esiad içindekiler

YIL 8 • SAYI 26 • NİSAN 2019
ES‹AD ADINA SAH‹B‹
Fadıl SİVRİ
GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
Ferit KORA
SORUMLU YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ
Göksel UÇAK
YAYIN KOORD‹NATÖRÜ
İ. Hakkı KESİRLİ

Türkiye
ekonomisi
nereye
gidiyor?

10 Türkiye ekonomisi’nin
zor günleri ile ilgili görüşler:
EGE CANSEN • PROF. DR.
OSMAN CAN • BARTU SORAL
• PROF. DR. C. COŞKUN
KÜÇÜKÖZMEN • SITKI
ŞÜKÜRER • AV. GÖNENÇ
GÜRKAYNAK • PROF. DR
SENCER AYATA • ABBAS
GÜÇLÜ • PROF. DR. VEYSEL
ULUSOY • DOÇ. DR. BARIŞ
DOSTER • SÜREYYA EVREN

YAYIN VE DANIŞMA KURULU
Ahmet S. TÜKEL, A.Nedim ATİLLA,
Ayşe TATARİ, Bülent ZARİF,

Av.Dr. Banu VARDAR TOSUNOĞLU,

Cemal ELMASOĞLU, Av. Devrim ÇUKUR,
Dilek GAPPİ, Günseli ÜNLÜTÜRK,
Mehmet Bülent SAĞEL,

Nihat DEMİRKOL, Reşat KUTUCULAR,
Selim TÜRSEN, Sıtkı ŞÜKÜRER,
Av. Yücel ÖZTÜRK.

BU SAYIDA EDİTÖRLER
A.Nedim ATİLLA, Deniz ÇABA,

Handan KORHAN, Işık TEOMAN

52

Endülüs’te en keyifli
gezi: Cadiz

Metro Matbaacılık Ltd. Şti.
Yahya Kemal Beyatlı Caddesi 94,
Begos 3.Bölge 35400 Buca İzmir
232.290 3311
5 Mayıs 2019 tarihinde basılmıştır.

info@esiad.org.tr • www.esiad.org.tr
ES‹AD Yaﬂam, Ege Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i yay›n organ›d›r. Dergide yer alan
görüﬂler yazarlara ait olup, ES‹AD’›n görüﬂlerini

4•5

46 31 Mart yerel seçimleri
değerlendirmeleri

60 Rotamız Ayazma...

YÖNETİM YERİ
ﬁehit Fethi Bey Caddesi 55,
Heris Tower Kat 8, 35210 ‹zmir
Telefon 232.483 8833 • Faks 232.483 3525

yans›tmaz. ‹zinsiz al›nt› yap›lamaz.

44 Makroekonomik görünüm
ve büyüme modelimiz

58 Salim Kadıbeşegil: CEO’lar
o koltuklarda hangi çivilerin
üzerinde oturuyorlar?

BASKI

www.twitter.com/egesiad
www.instagram.com/egesiad
www.youtube.com/egesiad
www.linkedin.com/company/egesiad

10

92

Mehmet Öğütçü
ile ekonomik ve
jeopolitik beklentiler
için ihtiyaç listesi

64 ESİAD ETKİNLİKLERİ
•AB Türkiye İlişkileri Zirvesi
•AB Şair Şarkıları Konseri
•İklim Değişikliği ile Mücadele
ve Sürdürülebilirlik Zirvesi
•ESİAD’tan geleceğin liderlerine
mentörlük •24 Saatlik Proje
Maratonu Clımathon İzmir’18
• Sürdürülebilir Kent İzmir •
Sürdürülebilir Tarım Konferansı
• SİNEMA PORTRE 104 • MODA108
• OTOMOBİL110 • DENİZCİ 112
• KİTAP 114

kapsamlı bir dosya hazırlayarak yeni başkanlarımızın
dikkatine sunmaya ve İzmir’in geleceği için önerilerimizi
geliştirmeye devam edeceğiz. Bu dönem komite
çalışmalarımız Tarım Üretimi ve Kent Vizyonu
komitelerimizin eklenmesiyle devam edecektir.
Bununla birlikte, İzmir’in genç işsizliği, altyapı ve ulaşım
ihtiyaçları, geliştirilmesi gereken başta kültür ve kongre
olmak üzere turizmi, körfezin daha verimli ve ekolojik
dengeye uygun olarak düzenlenmesi, teknoloji üretimi
ve yerel kalkınma modelleri gibi birçok meselesi
yeni dönemde gelişim alanları olarak önümüzde
durmaktadır. İzmir’in liman ve lojistik altyapısını, nitelikli
ve eğitimli işgücünü, çağdaş ve demokratik bakış açısını
geleceğin sektörleri ile bir araya getirerek Türkiye’ye
örnek olabilecek bir kalkınma modeli çizebileceğimize
inanıyoruz. Seçilecek yönetimden de bu bakış açısını
benimsemesini bekliyor, bu başlıkların stratejik hedefler
haline getirilmesini arzu ediyoruz.

ESİAD Yaşam’ın değerli okurları,
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2018 yılında finansal piyasalarda yaşanan çalkantılar
içinde bulunduğumuz yıla da yansıdı. İş dünyası
geçtiğimiz yıl içerisinde, inişli çıkışlı kurlardan, yüksek
faiz ve enflasyon ortamından, yükselen maliyetler
nedeniyle iç talepteki daralmadan dolayı yaşadığımız
kayıpları azaltmak için zaman kaybetmeden özel bir
ekonomik gündeme ve çözümlere ihtiyaç duymakta.
Açıklanan yeni ekonomik reform paketinin alt
başlıklarının detaylandırılarak bir an önce hayata
geçirilmesi önem taşıyor. Zira, bu yıl küresel
gelişmelerin de etkisiyle finansmana ve kaynaklara
erişim zor ve yüksek maliyetli olmaya devam edecek
gibi görünüyor. Finansman endişelerinin yanı sıra
azalan doğrudan yatırımlar ve zayıf olan özel sektör
yatırımlarının daha da azalacağı beklentisi reel
ekonomiyi etkiliyor. Reel sektör olmadan finansal
sektörün var olamayacağı gerçeğinden hareketle,
finansal darboğazın kalıcı hasar yaratmasına fırsat
vermeden, etkin önlemlerin yapıcı bir yaklaşımla
zamanında ve acilen alınması gerekiyor.
Önümüzde, uzunca bir süredir yaşamadığımız şekilde,
4,5 yıllık seçimsiz bir dönem bulunuyor. Bu dönem,
ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için önemli bir
fırsattır. Bu süreci kapsayıcı sürdürülebilir büyümeyi
mümkün kılan, üretim, teknoloji, eğitim odaklı, bütüncül
bir yapısal dönüşüm dönemi olarak değerlendirmeliyiz.
Bu doğrultuda, ivedilikle reform gündemine
odaklanılmalı; öncelikle ekonomik sorunlarımıza kalıcı
çözümler üretilmelidir.
Hukuk sisteminin etkinliğinin artırılması, bağımsız yargı
ve liyakat bazlı yönetim ile kurumların güçlendirilmesi
ve öncelik arz eden ekonomik ve sosyal alanlardaki
yapısal reformlara temelden gerçekçi yaklaşımlarla
politikalar üretilmesi en önemli beklentimizdir.
İzmir’de ve tüm Türkiye’de yerel seçimlerde seçilen
belediye başkanlarımıza başarılar diliyor, yeni
görevlerinde çıtayı yükselteceklerine inanıyoruz.
19 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Genel
Kurul Sunumu’nda ortaya koyduğumuz İzmir’in
yönetişimi ile ilgili bakış açımızı ve proje önerilerimizi

ESİAD olarak bizler şeffaflık, katılımcılık, hukukun
üstünlüğü ve hesap verme zorunluluğunun her türlü
yönetişim anlayışında içselleştirilmesi gerektiğini
düşünüyor, bunu her fırsatta dile getiriyoruz. AB üyelik
sürecinin de belirli reform alanları ile bu amaca hizmet
ettiğini görüyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’nin Avrupa
Birliği hedefinden sapmaması gerektiğine inanıyoruz.
Çoğulcu, özgürlükçü, demokratik rejimler dünyada refah
ve barışı sağlamakta açık ara öndeler. Sosyal refahı
sağlamadan ekonomik güçten bahsedemeyeceğimiz
gibi, yüksek insani standartları oluşturmadan da
sanayideki dönüşümden bahsedemeyiz.
Değerli Okurlar,
12. Dönem Yönetim Kurulu olarak iki yılı geride
bıraktık. Bu süre zarfında, dergimizde de yer
verdiğimiz üzere sizlerin değerli katkı ve katılımlarınızla
jeopolitik gelişmeler, küresel rekabet ve AB ilişkileri,
ekonomik gelişmeler, tarımda sürdürülebilirlik ve
dijital dönüşüm başlıklarında çok sayıda etkinlik ve
faaliyet gerçekleştirdik. 2018 yılı başından itibaren
genç üniversitelilerle, meslek liseleriyle iş dünyasına
adaptasyon ve mentörlük projelerimiz, proje pazarı
etkinliklerimiz üyelerimizin çok değerli katkılarıyla
devam etmektedir. Mart ayında Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı ve Global
Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Prensipleri
(WEPS) Ege bölge yürütücüsü olduk. 2018 yılında
başvurusunu gerçekleştirdiğimiz, Avrupa Birliği sivil
toplumun geliştirilmesi projesini yürütmeye hak
kazanarak bölgemiz sivil toplumunun gelişmesi için
imkânlarımızı arttırdık. Bu etkinliklerimizi sosyal medya
hesaplarımızdan ve internet sitemiz üzerinden takip
edebilirsiniz. Sizlerin değerli görüş ve katkılarınızı alarak
ESİAD’ı daha güçlendirmek, yeni pencereler ve gelişme
alanları yaratmak en önemli arzumuzdur.
Bu düşüncelerle, dergimizin hazırlanmasındaki değerli
emekleri için yayın komitemize şükranlarımı sunuyor,
keyifli okumalar diliyorum.
Saygılarımla,

Fadıl Sivri
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Esiad Yaşam okurları,
Türkiye ve Dünyada gündem o kadar hızlı değişiyor
ki bu dergiyi hazırlarken devamlı yeni gündem
maddeleri ile içerikleri yeniliyoruz ve bu da derginin
basımını geciktiriyor maalesef…
Bugünkü ekonomik koşullarda reklam gelirlerinin
azaldığı bir ortamda yine de sizlere ulaşabilmenin
mutluluğunu taşıyoruz.
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ENFLASYON, DEVALÜASYON
Ülkemizde Ağustos ayında yaşanan ani döviz krizi ve
buna bağlı olarak kurların ve faizlerin önemli ölçüde
yükselmesi ile ortaya çıkan sonuç ekonomi ve tüm
reel sektörde ciddi yaralara sebep oldu. Birçok
şirket stabil olan dövize dayalı kredi kullanması ve
TL ile mal satmaları nedeni ile çok önemli zararlara
uğradı. Konkordato talep eden şirketler kuyruğa
girdi, bazılarının iflası istendi. Yıllardır uygulanan
bastırılmış kur politikasının hiçbir zaman faydasını
görmedik.
AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI
Herhangi bir sektör zarar görmeye başladığı zaman
domino taşı etkisi ile tüm piyasalar, birbirine bağlı
tüm sektörler çok ciddi boyutta zora düştü…
Sonuç ne oldu; kapanan işyerleri, işten çıkarılan
beyaz ve mavi yakalılar, iflas eden firmalar…
Bunun yanı sıra durumlarını kurtarmaya çalışan
veya bu durumu fırsatçılığa çevirerek tüketim
ürünlerine yapılan anormal zamlar neticesi
yaşananlar tüm halkı etkiledi.

Üretim, istihdam ve ihracata bu kadar ihtiyacımız
varken yaşananlar gerçekten çok vahim oldu…
Kur politikalarının ülke ekonomisine bu kadar zarar
vermesine artık asla müsaade etmemeliyiz.
wBunun spekülatif yararları haricinde kimseye
faydası yok, işin Türkçesi bu…
SEÇİMLER
Türkiye yerel seçimlerde önemli bir sınavdan geçti.
17 milyona yaklaşan nüfusu ile kendi başına bir
ülke gibi olan İstanbul’da ve başta Ankara, Mersin,
Adana, Antalya’da başka siyasi partilerin adayları
kazandı. Bu durum Türkiye’nin siyasi yelpazesinde
seçmenin çoğulcu demokrasi içerisinde yaşamak
istediğini gösterdi.
Seçmen, Anadolu toprakları üstünde her kesimden
bireylerin bağımsız hukuk düzeni içerisinde, her
bireye, her düşünceye eşit yaklaşımla bir yönetim
düzeni istediğinin mesajını verdi.
Türkiye’de barış ve kardeşlik içinde yaşamak
isterken ekonomik olarak üretim, istihdam ve ihracat
yapmaktan başka şansımız olmadığını, bunun için de
büyük Türkiye hedefimizde adım adım değil koşarak
çalışmaktan başka şansımız olmadığını net olarak
biliyoruz.
Saygılarımla,
Ferit Kora
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Yayın Komitesi Başkanı

dosya ekonomi
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Ege Cansen:

“Bütçeyi sıkarak gelirleri
bastırmamız lazım ama
bu arada da firmaların
yaşayabilmesi için parayı
gevşetmemiz lazım.”

n Osmanlı düşünce

Türkiye Ekonomisi” diye bir isim verdim. Çünkü bir kültür, bu bir günde
oluşmuyor ki, taa gerilerden geliyor.
Kapitülasyonlar ne zaman başlamış,
ilk borç ne zaman alınmış, niçin alınmış... Bizim bir düşünce formatımız
var, bu Osmanlı’dan geliyor. Osmanlının
düşünce tarzıyla gidiyoruz, içinde çok
önemli oradan tebaruz ettiğimiz kalıplar inanışlar, davranışlar var.
Buradaki tespitim, özellikle bugünlerde
yaşadığımız krizin kök sebebini arıyoruz
ya, kök sebebi işte burada, Osmanlının
yaklaşımı.

yor. Yani milli geliri artırmak değil, devlet
gelirini artırmak için yapılıyor. Ne yapıyor
Osmanlı, vergi alıyor alabildiği kadar. Bir
çok yeri işgal ediyor ve vergiye bağlıyor,
“senede şu kadar ödeyeceksin, ben
de seni koruyacağım” diyor. Hani şimdilerde Trump “biz Avrupa’yı koruyoruz bize para versinler” diyor ya, Suudi
Arabistan’a da “seni ben desteklemesem 3 haftada buharlaşırsın” diyor ya
hemen hemen aynı durum. Osmanlı da
aslında geçmişin Amerika’sı gibi bir çok
yerde bir savunma sistemi, bir düzen
kuruyor, paralar buradan geliyor.

Bugün sizinle sohbet edeceğiz, bir şeyler anlatacağım, yıllardan beri biriktirdiğim, irdelediğim, süzgeçten geçirdiğim
bazı kavramları nakledeceğim.
Şimdi ben bu sunuma “Neo Osmanlı

Şimdi bakın, tespitlerimden birini söylüyorum; Acaba milli gelir kavramı var
mıydı Osmanlı’da? O zaman milli gelir
diye bir kavram yokmuş, ama devlet
geliri kavramı var. Bütün her şey devlete finansman temin etmek için yapılı-

Bir zaman sonra para alamaz hale geliyorum çünkü askeri gücümü kaybediyorum, o zaman da borç alıyorum. Yani
bugünlere gördüğünüz gibi borç aldık,
borç çevirdik... “IMF’e gitmem ama
Londra’ya giderim” dedik.

ESİAD geçtiğimiz ay ekonomi yazarı
Ege Cansen’i üyeleriyle buluşturdu.
Cansen, “Neo Osmanlı Türkiye Ekonomisi, Kriz Ortamında Geniş Açılı Bir
Yorum” adını verdiği sunumunda Türkiye ekonomisinin bir çok sorununa
değindi ve kendi yorumuyla çözüm
önerilerini sıraladı.
Sizlere sunumun geniş bir özetini Ege
Cansen’in anlatımıyla sunuyoruz.

tarzıyla gidiyoruz.

dosya ekonomi
12•13

Şimdi, demokraside sosyal kontrat,
Jean Jaques Rousseau’nun söylediği
gibi toplumsal anlaşma var. Politikacı
“beni seçin” diyor. Vatandaş da bakıyor,
sana niye oy vereyim? Yani bir sebepten bahsetmiyoruz, bir çok sebepten
oluyor. Çok cami yap falan filan, öteki
de Atatürk heykeli dikelim, birisi de bağlama korosu, öbürü de bale olsun falan
filan. Ama temel bir şey var, efendim
milli gelirimiz senede yüzde 5, civarında
artacak, reel artış 3,5 artıyor... 2.000
Lira aylık kazancınız olsa ne eder? 60
Lira. Ben size %5 büyüme vaat ediyorum, düş nüfus artışını, ayda 60 Lira, al
başına çal ne yapayım 60 Lirayı?
Yüzde 5 iyi bir büyüme hızı... Ama
vatandaş “o beni kesmez” diyor. “Sen
ne yap yap, bu nüfus artışı da çıktıktan
sonra geri kalan 60-70 değil, 300 falan
olsun” diyor. Öyle istiyor vatandaş, elde
yok ayakta yok, çocuklar giysi istiyor
falan. Toplumsal bir mukavele yapacağız değil mi? Politikacılar oturuyor partide hesap yapıyor, ne yapabiliriz diye?
Haydi 5, haydi 6 büyüyelim, düş nüfus
artışını 1.5, ne kaldı geride çarp 4’le...
Yani bunu söyleyemeyiz. E bir de yatırım yapacağız, hepsi tüketime gitmeyecek ki bunun. Ne yapalım? Biz vatandaşı üzmeyelim, gidelim dışarıdan borç
alalım, onu dağıtalım. Türkiye ortalama
yüzde 5 cari açık verdi geçtiğimiz 16 yıl
her sene, 50 milyar Dolar civarı, zaten
%5 büyüdü. Aslında cari açığı milli
gelire ilave edersek toplam harcama

çıkıyor. Yani milli gelir artışı kadar dış
borç aldık. Yani babamıza 2.000 Lira
maaşta 60 Lira zam geldi, 60 Lira da
borç aldık, yedik.
Şimdi, bu dış borç hadisesi, 100 tane
gerekçesi var. İşte hızlı kalkınacağız, çok yatırım lazım, hepsi bunların
palavra. Esas seçmenle seçilen arasındaki mukaveleden doğuyor. Diyor ki ne
yap yap benim gelirimi hızlı arttır. O da
“baş üstüne” diyor, gidiyor borç alıyor.
Şimdi hemen aklına ne geliyor? Altyapı
ve bayındırlık yatırımlarını dış borçla
yapalım, sanayi yatırımlarını da yabancı
sermaye ile yapalım, gerisini de yeriz.
Nasıl finansman? Lokum gibi derler ya,
gördünüz mü?

n Büyük ekonomiler

küçüklerin pusulasını
şaşırtır.

Şimdi efendim burası çok önemli. Diyelim ki elimizde bir pusula var, çok kuvvetli bir manyetik alana girerseniz elinizdeki pusula şaşar, size doğru yönü
göstermez. Büyük ekonomiler de bütün
küçük ekonomilerin pusulasını şaşırtır.
Geçenlerde İngiliz Büyükelçiliği’nin Türkiye’deki ekonomi dairesi müdürü geldi
bana, uzun bir sohbet yaptık. Dedim
ki, bu büyük ekonomiler kuvvetli man-

Almanya o kadar kuvvetli
manyetik alan ki, bütün
Avrupa ülkelerinin
pusulasını şaşırtıyor.
Yani bir adam düşünün,
beraber koşuyorsunuz,
adamda muhteşem
bir ciğer var, kas var,
bir hızlanıyor, siz nefes
nefese kalıyorsunuz. Bir
de dönüp, “Yahu nerede
kaldın? Bekleyeyim seni”
falan diyor. Sana biraz
daha borç verebilirim
gibisinden, o sırada bir
iki de çakıyor. Herkesin
pusulası şaşıyor.
yetik alan yaratıyorlar, biz kendimize
göre bir yol bulunca hop pusula şaşıyor. Almanya büyük bir manyetik alan,
Avrupa’nın ortasında bir tarafında Hollanda, bir tarafında Avusturya, biraz
üzerinde kuzey ülkeleri ama Almanya o
kadar kuvvetli manyetik alan ki, bütün
Avrupa ülkelerinin pusulasını şaşırtıyor. Yunanistan aptal olmuş, İtalya aval
aval bakıyor, İspanya öyle, Portekiz
öyle, İngiltere bile “brexit yapıyoruz, bu
Almanların pusula şaşırtmasından kurtulmak istiyoruz” diyor.
Yani bir adam düşünün, beraber koşuyorsunuz, adamda muhteşem bir ciğer
var, kas var, bir hızlanıyor, siz nefes
nefese kalıyorsunuz. Bir de dönüyor,
“yahu nerede kaldın? Haydi bekleyeyim
seni” falan diyor. İşte sana biraz daha
borç verebilirim gibisinden, o sırada da
tabii bir iki de çakıyor. Herkesin pusulası
şaşıyor. Şu Yunanistan’ın düştüğü hale
bakın, milli gelirleri %30 aşağıya gitti.
Şimdi 90’lı yılların sonuna doğru pasifikte bir kriz oldu, o zaman Taylandlı bir
iktisatçının makalesini okudum. Tayland müthiş bir krize girmişti, perişandı.
Diyor ki adam, “biz bir yat limanı yapmıştık, kendi halinde teknelerimiz vardı,
bu arada iki üç kocaman yat en düşük
hızla gelip demirlediler, derken bunlar
hızla bir çıktılar, marinanın içinde 2,5
metre dalga oldu ve bizim tekneler birbirine çarptı, kırıldı.”

Bu yabancı sermaye girerken bir hoş
oluyor ama çıkışı hakikaten berbattır.
2000 krizinden önce biz bu konuları
tartışıyoruz, rahmetli sevgili arkadaşım
profesör Salih Neftçi, eski Merkez Bankası Başkanı Saraçoğlu ile birlikte, herkes yabancı sermayenin çıkışı felaket
getiriyor konusunda hem fikir, dünyada
da tartışılmış bir konu bu. Ne yapalım? İşte o zaman dediler ki bunun girişine engel koymak lazım, çıkışına engel
değil. Çünkü yabancı sermayenin çıkışı
çok büyük tahribat yapıyor.
Şimdi efendim, 200 küsur sene önce
yaşamış İngiliz filozof Adam Smith
“Ekonomiyi görünmez bir el yönetir” diyor. Aynen doğru söylüyor, ama
nedir bu görünmez el? Görünmez el
fiyat mekanizmasıdır, yani kocaman bir
makine düşünün, onun içinde bir regülatör var, fiyat mekanizması, bunun
içinde de bir transistör var, ama esas
parça bu, onun adı para. O transistör
varsa bu regülatör çalışıyor, o regülatör
çalışınca ekonomi çalışıyor.

n Fizibilite hesapları

neden dövizle yapılır?
Şimdi parayı tarif edelim, bilenler bilmeyenlere anlatsın, ben bilmeyenler için
anlatıyorum. Paranın 4 tane işlevi vardır,
bir tanesi alışverişe yarar, parayı verirsin
bir şey alırsın. Bir tanesi ölçü birimidir.
Bir tanesi tasarruf aletidir. Dördüncüsü
de ertelenmiş borçları ödeme akçesidir. Şimdi tersten başlayalım. Türkiye’de
on yıllık bir mukavele yapsanız, borç
mukavelesi veya kira mukavelesi, Türk
Lirası ile yapabilir misiniz? Yapamazsınız, zaten böyle bir kredi de alamazsınız. Bu “Deferred Payment” dedikleri, ertelenmiş ödemeler için stabil bir
paraya ihtiyaç var. İşte döviz deniyor
bunlara, “Hard Currency” deniyor. Aynı
zamanda servet biriktirme aracı. “Yastık altındaki Dolarlarınızı çıkarın” lafını
çok duydunuz değil mi? Peki, “yastık
altındaki Türk Liralarınızı çıkarın” dendi
mi hiç? Duydunuz mu öyle bir şey? Ya
altındır, ya dövizdir yastık altında, kimse
Türk Lirası saklamadı. Demek ki bir
biriktirme aracı da değil. Gelelim ölçü
birimi olmasına, Devletin kendi yaptığı fizibilite, bütün özel sektörün yaptığı
fizibilite, hepsi dövizledir. Yani fizibilite
hesabı dediğiniz şey dövizle yapılıyor.
Türk Lirası tek fonksiyonlu, tek işlevi var,

tedavül aracı, diğer fonksiyonları yok. O
zaman Türkiye’de 2 para var, bir döviz,
bir Türk Lirası var. Çift paralı sistemle
ilgili doğru dürüst teorik bir çalışma yok.

n Yüksek faiz,

düşük kur.

Bizim Amerika’dan gelmiş arkadaşlarımız, hala Amerika’dan öğrendiği lafı
tekrar ediyor. Efendim faizi artırırsak
enflasyon düşer, yahu oradaki mekanizma ne, buradaki mekanizma ne?
Şimdi Türkiye’de ne oldu? Benim sloganlaştırdığım bir şey vardı, “yüksek
faiz, düşük kur”.
2001 Ekim ayında Dolar 1.75 Liraydı,
Şu an ezberimde değil ama herhalde
2011’de 1.80’di. Peki, o arada kümülatif enflasyon ne oldu? Yani düşünün
Türk Lirası ne kadar değerlendi. Yani
bastırdık üstüne, yüksek faiz diyorlar ya, verelim yüksek faiz, niye? Cazip
olsun da yabancılar gelsin diye. Tamam
bunu bastırdın, ne fırladı bu sefer?
Cari açık fırladı. Ne kadar fırladı? Tam
610 milyar Dolar AKP zamanında cari
açık verdik. 610 milyar Dolar, el alemin
parasını aldık. Alt alta, al işte interneti,
her seneki cari açığı alt alta yazın. Bu
kadar basit yani, sen nereden biliyorsun onu? Ben bilmiyorum. Açın internete girin, 2003’den itibaren cari açık
610 milyar Dolar. Bunun bir kısmı doğrudan yabancı sermaye ile, bir kısmı bilmem neyle. Aşağı yukarı 475-480 milyar Doları da bugün out standing yani
duran dış borç. Bu nasıl oldu? 10 sene
süreyle Türkiye’de her sene %8-10 enflasyon oldu ama Dolar kıpırdamıyor.
Böyle zırva şey olur mu? Her şey oluyor efendim, ne oluyor ondan sonra?
Kanada’dan mercimek, nohut, bilmem
nereden et, Ukrayna’dan saman, efendim ucuza geliyor, tabii ucuza gelir, sen
Doları ucuzlatmışsın, yoksa yani onlar
Türk Lirasına satmıyorlar ki, Dolarla
satıyorlar. Tuhaf bir şey şimdi, biz de
diyoruz ki bu köylü mü tembel, herkes
birbirine bakıyor, bütün Maraş mercimek yetiştirirdi, Türkiye’ye Kanada’dan
mercimek geliyor, Hindistan’dan nohut
geliyor, Kaliforniya’dan badem geliyor. Şimdi bunlara hep mikro düzeyde
bakıldı. Sen paranı aşırı değerli kılmışsın, hiçbir şey tutmuyor. Bir tabir vardır, çobandan odacı yaparsın ama odacıdan çoban yapamazsın. Sen milleti

köyde geçinemez hale getirirsen, onlar
da şehre gelir. Bir daha kim gider aynı
hayvanın peşinde dolaşır?
Gazeteci gitmiş Rize’ye, bir sürü işsiz
kahvede oturuyor, demiş ki, “siz niye
çalışmıyorsunuz?” Cevap; “iş yok çalışamıyoruz”, “Niye çay toplamıyorsunuz?”, “Ya bırak onu Gürcüler topluyor”
demişler. Hem gülün hem düşünün.

n Dolarla deflasyon.
Bir diğer konu; çalışmıyor ama aç
değil, çünkü işsizlik gelirsizlik anlamıyla
eş değil, demek ki bir şekilde geçimini temin ediyor. Aç kalsa insan dağları parçalar. Yani öyle bir sistem var ki,
havuz falan bir yerden bir şeyler geliyor.
İnsan iktisadi bir hayvan. Yani siz ithal
mama yemiş bir köpeğe burada kemik
gösterseniz gelir mi? Zaten karnı şişmiş
uyuyor, ancak aç köpek gelir.
Burada ters bir çalışma var. ne yapıyoruz biz, ben makale yazıyorum, diyorum ki, Türkiye’de Dolarla deflasyon var.
her şey Dolarla ucuzladı biliyor musunuz? Geçen gün iki arkadaş bir balıkçıya gittik, hali vakti yerinde, benim de
hamdolsun geçim sıkıntım yok, ayıptır
söylemesi jumbo karides söyledik, dört
jumbo karides, bir porsiyon ızgara, hani
öksüz doyurur derler ya öylesinden.
Seksen Lira porsiyonu, dört tane, biz de
bu arkadaşla zaman zaman İngiltere’ye
gideriz, dedim Ali, sekiz pound, yapma
yahu dedi, dedim ya pound sekiz
Lira, bu da 80 Lira. Sekiz pounda siz
Londra’da değil karidesi, dayak yersiniz. Tanesi belki 8 pound olabilir, o bile
yetmeyebilir. Her şey ucuzladı ya, ben
şimdi ne yesem Dolara çeviriyorum,
bedava alıyorum, ucuzladı memleket,
her şey ucuz. Benim kiralık bir evim var,
yeni bitti, kiraya verdik, 3.000 Lira. “Çok
güzel bir ev, kaça verdin” diye soruyorlar, “500 Dolara verdim” diyorum.
“Aaa New York’ta böyle bir yer 4.000
Dolar” diyorlar, mümkün olsa götüreceğim New York’a 4.000 Dolar alacağım.
Mersin’de dededen kalma bir yerim var,
aylığı bin Lira, ne ediyor? 130 Dolar.
Kaloriferli, asansörlü apartman katı.
Denize 150 metre mesafede, şehrin
en merkezi yerinde, her şey ucuzladı,
niye pahalılıktan bahsediyorlar bilmiyorum. Doları olana pahalılık falan yok
yani. Dolarla düşünün lütfen böyle oturup menfilik yapmayın fiyatlarla, bölün
Dolara bakın her şey ne kadar ucuz.
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Efendim faizi artıralım ki
döviz düşsün, tamam
düşsün, çok güzel olur,
iyi de olur ama sonra
ne oldu? Cari açık
bilmem ne kadar arttı.
Peki, bu borcu biz nasıl
ödeyeceğiz? Bir tabir
vardır, hem pastayı
yiyorsun hem pastam
nerede diyorsun...
Burada temel bir şey söyleyeceğim.
İki tane istikrar var, fiyat istikrarı, finansal istikrar. Mesele fiyat istikrarını temin
ederken finansal istikrarı bozmamaktır. Yoksa bunu bozduğumuz zaman,
dönüyor diğerini bozuyor.
Nedir finansal istikrar çok basit olarak iki şeydir. Cari açığınız olmayacak,
bütçe açığınız olmayacak. Ama esas
olan cari açık, ayrıca bu varlık fiyatları
balonu da çok tipik bir finansal istikrarsızlık göstergesidir. Gelişmiş ekonomilerde kriz buradan çıkar. Varlık fiyatları
enflasyonun çok üstünde artınca kriz
çıkar. Bizlerde ne yapıyor bu hadise?
Dönüyor, devalüasyon, devalüasyon ne
yapıyor, enflasyonu patlatıyor. Hani fiyat
istikrarını temin etmiştik? Nereden çıktı
bu enflasyon? Tabii ki devalüasyondan
çıktı. Yapılan bütün zamlar ne? Efendim
işte Dolar bu kadar olunca her şey yükseldi. Peki, kim dedi sana o Doları öyle
bastır, düşük tut diye? İşinize öyle geldi
siz düşük tuttunuz.

n Türkiye’de tasarruf
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açığı yoktur.

Şimdi geldik esas komik meseleye... Türkiye’de tasarruf açığı vardır. Öyle değil mi? Ben yoktur diyorum. Türkiye’de tasarruf açığı yoktur.
Türkiye’de tüketim fazlası vardır. İkincisi kamu iç borcunun düşük olması
güçlü yanımızdır. Eğer kamu borcunun düşük olması kötü bir şey olsaydı,
Japonya’nın batması lazımdı. %230,
Almanya’nınki %90, Belçika %105,
İtalya %110, Amerika %151, böyle bir
şey. Ayrıca şunu söyleyeyim, o rakamlar da yanlış.

Muhasebede, bazen bilanço dışı
rakamlar bilanço içine sokulur. Yani
garanti vermişsem nazım hesaplarda
onu getireceğim buraya koyacağım.
Sen köprü geçişine garanti ver, her
bir şeye garanti ver, sonra onlar borç
gözükmesin.
Binali Yıldırım bey İzmir milletvekili, sizin
hemşeriniz diyor ki, “bir çukur verdik,
karşılığında hava alanı aldık”, ben yazıyorum... Türkiye’nin en büyük kara deliğidir. Müteahhite vermeseydiniz, devlet hava meydanları kendisi yapsaydı,
yine müteahhit yapabilirdi ama sahip
olmazdı. Müteahhite vermek demek,
müteahhit sahip olacak demek değil
ki, o zaman kim kime çukur vermiş olacaktı? Devlet kendi kendine mi çukur
verecekti?
Yüksek faiz tasarrufu artırır, hayır aksine
azaltır. Bunu size matematiksel olarak
anlatayım. Ekonomide tasarruf ölçülmez, ekonomide yatırım ölçülür. Yatırım
da tasarrufa eşittir denir. Tanım böyledir. Denklemleri de böyle yazılır. Yatırım
kadar tasarruf vardır. Cari açık da karşılanmayandır denir, onun için ona başkalarının tasarrufunu ithal ettik denir. Bu
denklem böyle yazılır.
Türkiye’de ne kadar tasarruf açığı var
eşittir cari açık. Bu kadar basit. Yani
malum dövizin faizi, yükseldiği zaman
sanayici, Türkiye’de çok mu yatırım yapar? Tam aksi az yatırım yapar.
Amerika’da faizler 9’a,10’a çıksa, Amerikalılar daha çok mu yatırım yapıyor?
Daha az yatırım yapar. Yatırım azalıyorsa, tasarruf da azalıyordur.
Niye bu karışıyor biliyor musunuz?
Tasarrufla, tasarruf mevduatı lafı karış-

tırılıyor. Tasarrufun üç kaynağı vardır.
Hane halkı, şirketler, bir de kamu. Esas
tasarruf şirketlerden olan. O da şirketin
yaptığı yatırımlar demektir. Şimdi diyelim ki ben tasarruf ettim paramı yatırdım. Nereye yatırdım? Bankaya yatırdım. Beyefendi de gitti, bankadan
benim yatırdığım para kadar borç aldı.
Ve olmadık yerlerde yedi parayı. Şimdi
bu ülkede tasarruf var mı, yok mu?
Şimdi bana sorarsanız, ben tasarruf
ettim. Benim verdiğimi ödünç alan ne
yaptı? Tüketti.

Benim tasarruf etmem,
tasarruf etmek değil
ki. Onu ödünç alanın
ne yaptığıdır önemli
olan. Yatırım yaptıysa
tasarruftur. Yok yere
tüketmişse, bu tasarruf
değildir.
Şimdi bu benim yıllardır uğradığım
Musevi tüccar abimiz vardı Sirkeci’de,
“be kuzum bu memlekette piyasa bir
amel olur, bir kabız” derdi. Şimdi kabız
dönemindeyiz. Bende bakarım şöyle
6-7 ay sonra yine cıvımış. Onun için de
dedim ki çocuk gibi bu Türkiye ekonomisi infert ekonomi, 39 ateşle yatıyor
ama ertesi gün futbol oynuyor. Fakat bu
sefer altına bir cümle yazayım da kendimi emniyete alayım. Uzun sürerse bu
hadise, ertesi güne değil de, ertesi haftaya, ertesi aya kalırsa futbol oynaması,
adam da geldi bunu söyledi demesinler
diye bunu da yazdım. Hadi size geçmiş
olsun. Bu hikayemiz burada bitti.
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Prof. Dr. Osman Can:
“Hukuki kriz hem siyasal krizi,
hem de ekonomik krizi tetikler.”

D

osya konumuzun bir bölümünü de
hukuk sistemimizdeki gerilemenin
ekonomik kriz üstüne etkilerine ayırdık.
Ülkemizin demokrasi kayıplarından,
yerel yönetimlerin önemine kadar birçok konuda Prof. Dr. Osman Can sorularımızı yanıtladı.
2018, ekonomik kriz yılı olarak kayıtlara geçti. Bugüne gelen süreçte
Türkiye’deki hukuk sisteminin etkisi
nedir size göre?
Hukuk ile ekonomi, ikisi de bireysel ve
toplumsal hayatımızın merkezinde yer
alır. Ekonomi, hayatın üzerine inşa edildiği maddi gerçekliktir. Bireysel hayatımız, talep ve beklentilerimiz, yaşam ve
geçinme kaygımız ekonomiyle ilgilidir.
Bir siyasal sistemin meşruiyeti, bireysel
ve toplumsal beklentilere cevap verebilmesine bağlıdır. Ekonomi bu nedenle
bireysel, toplumsal ve siyasal yaşamımızın temel dinamiği haline geliyor. Aynı
şey hukuk için de geçerli. Hukuk, bireysel ve toplumsal adalet ve adil bir siyasal yapı beklentisiyle ilgilidir. Bu da yaşamımızın temel dinamiğini oluşturuyor.
Hak kavramı, sahip olduğumuz, üzerinde tasarrufta bulunduğumuz değerler, mallar ve pozisyonlarla ilgili, haliyle
ekonomiyle ilgili. Hukukun işlediği yerde
ekonomi güçlenir, çünkü can ve mal
güvenliği sağlanmış olur, ticaret, mal ve
hizmet paylaşımı, buna bağlı olarak üretim artar. Ya da tam tersi. Bu nedenle
hukuk ve ekonomi ikisi birbiriyle doğrudan ilişkili ve her ikisi, doğrudan siyasal
yapıyla ilgili. Ekonomik yaşam, rasyonel
işleyen, öngörülebilir kurallarla hareket
eden; işbölümü, denge ve denetimini
gerçekleştirmiş siyasal yapı ve karar
mekanizmalarına ihtiyaç duyar. Hukuk
da aynı şeyi ister: Rasyonel bir yönetim,
öngörülebilir kurallar, bu kurallar çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde
işleyen yargı sistemini, engelsiz adalete
ulaşım imkânlarını zorunlu kılar. Dolayısıyla üçü birbiriyle ontolojik bir ilişki
içinde. Rasyonel, meşru, öngörülebilir,
makul ve objektif normlara göre işlemeyen, rasyonelliğini kaybetmiş bir siyasal
yapı ve karar mekanizmaları, ekonominin sağlıklı gelişmesi için ihtiyaç duyulan alt yapıyı çökertir. Bu aynı zamanda

hukuk için de geçerli. Bir ülkenin siyasal karar mekanizmaları rasyonelliğini
kaybettiyse, yargının ayakta durması
çok önemli. Hukuk sistemi çöktüyse,
siyasi karar mekanizmalarını rasyonelleştirecek en önemli etken devre dışı
kalır. Hukuki kriz hem siyasal krizi, hem
de ekonomik krizi tetikler. Türkiye’deki
durum, “hukuk krizinin tetiklediği siyasal krizin tetiklediği yargısal krizin tetiklediği ekonomik kriz” olarak da özetlenebilir.

Demokrasinin
güç
kaybetmesi,
ekonomide olduğu gibi, toplumsal
ve sosyal kırılganlığı da artırıyor.
2010’dan 2017 referandumuna olan
süreci değerlendirdiğinizde nasıl bir
tablo görüyorsunuz? Nerelerde hata
yapıldı?
Kuşkusuz tek hat üzerinden siyah
ve beyaz netliğinde ve açıklığında bir
hüküm tesis etmek mümkün değil.
Ancak en azından siyasal-anayasal
eksende özetle şunu söyleyebilirim:

“Gezi olayları, 17-25
Aralık, Cumhurbaşkanlığı
seçimi, 2015 krizleri...
Nihayet 2017 Anayasa
değişiklikleriyle sistem
rasyonelliğini kaybetti,
anayasa standartları
itibariyle dibe vurdu.
Şu anki sistem Türkiye
için sürdürülebilir değil,
süreklileşen kriz dışında
olumlu sonuç olamaz.”

2010 referandumu, Türkiye’de 2002
ile başlayan süreçte demokratik temsil mekanizmalarından doğan sonuçlar ile devletin anayasal düzeni arasında
yaşanan, uzlaşıya çok izin vermeyen
gerilimin popüler halk oylaması suretiyle
ve kırılma yoluyla çözümlenmesi çabasıydı. Bu referandumda oylanan anayasa paketi, esas itibariyle Türkiye’de
hakim yapının ve militarizmin tasfiyesi,
buna bağlı olarak demokratik bir anayasal düzenin inşasının imkanı olarak
değerlendirilmişti.
Bu değerlendirme uluslararası düzlemde, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından da paylaşılmaktaydı.
Genel kabul, bu değişikliklerin doğru
yönde atılmış bir adım olmakla birlikte,
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yeterli olmadığı, ardından zaman kaybetmeden demokratik liberal bir anayasal düzenin inşasının gerekli olduğuna
işaret etmekteydi.
Ancak beklenmedik iki gelişme oldu. İlki
Mecliste kabul edilen anayasa paketinin Anayasa Mahkemesi’nin müdahalesiyle, yargıda çoğulculuğu sağlama
yeteneğini kaybetmesiydi.
Diğer gelişme ise, 2011 seçimleriyle
başlatılan yeni anayasa sürecinin akamete uğraması oldu. Bu süreç Türkiye bakımından tarihsel bir fırsattı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa halk
demokratik yöntemlerle demokratik bir
anayasa yapacaktı. Ancak bu girişim
de siyaset kurumunun sorumsuzluğuna
kurban gitti. İktidar partisi tek taraflı bir
başkanlık sistemini dayattı. Anamuhalefet partisi eski anayasal düzenin ideolojik tercihlerinin değişmezliğinde ısrarcı
oldu. Bir muhalefet partisi etnosentrik
kadim tercihten vazgeçmedi. En küçük
muhalefet partisi ise bölgesel etnik ve
kültürel ajandasını öncelikli kıldı. Dolayısıyla her siyasi parti kendi öznel bagajıyla süreci bir bakıma sabote etti.
Türkiye’yi taşıyamayan sistemin değişmesi hedefi, bir başka bahara kaldı.
2010’daki büyük beklentiler kısa sürede
büyük hayal kırıklıklarına yol açtı. Türkiye hızla anayasal krizlere sürüklendi.
Gezi olayları, 17-25 Aralık, Cumhurbaş-

kanlığı seçimi, 2015 hükümet krizleri...
Nihayet 2017 Anayasa değişiklikleriyle sistem rasyonelliğini kaybetti, anayasa standartları itibariyle dibe vurdu.
Şu anki sistem Türkiye için sürdürülebilir değil, süreklileşen kriz dışında olumlu
bir sonuç beklemiyorum.

yonunu önemli ölçüde kaybeder. Sivil
toplum görünmezleşir. Özerk ve özgür
bir medya ve akademi zayıflar, ortadan
kalkar. İçeride hukuk devleti olmaktan
çıkınca, uluslararası düzlemde hukuk
devletleri liginin dışında konumlanma
kaçınılmaz son olur.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin en
büyük etkisi hukuk sisteminde
oldu. Yasanın yerine kararnamelerin geçmesi, yargı bağımsızlığı ile
ilgili sorunlar, AİHM kararlarıyla ilgili
yorumlar, nasıl bir süreci beraberinde getirdi?
Cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık sistemiyle parlamenter sistemin
yürütmeyi güçlendiren unsurların bir
araya getirildiği, ancak her iki sistemin,
demokratik fren ve denge mekanizmaları ile liberal demokrasi için zorunlu
unsurlarının dışarıda bırakıldığı bir sistem. Demokratik denge ve denetim
ile kurumsal erkler ayrılığı bu sisteme
yabancı ve bu nedenle sistemin rasyonel işlemesi mümkün değil. Sistem hızlandırıldı, ancak gerek hukuk, gerekse
ekonomi için zorunlu olan “rasyonel,
dengeli, öngörülebilir, hukuki güven
sağlayan” tüm mekanizmalardan arındırıldı. Böyle bir sistemde yargının demokratik bir sistemde beklenen fonksiyonu
yerine getirmesi güçtür. Anayasa Mahkemesi siyasal iktidarı frenleme fonksi-

“Güçlü yerel yönetimler,
erkler ayrılığını dikey
düzlemde mümkün kılar.
Gücün yozlaşması bu
şekilde engellenmiş olur,
sistem rasyonelleşir,
aslında güçlenir.”
Siz; çoğulcu, katılımcı, yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir yapıyı
savundunuz. Burada yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yaptığınız vurgu önemli. Yerel yönetimlerin
güçlü olması ne anlama geliyor?
Bir ülkenin ayakta durabilmesi, o ülkenin anayasal düzeni ile toplum arasında
onaylama-benimseme-sahiplenme ilişkisinin kurulabilmesine, ortaya çıkan
siyasi iktidarın da rasyonel bir şekilde,
yani sınırlandırılmış, fren mekanizmaları işleyen bir anayasal çerçeve içinde
yönetebilmesine bağlıdır. Yerel yönetimlerin güçlü oluşu her iki yönüyle de

hayati. Yerel demokrasilerin en önemli
fonksiyonu, siyasal karar süreçlerini
yerele yaymak ve yaklaştırmak suretiyle
halkın yerelden başlayarak karar süreçlerine katılımını sağlamak, bu şekilde
halkın siyasal sistemi benimsemesini
mümkün kılmaktır.

