

BAKAN ERGÜN, ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ TEST ETTİ
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Bakanlık bahçesine kurulan elektrikli otomobiller için şarj istasyonunun açı-

lışında yaptığı konuşmada, Türkiyeʼde kamu kurumları olarak ilk defa tam elektrikli bir otomobilin kullanımına ilişkin
önemli bir adım atarak bakanlığa elektrikli şarj istasyonu kurduklarını belirtti. Bakanlığa ilk etapta 5 adet elektrikli oto-

mobil (Renault Fluence) alınması için sipariş
verildiğini bildiren Ergün, bu otomobillerin kulla-
nımının ise ilerleyen günlerde başlanacağını
kaydetti. 

“İhracatta Bir Numaralı Kalem Otomotiv
Sektörü”

Türkiyeʼnin ihracatında bir numaralı kalemi
otomotiv sektörünün oluşturduğuna işaret eden
Ergün, Türkiyeʼnin orta ve ileri teknolojilerde Av-
rasyaʼnın üretim merkezi haline getirme hedefi-
ne ulaşmada otomotiv sektörünün de önemli bir
rolü olacağını anlattı. Sadece Türkiye iç pazarı-
nın önümüzdeki birkaç yıl içinde otomotiv satış-
ları itibarıyla 1 milyon rakamına ulaşacağını be-
lirten Ergün, bu nedenle iç pazarda üretim
yapan otomobil firmalarına yeni modeller üret-
melerini ısrarla tavsiye ettiklerini söyledi.

OECD’NİN ‘GELECEĞİN ŞOKLARI’ RAPORU
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD),

küresel ekonominin büyük şoklara daha sık maruz ka-
lacağı ve ekonomik ve sosyal açıdan daha ciddi so-
nuçları olacağı uyarısında bulundu. OECDʼnin “Gele-
cekteki Şoklar” raporuna göre, salgın hastalık, kritik
altyapılara düzenlenecek siber saldırı, finansal kriz,
sosyo-ekonomik çatışma, jeomanyetik fırtına gibi ge-
lecek yıllar için beş büyük potansiyel risk bulunuyor.
Küresel ekonomideki bağlantı ve insan, mal ve bilgi
hareketinin hız kazanmasıyla birlikte potansiyel salgın
hastalık ya da finansal kriz gibi ekonomik olayların ya-
yılma etkisinin artacağına dikkat çekilen raporda,
2002 yılında önce Hong Kongʼda görülen SARS has-
talığı olarak isimlendirilen “Akut Solunum Yetmezliği
Sendromu”nun, kısa sürede seyahat edenler aracılığı
ile tüm dünyaya yayıldığı hatırlatıldı.



Atatürkʼün Bütün Eserleri Tamamlandı!
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürkʼün 1903ʼten 1938ʼe kadar bütün yazı ve

konuşmalarını içeren büyük çalışma “Atatürkʼün Bütün Eserleri”nin 30. cildi ya-
yımlandı. Yalnız bir derleme ve özgün metinlere göre düzeltme olmaktan öte bir
araştırma ve keşif faaliyeti anlamına da gelen Kaynak Yayınlarıʼnın bu muhteşem
yapıtı 30. cildin yayımlanmasıyla birlikte tamamlanlandı. Yurtiçinde ve yurtdışın-
da, Cumhurbaşkanlığı Arşiviʼnden Sovyet Devlet Arşivi ve ABD Senatosu Kütüp-
hanesiʼne kadar özel ve devlet arşivlerinde gizlenen ya da kıyıda köşede kalmış
belgelere ulaşmak için özel bir çalışmanın yürütüldüğü eserde yüzlerce belge,
yazı, mektup, demeç, tutanak, görüşme ve konuşma bir araya getirildi. İlk kez ya-
yımlanan Atatürkʼe ait bu belgeler, devrim tarihimizin yeniden yazılmasını gerek-
tirecek ve tartışma yaratacak önemde. Seçkin ve değerli bilim adamları ve araştır-
macılardan oluşan 28 kişilik Danışma Kuruluʼnun yanı sıra, çok sayıda uzman
araştırmacı, arşivci, çevirmen ve redaktörün de çalışmalarında görev aldığı bu ya-
pıtla Atatürkʼü keşfetmek artık mümkün.