“Kültürel, etnik, inanç
ve yaşam tarzı eksenli
dışlayıcı politikalar,
toplumsal farklılıkların
siyasal ve kurumsal
işleyişin dışına çıkması da
muhtemel sonuçlardır.”
Benimsenen siyasal sisteme toplum
sahip çıkar. Sahip çıkılan sistemin ise
kötüye kullanımı, yozlaştırılması zordur. Hukuk kuralları ve kurumlar etkinleşir, vatandaş bilinci en önemli denetim
unsuruna dönüşür. İkinci olarak güçlendirilmiş yerel yönetimler, kamusal yetkilerin önemli bir kısmının merkezden
yerele aktarılmasını gerektirir. Bu da
Merkezde iktidarı elinde bulunduran,
Türkiye örneğinde Cumhurbaşkanı’nın
iktidarını önemli ölçüde sınırlar. Toplum
kendi sokağı, mahallesi, yerel kültürü,
yerel ekonomisi, yerel kamusal ihtiyaçları hakkında kendisi karar verir ve bu
alanlar merkezin hakimiyet alanından
çıkar. Bu nedenle güçlü yerel yönetimler, erkler ayrılığını dikey düzlemde
mümkün kılar. Gücün yozlaşması bu
şekilde engellenmiş olur, sistem rasyonelleşir, aslında güçlenir. Bu yüzden
Türkiye için hayati, ama o ölçüde de
siyasi aktörlerin kulağı bu talebe sağır.
Asıl seçimlerden sonra ekonomik krizin derinleşeceği endişesi var. Hatta
bir daha yerel seçimlerin yapılmayabileceği, kentlerin valiler tarafından
idaresinin mümkün olabileceği bile
konuşulanlar arasında.
İşin doğrusu bu konuda pek çok spekülasyon yapılabiliyor, siyasal durum
bu tür spekülasyonlara zemin sunuyor. 2013’den bu yana mümkün değil
denilen pek çok şey oldu. Demokrasi,
hukuk devleti ve insan hakları alanında
Türkiye maalesef esaslı şekilde geriledi. OHAL KHK’larıyla devletin teşkilat
yapısı önemli ölçüde değiştirildi, ki bu
tartışmasız ağır anayasa ihlaliydi. Yargı
sistemi altüst edildi. FETÖ’nün yargıdan

tasfiyesi elbette meşru bir amaç, ama
bu gelişme bağımsız ve tarafsız yargının inşası fırsatına dönüştürülmedi. Yargıya güven Cumhuriyet tarihinin muhtemelen en düşük seviyesinde. Bunlar
birer realite maalesef. Bu realiteler kötü
bir sicile işaret ediyor. Siyasal krizlerin derinleşmesi ve ülkenin bütünüyle
yönetilemez hale gelmesi çok şaşırtıcı
olmaz. Temel haklarda daha derin ihlaller, kültürel, etnik, inanç ve yaşam tarzı
eksenli dışlayıcı politikalar, toplumsal
farklılıkların siyasal ve kurumsal işleyişin
bütünüyle dışına çıkması da muhtemel
sonuçlardan sayılır. Ancak ne olursa
olsun Türkiye’nin bir daha yerel seçimlerin yapılmayacağı bir aşamaya geçeceğine inanmak da istemiyorum. Ne
de olsa 1839 tarihinden bu güne kadar
gelen bir seçim geleneği ve kültürü var,
bunu yok saymak veya bırakmak, toplumun aslında hiç bir zaman var olmadığını, Türkiye toplumunun Libya gibi
kabileler koalisyonundan başka bir şey
olmadığını iddia etmek anlamına gelir, ki
bu bence Türkiye’ye haksızlık olur.

“Sistem inşa edilirken,
kurgulanırken ve
ardından uygulanırken
tüm toplumsal
farklılıklarla ‘onaybenimseme-sahiplenme’
ilişkisi kuracak
şekilde katılımcılığa
dayandırılmalı. Bir yandan
liberal demokrasinin
temel ilkelerine uygun
davranılmalı, diğer
yandan sistem, geleceğin
iklim, teknoloji, küresel
sosyal mobilizasyon ve
kaynakların paylaşımı
yönünden ortaya çıkan
meydan okumalarına
hazır hale getirilmelidir.”
Peki, hangi yapısal reformlardan söz
etmemiz gerekiyor?
Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde siyasal
rejimini masaya yatırması, merkez-yerel
ilişkisi, erkler ayrılığı, denge-denetim

mekanizmaları, siyaset felsefesi yönleriyle anayasal düzeni yeni baştan gözden geçirmesi gerekir. Başkanlık sisteminde kalınacaksa veya parlamenter
sisteme geçilecekse her halükarda toplumsal onaya dayalı olarak ilerlenmeli.
Sistem inşa edilirken, kurgulanırken ve
ardından uygulanırken tüm toplumsal
farklılıklarla “onay-benimseme-sahiplenme” ilişkisi kuracak şekilde katılımcılığa dayandırılmalı. Bir yandan liberal demokrasinin temel ilkelerine uygun
davranılmalı, diğer yandan sistem, geleceğin iklim, teknoloji, küresel sosyal
mobilizasyon ve kaynakların paylaşımı
yönünden ortaya çıkan meydan okumalarına hazır hale getirilmelidir. Sistem
etkin ama her şeyden önce demokratik olmalı ve hukukun üstünlüğü ilkesini tüm alanlarında hayata geçirmelidir.
Türkiye bunu yapabilecek kapasiteye
sahiptir, ama bu kapasite ısrarla sessizliğe mahkum edilmiş durumda.
Hukuk sistemiyle ilgili en temel
sorunlar ve yapılması gerekenler
üzerinde de durabiliriz…
Hemen belirteyim ki, hukuk sistemi tek
başına adaletin muhatabı değil. Başta
yürütme mekanizması olmak üzere
sistemin geri kalanı adaletsizlik üretirken, hatta adaletsizliği amaç edinmişken, sadece yargıyı düzeltmekle hiç bir
şeyi düzeltmiş olmayız. Bu yüzden yol
haritasında, hükümet modeli yer almalı.
Yasama reformu, siyasi partiler sistemi
ile seçim sistemi listeye dahil edilmeli.
Seçim sistemi ile kamu hizmetine girme
hakkı, tüm toplumsal kesitlerin siyasette pay sahibi olmasını sağlayacak
şekilde düzenlenmelidir. Yerel yönetimler 1921 Anayasasında olduğu gibi
merkeze karşı güçlendirilmeli, bağımsız
idari otoriteler gerçekten de özerk hale
getirilmeli, Yasama organı tüm siyasal işleyişin merkezine konmalıdır. Bunlar hangi hükümet modelinin tercih edileceğinden bağımsız reform başlıkları.
Daha detaylı hususlar, yani ince ayarlar, başkanlık veya parlamenter sistem
tercihlerine göre değişebilir. Türkiye’nin
hükümetini, Meclisini ve yargısını, Türkiye toplumunu oluşturan tüm farklılıkların katılımına dayandırmak zorundayız.
Dışladıkça güçlenmiyoruz, ötekileştirdikçe görünürde seçim kazanıyor olabiliriz, gerçekte hep birlikte kaybediyoruz.
Bunu tersine çevirmek mümkündür ve
çevirebilecek gücümüz de vardır.
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Ekonomist
Bartu Soral:
“Önümüzdeki döneme ekonomik
buhran, daralma damgasını vuracak.”
İş yaşamına özel sektörde başlayan
Polat Holding ve Koç Holding bünyesinde çalışan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program
Müdürü olarak kalkınma projelerinin
dizaynı ve uygulanmasından sorumlu
olan 2009 yılında bu görevinden ayrılan, halen danışmanlık yanı sıra Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazan Bartu
Soral’a sorular yönelttik.

2018, ekonomik kriz yılı olarak kayıtlara geçti. Size göre bugüne nasıl
gelindi? Geriye dönük 16 yıllık bir
analiz yapmak mümkün mü?
Bu dönemde öne çıkan iki başlık borçlanma ve ithalat olarak görünüyor. Reel
sektörümüzün bankalardan aldığı ticari
kredi borcu, 2002 yılında toplam 42 milyar TL’ydi. Bugün, Türk Lirası bazında
kullandığı kredi 970 milyar. 2001 kri-

zine yaklaşık 40 milyar TL borçla yakalanan reel sektör, bugün yaşanan krize
onun kat be kat üstünde borçlu giriyor.
Bu borcun milli gelir içindeki payı korkuyu artırıyor.
2002 yılında reel sektörün kredi borcu
milli gelirin yüzde 11.5’i kadardı. Bugün,
dolar kurunu 5 kabul edersek milli gelirin yüzde 70’ini geçti. Hane halkı da bu
dönemde hızlı borçlandı. 2002 yılında

vatandaşın borcu yaklaşık olarak 6.5
milyar TL’ydi. Bu yılın Mart ayı sonu itibari ile 575 milyar TL’ye çıktı. Yani vatandaş son 16 yılda her türlü krediyi çekti.
Yetmedi daha çok çekti. 2002 yılında
vatandaşın toplam borcu milli gelirin
yüzde 1.8’i kadardı. 2017 sonunda ise
yüzde 16’nın üstüne tırmandı.
Geçmiş dönemde yaptığımız hataları
bu dönemde düzeltmeyi başaramadık. Devletin piyasaları düzenleyici, yerli
üreticiyi, çiftçiyi, sanayiciyi koruyacak
rolünü toptan unuttuk. Planlama yapmadık, kendimizi neo-liberal piyasaya
teslim ettik.
AKP öncesi 14 yılda, yani 1989-2002
arasında Türkiye toplam 189 milyar
dolar dış ticaret açığı verdi. Yıllık ortalaması 13.5 milyar dolar. AKP dönemi,
2003-2017 arasında ise 983 milyar
dolarlık dış ticaret açığı oluştu. Yıllık
ortalaması 70.2 milyar dolar. Aradaki
farka bakar mısınız? Demek ki biz son
15 yılda ne yapmışız? Dış borç alarak,
dış dünyanın malını satın almışız. Yatırım tercihimiz ise altyapı yatırımlarına
olmuş.

“1989-2002 arasında
Türkiye toplam 189 milyar dolar dış ticaret açığı
verdi. Yıllık ortalama 13,5
milyar dolar. 2003-2017
arasında ise 983 milyar
dolarlık dış ticaret açığı
oluştu. Yıllık ortalaması
70,2 milyar dolar.”
Şu sıralar en çok merak edilen, 2019
yılına dair öngörüler. Yerel seçim
sonrası krizin ağırlaşacağı endişeleri
var. Siz ne düşünüyorsunuz?
Maalesef bu öngörülere katılıyorum.
Mevcut borçlanma ve üretim kapasitesindeki düşüklük bize bunu işaret ediyor. Bütçe açığı 2019 için yaklaşık 80
milyar TL görünüyor ama buna şirketlerin KDV alacakları dahil değil. Bildiğim
kadarıyla 180 milyar TL’lik bir KDV alacağı birikti. O da ödenirse hazine büyük
oranda borçlanma yapacak. Ödenmezse şirketler sıkışacak. Reel sektör
aldığı dış borcu ödemek için yine borçlanıyor. Neden? Çünkü alınan borç fabrika yatırımlarına değil köprü, alt geçit,

yol kısaca betona harcandı. Alınan borç
döviz kazandıran faaliyete gitmeyince
bu durum oluştu.
Seçim sonrası IMF ile bir anlaşma
yapılması gerektiği konuşuluyor. Siz
ne dersiniz?
Büyük hata olur. IMF politikaları uygulayan Yunanistan, İspanya gibi ülkelerin durumu ortada. Hemen veriyle destekleyelim; Yunanistan’ın krize girip IMF
politikaları uygulamaya başladığı 2008
yılında 354 milyar dolar olan geliri 2017
yılında 200 milyar dolara indi!
Aynı politikaları uygulayan İspanya’nın
ise 2008 yılında 1 trilyon 635 milyar
dolar olan geliri, 2017 yılında 1 trilyon
311 milyar dolara geriledi. Yani 10 yılda
bırakın büyüme performansı konuşmayı, küçüldüler! IMF sadece borç ödetir. Onu da küçülme pahasına yapar.
Banka borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuran şirket sayısının
artması, özellikle bankacılık sisteminin krize girmesine neden olacaktır.
Bu baskı, sürecek mi?
Bence sürecek. Önümüzdeki döneme
daralma damgasını vuracak. Hem şirketler hem hane halkı kredi geri ödemelerinde zorlanacak. Kredi çıkmazının tek çözümü var, o da vatandaşın
alım gücünün artırılması. Yani özü itibariyle IMF’nin yıllardır uyguladığı ve yoksullaşma ama dış borcu geri ödeme
dışında hiçbir amaca hizmet etmeyen
politikaların zıttı bir politika uygulamak.
Bakınız; vatandaşın gelir düzeyi ortada.
Çalışanların ortalama maaşı 2 bin 500
lira civarında. İmkanı olan aile büyükleri,
çocuklarına ufak tefek destek veriyor.
Geliri yetmeyen kredi kartına yükleniyor, tüketici kredisi çekiyor. Son dönem
fiyat artışları ile giderler çok yükseldi.
Gıda enflasyonu yüzde 40. Elektrik ve
ısınma da aynı. Üretmeden gıda enflasyonuna çare bulamayız. Giderler kısmında diğer yük ise vergiler. İşte burada
kısa vadede yapılabilecekler var. Devletin en önemli gelir kaynağı temel olarak
ikiye ayrılan vergilerdir; dolaylı vergiler;
yani, günlük harcamalara ödenen KDV,
ÖTV, alım-satım vb. Dolaysız vergiler;
yani, gelir ve kurumlar vergisi. Dolaylı
vergiler adaletsizdir. Çünkü yiyecek,
giyecek, barınma, ısınma gibi tüketim
miktarları belli bir sınırı aşmayan, temel
ihtiyaçlara, gelirleri ne olursa olsun herkes aynı vergiyi öder. Belirli sınırı aşma-

yan dedim; çünkü zengin olsanız da kişi
olarak günde bin yumurta yiyemezsiniz,
gıdaya ayda 50 bin lira harcamazsınız,
günde 40 bin km yol yapamazsınız. Yani
aylık 1.600 TL asgari ücret alan bir çalışan da, aylık 500 bin TL ortalama geliri
olan müteahhit de ekmeğe, süte, benzine, ısınmaya, telefona, elektriğe aynı
fiyatı ödüyor, aynı oranda vergi veriyor.
Gelirine bakılmıyor. Bu sebeple dolaylı
vergiler adaletsizdir.
1980 yılında toplam vergi gelirlerinin
yüzde 37’si dolaylı vergilerden oluşuyordu. 2017’de toplam vergi gelirleri
içinde dolaylı vergilerin payı yüzde 67
oldu. Yıllar içinde ülke ekonomisinde
imalat sanayinin payı düşerken, finansal işlemlerden kazançlar arttı. Son 10
yılda ise büyük kazanlar listesine “yandaş inşaat sektörü” de eklendi. Bu
kazançların doğru dürüst vergilendirilmediği ise dolaylı vergilerin payının
toplam içinde yüzde 67’ye ulaşmasından anlaşılıyor. Daha öncede yazdım; Türkiye’de borsada alım satım
yaparak kazanç sağlayan yabancılardan bu kazançları için alınan vergi oranı
sıfır. Borsada yabancıların payı yüzde
65. Yani çoğunluğu yabancıların elinde
olan borsadaki kazançlardan vergi alınmıyor. Bankacılık kesimi son beş yıldır
karını her sene arttırıyor. 2017’de toplam kar 49.1 milyar TL oldu. Bankaların
da yüzde 47’si yabancıların elinde.
2017’de kurumlar vergisinden elde
edilen gelir 53 milyar TL. Buna karşılık ÖTV’den elde edilen 138 milyar TL,
bunun 64 milyarı petrol ve doğalgaz, 34
milyarı tütün ürünleri!.. Rakamlar açık;
hükümet vergiyi “büyük kazananlardan” değil, vatandaştan alıyor.
Asgari ücretten başlayarak bütün çalışan kesim için en az yüzde 30 oranında
zam yapılması mecburi. Kaldı ki temel
harcama kalemlerine gelen yüzde 40
civarında zam göz önüne alınınca, bu
oran bile geçen yıla göre dar ve orta
gelirli kesimin alım gücü kaybını gidermiyor. Bu gelir kısmındaki iyileştirme.
2) Buna ek olarak, giderleri düşürmek için; bütün gıda ürünleri, ısınma
ve elektrikte vergi oranları sıfırlanacak.
Ulaşım ve iletişimde ise vergi oranları
indirilecek. Dikkat edin otomobil satışları artsın diye yapılan ÖTV indiriminden
bahsetmiyorum! Peki bu iki uygulamanın bütçeye getirdiği yük ne olacak?
Onun da çözümü hazır; 1) Vergilendi-
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rilmeyen finansal kazançlar vergilendirilecek. 2) Düşük oranda vergilendirilen
finansal kazançların vergi oranı artacak.
3) Yandaş müteahhit olarak son 10 yıldır bütün devlet ihalelerini alan grubun
birikmiş kazançları vergilendirilecek.
4) Hükümet tasarruf yapacak. 5) Kayıt
dışı büyük kazançlar, nereden buldun
yasası ile takip edilerek vergilendirilecek. Bu yeni vergi düzeni ile vatandaşın
alım gücünü yükseltmek mümkün olur.
Bu hem şirketlerin ayakta kalmasına
hem banka kredilerinde geri dönüşün sağlıklı oranlarda sürmesine yardımcı olur. Ayrıca üretime yönelik ithalat
yapan reel sektör dış borçlarına devlet
garanti verebilir. Böylece borçlar uzun
vadeye daha ucuz faizle yayılır. Bu yöntem moratoryumdan daha sağlıklıdır.
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Dış politika, hukuk, demokrasi gibi
kavramlar da ekonomik tablonun
oluşmasında etkili. Bu konuda en
azından ekonomi adına yapıcı adımlar bekliyor musunuz? 2019’a ilişkin
görüşleriniz nelerdir?
Yargı sistemi ile çok oynandı. Devlet
yap-boz tahtası gibi oynayabileceğiniz bir mekanizma değil. Bürokrasi işleri
yavaşlatabilir ama güvenli alanda kalmanızı sağlar.
Siz liyakatli, yani tecrübeli ve ehil bürokratı kızağa çekip, işler hızlı yürüsün hem
de yandaşlar kazansın diye kendi kadrolarınızı devlete almaya başlarsanız,
işte bu başınıza gelenler gelir. İşin içinden çıkmak zorlaşır. Şu anda yargıda
ve devlet yönetiminde içinden çıkılması
zor bir durum yaşanıyor.

Fransa’da başlayan Sarı Yelekliler
hareketi, ekonomik taleplerle ortaya
çıktı. Türkiye’de böyle bir sokak
hareketinin başlama ihtimali karşısında ne düşünüyorsunuz?
Türkiye’de öyle bir durum görmüyorum. Fransa’da -her ne kadar Macron gibi Rothshild ailesinin bankasında
yönetici olan birisini devlet yönetmeye
uygun görmüş olsalar bile- toplumsal
reaksiyonlara daha yatkın bir sosyolojik yapı var.
Sarı yeleklilerin istekleri gayet bilinçli.
Son 40 yıl, yani küreselleşme sürecinde neo-liberal ekonomi politikalarının yarattığı alım gücündeki dengesizlikleri sorguluyorlar. Üretilenden daha
çok pay istiyorlar. Finansal sermayenin bütün ülkeyi kontrol etmesinden ve
denetimsiz zenginliğinden rahatsızlar.

“Canımı en çok yakan,
en tedirgin olduğum
konu eğitimdeki kalite
düşüklüğü. Bu sorunun
çözümü için önlem alamazsak gelecekle ilgili
iyimser olamayız.”
Yapay zeka çağında ekonomiden
söz edildiğinde bütçeden eğitime
ayrılan payın da artması gerektiği
anlaşılıyor. Ancak bütçe çalışmalarında yine Diyanet’e ayrılan bütçenin arttığını, eğitime ayrılan bütçenin
kısıldığını görüyoruz. Bu, geleceğin
Türkiye’sini de ciddi bir risk batağına
sürüklemek anlamına gelmiyor mu?

Eğitim kalitesinde durumumuz çok
kötü. Beş yılda dev bir sanayi yatırımı
yaparız ama insan yetiştirmek daha
uzun süre istiyor. İlkokuldan itibaren
dünya sıralamasının en altlarında yer
alan kalitede bir eğitim sistemimiz var.
Benim canımı en çok yakan, en tedirgin
olduğum konu eğitimdeki kalite düşüklüğü. Bu sorunun çözümü için önlem
alamazsak gelecekle ilgili iyimser olamayız. Sistem, ara elemanı yetiştiren,
lise mezunlarının da iş gücüne katılabildiği, ilgisi olanların kaliteli bir üniversite,
yüksek lisans eğitimi aldığı bir yöne gitmeli. Akademik araştırma yapanlar toplumda hakkettiği saygınlığa kavuşmalı.
Bu toplum bilincinin gelişmesi ve ödüllendirmelerle sağlanabilir.
Ekonomiyle ilgili konuşurken iyimser
ve kötümser yaklaşımları bir arada
değerlendirmek mümkün. İyimser bakışla biraz çözüm önerileri ve
izlenmesi gereken yol haritasından
söz etmek mümkün mü?
Çözüm çok önemli ve uzunca bir alanı
buraya ayırmak gerekiyor. Önce tarımdan başlayalım izninizle. Türkiye 780 bin
kilometrekare. Bunun 239 bin kilometrekaresi tarım alanı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde mayınlı,
dolayısıyla hiç ekilmemiş tahmini 10 bin
kilometrekare verimli toprak bulunuyor.
Ayrıca son 15 yılda çiftçi yaklaşık 27 bin
kilometrekarelik toprak üstünde çiftçilik yapmayı bıraktı. Çünkü zarar ediyor. Verimli ve sulanabilir 40 bin kilometrekarelik tarım alanı sulanmıyor. Bu
potansiyele karşılık Türkiye tarımda yıllık 7 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor.
41 bin kilometrekarelik Hollanda’nın

bu alanda dış ticaret fazlası 55 milyar
dolara ulaşıyor!
2002 yılında Türkiye’nin yüzde 37’si kırsal nüfustu, bugün yüzde 13’e geriledi.
Çiftçi Sendikasına göre 2014 yılında
her 1 dakikada 5 çiftçi iflas etti. Köylerden büyükşehirlere göç etti. Türkiye’de
çalışmaya hazır 61 milyon insanın
sadece 33 milyonu çalışıyor. 28 milyon
kişi atıl. Türkiye kırsal nüfusu azaltarak
bu kadar istihdam sağlayamaz. Tarım
ve turizm kritik. Sanayi itici güç. Üçünü
de yeniden ve hemen planlamak zorundayız.
1980’de 85 milyon olan canlı hayvan
varlığımız 55 milyona geriledi. Anadolu toprakları endemik tür açısından
dünyanın en zenginlerinden. Ayrıca 4.
buzul çağından geçmediği için genetik
gelişimi ve bitki örtüsü ile benzersiz. Klimatolojik olarak dünyada 3 farklı iklim
mevcutken, Anadolu topraklarında 6
farklı iklim hüküm sürüyor. Yani ülkemizde yetişmeyecek hiçbir ürün yok.
Topraklarımız kükürt ve bor açısından
çok zengin olduğu için yetişen bitkiler
insan sağlığı açısından paha biçilmez
öneme sahip. Planlanır ve doğru politikalar uygulanırsa, dünyanın bir numaralı
tarım markası haline gelecek bir potansiyel elimizin altında.
Tarımda süratle bölgesel ve iklimsel verimlilik haritası çıkartmalıyız.
Nerede, hangi ürün ekilirse verimlilik
yüksek oluyor, bu saptanmalı. Ardından Türkiye’nin ürün ihtiyaç planlaması
yapılacak. Kısa, orta, uzun vade. Böylece ürün bazlı bir yol haritası oluşacak.
Devlet çiftçinin girdilerini destekleyecek;
en az Avrupa ülkeleri kadar. Özelleştirilen TİGEM, Devlet Üretme Çiftlikleri,
YEMSAN, İGSAŞ, TZDK gibi kurumlar,
modernize edilerek tekrar kamu kuruluşu haline getirilecek. Devlet çiftçi için
yerli gübre ve tohum üretecek. Mazottan vergi alınmayacak. Korkmayın. Üretip kar eden çiftçinin ödeyeceği vergi
oluşan kaybı kapatır. Ziraat Bankası asli
görevine geri dönecek, çiftçiyi üretmesi
için destekleyecek. Tarımda dış ticaret açığı bitkisel yağ, yağlı tohum ve
küspe ithalatından ötürü oluşuyor. Halbuki yağlı tohumu işledikçe küspe üretilebiliyor. Bitkisel yağ sanayinin kapasite
kullanım oranı yüzde 49’a indi. Neden?
Tekrar çok daha başarılı bir biçimde
kooperatifleşmek zorundayız. Üretim

ve satış kooperatifleri ile piyasaları ve
fiyat oluşumlarını kontrol eden kamu
kurumları yeniden yapılandırılacak. Çıktı
fiyatları kontrol edilecek, çiftçiye sahip
çıkacak mekanizmalar işleyecek. Çiftçi
üretime konsantre olacak. Ürününden
kazanacak. Kimi üründe ürün borsası
kurulacak. Elbette borsa küresel tekellerin kontrolü altında olmayacak. Yani
devlet girdi ve çıktı süreçlerine müdahale edecek ve denetleyecek. Serbest
piyasa rekabetçi ve kontrollü olacak.

“Yılda 600 bin canlı hayvan ithal ediyoruz. Buna
karşılık ülkemizde yılda
800 bin buzağı ölüyor!”
Peki, ya hayvancılık?
Hayvancılık Türkiye’nin aslında bildiği
bir sektör. Bakınız, verimlilikte yerli ırk
bir, ithal ırk üç veriyor. Neden? Çünkü

ithal ettiğimiz ülkeler seleksiyon yöntemi ile verimlilik çalışması yaptı, ırkları
ıslah etti. Biz ise onlarınkini ithal ettik…
Kendi ırkımızın verimliliğini arttıracak
çalışmaları ciddi bir biçimde ele alacağız. Hayvancılıkta en önemli maliyet
yem. Çözümü çeşitli; ilk sırada meralarımız var. 1960 yılında 287 bin kilometrekare olan mera alanları, bugün
146 bin metrekareye geriledi… Oysa
mera hayvancılığına uygun bir coğrafyamız var. Meraları ıslah edip hayvancılığa kazandıracağız. Yem bitkileri için,
doğru coğrafi ve mikro iklimler saptanarak, özel teşvikler getirilecek. Bunları yaptıkça maliyet düşer, hayvancılığın cazibesi artar. Şaşıracağınız bir bilgi
vereyim; yılda 600 bin canlı hayvan ithal
ediyoruz. Buna karşılık ülkemizde yılda
800 bin buzağı ölüyor! Neden? Barınaklar çok bakımsız, çiftçi bu konuda eğitimsiz, ithal hayvanla gelen hastalıklar
çok ve veterinerlerimiz yetersiz. Yani biz
ithal hayvana ödeyeceğimiz parayı bu
eksikleri gidermeye harcasak, bırakın
girdi çıktı desteklerini, sadece buzağı
ölümünün önüne geçsek, ithal ete harcadığımız para cebimize kalacak.
Sanayi sektörüne geldiğimizde…
Evet, gelelim sanayiye. Söylenecek çok
şey var ama önceliği en büyük ithalat kaynağı olan petro-kimya sektörüne verelim. 2010-2017 arası sekiz
senede petro-kimya ürünleri ithalatına
toplam 253 milyar dolar ödedik. Petrokimya fabrikaları ham petrolden üretilen
naftayı alıp işler ve ortaya petro-kimya
ürünleri çıkarır. Plastikler ve sentetik
kauçuklar; elyaf hammaddeleri; amonyum sülfat vb. gibi binlerce ürün; inşaat,
havacılık, savunma sanayi, tıbbi malzeme, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj sektörlerinin üretimlerinde
hammadde olarak kullanılıyor. Sentetik elyaflar tekstil sektöründe kullanılıyor. Ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi dalının petrokimya
ürünü talebi var. 1962 yılında yayımlanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Türkiye’de petrokimya tesisi kurulmasının gerekliliğini saptandı ve 1965
yılında Petkim kuruldu. Planlı dönemin
başında TPAO, Petrol Ofisi, Tüpraş ve
Petkim, tek şemsiye altında entegre
kuruluşlardı. Daha sonra bu kuruluşların her biri önce bağımsız hale getirildi;
bu ilk hataydı. Sonra TPAO dışındakiler
özelleştirildi; bu da ikinci hata oldu.
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Petkim, 2008 yılında özelleştirildiğinde
1.2 milyon ton kapasiteye sahipti. 2017
yılında yıllık kapasitesi 1.6 milyon tona
çıktı, yani aradan geçen yıllarda kapasitesi çok az arttı. Naylon altı monomeri,
klor alkali, karbon karası gibi önemli
ürünlerin üretimi ise özelleştirmeden
sonra tamamen durduruldu!..
Petro-kimya katma değeri yüksek bir
sektör, şöyle ki; petrol rafinerisi ham
petrolü alıp damıtıyor. Bir ton petrolün 2017 alış fiyatı yaklaşık 410 dolar.
Damıtma sonrası ortaya benzin, fueloil, motorin, jet yakıtı gibi ürünler çıkıyor. Bu ürünler dışında bir de atıklar var.
Nafta onlardan birisi. Bu ürünü petrokimya sanayi alıp işliyor. Ortaya binlerce
ara malı ve nihai tüketim malı çıkıyor.
Nafta’nın tonu 440 dolar. Petro-kimya
sanayi işleyince ortaya tonu ortalama
1.300 dolar değerinde polietilen çıkıyor.
O işleniyor. Ortaya tonu ortalama 2.500
dolar değerinde plastik mamuller çıkıyor. Sonuç; sektör müthiş karlı ve petrol rafinerisi ile petro-kimya tesisinin aynı
bölgede olması çok önemli.
Türkiye’de plastik üretimi güçlü. Ama
üretim yüzde 85’in üstünde dışarıya
bağlı. Neden? Çünkü petro-kimyadaki
tek tesisimiz olan Petkim yetersiz. İç
pazar ihtiyacının sadece yüzde 12’sini
karşılayabiliyor.
Petro-kimya, yüksek teknoloji ve büyük
sermaye gerektiren bir sektör. Yatırım

büyüdükçe maliyetler düşüyor, rekabet
gücü yükseliyor.
Küresel rekabet okyanus geçmeye
benzer. Okyanusu, iç denizlerde faydalı
olan takalarla geçemezsiniz, transatlantik gerekir. Türkiye, süratle beş Petkim büyüklüğünde dev bir petro-kimya
tesisi kurmak zorunda. Bu tesis sadece
üretimi az olan petro-kimya mamulleri
değil, şu anda hiç üretemediğimiz sentetik kauçuklar, sentetik tekstil ürünleri
ve termoset hammaddelerinin üretimini
de yapacak biçimde planlanmalı. Tesis,
yüksek teknoloji gerektirdiği için üretemediğimiz, örneğin katalizörlerin de
üretimini sağlayacak Ar-Ge yatırımını da
içermeli.
Bu dev tesisin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar… Bizim son dönemde yaptığımız ve ihtiyacın sınırlı olduğunu geçen
araç sayısından anladığımız kimi altyapı
yatırımlarından daha düşük bir maliyet.
Bu büyüklükte entegre tesis için kamu
mutlaka büyük ortak olarak öncü olmalıdır. Bazı bölümlerine özel sektör ortak
alınabilir. Bölge olarak; Star Rafinerisi’nin
yakını. Yapı olarak; Petkim’i büyütmek,
ortaklık yapısını değiştirmek biçiminde
düşünülebilir…
Bu tesisin kuruluşu ciddi bir çalışma ve
planlama istiyor. Kritik kararlar; 1) hammadde tedariki; 2) liyakatli personel; 3)
kullanılacak teknoloji; 4) büyüklük ve
kapasite.

Enerji üretiminde de eksiklerimiz var
değil mi?
Diğer önemli alan ise enerji üretimi.
Son bir yılda sanayinin kullandığı elektrik fiyatı yüzde 60’ın üstünde zamlandı.
Bu derece yüksek maliyetle enerji girdisi sağlayan sanayi kuruluşu uluslararası rekabette yenilir. Neden böyle
oluyor? Çünkü biz elektrik üretimini
bizde bulunmayan doğalgaza bağladık. Doğalgazı yurtdışından ve dolarla
alıyoruz. Dolar yükselince elektrik fiyatı
da yükseliyor. Oysa güneş ve rüzgardan
elektrik üretiminde önemli bir avantajımız var. Niye kullanmıyoruz? Ancak bu
da entegre olmalı. Yani Türkiye güneş ve
rüzgar enerjisini elektriğe çevirecek olan
panel ve tribünleri Türkiye’de üretecek
biçimde planlama yapmalı.
Aslında olay karmaşık değil. Dış açık
verdiğin iki ana sektörde, petro-kimya
ve enerji üretiminde entegre, dev bir
planlama ile en önemli sorunları çözüyorsun.
Zaten planlamayı ekonomi yönetimine
tekrar sokmak zorundayız. Neo-liberal
ekonomi politikaları, yani her şeyi piyasaya devretme dönemi kapitalizmin kalbinde bile sorgulanıyor. Hele bizim gibi
kalkınma çabasında olan ülkeler için
neo-liberal politikalar baştan hataydı.
Türkiye mevcut sıkıntılardan çıkmak istiyorsa bu geleceğini planlayarak olur.

İEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü

Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen:

“Riskler ve zorluklar
kadar fırsatlar da var.”
n Deniz Çaba

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme
Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans
Bölümü öğretim üyesi olan ve reel sektör risk yönetimi, veri görselleştirme
yoluyla risk yönetimi, Basel-3, büyük
veri ve grafik veri madenciliği, ulusal
varlık fonları ve özel sermaye fonları
ile e-ticaret ve uluslararası iş stratejileri
konularında çalışmalarını sürdüren Prof.
Dr. C. Coşkun Küçüközmen’e ülkemiz
ekonomisinin bugünü ve 2019 öngörüleri üzerine sorular yönettik.
2018, ekonomik kriz yılı olarak kayıtlara geçti. Size göre bugüne nasıl
gelindi?
Gerçekçi bir durum değerlendirmesi
yapmak için gelişmelerin mümkün ve
makul bir zaman aralığından başlayarak analiz edilmesi gerekiyor. Türkiye benzer krizleri geçmişte de yaşadı
ve bu tür krizler bazen ev yapımı krizler olarak ifade edilir. Örneğin 1994/95
ve 2000/01 krizleri tamamen yerli malı
krizlerimizdi. Gerçi basında yabancıların
portföy hareketleri ve derecelendirme
kuruluşlarının davranışları çok fazla
ön plana çıkarıldı ancak politika hatalarını bu krizlerden üç beş sene sonra
konuşmaya başladık. Aslında sürekli bir
öğrenme süreci içindeyiz ama ne kadar
öğrendiğimiz kuşku götürüyor.
Sanırım bugünü açıklamak için 2007/08
küresel krizinden başlamak daha iyi
olacak. Küresel ekonomik krizin etkilerinin biran önce atlatılabilmesi için
başta ABD ve AB olmak üzere gelişmiş ekonomiler genişleyici para politikaları uyguladılar. Bu dönemde literatürde yeni olan ama sıkça kullanılan
parasal (miktarsal) genişleme (Quanttative Easing) yoluyla piyasalara şimdiye

Yurtdışı borçlanmaları
yüksek faiz oranları
ile gerçekleştiriyoruz.
Neticede bir “çıpa”
gerekiyor ve bu çıpanın
IMF olması muhtemel.
Ancak hükümet bu tür bir
senaryonun uygulamaya
konmasını bir zayıflık
olarak görüyor.

kadar görülmemiş miktarda Amerikan
doları pompalandı. Bu süreçte Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkelere sıcak para
girişleri başladı ve neticede bazı makroekonomik göstergelerde iyileşme sağlandı. Yine bu süreçte özel sektör hızlı
bir şekilde borçlanmaya başladı; hem
ulusal para hem de yabancı para cinsinden yapılan borçlanma bir anda çift
hanelere yaklaşan büyümeyi de beraberinde getirdi.
Enerjiden turizme, perakendeden inşaata birçok sektör ucuz para ile hızlıca
büyüyen ekonominin net dış borç stokunun GSYH’ya oranı da yüzde 30
seviyelerini geçti.
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Amerikan Merkez Bankası’nın 2015
yılı Aralık ayında yaptığı faiz artırımının
ardından aldığı parasal genişlemeye
son verme kararıyla birlikte oyunun
kuralları değişti. Bol para dönemi sona
ererken, gelişmekte olan ülkelere olan
fon akımları yavaşlamaya hatta tersine
hareket etmeye başladı.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra jeopolitik alandan yaşanan “Suriye’den gelen
mülteciler, Rusya ile yaşanan ve dış
ticaretimizi olumsuz etkileyen gerginlik, İran’a ambargo” gibi olaylar Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyen
faktörlerin başında yer aldı. 15 Temmuz
darbe girişimi, ABD ile Rahip Brunson
krizi, art arda gelen seçimler arasında
yaşanan terör saldırılıları ve 24 Haziran seçim süreci öncesi belirsizlikler bizi
ister istemez olmak istemediğimiz bir
noktaya getirdi ve 2018 yılı genel itibarıyla bu süreçlerin doğal uzantısı olarak
yaşandı.

müzde veri ve grafiklerle konuşmak
giderek genel kabul görmeye başladı.
Verilerle konuşmak işi kolaylaştırıyor
gibi görünse de veriyi diğer parametrelerle birlikte yorumlamak ve zaman içindeki değişimini iyi gözlemlemek gerekir.
Örneğin “üretim artışı çözümdür” derken neyi üreteceğinizi, kime satacağınızı, maliyeti, fiyatı, döviz kurunu ve arztalep dengesini iyi gözetmeniz gerek.
Bugün Türkiye’nin Dolar/kg bağlamında ihracatının değeri 1,36 ABD
doları iken, bu Almanya’da 4,5 ABD
doları. Rekabetçi bir piyasa var ve teknolojik gelişmeler, mobil teknolojinin
giderek her şeyin platformuna dönüşmesi ve e-ticaretin klasik ticaretin yerini
hızla alması gibi hususları dikkate almak
gerekiyor.
2018 yılı içinde yaşadıklarımızın kısa
sürede normale dönmesini beklemek
hayalcilik olur. Konkordato kervanına
her gün yeni şirketler katılıyor ve birçok

Sıkıntıları aşmaya
çalışırken ortaya
yeni çözüm
önerileri de koymak
gerekiyor ve dinamik
süreçte bu iş kolay
olmuyor. Eğitim ve
sağlık konusunda
gerekli mesafenin
alınamaması, her
yıl mezun olan
yüzbinlerce gence iş
imkânı sağlanması,
Suriyeli mültecilerin
getirdiği parasal
yük ve barındırdığı
potansiyel riskleri
ve daha nicelerini
kapsayan kapsamlı
bir politikaya,
programa ihtiyaç
var. Ekonominin
rakam boyutu kadar
sosyal boyutu da
dikkate alınmalı.
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yon kredi vadeleri dolanların ödenmesi
ya da yenilenmesi, cari açığın finansmanı gibi hususlarla birlikte yaşadığımız krizin etkilerini artan bir şekilde
hissetmeye başlayacağız. Dolayısıyla
bu sürecin yerel seçim öncesine gelmesi de ayrı bir talihsiz durum. Ancak
çok fazla karamsar olmamak gerekiyor,
riskler ve zorluklar kadar fırsatlar da var.
Seçim sonra oluşacak tablo önemli.
Türkiye bölgede önemli bir güç ve bu
gücünü gereğince kullandığı takdirde
sıkıntıları makul bir sürede atlatacaktır.

Şu sıralar en çok merak edilen, 2019
yılı öngörüleri. Yerel seçim sonrası
krizin ağırlaşacağına dair endişeler
var. Siz ne düşünüyorsunuz?
Ekonomistler ve finansal piyasa uzmanları bazen temkinli, bazen de kötümser
senaryolara ağırlık verirler. Ancak günü-

insan işsiz kalıyor, üretim düşüyor. Tüm
bunların makroekonomik göstergelere
yansıması kaçınılmaz.
Neticede ülkemizin ciddi bir borç yükü
var ve sanırım 2019 yılı içinde 8,5 milyar dolarlık bir dış borç ödemesi gerekiyor. Diğer taraftan bankaların sendikas-

Seçim sonrası IMF ile bir anlaşma
yapılması gerektiği konuşuluyor. Siz
ne dersiniz?
Bu konuda çıkan haberler ve hükümetin tutumu biliniyor. IMF mi, McKinsey mi ya da başkası mı sorusundan
önce ekonomik görünüme bakmakta
yarar var. Öncelikle enflasyon, TÜFE ve
ÜFE sırasıyla %25 ve %45 civarında.
Ocak ayı maaş zamları bu rakamlara

ne kadar yaklaşacak? Bütçe kalemleri
arasında şimdilik ertelendi denen büyük
yatırımlar var. Vergi gelirlerinin miktarı
belli ama artan kamu harcamaları bütçeyi zorluyor ve neticede bütçe disiplininden uzaklaştık. Yurtdışı borçlanmaları oldukça yüksek faiz oranları ile
gerçekleştiriyoruz. Neticede bir “çıpa”
gerekiyor ve bu çıpanın IMF olması kuvvetle muhtemel. Ancak hükümet bu tür
bir senaryonun uygulamaya konmasını
bir zayıflık olarak görüyor. Muhtemelen
yerel seçim sonrası bu tür bir anlaşma
için masaya oturulabilir.
Banka borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuran şirket sayısının
artması, özellikle bankacılık sisteminin krize girmesine neden olacaktır.
Bu baskı, sürecek mi?
Daha önce ifade ettiğimiz üzere, konkordato ilan eden şirket sayısındaki
artış endişe verici tarzda ilerliyor. Bankalar kurtarılacak şirketlere ilave borçlanma imkânı sağlayabilirler ki benzer şeyi “İstanbul Yaklaşımı” adı altında
2000/01 krizinden sonra da yapmışlardı ve o dönem başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bugün gelinen nokta ise
ekonominin ana damarlarındaki tıkanıklığın çözülmesindeki güçlükler. Özellikle lokomotif konumundaki inşaat sektörü ve yan sanayii ciddi sıkıntı içinde
ve çözümlenemediği takdirde sorunların artması muhtemel. BDDK ve TC
Merkez Bankası tarafından uygulamaya konulan önlemler de çözümün
bir parçası ancak kalıcı çözümün sisteme olan güvenin yeniden sağlanması
ve fiyatlama dinamiklerindeki anomalilerin giderilmesiyle mümkün olabileceğini de vurgulamamız gerekiyor.

“Bir ülkeyi ‘hukukun
üstünlüğünü esas
alarak yönetmek’ ve
‘kanunlarla yönetmek’
arasında çok ciddi fark
vardır ve bu farkın tüm
kesimler tarafından çok
iyi anlaşılması elzemdir”
Dış politika, hukuk, demokrasi
gibi kavramlar da ekonomik tablonun oluşmasında etkili. Bu konuda
2019’a ilişkin görüşleriniz nelerdir?

Bir ülkenin sürdürülebilir ekonomik
başarısı dış politika, hukuk ve demokrasiyle çok yakından ilgilidir. Bu parametreler sağlam ve sağlıklı bir ekonominin önemli göstergeleridir. Bunlar
ihmal edilemez, erozyona uğratılamaz
ve uyarlanamaz. Bu konuda evrensel
ilkeler vardır ve gereğince uygulanmadığı takdirde hukukun üstünlüğü zarar
görür. Bir ülkeyi “hukukun üstünlüğünü
esas olarak yönetmek” ve “kanunlarla
yönetmek” arasında çok ciddi fark vardır ve bu farkın tüm kesimler tarafından
çok iyi anlaşılması elzemdir.
Her ekonomik sıkıntıda önümüze sürülen yapısal reformlar da bu kavramlarla
yakından ilgilidir. Özellikle dış kaynak
girişine ihtiyacı olan bir ülke konumundayken gerek dış politikada yapılacak hatalar gerekse hukukun üstünlüğüne gerekli özenin gösterilmemesi ve
demokratik olmayan uygulamalar ve
yaptırımların varlığı yatırımcı davranışını
olumsuz etkiler. Sanırım 2019’un ana
gündem maddeleri arasında bu kavramlar öncelikli olarak yer alacaktır.
Hükümetin yeni ekonomi politikasını ve bu konuda bugüne dek attığı
adımları ve aldığı kararları nasıl
yorumluyorsunuz?
Yeni ekonomi politikası ne kadar yeni?
Şu an mevcut sorunların üstesinden
gelmeye ve kısmen de kendi üretimimiz olan problemleri çözmeye çalışıyoruz. Birçok cephede sıkıntılı anlar
yaşadık. Terör, Suriye, Afrin, Akdeniz
(ki bu konu doğalgaz ve petrol bağlamında ayrı bir yazı konusu), Çin, Rusya
ve İran’la yakınlaşma ve benzeri hamleler Türkiye’nin bir yandan gücünü test
ederken, diğer yandan kafa karışıklığına da neden oluyor. Hangi paktın ve
sürecin içinde olduğumuzu kestirmek
güçleşiyor. Örneğin bir yandan NATO
üyesiyiz, diğer yandan Rusya’dan füze
alıyoruz. Türkiye birçok ortamda yalnız
bırakılıyor ve buna zemini de maalesef
kendimiz hazırlıyoruz.
Neticede sıkıntıları aşmaya çalışırken
ortaya yeni çözüm önerileri de koymak gerekiyor ve dinamik süreçte bu
iş kolay olmuyor. Eğitim ve sağlık konusunda gerekli mesafenin alınamaması,
her yıl mezun olan yüzbinlerce gence
iş imkânı sağlanması, Suriyeli mültecilerin getirdiği parasal yük ve barındırdığı potansiyel riskleri ve daha nicelerini
kapsayan kapsamlı bir politikaya, prog-

rama ihtiyaç var. Ekonominin rakam
boyutu kadar sosyal boyutu da dikkate
alınmalı.
Ekonomiyle ilgili konuşurken iyimser
ve kötümser yaklaşımları bir arada
değerlendirmek mümkün. Örneğin
üretim ekonomisine geçmekten söz
ediliyor. Biraz çözüm önerilerinden
söz etmek mümkün mü?
Bu sorunun yanıtı olarak üstteki soruya
verilen yanıtı olduğu gibi önerebilirim.
İlave olarak teknoloji ve sık sık sözü edilen Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti,
Mobil Teknolojiler ve tabii ki bunların
oluşturacağı risklere de dikkat çekmek
isterim. Ayrıca Türkiye üreten bir ülke
idi, ne oldu da üretimden vazgeçtik ve
şimdi tekrar üreten ekonomi olmak istiyoruz? Çözüm önerisi olarak M. Kemal
Atatürk’ün 1923 İzmir İktisat Kongresi
açış konuşmasını önerebilirim.

“Artan farkındalık,
ekonomi ve finans
okuryazarlığının yanı sıra
birey olarak kendini iyi
yetiştiren insanlardan
müteşekkil bir toplum
olmaya çabalamak
sanırım atılması gereken
önemli adımlardır.”
Çözüm önerilerinden söz ettiğimiz
zaman, iktidara, muhalefete, özel
sektöre, yatırımcılara, sivil topluma,
halka düşen görevler var mıdır?
Ülke gerçekleri hakkında doğru bilgi
verme ve doğru bilgilenme önemlidir. Algı operasyonlarının uzun vadede
zararı ülkenin yavaş yavaş yok olmasıdır. Doğru bilgi ancak iyi bir eğitimle
mümkündür. Bilime, sanata, spora
gerekli önemi vermeyen bir ülkeyi sıkıntılı günler bekler. Her geçen gün biraz
daha muhtaç hale gelir.
1920’lerde uçak sanayi kurmaya çalışan bir ülke iken bugün savaş uçağı,
füze ve benzeri mühimmata muhtaç
durumda kalmak üzücü. Artan farkındalık, ekonomi ve finans okuryazarlığının yanı sıra birey olarak kendini iyi
yetiştiren insanlardan müteşekkil bir
toplum olmaya çabalamak sanırım atılması gereken önemli adımlardır.

dosya ekonomi

Sıtkı Şükürer:
“bekliyoruz”
T
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ürkiye’nin ihracatı büyük ölçüde
ara malı ve hammadde ithalatına
bağımlıdır. Bu sebeple ihracatın artabilmesi ancak ithalatla mümkündür.
Ancak son birkaç aydır ihracat artarken
ithalat düşüyor ve cari fazla veriyoruz.
Bu durumun muhtelif sebepleri olabilir. İlk akla gelen kullanmadığımız bir
atıl kapasitenin devreye girdiği ve yerli
sanayinin ikame malları üretebildiği.
Hani mevzuu tarım sektörü olsa bu
yaklaşıma bir parça itibar edebiliriz.
Diğer akla yakın senaryo ise, ihracat
artışının stoklardaki erime ile karşılandığı. Yani ihracatçılar optimum stoktan minimum stok anlayışına geçerek, ithalata pek yanaşmadan vaktiyle
ithal ettiği hammadde ve ara mallarla
üretim yapma halinden söz ediyoruz.
Hal böyleyse bahse konu “mermiler”
kısa zamanda tükeneceğinden ihracat
rakamlarının devamını temin için tekrar
ithalat rakamları artacak demektir. Aksi
halde ihracat çakılır.
Bu arada ihracatı tetikleyen en önemli
faktör, Ağustos ayından itibaren döviz
kurlarının yükselmesidir. Ancak gelinen
durum itibariyle 5,58 - 5,60’lar seviyesine gerileyen dolar kurları, bahse konu
hareketlenmenin başladığı geçtiğimiz
yılın Ağustos ayından itibaren %35’ler

mertebesinde bir artışa tekabül ederken, aynı tarihten bugüne enflasyon
artışı da, TÜFE-ÜFE ortalaması itibariyle yine aynı orana işaret etmektedir.
Diyeceğimiz, döviz kuru ile ilgili ihracatçıya yarayan bir avantaj pek kalmamıştır. Bu nedenle yakın gelecekte ihracat
artışının olumsuz etkilenmesi şaşırtıcı
olmayacaktır. Esasında; iç talep kurumuş iken, bankalar kredi vermekten
kaçınırken, döviz rezervleri giderek azalırken, yapılandırmaya muhtaç krediler
sürekli artarken… “ekonomi toparladı”
izlenimleri vermeye çalışmak yanıltıcıdır.
An itibariyle ülke ekonomisi (eksi)
büyüme içindedir ve bu “resesyon
bulutu” en az 2019 yılının ilk iki çeyreğinde devam edecek gibi durmaktadır. Ekonomi yönetimi bahse konu talep
kuruluğunu aşabilmek için enflasyonist
çözümler üretmeye çalışıyor.
Bu anlamda bazı bankaların ipotekli
gayrimenkul kredilerini menkulleştirerek, bir dizi zorlama işlem sonrasında
Merkez Bankasının para basması sonucunu doğurarak bir karşılıksız kaynak
yaratma çabası gözleniyor. Belirtmek
gerekir ki “tüketici güven endeksinde”
ki göreli düzelme, manipülasyona açık

olması sebebiyle kimseye sevindirici
gelmemeli.
Objektif verilerden beslenen ülke risk
primlerimiz ise (CSD) “alarm” seviyesinde. Hal böyleyken piyasaya enjekte
edilecek nakit, talebi tetiklemekten
ziyade dolarizasyona yol açar. Neticede ekonomi çok ince bir çizgi üzerinde yürüyor.
“En kötü geri de kaldı, kriz aşıldı” türü
söylemler gerçeği yansıtmıyor. Son olarak, an itibariyle ekonomide durumumuza özetleyen kavramın “beklemek”
fiili olduğuna işaret etmek istiyoruz.
Herkes tıpkı otomobil farına yakalanmış
tavşan gibi “bekliyor”.
Bankalar sorunlu kredileri için eyleme
geçmiyor, şirketler alacakları için sabırlı,
işveren işçi çıkartmak için beklemede,
mevduat sahibi TL’den dövize geçerek kur tekrar artar mı hayalini kuruyor,
sendikasyon kredisinin alacaklısı borçlu
bankalara karşı hareketsiz bekliyor,
Maliye ödenmeyen vergilere tolerans
gösteriyor, enflasyonun etkisini hissetmeye başlayan halk sessizce bekliyor…
Özetle, havada asılı kalarak düşmeyeceğimiz zannıyla bekleşip duruyoruz.

dosya ekonomi•hukuk

Av. Gönenç Gürkaynak:

“Tek bir reforma mecalimiz varsa,
o reform eğitimde olmalıdır.”
Ü
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lkemizde ekonomiye ait tüm göstergelerde bir olumsuzluk yaşanırken, durum tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin sorularımızı Av. Gönenç
Gürkaynak’a yönelttik.
2018, ekonomik kriz yılı olarak kayıtlara geçti. Bugüne gelen süreçte
ekonomide gelinen noktada, Türkiye’deki hukuk sisteminin etkisi nedir
size göre?
Hukuk, eğer kaliteliyse, hem öngörülebilirliği ve şeffaflığı sağlar, hem de adalet duygusunu destekler ve hakkaniyetli
sonuçların doğmasını sağlar. Eğer kalitesizse, ortada sadece kanunlar vardır. Onların istikrarlı uygulanması dahi,
adaleti, hakkaniyeti ve şeffaflığı sağlayamasa dahi, en azından öngörülebilirliği sağlayabilir. Kanunlar dahi istikrarlı uygulanmıyorsa, öngörülebilirlik de
ortadan kalkar. O ortamda, ekonomik
büyüme ve olması gereken seviyede
toplumsal refah yakalamak fevkalade
zordur.

Ekonomi ve hukuk ilişkisi bağlamında baktığınızda, Türkiye’de nasıl
bir tablo görüyorsunuz?
Hukuken, devletin, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve
geliştirici tedbirleri alma ve piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme
yükümlülüğü bulunuyor. Anayasada
yapılan son değişiklerle de dış ticaretin
ülke ekonomisinin yararına olmak üzere
düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine
vergi ve benzeri yükümlülükler dışında
ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Cumhurbaşkanına yetki verilebileceği düzenlenmiştir. Bütün bunlar, hukukun ekonomiye
doğrudan müdahale alanı tanımlaması
anlamına gelir. Ayrıca, hukukun kendi
işleyişinin özgürlüklere ve temel haklara yeterli alan bırakmaması, sıkıntılı
bir adalet sisteminin yol açtığı yargıya
güvensizlik durumu, bizatihi hukukun ta

kendisinin içinde bulunduğu durumun
ekonomiye etki etmesini kaçınılmaz
kılmaktadır. Güvende olan, üretken
olur. Yarınını bilmeyen, temel haklarını
pamuk ipliğine bağlı hisseden, yarının
derdine düşer. Kavak ekeceğine çınar
ekmesini beklediklerimiz, ekili kavaklarını da kesip yarını kurtarma derdine
düşerler.
Türkiye’de demokrasinin güç kaybetmesi, toplumsal ve sosyal kırılganlığı da artırıyor. Size göre nerede,
nerelerde hata yapıldı?
Toplumu kucaklaştıracak olan, ifade
özgürlüğüdür. Devleti şeffaflaştıracak
olan, ifade özgürlüğüdür. Birincil kabahat alanımız, ifade özgürlüğü sahasındadır.
Cumhurbaşkanlığı sisteminin hukuk
alanındaki etkisini de göz ardı etmemek gerek sanıyorum…
Anayasa değişikliği kapsamında cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırı-

lan sistem ile getirilen en büyük değişikliklerden birisi, Anayasada düzenlenen
kanun hükmünde kararnamelerin kaldırılıp yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin getirilmesidir. Bildiğiniz üzere
artık cumhurbaşkanlığı kararnamelerini çıkarmak için kanun hükmünde
kararnamelerde olduğu gibi Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin onayı gerekmemekte, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrudan Resmi Gazete’de
yayımlanarak yayımlandıkları gün itibariyle yürürlüğe girmektedir. Kural olarak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
kanunlarda farklı hükümler bulunması
halinde kanun hükümleri uygulanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aynı
konuda kanun çıkarması durumunda
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecektir. Bu kuralın eksiksiz
bir biçimde uygulanabilmesi açısından,
yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının birbirinden tamamen ayrı ve bağımsız olmasını öngören kuvvetler ayrılığı
ilkesinin layıkıyla uygulanması önem arz
etmektedir. Yürütmeye bu denli yetki
verilmesi, yasama ve yargı erklerinin
tam olarak bağımsız olmalarını gerektirmektedir.
Bu nedenle, cumhurbaşkanlığı sistemi
olarak adlandırılan sistem ile birlikte,
her ne kadar ekonominin güçlendirilmesi ve siyasi istikrarın sağlanması gibi
hususların amaçlandığı belirtilmekte ise

de, bu sistemin etkin bir biçimde işleyebilmesi için kuvvetler ayrılığı ilkesine
mutlak surette uyulması gerekmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının “bizi bağlamayacağı” şeklindeki
yürütme yorumlarının kuvvetler ayrılığı ilkesini peşinen zedeleyici nitelikte
yorumlar olduğunu söylemek mümkündür. Zira hâlihazırda taraf olunan bir
uluslararası sözleşme kapsamında verilen bir kararın bizim için bağlayıcı olmadığının ifade edilmesi, ülkedeki hukukun
yürütmeden bağımsız uygulanamayacağı algısını da doğurmaktadır.
Demokrasi, seçime indirgenmiş bir
yaklaşımı değil, çoğulcu, katılımcı,
yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir
yapıyı gerekli kılıyor. Böyle bir anlayış, artık Türkiye’ye çok mu uzak?
Türkiye, kendini bulma sürecindedir.
Bugün eleştirilen düzene geçilmeden
evvel kurulu olan düzen de hiç matah
değildi. Dolayısıyla, sanki eskiden yakınmışız gibi, “artık çok uzak” diyemem.
Tüm düşünce ve inanışların özgürce
ortaya konulabildiği, iktidara karşı görüş
ve düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması düşüncesinin esas alındığı ve bu yolda yüründüğü, yasalar
önünde her bireyin yani sosyal konumu,
ekonomik durumu, etnik kökeni ne
olursa olsun o toplumda yaşayan her
bireyin eşit olduğu ve eşit hak ve yap-

tırımlara tabi olduğu anlayış ülkemize
hep çok uzaktı. Eskiden belli bir zümre
lehine uzaklaştırılıyordu, şimdi o uzaklıktan başkaları istifade ediyor. Sonuç olarak, bizim ihtiyacımız olan, insanı merkeze koyan ve her bireye sahip çıkan
özgürlük odaklı bir hukuk rejimidir.
Tekrar başa dönersek, bu krizin
ortaya çıkmasında pek çok unsurun
etkisi var. Bizim hangi yapısal reformlardan söz etmemiz gerekiyor?
Eğitim. Eğitimden bahsedelim. Tabandan başlayan kaliteli ve içerikli eğitime
odaklandığımızda, kanayan ana arterlerimizden birindeki kanamayı durdurmuş olacağız. Üretime ve katma değer
yaratmaya odaklanan bir ekonomi rejimini ancak bu şekilde kurabiliriz. Tek bir
reforma mecalimiz varsa, o reform eğitimde olmalıdır.
Peki, hukuk sistemiyle ilgili en yapılması gerekenler…
Hukukun içerik yönünden kaliteli hale
getirilmesinden bile acil olan ihtiyacımız,
yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının
koşulsuz ve mutlak surette sağlanmasıdır. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin her birinin görevlerini birbirlerinden
bağımsız ve olması gerektiği şekilde ifa
edebildikleri noktada, nihayet hukukun
ta kendisini içerik yönünden kalkındırmanın anlamlı ve etkili olacağı ilk noktaya gelebilmiş olacağız.

dosya ekonomi•eğitim

Siyaset bilimci ve yazar

Prof. Dr. Sencer Ayata:
“İş dünyasının başlıca konusu
haline gelen yapısal reformun
merkezinde eğitim var.”
Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunların da, demokratik kazanımların gelişmesi bir yana gerilemesinde eğitim sistemindeki bozuklukların rolü var. Eğitim
sistemini siyaset bilimci, yazar Prof. Dr.
Sencer Ayata ile masaya yatırdık.
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Türkiye’deki eğitim politikaları üzerine yazılar yazıyorsunuz. Neden
eğitim hakkında daha fazla konuşmamız gerekiyor?
Çünkü eğitim ekonomiden siyasete,
toplumsal yaşamdan kültüre Türkiye’nin
tüm önemli sorunlarının merkezinde yer
alıyor. Sorunların çözümü için anahtar haline geliyor. Son yıllarda eğitim
konusu üzerinde daha fazla düşünüldüğünü, okunduğunu, tartışıldığını memnuniyetle görüyorum. Gazeteler eğitim
sayfası çıkarmaya başladı. Siyasetçilerin konuşmalarında, partilerin söylemlerinde eğitim artık daha fazla yer tutuyor.
Artan ilginin bir önemli nedeni okullaşma oranının yükselmesi. Getirdiği
yeni sorunlara ve sakıncalara rağmen
kanımca olumlu bir gelişme. Hiç değilse
kendi çocukları okuduğu sürece milyonlarca insan eğitim konusuna ilgi
duyuyor. Aynı şekilde öğretmen sayısı
çok arttı, atanan atanamayan bir buçuk
milyon öğretmen var, onların aileleri var.
Araştırmalar Türkiye’nin en önemli
sorunları arasında eğitimin dördüncü ya
da beşinci sıraya yerleştiğini gösteriyor.
Alt yapı sorunları, sınavlar, öğretmenlerin durumu, eğitimde kalite, hep gündemde olan konular. Ama iş dünyası
faktörü başlı başına önemli. Ekonomi

inovasyon, teknoloji geliştirme, katma
değeri yükseltme ve ülkenin rekabet
gücünü artırma konusunda tıkandı.
Türkiye vasıflı işgücü ihtiyacını yeterince
karşılayamıyor. İş dünyasının başlıca
konusu haline gelen yapısal reformun
merkezinde eğitimin olduğu görülüyor. Eğitimde sorunlar büyüdü, büyüyor
ama ilgide artıyor eğitime. Bu ilgiye hep
birlikte karşılık vermemiz gerekir.
Türkiye’nin eğitim karnesi dersek,
nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Son 16 yılda nasıl bir nesil yetişti?
Kuşak deyince bunun kültürel ve siyasi
boyutu da işin içine giriyor. Biz tartışmamızı ekonomi ile sınırlayalım. Eğitimin
çıktılarını değerlendirmek için karşılaştırmalı, güvenilir ve sağlam uluslararası değerlendirmeler yapılıyor. Hemen
belirtelim ki Türkiye sözünü ettiğiniz dönemde baş aşağı düşerek eğitimin farklı dallarında dünyada yüzüncü
sıraya kadar geriledi. Tek bir çarpıcı
örnek verelim. PİSA skorları... Öğrenciler başarı düzeylerine göre eşit oranlarda altı basamağa ayrılmış. En başarılı
ilk iki basamak tüm öğrencilerin yüzde
kırkı. Bizim öğrencilerimiz bu ilk basamağa neredeyse hiç girememiş. Girebilenlerden ilerisi için şunlar bekleniyor.
Yaratıcı olma, yenilikler yapma, kurumları ve ülkeleri yönetme, kısacası dünyaya yön verme. Dünyanın en yüksek
vasıflı işgücü. Bizim çocuklarımızın ise
yarısı orta yarısı son iki basamakta, yani
son yüzde altmışın içinde.
Bunlar açıkça Türkiye dünyaya vasıfsız işgücü yetiştirecek anlamına geli-

yor. Uluslararası rekabette dibe doğru
yarışacak anlamına geliyor. Daha üzücü
olan şu: Bizim çocuklarımız dünya sıralamasında fen alanına en çok ilgi duyan,
öğrenmeye en hevesli olan ilk on ülke
çocukları arasında yer alıyor. Ama biz
onları henüz sekiz yaşında mesleki, dini
eğitime sevk etmeye çalışıyoruz.
Yeni Eğitim Modeli, müfredat ve eğitimin niteliği gibi hayati konularda iyi
bir yol haritası sunuyor mu?
Eğitimin içeriğine ilişkin birkaç vurgu
göze çarpıyor. Birincisi, derslerin azaltılacağı, yani içeriğin daraltılacağı. Buna
paralel olarak müfredatın sadeleştirilmesi. Konu tekrarlarının kaldırılması.
Bunlar önemli ama biçimsel yani müfredatın özüne yönelik değil. Müfredatın özüne ilişkin net öneriler göremiyoruz. İkincisi, öğrencilerin sadece bilim,
teknoloji değil tutum ve davranışlar
konusunda eğitileceği söyleniyor. Yani
değerler eğitimi ya da duygular eğitimi. Kalbi eğitim dedikleri. İktidar partisinin siyasi söyleminin eğitim vizyonuna taşınması. Halihazırda “değerler
eğitimi” adı altında inanç temelli grupların okullara girmiş bulunan grupların
faaliyet alanlarının genişletilmesi, din ve
ahlak derslerinin çoğaltılması demek.
Nitelik konusunda bir olumlu vaat var.
Eğitimin bileşenlerine ilişkin kopuk
kopuk toplanan verilerin bir araya getirilerek daha iyi politikalar geliştirme amacıyla kullanılacağı yönündeki düzenleme yararlı görünüyor.
Kanımca öğretmenlik için yüksek lisans
zorunluluğu getirilmesi de olumlu ama

uygulama nasıl olur bilemem. Ama
nitelik artışı müfredatın 21. yüzyıla
göre yenilenmesi, tüm çocukların okul
öncesi eğitime erişmesi, okullar arasındaki farklılıkların kaldırılması, ikili öğrenime son verilmesi gibi yapısal değişimlere bağlı. Bunları göremiyoruz.
Eğitime ayrılan bütçenin azalması
söz konusu. Yapılmak istenenler
uygulamaya dökülebilecek mi?
Kesinlikle mümkün değil. Yapısal değişiklikler önemli değişiklikler bütçeye
bağlı. Bizde bütçe, büyümek bir yana
kısılıyor. Çoğu da zaten personel harcamalarına gidiyor. Nitelik artırma için
önemli olan yatırım harcamaları yüzde
10’un altına düşmüş durumda. Kaldı
ki, olumlu bulduğumu söylediğim birkaç düzenlemenin dahi ödenek karşılığı
bütçede görünmüyor.
Eğitimde fırsat eşitliğinin özellikle
altını çiziyorsunuz. Eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması, bir ülkenin geleceğinde nasıl bir tablonun
ortaya çıkmasına sebep olabilir?
Türkiye sosyo-ekonomik eşitsizliklerin
yaygın ve derin olduğu bir ülke. Çocukların dörtte biri yoksul, yarısı dezavantajlı konumda. Dünyada, eğitim yoksulluk ve eşitsizlikle mücadelenin en
önemli aracı olarak görülüyor. Bizde
ise eğitim sistemi eşitsizlikleri azaltmak
şöyle dursun çoğaltıyor. Bu durum, eğitimin her kademesinde karşımıza çıkıyor. Çocukların öğrenme yetisinin en
yüksek olduğu okul öncesi dönemde
okullaşma hala yüzde 60’larda. Eğitime erişemeyenler esas itibarıyla dezavantajlı çocuklar. İkili eğitimde genellikle yoksul köylerde ve mahallelerde
yine aynı dezavantajlı çocukları görüyoruz. Eşitsizlik, sayıları artan ve devletten parasal destek de alan özel okullar
ile devlet okulları arasında da görülüyor.
Ama daha önemlisi okul türleri arasındaki farklılıklar. Varlıklı aileler çocuklarını daha başarılı olan fen, sosyal bilimler liseleri, köklü Anadolu liseleri ya da
özel okullara gönderiyor. Dezavantajlı çocuklar ise meslek ve imam hatip
okullarına gitmek zorunda bırakılıyor.
Bu okullarda devam, sınıf tekrarı, erken
ayrılma gibi sorunlar çok yüksek. Başarı
oranları çok düşük. İlk ve orta öğretimin her kademesinde toplumdan gelen
eşitsizlikler sürdürülüyor hatta üst üste
binerek katlanıyor.

Yakın bir gelecekte yapay zeka ve
robotlar nedeniyle pek çok mesleğin yok olacağına ve kitlesel işsizliğin başlayacağına işaret ediliyor. Bu
durumda sadece nitelikli işgücünden bahsedilecek. Eğitim sistemi
böyle bir dünyaya hazırlanıyor mu?
Günümüzde temel yeterlilikler kavramı
var. Önemli olan bunların en az sekiz
yıllık kesintisiz bir ilköğretim süresinde
kazandırılması. Ne gibi yetiler? Karmaşık sorunları çözebilme; yaratıcı, yenilikçi, eleştirel düşünme; başkaları ile
birlikte çalışabilme; fikri eyleme dönüştürebilme. Matematik, fen ve teknolojide yeterlilik. Müzakere, tartışma,
zihinsel esneklik; sentez yapabilme;
muhakeme ve karar verme.
İletişim; dinleyerek, okuyarak, konuşarak ve yazarak olay, kavram ve duyguları iyi ifade etme. Kültürel farkındalık ve
duygudaşlık; iyi yabancı dil bilme.
Bunlar bilgi ekonomisinde her bireyin edinmesi gereken bilgi ve beceriler. Amaç ise öğrenciye yaşam boyu
öğrenme yetileri kazandırma. Öğrencilerimizin çoğu bunları kazanmadan
mezun oluyor. Oysa bilgi ekonomisinde teknolojiler, vasıflar ve meslekler hızla değişiyor. Yeni sektörler dar
anlamda uzmanlaşmış kimseler değil,
eleştirel düşünebilen, sorun çözme

yetisi gelişmiş, yaratıcı ve iletişim becerilerine sahip elemanlar istiyor. Oysa
biz 4+4 sistemiyle öğrencileri seçmeli
ders modülleri aracılığı ile farklı mesleklere yönlendiriyoruz. Temel formasyonun kazandırıldığı zorunlu ve kesintisiz
eğitimden vazgeçiyoruz. Ortaöğretim
çağındaki çocukların yüzde 40’ı zaten
açık öğretimde ya da okumuyor. Eğitim sistemi Türkiye’yi dünya için vasıfsız
işgücü yetiştiren bir ülke yapıyor.
Çözüm için işe nereden başlarsınız?
Sizin için öncelikli olarak atılması
gereken adımlar nelerdir?
Eğitim sistemi itibarıyla ne yapılması
gerektiği açık: Her çocuğun okul öncesi
eğitimden yararlanması, ikili eğitime ve
okul türleri farklılıklarına son verilmesi,
devlet okullarının güçlendirilmesi. Aynı
zamanda eşitsizlikle mücadele etmek
gerekir. Örneğin eğitime dezavantajlı
başlayan çocuklar yoksul ve de özellikle anneleri eğitimsiz çocuklar. Bu ailelerde yoksulluk ikinci kuşağa aktarılıyor.
Bu nedenle tüm çocuklara yaşamlarının başlangıç aşamasında eşit imkânlar
sunulması gerekir. Doğumdan gelen
eşitsizlikleri telafi eden bir destek sistemi kurulmalı. İşe anne çocuk sağlığı ile başlanmalı. Bugünkü yoksulluğu
idare etme sistemi ile bu sorunu çözmek mümkün değil.

dosya ekonomi•eğitim
34•35

Demokrasinin içselleşmesi, demokratik değerlerle yüklü nesillerin
yetiştirilmesine de bağlı. Müfredat,
değerler eğitimi gibi unsurlara baktığımızda nasıl bir tablo çıkıyor?
Bir demokrasi dersi var. Ama müfredatta çoğulculuk, cinsiyet eşitliği, farklı
uygarlıklar arasında dostluk, farklılıklara
saygı, katılım hakkı, hoşgörü gibi değerler ön planda değil. Daha çok dürüstlük,
özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, hayırseverlik gibi
değerler öne çıkartılıyor. Eğitimde geleneksel metinlerin yeni nesillere aktarılması düşüncesi öne çıkmış durumda.
“Alimlerin” yani bir bakıma rehberlerin
insana doğru yolu göstermesi gerektiği
anlayışı üzerinde duruluyor.
Eğitime hâkim olan yaklaşım, aslında
gençler arasında da fazla destek bulmuyor. Gençler bağımsız olmak ve
özgür bir toplumda yaşamak istiyorlar.
Dünya ile kavga etmek değil, dünyayı
dolaşmak, farklı kültürleri tanımak ve
ilişkiler kurmak istiyorlar. Genç kuşakla
zihniyet ve değerler bakımından bağdaşmayan, çatışan bir eğitim sisteminin
başarılı olabilmesi çok zor görünüyor.
Türkiye’nin demokrasi karnesinin
zayıflarla dolu olması, ekonomik
tabloyu da zora sokuyor. Piyasaların
aradığı güven unsuru bu durumda
devreye giremiyor. Siz ne dersiniz?
Demokraside gerileme ekonomiye
neden zarar veriyor? Önce önemli bir
saptamanın altını çizelim. Geri kalmış
bazı ülkelerde otoriter rejimler bir süre
için ekonomik büyüme sağlayabiliyor. Ama ülke orta gelir seviyesine ulaşınca, demokrasiden uzaklaşma ekonomiye zarar veriyor. Çin bile yakında
bu sorunla karşı karşıya kalabilir. Bunun
nedeni var. Belirli bir gelişme düzeyine
ulaşıldıktan sonra ülkede ekonomi,
toplum ve siyaset o kadar çeşitleniyor, çoğullaşıyor, karmaşıklaşıyor. Karmaşık bir toplumda, gücün aşırı ölçüde
tek merkezde toplanması ve kararların orada alınması yani otoriterleşme
büyük sorunlar yaratıyor.
Yenilikçi, üretken, kurumlaşmış sermaye öncelikle girişim özgürlüğünün korunduğu, özel mülkiyetin yasal
güvence altında olduğu, sözleşmelere
uyulduğu, haksızlığa uğradığında hakkını arayabileceği bir hukuk düzeninin
bulunduğu ülkeleri tercih ediyor. Yargı
bağımsızlığının, hukukun, hak arama

yollarının tıkandığı otoriter rejimlerde
yatırımcı oyunun kurallara göre oynanmadığını görüyor. Önünü göremediği
yerde yatırım yapmak istemiyor.
Otoriter rejimlerde denge ve denetleme
mekanizmalarının çökmesi. Bir yandan
parlamento ve yargı gibi devlet kurumlarının, diğer yandan özgür medya ve
sivil toplumun denetimi gücü zayıflayınca kamu kaynaklarının kullanılmasında israfın önüne geçmek, kayırmacılığa, yolsuzluğa haksız rekabete engel
olmak çok zor hale geliyor. Şeffaflık ve
adil rekabet olmayınca kaynaklar yanlış
yerlerde ve verimsiz kullanılıyor.
Demokrasinin getirdiği uzlaşma, barış
ve huzur ortamının kaybolması istikrarsızlığa, siyasi çatışmalara, kutuplaşmalara neden oluyor. Toplumda huzurun
bozulması çalışma ve yatırım ikliminin
de bozulmasına yol açıyor. Sermaye
yurt dışına yatırıma ve vasıflı işgücü yurt
dışına yöneliyor. Ülkenin rekabet gücü
zayıflıyor. Nihayet şunu vurgulayalım:
Türkiye’ye büyük çaplı ve üretken yatırımlar esas olarak demokrasi ile yönetilen ülkelerden geliyor. Demokrasiden
uzaklaşmanın yol açtığı itibar kaybı,
hem yerli hem yabancı yatırımcıyı, yani
her türlü yatırımı caydırıyor.
Dünyada liberal demokrasiyle ilgili
endişeler var. Türkiye, demokrasinin tüm boyutlarıyla düşüşe geçtiği ülkeler arasında birinci sırada.
Onu bir basamak geriden Tayland ve
Burundi izliyor. Bunun olası sonuçlarını nasıl değerlendirmek gerekir?
Yüksek güvenin kalkınmanın ve gelişmenin itici gücü, düşük güvenin ise
siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunların başlıca nedenlerinden biri olduğu
kabul ediliyor. Burada güvenmeme,
kurumların, devletin, sistemin bize zarar
vermek isteyebileceğini düşünmek
demek. Oysa ekonomi dünyası için

önemli olan kurumlara, devlete ve sisteme güven duyma.
Güvenme insanlar, firmalar, kurumlar
arasında işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Buna karşılık güvenin
düşük olduğu toplumlarda işbirliği ve
eşgüdüm zayıflıyor. Bizde aileye duyulan güven yüksek, adalete, maliyeye,
emniyete, eğitime yani kurumlara duyulan güven ise çok düşük. Bunun başlıca
nedenleri arasında özgürlüklerin kısıtlanması, gerilim ve kutuplaşma ortamı,
yönetimin keyfiliği, şeffaflığın olmaması
geliyor. Yolsuzluk, denetimsizlik, cezasızlık, hukuk dışılık geliyor.
Yapısal reformlar için nasıl bir eylem
planı hazırlamak gerçekçi olur?
Sorun iyi bir eylem planı ise hemen şu
söylenebilir: Türkiye’de bunu yapacak
birikim, deneyim, uzmanlık ve yetenek
var. Kişiler, kurumlar, partiler böyle bir
planın unsurlarını zaten dile getiriyor.
Bunları uygulayacak siyasi iradeye ve o
iradeyi harekete geçirecek bir toplumsal dinamizme ihtiyaç var.
Benim bu konuda görüşüm uzun süredir şu yönde: Türkiye’de dinamik ve
geleceğe dönük toplum kesimleri var.
Eylem planları ancak onların siyasete
ağırlığını koyması ile mümkün olur. Yani
vasıflı işgücü, özerk sivil toplum kuruluşları, çağdaş iş dünyası, sanatçılar vb.
Özellikle devlet patronajından kurumların, sistemin kötü işleyişinden, haksız
kazançtan, yolsuzluklardan beslenmeyen toplum kesimleri. Ama esas olan
beklentilerinin ve vizyonlarının siyasete
ister doğrudan katılım ister diğer yollardan taşınması. Bunun için de önce
demokrasi kanallarının açılması için
çaba gösterilmesi. Yeni bir toplumsal
oluşum, yeni bir irade ve yeni bir siyaset gerekiyor. Bunun için toplumsal alt
yapı var Türkiye’de ya da hızla gelişiyor.

Abbas Güçlü:

“Eğitim hiç kimsenin
umurunda değil”
Türkiye’nin en önemli meselesi olan ve
ileriye dönük olarak tüm sorunların aşılmasında baş aktör olarak değerlendirilebilecek eğitim konusunda Gazeteci,
yazar Abbas Güçlü’ye sorular yönelttik.
Eğitim politikalarında Türkiye’nin
geriye dönük 16 yılını değerlendirdiğinizde -ki bu bir nesil demek- nasıl
bir tablodan söz ediyoruz?
Artıları da var, eksileri de. Örneğin fiziki
alanda önemli yatırımlar yapıldı. Sayısal olarak da fazlasıyla büyüdük ama
istikrar ve kalite konusunda aynı şeyleri
söylemek mümkün değil. Sürekli olarak
Bakan ve sistem değişti…
Eğitim sisteminden söz ettiğimizde
pek çok başlık karşımıza çıkıyor.
Size göre temel sorunlar neler?
Asıl sorun bir devlet ve iktidar politikasının olmamasıydı. İktidarda aynı parti
olmasına karşın eğitime bakış açısı
sürekli değişti. Örneğin bir Bakanın
Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi
dediği bir projeyi, bir diğer Bakan kolaylıkla çöpe atabildi. Hemen her alanda,
konulan hedeflerle, gelinen nokta arasında uçurumlar var.
Özel okulların yoğun biçimde teşvik edilmesiyle fırsat eşitliğinin ortadan kaybolması, ayrımcı bir toplumsal düzenin de temelini oluşturdu…
Teşvik uzun süreli olmadı. Kaldı ki, özel
okul sayısının artması, eğer iyi değerlendirilebilseydi, fırsat eşitliğini sağlama açısından pozitif etki yaratabilirdi.
Devletin sırtındaki yük azalır ve devlet, olanakları kısıtlı olanlara daha iyi bir
eğitim olanağı sunabilirdi. Yanlışlık, teş-

viklerin, doğru dağıtılmamasındaydı.
Ayrıca hemen her sektörde KDV oranı
yüzde 1’e indirilirken, eğitimde hala
yüzde 8 olmasının savunulur bir tarafı
yok. Anlayacağınız eğitim hiç kimsenin umurunda değil. Bu oranı indirmeyen iktidarların da bunu sorgulamayan
muhalefet ve velilerin de!
Geleceğin dünyasında yapay zeka,
algoritmalar, kodlama bilgisi gibi
kavramlar var. Bu gidişat, ilk önce
eğitimde bir devrim yapmayı gerekli
kılmıyor mu?
Bu yeni bir şey değil, ülkelerin kalkınmışlığı ile dünya bilimine katkıları arasında paralellik dünden bugüne hep
vardı. Amerika’yı Amerika yapan, dünyanın en iyi 10 üniversitesinden, 8’inin
orada olmasıdır! Bilim ve teknoloji
elbette çok önemli ama daha önemli
olan onu doğru yerde, doğru zamanda
kullanmak. Üretici hiçbir ülke öğrencilerine tablet dağıtmazken, biz dağıttık ve
bu işten kazançlı çıkan sadece satıcı firmalar oldu!
Mili Eğitim Bakanı’nın açıkladığı Yeni
Eğitim Modeli’ni nasıl buldunuz?
Ortaya yeni bir model kondu da bizim
mi haberimiz yok. Daha önce çok alışık
olduğumuz şekilde, eskiler allanıp, pullanıp yeni diye sunuldu. Ve önemli olan,
söylenenler değil, gerçekleşenler. Şu an
için değişen hiçbir şey yok!
Yeni modelin uygulamaya geçmesinde eğitime ayrılan bütçe, eğitmen
niteliği gibi pek çok unsur da önem
kazanacak…
Şu an için ne söylense yalan olur. Ara-

dan aylar geçti ve hala sözün ötesine
geçilemedi. Eğitime ayrılan kaynaklar yetersiz değil, daha da artsa olsa
elbette iyi olur ama çok daha önemlisi ayrılan kaynakların ne kadar efektif kullanıldığı. Öğretmen yetiştirme ve
atama sistemi tümüyle değişmeli ama
bu konuda da somut bir adımdan söz
etmek yanıltıcı olur. Cek, cakla sistem
değişmez.
Dünyada artık Eğitim 4.0 konusu tartışılıyor. Sunulan Yeni Eğitim Modeli,
Eğitim 4.0 kriterlerini karşılıyor mu?
4.0’ı nerede tutturduk ki, eğitimde arıyoruz. Kulağa hoş gelen sözler, hayata
geçmediği sürece farazidir. 4.0 da öyle
bir şey! 4.0’ı milletimizin yüzde 90’ı bilmezken, konuşmazken, tartışmazken,
gerekliliğine inanmazken nasıl gerçekleştireceksiniz? Böylesi değişimler hep
birlikte olur. Ama önce inanmak gerekir!
Yani bu konuda da 4.0 gerekiyor!
Eğitimin politikayla ilişkisi, nasıl
nesiller yetiştirilmek istendiğine dair
ipuçları sunarken, eğitimin ekonomiyle ilişkisi insan kaynağına ve
ülkenin gelecek vizyonuna dair bir
bakış sunuyor. Resme büyük pencereden baktığınızda neler söylersiniz?
Siyasiler, eğitime şaşı bakıyor da ekonomi dünyası farklı mı? Şikayet etmenin
ötesine ne zaman geçtiler ve taşın altına
elini koydular ki? Bu konuda, tıpkı medyada olduğu gibi çuvaldızın en büyüğünü kendilerine batırmaları gerekir…
Toplumun her kesiminin yediden yetmişe herkes, eğitimin, bilimin ve katma
değeri yüksek üretimin önemine inanması gerekir. Bu olmadan gerisi hikaye!
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Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Veysel Ulusoy:

“Günümüz dış politikasının
ekonomide bu denli önemli
bir etki yarattığı başka bir
döneme rastlamak zordur.”
Y

editepe Üniversitesi Finansal İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Veysel Ulusoy ile ekonomik krizin piyasaya etki sürecini, krize demokrasi ve
hukuk sistemi ile dış politikanın etkilerini konuştuk.
Öncelikle ekonomik krizin derinleşmesiyle ilgili büyük bir endişe var.
Siz 2019 yılı için nasıl bir tablo bekliyorsunuz?
2019 yılında tüm ekonomistler global
piyasalarda zaten bir yavaşlama bekliyorlar. Ekonomik aktivitelerdeki bu
yavaşlama öncelikle gelişen ekonomileri, hem uluslararası ticaret kanalıyla
hem de finansal yatırımlarda azalma
ile hissettirecek. Zaten ekonomik bir
dalgalanma, bazılarının deyimiyle kriz
yaşayan ekonomimiz için bu yavaşlama, dışsal etki olarak oldukça olumsuz bir fotoğraf ortaya çıkarıyor.
Öte yandan, finansal piyasalarda başlayan bu oynaklığın olumsuz etkileri yavaş yavaş reel piyasaya yansımaktadır. Örneğin ekonomiye duyulan
güvende azalma, işsizlik oranlarında
yukarıya doğru kıpırdanma, sanayi
üretiminde 3. çeyrekte daralma, Merkez Bankası rezervlerinde son bir hafta
hariç, devamlı bir azalma trendinin 2019
yılında daha da derinleşerek devam
edeceğini ekonometrik modeller kapsamında belirtebiliriz. Yaşanan bu durgunluk, yüksek enflasyon ve yüksek

faizlerle yatırım ortamını daha da olumsuz etkileyecektir.
Bu krizin ortaya çıkmasında pek çok
unsurun etkisi var. Sadece ekonomik
politikalar değil, dış politika, demokrasi, hukuk sistemi de konuşulmalı.
Bu bağlamda hangi yapısal reformlardan söz etmemiz gerekiyor?
Ekonomik (finansal) krizlerin gelişen
ekonomiler için çıkış noktası, dış bor-

cun ödeme gücünüzden çok artması
sonucu ani yükselen dış getiri oranları ile dışa akmaya başlayan yabancı
fon ve sermaye hareketleridir. Buna
dış ekonomik durgunluk eklendiğinde
söz konusu etkinin daha da derinleşeceği malumdur. Bu kısa dönemli etkiyle
beraber, ekonomide uzun dönemli faktörler de bu dalgalanmada etkili olurlar.
En önemlisi, komşularla oluşturulması
gereken siyasi ve ekonomik atmosfer ortamıdır. Özellikle dış ticaretin çok
getiri sağladığı “komşu ülke” faktörünün uluslararası ilişkiler ile pekiştirilmesi
gerekir. Günümüz dış politikasının ekonomide bu denli önemli bir etki yarattığı başka bir döneme rastlamak zordur.
Etrafımızdaki savaş ve yeni savaş dalgaları hem komşularla ilişkilerimizi hem
de ekonomimizi olumsuz etkileyen en
önemli yapısal faktör olarak karşımızda
durmaktadır.
Bu kapsamda yapısal reformlar; siyasal ve sosyal hayata dair olanlar, ekonomide ihracatın ve üretimin ithalata
bağımlılık oranının azaltılması (ithal ikamesi), gelir artırıcı faktörlerin hayata
geçirilerek ücretler genel seviyesinin yükseltilmesi (çünkü bu olgu krizlerinde en önemli pan-zehiridir), enerji
arzı güvenliliği ve sürekliliğinin sağlanması, tarımda gıda arzını kararlı hale
getirip ithalata olan bağımlılığı azaltma
ve diğer kurumsal reformlar olarak karşımız geliyor.