*Türkiye neden ʻeksen kaymasıʼ tartışmasına sahne oldu? 
*AKPʼnin mi, Türkiyeʼnin mi ekseni kayıyor, yoksa dünyanın mı?
*Sorun, Batıʼnın Türkiye çelişkisi mi?
*ABD, Rusya ve Çin faktörleri süreci nasıl etkileyecek?
*Ankaraʼnın İsrail politikası ne anlama geliyor?
*Türkiyeʼnin Ortadoğuʼdaki açılımları nasıl okunmalı?
*Araplar için Türkiye örnek olabilir mi?
*Hükümetin ʻOrtadoğu Açılımıʼ, AB süreciyle çelişiyor mu?
*ABDʼnin dünyada en başarılı olduğu ülke, Türkiye mi?
Erol Manisalıʼnın Kırmızı Kedi Yayıneviʼnden yayınlanan bu kitabı, Tür-

kiyeʼnin gidişatını etkileyen bu can alıcı soruların yanıtlarını içeriyor. Yarım
yüzyıla varan uluslararası ilişkiler birikimine dayanarak incelediği bu soru-
ları, devletlerarası ilişkilerin bütün boyutlarıyla; iktisadi, siyasi, askeri ve
kültürel yönleri kapsayacak şekilde değerlendiren Manisalı, bu kitaptaki
tezleriyle, yeni döneme yine damga vuracağa benziyor.

Erol Manisalıʼdan Can Alıcı
Sorulara Yanıtlar…
Eksen Kayması

KİTAP DÜNYASI
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Prof. Dr. Gürhan Çağlayanʼdan Farklı Bir Kitap:
“Cumhuriyet Tarihimizde Üretim ve 

Hizmet Düşmanlığı 1923-2003”
Prof. Dr. Gürhan Çağlayan bu kitabında, 1967-2009 yılları arasında Hacettepe

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesiʼndeki gözlemlerini okuyucularına sunuyor.
Dünya ülkelerindeki üretimsizlik, verimsizlik, hizmet yoksunluğu ve krizlerin sonu-
cunun sağlık kurumlarına yansıdığını anlatan Çağlayan, ülkemizde yapılan üretim
ve hizmet düşmanlıklarının hatalarını hastane personelinin çektiğini vurguluyor.
Yazar, kitapta ayrıca Türkiyeʼde üretim ve hizmet düşmanlığının devlet ve demok-
rasi, eğitim, sağlık, kadın, tarih ve müzik düşmanlıklarını da geliştirdiğine dikkat çe-
kiyor.

5 Temmuz 1946 günü resmi olarak Fransaʼnın başkanlığında son bir küresel
haçlı seferinin başladığına işaret eden yazar, Türkiye ve diğer ülkelere karşı, Batı
Avrupa ülkelerini de yanına aldığını vurguluyor ve çözüm olarak da İslam ülkeleri,
putperest ülkeler işbirliğiyle Hıristiyan olmayan devletler teşkilatı Non Christian Uni-
ted Nations (NOCUN=HOBM) kurulmasını öneriyor.