Siz, yapısal reformlar için pek çok
alt başlığın önem kazandığını söylüyorsunuz. Bunun içinde kurumların
bütünlüğü, hükümet harcamalarının
etkinliği, mali sağlık, ticaret ve yatırım özgürlüğü ile finansal özgürlük
var. Bunu, biraz açabilir miyiz?
Aslında bu yaklaşım, 1990’ların ortasından beri yayınlanan ve “Ekonomik Özgürlük Endeksi” olarak adlandırılan bir ölçü ve onun alt başlıklarıdır.
Hukuk kuralları, hükümetin kapasitesi,
denetim etkinliği ve açık piyasalar olarak 4 ana grupta ülkelerin sıralamasının yapıldığı bu endekste en önemli alt
başlık olarak mülkiyet hakkı ile kurumsal bütünleşme ve vergi yükünü çok
önemsiyorum. Sorunuzdaki özgürlükler
ise bir bakıma harcama etkinliği, finansal yatırım yapmanın önündeki engellerin kaldırılması ve ticarete dayalı yapının en uygun bir şekilde oluşturulması
kapsamında ele alınır. Bunlar daha çok
hukuk kurallarının o koruyucu gölgesindeki reel işlemlerdir.

Bu krizin kısa vadede atlatılamayacağına dair yaygın bir görüş var. Tam
anlamıyla bir batışın ve iflasın da gerçekleşmeyeceği söyleniyor. Bunu,
uzun vadeli bir bunalım dönemi olarak mı değerlendirmeliyiz?
Hiç bir kriz batış anlamına gelmez.
Kriz sadece ekonomideki iş döngüsünün daha derin yaşanmasının bir yönü.
Ülke ekonomisine bu kapsamda yaklaşmakla beraber sektörel tabanda
iflasların yaşanması kaçınılmaz. Bunun
örneklerini de son dönemde konkordato (iflas anlaşması) ilan eden firma
sayı ve büyüklüklerinde görmekteyiz.
Hal böyleyken, siyasi erkin dalgalanmayı bertaraf edici ekonomik programları uygulamaması veya geciktirmesi
ise sektörel iflasları artıracağı gibi genel
ekonomik görünümü de buna yaklaştırabilir.
Tüketim harcamalarının azalması,
yatırım kararlarının ertelenmesi, ekonominin daralmasına da yol açıyor.

Belli bir alışma seviyesinden sonra,
tüketicilerin ve iş çevrelerinin yeniden ekonomik döngüde hareketleneceğini düşünüyor musunuz?
Bu kaçınılmaz ama bu döngünün uzunluğu dış kaynak bulma, onun maliyeti
ve yapısal reformlara bağlıdır.
Hükümetin yeni ekonomi politikasını
nasıl buldunuz?
Finansal yaklaşımlar dışında bir politika oluşturulduğunu göremedim. Reel
piyasalara dayalı uygulamalardan teşvik, faiz desteği, istihdam seferberliği
gibi söylemler var ama piyasaların hissettiği ölçü ve kapsamda değil.
Yerel seçim sonuçları, sonraki ekonomik süreci etkiler mi size göre?
Reel ekonomi üretim gücüyle ölçülür. Finansal piyasalar onun destekleyici unsurlarıdır. Bu yönüyle, seçimler
sadece siyasal rahatlamanın bir aracı
olabilir. Bu rahatlamanın oluşacağı
konusunda pek emim değilim.
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“Siyasi olarak gerilim yaşayan iki ülke,
ekonomik olarak pekâlâ ilişkilerini
sürdürüyorlar. Bu durum ABD-Çin ilişkileri
için de, Çin-Japonya ilişkileri için de,
Türkiye-İsrail ilişkileri için de geçerli. ”
n Deniz Çaba

Türkiye’nin dış politikası, ekonomiyi de
doğrudan etkilediği için bugün özellikle
üzerinde konuşmayı gerektiriyor. Biz de
dosya konumuzun önemli başlıklarından biri olan Türkiye’nin dış politikası
ile ilgili olarak Doç. Dr. Barış Doster’e
sorular yönelttik...

36.4 milyar dolar, Çin’le ticaret hacmi
26.2 milyar dolar, Rusya’yla ticaret
hacmi ise 22.2 milyar dolardı.

Öncelikle, Türkiye’nin son dönemdeki dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun ekonomiye etkilerini nasıl açabiliriz?
Ekonomi ve politika, ekonomi ve diplomasi birbirinden ayrılamaz. Şu dört
unsura rağmen dış politika yapılamaz.
Bunlar; coğrafi konum, devlet kapasitesi, ticari ilişkiler ve enerji bağımlılığıdır.
Bu dördüncü unsur, Rusya, İran ve diğer
enerji zengini ülkeler için geçerli değil,
ama ülkemiz için geçerli. Bu açıdan
bakıldığında, Türkiye’nin son dönemde
gerek batıda gerek doğuda izlediği dış
politikanın, hem ticari ilişkilerimizi olumsuz etkilediğini, hem en büyük enerji
tedarikçilerimizle, yani Rusya ve İran’la
zaman zaman ciddi sorunlara yol açtığını gördük.
Batıdan başlayarak örnek verelim. Türkiye, ihracatının yarısını Avrupa Birliği’ne
(AB) yapıyor. İthalatının yüzde 40’ını da
AB’den yapıyor. Türkiye’deki yabancı

Doğuya döndüğümüzde, Çin ve Rusya
ile ticari bağların yanında, Rusya en
büyük doğalgaz tedarikçimiz. Tükettiğimiz doğalgazın kabaca yüzde 60’ı
Rusya’dan ithal ediliyor. Rusya ayrıca,
ilk nükleer santral ihalesini aldı. Temeli
Mersin Akkuyu’da atılan nükleer santral ihalesi, dünyada bu tür santraller için
geçerli olan fiyatın çok çok üstünde bir
bedelle (22 milyar dolar) Ruslara verildi.
Ayrıca Rusya, Türkiye’ye en çok turist
yollayan ülkelerin başında geliyor. Oysa
Türkiye, birkaç yıl öncesine kadar, özellikle Suriye meselesinde Rusya ile tam
karşıt konumdaydı. Astana Süreci ile
birlikte Türkiye, Rusya ve İran’la birlikte
konumlanıp, Suriye siyasetini değiştirse
de, Rus uçağının düşürüldüğü günleri,
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin öldürüldüğü günleri hatırlamakta yarar var.
Öte yandan İran, Türkiye’nin en büyük
petrol tedarikçisi. Tüketilen petrolün
yüzde 40’ı, yani neredeyse yarıya yakını
İran’dan alınıyor. İki ülke arasındaki
ticaret hacmi 12 milyar dolar. Türkiyeİran sınırının en eski sınırımız olduğunu,
İran’ın devlet geleneği, milli kimliği, dip-

yatırımların yüzde 70’i AB kaynaklı. Bu
tablo, kaçınılmaz olarak siyasal, toplumsal, kültürel ilişkilere de yansıyor.
Zira anavatanımız dışında yaşayan 8
milyonu aşkın Türk’ün 5.5 milyonu
Avrupa’da yaşıyor. Bunun 3.2 milyonu
Almanya’da. Almanya, Türkiye’nin en
büyük dış ticaret ortağı. Çin ve Rusya,
Almanya’yı takip ediyorlar. 2017’de
Türkiye’nin Almanya ile ticaret hacmi

lomatik belleği ve derin kültürünü hiç
akıldan çıkarmamak lazım. 81 milyonu geçen nüfusuyla, ülkemizin iki katı
büyüklüğündeki yüzölçümüyle, savaş
deneyimli ordusuyla, Türk ekonomisinin yaklaşık yarısı kadar olan ekonomik
büyüklüğüyle İran, yaşadığımız coğrafyada önemli bir bölgesel aktör. Türkiye
ile İran arasında asırlardır rekabet yaşanıyor. Üstelik bu rekabet çok boyutlu;

tarihsel, siyasal, kültürel, jeopolitik,
stratejik, ekonomik boyutları var. Bunca
rekabet konusuna, son yıllarda maalesef mezhepsel rekabet boyutu eklendi
ki, bu çok yanlış. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülke
arasında Türkiye olsa da, İran’la ilgili her
gelişme, Türkiye’yi yakından etkiliyor.
Bugünkü konjonktürde Türkiye’nin
müttefikleri kimler? Türkiye, müttefikleriyle sabit bir ilişki mi geliştiriyor,
yoksa anlaşılması güç bir politika mı
izliyor?
Uluslararası ilişkilerde sürekli dostluk,
düşmanlık ilişkileri; ebedi muhabbet
veya ezeli husumet olmaz. İhtiyaçlar
değişince, ittifaklar da değişir. Her ittifak karşısında yeni bir ittifak doğurur.
Günümüzde ülkeler arası ilişkiler çok
dinamik. Benim sıraladığım dört öge
var: Birincisi, ilişkiler stratejik düzlemde
değil, taktik düzlemde ele alınıyor. İkincisi, uzun vadeli değil, kısa vadeli gelişiyor. Üçüncüsü, çok konulu değil, konu
bazlı yürütülüyor. Dördüncüsü, ittifaklar, paktlar, bloklar arası değil, ikili ilişkiler şeklinde ilerliyor. Siyasi olarak
gerilim yaşayan iki ülke, ekonomik olarak pekâlâ ilişkilerini sürdürüyorlar. Bu
durum ABD-Çin ilişkileri için de, Çin-

Japonya ilişkileri için de, Türkiye-İsrail
ilişkileri için de geçerli.
Bu açıdan baktığımızda, Türkiye’nin de
ittifakları değişken. Örneğin; Türkiye,
1952’den beri üyesi olduğu NATO’nun
lideri ABD’yle de, öteki NATO müttefikleriyle de ciddi sorunlar yaşıyor. ABD’nin, Avrupa ülkelerinin PKK
ve FETÖ gibi terör örgütlerine yıllardır verdiği destek hepimizin malumu.
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Ayrıca son yıllarda ABD ile S 400 füzelerinin Rusya’dan alımı, F 35 uçaklarının Türkiye’ye tesliminin askıya alınması, Rahip Brunson krizi, ABD’nin
Suriye’de PKK terör örgütünün uzantısı olan PYD-YPG terör örgütüne verdiği destek, Rıza Zarrab, Halkbank,
Hakan Atilla davaları, iki Türk bakana
ilişkin olarak alınan ve sonradan kaldırılan karar, kısa süreli de olsa Türkiye’de
vize işlemlerinin askıya alınması gibi pek
çok sorun yaşandı ve yaşanıyor. Buna
rağmen ilişkiler bir şekilde sürüyor.
Dış politikada siyasi hırsların mı,
yoksa ekonomik ilişkiler ve ticari
çıkarların mı gözetildiğini söylemek
mümkün?
İktidar bloğunun İran’la girilen rekabette, Irak’ta Barzani’ye verilen destekte, Suriye siyasetinde, İslam dünyasının, Arap aleminin lideri olma
hevesinde Türkiye’nin gerçeklerini, devlet kapasitesini, ticari ilişkilerini, çıkarlarını değil, kendi ajandasını önde tuttuğunu gördük. Bunun acı sonuçları
görüldü. Suriye siyasetinde ABD’den
tam olarak ayrışmasa da, Rusya ve
İran’la yakınlaştı Türkiye. Şam’da Cuma
namazı kılmaktan bahsederken, Moskova ve Tahran’la birlikte Suriye’nin
bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve
siyasal birliğinin garantörü oldu. Irak’ta,
Barzani’yi bağımsızlık yönünde teşvik
eden, Barzani’yi Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayraklarını göndere çekerek, devlet başkanı protokolü uygulayarak ağırlayan, Bağdat’taki
merkezi hükümeti kızdırmak pahasına
Barzani ile doğrudan ticaret yapan Türkiye, bağımsızlık referandumu sonrası
tutumunu 180 derece değiştirdi. Bu
örnekleri çoğaltabiliriz. Fakat gelinen
noktada Türkiye’nin devlet kapasitesi
ile iktidarın kendi hırsları, gerçekler ile
niyetler arasındaki uçurum görülmeye
başlandı, geç de olsa.
“Sopanın Ucundaki Müttefik” kitabınızda, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerinin içeriğini anlatıyorsunuz.
Türkiye’nin ABD ile ilişkisini bugünkü
gelişmeler ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye-ABD ilişkileri yapısal olarak
sorunludur. ABD’nin Türkiye üzerinde
hem doğrudan, hem NATO üzerinden
etkisi büyüktür. Üstelik bu etki sadece
dış politikayla, savunma ve güvenlik

politikalarıyla sınırlı değildir. Bilim dünyasından iş dünyasına, siyasetten bürokrasiye dek geniş bir alanda geçerlidir. 1960’lı yıllarda Johnson Mektubu,
casus uçak krizi, füze krizi; 1971’de,
1980’de, 15 Temmuz’da ABD’nin darbelere, darbe girişimlerine, terör örgütlerine verdiği destek; 1974 Kıbrıs Barış
Harekâtı nedeniyle gerilen ilişkiler ve
Türkiye’ye konan ambargo; Muavenet
zırhlısının vurulması; Süleymaniye’de
Türk askerinin başına çuval geçirilmesi
ilk akla gelenler. Daha onlarca gerilim konusu sıralayabiliriz. O nedenle
Türkiye’nin bunları düşünmesi, ABD
ile ilişkilerini bağımlılık ilişkisi olmaktan çıkarıp, karşılıklı yarar, ortak çıkar,
içişlerine saygı temelinde yeniden kurması lazım. Unutmamak gerekir ki,
ABD Türkiye’nin jeopolitik konumuna,
stratejik önemine, silahlı gücüne öncelik veriyor. Yoksa Türkiye, ABD açısından önemli bir ekonomik ortak değil.
ABD’nin dünya üzerinde iki stratejik
ortağı var: İngiltere ve İsrail.
Rusya için Türkiye’nin müttefikidir
diyebilir miyiz?
Türkiye ile Rusya arasında son yıllarda
gelişen ilişkilere rağmen, iki ülke ilişkileri, stratejik ortaklık düzeyinde değildir.
Rusya, Türkiye’nin Batı ile gerilen ilişkilerinden memnundur, bundan da kendince faydalanmaktadır. Ama Rusya
halen PKK terör örgütünün Moskova’daki bürosuna göz yumuyor. Onu
terör örgütü olarak tanımıyor. Ankara ve
Moskova arasında Suriye konusunda
da tam bir uyum yok. Kimi önemli farklar var. Fakat Rusya, özellikle enerji
diplomasisini başarıyla kullanarak,
Türkiye’nin ekonomisi ve dış politikası
üzerinde nüfuzunu artırıyor. Kaldı ki Türkiye eğer Orta Asya’da Türk Dünyası ile
ilişkilerini daha çok geliştirmek isterse,
Kafkasya’da daha etkili olmaya çalışırsa, bu durum Türk- Rus ilişkilerinde
yeri sorunlar yaratır.
Türkiye’nin ABD ve Rusya’yla ilişkilerinde İran ve Suriye konusu belirleyici olacak gibi görünüyor. Bu
denklemin gelecekteki yönünü nasıl
açıklayabiliriz?
Türkiye, İran, Irak ve Suriye, dört bölge
ülkesi, dört komşu ülke, ABD kaynaklı
bölünme tehdidiyle mücadele ediyorlar. ABD’nin niyeti bu ülkeleri parçalayıp, bir Kürt devleti kurmak. Öncelikle

bu dört ülkenin yakın işbirliği gerekir.
Türkiye, Suriye ile Rusya üzerinden iletişim kurmak, Rusya aracılığıyla irtibata geçmek yerine, doğrudan iletişim kurmayı düşünmeli. ABD kaynaklı
bölünme tehdidi yaşayan dört ülkeyi
daha yakın işbirliğine yöneltecek ilk
ülke, Türkiye’dir. Büyük önder Atatürk
döneminde, bölge merkezli dış politikanın çok başarılı örnekleri uygulanmıştı.
1934’te Balkan Antantı, 1937’de Sadabat Paktı’ydı bunlar. Bugün de aynı yol
izlenmelidir. Böyle bir bölgesel inisiyatif,
hem ABD’nin etkisini azaltır, hem bölge
ülkeleri arasında siyasi, ticari, toplumsal
ilişkileri geliştirir.
Aksi halde ABD ve Rusya, bölgemizdeki gelişmelerde belirleyici olurken,
bölge ülkeleri de bölge dışı aktörlere
daha çok bel bağlamak zorunda kalırlar. İran’ın Rusya ve Çin’le ilişkilerinin
yakınlığı düşünülürse, İran’ın bir bölgesel aktör olarak Avrasya güçleriyle
işbirliği geliştirmede, Türkiye’den daha
başarılı olduğunu görüyoruz. Tahran’ın
başta Şam ve Bağdat olmak üzere,
Lübnan’da, Bahreyn’de artan etkisi de,
bölgesel güç olma yönünde attığı adımların sonucu.
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri,
işin bir başka boyutu. Burada Suriyeli sığınmacılar, ticari ilişkiler, iktidar ve demokrasi ilişkisi öne çıkıyor.
Diğer yandan Türkiye’nin ekonomisinde, AB ülkeleriyle olan ticari ilişkiler belirleyici. Bu ilişkinin bugünkü
durumunu nasıl görüyorsunuz?
Avrupa Birliği, 1995’te imzalanan,
1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği sayesinde Türkiye’nin dış ticareti,
gümrük rejimi, iç pazarı üzerinde vesayet kurdu. Halinden çok memnun. O
nedenle Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yanaşmıyor. AB’ye üyelik vaadiyle Türkiye’yi oyalıyor. Bekleme odasında oturtuyor. Bu sayede, Türkiye’den
istediği ödünleri büyük ölçüde koparıyor. Ayrıca Kıbrıs’ta ve Ege Denizi’nde,
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan tüm sorunlarda, Atina’nın görüşlerini sahipleniyor. PKK terör örgütünü
destekliyor. Sözde soykırım iddialarıyla ilgili olarak Ermenistan’ın yanında.
O yüzden Türkiye-AB ilişkiler siyasi açıdan sağlıksız. Ticari ilişkilere gelince, ilk
sorunuzu yanıtlarken vurguladığım gibi
Avrupa, Türkiye’nin ihracatında ve ithalatında ilk sırada. Türkiye, Avrupa için

önemli bir pazar, Suriyeli sığınmacıları
barındıran büyük bir ülke. AB; Türkiye’yi
demokrasi, hukuk devleti, insan hakları,
özgürlükler konusundaki karnesi üzerinden zaman zaman sert sözlerle eleştirse bile, sonuçta ekonomik ilişkiler ve
ticari bağlar üstün geliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, Avrupa kıtasını Rusya, Çin
ve hatta ABD’ye karşı savunmak için
“gerçek bir Avrupa ordusu” kurulması
çağrısında bulundu. İngiltere’nin
Brexit kararı var. Çok kutuplu dünya
bağlamında AB’nin geleceğini ve
Türkiye’nin bu gelecekteki rolünü
nasıl değerlendiriyorsunuz?

AB’nin geleceği konusunda farklı fikirler var. Üyeler arasında büyüklük, çap,
tehdit algısı, öncelikli hedefler açısından büyük fark olduğundan, birkaç halkadan oluşan bir Avrupa fikrini dillendirenler olduğu gibi, gelecekte sıkı bir
federasyon mu, yoksa gevşek bir konfederasyon mu olması gerektiği üzerinde kafa yoranlar da var. İngiltere’nin
çıkışı önemli. Çünkü İngilizler dünyada
diplomasinin, istihbaratın ve emperyalizmin kitabını yazmış devlet olarak, bu kararı almışlar ise bunun üzerinde düşünmek gerekir. Geriye iki
önemli güç kalıyor: Almanya ve Fransa.
Almanya AB’nin lideri, lokomotifi. Bu
sayede büyük bir dışsallık elde ediyor.
Ama ekonomik gücüne koşut bir politik
ağırlığı, askeri gücü olmadığı için, bunun
sıkıntısını çekiyor. Avrupa Ordusu da bu
arayışın ürünü. Son yıllarda Almanya ile
ABD arasında yaşanan gerilim dikkat
çekiyor. Birbirlerinin liderlerini dinlemeleri, birbirlerinin otomotiv devlerine, bilişim şirketlerine ağır para cezaları vermeleri hep bu gerilimin yansımaları.
Almanya ile ABD arasında NATO bütçesine yapılması gereken katkı, Suriye,
Irak, İran, Libya, Afganistan, UkraynaKırım gibi konularda fikir ayrılığı var.

Almanya Doğu Avrupa’da, Balkanlarda
nüfuzunu artırıyor. Rusya ve Çin’le ilişkilerini geliştiriyor. Ekonomik ve teknolojik
gücünü, siyasi ve askeri alana da yansıtmak istiyor.
Türkiye’nin ne kısa, ne uzun vadede AB
içinde yeri yok. Ben AB üyeliğine karşı bir
yurttaş olmamın ötesinde, AB-Türkiye
ilişkilerine şöyle bakıyorum: AB; eğer
küresel ölçekte bir güç olmak istiyorsa,
bunun siyasi, mali, askeri tüm maliyetine katlanmayı göze alıyorsa, jeopolitik
önemi, stratejik değeri ve güçlü ordusu
nedeniyle Türkiye’yi üye yapar. Yok,
eğer AB küresel bir güç olmak yerine,
Avrupa kıtasının da bir bölümüyle sınırlı

bir refahı ve istikrarı tercih ediyorsa,
ABD ve NATO’nun savunma ve güvenlik şemsiyesinden çıkmayı göze alamıyorsa, küresel ölçekte büyük güçlerle
rekabetten çekiniyorsa, Türkiye AB’nin
her istediğini yapsa bile, Türkiye’yi
üye yapmaz. Yani Türkiye’nin AB üyeliği, AB’nin küresel ölçekte kendisini
nasıl tanımladığıyla, nerede konumlandırdığıyla ilgilidir. Gümrük Birliği sayesinde Türkiye’den ekonomik olarak
alacağını alan ve halen almakta olan
AB’nin, küresel bir güç olmak istemediği sürece, Türkiye’ye ihtiyacı yoktur.
Türkiye’nin BRICS liderler toplantısında yer alması, Batı ittifakından
uzaklaşmanın sinyali olarak yorumlandı. Diğer yandan Avrasya Ekonomik Birliği, bir seçenek olarak
Türkiye’nin gündeminde mi? Uzun
vadede Türkiye’nin müttefikleri değişebilir mi?
Türkiye BRICS zirvesine katılsa da, bu
beşli içine (Brezilya, Rusya, Hindistan,
Çin, Güney Afrika) kısa vadede girmesi
mümkün değil. Çünkü o yönde bir ortak
siyasi irade, toplumsal uzlaşı olmadığı gibi, ekonomik hacmi de yetersiz.
Avrasya Ekonomik Birliği’nin vizesi ise

Rusya’nın elinde. Rusya Türkiye’nin bu
ittifak içinde yer almasına sıcak bakmaz. Ne BRICS, ne Avrasya Ekonomik
Birliği ne de Şanghay İşbirliği Örgütü
(ŞİÖ) Türkiye’nin gündeminde. Çünkü
Türkiye’nin ABD ve NATO’yla ilişkileri yapısal, çok derin, çok yönlü. Söz
konusu örgütlere yönelim, NATO’dan
kopuşu, ABD ve AB’ye daha eleştirel
bir bakışı gerektirir. Böyle bir bakış açısı,
iktidar ve muhalefette yok. Bürokraside, iş dünyasında, akademide, meslek örgütlerinde, odalarda, sendikalarda da yok. Her ne kadar anketlerde
ABD karşıtlığı yüksek çıksa da, AB üyeliği eski cazibesini yitirmiş görünse de,
toplumun büyük bölümü, en azından

bugün için, NATO’dan çıkmak, BRICS
ve ŞİÖ üyesi olmak, Avrasya’da yer
almak konusunda istekli, hazırlıklı değil.
En önemlisi de şu: Dünyanın ekonomik ve politik ağırlığı batıdan doğuya,
Atlantik’ten Asya Pasifik’e, Avrasya’ya
kaysa da; Asya blokunun toplam üretimi 2025’ten sonra Atlantik blokunu
geçecek olsa da; Türkiye’nin bu gidişata yönelik politik, ekonomik, bürokratik, akademik hazırlığı yok.
Çözüm önerileriniz neler?
Ekonomik anlamda üretim ekonomisi,
tarımın ve sanayinin güçlendirilmesi,
tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi
şart. İl il, bölge bölge, sektör sektör,
ürün ürün potansiyelin, üretim kabiliyetinin, hammadde kaynaklarının, ulaşım
ve pazar olanaklarının saptanması gerekir. Ben, milli, kalkınmacı, ithal ikameci,
karma, planlı iktisat politikalarını benimsiyorum. Dış politikada, Atatürk’ün
bölge merkezli dış politikasına yönelmeyi savunuyorum. İç siyasette ise eğitim, sağlık, hukuk düzeninde en ileri
ölçütlere ulaşmak, vergiyi adil toplayıp,
geliri hakça bölüşmek, demokrasi ve
özgürlükleri güçlendirmek, toplumsal
barışı pekiştirmek önceliklerimiz olmalı.

dosya kültür sanat

Süreyya Evren:
“Zor zamanlarda
sanatçı ne üretir?”
n Deniz Çaba
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“Türkiye’de kültür sanat alanında
neler oluyor” dediğimizde, kültür alanında yapılan fiziksel ve sosyal yatırımlar, sanata teşvik düzeyi gibi başlıklar akla gelecektir. Aslında bu soruların
cevabı az-çok belli. İşe kurumlar düzeyinde değil de, kültür sanat aktörlerinin ne yaptığı üzerinden bakarsak daha
zihin açıcı bir tartışmayı da başlatabiliriz. Örneğin “Zor zamanlarda sanatçı
ne üretir” sorusunun cevabını aramak
önemli olabilir. “Postmodern Bir Kız
Sevdim”, “Hiç Kimseyi İlgilendirmeyen Kişisel Bir Felaket”, “Tercüman”,
“Yakınafrika” adlı kitaplarıyla tanıdığımız
yazar ve sanat eleştirmeni Süreyyya
Evren’le Türkiye’deki sanat üretimi,
yaratıcılık algısı ve toplumsal kültür üzerine konuştuk.
Öncelikle Türkiye’de kültür-sanat
politikaları anlamında nasıl bir tablo
görüyorsunuz? Buna kültür sanat
aktörlerinin penceresinden bakarsanız ne söylersiniz?
Zor zamanlarda sanatçı ne üretir
sorusu, modern çağın kritik sorularından biri. Hitler devrinde ne roman yazılmalıydı, ne yazıldı, peki ya sonrasında?
Stalin altında hangi opera yaratılmalıydı? Savaş günlerinde ne resim yapılasıdır, ne film çekilesidir? Sanatçıya nasıl
bir varoluş düşer?
Türkiye’de ne oluyor diye baktığımızda
ilk göze çarpan şey, üretimde bir azalmadan söz edilemeyeceği. Daha az film
çekilmiyor, daha az tiyatro oyunu yazıl-

mıyor, daha az çağdaş sanat işi üretilmiyor, daha az öykü kaleme alınmıyor. Hatta kimilerine göre tümünde bir
üretim patlaması var. Karşılaştığınız her
sanatçı yoğun bir üretim faaliyeti içinde
olduğundan bahsediyor. Herkesin eli
projelerle dolu. Her taraftan iş fışkırıyor
gibi. Koşullar hiç de teşvik edici değilken üstelik. Bir de teşvik edici olsa ne
olacakmış dedirtebilir, tersine tam da
bununla ilgili de denebilir. Analizi gerekiyor.
Bir önemli nokta da geleceğe formlar bırakan halimiz. Sanki bir formlar kütüphanesinin raflarına yeni yapıtlarla yeni formlar yerleştiriyoruz. Sonra
uygun bir zamanda raftan çekip kullanması için gelecek kuşakların.
Sanat sürekli yeni olasılık alanları kurcalıyor. Netleşmiş alanlarla yetinip oralarda büyümüyor da başka topraklara
ısrarla adım atıyor.
Sanat, ülkenin gündeminde değil.
Bunun bir toplum için yaratacağı
etkiler nasıl açıklanabilir?
Felsefe de ülkenin gündeminde değil.
Psikanaliz de ülkenin gündeminde
değil. Dahası genel kültürün yüksekliğiyle dikkat çeken bir ülke zaten değiliz ve bu alanda irtifa kaybetmekten de
çekinmiyor gibiyiz. Toplumsal kültür
politikaları üzerinde kültür sanat insanlarının ne kadar söz hakkı var bugün
bilmiyorum. Belki her zaman azdı, ama
bugün bu durum daha bir göze batıyor
türlü sebeplerle.

Kültür ile ekonomi arasındaki ilişki
de gözden kaçıyor gibi. Dünyada
artık yaratıcı ekonomiler konuşuluyor. Yaratıcı ekonomi dediğimiz
zaman burada kültüre ve sanata dair
geniş bir alan açabiliyoruz. Siz ne
dersiniz?
Herkes yaratıcılığa ihtiyacı olduğunu
düşünüyor. Sanat deyince aklımıza
yaratıcılık geliyor. Sanattan yaratıcılık
bekliyoruz. Hatta başka disiplinler de
günümüzde yaratıcılık üretmek istiyorlar. İş dünyası yaratıcılık çiftlikleri hayal
ediyor. Ve bu çiftliklere tohum sanattan
gelebilir mi diye bakıyorlar. Ama sonra
gerçek bir sanat sergisine gidiyorsun ve
içinde bir şeyler bunu ben de yaparımcılığa doğru kayıyor. Bunu beş yaşında
çocuk da yapar! Şuna bak, markette
satılan çikolata barını almış masaya
koymuş, ya şu, eline falçata almış tuvali
kesmiş. Yaratıcılık bunun neresinde,
yaratıcılık genel olarak nerede? Yaratıcılık hangi deliğe kaçtı?
Ben yaratıcılığın hem içinden hem dışından söz almaya alışkınım. Yaratıcılığı
uzun zamandır iki ucundan kovalıyorum. Bir yandan sanat üzerine yazıyor
ve sanat hakkında konuşmalar yapıyor,
dersler, seminerler veriyorum. Yaratıcılık
hakkında söz alıyor, başkalarının yaratıcılığını değerlendiriyor gibiyim bu çalışmalarda. Sanat eleştirmeni şapkamı
taktığımda elimi çeneme koyuyorum ve
içimden geçirmeye başlıyorum: Olmuş
mu olmamış mı?

Bir yandan da edebiyat alanında doğrudan ürün veriyorum, romanlar, öyküler,
şiirler yazıyorum. O zaman da yaratıcılığın kendisi benden bekleniyor. İnsanlar
benim yapıp etmelerimdeki yaratıcılığı
değerlendiriyorlar, yorumluyorlar. Olmuş
mu, olmamış mı?
Bu konumlar arasında geçiş yapmak
günlük rutinimin bir parçası.
Peki, bu geçişler arasında yaratıcılığın katmanlarına bakacak olursak ne
görürüz? Yaratıcılığın hangi deliğe
kaçmış olabileceğine dair bir iki tahminde bulunabilir miyiz?
Tahminlerim basit: Birincisi, yaratıcılığın bir kısmı oyuncudan oyuna kaçtı
gibi geliyor. Oyunun kendisi yaratıcı ve
oyunda olabilmek, oyunda kalabilmek
için yaratıcı olmak gerekiyor. İkincisi
yaratıcılık her zaman zevkli olmadığının
söylenebileceği bir yere kaçmış olabilir.
Her zaman güzel değildir, hantal, paspal ve yıpratıcı olabilir. Rafine, dinamik
ve steril değil tırtıklı, tıkanık ve tozlu olabilir yaratıcılık. Hep en temiz deliklere
bakmamak gerekir. Ve son olarak: Yaratıcılık bir erk talebi ve sanat sahnesi bu
ve benzeri erk taleplerinin düzenlendiği
bir arena. Yaratıcılığa yaklaşırken bir erk
oyununa hazır olmazsak, sonra göremiyorum nerede bu yaratıcılık demeye
başlayabiliriz. Kısacası erk, pürüz ve
oyun.
Bugünün Türkiye’sinde sanatın toplumsal
kültüre
etkisi/yansıması
nedir? Kültür sanat aktörleri, toplumsal kültürün geliştirilmesi konusunda
sorumluluk sahibi mi ya da olmalı
mı?
Bir futbol alıntısı yapalım. Ünlü bir futbolcumuz. Milli takım formasını yıllarca giymiş. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, üçünde de oynamış. Bir elit sporcu.
Stoper. Savunma oyuncusu. Bir söyleşisinde, son derece rahat diyor ki, ben
öyle çalım atma pas atma şut ama gibi
şeyleri yapamam, hiç işim olmaz, hiçbir
zaman da yapmadım!
Futbolcunun ismi önemli değil, çok benzer örnek var. Futbolcunun top oynadığı
yılları bilenler gözlerinin önünden geçirseler hak vereceklerdir. Yapamaz gerçekten de. Top tekniği yok gibidir, topu
oyuna sokamaz. Ama çok iyi bir kesicidir. Peki, esas soru şu: Topa vuramayan, top süremeyen, çalım atamayan

bir çocuk futbolcu olmaya nasıl karar
verdi? Futbola istidadı olduğunu kim
nasıl düşündü? Bir çocuk hayal edin,
önüne topu yuvarlıyorsunuz, geri atamıyor, alıp süremiyor. “Tam topçu olacak
çocuk!” der misiniz. Neye göre?
İyi bir kesici oyunu iyi okumak mecburiyetindedir. İyi bir kalecinin hep doğru
yerde doğru zamanda olması ve topun
gideceği yeri önceden sezebilmesinde olduğu gibi. Oyunu sevmek gerekir. Oyunu okuyabilmek. Böyle golcüler de vardır. Ceza sahası dışından şut
bile çekemezler. Ne de frikik atabilirler. Sanki kale etrafında dolaşırken top
şansa onlara çarpıp gol oluyor gibidir. Yaratıcılık mı buradaki faktör sorusuna ne yanıt verdiğiniz, yaratıcılığı kendinizde ve toplumda nerede aradığınızı
da belirleyecektir.
Yaratıcı olmak kulağa ilk başta havalı
gibi gelir. Zor bulunan Hint kumaşı gibidir. Halbuki yaratıcı olmak dünyanın en
zevkli şeyi sayılmaz.
Sanat sergilerinde etkileşimli işlerle karşılaşırız, izleyicinin de katılımını gerektirir
böylesi eserler. İzleyici de yaratıcı olmalı
diyen işler izleyiciye bir yük gibi de gelir
sıklıkla ancak.
Şöyle düşünelim: Bir sinema salonuna
girdiğimde başıma gelebilecek en kötü
şey yaratıcı olmamın beklenmesi olabilir. Bir elimde patlamış mısır. Bir elimde
Frigo. Umurumda mı katılım! gibi...

Sanat, ayrıcalıklı toplum kesimlerinin ve entelektüellerin takip ettiği bir
alan olarak mı kalmalı? Yoksa dezavantajlı bölgelerde mi yapılmalı?
Kendimizi tıklım tıklım bir sanat fuarında
hayal edelim. Telefonumuz elimizde.
Instagramlayacak kare arıyoruz. Fotoğraf çeke çeke ilerliyoruz. Beğendiğimiz her işi böylece birkaç saniye içinde
mülk ediniyoruz. Sanattaki yaratıcılıktan
nasıl faydalanılabilir? İyi bir sergiye gidip
sanatçıların ve küratörlerin yaratıcılıklarını iç edebilir miyiz? Ama biraz da yaratıcılığın içinden geçip gitme gibi. Geçip
giderek üzerine yapışanları çalmış varsayıp kendini kısa günün kârı diye seviniyorsun ve havanı basıyorsun.
Tüm rolleri sorgulamak gerekir bilebildiğimce. Sözgelimi hazır formülleri iyi
uygulamakla övündüğümüz anlara da
bakmak iyi olabilir. Montaj kılavuzlarına
bakarak evde mobilya kurmak bir deneyim midir? Kuşkusuz kimse bu kılavuzlara baka baka pişmez. Kimse ilerlemez, deneyim yoktur, yeni hiçbir şey
yaşamazsın. Bir deneyim simülasyonu
ama vardır. Daha çok yönergeleri takip
edebildiğini ispat etmeye çalışıyorsundur sanki kendine. Eğitimde bir yaşta bir
değerdir bu sonuçta. Ama senin deneyim ihtiyacını da karşılıyor gibidir. Montaj kılavuzuna dayanan “zeka geliştirici”
oyuncaklar da var. Hazır şemalar. Bütün
yönergeleri takip ettiğinde oyuncak bir
denizaltın oluyor. Burada bir yaratıcılık
gene de var mı, beceri mesela sorusu
kültür sanatın kendisinden ne beklediğimizi de belirleyen şeylerden biridir.

esiad görüş

n Mustafa Saim Uysal

Makroekonomik görünüm ve büyüme modelimiz
Yerel seçimler sonrası makroekonomik görünümü ana hatlarıyla özetleyip
bundan sonra dünyanın önemli finans
kuruluşlarının kurmuş olduğu Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) yayınladığı “Türkiye’nin Kredi Genişlemesine
Dayanan Büyüme Modeli” konusundaki araştırma tespitlerini irdelemeye
çalışacağız.
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Kuşkusuz tablodaki göstergelere Tüketici Güven Endeksi, Reel faiz ve PMI vs.
gibi göstergeleri de eklemek mümkün.
Bugünkü noktaya gelişimizi yukarıdaki
göstergelerle özetlemeye çalışırsak şu
sonuçları görüyoruz.
n Ülke büyümesi 2018/Ağustos ayında
yaşanan kur/faiz şoku sonrası gittikçe
azalmakta hatta daralmaktadır. 2019 ilk
çeyrek sonuçları resesyonda olduğumuzu açıkça gösteriyor. IMF, 2019 ülke
büyümemizin (-)%2.5 olacağını öngörüyor. Moody’s de benzer şekilde 2019
yılında ekonominin %2 daralacağı,
bütçe açığının artacağı tahmininde
bulundu. Reuters ekonomistleri anket
sonuçları da bu tahminler paralelinde.
n Resesyona rağmen özellikle %30’lara
varan gıda enflasyonu ile %13-14’lerde
sabitlenen çekirdek enflasyon nedeniyle TÜFE-ÜFE enflasyonu katı ve
yapışkan bir hale gelmiştir. Bir başka
deyişle stagflasyonu; hem enflasyonu
hem durgunluğu bir arada yaşıyoruz.
TÜFE-ÜFE farkı da süreç içinde manşet enflasyona yansıyacaktır.

ÜLKEMİZİN BAŞLICA MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ
2018

2019

GSYH (MİLYAR DOLAR)

784

706

IMF TAHMİNİ

KİŞİBAŞI GSYH (1000 DOLAR)

9346

8507

IMF TAHMİNİ

BÜYÜME

%2,6

%(-)2,5

IMF TAHMİNİ

ENFLASYON (TÜFE)

%20,30

%19,71

MART

ENFLASYON (ÜFE)

%33,64

%29,64

MART

İŞSİZLİK

%13,5

%14,7

OCAK

BÜTÇE DENGESİ /GSYH

%(-) 2

%(-)0,9

FAİZDIŞI BÜTÇE DENGESİ /GSYH

%0,0

%(-)0,1

KAMU+ÖZEL DIŞ BORÇ (MİLYAR DOLAR)

445,9

CARİ AÇIK /GSYH

%(-)3,5

% (-)2,4

92

97,3

NİSAN

MEVDUAT+FON (MİLYAR TL)

2,036

2204,7

NİSAN

KREDİ STOKU (MİLYAR TL)

2,395

2516,5

NİSAN

%117,6

%114,1

CDS (ÜLKE RİSK PRİMİ)

351

450

NİSAN

GÖSTERGE FAİZİ

%19,73

%21,25

NİSAN

MB DÖVİZ REZERV (MİLYAR DOLAR)

KREDİ / MEVDUAT ORANI

ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇ STOKU/GSYH		

%38

TCMB REZERVLER / TOPLAM BRÜT DIŞ BORÇ		 %16
n Çift haneli giden işsizlik oranımız
büyümeli yıllarda dahi düşmemişken
2018 sonu, itibariyle %13.5’a, 2019
Ocak ayında ise %14.7‘ye (son on yılın
en yüksek oranı) yükselttik. Küçülme
ve durgunluk sonucu bu oran daha da
artabilecektir. Genç işsizlikteki oran ise
daha da ürkütücü. Gençlerimizin dörtte
birinden fazlası işsiz.

n Jeopolitik riskler, S-400/F-35 konusunda A.B.D. ile yaşanan gerginlikler, TL/Swap işlemlerindeki uygulamalar ile seçimler bitmesine rağmen kesin
sonuçların açıklanamaması nedenleriyle
300 puanlara kadar inen kredi temerrüt risk primimiz 450’lere (5 yıllık ortalama 249) tekrar yükselmiş durumdadır.
Açıklanan Dönüşüm Programının piya-

salarca yeterli bulunmaması da bu primin yükselmesine etki etmiştir.
n 2019 ilk çeyreğinde realize olan bütçe
açığı geçen yılın aynı dönemine göre
%77 oranında artmış, YEP’teki hedef
ihlal edilmiştir. Daha da önemlisi faiz
dışı fazlalar açığa dönmüş vergi gelirleri artışı ise %19’luk enflasyona rağmen %5.8’de kalmıştır. Kamu bankaları
kanalıyla kredi genişlemesinin devam
etmesi, daralan ekonominin sonucu
vergi gelirlerinin yeterince artamayacağı hususları mali disiplinin bozulmaya
devam edeceğini ortaya koyuyor. Unutmayalım ki geçmiş dönemdeki ekonomik başarıların arkasında yüksek faiz
dışı fazla verme gerçeği mevcuttur.
2002-2012 döneminde hem enflasyonu dizginlemiş hem de risk primlerimizi ve dolayısıyla reel faizlerimizi
düşürmeyi başarmıştık. Bugün küresel
koşullar ve iç nedenlerden ötürü borçlanma maliyetlerimizin ciddi oranda artması kamu mali disiplini açısından bir
handikap teşkil ediyor.
n Ödemeler dengemizdeki cari açık iyileşmesi keskin ithalat düşüşünden kaynaklanıyor. İhracat artış oranı gittikçe
azalmaktadır. İthalattaki keskin düşüş
ve iç talebin çöküşü sonucu cari açığımız düşmüş ancak bunun pahalı
faturası ekonomimizin daralması ve
yüksek işsizlik ile sonuçlanmıştır. Ülkemizin bugünkü dış borç yapısı maalesef
büyüme ve cari açığın azalmasını birlikte realize etmemizi engelliyor.
n Son yıllarda izlenen hızlı kredi genişlemesi, inşaat ve enerji sektörleri tercih
ağırlığı nedenleri ile borçlarımız hızla artmış, 2002 yılındaki toplam borç/GSYH
oranı (%54,8) aşılarak 2018 sonu itibariyle bu oran %57’ye yükselmiştir. Bu
borç yapısıyla sürdürülebilir büyüme ve
kalkınmayı gerçekleştirmek çok zordur.
Bugün 2002 den farklı olarak özel sektör borçlarımızın gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı %38’dir. Bu oran 2002’de
%18’di.
Biliyoruz ki kriz yıllarında bu orandaki
borç yapısı bankacılık sistemini olumsuz etkilemekte ve bir anlamda bu
borçlar kamunun borcu haline dönüşmektedir. Bu durum dış piyasalarda

kırılganlık unsuru olarak değerlendiriliyor ve TL’daki volaliteyi (%28) arttırıyor. Döviz konusunda istikrar sağlamadan ne enflasyonu kontrol altına alabilir
ne güveni ne genel istikrarı sağlayabilir ve ne de dolarizasyona engel olabiliriz. Toplam mevduatlarımızın yarısından
fazlası yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarından oluşmaktadır. Daha önceki
başarılı dönemlerde bu oran %28’ler
civarındaydı.

gelişmeler ya siyasi tavizler verilmesiyle
ya da büyük miktarda iç kaynağın dışarıya transferiyle sonuçlanmıştır” diyor.

n Bankacılık sistemindeki kredilerin yıllık (2018) büyüme oranı %13 civarındadır. Sistemdeki dolarizasyon oranının
gittikçe artması para politikası etkinliğini azaltmaktadır. Bankacılık sektörünün çekirdek ve ana sermaye yeterlilik rasyoları güven verecek düzeydedir.
Ancak batık kredi oranları (BDDK tahmini %6) ikinci grup krediler nedeniyle
yükselecek olursa ekonominin resesyondan çıkması daha uzun süreli olacaktır.

Bu çıkmaz modelden enflasyon içinde
küçülmeden hızla uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun yolu tasarrufları (gönüllüzorunlu) arttırmaktan ve yapısal reformlarla (evrensel standartlarda hukuk,
demokrasi, eğitim ve vergi ve üretim)
desteklenen büyüme modelini yaratmaktan geçiyor.

Borç kaynaklı büyüme yapımız
Uluslararası Finans Enstitüsü Türk ekonomisinin kredi genişlemesine dayalı
büyüme yapısı arzettiği tespitinde
bulunarak değişen küresel koşullarda
artık bu patikadan giderek büyümenin
mümkün olmadığını belirtiyor. Koşulların “Tapering” sonrası değiştiğini, küresel finans piyasalarının dış kaynağa
dayalı büyüme modelini artık finanse
etmek istemediğinin altı çiziliyor.
Türkiye’de enflasyon odaklı para politikasında kur istikrarı amacının azaldığı, buna karşın büyüme hedefli faiz
istikrarı amacına yönelindiği, aynı anda
genişlemeci maliye politikası uygulanarak (faiz dışı bütçe açıklarının yükselmesi, kamu bankalarının maliyet gözetmeksizin kredi genişlemesine gitmesi
gibi) enflasyonun kontrolden çıktığı ve
bu hususun kur-faiz şoklarıyla birleşerek ekonomiyi zaafa uğrattığı tespitinde
bulunulmaktadır.
Prof. Dr. Şevket Pamuk “Türkiye’nin
200 Yıllık İktisadi Tarihi” kitabında;
“Cumhuriyet öncesi yaklaşık 200 yıllık
bir dönemden (Balta Limanı anlaşması
ile başlayan Duyun-u Umumiye döneminde devam eden) bugüne kadarki
dönemde ne zaman hesapsız – kitapsız
borçlanma ile kalkınmaya çalışmışsak

Bugün ABD, ülkemize ekonomik tehditler savuruyorsa bunda kuşkusuz GSYH
mızın %57’sinden fazlasıyla dış borcumuz olduğu ve bu borcun da %38’inin
özel sektöre ait olduğu sonucu oluşan
kırılgan yapımız önemli bir husus olarak
ortaya çıkıyor.

2002-2010 dönemindeki başarının
arkasında demokratikleşme ile AB ve
IMF çıpaları mevcuttu. Tasarrufa kamudan başlanmalı, fizibilitesi tutarsız, çılgın
projelerden vazgeçerek doğrudan yatırımları çekecek ortam yaratmalıyız.
Kredibilitesi artmış bir merkez bankasıyla gerçek anlamda sıkı ve uyumlu
bir para ve maliye politikası uygulayarak risk primlerimizi düşürmeli, iç ve dış
piyasalara güven vermeliyiz. Dönüşüm
programındaki BES ve Kıdem tazminatı düzenlemeleri uzlaşılarak gerçekleştirilirse bu fonlar borçlarımızın azalmasına katkı verecektir. Sadece bunları
yapmamız da yetmez. İçte ve dışta gerginlikleri azaltan uzlaşmaya ve diyaloğa
dayalı tutum ve davranışlar sergilemeli
ve bu politikaları kendi insanımıza açık
açık anlatarak consensus sağlamalıyız.
IMF nin belirttiği gibi şeffaflık ve hesap
verebilirlik büyük önem taşıyor.
Bütün bunları gerçekleştirebilirsek
“vergi alma-borç al” politikası azalacak, piyasalara gelen güven ve istikrar
ile tüketim ve yatırım talebi daha sağlıklı
finansman yapısına, ithal ağırlığını azaldığı katma değeri yüksek ihracat odaklı
bir üretime kavuşarak “dengelenme”
ancak o zaman mümkün olabilecektir.
Seçimsiz dört buçuk yıllık süreç içinde
bu konularda mesafe almamız mümkündür. Türk toplumun demografik
avantajı dezavantaja düşürülmemelidir.

esiad seçim

Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Emre Erdoğan:

“Kısa vadede ekonomik
koşullarda bir iyileşme
beklenmemeli”

Y

erel seçimler Türkiye’ye yeni açılımlar getirdi. Muhalefet cephesi ülke
ekonomisinin can damarlarını tutan
kentlerde yerel yönetimleri kazanırken,
iktidar cephesi ise oy çokluğunu korumuş görünüyor. Seçimlerin değerlendirilmesi için Bilgi Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Emre Erdoğan’a sorular yönelttik.
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Öncelikle 31 Mart seçimlerini,
Türkiye’de seçmenin tavrı bakımından değerlendirebilir miyiz?
31 Mart yerel seçimleri, birden fazla
etkenin seçmenin kararını belirlediği
seçimler oldu. Bunlardan birincisi ekonomi, ikincisi adaylar ve üçüncüsü tabii
ki HDP seçmeninin tavrı. Ekonomik
şartların kötüleşmesi Cumhur İttifakı’na
ya da AK Parti’ye oy kaybettirebilirdi;
belli kentlerde daha popüler adayların ön planda olması seçmenin kararını değiştirebilirdi ve HDP aday gösterseydi birçok ilde seçim sonucu farklı
olabilirdi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde hemen herkesin seçimi kazandığını iddia ettiği bir siyasal ortam ve
süregiden siyasal belirsizlik yarattı.
24 Haziran seçimlerinde yüzde 53,66
olan Cumhur İttifakı, 31 Mart’ta
yüzde 51,64 olarak ortaya çıktı.
Buna bakarak ekonomik krizin Türkiye genelinde negatif bir tepkiye yol
açtığını söyleyemiyoruz değil mi?
31 Mart yerel seçimlerinde son
dönemde yaşanan ekonomik krizin

seçmenlerin kararını etkilemesi bekleniyordu. Bu “ekonomik” etkinin sınırlı
olduğu söylenebilir, Cumhur İttifakı 30
büyükşehirde toplam yüzde 4 puan
kaybetmiş durumda, bunu ekonomik
krizin etkisi olarak açıklayabiliriz. Tabii
bu rakamlar bize ittifak içi oy kayması
olup olmadığını söyleyemiyor, bir olasılıkla bazı AK Parti seçmenleri oylarını MHP yönünde kullanmış olabilirler,
bunu hesaplamak mümkün olmadığından böyle bir olasılık var diyoruz. Öte
yandan Bursa ve Antalya gibi metropollerde ve özellikle de MHP’nin oy arttırdığı Ege ve İç Batı Anadolu bölgelerinde ekonomik krizin etkisi görülmüş
olabilir.
Şehirler bazında değerlendirirsek
gözlemleriniz neler? Özellikle İzmir,
İstanbul ve Ankara özelinde bakarsak, Millet İttifakı’nın oy oranını artırmasını nasıl yorumluyorsunuz?
Bu şehirlerden İzmir, her zaman Millet İttifakı’nın kuvvetli olduğu bir kentti,
doğru bir aday -İzmirli, yerel yönetimde deneyimli ve başarılı- ile bu oy
oranını artırdı. Ankara’da aday tercihi
tam tersi yönde tepti diyebiliriz, Mansur Yavaş hem yerel yönetimlerde öne
çıkan bir isim, sürekli adaylıkta ismi
geçiyordu; hem de milliyetçi seçmenin oyunu çekebilecek bir adaydı, bunu
da başardı. Tabii Ankara’da HDP seçmeninden oy alabilmeyi başarması da
bir artı olarak yazılmalı. İstanbul ise
bunun istisnası, seçimin sonucunu

büyük ölçüde HDP’nin aday göstermemesi belirledi; HDP’nin 8 ile 10 puanlık oy oranını dışarıda bırakırsanız Millet İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 40
olur ki, bu da Mustafa Sarıgül’e denk.
İmamoğlu da yerelde başarılı bir aday
ve en azından HDP seçmenini itmediği
için başarılı olabilir.
Bundan sonraki süreç tartışmalı.
İstanbul konusunda oyların yeniden sayımı söz konusu olabilir. Diğer
taraftan İstanbul ve Ankara’da belediye meclislerinde AKP ve Cumhur
İttifakı’nın ağırlığının olması belediyelerde yönetimi zorlaştırabilir. Belki
öngörmek zor ama sonraki sürece
dair sizin yorumunuz nedir?
İstanbul’un durumu bir süre daha tartışmalı olacak gibi gözüküyor. Fark çok
az ve AK Parti’nin bu farkı itirazlarla
azaltma umudu olabilir. Ancak gün itibariyle hukuki süreç de sona ermek
üzere; “olağanüstü durum” itirazı seçim
hukukumuzda pek sık başvurulan bir
yöntem değil, dolayısıyla itirazın sonuçsuz kalması muhtemel. İmamoğlu’nun
belediye başkanlığı onaylandıktan
sonra da bazı sancılar yaşanabilir. Tıpkı
Ankara’da olduğu gibi Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhur İttifakı’nın kontrolünde olacak. Bu meclislerin yetkileri
tartışmalı, genelde yerelde de “güçlü
başkanlık” sistemi olduğundan çoğunlukla başkanla uyum içerisinde çalışıyorlar. Daha önce başta Eskişehir olmak
üzere birkaç ilde bu durumla karşılaştık,

başkanı engelledikleri biliniyor ancak
İstanbul ya da Ankara büyüklüğünde
bir kentte böyle bir durumla karşılaşmadık. Türkiye gibi “birlikte yaşama” ve
“güç paylaşımı” kültürünün az olduğu
bir ülkede, hele de bu derece bir kutuplaşma varsa; başkanların içinin zor olacağını söylemek yanlış olmaz.
31 Mart’a giden süreçte, seçim sonrasında ekonomik krizin derinleşeceği, uluslararası siyasi krizlerin
atlatılmasının daha da zor olacağına
dair öngörüler vardı. Size göre, ekonomik alan ve uluslararası alanda
işler zorlaşacak mı?
Şu anda geleceği öngörmek kolay
değil. Türkiye ekonomisinin hem kendisine özgül koşulları hem de dünya ekonomisindeki gerileme ekonomik açıdan
pek umutlu bir dönemin ipuçlarını vermiyor. Öte yandan her ne kadar seçimler bir rahatlama getirse de ve seçimleri
ekonomik iyileşme dönemleri izlese de,
içinde bulunduğumuz seçim döngüsü
bu iyileşmeye izin vermedi. Dolayısıyla
kısa vadede ekonomik koşullarda bir
iyileşme beklenmemeli, iyileşme olsa
da bu, orta vadeyi bulacaktır.
Öte yandan yapılan seçimlerin sadece
bir yerel seçim olduğunu, Cumhurbaşkanlığı sisteminde yürütmeyi doğrudan
etkilemediğini de akılda tutmak gerekir. Cumhurbaşkanı, bu seçimin sonucundan tabii ki etkilenecektir, ancak
hala yürütmenin başı olarak yeteri
derece güçlüdür. Kişisel olarak bu
seçim sonuçlarının AK Parti’ye önemli
bir uyarı olduğunu düşünüyorum -ekonomik kriz, yanlış aday seçimi, MHP’nin
artan önemi ve HDP seçmenleriyle atılan köprüler- ancak Recep Tayyip Erdoğan bu kırılmalardan etkilenmeyecek
kadar deneyimli bir liderdir.
İstanbul’da yaşanan süreç nedeniyle
sandığa ve demokrasiye güven iyice
kırılgan hale getirecek gibi görünüyor. Bu konudaki tavır, 2023 seçimleri için belirleyici olur mu?
Bu seçim sonuçlarının en olumsuz
sonucu gerçekten insanların demokrasiye olan inançlarının zayıflaması…
Demokrasi, herkesin iktidara gelebildiği, gelmeyi umabildiği, gelmese bile
düşüncelerini, yaşam tarzını ülke yönetimine yansıtabildiği bir rejim olmalıdır.
Parlamenter demokrasiler bu talepleri
koalisyonlarla yönetirler. Oysa başkan-

lık sistemleri kazananın her şeyi aldığı,
kaybedenin her şeyi kaybettiği seçimlerdir. Dolayısıyla her kaybedilen seçim
kaybeden seçmende siyasi yabancılaşmaya yol açar. Referandumlar ya
da referandum benzeri seçimler de
aynı etkiyi yaratır, sürekli bir kaybetmişlik duygusu. Keza, demokrasilerde
sonuçlar kadar süreçler de önemlidir;

adaletsiz süreçler bireylerin demokrasiye inancını zedeler. Eğer insanlar
demokrasiye inançlarını kaybederlerse
dünyanın her yerinde görüldüğü gibi
otoriter ve popülist liderlerin yolu açılır.
Türkiye’nin önündeki en büyük sorunu
bu olarak görebiliriz, hangi şehri kimin
yöneteceği tali bir sorun olarak görülebilir.

esiad seçim

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tanju Tosun:

“31 Mart seçimi, Türkiye siyasal
hayatında ulusal ekonomi politikalarının
çıktılarının ilk kez yereldeki seçmen
tavrını bu ölçüde belirlemiş olduğu seçim
olarak tarihteki yerini alacak gibi.”
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31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçları ve
seçmen davranışları ile ilgili olarak Ege
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Tosun’nun
görüşlerini aldık.
Yerel seçim sonuçları bize ne söylüyor, seçmen nasıl bir mesaj veriyor?
31 Mart seçimlerinin sonuçları seçmenlerin tavrı açısından çok boyutlu özelliklere sahip. Öncelikle belirtilmesi gereken; başta büyük kentlerde olmak
üzere, seçmen tercihlerinde bir hareketlenmenin başlamasıdır. Çeyrek asırdan beri seçmenin buralarda Refah
Partisi geleneği ve Ak Parti’nin belediye
başkan adaylarına verdiği destek ilk
kez CHP’li adaylar karşısında zayıflamış
görünüyor. Yine, aynı seçim coğrafyasında seçmen daha önceki seçimlerde
katı ideolojik referanslar ve karizmatik
lider kefilliğiyle tercihte bulunurken, bu
seçimde parti liderinden çok, belediye
başkan adaylarına dair geliştirdikleri
algının parti tercihlerinde etkili olduğu
anlaşılıyor. Seçmenlerin yöneldikleri
başkan adaylarının popülizme varan
vaatlerinden ziyade, adayların güvenilirlikleri, kendilerinde yarattıkları güven
de kanımca son yıllarda ilk kez seçmen
nezdinde bu ölçüde etkili olmuştur.
Ayrıca 31 Mart seçimi Türkiye siyasal
hayatında ulusal ekonomi politikalarının
çıktılarının ilk kez yereldeki seçmen tavrını bu ölçüde belirlemiş olan bir seçim
olarak tarihteki yerini alacak gibi.

24 Haziran seçimleri ile kıyaslarsak
nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Cumhur ve Millet İttifakı, ayrıca AKP ve
CHP’nin oy oranları açısından değerlendirirsek nasıl bir tablo ile karşılaşmış oluyoruz?
Cumhur İttifakı partileriyle Millet İttifakı
partilerinin oylarını 24 Haziran’la karşılaştırırken, tek bir seçim çevresinden
yola çıkmak yerine, konuya farklı seçim
çevreleri bağlamında bakmak gerekir.
Ak Parti’nin İstanbul, Ankara, Antalya,
MHP’nin Adana, Mersin gibi büyükşehir belediye başkanlıklarını kaybetmesi,

CHP ve MHP’nin 2014’teki belediye
başkanlığı sayılarını artırarak, CHP’nin
21’e, MHP’nin 11’e çıkarması, AKP’nin
başkanlık sayısının 39’a, HDP’nin de
8’e düşmesi bu anlamda dikkat çekici
bulgular. Cumhur İttifakının 2018’de
%46,3 olan oy toplamı 31 Mart’ta Belediye Başkanlıklarında %40,5’e, Belediye Meclislerinde %41,2’ye gerilerken, 24 Haziran’da 28,2 olan Millet
İttifakı oyları Belediye başkanlığında
%32,1’e, Belediye Meclisinde %29,1’e
yükselmiştir. HDP oyları ise %10,1’den
Belediye Başkanlığı oylarında % 2,9’a,

çok daraldığı anlaşılan Bursa gibi büyük
kentlerde seçmen tercihlerinde radikal
bir değişim yaşanmasa da, özellikle
İstanbul, Ankara, Adana’da büyükşehir belediye başkanlıklarını Millet İttifakı
adaylarının kazanması büyük ölçüde
ittifak stratejilerinin, tek adayla seçime
katılmalarının sonucudur.

Belediye Meclis üyeliğinde %4,7’ye
gerilemiştir. Bu tablonun oluşmasında
İktidar Bloku seçmenlerinin partilerinden rahatsız olması, partilerini sorgulamaya başlaması, özellikle Ak Parti seçmeninin muhalefet blokuna geçmekten
daha çok sandığa gitmeyerek tepkisini
göstermesinin etkili olduğu iddia edilse
de, Türkiye genelinde özellikle büyükşehirlerde 24 Haziran ile 31 Mart’taki
blok oyları karşılaştırıldığında, İstanbul,
Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde belediye başkanlıklarının el değiştirmesi, Bursa’da oy makasının önemli
ölçüde kapanmasında bloklar arası oy
hareketliliğinin etkili olduğunu, AKP ve
MHP seçmeninden CHP’nin özellikle
İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bolu,
Mersin adaylarına yönelimler olduğunu
düşünüyoruz. Diğer yandan, İstanbul
ve Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde CHP adaylarının daha
fazla oy almasına rağmen, ilçe belediye

ğında ilginç seçmen tavrı mevcut.
Ak Parti MHP ile yaptığı ittifak nedeniyle seçime katılmadığı Adana, Kırklareli, İçel, Manisa, Osmaniye, Iğdır gibi
iller bir yana bırakıldığında, yerelde iktidar olduğu 15 ilin 8’ini CHP’ye, 7’sini
MHP’ye kaptırmıştır. Diğer yandan,
sınırlı oy kaybı yaşasa da, Orta ve Doğu
Anadolu, Marmara, Karadeniz’de beka
söylemine seçmenin verdiği destek ve
liderleri Erdoğan’a bağlılıkları dolayısıyla
AK Parti tabanını büyük ölçüde korumuş görünüyor.
İzmir, İstanbul ve Ankara’da Millet
İttifakı’nın başarısını neye bağlamak
gerek? Belirleyici olan ekonomik
kriz midir yoksa otoriter yönelimlerin seçmen nezdinde tepki görmesi
midir?
Büyük kentler örneğinde seçmenin 31
Mart’taki oy verme davranışları değerlendirildiğinde, öncelikle belirtmemiz

Tabii ki seçmenin tek adaylı Millet İttifakını oluşturan partilerin adaylarına destek vermesinde öncelikli etken ekonomik kriz olup, bunun faturası özellikle
büyük kentlerde Ak Parti ve adaylarına
kesilmiştir. Şunu da ifade etmek gerekir ki, son yıllardaki demokrasi açığı,
otoriterleşme eğilimlerine bağlı Adam
Przeworski’nin
demokraside
geri
kayma (democratic back sliding) olarak ifade ettiği yönelimlerin de büyük
kentlerdeki seçmenin Ak Parti ile arasına mesafe koymasında etkili olmuştur.

başkanlıklarında aynı başarıyı gösterememeleri, seçmenin “Bölünmüş Bilet
Oylaması” (Split Ticket Voting) ve Stratejik Oy Kullanma (Tactical Voting) davranışıyla açıklanabilir. Yani, seçmenin
büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarında farklı partiye oy vermesi ve kazanmasını istemediği partinin yerine, kendi
partisi dışında, istemediği parti karşısında seçimi kazanabilecek diğer partinin adayına yönelmesi bu seçimde had
safhada görünüyor.
24 Haziran’dan 31 Mart’a seçim haritasındaki değişim dikkate alındı-

gereken, İzmir seçmeninin sandık refleksinin İstanbul, Ankara gibi kentlerden
çeyrek asırdır farklılaşmış olmasıdır. Tercihleri büyük ölçüde hayat tarzları ve Ak
Parti’nin temsil ettiği dünya görüşüyle
arasındaki sosyal mesafe bağlamında
farklılaşan İzmir seçmeni Büyükşehir
ve çoğu ilçede Ak Partili başkan adaylarını desteklememiştir. Burada iktidar
partisine uzak durma tavrında ekonomik kriz gibi faktörlerin tayin edici olmadığını düşünüyorum. İstanbul, Ankara,
hatta seçim kazanılması da oy makasının Cumhur ve Millet İttifakı arasında

İstanbul’da sandık usulsüzlükleri
yapıldığına dair yaratılan algı bir
yana, bundan sonraki süreçte özellikle İstanbul ve Ankara’da belediye meclislerinde AKP ve Cumhur
İttifakı’nın ağırlığının olması sıkıntı
yaratabilir. Siz ne düşünüyorsunuz?
Türkiye’nin siyaset kültüründe egemen
olan demokratik, uzlaşmacı değerlerin zayıflığı, ulusal ve yerel yönetimlerde seçilmiş aktörlerin işbirlikçi yönetimle işlevlerini yerine getirmeye dayalı
pratiklerin zayıf kalmasına yol açmaktadır. Ulusal ve yerel siyasetin toplamı sıfır

esiad seçim

“Bizim yerel yönetim sistemimiz içinde özellikle
büyükşehir ve ilçe belediye yönetimlerinden oluşan İki Kademeli Yönetim
yapısına dayalı büyükşehir modelinde “Güçlü
Başkan, Zayıf Meclis” tipi
hakimdir. Bu, Büyükşehir
Belediye Başkanına ilgili
yasayla tanınan yetkilerden kaynaklanmaktadır.”
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olan bir oyun olarak işlemesi doğaldır ki
Başkan ve Meclis çoğunluğunun farklı
partilerde olduğu örneklerde kamunun
ortak yararı adına işbirlikçi yönetimi zorlaştırma potansiyeline sahiptir.
Fakat şunu da ihmal etmemek gerekir: Bizim yerel yönetim sistemimiz
içinde özellikle büyükşehir ve ilçe belediye yönetimlerinden oluşan İki Kademeli Yönetim yapısına dayalı büyükşehir modelinde “Güçlü Başkan, Zayıf
Meclis” tipi hakimdir. Bu, Büyükşehir
Belediye Başkanına ilgili yasayla tanınan yetkilerden kaynaklanmaktadır.
Bu yetkilere dayanarak, mecliste başkanın partisi çoğunluğa sahip olmadığı
örneklerde başkan sahip olduğu yasal
yetkilerle, zaman zaman zorlansa da
yönetme işlevini zorlanmadan yerine
getirebilir. Burada belirtilmesi gereken
asıl husus; yerel yönetimler üzerinde
merkezi yönetimin çok güçlü idari ve
mali vesayeti nedeniyle başkanın partisi ile meclis çoğunluğunun farklı partilerde olması durumunda, merkezin
yereli vesayet yetkileri dolayısıyla topal
ördek durumuna düşürme potansiyelinin varlığıdır. Bu durum doğaldır ki yerel
yönetimlerin etkinliğini azaltabilir.
Ekonomik krizin derinleşmesi, dış
politikada sıkıntılı gidişatın artması
gibi endişeler yüksek. Size göre,
nasıl bir geleceğe ilerliyoruz?
Maalesef bu öngörülerin gerçekleşme
olasılığının ne denli yüksek olduğu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin uzun bir süre netleşmemesi nedeniyle Euro ve Dolar’da gözlenen yükselişle anlaşıldı. Uluslararası
alanda da İstanbul Büyükşehir Belediye

başkanlığı seçim süreci kaynaklı Türkiye demokrasisine ilişkin itibar kaybı
belirgin. İktisadi ve uluslararası alandaki
belirsizliğin ve ekonomide istikrarsızlığa
sürüklenme potansiyelinin önünde geçmek için siyasi alanda yapısal reformların yapılma gerekliği ortada. Bu konuda
atılacak adımların pozitif etkisini ekonomik ve uluslararası alanda göstereceği
kanaatindeyim. Aksi durum, Türkiye’nin
siyasi ve ekonomik uluslararası alanda
kredibilitesini daha da düşürecektir.
İstanbul Belediye Başkanlığı için
mazbata konusunda gösterilen tavır,
seçmenin demokrasiye olan inancını
yitirmesine sebep oldu. Bunun 2023
seçimlerine yansıması nasıl olur?
31 Mart seçimleri özellikle İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinden yola çıkıldığında sandık ve
demokrasiye olan güvenin zayıflamasına, güvenin kırılganlaşmasına yol
açmaktan ziyade, sandıktan çıkan
tablo ile talep edilen değişimin gerçekleşme potansiyelinin olduğu belirginleşmiştir. Burada İstanbul seçiminin iptal
edilip edilmeyeceği kırılma noktasını
oluşturacaktır. İptal edilecek bir seçim
İktidar partisi ve destekçisi partiye dair
güven kaybına yol açabilir, bu da devlet eliyle yönetilen demokratik süreçlerin
meşruiyetinin seçmen nezdinde sorgulanmasına neden olabilir. Bu tür bir de
facto durum 2023 seçimlerinde iktidar
bloğu aleyhine, muhalefet bloğu lehine,
üstelik seçimlere katılımın artmasına da
yol açabilir. Çünkü Türkiye’de seçmen,
her şeye rağmen, sandığın iktidar tayininde tek yasal ve meşru güç olduğunun bilincindedir.

İzmir’de CHP’nin bugüne kadar
aldığı en yüksek oy Tunç Soyer’e ait
görünüyor. Size göre bu oran, İzmir
ve Türkiye için ne anlama geliyor?
Tunç Soyer’in CHP’nin bugüne kadar
İzmir’de aldığı en yüksek oya ulaşması,
siyasi kutuplaşmaya dayalı olarak seçmenlerin parti tercihlerinin konsolide
olması ve Ak Parti’ye dair kentte mevcut
olan sosyal mesafenin siyasi karşılığının
başta İYİ Parti ve HDP’liler olmak üzere
farklı parti seçmenlerinin Sayın Soyer’in
şahsında toplanması şeklinde okuyabiliriz. Soyer’in almış olduğu yüksek oy,
İzmir ve Türkiye’deki siyasi kutuplaşmalar nedeniyle donmuş seçmen tercihlerinin çözülemediğini, tersine seçmenleri
kendi blokları içinde daha fazla konsolide ettiğinin kanıtıdır.
Muhalif belediyeler ile merkezi hükümetin ilişkisi hakkında bir öngörüde
bulunmak mümkün mü?
Türkiye demokrasisinin temel sorun
boyutlarından biri, kişi ya da kurumlar düzeyinde çoğunlukçu siyaset tarzının dışlayıcı pratikler üretmesidir. Oysa
ki liberal batı demokrasilerinde ister
çoğunlukçu isterse çoğulcu siyaset tarzına dayalı siyaset olsun, ortak yarar için
dışlayıcılık yerine kapsayıcı prosedürler siyasal hayata, kurumlarına hakimdir. Önümüzdeki süreçte İzmir başta
olmak üzere muhalif partilerin yönettiği belediyelerle merkezi yönetim arasında merkezin yerel yönetimler üzerindeki idari ve mali vesayeti nedeniyle
sıkıntılar yaşanma potansiyeli olsa da,
tüm tarafların siyasal olgunlukla hareket
edip, halkın mahalli müşterek sorunlarına çözüm arayacağını umuyorum.

esiad gezi

İzmir Yahudilerinin
köklerini Atlantik
kıyılarında aramak…

Cadiz’den
İzmir’e…
n A. Nedim Atilla
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akmak ve görmek arasındaki farkın teorisi ile bizi ilk tanıştıran insan
John Berger’dir. “Görme Biçimleri” adlı
kitabı bizce her gün değişen şu dünyada hâlâ en önemli başyapıt. Berger,
Picasso’yu anlatırken ünlü ressamın
doğduğu yerin, bütün bir İspanya’nın,
hiçbir yere olmadığı kadar Türkiye’ye
benzediğini söyler; gerek coğrafi yapısı,
gerekse tarihsel coğrafya açısından
taşıdığı kültürel zenginlik ve çeşitlilik
bakımından. Endülüs ile İzmir’in kaderi
de böylece kesişir belki de...

Bugün sokaklarında hâlâ Katolik
İspanya’nın özgün yanlarına rastlamanın mümkün olduğu Sevilla’da ve
Cadiz’de 800 yıl süren Endülüs Emevilerinin yarattığı İslam uygarlığının
izlerini görmek hissetmek mümkün.
Hueva ve Malaga’da ana dilleri Arapça
olan köyler hâlâ yaşamını sürdürüyor.
Mısır’da, Suriye’de rastladığımız türden Hıristiyan Araplar bunlar aslında.
1492’de Sevilla’da Kraliçe’den aldığı
beratla Cadiz’den yola çıkan Kristof
Kolomb’un gemileri o zaman Hindistan

zannedecekleri Amerika’ya doğru yola
çıkarken aynı limandan II. Beyazıt’ın
Osmanlı toprağına davet ettiği Yahudileri taşıyan gemiler de İzmir ve Selanik’e
yelken açıyorlardı. Sevilla’da ve diğer
Endülüs kentlerinde Katolik İspanyollar, Yahudi ve Müslümanlar 711’den
1492’ye kadar birlikte aynı sokakları
arşınlayıp aynı dükkânlardan alışveriş
yapıyordu. Ama Hıristiyan bağnazlığı
orada o dönem “tek kültürlülüğü” yaratmaya çalıştığı için kısa bir süre sonra ne
Müslüman kaldı, ne de Yahudi o top-

raklarda... Ama insanların dinini zorla
değiştirmeye kalkmak, dinini değiştirmeyeni kovmak ya da öldürmek kültürleri de öldürmeye yetmiyor.
Değerli arkadaşımız Nüket Franco
“İzmir Sefarad Mutfağı” adlı kitabın
giriş bölümünde yazdığı “Cadiz’den
İzmir’e” başlıklı makalesinde şöyle
anlatıyor kısa tarihçeyi: İspanya Kralı
Ferdinand ve Kraliçe İsabella’nın destekledikleri Engizisyon Hareketi, 1478
yılında etkisini göstermeye başlamış ve

1492’de Granada’nın düşmesiyle, bir
anlamda İspanyol ve Portekiz Yahudilerinin kaderleri belirlenmişti. Granada’nın
Emevi zenginliğini ele geçiren kralın,
artık Yahudilere ihtiyacı yoktu. Böylece
kovulma fermanı 1492 yılının Mart’ında
yürürlüğe girdi. Hıristiyan olma, sürgüne gitme ve engizisyona teslim
edilme seçeneklerinden biri sunuluyordu Musevilere. Karar vermek için
90 günleri vardı. Din değiştirmeyi kabul
etmeyenler, geniş özgürlük içinde yaşayıp zenginleşmesine her alanda büyük

katkı sağladıkları İspanya’dan, başka
bir ülkeye doğru göç etmeye başladılar.
Yanlarına para ve benzeri değerli eşyalar alamadıklarından evlerinin anahtarlarıyla çıktılar yola. Bir de, yüzyıllardır
çeşitli kültürlerle yoğrulmuş sanat ve
mutfak mirasıyla.
Sultan II. Beyazıt’ın engin uzak görüşü
sayesinde, büyük çoğunluğu (yaklaşık 120 bin kişi) Osmanlı topraklarında,
İstanbul, Anadolu ve Balkanlar’a yerleştiler. 1492 yılında Ege yöresine gelenle-

esiad gezi

“Mudejar” deniyor bu mimariye. “mudejar” kelime anlamı ehlileştirilmiş demek.
1212’den, 1492’de Granada düşene
kadar geçen Katolik dönemde başa
gelen Hıristiyan krallar, geçmiş dönem
uygarlığının o kadar etkisinde kalmış
ve o kadar büyük bir saygı ve hayranlık duymuşlar ki, İslam uygarlığını
yaşatmak istemişler. Hıristiyan döneminde yaratılan İslamitarzdaki mimariye
mudejar deniyor.

rin çok azı, o zamanlar önemsiz küçük
bir kasaba olan İzmir’e, büyük çoğunluğu ise Tire ve Manisa’ya yerleştiler.
Dönemin İzmir Yahudi nüfusu, Bizans
ve öncesinden beri bu topraklarda
yaşayan Romaniyotlar’dan oluşuyordu.
16. Yüzyıl’ın ikinci yarısından başlayarak
ekonomik açıdan gelişen İzmir’e, çevre
kasabalardan bir çok Yahudi gelip yerleşti ve ticaretle ilgilendi.
19. Yüzyıl’ın ikinci yarısına gelindiğinde,
en büyüğü Tire’den olmak üzere, Menemen, Bayındır, Urla, Çeşme, Foçateyn, Kuşadası, Ödemiş, Kemalpaşa,
Pınarbaşı, Milas ve Bergama’da çok
az Musevi nüfusu vardı. Günümüzde
görülen sayıca azalmanın nedenlerinden biri büyük savaşlar sırasındaki göçler ise, diğeri de İsrail Devleti’nin kuruluşudur. İzmir çevresinde sayıca azalan
Museviler, 20. yüzyılın ikinci yarısında
İzmir’e yerleşerek burada yoğunlaştılar.
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Bizim ekleyeceğimiz, hemen hemen
aynı günlerde birbirine çok yakın iki
liman kentinden kalkan gemilerdeki
insanların kiminin batıya, kimilerinin ise
doğuya gittiği... Önce Sevilla’dan sonra
da Huelva’dan kalkan gemilerle Batı’ya
gidenler Kristof Kolomb’un liderliğinde
Amerika’yı keşfettiler, doğuya yani
Osmanlı toprağına gelenler ise bu zengin coğrafyaya yeni zenginlikler ekleyip
günümüze kadar yaşamlarını “Sefarad
Yahudileri” olarak sürdürdüler...
Size İzmir Yahudilerinin İspanya’daki
son durağı olan Cadiz’i anlatmak istiyorum... Cadiz, okyanus kıyısında nefis
bir kent. Kendinizi Avrupa’da değil de

Kuzey Batı Afrika’da hissedebileceğiniz “Mudejar” mimarisinin bütün özgün
örneklerini bulabileceğiniz bir yer...
İlker Özünlü’nün Endülüs kitabından
öğrendiğimize göre ise Cadiz, Avrupa’nı
n en eski şehri. Özünlü, kendisiyle yapılan bir röportajda bu bölgeyi şöyle anlatıyordu: “‘İspanya, bir başka Avrupa’
diye bir kitap vardır. Bu doğru olduğu
gibi, Endülüs de bir başka İspanya’dır.
Endülüs’ü benim için bu kadar çekici
hale getiren en önemli özellik, Avrupa’nı
n en batı köşesinde Avrupa’nın en
doğu köşesinin yaşıyor olması hissi.
Doğu Akdeniz burada yeniden var edilmiş. Çok çarpıcı bir karşıtlık bu ama
inanılmaz bir harmoni içinde. Mimarisi
en önemli etken bu konuda...”

İspanya ismi Yunanca “Hispania”dan,
bu kelimenin de etimolojik olarak
“i-schephanim” yani “çok uzaklardaki yer” anlamı ile Fenikeceden geldiği düşünülüyor. Endülüs aslında geniş
ve değişken bir coğrafyayı kapsıyor.
Bir yanda Atlas Okyanusu’ndan balıkçılık ve denizcilik ağırlıklı Huelva, Cadiz
gibi şehirler, bir yanda Sierra Nevada
dağlık bölgesi, kayak merkezleri ve
doğal parklar, öte yanda meyve, sebze
diyarı Akdeniz kıyısında Almeria, alabildiğine turistik, golf sahaları ve villalarla dolu Costa Del Sol. Bölgenin en
önemli şehirleri arasında Sevilla, Granada, Cordoba, Malaga, Cadiz, Jaen,
Almeira, Algeciras yer almakta. Tüm
bu şehirler düzgün otoyollar, oldukça
yoğun trafikli ana ve tali yollar ve çoğu
zamanda hızlı veya normal trenler ile
birbirine bağlı durumda. En güney noktada Algeciras’tan feribot ile Afrika’ya,
Tanca’ya geçmek de mümkün. Endülüs yaşamına döndüğümüzde aklımıza
hemen Boğa Güreşi, Flamenko, Tapas,
Fiestalar, İspanyol şarapları gelmekte.
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Fenikelilerin kenti...