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan ʻÜç
İttihatçıʼ, değerli bir tarihçi olan Orhan Koloğluʼnun bir
dönem İttihat ve Terakki Fırkasıʼnda yer alan Aziz Ali
Mısri, Kürt Şerif Paşa ve Dukagjinzade Basriʼye dair
kapsamlı bir incelemesi. Bu üç ismin ortak noktası,
yola İttihatçı olarak çıkmaları ama sonrasında kendi
etnik kimliklerine uygun biçimde milliyetçilik yapmala-
rı. İttihatçılıktan Jöntürklüğe geçen, bir dönem Bal-
kanlarʼda Komitacı avcılığı bile yapan Osmanlı suba-
yı Aziz Ali Mısri sonradan Arap milliyetçisi oluyor. Os-
manlıʼnın Stockholm elçisi Kürt Şerif Paşa ise Jöntürk
olarak başladığı siyasi serüvenine Kürt milliyetçisi
olarak devam eden bir isim. İttihat ve Terakkiʼden
mebus seçilen, Osmanlı Meclisiʼnde Dışişleri Komis-

yonu Başkanlığı yapan
Dukagjinzade Basri de
Arnavut milliyetçiliğinin
sembol isimlerinden birisi
haline geliyor. Koloğlu, bu
kitapta İttihat ve Terak-
kiʼnin Arap, Kürt ve Arna-
vut milliyetçilikleriyle ilişki-
sini gözler önüne seriyor
ve böylelikle hem Türk
milliyetçiliği ile İttihat ve
Terakki arasındaki ilişkiyi
tartışmaya açıyor hem de
bu üç ismin geçirdiği deği-
şiklikler üzerinden Os-
manlı Devletiʼnin son dö-
nemine ışık tutuyor.

Atatürk devletçiliğinin
kaleleri olan Türkiyeʼnin
en büyük KİTʼlerinde ça-
lışmış Cazim Gürbüz.
Babasının ekmek yediği,
Ziraat Bankasıʼnın bursu
ile okumuş üniversiteyi,
4,5 yıl hizmetle ödemiş
bu bursun karşılığını.
Sonra, tarımına bir yıllık
emeğin bile az geldiği
Türk tütününün sevdalı
yari Tekelʼde başmüdür-
lük, TSEʼde Bölge Mü-
dürlüğü yapmış. Ve son
olarak, çiftçinin gerçek
kara gün dostu Toprak
Mahsulleri Ofisi Yönetim
Kurulu üyeliği yaparak

bir yıl bu kurumun aldığı kararlara imza koymuş. Bu
KİTʼler kambur mudur, kalkınmaya motor mudur, bunu en
iyi bilenlerden olması gerek. Yalnız KİTʼler mi, Gürbüz,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşa-
vir olarak Türk özel sektörünün irisiyle de, ufağıyla da iç
içe yıllardır. Kamu ve özel sektörün, her ikisinin de vaz-
geçilmezliğini, karma ekonominin yani Atatürk Ekonomi-
siʼnin en doğru yol olduğunu yazmak ve savunmak, gali-
ba onun üstüne kutsal bir vazife. Gürbüzʼün Asya Şafak
Yayınlarıʼndan çıkan ve ekonomiyi ilginç ve çekici kılma-
nızı sağlayacak bu kitabı 2. baskısıyla kitapçılarda.

“Atatürk Ekonomisi ve 
Beş Destan Adam” 
2. Baskısını Yaptı

Orhan Koloğluʼnun yeni kitabı: 
Üç İttihatçı 
Arap, Kürt, Arnavut Milliyetçilikleri
ve İttihat-Terakki 
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Temmuz Ayındaki Kutlu Günlerimiz
Temmuz’da sıcaklar zirveye ulaşır. Ancak, bu ayda bize bahar ferahlığı yaşatan nice kutlu
günlerimiz vardır. 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 20 Temmuz 1974
Kıbrıs Barış Harekatı, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1939 Hatay’ın
Anavatana Katılması, 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması… Temmuz sıcağında art
arda gelen kutlu ve mutlu günlerimizdir.