Cadiz, Avrupa’nın gerçekten en eski
yerleşimi olarak biliniyor. M.Ö. 1100’de
Fenikeliler “Cadir” adıyla kurmuşlar. Burada günümüz İspanyasında
halen canlandırılan danslara benzer
dans tavırları ilk kez Fenikeliler tarafından sergilenmiş. MÖ 550’lerde Antik
Çağ İoniası’ndan kalkan kolonistler
bütün bir Güney İspanya’yı bu arada
Cadiz’i de kontrol altına almış. İspanya
MÖ 201’den MS 206’ya kadar 400 yıl
boyunca Roma İmparatorluğu’nun bir
parçası olmuş. 711 senesinde ise Müslümanlaşmış. Cebelitarik Boğazı’ndan
geçmişler. Burada Tarık gemilerini yakmış bir daha geri dönmemek üzere...
Yaklaşık 700 yıl boyunca hakimiyet
kurmuşlar. 1492’de İspanya tamamen Hıristiyanlaşmış. Engizisyondan
canını kurtarabilen Müslümanlar Batı
Afrika kıyılarına gönderilmiş, Yahudiler
ise Osmanlı topraklarına... Amerika’nın
keşfi ile Cadiz ve Sevilla’nın kaderleri
değişmiş. Yaklaşık 17. yüzyıl sonuna
kadar ilk önce Sevilla daha sonra Cadiz
ciddi şekilde büyümüşler. Daha sonra
belki de 1980’lere kadar sürecek daha
gösterişsiz bir dönem başlar bu topraklarda. 1980’lerden itibaren başlayan
gelişme başta turizm ve hizmet, tarım
sektörleri olmak üzere yaklaşık 9 milyonluk nüfusa tekrar hayat verir ve bugünkü
konumuna getirir. Sevilla’nın iki kez
EXPO’ya ev sahipliği yapması da bütün
çevreyi bu arada Cadiz’i de etkilemiş.
1700’lerden itibaren de İspanyolların
Afrika’yı yoğun bir şekilde keşfetmeye
başlamaları ve Sevilla şehrinin İspanya
yarımadasının en büyük köle pazarı
haline gelmesi izlemiş. İspanyolların
Amerika’yı keşfetmeleri sırasında Akdeniz Bölgesi’nden yapılan yolculuklarla
Sevilla ve Cadiz limanları Amerika’nın
en önemli limanları haline geldi. Ticaret buralarda yapıldı. Zenginlik içinde
güneyden pek çok sanatçının gelmesiyle kültürler yayıldı. Güney Amerika’da
oluşan Latin Amerikan müziği geri gelen
İspanyollarla Endülüs’e taşınmış oldu.
Bugün de Cadiz üç müziğe birden ev
sahipliği yapıyor: Flamenko, Tango ve
Salsa... “Tango yaşama benzer, tek
farkı hata yaptığınızda durup yeniden
başlayabilmenizdir” diyor Cadizliler. Flamenko dinlediğimizde sözlerini anlamasak bile, o yanık, içten gelen sesin
hüzünden, kederli geçmişten bahsettiği

hissine kapılırız. Arjantin tangolarında da
hüzün, keder, aşk vardır. Her iki müzik
türü de, içinde bulundukları toplumun
diğer tabakalarından dışlanmış kesiminde, yaşanan zorlukların dışa vurumu
olarak doğmuştur. Flamenko, Çingenelerin, Arapların, Yahudilerin ve toplum
dışı bırakılmış Hıristiyanların, toplumun
dış çevresinde kaynaşması sonucu
meydana gelmiş, yaşanan yoksulluğun,
ezilmenin acısını Endülüs folkloruyla birleşerek ifade etmiştir. Arjantin Tangosu
da, Buenos Aires’e dünyanın çeşitli
ülkelerinden gelen göçmenlerin, Buenos Aires’in fakir yerleşim bölgelerinde
(Arrabal) halk ile etkileşimleri sonucu
ortaya çıkmıştır. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden, Afrika’dan göç edenler, Buenos Aires’in yoksul bölgelerinde, yeni
yaşam ortamlarının da etkisiyle, bu
müziğin temelini atmışlardır. Salsa’nın
belki bu kadar trajik bir hikayesi yoktur.
Ama “Salsa” adı üstünde “sos” demek.
Sos, bir malzemeden oluşmaz. Birçok
malzemenin bir araya gelip, harmanlanmasıyla lezzetine kavuşur. Salsanın
kökeni “Son” adlı Küba müziğine dayanır. Zamanla klasik Son müziği, Rock’n
Roll, Merengue, Bossanova, Cha cha
cha, Mambo gibi müziklerle zenginleşmiş ve Salsa bugünkü niteliğini kazanmıştır.
Ethem Eldem’in deyimi ile Endülüslüleri diğer İspanyollardan ayırmak mümkün: “Oldukça tutkulu, öfkesini ve duygusallığını göstermekten çekinmeyen,
biraz kaba-saba, zaman zaman maço,
konuşmayı hatta yüksek sesle konuşmayı seven, tembel sayılan, yemek ve
içmeyi, çapkınlığı seven, zıtlıklardan
hoşlanan ve zamanı önemsemeyen bir
kültür olarak hâlâ orta yaşlı ve ihtiyarlar benliklerini korumaktadırlar. Zaman

aslında olmayan bir kavram sanki, her
şey yavaş ve uzun saatler üzerine ve
anın tadını çıkarmak mantığına kurulu.
Hatta lisan bile ilginç, anlayabildiğimiz
kadarı ile Akşam’ın bir kelime karşılığı
yok. Saat 12 için sabah saat 12 anlamına gelen “lasdolce de la manana”
kullanılan bir yerde siestanın keyfini siz
düşünün.”

Cadiz’in Boğa Güreşleri

Boğa Güreşi’nin kökeninde Romalılar
var. Roma lejyonerlerinin dini olan Mitra
dininde bir ritüel boğa kurban etme
üzerine imiş. Bu doğrultuda gelişen kültürde bugün Plaza de Toros denen ama
temelde Roma Arenası ile aynı mantıkta
yapılan alanlarda sürüyor Boğa Güreşleri.
Bugün iyi bir matadorun güreştiği günlerde 100 bin Euro’dan fazla kazandığı iddia ediliyor. Nisan ve ekim arası
genelde haftasonları yapılan güreşler
gerçek bir ritüel. Bu arada, Boğa Güreşi
ile ilgili her müzede tanıtılan efsanevi bir
matadordan bahsetmeden geçmemek
lazım. Manuel Benitez, bilinen takma
adı ile El Cordobes, şan ve zafer dolu
bir yaşamın ardından 1947’de bir güreş
sırasında boğa tarafından öldürülmüş.
Diğer bir gelenek ise Flamenko; kökeni
16-17. Yüzyıl’da Endülüs’te yaşayan
çingenelerin “juerga” denen eğlence
şekillerine dayanıyor. İlgilenenler için
çingenelerin (orijinali galiba Farsça çalgı
çalan, dans eden anlamına gelmekte)
kökenleri 11. yüzyılda Hindistan’a
dayanmakta. Gazneliler ve 2-3 yüzyıl
sonra Timurlenk tarafından göçe zorlanan bu toplum İber Yarımadası’na gelmiş. Sadece müzik değil, lirikler, dans
ve hatta duruş ve yaşantıya yansıyan bir
felsefeyi başlatacak olan çingenelerin ilk
yerleşim yerlerinden biri de Endülüs...

Gezi yazısı olur da mutfaktan söz etmemek olur mu? Cadiz’de yaşam oldukça
rahat; çok sayıda öğünde çok sayıda
değişik yemek tatmak mümkün. Sabah
saatleri için tost ekmeği üzerinde nefis
bir zeytinyağı ile Tostada Con Aceite,
İber Jambonu, Churros, Tortilla, domuz
sosisi Salchichon.
Sabah kahvaltısında bizim baklavalık yufka inceliğinde bir yufkadan açılmış “Ojaldres” adlı peynirli böreğin tadı
çok tanıdıktı. Bütün İspanya’ya hakim
olan “Tapas” kültürünün önemli bir parçasını oluşturan üzerine balık yumurtası sürülmüş bir dilim ekmeğe burada
da “Tarama” deniyor olmasının herkesi
şaşırtması gibi...
Tapasların üzerindeki mücverler de cins
cins, hamsili mücver Trabzon’daki kayganaya pek benzemekte, acı tere ile
yaptıkları mücverin lezzeti ise kolay
yakalanabilecek türden değildi. Biz pırasalı bir mücveri soğuk biranın yanında
götürdük ama yaz aylarının domatesli
mücveri ayrı bir lezzet olmalı. Her sokağın başında bir Tapas bara rastlamak
mümkündü, hepsinin de ortak yiyeceği patatesli omletti. Bütün Avrupa’da
patatesli omlete neden İspanyol omleti
dendiğini de böylece anladık. Farklı bir
lezzete ulaşan Tapas ise “Aluenga” idi.
Haşlanmış dana dili veya dana yanağından yapılıyor.

Kahvaltıda patatesli bir İspanyol omleti
masanızda mutlaka bulunsun (Solda)

Tuzlu çiğ balık da bir Okyanus alışkanlığı olsa gerek. “Pescado a la sal” ile
ünlenmiş Alkazar’ın yanıbaşında bulunan San Fernando 27 ise deniz ürünleri
için özellikle önerilebilecek bir restoran.
Endülüs’teki tatlılarda süt neredeyse
tüm lezzetlere hâkim. Beyaz çikolatalı
peynir turtaları pek yaygın.
Bizim buralarda da aynı adla anılan “Ros
Kon Leche” hemen hemen “Zerde”ye
karşılık geliyor, yanında normal kahve
içecekseniz “solo”, sütlü kahve ise
“cafe kon leche” demek gerekiyor.
Yolunuz Sevilla’ya düşerse; Sherry yani
tatlı şaraplardan da içmenizi öneririm.
“Fino” diye bilinen bu şaraplarda yaklaşık yüzde 15 oranında alkol bulunuyor. Solear’ın Barbadillo’su ve La İna
iyi markalar arasında. Kızartılmış deniz
ürünleri yanında Cruz Campo ve San
Miguel marka biraları da önerebiliriz.

Cadiz’de birçok
restoranın menüsünde
tapas çeşitlerine
rastlarsınız. Her
restoranın tapas
sunumları farklı olabilir.

Arroz con Lecce,
Endülüs sütlü
tatlılarının en ünlüsü...
(Üstte)
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CEO’lar o koltuklarda
hangi çivilerin üzerinde
oturuyorlar?
n M. Salim Kadıbeşegil

Fırsat buldukça kurumların hizmet kalitelerini gözlemler, “iyileştirebilecekleri” alanlarla ile ilgili onlara geri bildirimde bulunurum. Bu kurumlar böyle
bilgileri elde etmek ve rekabette fark
yaratmak için her yıl araştırmalara çok
ciddi para harcamakta. Oysaki çözümler burunlarının ucundadır. Bir örnek
vermek gerekirse, THY’na bir yolcu
deneyimi ile ilgili geri bildirimde bulundum. “Business” biletli yolcu olarak
İstanbul Atatürk İç Hatlar Özel Yolcu
Salonuna
gittiğimizde
bagajımızın
yanında bir açılma olduğunu gördük.
Bankodaki görevlilerden koli bandı istedik. Cevap olarak kendilerinde olmadığını ama iç hatlar veya dış hatlar yolcu
bankolarında bulabileceğimizi ifade
ettiler. Yani -çözüm olarak- diyorlar ki,
ellerimizde bavullarla iç hatlar veya dış
hatlara yürüyeceğiz, (En az 1,5 km)
yeniden güvenlik kontrollarından geçeceğiz ve koli bandına kavuşacağız. Ve
oradan yine bavullarla CIP bankosuna
döneceğiz! Oradaki görevlilere; “Burası
CIP hizmetleri veren bir banko. Normal tarifenin 3-4 misli bilet ücret ödüyoruz. Bir koli bandı bulundurmak zor
mu?” diye sorduğumuzda; “Biz bagajınızı onarmak zorunda değiliz” cevabını aldık. Buraya kadar “birinci perde”!
Durumu THY Müşteri hizmetlerine ilettiğimizde aşağıdaki cevap geldi.
“Yapılan incelemede, 21 Aralık 2018
tarihli TK2328 İstanbul/İzmir seyehatiniz öncesi check-in kontuarına
müracaatınızda bagajınızın ön yüzünün hasarlı olduğu, görevli personelden bant talep ettiğiniz ancak kontuar
bölgesinde bant bulunmaması nedeni
ile yardımcı olunamadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, talep etmeniz
durumunda iç hat bölgesinde bagajınızın sardırabileceği bilgisinin tarafınıza iletildiği öğrenilmiştir. Diğer yandan, yolcuların Türk Hava Yolları ile
iletişim kurdukları ilk andan, seyahat-

lerinin tamamlandığı son aşamaya
kadar, çalışanların müşteri memnuniyetini sağlaması, güler yüzlü ve pozitif yaklaşım sergilemesi için özen göstermekteyiz. Çalışanların kuralları
uygularken sergilediği müşteri odaklı
olmayan söylem ve davranışlar Türk
Hava Yolları hizmet kalitesi stratejisine
uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
Bilgilerinize sunar, gelecek seyahatlerinizde sizlere daha iyi hizmet sunabilmeyi dileriz.”
Müşteri Hizmetlerinin Kalitesi sorun ve
çözüm odaklı bir yaklaşımın sonucu
belirlenir. Yukarıdaki gibi yasak savmak türü cevaplar şikayeti ve memnuniyetsizliği derinleştirir. Türkçesine
baktığımızda; CIP bankolarında koli
bandı bulundurulacağı ve özür dilendiği” anlamını çıkarabiliyor musunuz?
Oysaki çözümü son derece basit bir
yaklaşımla THY’nın bir marka elçisi elde
etmesi işten değil. Ama en yoğun ilgi
gören şikayet sitelerinden “www.sikayetvar.com”a baktığımızda THY’nın
karnesinin hiç de iyi olmadığını görmekteyiz. 3 bin132 şikayet var ve başvurulardaki memnuniyet oranı yüzde
11. Oysaki orası “fırsat” alanı. Yapıcı,
olumlu, empati kuran bir dil kullanılırsa
mağdur bile olsalar markadan “memnuniyet kat sayısı” yükselir. Ama işin
özü “yasak savmak” anlayışlı müşteri
hizmetleri olunca bu sonuca varmak
zor. (Bu arada THY’na verilen cevaptan tatmin olmadığım için 3 itiraz dosyası açtırdım ama son gelen cevapla ilk
gelen arasında pek fark yoktu)
Müşteri hizmetleri şikayeti neresinden tutar?
Bir başka örnek; THY Özel Yolcu Salonlarında (CIP) yemek-içmek hizmetlerini bir başka yüklenici şirket vermekte.
(BTA) Başka bir yolculuk sırasında

sunulan yemek ve servis kalitesi ile ilgili
gözlemlerimi paylaşmıştım. Onlardan
gelen cevap da şöyle;
“Değerli misafirimiz,
BTA olarak en büyük ilkemiz, hizmet
kalitemizi her geçen gün artırarak sizlere
dünya standartlarında bir servis verebilmektir. Misafirlerimizden almış olduğumuz geri bildirimleri kendimizi yenilemek
ve geliştirmek adına değerlendirmekteyiz. Bu anlamda değerli görüşlerinizi
bizlerle paylaştığınız için teşekkür eder,
yaşamış olduğunuz üzücü durumdan
dolayı sizlerden özür dileriz. Bildiriminiz
sonrası konu üretim ekibimiz ile paylaşılmış olup, standartların gözden geçirilmesi istenmiştir. Ürünlerin birimde
servise çıkmadan önceki kontrol sıklığı
artırılmış olup, konu bizlerinde takibinde
olacaktır.
Değerli yorumlarınız için bir kez daha
teşekkür eder, sizleri birimlerimizde
görmekten memnuniyet duyacağımızı
belirtmek isteriz.
Saygılarımızla,
BTA Misafir İlişkiler”
İki cevap arasındaki fark ne söylemek istediğimi çok net ortaya koyuyor, değil mi? Oysaki THY 2018
yılında uluslararası kuruluş olan Brand
Finance tarafından 2 milyar dolarlık değeri ile Türkiye’nin “En Değerli
Markası” oldu! Bu yazı, para ile “En
Değerli” olunamayacağının da bir
göstergesi olarak kayıtlarda durmalı!
Şimdi, esas konumuza dönebiliriz...

CEO’ların asli işi ne?

Hep merak eder dururum. CEO’lar o
koltuklarda bizim görmediğimiz neleri
görürler? Kafamı uzun yıllardır kurcalayan bu sorunun cevabını Bahçeşehir Üniversitesi’nde verdiğim “Liderlik
Yönetimi” derslerinde öğrencilerimden kısmen almıştım. Dersleri üniversi-

tesinin Galata kampüsünde en üst kattaki dersliklerin Haydarpaşa manzaralı
kısmında yapıyorduk. Şöyle bir uygulama yapıyordum. İlk dersin ilk bölümünde tanışma faslı bittikten sonra tüm
öğrencilerimi boğaz manzaralı büyük
cam pencerelerin önüne davet ediyor ve “toplam 60 saniyeniz var. Buradan dışarı iyice bakın. 60 saniye sonra
size şöyle bir soru soracağım; Bu süre
içinde diğer arkadaşlarınızdan farklı lider
olma yetkinliğine sahip olduğunuz ne
gördünüz?”
Tabii, zor bir soru. Herkes aynı
ortamda, aynı şartlar altında, aynı süre
ve bir “farklılık” yakalayacaklar ve bu
da onların lider olma yolunda destekleyen bir özelliği olacak.
Bu sorum sınıftaki derslerimle sınırlı kalmadı. Ne zaman bir CEO ile bir araya
gelsem onları diğer yöneticilerden ayıran en temel özelliğin ne olduğunu sormaya devam ettim. Aldığım cevapların birçoğunda tatmin olmadığımı da
burada belirteyim. Genellikle “finansallar, hissedarlar için değer yaratma
ya da yatırımlara” odaklı cevaplar geliyordu. “İnsan” temalı bir cevap birkaç
tanesinden geldi.

“Bizlerin göremediği,
görmeyi akıl edemediği
ne var?”

Yöneticiler profesyonel yaşamlarında
uzmanlaştıkları konunun kapsama alanı
içinde kariyerlerini yaparlar. Oturdukları koltuklar kendi içinde birtakım zorlukları yansıtırsa da canları çok yanmaz.
Peki bu yöneticilerden biri nasıl oluyor
da günün birinde yönetim kurulu tarafından CEO olarak atandığında, oturacağı o koltuktan “bizlerin göremediği,
görmeyi akıl edemediği” neleri görecek? Bence, o koltukta birtakım çivilerin olduğunun farkına varmamışsa
farklı bir şey göremeyecek. Eski tas
eski hamam. Maaşı ve arabası değişecek, toplantı saatleri onun uygunluğuna
göre ayarlanacak, akşam olduğunda
da finansal raporların arasında kaybolacak.
CEO’ların koltuklarında iki tür çivi vardır. O koltuğa oturdukları anda bunun
farkına varırlarsa “efsane CEO’lar” arasında adları geçme olasılığı yüksektir. Bu çiviler hem kendilerinin hem de
temsil ettikleri kurumun “varlık nedenini” temsil eder. Özellikle telekomünikasyon, hızlı tüketim, dayanıklı tüke-

tim, enerji gibi gün içinde sarmaş dolaş
yaşadığımız sektörlerde bunlar daha ön
plandadır.
Örneğin; bu CEO’lar, her sabah işe
başlarken temsil ettikleri markaları ile
ilgili ekşi sözlük, sikayetvar.com gibi
tüketici mutsuzluğunu ve memnuniyetsizliğini yansıtan sosyal medya ortamlarına göz atmayı kendi yaşamlarının bir
parçası haline getirmemişlerse o koltuktaki çiviler canını daha çok acıtacaktır. Şöyle denilebilir;
“şirkette zaten işi bu olan bölümler, kişiler var. Üstüne üstlük dışarıdan tonla
para harcanıp alınan hizmetler var”. İşte
burada benim üniversite derslerinde
verdiğim soru devreye giriyor. Eğer
CEO’lar o koltukta oturmayı hak eden
liderler ise diğer profesyonellerin göremediği bir şeyleri ancak kendisi bunları
yaşamın bir parçası haline getirmişse
görebilir.
O müşteri şikayetleri gerçektir. Sahipleri tarafından tüm duyguların yansıması
olarak oralarda yer almıştır. Ve dahası,
teknolojinin azizliği, bilemediğimiz yıllarca oralarda kalacaktır. O CEO günün
birinde görevinden ayrılsa, bir başka
şirkete geçşe, emekli olsa bile o şikayetler onun CEO’luğu döneminde markaya yapışmış olarak tarihe geçecektir!

CEO’lar danışma hattını
arar mı?

Örneğin hangi CEO “müşterilerini
memnun etmek” için dünyanın parasını harcadıkları “danışma hattı” telefonlarını bir “müşteri” gibi aramaktadır.
Sistemin nerelerinin çalışmadığını tespit etmek bu bölümü yönetenlerin işi
değildir. Onlar teknik olarak tanımlanmış modelin işleyişinden sorumludur
ki bu da zaten onların müşteri kaybına
neden olmaktadır. (Merak edenler özellikle telekomünikasyon sektöründeki
operatör şikayetlerine göz atsın) Ancak
CEO sistemin neresinde arıza olduğunu
görebilir ve onarılması ile ilgili bir vizyon
tanımlayabilir.
Koltuktaki bu çiviler müşteriler ve tüketicilerin “mutluluğu” ile ilgili. Özellikle
“bağlılık ve memnuniyet” kavramlarından kaçınıyorum. Bu kavramlarla
nasıl “çelik-çomak” oynanması gerektiği ile ilgili şirket içinde bir sürü departman var. Onlar zaten bu nedenle
çok yoğunlar, meşguller … Ama biz
burada “mutluluktan” söz ediyoruz.
Duygularla ilgili başka bir şey var. İşte

bu ancak “CEO”ların görebileceği bir
şey. Gelelim o koltuktaki diğer çivilere.
Bir CEO‘nun raf ömrü ile ilişkili koltuğundaki diğer çiviler çalışanlarla ilgili.
Çünkü bu da kariyerlerinin ve temsil
ettiği şirketin varlık nedeni!
Yüksek plazaların en üst katlarındaki iyi
döşenmiş odalarına hiçbir kata uğramadan çıkan özel asansörleri olan
CEO’lar biliyorum. Genellikle çalışma
odalarının yanında özel mutfağı olan
minik restoranları vardır. Burada öğlen
yemeklerinde özel konuklarını ağırlarlar.
İstanbul’u kuş bakışı seyreden terasta
haftada bir iki “happy hour” vardır.
Ayıplamıyorum. Ama o CEO’lar alt kattaki çalışanların öğlen yemeğine çıkmak
için 20-30 dakika asansör beklediklerinden habersizse altındaki halıyı birileri
çekiştiriyor olabilir! Koltuğundaki çiviler
çalışanların işleri olması gereken performansla yapıp yapmadıkları ile ilgili değildir. Bununla ilgilenen veya işi o olan
departmanlar zaten var.

Açık ofis ortamında
yürüyen CEO’lar

CEO’nun işi, açık ofisin bir başından
diğer başına yürürken çalışanların yüz
ifadelerinden “mutlu olup olmadıklarını” gözlemlemektir. Çünkü mutsuz
çalışanlar “başarısızlığın” ana göstergesidir. Burada da “çalışanların memnuniyeti ve bağlılığından” söz etmiyorum. Bunları zaten teknik olarak
yapanlar ve raporlayanlar var. Mesele,
duyguların yüzlere nasıl yansıdığı. Şirketin itibarını, markalarını kendi çevrelerinde herhangi bir talimat, zorlama
olmadan temsil edecekler mi, savunacaklar mı? Mesele bunlarla sınırlı.
Şirketler -çoğu farkında değildiraslında “öykü” üretirler. Her bir çalışanın
bu öykü hamuruna nasıl bir şekil vereceği farklıdır. Mutsuz çalışanın çevresinde aktaracağı öykü ile mutlu bir çalışanın aynı hamurdan yapılmış öyküsü
birbirinden farklı olacaktır. CEO’lar da
bu öykülerin “ana kahramanıdır”.
CEO’ların koltuklarındaki o çiviler marka
değeridir, gelecek güvencesinin simgeleridir. Şirketin başta finansalları olmak
üzere tüm iş sonuçlarının hammaddesidir.
Daha da ileri gidersek tarihe mal olmuş
markaların başarılı olup olmadıkları o
markaları yöneten CEO’ların koltuklarındaki çivilerin canlarını ne kadar acıttığı ile yakından ilişkilidir.

esiad rota

Yeryüzünün özel bölümü:

AYAZMA

n Işık Teoman
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iyanürlü altın arayıcılarının hedef
tahtası konumuna gelen Kaz
Dağları ile ilgili tartışmalar yıllardır sürüyor. Son yıllarda orman alanlarına o kadar çok maden arama ruhsatı
verildi ki, ormanlarımız delik deşik oldu.
Seyahatlarımız sırasında bu acı gerçeği sürekli görüyoruz. Sanki her birinin
göbeğine meteor düşmüş gibi görüntüler sergiliyor güzelim yeşil ormanlarımız.
Bakanlık, kolay yolu bulmuş, yayımladığı yönetmelikte ‘Ağaçlandırma bedeli’
diye bir madde koymuş. Orman sayılan

“Çam ağaçlarından gökyüzü görünmüyor. Şelalenin
sesi hiç kesilmiyor. Kuşların biri susuyor, biri başlıyor…
Unutulmaz bir konser dinliyoruz sanki ormanın içinde…”
yerlerde izin verilmesi sonucu bu yerlerin yeniden ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılanmasını da istiyor
madencilerden. Bir yanda yangınlar bir
yanda madenler birer birer elden gidiyor güzelliklerimiz...
Biz de kalanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ormanların en ücra köşelerine
gidip kamp kuruyoruz. Bu güzellikleri
tanıtıyoruz, anlatıyoruz, korunmasını
istiyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları, çevreciler, dernekler de ellerinden geldi-

ğince gerekli tepkileri gösteriyor. Ama
nereye kadar?
Bu gezimizde Ayazma’nın yanı sıra
bölgenin güzelliklerinden de söz edeceğim. Ayazma ve çevresini bir bütün
olarak anlatacağım. Kazdağı’na giderek kaynağından yudumladığım buz
gibi suyun tadını aktaracağım. 50 santimetre çapındaki bir kuyu ağzından
zirvede başlayan suyun yolculuğu bir
şelale güzelliğinde Zeytinli’ye kadar
sürüp gidiyor ve bölgeye can katıyor.

Rüzgarın uğultusu tatlı
bir ürperti ve serinlik

Bahar ayının girmesiyle birlikte yeşil örtü
tüm Ayazma’yı sarıp sarmalamış. Yeşil
ile gürül-gürül akan su bir araya gelince
doyumsuz bir güzellik ortaya çıkmış.
Dört mevsimde de gidip mutlaka görmek gerekiyor. Tabi çadır yaşamını
seviyorsanız.
Asırlık çam ağaçlarının altında gecelemek ve puhu kuşlarının sesiyle uyumak müthiş bir duygu ve o duyguyu
yaşamak için de mutlaka ama mutlaka
gecelemek gerekiyor. Eğer bir de ay yer
yüzünü aydınlatmıyorsa, ormanın ortasında ve karanlık gecelerde rüzgarın
uğultusu tatlı bir ürperti ve serinlik yaşamaya, gitmeye ve görmeye değer.
İzmir’den yol biraz uzun gibi gelse de; o
kadar yeşil o kadar çok görülmesi gereken yer var ki, hiçbir yolculuğumda bu
kadar yeşil, bu kadar canlı bir ortamı
hatırlamıyorum. Yine de doğal güzelliklerimize haksızlık etmiş olmayım. Ülkemizdeki güzelliklerin her birinin tadı,
keyfi başka. Her köşe ayrı bir güzel.
Son yağan yağmurlar, bölgeyi adeta
çıldırtmış. Sarı çiçekler, siklamenler, yaban otları fışkırmış, iğne yapraklı ağaçlar yeşil giysileriyle bayramlık
çocuklar gibi duruyor, yapraklı ağaçlar
doğaya merhaba diyen yeni yapraklarına kavuşmuş, rüzgar onları hareketli
kılmaya devam ediyor, oyuna davet
ediyor. Çam ağaçları gök yüzüne uzatmış dallarını sanki bulutlara değecekmiş gibi yağmur damlalarını çağırmaya

devam ediyor. Kuzular, keçiler, inekler
yeşilin keyfini çıkarıyor. Doğal yaşam o
kadar güzel ki…

İvrindi pazarı rengarenk

İvrindi pazarı yine kalabalık, yine çevre
köylerden gelen kadınlar, kızlar neşe
içinde alışveriş ediyorlar. Yaşlı olanlar
siyah, genç kızlar ise daha renkli kumaşları tercih etmişler. Pazaryeri tam bir
renk cümbüşü. Bir yanda gevrek satıcıları, bir yanda renkli top top kumaşlar.
Sebzeler ve meyveler öte yanda.
Sıcak ekmek kokuları fırından çevreye
yayılmış hemen ucundan bir lokma
koparmaya davet ediyor, çocukluğumuzda yaptığımız gibi. Pazaryerinde
herkes bir telaş bir koşuşturma içinde.
Haftalık alışveriş yapmak ve en ekonomik olanı satın almak, karanlık çökmeden köye ve tezek kokulu evlere ulaşmak bir gizli yarış gibi yaşam.

Fotoğraflar ile lezzet katıyoruz

Yollar ve yolculuklar, yol öyküleri Assos,
Behramkale, Altınova, Ayvalık ve Adatepe, mis gibi zeytin yağı kokuları, katkısız el sabunları, taşlı topraklı yollar...
Gelenekler, görenekler ve selamlaşmalar, konukluklar, ilgi görüp görmemeler hepsi bu gezilerin içinde saklı. Siyah
zeytine para almayan bakkal. Kahvaltısına ortak eden masalcı. Kahvehanesine küsüp köy meydanını mekan tutan
yabancı. Biz bu saklı güzellikleri oradan çıkarıp fotoğraflar ile lezzet katarak her birinden tutam tutam serpiştiriyoruz sayfaların arasına buyurun tadına
bakın.

Yolculuk başlıyor

Yine aynı ekip, haftalardır “Çadır-Kamp”
diye mırıldanıp duruyoruz. Nihayet beklenen gün geldi. Gazeteci arkadaşlarım
ve ben Kaz Dağları’nın özel köşesi, yer
yüzünün en yeşil bölümü suyun gökyüzündeki bitmeyen kaynaklardan akıp
geldiği Ayazma’ya yolculuk yapmaya
karar verdik. Hiç birimiz, daha önce bu
bölgeyi görmedik, sadece adını biliyor
ve madencilerin göz diktiği güzelliklerin
yok olmaması için gösterilen tepkilere
destek veriyorduk. Ayazma ormandaki
ağaçları, toprağı yaşayan canlılarıyla ve
buz gibi akıp giden suyu ile gerçekten
ülkemizdeki korunması gereken ender
zenginliklerden; bir oksijen deposu…

Yeşil yollar
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Güzergah: Menemen, Aliağa, Bergama,
İvrindi, Balya, Yenice, Çan, Etili, Bayramiç ve Evciler...
Evciler’den sonra 8 kilometre. Yollarda
önemli bir problem yaşamadık. Asfalt
temiz ve en önemlisi bu güzergah çok
yeşil. Bu nedenle güzergahın adını yeşil
yollar olarak koyduk. Beğendiğimiz yerlerde dura kalka, piknik yaparak, yol
boyunca fotoğraf çekerek İvrindi’ye
nasıl geldiğimiz anlamadık. Hatırlatmakta yarar var. İvrindi’de pazar tezgahları, cumartesi günleri kuruluyor.
Ayazma’ya çıkmadan önce birkaç
saati İvrindi Pazarı’na ayırmak, karanfilli ekmeğin tadına bakmak gerekiyor.
İvrindi’ye özel bir ekmek. İzmir gevreği gibi görünüyor ama İzmir gevreğinin dört-beş katı büyüklüğünde, mis
gibi karanfil kokuyor. İvrindi’nin bakraç
yoğurtları da ayrı bir güzellik ve özellik
taşıyor. Kadınlar bu yoğurtları evlerinde
yapıp getiriyorlar ve pazarda satıp harçlıklarını çıkarıyorlar. Pazaryeri tam bir
renk cümbüşü. Civar köylerden gelen
taze meyve ve sebzeler hem ucuz, hem
de hormonsuz ve çok lezzetli.

Keşkek’e lezzet ayarı
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İvrindi pazarında kamp için alışveriş
yaptıktan sonra, Balya, Yenice, Çan,
Etili… Oradan Muratlı köyünde sıcak
bir çay içmek ve dinlenmek için kısa bir
mola verdik. Çaylarımızı yudumlarken
içimden şansa bak diyorum. Yan masamızda çalgıcılar, köy düğününe gelmişler. Önce kemancı akordu ile uğraştı.
Ardından klarnet, darbuka derken bir
fasıl başladı. Biz de bildiğimiz kadarıyla
şarkılara eşlik ettik. Değme saz sanatçılarına taş çıkardılar. Çalışmalarını bitirdikten sonra çantalarını topladılar, eski
bir minibüse doluşup yola koyuldular.
Kulaklarımızın pasını silen bu sürpriz
konserin ardından, köyün içinden yükselen dumanlara yöneldik. Etrafı yeşillikler içinde bir meydan ve ortada görsel bir şölen. Yaklaşık 40 kadar kazan,
ama öyle böyle değil, çok büyük kazanlar. Bir köylü balta ile kuzu etlerini parçalıyor, bir diğer köylü de, buğdayları suda
yumuşatıp kazanların içine atıyor. Ardından gelen köylüler ise tuzunu ve yağını
katıp Keşkek’in lezzet ayarını yapıyor,
damak tadına…

Diğer tarafta yaklaşık 50 santimetre
derinliğinde ve 50 metre uzunluğunda
bir çukurun içinde meşe odunları yanıyor. Sabaha kadar sürecek olan bu
tutuşturma işleminin ardından köz
haline gelen odun ateşine kazanlar yerleştirilecek ve keşkek pişirilecek. Sonra
bu keşkekler civar köylerden gelen
vatandaşların kaşıklarıyla mideye yolculuk yapacak.

Karanlık çökmeden Ayazma

Bayramiç’e ulaştıktan sonra aracımızın
yönünü Evciler’e çevirdik. Yol kenarlarında binlerce kasa ve ambalaj kağıtları

bizi önce çok rahatsız etti. Ancak “Ne
olabilir?” diye düşünürken, dere kenarındaki meyve ağaçlarını görünce kasaların sırrı çözülmüş oldu. Ekmek kapısı
ama yine de görüntü kirliliği. Su kenarında molalar, kahvehanelerde sohbetler ve eğlenceli bir yolcuğun ardından
akşamı ettik. Zamanın nasıl geçtiğini
anlamadık ve karanlık bir anda üzerimize çöktü. Gece karanlığına iyice
kapılmadan Ayazma’ya ulaştık. Ama
“Ne olur ne olmaz” diye… Jandarmaya
telefon ederek kamp kuracağımızı, yerimizi tarif edip isimlerimizi tek-tek yazdırdık. Ormanın ortasında güvenlik önemli.
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çam ormanları... “Ayazma’ya gidilir de
Ayazma suyunun doğduğu kaynağa
gidilmez mi” diyerek, güvenli bir şekilde
oluşturulmuş taş merdivenleri izleyerek Ayazma’nın kaynağına “göze” ulaştık. Ve binlerce yıldır akan,yaşama “merhaba” diyen o kaynaktan bir yudum
aldım. Buz gibi, berrak ve tertemiz.
Burada bir damla, aşağıda bir şelale,
doğanın gücü bu olmalı.

İşte şelale

Ağır ağır yer yüzüne çıkan kaynak
hemen aşağıda devasa bir şelaleye
dönüşüyor ve işte güzellik burada başlıyor. Ayazma mesire yeri, civardan gelen
vatandaşlar piknik yapıyor ve güzellikleri
paylaşıyor. Doğal ortam bozulmamış.
Düzenlemeler yapılırken ağırlıklı olarak
taş ve ahşap kullanılmış. Doğal taşlardan yapılmış merdivenler, ahşap korkuluklar. Böyle bir doğal ortamı, böyle
bir güzelliği herkesin yaşaması ve bunları paylaşması gerekiyor. Bu güzellikler
paylaşılınca, sahiplenmek ve korumak
daha bir farklı oluyor. Binlerce yıldır hiç
kesilmeden yerin kilometrelerce altından
çıkıp gelen Ayazma suyu bölgeyi yeşile
boyamış. Bölgede yaşayan insanlar bu
doğal güzelliğe sahip çıkmış ve çıkmaya
devam ediyor. Altıncılara karşı mücadele sürüp gidiyor.
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Zeytinyağı Müzesi
Gökyüzünü delecek gibi yükselen
devasa çam ağaçlarının yarattığı gölgelerin de etkisiyle gece karanlığının
tam içine düştük. Göz gözü görmüyor.
Ay yüzünü göstermediği için el fenerleri ile idare etmeye çalışıyoruz. Düz bir
alan bulup, far ışığında birbirimize destek verip kısa sürede çadırlarımızı kurduk. Taşlardan oluşan ocağa odun atıp
etrafı aydınlattık, biraz da ısındık. Peynir,
salatalık, zeytin ve domates eşliğinde
kadeh kaldırdık Ayazma’nın aydınlık
geleceğine. Bir yandan puhu ötüyor,
diğer yandan, kaynağından süzülüp
gelen Ayazma suyunun döküldüğü dere
yatağından gürül gürül akan suyun sesleri geliyor. Ay bir süre sonra tepemizde
belirdi ama yarı aydınlık, yarı karanlık.
Ağaçların arasında birkaç yıldız görmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Rüzgar
çıkıyor, ürperiyoruz tatlı bir serinlik sarıyor vücudumuzu, uykumuz geliyor ve
çadırlarımıza çekiliyoruz. Her gezimizde
olduğu gibi sabah erken kalkmayı alış-

kanlık haline getiren Engin, çam kozalakları ve çalı çırpıyla kamp ateşini canlandırmış ve ardından kıpkırmızı bir köz
demeti oluşmuş. İvrindi Pazarı’ndan
aldığımız köy ekmeklerini kızarttık. Mis
gibi koku çevreye yayıldı. Peynir, zeytin, domates, salatalıktan oluşan nefis
bir kahvaltı ederek güne başladık.
Odun ateşinde demlenen çayın lezzeti
damaklarımızda alkış tufanı yarattı.

Ormanda yürüyüş

Gidip gören ve gelip anlatan yok ama
sanki bir cennette uyandık. Çam ağaçlarından gökyüzü görünmüyor. Şelalenin sesi hiç kesilmiyor. Kuş sesleri
harika, biri başlıyor ve susuyor diğeri
devreye giriyor, yaban bülbülleri, sakalar, ağaçkakanlar ve diğerleri… Kahvaltının tamamlanmasıyla birlikte fotoğraf
safari başlattık. Orman içinde yürüyoruz. Bir yanda Ayazma suyu, bulduğu
yatakta yol almış gidiyor güldür güldür, diğer yanda kuş sesleri ve yeşil

İzmir’e dönüş yolculuğumuz da saatlerce sürdü. Hemen otomobilimize binip
gitmedik. Önce Adatepe’ye uğradık.
Zeytinyağı müzesini gezdik. Görülmeye
değer bir müze. Zeytinyağının bulunuşundan günümüze kadar ulaşmasıyla
ilgili tüm gelişmeler bu müzede yer alıyor. Hemen girişinde de zeytinyağından
üretilmiş ürünler satılıyor. Satın almak
zorunda değilsiniz. Müzeyi gezmek de
yeterli olabilir. Sonra bahçesine çıkıp
yorgunluk atabilirsiniz.
Adatepe Köyü yoldan birkaç kilometre
içeride. Köyde çok sayıda insan oturmuyor. Ancak ağırlıklı olarak İstanbullular köydeki eski Rum evlerini satın
almışlar,
restorasyonlarını
yapmışlar. Okullar kapanıp tatil başladığında
cıvıl cıvıl bir ortam oluyormuş Adatepe
Köyünde… Köyün meydanında asırlık çınar ağaçlarının altında ahşap masa
ve sandalyelere kendimizi attık ve yorgunluk çaylarımızı içtik. Sonra köyün
içine doğru bir tanıma turu yaptık. Adatepe Köyü’nün hemen karşısında Zeus

Sunağı var. Sunağı da ziyaret ettik. Tek
parça halinde yüzlerce metre yükseklikteki tepeye nasıl götürüldüğünü düşündüğümüz devasa büyüklükteki kaya
parçasına bakıp durduk. Zeus Sunağında tanrılara adaklar buradan adanırmış. Gökyüzüne en yakın bir tepe
özellikle seçilmiş olmalı, tanrılara yakın
olmak için herhalde. Adatepe turunun ardından yolumuzun üzerinde yer
alan Ören’e uğrayıp meşe ağaçlarında
koşuşturan sincapları görmeyi düşledik. Yıllar önce geldiğimde sincaplara
bakmaktan boynum tutulmuştu. Bu
kez ilginçtir tek bir sincap bile göremedik. Ören’den sonra güneşin batmaya
başlamasıyla birlikte dönüşe geçtik. Yol
boyunca ortak bir dileğimiz olduğunu
düşündük: “Altın arayıcıları tahrip etmesin ve gelecekte de çocuklarımız, onların çocukları ve torunları da bizim tadına
baktığımız ve doyamadığımız güzellikleri yaşasınlar…”
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ESİAD Yönetim
Kurulu Başkanı
Fadıl Sivri

Birleşik Krallık
Türkiye
Büyükelçisi
Sir Dominick
Chilcott
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AVRUPA BİRLİĞİ
TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
ZİRVESİ

ESİAD Uluslararası
Sermaye ve Dış
İlişkiler Komitesi
Başkanı Devrim Çukur

ESİAD çatısı altında faaliyet gösteren İzmir Avrupa Birliği Bilgi
Merkezi’nin Gümrük Birliği ve AB Ticaret Politikası çerçevesinde
düzenlediği ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick
Chilcott, TheCityUK’in Dış İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü
Gary Campkin, T.C. Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire
Başkanı Halil İbrahim Şener’in katıldığı “Avrupa Birliği-Türkiye
İlişkileri Zirvesi” kapsamında önemli konular gündeme geldi.
Açılış konuşmalarının ardından Gazeteci- Yazar Selim Türsen
moderatörlüğünde düzenlenen “Gümrük Birliği ve AB Ticaret
Politikası çerçevesinde AB-Türkiye İlişkileri” panelinde İstanbul
Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emre Gönen, Avrupa Birliği
Uzmanı, Avrupa Takımı Üyesi Can Baydarol ve Ford Otosan
Resmi İşler Koordinatörü Ali Utku Atalay görüşlerini paylaştı.

D

“Dünya Ticaret İlişkilerinde KazanKazan”, “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ve Ticaret Politikasının Geleceği”,
“Gümrük Birliği ve AB Ticaret Politikası çerçevesinde AB-Türkiye İlişkileri”
konularının gündeme geldiği zirvenin
açılış konuşmasını yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri Dünya’yı
20. yüzyıldan 21. yüzyıla taşıyan ilkelerin, AB ve Dünya Ticaret Örgütü de
dâhil olmak üzere sistemlerin sorgulandığı bir dönemde AB-Türkiye ilişkilerini bu konjonktürün dışında değerlendirmenin gerçekçi olmayacağını
vurguladı. Sivri, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin, hem küresel rekabette
daha güçlü bir Türkiye hedefi hem de
Türkiye’nin sosyal refahına katkısı açısından büyük öneme sahip olduğunu
söyledi.

“Avrupa Birliği, Türkiye ile
gücüne güç katar”

Güçlü bir Türkiye’yi içine alan AB’nin
gücüne güç katacağını belirten Sivri,
“AB-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi
yönünde bir iradenin tarafların ortak
tarihi sorumluluğu olduğu ve ortak
çalışmaların ivme kazanmasının da bu

sürece hizmet edeceği inancındayım.
Tam üyelik perspektifi hedefinden hiç
sapmadan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi aslen siyasi değil teknik
yönü ağırlıklı çalışmaların devam etmesi
ikili ilişkilerin normalleşmesine katkı
sağlayacaktır. Gümrük Birliği’nin tarım
ve hizmetlerin serbest dolaşımını kapsamasına yönelik çalışmaların yanı sıra
AB’nin üçüncü ülkeler ile yaptığı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye’nin
de yer almasının sağlanması, tarafları ticaretin işleyişinde daha denk bir
konuma getirecektir” diye konuştu.
Zirvenin bir diğer açılış konuşmasında,
Türkiye’nin AB içinde yer almasını istediklerini belirten Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott,
“Biz AB’den çıksak bile Türkiye ile her
konuda ilişkilerimizin artması için çalışacağız, Türkiye’yi AB sürecinde her
zaman destekleyeceğiz” dedi.
Chilcott, AB’den ayrılma süreciyle ilgili
olarak İngiltere’deki oylamanın ertelenmesine ve çeşitli olasılıklara değinerek,
AB ve İngiltere’yi belirsizliklerin aşılması
konusunda önemli bir sürecin beklediğini söyledi.

Sosyal refah ve
toplumsal adalet

ESİAD Uluslararası Sermaye ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Devrim Çukur
ise, dünyada refah ve barışı sağlamanın
ancak çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü,
demokratik rejimlerle mümkün olabileceğini ifade etti.
Çukur, “Değişen küresel düzende, Türkiye olarak pozisyonumuzu, Mustafa
Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır
medeniyet dünyasından yana almaktan başka bir hedefimiz olamaz. Dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel yoksulluktan kurtulan kesimin üçte ikisi
demokratik toplumlarda yer alıyor. Orta
ve uzun vadede inovasyon, bilim ve
teknolojinin ilerlemesi de, ancak özgür
düşünce, etkin ve güvenilir hukuk sistemi ve demokrasinin içselleştirildiği
ortamlarda mümkün olabiliyor. Sosyal
refahı ve toplumsal adaleti sağlamadan, sürdürülebilir bir ekonomik güçten bahsedemeyeceğimiz gibi, yüksek insani standartları ve özgürlükçü iş
ortamını oluşturmadan da sanayideki
dönüşümden bahsedemeyiz. Bunun
politika düzeyinde en somut karşılığı ise
AB’ye tam üyelik sürecimizdir” dedi.
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Avrupa Birliği Uzmanı

Can Baydarol:
“Gümrük Birliği’nin varlık nedeni ortadan kalktığı zaman, Dünya
Ticaret Örgütü’ne karşı bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz ticareti saptırıcı etkilerin tazminatı diye bir şey ortaya çıkar. Biz 19951996’da, 200 ile 600 Milyar Dolar arasında bir rakam hesaplamıştık.
1996’dan bu yana olan rakamları da koyarsanız, pek hesaplanabilir
bir durum değil. Yani bu oyunda masadan ilk kalkan kaybeder.”
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“Gümrük Birliği’ni anlamamış
olan taraflar da var”

Avrupa Birliği Uzmanı Can Baydarol ise
AB konusunun sadece İngiltere’nin Brexit kararı ile sınırlı olmadığını, İtalya’nın
da sonrasında aynı hamlede bulunabileceğini, dolayısıyla geniş bir çerçeve
çizmek gerektiğini söyleyerek sözlerine
başladı. “Avrupa Birliği cephesine baktığım zaman, sadece İngiltere’nin ayrılması ve yaratacağı belirsizlikler değil,
aynı zamanda Avrupa Birliği’nin nasıl
ayakta kalabileceği sorunu da var.
Örneğin şu anda neler var İngiltere’nin
karşısında?
Yanlış hatırlamıyorsam,
Avrupa Birliği bütçesi için çıkış tazminatı olarak ödenmesi gereken 37 Milyar Pound meselesi var. Anlaşmalı çıkılırsa kişi başına maliyet 700 Pound,
anlaşmasız çıkılırsa 1100 Pound olarak hesaplanıyor. Ama tabii ki ortaya
çıkacak belirsizliğin maliyeti çok fazla
hesaplanabilir değil. Yani siyasi sorunlar
da var. İrlanda meselesi örneğin. Yani
Gümrük Birliği’nin olması halinde acaba

bu, İrlanda’nın Büyük Krallık’tan kopmasına kadar gidecek bir sürece mi yol
açar? Galler ne yapacak bu durumda?
İskoçlar tekrar bir kıpırdanmaya geçer
mi?”
Türkiye-AB ilişkilerine de Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi üzerinden
bakan Baydarol, “Gümrük Birliği’ni
anlamamış olan taraflar da var” dedi:
“Çok teknik bir konu ama hep siyasi
malzemeye konu yapılmış durumda.
Bu süreç başladığı zaman, dönemin
Başbakanı Tansu Çiller, ‘Gümrük Birliği hakkımızdır, hakkımızı alacağız’ diye
yola çıkmıştı. Ancak esas olan Gümrük Birliği’nin 1973 yılında hukuken tek
taraflı başlayan bir süreç olması. Süreç,
katma protokolle başlamıştı. Türkiye’nin
1995 yılında yaptığı, aslında kendi
yükümlülüklerini yerine getirmesiydi.
Yani biz hakla yükümlülüğü karıştırdık.
O yüzden de Gümrük Birliği taraftarları ve karşıtları diye iki grup yarattık. Bu
şuna benziyor: Dışarıda yağmur yağıyor, yağmura taraf mısın karşıt mısın?

Şemsiyenin kalitesini tartışalım. Dolayısıyla ortaya böyle bir sorun çıktı. Bu
belirsizlikler içerisinde bugün geldiğimiz yerde ilişkilerin normalleştirilmesinden bahsediyoruz ama ben normalleştirme kavramını kullanmaktan
kaçınıyorum. Önce bir makulleştirelim.
Normalleşme dediğimiz zaman farklı
şeyler tartışıyor olacağız. Gümrük Birliği dediğimiz zaman, aslında Ankara
Anlaşması’nın (1963) içindeyiz. Ankara
Anlaşması, siyasi sonucu olan bir anlaşmadır. Siyasi sonuç tam üyeliktir. Siyasi
sonuca erişmek için ara etaplar vardır,
ara etaplardan en önemlisi de Gümrük
Birliği’dir. Gümrük Birliği bu anlamda
sadece Türkiye ile o günün AET’sini
bugünün AB’sine bağlayan bir şey
değildir. Dünya Ticaret Örgütü’ne konsolide edilmiş bir yükümlülüktür. Dolayısıyla biz o siyasi hedefe doğru gitmek
için ne yaptık? Dünya’nın geri kalan kısmına karşı ticareti saptırıcı etki yarattık.
Gümrük Birliği, serbest ticaret anlaşması dediğimiz şeyin özü budur. ‘Ben

siyasi hedefi ortadan kaldırdım, alın size
imtiyazlı ortaklık’ dediğinizde, Gümrük
Birliği’nin varlık nedeni ortadan kalkar.
Varlık nedeni ortadan kalktığı zaman da,
Dünya Ticaret Örgütü’ne karşı bugüne
kadar gerçekleştirdiğiniz ticareti saptırıcı etkilerin tazminatı diye bir şey ortaya
çıkar. Biz 1995-1996’da, 200 ile 600
Milyar Dolar arasında bir rakam hesaplamıştık. 1996’dan bu yana rakamları
da koyarsanız, pek hesaplanabilir bir
durum değil. Yani bu oyunda masadan ilk kalkan kaybeder. Bazı bakanlar
‘Gümrük Birliği’nden çıkarız’ diyor ama
bu, nasıl olacak?”

“Türkiye’nin sorunları Gümrük
Birliği’ne girememiş olmaktan
kaynaklanıyor”

Bu bağlamda Gümrük Birliği’nden çıkmanın anlamlı olmadığını söyleyen Baydarol, “Bu oyunda, kaybedecek olan
‘Ben oynamıyorum’ diyendir” dedi: “Bir
kere bunu diyemezsiniz; dediğiniz anda
zaten kaybedersiniz. Bugüne kadar da
hep Gümrük Birliği sorunlarını Gümrük
Birliği’ne girmekten ötürü tartıştık. Girmedik ki… Türkiye’nin sorunları Gümrük
Birliği’ne girememiş olmaktan kaynaklanıyor. İngiltere’nin şu andaki sorunu girdiği yerden çıkmak. Bunun sorunlarını
yaşıyor. Şu anda aslında tezat durumlarla karşı karşıyayız. Nedir? Girememiş olmak nerden kaynaklanıyor? 1977
yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yunanistan tam üyelik başvurusu yapmış,
müzakereler başlamış, ticaret yapan bir
Yunan vatandaşı ayrımcılığın sürmesine
karşı Avrupa Adalet Divanı’na başvuru-

yor. ‘Bana ayıp ediyorsunuz, biz Atina
Anlaşması’nı imzaladık. Üstelik ülkem
sizinle tam üyelik müzakereleri yapıyor’ diyor. Ancak Adalet Divanı, ülkesinin tam üye olana kadar böyle bir imtiyaz sağlanamayacağını, ancak ortaklık
anlaşmasının koşullarının geçerli olacağını söylüyor. Yani şu anda Türkiye
ile Avrupa Birliği arasında tek anlaşma
var, o da ortaklık statüsünü belirleyen
Ankara Anlaşması. Aynı durumdayız.
Buna göre AB diyor ki, ‘Ticareti, tam
üye devletle olmuş olduğu gibi yaparız ama üç tane istisnası var. Bir, karar
alma masasına oturamazsın. İki, hukuk
sisteminin parçası olamazsın. Üç, bütçeye taraf olamazsın. Gümrük Birliği,
basit bir serbest ticaret alanı değildir;
üçüncü ülkelerle olan ilişkileri düzenleyen ortak ticaret politikası vardır. Ortak
politika ne demektir? Ortak karar alma
masasıdır, o kararların oluşturduğu
ortak hukuk sistemidir, o hukuk sisteminin yürütülebilmesi için ortak bütçedir. Karar alma masasında olmadığımız
için taşıma kotaları sorunu ya da geçiş
belgelerinin paralı olması sorunu var. Bu
da Gümrük Birliği’nin ruhuna aykırı tarife
dışı bir engel. Bunları alt alta yazdığım
zaman sorunun Gümrük Birliği’ne girmiş olmaktan değil, girememiş olmaktan kaynaklandığını görüyorum.”

Ciddi belirsizlik algısı

Gümrük
Birliği’nin
güncellenmesi
meselesine de ihtiyatlı bakan Baydarol, bu tür bir iyileştirmenin tam üye
olmadan çok zor olduğunu söyledi:
“Sonuçta bu işler, karşılıklı ortak çıkar

meselesidir. O ortak çıkarı doğru tarif
etmediğiniz sürece oraya ne yazarsanız yazın çalışmayacaktır. Önemli olan,
karar alma masasına oturmaktır. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi maalesef tam üyelik olmadan eksik kalacaktır. İngiltere’nin de başına gelecek olan
sorun budur. O yüzden burada ortaya
çıkan ciddi bir belirsizlik algısı var. Öte
yandan üç tane temel alan var. Birincisi,
tarım. Biz tarımda AB’nin verdiği sübvansiyonlar kadar sübvansiyon uygulayabilecek miyiz? Hizmetler diyoruz.
Biz hizmetleri biz sektör olarak mı algılayacağız, yoksa Avrupa hukukunun
düzenlediği hizmetleri mi algılayacağız? Eğer Avrupa hukukunun düzenlediği hizmetleri algılıyorsak, o zaman
kişilere verilen mesleki yeterlilik belgeleri karşılığında sunulan hizmetleri anlamamız lazım. O zaman benim üniversitem yetecek mi, benim bu konuda
verdiğim diplomaların karşılıklı tanınırlığı ne olacak? Bu sırf üniversite meselesi değil, bütün mesleki eğitimler için
de böyle. O zaman Türkiye’de avukatlar, doktorlar, hepimiz yurtdışında iş
bulmaya gidiyoruz derken bir bakacağız oradaki işsizlerin Türkiye’ye gelme
riski daha fazla. Üçüncüsü şu: Kamu
ihalelerinden bahsediyoruz.1996’dan
beri Avrupa Birliği zaten Türkiye’deki
kamu ihalelerinin şeffaflaştırılması için
Türkiye’ye baskı yapıyor. Acaba Türk
siyaseti kamu ihalelerinin serbestleştirilmesine şu anda açık mı? Dolayısıyla
Gümrük Birliği’nden çok şey kazanacağız derken tam tersi bir ihtimal de karşımızda.”
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Emre Gönen:

“Türkiye’deki demokratik işleyiş düzelmediği sürece ne
yeni fasıl açılır, ne Gümrük Birliği modernize olur.”

“Üç senaryo da ayrı bir felaket”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Emre Gönen de, Birleşik Krallığın düzenlediği ve Brexit neticesi veren
referandumdan sonra içinde bulunulan
durumu tanımlamak için Ortaçağ’da
gemicilerin
kullandığı
haritalardan
örnek verdi: “Bu haritalara portolan
denirdi. Genellikle kıyı sahil şeritlerini
gayet güzel resmederdi; fakat içerilerde
neler olduğu belli değildi. Bir nevi bilinmeyen topraklar. Şu an içinde olduğumuz nokta da bu. Bilinmeyen topraklarda gidiyoruz. 1963 yılında İsmet
Paşa’nın önüne Ankara Anlaşması geliyor. Paşa, ‘Biz bu müşterek pazara girsek çıkar mıyız’ diyor. ‘Çıkarız Paşam’
diyorlar. Yalan tabii. ‘O zaman girelim’
diyor. Cumhuriyet’te de ‘Ortak pazara
girdik’ diye manşet atılıyor. Şu aşamada
Birleşik Krallık zannedildiğinden çok
daha büyük tecrübesi, birikimi ve bilgeliği olan bir ülkedir. Bir kere her şeyden evvel dünyayı yönetti. Bütün denizler İngiltere’nin hâkimiyeti altındaydı.
Büyük bir sistem oluşturdu. Dünya’daki
parlamenter sistemi herkes İngiltere’ye
bakarak öğrendi. Kurumlarının sağlamlığı ve sürekliliği son derece önemli. Yani
nihayetinde ekonomik olarak sıkıştığınız
noktada bulmak zorunda olduğunuz
çözümler, çoğu zaman ekonomik değil.
Bir ekonomiye destek vermek istiyorsanız, siyasi istikrar sağlayın, öngörülebilirlik sağlayın. Siyasetin iyi çalışmadığı
ortamlarda iyi ekonomik ilişkiler olmaz.
Yunanistan ile ilişkilerimiz olması gerektiği gibi olsa Türkiye’nin en büyük ihracat limanı olarak İzmir’in hali böyle mi
olur?”

Avrupa Birliği’nin işleyişi itibariyle üç
senaryo öngörüldüğünü, ancak üçünün de ayrı bir felaket anlamına geldiğini söyleyen Gönen, sözlerine şöyle
devam etti: “Avrupa Birliği içinde İngiliz
diplomasisine yaklaşan bir kordiplomatik pek yoktur. Nasıl böyle bir hata yapılabildi? Dolayısıyla popülizmin ne kadar
tehlikeli olabileceği de apaçık ortada.
Şu aşamada, Dünya’ya parlamenter
demokrasiyi öğreten ülke, doğrudan
demokrasiyle temsili demokrasiyi karşı
karşıya getiriyor. Olacak iş değil.”

“Geleceği çok parlak
göremiyorum”

Bizim Gümrük Birliği’nin
modernizasyonu dediğimiz
şey, esas olarak 1995 yılında
yediğimiz kazığı atlatmaya
çalışma çabamızdır.
Çünkü Serbest Ticaret
Anlaşmalarında bir şekilde
Avrupa Birliği ile paralel
bir sistemin kurulması
gerekiyordu. Kurmadılar,
atladık.

Sözlerine Türkiye-AB ilişkileriyle devam
eden Gönen, Gümrük Birliği konusuna
da değindi: “Avrupa Birliği için rahmetli
Süleyman Demirel ‘değerler manzumesidir’ derdi. O biraz güzel duruyor ama
gerçek değil. Avrupa Birliği ‘kurallar
manzumesidir.’ Karar alma mekanizmasında yeriniz yoksa çok zorlanırsınız.
Eğer Birleşik Krallık gerçek desteğini
vermeseydi 2005 yılında Türkiye üyelik müzakerelerine başlamazdı. Gümrük Birliği’ne gelirsek… Bizim Gümrük
Birliği’nin modernizasyonu dediğimiz
şey, esas olarak 1995 yılında yediğimiz kazığı atlatmaya çalışma çabamızdır. Çünkü Serbest Ticaret Anlaşmalarında bir şekilde Avrupa Birliği ile
paralel bir sistemin kurulması gerekiyordu. Kurmadılar, atladık. Ama bugün
itibariyle Avrupa Birliği’nin en yüksek
karar alma organı olan devlet ve hükümet başkanları düzeyinde alınmış bir
karar var. Türkiye’deki demokratik işle-

yiş düzelmediği sürece ne yeni fasıl açılır, ne Gümrük Birliği modernize olur.
Gümrük Birliği ekonomik bir şeydir.
Avrupa Birliği’nin aldığı her karar siyasidir nihayetinde. Bunda şaşılacak hiçbir şey yok. Ancak bu kararlar yokmuş gibi, birtakım çağrılar yapmanın da
bizi götürebileceği bir yer yok. Bu apaçık ortada, hepimiz söyledik: Avrupa
Parlamentosu, Birlik müzakerelerinin
resmen, hukuken kesilmesini istiyor.
Avrupa Parlamentosu, Avrupa’da musluğun başında durur, yani bütçe Avrupa
Parlamentosu’na rağmen geçmez. O
bütçenin geçmemesi yüzünden 1992
yılından 2003 yılına kadar Türkiye, Erasmus programlarına katılamadı. Karar
alınmış olduğu halde parlamento reddediyordu o bütçe kalemlerini. Dolayısıyla Parlamento ile iyi geçinmek esastır. Yani, istişare falan diyerek Avrupa
Birliği’yle çalışılmaz, nitekim çalışamıyoruz senelerdir. Şimdi İngiltere şu veya
bu senaryo sonucu Avrupa Birliği’nden
uzaklaşırsa, Avrupa Birliği içindeki

yegâne desteğimizi de kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla ben geleceği çok parlak göremiyorum.”
AB’nin bilinmezlik ve sevilmezlik sorunu
İngiltere, AB’ye girdikten sonra ülkede
pek çok şeyin değiştiğini, örneğin
düzine sisteminden ondalık sisteme
geçildiğini, ayrıca 1974 krizi yaşandığını söyleyen Gönen, “O jenerasyonun
Avrupa Birliği’nden anladığı da o oldu.
Ortalama insanın Avrupa Birliği’nin nasıl
çalıştığını bilmesine imkan yoktur. Herkese de master derecesi veremeyiz.
Avrupa Birliği’nin ciddi bir bilinmezlik
ve sevilmezlik sorunu var” dedi. Ancak
her şeye rağmen AB’nin batmayacağını söyleyen Gönen, “Avrupa Ordusu
kurulmalı” şeklindeki beyanlarla ilgili de
yorum yaptı: “Olaylar karışınca askeri
gücün kullanılması ya da hiç değilse
gücü kullanmamak için gücü göstermek. Sovyetler’in devasa bir ordusu
vardı. Bugün Rusya Federasyonu’nun
gayrisafi yurtiçi hasılası Belçika, Hol-

landa ve Lüksemburg’u toplamı kadar
anca eder. Şimdi o kadar parayla,
büyük ordu kuramazsınız. Şu an Rus
Ordusu, Kızıl Ordu’nun gölgesi gibi.
Kısa vadede can yakıyor mu? Çok
fena can yakıyor. Kendi arka bahçesine
kimseyi sokmuyor. Ama Avrupa Birliği
askeri bir bütün değildir. Askeri ittifaklar Dünya’yı iki savaşa götürdü, iki global savaşa. Özellikle Amerika Birleşik
Devletleri’nin, 1. Dünya Savaşı’ndan
sonra olmasa da II. Dünya Savaşından sonra yaptığı, istediği şey şuydu:
Çok taraflılık, şeffaflık, yani herkesin
herkesi muhtaç olacağı bir dünya sistemi yaratmak. Soğuk Savaş’ta insanlar ölmedi mi? Öldü ama bu, global bir
savaş olmadı. Yerel savaşlar var. İnsanlık tarihi bunlarla dolu ve bunları aşmak
için de AB çok önemli bir enstrümandır. Avrupa Birliği’ni o bütünselliğinden çıkarıp, sadece üye devletlerin,
ulus devletlerin kendi aralarında pazarlık edecekleri bir platforma çekmek son
derece kötü bir fikir.”
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Ford Otosan Resmi İlişkiler Koordinatörü

Ali Utku Atalay:

“Eğer hard Brexit olursa, yani İngiltere ile AB
anlaşamazsa, biz de anlaşamamış olacağız.
Bu durumda %25 gibi kalbimizi buran bir
kayıpla karşılaşabiliriz.”

F

Ford Otosan Resmi İlişkiler Koordinatörü Ali Utku Atalay ile panel sonrasında biraraya geldik. Atalay otomotiv
sektörü ve AB ilişkilerine yönelik sorularımızı yanıtladı.
Avrupa Birliği Gümrük Birliği’ne girdikten sonra Türk Otomotiv Sanayi
nereden nereye geldi?
Gümrük Birliği sadece otomotiv için
değil, Türk sanayinin bütünü için bir
dönüm noktası oldu. Esasen sadece
sanayimiz için de değil; bu, Gümrük
Birliği kapsamında yer almayan hizmet sektörlerimiz için de önemli. Çünkü
hizmet sektörleri de sanayinin önderliğinde gelişerek ekonomik aktivitelerden payını aldı. Otomotiv sektörünün performansı, Gümrük Birliği’nin
bir ülkeyi nereden nereye getirebildiğini
çok net bir göstergesi. Üretim, Gümrük
Birliği’nin tesis edildiği sene 300 bindi;
bugün 1,2 milyon üretimden bahsediyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse,
Türkiye bugün aslında hala 97 milyon
adedi bulan uluslararası otomotiv üretiminde büyük bir aktör değil. Ama 20
milyonluk AB pazarında, Türkiye AB
otomotiv sanayi için önemli bir üretim üssü. Bizim için evrimin asıl önemli
ekseni, ihracat üssü haline gelmemiz.
Biraz rakamsal olarak gelinen
noktadan bahsedebilir miyiz?
Biz, o 300 bin üretimin sadece yüzde15’ini ihraç ediyorduk, yani yok gibi
bir şeydi. Bugünse ihracatımız yüzde
80-85’lerde. Özellikle ticari araçlarda
önemli bir aktörüz. 2003-2016 yılları arasında Türkiye, bu bölgede Polonya’dan
sonra en çok yatırım çeken 2. ülke
durumunda. Polonya 18, biz 14 milyar

dolar yatırım çekmişiz. Ama çok kıymetli
başka bir bilgi de var. Biz 1996 yılında
Türkiye’ye gelen iki Uzakdoğu markasından sonra yeni marka çekememişiz.
Bunun üzerinde düşünmek lazım. Tabii
bir şeyi daha çok düşünmek lazım. Çok
iyi hatırlıyorum, Almanya ile ilişkiler biraz
normalleşir gibi oldu. Ama ondan iki
ay öncesine kadar Türkiye’deki Alman
yatırımlarını Bulgaristan ve Romanya’ya
çekmenin maliyetini tartışıyorlardı. Dolayısıyla siyasi konular öne çıktığı zaman
büyük bir riskle karşılaşıyorsunuz. Özellikle yan sanayimiz açısından çok önemli
markaları kaybeder miyiz endişesi oldu.
Bu, bizim maliyetlerimizi etkilerdi. Çok
şükür korktuğumuz olmadı. Kısacası
çok büyük bir ihracat üssü haline geldik. Türkiye, Avrupa Birliği’ne ithal edilen
binek araçların yüzde 24’ünü gönderiyor ve bizden sonra gelen Japonya’dan
yaklaşık 200 bin araç fazla gönderiyoruz. Birlik dışı ithal edilen ticari araçların yüzde 55’ini Türkiye gönderiyor. Biz
AB açısından çok önemli bir otomotiv
üssü durumundayız. Pazar da büyüdü.
Pazar birkaç katına çıktı. Bugün 1 milyonluk bir pazardan bahsediyoruz. Araç
sahipliği oranı da arttı. Bir kıymetli bilgi
daha: Biz, çok küçük cari ticari açıklar
hariç ticaret fazlası veren bir sanayiyiz.
2017’de 6,5 milyar dolar fazla verdik.
Sadece benim şirketimde, 1200
mühendisin çalıştığı bir ARGE merkezi
var. Bu çocukların üretimle hiçbir alakası yok. Gölcük’teki, Eskişehir’deki
üretimle alakaları yok. Onlara saçmalama hakkı veriyoruz. Saçmalama hakkı
diyorum. Nitekim o saçmalama özgürlüğü verilen çocuklar bugün sürücüsüz kamyonu yaptılar. Bunlar Gümrük Birliği olmadan olmazdı. Biz montaj
sanayinden, tasarımın ve mühendisliğin olduğu bir sanayiye evrildik. Gümrük Birliği olmasaydı, bugün bu kapasite oluşmazdı.

Bugün otomotiv sanayinin önünde
ne gibi riskler ya da fırsatlar görüyorsunuz? Yani Gümrük Birliği’yle olan
ilişkileri masaya yatırıp, Brexit gibi
konuları da göz önüne alınca nasıl
bir tablo ortaya çıkıyor?
Riskler de, fırsatlar da değişimden geliyor. Değişimi öngörebilen, değişime
göre planlama yapabilen, hatta evrilme
kararı alabilen firmalar, sektörler, kişiler
kazanacak ama öngörebilmek lazım.
O yüzden zayıf-güçlü yanları, fırsatları,
riskleri algılayabilmek için belki bugünün
değil de, çok hızlı bir şekilde yarının resmini çekmek lazım. Böylece riskleri de
fırsatları da görebilirsiniz.
Bizde üç eksenli bir değişim var. Otomotiv dünyası, bugün ne olduğunu bilmediğimiz bir yere evrilecek. Birincisi,
kullandığımız araç değişiyor. Araç dediğiniz, otomobil dediğiniz, ticari araç
dediğiniz şey, dört tekerlekli bir bilgisayara evriliyor. Sadece 10 sene içerisinde günde 4 terabayt bilgi üreten kaynaklar haline gelecek. Bunların hepsi
sensörlerle, bilgisayarlarla, kameralarla
donatılmış yürüyen bilgisayarlar olacak.
Bunlar, bağlı oldukları veri sistemleriyle veri paylaşan ve aslında ekonomik
değer yaratan kaynaklar haline gelecekler. 2030 itibariyle elektronik parçalarının araç maliyetindeki payı yüzde
50’ye çıkacak. Bugün uluslararası
sanayi sınıflandırmalarına göre, otomotiv orta teknoloji üründür ama 10 sene,
15 sene sonra yüksek teknoloji ürünleri haline gelecek. Bir risk bu. Biz montaj sanayinden başka bir yere evrildik.
Eğer Türkiye’de, o elektronik komponentleri fikri mülkiyetiyle, sınai mülkiyetiyle tasarlayıp üretebilen yan sanayimiz
gelişmezse, biz tekrar montaj sanayine
döneceğiz. Çünkü yarının arabasını üretecek kapasiteyi Türkiye’de oluşturmak
lazım. Yani bilgisayar üretiyor olacağız,
dört teker bir direksiyon değil.

Şu anda yan sanayinde böyle çalışmalar var mı?
Kalbinizi ferah tutun diyemiyorum. Niyet
var. Bunun için insan kaynağı lazım.
Bizim en büyük hasretimiz insan kaynağımız diyoruz da, öyle mi? Benim firmam 1200 mühendis çalıştırıyor ama
bazı projeler için dışarıdan yazılımcı
getirmek zorunda kaldı.
İkincisi, Endüstri 4.0. Türkiye’nin bu sisteme adapte olabilmesi lazım. Entegre
değer zinciri üzerine üretim yapan bir
sanayiyiz. Nesnelerin İnterneti üzerine
kurgulanan Endüstri 4.0 oyununda,
evrilemeyen yan sanayi firmalarının, ana
sanayi firmalarının kırmızı kart görüp
oyun dışında kalacağı söyleniyor. Gerçek mi, değil mi? Bunun gerçek olduğuna ilişkin ciddi projeksiyonlar var.
Üçüncüsü şu: Son değişim trendi de
akıllı ulaşım. Benim şirketim kendini
artık otomotiv şirketi olarak tanımlamayı
bıraktı. Biz kendimizi Ford Motor Company olarak görüyoruz, yabancı ortağımıza Mohito şirketi diyoruz. Çünkü gördük ki, biz bundan 10 sene ya da 20
sene sonra, otomotiv olarak bilinen ama
artık başkalaşacak sektörde üretilecek
katma değerin küçük bir bölümünü
üretme, belki de Silikon Vadisi şirketlerinin tedarikçisi durumuna gelme riskiyle
karşı karşıyayız. Bu akıllı ulaşım, mobilite
çözümlerini geliştirme noktasında neredeyiz? 15 yıl sonra cep telefonlarımızın
efendisi, otomotiv sektörünün efendisi
haline gelebilir mi? Bunu görmek lazım.
Yatırım sistemine de bir bakmak lazım.
Esnek teşvikler getirdiler ama bizim yatırım teşvik sistemimiz vergi indirimi üzerine kurgulanmış bir sistem. Çok cömert
gözüken teşviklerin pratikte 15-20
senede faydalanabilir olduğunu görüyoruz. Polonya, Slovakya, Macaristan,
Romanya yatırımda bizi geçecekler.
Bunların hepsi ‘Gel bende yatırım yap,
al sana 200 Milyon Dolar, 300 Milyon
Dolar’ diyen ülkeler. Sonradan alınacak
1,5 Milyar Dolar yerine en başta 200300 Milyon Dolar almak, yatırım açısından çok daha kıymetli olabiliyor.
Anlaşmalı
ya
da
anlaşmasız
İngiltere’nin AB’den ayrılması, artı ya
da eksi neler getiriyor? Bunun bize
yansıması ne olur?
Londra, bazılarına göre Dünya’nın bir
numaralı, bazılarına göre iki numaralı
finansman merkezi. Bugün Londra’da
%5 büyüme var, diğerlerinde belki

%1’in altında. Dolayısıyla Londra, finans
merkezi olma özelliğini kaybedecek mi?
2,3 Milyar Dolar ortalama ihracatımız
var. İngiltere pazarında özellikle ticari
araçta önemli rolümüz var. Ticaret
Bakanlığımızın da desteği ile Otomotiv
Sanayi Derneği’nin yaptığı bir çalışma
var. Henüz resmen tamamlanmadı
fakat size söyleyebileceğim şu: Eğer 29
Mart’tan başlayacak olan süreç hard
Brexit şeklinde olursa, yani İngiltere ile
AB anlaşamazsa, biz de anlaşamamış
olacağız. Bu durumda %25 gibi kalbimizi buran bir kayıpla karşılaşabiliriz.
1 milyonluk Türk pazarının 600 binlere düştüğü, önümüzdeki sene bunun
çok daha altına ineceğini düşünürsek,
ihracatımız açısından önümüzdeki iki

den kurtulabilir miyiz? Aramızdaki statükodan faydalanarak biraz üretimi arttırıp İngiltere’de stok yaparak en azından
önümüzdeki senenin zararını azaltabilir
miyiz? O kadar büyük ki rakamlar, küçücük bir şeyini bile kurtarsan, anlamlı bir
hareket yapmış oluyorsun. Dolayısıyla,
bütün şirketlerin İngiltere’deki iş ortaklarıyla, iş modellerine göre risk yönetim planlarını yapmaya başlaması lazım.
Çünkü korkarım ki Aralık sonunda planlamaya vakit kalmamış olacak.

sene sıkıntılı iki sene olabilir. Hiç kimsenin kafasındaki senaryo, hard Brexit
değildi. Avrupa piyasalarında yaşanabilecek sıkıntılarla birlikte bizim de kalbimiz buruluyor açıkçası. Eğer hard Brexit
olursa, bizi kurtaran ihracat pazarlarında ciddi soru işaretleri olacak.

politika, siyasi bir motivasyon olduğunu
söylememe gerek yok. Bu önemli bir
şey; halkta o psikolojik hissiyatı yaratmayı ben kıymetli görüyorum. Fakat
aslında biz yerli araç üretiyoruz. Benim
şirketimin Türkiye’de ürettiği araçların
tamamının yerlilik oranı %50’nin üzerindedir. Bu, kamyonda daha da fazladır. O projenin iddiası, elektrikli otomobil
üretmeye dönük. Risk şu olabilir: İhraç
potansiyeli olmayan hiçbir şey, ekonomik olarak sürdürülebilir değildir. İhracat
da ciddi anlamda marka algısına dayanıyor, o projenin belki temel riski o. Eğer
bir sıkıntı yaşanırsa orada yaşanabilir ama Türkiye’de elektrikli araca yönelik yan sanayi, yazılımı dâhil tamamını
geliştirecek her türlü inisiyatifin başımızın üzerinde yeri var. Çünkü bizlerin
de elektrikli araç projeleri olacak. Pek
çoğumuz ömür süremiz içerisinde otonom veya yarı otonom araçlara bineceğiz. Bu projenin tamamı kıymetli. Yeter
ki burada bu eko-sistemin gelişmesine
yardımcısı olsun.”

Peki, neye hazırlıklı olmak gerek?
Belirli olan tek şey, belirsizlik. Belirsizlik, risk demek. Risk, basiretli tüccar için
risk yönetim planları yapmayı gerektirir.
Ne Türkiye’de, ne de Avrupa Birliği’nde
son bir aya kadar hard Brexit bir baz
senaryo olarak ciddi anlamda ele alınmadığı için risk planları yapılmadı. Biz
hard Brexit’le karşılaşırsak ki umarım
karşılaşmayız, sorun çıkacaktır. Sadece
tarife ve tarife dışı, yani engelleyemeyeceğimiz tarife gibi engeller olabilecektir. Ama lojistik planlarında değişiklikler yapmak gerekecektir. İngiltere’nin
çok fazla yoğunlaşacak güney limanları yerine, kuzey limanlarını kullansak
acaba bir takım gümrük beklemelerin-

Peki, yerli otomotivde biz neredeyiz?
Babayiğitler denildi, konsorsiyum
oldu. Sizin yorumunuz nedir?
Bu bir kere kıymetli bir inisiyatif. Onun
adını koymak lazım. Bunun arkasında
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Murat Yetkin:

“Avrupa Birliği’nin geleceği açısından
çok fazla iyimserliğe yer yok.”
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“Ekonomik ilişkileri siyasetten bağımsız
değerlendiremeyiz. AB, modern çağların en büyük barış ve kalkınma projesidir. AB, AB olmaya İngiltere’nin
girişiyle başladı. İngiltere’nin çıkışıyla
AB çok ciddi bir kan kaybına uğrayacak. Londra’nın, mali merkez olmaktan çıkacağını zannetmiyorum. Londra,
Avrupa ile Kuzey Amerika arasında
köprü konumunda bulunuyor.” diyen
Gazeteci Murat Yetkin ile AB zirvesinde
konuştuk.
Brexit kararının AB’ye yansımalarıyla
başlayalım isterseniz…
Siyasi tarih bana kalırsa evdeki hesapların çarşıya uymamasının tarihidir. Ne
Avrupa Birliği ilelebet payidar kalacaktır, ne başka bir şey. Dünya tarihinin, modern çağların en büyük siyasi
mühendislik projesi Sovyetler Birliği’dir.
70 yıl sürdü. Çanları erittiler, top yaptılar. 70 yıl sonra kilise olduğu gibi hatta
daha güçlü bir şekilde ayaktaydı. Bazı
şeyler değişir. Avrupa Birliği kurulur,
dağılır, başka şey kurulur. AB, modern
çağların en büyük barış ve kalkınma

projesidir. Emre arkadaşım AB için “Bir
kurallar manzumesidir” dedi. Demirel, “Bir değerler manzumesi” diyordu.
Bunlar da değişiyor, yani kurallar ve
değerler de değişiyor. Nasıl değişiyor?
Örneğin, bugünün Avrupa’sında cezalandırıcı tedbirler alınıyor güya ama
Polonya, Macaristan, Avusturya örneklerine bakalım. Bu ülkelerin Kopenhag
kriterlerine uygun, demokratik bir standartta olduğunu söyleyebilecek olanınız
var mı? Yok. Demek ki her şeyin bir kullanım süresi oluyor. Bana kalırsa Avrupa
Birliği, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne
girişiyle asıl hikâyesini yazmaya başladı. Bu da dünya petrol kriziyle paralel bir süreçti. Peki, İngiltere’nin çıkışıyla da Avrupa Birliği bir iniş sürecine
mi giriyor? Evet. Yani olup olmayacağını bilmiyoruz, oylama ertelendi,
henüz sert mi olacak yoksa yumuşak
geçiş mi olacak diye tartışılıyor. Örneğin Avrupa Birliği’nin genişleme sorumlusu var, şimdi belki de kopma sorumlusu olacak. Pek şu anda görülmüyor
ama Avrupa Birliği çok ciddi kan kaybına uğruyor.

Bu kan kaybının sonuçları ne olur?
Bunun ne anlama geldiğini düşünmek gerek. Londra artık mali merkez olmaktan çıkacak mı? Zannetmiyorum. Çünkü Londra, Avrupa ile
Kuzey Amerika arasındaki köprü. Evet,
bazı finans kuruluşlarının uzmanlarını
Paris’e, Frankfurt’a naklettiği doğrudur. Ama işin sistemini değiştirmeyecek. Türkiye- İngiltere ilişkileri Brexit’e
bağlı değil. Çok yönlü bir belirsizlik var,
doğru. Ama Brexit, Türkiye ile İngiltere
ilişkilerini daha da geliştirebilir, böyle
bir umut da var. Avrupa coğrafyasını
Avrupa Birliği diye saymayalım. Brexit
gerçekleştiği takdirde de geniş Avrupa
coğrafyasının kuzeybatı ve güneydoğu
komşuları olacak. Kuzeydoğusunda
Rusya gibi önemli bir komşusu var;
güneybatıda İspanya var. Evet; Berlin hala bir ağırlık merkezi olarak gücü
topluyor. Almanya’nın geçmişte çok
güçlendiği ya da gücünü göstermeye
çalıştığı iki dönem olduğunu hatırlayanınız vardır. Sonuçlarını da hatırlarsınız.
Ben mühendislik kafasıyla düşünüyorum. Bir defa olan bir defa daha olabilir,

iki defa olursa üçüncü defa da olabilir.
Macron geçenlerde dedi ki; ‘Dünya’da
3. Dünya Savaşı öncesi koşulları var.’
2. Dünya Savaşı öncesinde de başka
şeyler oluyordu, Nazizm vardı, Komünizm vardı, ciddi ideolojik kamplaşmalar vardı. Şimdi bambaşka bir şey var.
Ama 1. Dünya Savaşı öncesini andırır
şekilde Dünya’da sermayenin inanılmaz
hızla tekelleşmesi, tek elde toplanması
süreci yaşanıyor. Hem ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ve başka birkaç ülkede toplanma, hem de buralarda belli ellerde bulunması gibi bir
durum söz konusu. Dünya’daki bütün
paranın %85’i, 50 ailenin elinde. Buna
bağlı olarak eğitimden söz ediyoruz.
Eğitim derken…
Her şehirde bir üniversite açmak çok
güzel de, ne öğretiyorsunuz, dersleri
kim veriyor? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’lerde bir üniversite mezununun ortalama yıllık kazancı,
bugün ABD’de bir üniversite mezununun yıllık kazancının 3 katıydı. Zaman
içinde eğitim kalitesindeki yükselmeye
rağmen… Çok eğitim, çok gelir ve mutluluk getirmiyor. Tersine denklem de var.
Bugün için başka hangi koşullardan
söz ediyoruz?
İkincisi sınır aşan terörizm konusu,
aynen 1. Dünya Savaşı öncesi gibidir.
Şimdi El Kaide, IŞİD ve benzeri yapılar var. O zaman da büyük bir anarşist
hareket vardı, hatırlayın. Çar’ı öldürüyorlar, Abdülhamit’e suikast düzenliyorlar, anarşistler ortalığı birbirine katıyorlar. Herhalde 1. Dünya Savaşı 90 yaşına
gelmiş bir arşidükün öldürülmesiyle çıkmadı, değil mi? Bırakalım ilkokul kitapları öyle yazsın ama ondan olmadı.
Üçüncüsü güçlü liderler çağı geri geldi.
Parlamento, yargı, bunlar ikinci planda.
Burada da en açık yürekli davranan
lider Trump. ‘Yargı bağımsızdır, karar
versin’ demiyor. Diyor ki ‘Savcıyı ben
atıyorsam, benim istediğim kararı verecek, yargıcı ben atıyorsam benim istediğim kararı verecek.’ Öyle diyor, değil
mi? İşin vardığı noktayı şöyle düşünelim: En son yapılan ara seçimlerde, yanlış hatırlamıyorsam eyaletlerden birinde,
adaylardan bir tanesi bir genelev işletmecisi idi ve seçim sürecinde öldü, yok
ortada. Trump gitti dedi ki ‘Boş verin
adayı, bana oy vereceksiniz.’ Ve ölmüş
isim seçildi, sandalyesi boş. Böyle bir

Dünya’da yaşıyoruz. Dünya’da böyle
dediğini yaptıran kaç tane lider sayarsınız? 10 tane çıkar. Erdoğan da bunlardan biridir. Ama az sayıda. Burada
hakikaten politikaları, yerel-bölgesel
ölçekte belirleyen şeyler var. Artık parlamentoların da, yargı süreçlerinin de
değerler manzumesinin fıkraya dönüştüğü şeyler oluyor. Dolayısıyla hani istikrar her şeyin başıydı? İstikrar sözü, beni
çok korkutan bir sözdür. Çünkü istikrar denilince aklıma Kuzey Kore, Suudi
Arabistan falan geliyor. Demokratik
istikrar önemli ama istikrar tek başına
çok kötü bir şeydir.
Brexit, İngiltere-Türkiye ilişkilerini
geliştirme kapasitesine sahip mi?
Gerçekten de var. Belki iki ülke de 1.
Dünya Savaşı öncesi hatalarını yapmaz.
Almanya tekrar Türkiye’ye çok ciddi bir
şekilde yükleniyor. Yani Almanya’da
Steinmeier’in Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından görevi devralma konuşması çok önemlidir. Umarım siz de okumuşsunuzdur, bir daha okumakta fayda
var. Alman Cumhurbaşkanı görevi devralma konuşmasında Erdoğan’ın adını
zikretti. Ondan sonra şöyle bir hatta
girdik. Almanya ‘Bırakalım, ne yaparlarsa yapsınlar, biz ticaretimize bakalım’
demeye başladılar.
Türkiye-AB ilişkilerindeki durumu
nasıl görüyorsunuz?
Avrupa Birliği’nin geleceği açısından çok fazla iyimserliğe yer yok. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde geldiğimiz nokta şudur: Sayın Erdoğan diyor
ki ‘Beni böyle görün.’ Yani ‘Beni yanlış anlıyorsunuz’ falan demeyi bıraktı.
‘Ben böyleyim arkadaş, beni böyle
kabul edecekseniz edin’ dedi. Buna ilk
uyanan üç ülke oldu. Almanya, İngiltere, Çin. Biz şu anda burada konuşurken, İngiliz havacılık mühendisleri Türk
mühendislerle yeni nesil uçak dizayn
edebilir miyiz, edemez miyiz, bunun
üzerine çalışıyorlar. Şaka değil; ciddi
işler oluyor, çok önemli işbirlikleri var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde cevabın ‘hayır’ olduğunu herkes biliyor artık.
Erdoğan’ın, Steinmeier’in ve Merkel’in
tutumuyla, artık bunu herkes biliyor.
Ancak işte hani masadan kim kalkarsa
o zararlı olur deniliyor ya, kimse ilk
hayır diyen olmak istemiyor. Bedeli var.
Sadece tazminat bedeli değil, bunun
siyasi bedeli de var. Kimse ilk hayır

diyen olmak istemiyor. Bu, böyle gidecektir; boş hayallere falan kapılmamak
lazım.
Madem koşullar bizim dışımızda belirleniyor ve biz koşulları değiştiremiyoruz,
o zaman bakışı değiştirmek lazım. Bu,
sadece karar mekanizmasında olmayışımızla ilgili bir durum değil. Dünya,
şu anda bir belirsizliğin içinde. Burada
kontrol edebildiğimiz değişkenler var,
kontrol edemediğimiz değişkenler var.
Yağmur yağıyor, yağmura karşı mısın
değil misin? Onun yerine şemsiyeyi
düzgün aç ya da delik olmayan şemsiye bul. Yoksa bir şey uydur, kafana
gazete kağıdı koy örneğin. Yani sonuç
almak için bakışımızı, anlayışımızı değiştirmemiz lazım.
Çok değerli meslek ağabeyim Nuri
Çolakoğlu’nun şöyle bir lafı var: ‘Bizim
memlekette akıl en adil dağılmış şeydir; çünkü hiç kimse aklından şikayet
etmez, hep başkasına dağıtmaya çalışır.’ Belki başkası bizden daha iyi düşünebilir, değil mi? Bir konuşalım, belki en
iyisini biz bilmiyoruzdur. Önce bakışımızı değiştirelim diye düşünüyorum.
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine
de bu bakışla mı bakmak gerek?
Gümrük Birliği’ni siyasi gelişmelere bağlı
tutmayalım. Bu bir temennidir, bunun
gerçeklikle bir alakası yoktur.. Örneğin,
Kıbrıs Rum gemilerinin Türk limanlarına
gelmesi yasak, değil mi? Bu siyasi bir
karardı. Zamanın Hükümeti, öyle olması
gerektiğine karar verdi ve bir ekonomik
analizi yapılmadı. Türk ekonomisinde
Kıbrıs Rum gemilerinin payı nedir? On
binde bir midir? Bilmiyorum.
Son olarak söyleyeceğim şey şudur:
Gerçekçi olunması gerek. Gerçek bir
analiz yapıp, mevcut yol bizi bir yere
götürmüyorsa, o zaman o yolu başka
türlü katedecek bakışı, anlayışı geliştirmek lazım. Sovyetler Birliği de sonsuza
kadar sürmedi, Avrupa Birliği de sonsuza kadar sürmeyecek, işte Osmanlı
İmparatorluğu da 500 yıl sonra bitti.
İnsan hayatı da böyle, siyasi rejimler
de böyle. Önemli olan insanların mutlu
yaşaması. O yüzden mutluluk endeksi
önemli diyoruz. Kadın-erkek eşitliği
önemli diyoruz. Örneğin Türkiye’nin en
önemli sosyal sorunu, cinsiyet eşitsizliğidir. Tek kanatla ekonomiyi de uçuramazsınız, siyaseti de uçuramazsınız,
hiç bir şeyi uçuramazsınız. İki kanatla
birlikte uçurmanız lazım.
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ESİAD bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70’inci yılı sebebiyle
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun
katkılarıyla sergi ve “AB Şair Şarkıları”
konseri düzenlendi.
Ahmed
Adnan
Saygun
Sanat
Merkezi’nde düzenlenen konser kapsamında Güvenç Dağüstün, Burçin Büke
ve Dilek Türkan konuklara unutulmaz bir
akşam yaşattı. Gecede konuşma yapan
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl
Sivri İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin
önemini anlattı. Sivri, “10 Aralık bireylere
tanınan hak ve özgürlüklerin güvence
altına alınması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 70. yıl dönümü.
Şu anda belki her zamankinden fazla,
hukukun üstünlüğünü ve çoğulcu bir
demokrasi anlayışını benimseyen İnsan
Hakları Bildirgesi’ni herkes için küresel
ölçekte savunma zamanı. Çünkü insanın hakkını benimseyen toplumlar dünyada refah ve barışı sağlamakta açık ara
öndeler” dedi.