1. Dünya Savaşıʼnın galibi İti-
laf Devletleriyle, TBMM Hüküme-
ti arasında İsviçreʼnin Lozan ken-
tinde imzalanan Barış Antlaşma-
sında tüm sorunlar çözüme ka-
vuşturulamamıştı. Musul Soru-
nu, Boğazlar Sorunu, Hatay So-
runu ortada kalmıştı. Misak-ı Milli
sınırlarımızın içinde olan Musul-
Kerkük-Süleymaniye petrol böl-
gesini her ne pahasına olursa
olsun  ellerinde tutmak isteyen
İngilizler,1925 yılındaki Şeyh Sait
isyanını kışkırttılar ve bunun so-
nucunda, Musulʼu kaybettik. Ça-
nakkale ve İstanbul Boğazlarının
yönetimi ise, uluslararası komis-
yona bırakılmıştı. 

Türkiye, 1933ʼden itibaren,
Boğazlar Sorununu dünya gün-
demine taşıyarak, İsviçreʼnin Montrö kentinde uluslararası görüşmeleri başlattı. 20 Temmuz 1936ʼda imzalanan Mon-
trö Boğazlar Sözleşmesi ile egemenlik haklarımız ilgili tüm devletlere kabul ettirilmiştir. Sözleşme, 20ʼşer yıllık uzat-
malarla, geçerliliğini sürdürmektedir. Bu bağlamda, 1996ʼda geçerliliği üçüncü kez uzatıldı.

20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Adasındaki Rumlar, Yunanistanʼın “Megalo İdea” hayalleri kapsamında,
ʻEnosisʼ (Adaʼnın Yunanistanʼa ilhakı) hedefine ulaşmak amacıyla EOKA terör ör-
gütünü kurdular. Önceleri, İngiliz güvenlik güçlerini sindirmeyi amaçlayan terörist
saldırılar, sonrasında bütün şiddetiyle Türklere yöneltildi. 1958ʼde Zürih, 1959ʼda
Londra Antlaşmaları imzalanarak, 16 Ağustos 1960 tarihinde, Türk ve Rum ortak-
lığına dayalı ʻKıbrıs Cumhuriyetiʼ kuruldu. Fakat, Cumhurbaşkanı seçilen Başpis-
kopos Makarios, Adaʼdaki Türk-Rum ortaklığını ilk günden itibaren dinamitleyerek,
Türkleri azınlık statüsüne sokmak için, bir yığın ihanet projesini uygulamaya
koydu. 

15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen bir hükümet darbesiyle Nikos Simp-
sonʼu iş başına getirdi. Başpiskopos canını zor kurtararak, Adaʼdan kaçtı. Darbe-
nin ardından, AKRİTAS soykırım planı uygulamaya konuldu ve Adaʼdaki Türklere
karşı, amansız bir saldırıya geçildi. CHP-MSP Koalisyon Hükümetinin barış çağrı-
ları yanıtsız kalınca, Londra ve Zürih Antlaşmalarıʼndaki “garantörlük” görevimizi
üstlenerek, 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatıʼnı başlattık...
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23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi
1. Dünya Savaşı sonunda imzaladığımız Mondros Mütarekesi çok ağır hükümler içeriyordu. 24ʼüncü Maddeye

göre; Van, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Harput (Elazığ) ve Bitlis Vilayetleri Ermenilere peşkeş çekiliyordu. Mütarekeʼnin
ardından, “dahili ve harici bedhahlar” bir araya gelerek örgütlenmekte iken, Doğuʼnun yurtsever insanları da İstan-
bulʼda bir dernek kurmuşlardı. “Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” diye adlandırılan bu derneğin Erzurum Şubesi
10 Mart 1919 günü faaliyete geçmişti. Kongre, 23 Temmuz 1919 tarihinde toplandı. 7 Ağustos gününe kadar çalış-
malarını sürdüren Kongreye; 56 Temsilci katıldı. İstanbulʼdaki Padişah Yönetimi, 19 Mayıs 1919 günü Samsunʼa ayak
basan Mustafa Kemal Paşaʼyı Ulusal Kurtuluş mücadelesinde yalnız bıraktığı için, Gazi Paşa 7/8 Ağustos gecesi Er-

zurumʼdan Sarayʼa çektiği bir telgrafla, (yüreğine taş
basarak) bütün rütbe ve unvanlarından istifa ettiğini bil-
dirmişti. Ancak, Erzurumlular ve 15. Kolorduʼnun Ko-
mutanı Kazım Karabekir Paşa, kendisini yalnız bırak-
madılar. Oʼnu oy birliğiyle Kongreʼnin Divan Başkanlı-
ğına seçtiler. Gazi M. Kemal Paşa Kongreye sunduğu
söylevde; “Bugün doğan güneşi nasıl görüyorsam,
yarın Asya ve Afrikaʼdaki bütün esir ve mazlum millet-
lerin hürriyet ve istiklallerine kavuşacaklarını da öylece
görüyorum” diyerek, yeryüzündeki anti-emperyalist
kurtuluş mücadelesine ışık tutmuştur.

23 Temmuz 1939 Hatay’ın Anavatana
Katılması

Hatay İli (Antakya) Misak-ı Milli hudutları içinde ol-
duğu halde, Sakarya Zaferinin ardından, Fransa ile im-
zalanan 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşmasıʼnda bu konu
çözüme kavuşturulamamıştı. Fransızlar Hatayʼı ve İs-
kenderun Limanını ellerinde tutmak için çok direndiler.
Böylece, Hatay sorunu Lozanʼda da çözüme kavuştu-
rulamadı. Bunun ardından, uzun soluklu bir diplomasi
süreci başlatıldı. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ölüm-
cül hastalığına rağmen yaşamını tehlikeye atarak, şid-
detli yaz sıcaklarında Çukurovaʼdaki askeri yığınağı ve
hazırlıkları denetlemeye gitti. İşin vahametini kavrayan
Fransızlar, sonunda anlaşmaya razı oldular. 3-4 Tem-
muz 1938 tarihinde Türk-Fransız Askeri Antlaşması ve
Türk-Fransız Dostluk Antlaşması imzalanarak, yürürlü-
ğe kondu. ʻHatay Cumhuriyetiʼ kuruldu. Tayfur Sökmen
2 Eylül 1938ʼde Hatayʼın ilk ve tek Cumhurbaşkanı se-
çildi. Hatay Millet Meclisi 23 Haziran 1939ʼda “Anavata-
na katılma” kararı aldı.

24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması
30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız Büyük Za-

ferʼin ardından kaçan düşmanı takip eden Mehmetçik, 18
Eylül gününe kadar tüm Batı Anadoluʼyu ve Marmaraʼnın
güneyini Yunan işgalinden kurtardı. 11 Ekim günü, İtilaf
Devletleriyle Mudanyaʼda Mütareke (Ateşkes) imzalandı.
1 Kasımʼda Saltanat kaldırıldı. Ardından, İsviçreʼnin
Lozan Kentinde barış görüşmeleri başlatıldı. Ancak, em-
peryalist batılı devletler Osmanlı Devletinden kopardıkla-
rı kapitülasyonları (adli, mali, iktisadi ve siyasi ayrıcalık-
ları) ellerinden kaçırmamak için dayattıklarından, görüş-
meler 4 Şubat 1923 günü kesintiye uğradı. TBMM Hükü-
metinin ödünler vermeyeceğini, gerekirse bu uğurda sa-
vaşa devam edeceğini anlayınca da, 23 Nisanʼda yeni-
den görüşme masasına oturdular. Osmanlıʼnın son 250
yıllık tarihinde, savaşta Mehmetçiğin kanı ve canı paha-
sına kazanılan zaferler, konferans masalarında kaybedil-
mişti. Bu açıdan Lozan, Ulusumuzun makus talihini de-
ğiştiren stratejik bir dönüm noktasıdır.
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