“Türkiye’nin AB üyeliği iki taraf
için de önemli”
ESİAD’ın 26 yıldır Avrupa Birliği’ne tam
üyelik süreci ile ilgili toplumda farkındalık
yaratılması konusunda çalışmalar yaptığını da belirten Sivri;
“Yoksulluktan kurtulan kesimin üçte ikisi
demokratik toplumlarda yer alıyor. Orta
ve uzun vadede inovasyon, bilim ve teknolojinin ilerlemesi özgür düşünce ve
demokrasinin içselleştirildiği ortamlarda
mümkün.
Sosyal refahı sağlamadan ekonomik
güçten bahsedemeyeceğimiz gibi yüksek insani standartları oluşturmadan da
inovasyondan ve sanayideki dönüşümden bahsedemeyiz.
İşte bu değerlerin ışığında, tüm AB üye
ülkeleri ve kültür merkezleri ile birlikte
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70.
Yıldönümü kutluyoruz ve etkinliğimizi
sizlerin değerli katkılarıyla gerçekleştiriyoruz.
ESİAD olarak biz, 26 yıldır Avrupa
Birliği’ne tam üyelik süreci ile ilgili toplumumuzda farkındalık yaratılması

konusunda çalışmalar yapıyoruz. 1996
yılından beri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği halinde İzmir Avrupa
Birliği Bilgi Merkezi’ne ev sahipliği yapıyoruz. İzmir’de Avrupa Birliği konusunda önemli bir referans noktası olan
Bilgi Merkezimiz bünyesinde 22 yılda
çok sayıda seminer, panel, konser gibi
etkinlikler gerçekleştirdik.
Bilgi Merkezimiz, sadece İzmir’de değil,
Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’de pek çok
Avrupa Birliği projesini yürütmeye ve
koordine etmeye devam etmektedir.
ESİAD olarak bizler şeffaflık, katılımcılık, hukukun üstünlüğü ve hesap verme
zorunluluğunun her türlü yönetişim anlayışında içselleştirilmesi gerektiğini düşünüyor, bunu her fırsatta dile getiriyoruz.
Avrupa Birliği üyelik sürecinin de
belirli reform alanları ile bu amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Bu doğrultuda,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin her iki taraf için de önemini yitirmediğine, yitirmemesi gerektiğine inanıyoruz. “ şeklinde konuştu.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
70’inci yılı sebebiyle Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen
“AB Şair Şarkıları” konseri ile birlikte
açılan fotoğraf sergisi de konukların
yoğun ilgisi ile karşılandı.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İLE MÜCADELE VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ZİRVESİ
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Avrupa Birliği İklim Diplomasisi haftası kapsamında İzmir AB Bilgi Merkezi
tarafından, “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilirlik Zirvesi” gerçekleştirildi. Zirvede konuşan ESİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, sürdürülebilir kalkınma konusunda daha
katedilecek mesafe bulunduğunu söyledi.
Zirvenin açılış konuşmasını yapan
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl
Sivri, Birleşmiş Milletler’in, 2016 senesinde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
belirlediğine dikkat çeken Sivri, “BM,
2017 yılında OECD ülkelerinin bu hedeflere yönelik performanslarını değerlendirdi. Türkiye sadece sekiz göstergede
iyi ve üzeri not almış durumda. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, üretimin ilk
aşamasından tüketime yaşam biçimini
değiştirmek anlamına geliyor. Siyasi

irade, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi,
finansman ve tüketici olarak çeşitli açılardan bu dönüşümü gerçekleştirecek
kapasite ve mekanizmayı oluşturmamız
gerekiyor. Bu da aynı zamanda ekolojik tarım, biyo-teknoloji, malzeme bilimi,
nano-teknoloji gibi birçok konuda ilerleme demek. Atık yönetimi ve geri
kazanma, enerji verimliliği gibi alanlardaki yeni yaklaşımlardan doğan döngüsel ekonomi kavramı da bu dönüşümün
bir başka boyutu.” diye konuştu. Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda altyapı, temiz enerji, su, sağlık ve
tarım konularında küresel ölçekte yıllık
5 ila 7 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması gerektiğini belirten Sivri, bunun
başarılması için hükümetler, özel sektör
ve toplum arasında bütüncül bir yaklaşımla stratejik işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekti.

ESİAD Yönetim
Kurulu Başkanı
Fadıl Sivri

İş dünyasına çağrı

Teknolojik dönüşüm ve ekonomik yansımalar ile çevre ve iklim değişikliğine
dönük kaygılar nedeniyle iş dünyasının
da elini taşın altına sokmasını gerektiğini kaydeden Başkan Sivri, “ESİAD
olarak üyelerimizin yatırım kararlarında Endüstri 4.0 uygulamaları ve iklim
dostu teknolojilere yönelimi konusunda
çalışmalar yapıyoruz.
Ancak çoğunluğunun özel sektör tarafından yapılması öngörülen düşük karbonlu ve yüksek verimli teknoloji yatırımlarının rekabetçilikle uyumlu şekilde
desteklenmesi gerekiyor. Son dönemde
mevzuatta Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelik iyileştirmeler olsa da desteklerin geniş bir tabana yayılması, orta
ölçekli ve KOBİ seviyesinde yaygınlaşması ihtiyacı var.” yorumunda bulundu.

ESİAD
Sürdürülebilirlik
Komitesi Başkanı
Betül Elmasoğlu

“Farkındalık yaratıyoruz”

ESİAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Betül Elmasoğlu ise, “Yatırım kararları daha çevreci ve iklim dostu hedefleri
içermeye başladı. Avrupa’da döngüsel
ekonomi prensipleri uygulanarak geliştirilecek teknolojik dönüşümün 2030
yılında net 1,8 trilyon EURO kar sağlayacağı tahminleri yapılıyor. İş dünyası
olarak hali hazırda sahip olduğumuz
bilgi, teknoloji, insan kaynağı ve finansal kaynaklar ile hem bugünkü hem de
gelecek kuşaklara ‘yaşanabilir bir gelecek’ sunabilecek güçteyiz. İşte biz de
bu düşünceyle ESİAD içerisinde Sürdürülebilir Kalkınma Komitesini kurduk.
ESİAD olarak, sürdürülebilirlik olgusuna
yönelik planladığımız seminer ve konferansların yanı sıra bir Sürdürülebilirlik
Merkezi’ne dönüşme vizyonumuz var.

AB Türkiye
Delegasyonu
Ekonomik ve
Sosyal
Kalkınma
Bölüm Başkan
Yardımcısı
Tibor
Sztaricskai

Şirketlerimize yönelik yeşil finansman,
yeşil iş modelleri, sürdürülebilir tedarik
zinciri ve sürdürülebilir istihdam konularında eğitimler vermek; yine şirketlerimizin iş modellerine yönelik çalışmalar
yapmak kuracağımız Merkez için kurguladığımız hedeflerimizin arasında.”
dedi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkan Yardımcısı Tibor Sztaricskai,
ise yaptığı konuşmada iklim değişikliği
konusunda sadece devlet kaynaklarına
bel bağlamanın doğru olmadığını ifade
etti.
Akademik dünya ile sivil toplum örgütlerinin de birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Sztaricskai, “AB, Paris
Anlaşması’nda sera gazı azaltılması
için çok iddialı hedefler belirledi. 2020

Boğaziçi
Üniversitesi
Sürdürülebilir
Kalkınma ve
Temiz Üretim
Araştırma
Merkezi Müdürü
Prof. Dr.
Nilgün Cılız

hedeflerimizin neredeyse hepsini karşıladık, 2030 hedefleri için şimdiden
çalışmalara başladık. AB bir ülke değil
ama birlikte çalışan ülkeler topluluğudur.
İklim değişikliğini önlemek için ortaklar
arıyoruz. Bu gezegeni bizimle birlikte
paylaşan canlılar için AB çok önemli
kaynaklar ayırıyor. Amacımız olumlu
değişiklikler yapabileceğimiz alanlara
odaklanmak. Türkiye birçok farklı alan
için önemli kilit noktası. Türkiye’nin
Avrupa ekonomisi için önemli bir yeri
var” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Cılız da
“İklim Değişikliğiyle Mücadele ve İyi
Uygulama Örnekleriyle Sürdürülebilirlik”
isimli bir sunum gerçekleştirdi.
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Zirve sonrasında “Üst Yöneticilerle İklim
Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilirlik Üstüne” başlıklı bir panel yapıldı.
Moderatörlüğünü Can Baydarol’un
yaptığı panele konuşmacı olarak, Ernst
& Young Türkiye Sürdürülebilirlik Direktörü Richard Betts, Eko Group CEO’su
H. Serhan Süzer, Yaşar Holding CEO’su
Dr. Mehmet Aktaş, ESBAŞ CEO’su Dr.
Faruk Güler katıldı. Zirvenin kapanış
konuşmasını ise ARGE Danışmanlık
Başkanı Dr. Yılmaz Argüden yaptı.
Moderatör Can Baydarol sözü Eko
Group CEO’su H. Serhan Süzer’e
verdi ve ilk sorusunu yöneltti...
2013
yılında
Turkish
Policy
Quarterly‘de “Türkiye neden yüzde
100 yenilenebilir enerjiyi hedeflemelidir” başlıklı makale yazmıştınız.
Bu hedef ne kadar gerçekleştirilebilir, mümkünse nasıl ve ne zaman diliminde bu mümkün olabilir?
Bu konuda yakın arkadaşlarım “Serhat
çok ütopiksin” dediler. Ancak, ütopya
falan değil aslında. yüzde 100 yenilenebilir enerji mümkün ve oraya doğru
gidiyoruz. Tabii oraya gideceğimiz kesin
ama nasıl bir hızla gideceğimizi sorgulamak lazım. Çünkü sadece güneş
enerjisi kullanarak bile enerji ihtiyacımızı
karşılayabiliriz. Esas potansiyel dağıtım
sistemlerinde var, yani yerinde üretim,
yerinde tüketim. Yani biz kendi evlerimizde, fabrikalarımızda, ofislerimizde,
kasabalarımızda, köylerimizde güneş

Eko Group CEO’su

H. Serhan Süzer:
“Elektrikli araç kullanmak marifet değil, o elektriği
yine güneş enerjisinden ya da yenilenebilir
enerjiden almamız gerekir. Çünkü atıyorum
kömür santralinden üretilen enerjiyi şebekeden
çektiğiniz zaman arabanın içinde kömür yakmış
oluyorsunuz.”
santrali kurup, orada tüketebiliriz. Bir
de bunun yanına batarya eklediğiniz
zaman depolanan 24 saati çok rahat
kabul edersiniz. Güneşin dışında ciddi
bir rüzgâr potansiyeli var Türkiye’de.
40-45 bin megavatlık potansiyelden
bahsediyoruz bunun yanında biyogaz,
biyoyakıt, biyokütle, dalga, akıntı yani
doğada olan her şeyi enerjiyi biz rahatlıkla kullanabiliriz. Yeter ki doğru teknolojileri bir araya getirelim, yani insanlar
daha bilinçlensin ve hepsinden önemlisi
de kamu bunun arkasında olsun. Bana
göre devlet bunun arkasında olursa çok
rahat kendini sıkıştırmadan 5 senede
komple değiştirebiliriz diyebilirim.
5 sene sonra yenilenebilir enerji olan
ülke olacağız öyle mi?
Evet, yani düşünebiliyor musunuz kendi
güneşimiz, kendi rüzgarımız, kendi
atıklarımızdan dahi enerji üretebilecek
durumda olacağız. Her şey var aslında
Türkiye’de. Ama belli kuralları koymak

lazım. Bazı teşvikler var, teşvik olmadan dahi kendini çevirebilir duruma
geldi teknolojiler yani birçok kişinin söylediğinin aksine mesela güneş panelleri
kendi işim olduğu için biliyorum son 4
yılda yüzde 70 oranında ciddi maliyetler
düştü. Projeler uygun durumuna geldiler birçok anlamda bu geçişi görebiliriz.
Eğer biz kendi güneşimizden, kendi
rüzgârımızdan üretirsek enerjimizi,
doğalgaz ya da kömür ithal etmemize
gerek kalmayacak. Tabii iklim değişikliği ile de savaşın en önemli şu anda elimizdeki aleti yenilenebilir enerji, onu da
o yüzden tercih etmeliyiz.
Siz proje bazlı bir teşvik kazandınız
buradaki hedefleriniz nedir?
Şimdi biz sektöre ilk girdiğimiz yıllarda
temel bir açığı fark ettik. Türkiye’de şu
anda 30’un üzerinde üretim tesisinde
güneş paneli üretiliyor. Fakat ürettikleri tesisler işin son aşamasını yapıyor,
yani teknik olarak modül dediğimiz ya

da halk dilinde montaj aşamasını yapıyorlar. Yani güneş hücresini getiriyorlar, Türkiye’de çerçeveliyorlar ve güneş
paneli olarak satıyorlar. Bu da önemli bir
iş ama işin bence küçük kısmı. Modül
üretim sürecinden evvel hücre üretimi
var, hücre üretiminden evvel waffle üretimi var, ondan evvel INGot üretimi var,
ondan evvel de silisyum saflaştırma var.
Silisyum Türkiye’de var. Biz kendi hammaddemizden, kendi güneş panelimizi
niye üretmeyelim. Öyle yaparsak hiçbir
şeye ihtiyacımız olmaz, zaten projenin
ismini de enerji bağımsızlığı için yüzde
100 yerli güneş paneli koymuştuk.
Sağ olsunlar, stratejik önemleri olduğu
için gereken ilgiyi gördü, biz de teknik
bütün çalışmaları 5 sene boyunca yapmıştık, şu anda bunun finansal fonlaması ile uğraşıyoruz. İnşallah memlekete güzel bir tesis kazandıracağız.
Peki, döngüsel ekonomide sürdürülebilirliği sağlamak gibi bir projeye
doğru gidiyormuş?
Aslında bu fon bir parçası ama döngüsel ekonomi çok geniş bir kavram ve
döngüsel ekonomide yenilenebilir enerji
var. Örnek vermek gerekirse ulaşımda
var. Ben mesela 2013 senesinden beri
elektrikli araç kullanıyorum inatla, ilk primitif araçları kullanmaya başladım.
İstanbul içinde rahatlıkla kullanabiliyorum aracı. Şu anda yeni çıkan modellerin menzilleri 700-800 kilometreye kadar
çıktı. Azami sürat 130-140’a kadar
çıkabiliyorsunuz. Şimdiki araçlar çok
daha hızlı. Benimki boştan doluya10
saatte dolarken, yeni modeller 45 dakikada dolabiliyor. Şunu demek istiyorum
teknolojik gelişim hızla devam ediyor.
Ben burada güneş enerjisi ile döngüsel ekonomi ilişkisini anlattım. Burada
elektrikli araç kullanmak marifet değil,
o elektriği yine güneş enerjisinden ya
da yenilenebilir enerjiden almamız gerekir. Çünkü atıyorum kömür santralinden
üretilen enerjiyi şebekeden çektiğiniz
zaman arabanın içinde kömür yakmış oluyorsunuz. Bizim ofisin çatısında
küçük bir güneş enerjisi var onu alıp
bedavaya getiriyorum, elektriği böyle
yapmak lazım. Yani döngüsel ekonominin başka alanları var mesela Biyogaz döngüsel ekonomiyi en iyi temsil
eden enerji tipi. Hayvan dışkısını alıyorsunuz, elektrik üretiyorsunuz, ısı üretiyorsunuz, zenginleştirilmiş gübre üre-

tiyorsunuz. Zenginleştirilmiş gübrede,
ıslak ve kuru formatta oluyor, o gübreyi
alıyorsunuz tekrar toprağa atıyorsunuz
çim çıkıyor, inek yiyor çimi, ondan sonra
pisliyor, tekrar alıyorsunuz o dışkıyı tekrardan elektrik elde ediyorsunuz.
Bir doğal döngü var ve her şeyi o doğal
döngüye nasıl koyacağımıza kafa yormamız lazım. Atıklarımızı, çöplerimizi,
ekonomiye nasıl katkıda bulunabiliriz,
kullanabiliriz o doğal döngüyü besleyebiliriz onu düşünmek lazım.
Temel İhtiyaç Derneği’nizde neler
yapıyorsunuz?
Derneği 2010 senesinde kurduk. Ben
de o dönemde gıda perakendecisi bir
firmanın yöneticisiydim. Elimizde bir
sürü gıda ürünü vardı onları bağışlamak
istiyorduk ve gerçekten aklımıza yatan,
şeffaf çalışan, tarafsız çalışan bir kanal
bulamıyorduk. Hep beraber kendi derneğimizi kuralım ve aklımıza yatan şeffaf bir şekilde ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım istedik. Ama kurduktan
sonra Van depremi oldu. Van’da en fazla
ürün bağışlayan kuruluşlardan biriydik.
Fakat daha sonra o ürünlerde çok daha
iyi işler yapabileceğimizi gördük ve
sonunda 2014’te yeniden yapılandık.
İlk başta Gıda Bankacılığı Derneği idi
ismimiz, Temel İhtiyaç Derneği’ne çevirdik, TİMER oldu. Sonra bütün modelimizi değiştirdik. İki ana vizyon ekledik
birincisi israfı önleme vizyonu diğeri de
ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak.
İsrafı önleme vizyonu bizim senelerden
beri dillendirdiğimiz, kurmaya çalıştığımız bir sistem. Türkiye çapında bunu
başarmak için elimizden geleni yapı-

yoruz. İlk olarak İstanbul Maltepe’de
başladık. Ne yapıyoruz, gıda üreticileri,
toptancıları ve perakendecileri olarak
ürünleri üçe ayırttırıyoruz. Son kullanma
tarihinden önce insanların tüketebileceği ürünleri gıda bankalarına, hayvanların tüketebileceği ürünleri hayvan
bakım evlerine vb yerlere, hayvanların
da tüketemeyeceği artık organik atık
olmuş ürünleri de Biyogaz ve kompost
tesislerine bağışlanması için çalışıyoruz.
Bu bir matriks aslında, gıda bankalarından da artan ürün çıkıyor. Şu anda
hedefimiz Türkiye’nin bütün ilçelerinde
gıda bankaları kurmak ve tarafsız, şeffaf, sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini
sağlamak. Tabii gıda bankası derken
bu da 3 formatta geliyor, bu bir depo
formatında ürünleri bir yere topluyorsunuz, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorsunuz paketi. Market formatı var. Alışveriş yapar gibi bir kredi tanınıyor, kapalı
devre bir sistem. İhtiyaç sahibi ne istiyorsa marketten alıyor. Bir de aşevi formatı var. Bildiğiniz yemekler pişiriliyor
ve servis ediliyor. Yani Türkiye’nin bütün
illerinde dediğim gibi yüksek standartlarda gıda bankaları kurmak istiyoruz. Bütün İllerinde mümkünse, çiftlik formatında çünkü hepimiz sokakta
kedi köpek görmekten onların orada
heder olduğunu görmekten üzülüyoruz ve bu konuda artık bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çiftlik formatında hayvan bakımevleri ile
hayvan ürünlerinin daha da desteklenerek devam etmesini sağlamak amacımız. Bir de yine bütün illerinde Biyogaz Kompost Tesisleri kurarak bunu bir
makine dişlileri kıvamında çalıştırmak
istiyorum sistemi.
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Yaşar Holding CEO’su

Dr. Mehmet Aktaş:
“2007’de Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ilk imzalayan kuruluşlardan birisiyiz.
Global Compact’i imzaladıktan sonra kurumsal çerçevede hedef almaya,
karbon emisyonlarını ölçmeye, CRI raporlarını düzenlemeye, su yönetim
sistemlerini kurmaya, atık yönetim sistemlerini geliştirmeye başladık.”
Moderatör Can Baydarol Yaşar
Holding’in sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi isteyerek sözü Yaşar Holding CEO’su
Dr. Mehmet Aktaş’a verdi ve ilk
sorusunu yöneltti...
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Sayın Aktaş nasıl başladınız sürdürülebilirlik çalışmalarına, neler yaptınız bu kapsamda?
Sürdürülebilirlik aslında yaşamın ta
kendisi, bundan vazgeçmek gibi bir
olgu yok. Bizim faaliyetlerimizin bir
biyo boyutu var. Raf ömrü olan binlerce ürünün üretildiği bir dünyada tarladan tüketicinin sofrasına kadar giden
bir değer zinciri var. Burada kullanılan
enerji, su, insan emeği var, yani bunun
israfı çok ürkütücü bir şey. Sürdürülebilirlik yaptığımız faaliyetin özünde var.
Bir kurumun, doğduğu bölgeye, kendi
ekosistemine fayda sağlaması gerekir.
“Sütümüzün geleceği bilinçli ellerde“
diye bir proje yaptık geçen yıllarda, binlerce köylü kadını süt sağma, hayvan
besleme, sağım teknikleri, hayvan hastalıkları vs. vakfımızın gönüllü faaliyetleri ile eğitiyoruz. Süt endüstrisi bugün
Türkiye’de çok büyük bir endüstri
haline geldi ama ihracat kabiliyeti çok
sınırlı, niye? Çünkü değer zincirinin birçok halkasında hala değişmesi gere-

ken alan var. Bunun sürdürülebilirlik
boyutu ekonomik anlamda, ama çevre
boyutu, atığa kadar giden, biyogaza,
enerjiye kadar giden, değer zincirinin
öyküsü var.
2007’de küresel ilkeler sözleşmesini ilk imzalayan kuruluşlardan birisiyiz. 2007’de Global Compact’i imzaladıktan sonra kurumsal çerçevede
hedef almaya, karbon emisyonlarını
ölçmeye, CRI raporlarını düzenlemeye,
su yönetim sistemlerini kurmaya, atık
yönetim sistemlerini geliştirmeye başladık. Yani işin sosyal boyutu kadar
aslında ekonomik rekabetçiliğimizle de
ilgili bir olay.
Sadece çevre, imaj vesaire değil,
burada müthiş bir endüstri var. Yeşil
endüstri. Türkiye’nin bu teknolojiyi üretmesi ve farklı bir rekabet hırsı
yaratması mümkün. Çünkü dünyada
buraya doğru bir eğilim var.
Sürdürülebilirlik yoksa ne sen varız,
ne ben varız...
Gerçekten yokuz. Onun için bu tepe
yönetiminin doğal bir stratejisi. Nasıl
yapıyorsunuz bu işi derseniz, Küresel İlkeler Sözleşmesi o dönem yönetim kurulu başkanımızın inisiyatifi ile
imzalanmış bir taahhüt. Biz bundan da
mutluyuz.

Peki, öncelikleriniz ne? Her şey
önemli ama bir şey yapabilmek için
öncelik hiyerarşisi de lazım buradaki öncelikleriniz ne?
Tabii ki karbon emisyonu. Burada
pek çok karbon eşdeğeri diye teknik
anlamda ifade edilen şeylerde bizim
de ölçüyor olmamız lazım. 2011’de
2020’ye kadar yüzde15 azaltım hedefi
koyduk, geçen yıl itibariyle yüzde
12,5’a ulaştık. Biz 150 bin satış noktasına yüzlerce araç, kamyon, TIR
ile dağıtım ağımızda ciddi bir karbon emisyonuna sebebiyet veriyoruz.
Bunun için ne yaptık, bir dijital optimizasyon sistemi geliştirdik, 2 milyon
kilometre tasarruf ettik bu projeye başladığımızdan beri. Yine aynı şekilde
yatırımlarımızı, makina ekipman yatırımlarını daha çevreci hale getiriyoruz. Evdeki bulaşık makinesinin su
kullanımı, deterjan kullanımı nasıl bireysel tüketimlerde karbon ayak izi için
önemliyse, bizim açımızdan da büyük
endüstrilerde daha çevreci, daha hızlı
teknolojilere yönelmek kritik. Belki
daha pahalı gibi görünüyor ama uzun
vadede daha rekabetçi olabilecek
hem de karbon emisyonu olarak daha
avantajlı olan endüstriler. Su yönetimi bizim açımızdan yine aynı şekilde
bütün endüstrilerimizde, fabrikalarımızda su yönetim sistemleri geliştirdik.

ESBAŞ CEO’su

Dr. Faruk Güler:
“Küresel ısınmada 2 derecelik
artış ile bütün dünyanın
değişeceğini herkes biliyor
ama artış devam ediyor.
İnsanlar hırsını aklının önüne
koyuyor. Sürdürülebilirliği bütün
dünyada bir yaşam tarzı haline
getiremediğimiz, hırslarımızı
yenemediğimiz sürece ısınmayı
durdurmamız güç görünüyor.”
ESBAŞ CEO’su Dr. Faruk Güler,
bir sanayi bölgesinin sürdürülebilirlik anlayışı ile ilgili bilgiler verdi.
Sayın Güler önce sürdürülebilirlik
konusunda sistematik olarak yaptıklarınızı öğrenmek isteriz.
ESBAŞ’ın kuruluşu 1989 ve kalkınmanın 3 ana ayağı üzerinde devamlı çalışıyor. Bunlardan biri ekonomi, diğeri
toplum, bir diğeri çevre. Sürdürülebilirlik konusuna sistematik bakışımız
2012’de başladı. Bunu da iki yönetim sistemi ile soktuk devreye. Birincisi
Avrupa Kalite Vakfı’nın mekanizmasını
kurduğu mükemmellik modeli. Bunun
içinde ciddi şekilde sürdürülebilirliğe atıf
var. 2012’de nereye geldiğimizi ölçelim
diye baktığımızda da 2017 yılında Türkiye mükemmellik ödülünü aldık. Peki,
o sistematik içinde gitmekle bir kurum
içinde bir faaliyeti organize edecekseniz toplam yönetim sistemini kabul edip
onun üzerine eğilip bir sistematik yaratmanız lazım. Biz böyle başladık. Ama
beraberinde de “yalın yönetimi” bir felsefe olarak kabul ettik. Yalın yönetim
felsefesi çok önemli sürdürülebilirlik açısından. Size örnek vermek isterim.
Dünyadaki bakır rezervlerinin çoğu
Şili’de. Bakır rezervi çıkarılır, temizlenir ve
Güney Afrika’da bir fabrikaya gönderilir.
Oradan gemilere yüklenir Rotterdam’a
gelir, ambarlara konur, siparişe göre
tekrar Rotterdam’dan gemilere konarak İtalya, Yunanistan ve Türkiye’ye gelir.
Türkiye’de İzmir limanından İstanbul’a
ve Denizli’ye gider, burada tel haline
gelir. Tel haline gelen bakır, kabloculara
Trakya’ya gider. Trakya’da kablo yapı-

lır, Cezayir’e gönderilir. Cezayir de kablo
demeti haline gelir, kablo demeti haline
gelen bu ürünler, Fransa’da Otomotive
gider. Fransa’da üretilen ürünler örneğin
Hindistan’da kullanılır.
Şimdi böyle bir sistemin olduğu dünyada bunu düzeltmeden, tümden yalın
bir felsefeye ulaşmadan bir yere gitmeniz küçük küçük noktasal işlerle olur.
Sürdürülebilirlik yalnız çevre değil, yalnız
toplumsal ilerleme değil, yaşamın her
noktasında var. Bakalım kaç şirketimizin
yönetim sürdürülebilirliği var, bakalım
kaç şirketimizin iş sürdürülebilirliği var.
İlişkilerin sürdürülebilirliği de çok önemli.
Bu tür ihtiyaçlardan biz buralara geldik
sistematik bakmaya başladık.
ESBAŞ olarak Türkiye’nin ve Ege
bölgesinin ekonomik verilerine göre
kıyasladınız mı ortaya ne çıkıyor?
Benim şahsi fikrim, sürdürülebilirlik
problemi kesinlikle insanların, hepimizin hırs problemidir. Eğer, aklımızı hırsımızın önüne koyarsak bu problemlerden hiçbirisi olmaz. Küresel ısınma 2
derece artış gösterdiğinde bütün dünyanın değişeceğini herkes biliyor. Aldığımız önlemler etkili değil ve ısınma
devam ediyor. Bu insanların hırsını aklının önüne koymaktan başka bir şey
değil, bunu yenemediğimiz, bunu bir
eğitim, bir yaşam tarzı haline getiremediğimiz sürece ısınmayı durdurmak
mümkün olmuyor, ısınma sürüyor.
Hırsı ikiye ayırsak, pozitif hırs, negatif
hırs olarak. Pozitif hırsı olan mesela,
küresel ısınmayı durdurmak için hırsı
olan insanlara ihtiyacımız var.

Bugün ESBAŞ’ın yaptıklarıyla minimum
100 bin kişi iş sahibi Türkiye’de. Biz
diyoruz ki Türkiye olarak katma değerli
ürünler üretmemiz lazım. İnsanların gelirinin artması lazım. 2000 yılından beri
katma değeri yüksek ürünler yapan şirketleri nasıl Ege Serbest Bölgesi’ne
getirebiliriz diye stratejiler yaptık. Geldiğimiz noktada Türkiye’nin 1 kilogram
ihraç ürününün değeri 1,28 dolar, 2017
rakamları. Bizim gibi bölgelerdeki şirketlerin üretip ihraç ettikleri ürünlerin kilogram değeri Almanya’da dört-dört buçuk
dolar arasında, bizde son 3 yıl ortalaması 8,58 dolardır. Şimdi bu şunu söylüyor burada katma değerli ürünler üreten şirketler var. Bunu Türk Mühendisler
yapıyor, 4 tane yabancı ya vardır ya yoktur. Türk Mühendisler yapıyor ve öğreniyorlar. Yalnız orada da kalmıyor bu gidip
dışarıda da yapıyorlar bunları
Peki, toplumsal alandaki sürdürülebilirlik çalışmalarınız, çevre ile ilgili
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Ege serbest bölgesinin fiziki yapısı dünyada çok az endüstriyel bölgede vardır.
Bunun ana nedenlerden bir tanesi şundan. Binalara ayrılan alanla yeşil alanlara
ayrılan alanlara baktığınızda yeşil alana
2 kat yer ayırmışız. Yolları, dereleri falan
koyun, 4 kata çıkar.
Yaşamımızın hepsini topladığımızda
aslında bizlerin yaşamda kaliteyi öne
çıkarmamız lazım. Her şeyi kaliteli yaşamalıyız. Eğer yaşadığımız ortam kaliteli değilse, 8,58 dolarlık ürün yapsanız
da değeri yok. O insanları orada mutlu
edebildiğiniz, öyle bir ortam yaratabildiğiniz sürece bunlar geçerli.
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neyi teşvik ederseniz o davranışı sergiliyor. Biz maalesef yanlış davranışları
sergiliyoruz. Aslında bugünkü teknolojimizle de daha doğru davranışları teşvik
edebilecek sistemler kurmak mümkün.
Yalnız, bütünsel düşünmeye ihtiyacımız
var. İlk önce bunun bir önerisini yapayım sonra da şirketler için birkaç söz
ve konuşmamı tamamlayayım çünkü
bayağı geç oldu, uzun bir gün geçirdiniz, çok uzatmak istemiyorum.

ARGE Danışmanlık Başkanı

Dr. Yılmaz Argüden:

“Toplumun kendisini yürütebilmesi için bir vergi
gelirine ihtiyacı var, bu vergi gelirinin toplamını
artırmaksızın aynı bırakacağız. Dolayısıyla yük aynı
kalacak, vergiyi istemediğimiz şeylere koyacağız,
istediğimiz şeylerden kaldıracağız. Katma değer
üzerinden vergiyi kaldıralım. Çalışan üzerinden
kaldıralım, çalışmayan üzerine koyalım. Karbon
salımlarına koyalım. Enerjinin maliyeti eğer
kömürden elde ediliyorsa, o çok daha pahalı
olsun, çok daha fazla vergi koyalım.”

B

Bugün dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefleri için harekete geçme
günü. Sürdürülebilirlik kelimesi, ifadesi
1987’de Birleşmiş Milletler’in Brundtland Komisyon Raporu ile gündemimize girdi. Ancak, bu kavram çok çok
daha eski bir kavram yani kelime olarak.
Milattan önce 2700 yılındaki Gılgamış
destanında diyor ki ağaç hayattır, ağaç
bittiği zaman hayat biter. Dünyada en
uzun süre yaşayan kurumlar olan dinlerin temelinde aslında sürdürülebilirlik
var. Sürdürülebilirliğin özü aslında dindarlıkla çok örtüşüyor, insanlığı insandan korumak. Çünkü insanın zafiyetleri
insanlığa vurmaya meyilli..
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Sosyal dengeyi koruyacaksın
Bizim dinimizde zekât, başka her türlü
dinde de toplum için fedakârlık yapmak kavramı vardır. Çünkü bu olmazsa
kavga çıkar, daha büyük zararı olur,

aslında insanlığı korumak için dediğim
gibi bütün dinler insanları kendi hayatından daha uzun düşünmeye doğru yönlendirir. Bizim dinimizde cennet cehennem kavramı var ama Budizm’de de
reenkarnasyon var.
Bunların hepsi insanların kendinden
daha uzun süreli düşünebilmesini için.
Dolayısıyla, böyle kısa vadeli çıkarlar doğrultusunda yanlışlıkları azaltmak. İşte çalmayacaksın, çırpmayacaksın vesaire bütünsel düşüneceksin.
Dünyayı düşüneceksin. Aslında sürdürülebilirlik kavramının ta kendisi dolayısıyla hakikaten sürdürülebilirlik kavramı
insanlık tarihi boyunca olan bir kavram, ama sadece hırsımız nedeniyle
değil, bence bazı sistemlerimizi yanlış tasarlamış olmak nedeniyle de bu
konuda yeteri kadar hızlı adım atamıyoruz. Çünkü insan aslında basit bir varlık,

Dünyada neler istiyoruz, katma değer
üretmek istiyoruz, değil mi? Önemli
kavramlardan bir tanesi. Faruk Bey
bahsetti, dedi ki bizim ESBAŞ’ta iyi bu
dedi nispeten, Türkiye’de de bunu arttırmak istiyoruz. Peki, neyi vergilendiriyoruz, katma değeri vergilendiriyoruz. Peki, başka neyi istiyoruz? İşsizlik
en büyük sorun, özellikle de genç işsizlik çok ciddi bir sorun, öyle değil mi?
Ne yapıyoruz, çalışanı vergilendiriyoruz, çalışmayanı teşvik ediyoruz. İşte
iklim değişikliği için karbon salımlarını
azaltmamız lazım, ne yapıyoruz karbon salımına vergi koyuyor muyuz?
Hayır, kömür santrallerine teşvik veriyoruz, yani sürdürülebilirlikle ilgili tam
tersi teşvik mekanizmalarımız var. Dolayısıyla benim önerim ki bu öneriyi 2012
yılında Paris Konferansı’nda da yaptım,
çok basit.
Toplumun kendisini yürütebilmesi için
bir vergi gelirine ihtiyacı var, bu vergi
gelirinin toplamını artırmaksızın aynı
bırakacağız. Dolayısıyla yük aynı kalacak, vergiyi istemediğimiz şeylere koyacağız, istediğimiz şeylerden kaldıracağız. Katma değer üzerinden vergiyi
kaldıralım. Çalışan üzerinden kaldıralım, çalışmayan üzerine koyalım. Karbon salımlarına koyalım. Enerjinin maliyeti eğer kömürden elde ediliyorsa, o
çok daha pahalı olsun, çok daha fazla
vergi koyalım. Toplam vergi aynı kalsın samimiyetle dünya çok hızlı değişir ve bu söylediğimi yapmak mümkün.
Bunun için biraz bilim adamlarının çalışması lazım.
Neden böyle bir sistem yok, daha kolay
olduğu için. Çalışanı saymak kolay, işe
gidiyor geliyor sayıyorsun, nereye vergi
koyuyoruz arabaya vergi koyuyoruz,
biraz aslında çevre ile alakası var ama
neyi sayıyorsan oraya kolay vergi koyuyorsun. Gelir, ha tamam kaydını tut onun

üzerinden alayım, katma değer üzerinden Karbon salımını ölçmek biraz daha
zor. Teknolojik olarak mümkün, teknoloji
o seviyeye geldi. Eskiden belki bu söylediğimi yapmak teknik olarak mümkün
değildi, ama bugün için mümkün. Bunu
hakikaten bütünsel olarak düşünün.
Değişim de o kadar kolay değil. Devleti de vergisiz bıraktığın zaman politikacılar bunu kabul etmez, zaten toplum
olarak da zordur. Ama bu transformasyonun çok kısa zamanda yapılabileceğine samimiyetle inanıyorum. Bunun
üzerinde de ciddi bir şekilde çalışılması
lazım olduğunu düşünüyorum. Benim
bugün size bırakmak istediğim en temel
mesaj bu.
Bununla ilgili birkaç tane de örnek vereyim...Bugünkü arabaların genişliğini
belirleyen Romalıların 2 at yan yana gittiği arabalardır. Çünkü yollar öyle yapılmış, yollar öyle yapıldığı için arabalarda
ona göre yapılıyor niye mesela arabaları bugünkü genişliğinin yarısı kadar bir
kapsül gibi yapmıyoruz? Kalp damar
tıkanıklığı gibi yollar devamlı tıkanıyor,
müthiş bir maliyet insanlara. Halbuki,
onun yarısı kadar yapsak iki şeritli yollarımız dört şeritli yol olur, akışkanlık artar
en azından.
Başka bir tane enteresan örnek vereceğim, hepimiz bilgisayar kullanıyoruz
dolayısıyla bilgisayarı Q klavye olmayan var mı? Bir iki kişi F klavye var
Türkiye’de çok nadir görüyoruz, herkes aşağı yukarı Q Klavye kullanıyor. Q
klavye ne diye tasarlanmış biliyor musu-

nuz? Q klavye yazarken insanı yavaşlatmak için tasarlanmış. Çünkü ilk başta
fiziki bir daktilo var çok hızlı yazdığın
zaman onlar birbiriyle çarpışıyor. Dolayısıyla, yavaşlatmak için tasarlanmış.
Şimdi daha hızlı yazmak istiyoruz değil
mi bugün? Halbuki, en yavaş yazabileceğimiz tasarımla yazıyoruz hep beraber. Çünkü daha iyisini tasarlayanlar
yeteri kadar insana satamıyor, herkes Q
bildiği için Q ile devam ediyoruz.
Bugünkü vergi sistemimiz de aynen
böyledir, teşvik mekanizmamızda aynen
böyledir. Yanlış şeyleri vergilendiriyoruz, yanlış yerlere teşvik veriyoruz dolayısıyla da sistemi bir türlü atin başını
döndüremiyoruz. Oysa bunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışmamız lazım
Çünkü bu hepimizin sorunu. Sürdürülebilirlik, insanlığın, insanların da sorunu,
sorumluluğu. Yalnız hepimizin sorumlu
olması da sorunun bir parçası. Herkesin
sorumlu olduğu bir şeyden hiç kimse
sorumlu olmuyor, dolayısıyla böyle de
bir sıkıntımız var. Oysa her birimiz bize
teslim edilen varlıkları korumak durumundayız, bunda da birinci öncelik
yönetimdedir. Ailenin yönetimi de dâhil,
kendimizi yönetmek de dâhil birinci
önceliğimiz bize teslim edilen varlıkları
korumaktır. Bütün dinler, bütün inançlar da bunu söylerler. İlk önce sağlığına
bakacaksın, çevrene bakacaksın sana
teslim edilen varlıkları koruyacaksın. İşçi
sağlığını koruyacaksın, sadece kendi
fabrikanda değil taşeronları da koruyacaksın. Ben görüyorum bazı yerlerde

ölümlü bir kaza olduğunda taşeron suçlanıyor. Sanki taşerondan biz sorumlu
değiliz. Böyle bir şey yok, hepsinden
sorumluyuz, çevremizden de sorumluyuz.
Düzgün bir sürdürülebilirlik stratejimizin olabilmesi için bir kere bu işi en
tepeden yönetmeye ihtiyacımız var.
Bununla ilgili politikaya ihtiyacımız var.
Her kurum için kurumunuzun sürdürülebilirlik politikası var mı? Bu politika net
bir şekilde bütün paydaşların girdisi ile
oluşturuldu mu? Kamuoyuna açıklanıyor mu? Bunun önceliklendirilmesi ve
materyali konusunda yönetim kurulunuzun değerlendirilmesi yapıldı mı? Buna
yeteri kadar kaynak ayırıyor musunuz?
Ayırdığınız kaynakları sadece bulunduğumuz yerde değil bütün tedarik zincirinde düşünerek mi yapıyorsunuz?
Sadece çevresel boyutta değil, aynı
zamanda sosyal boyutta da ve yolsuzluğun önlenmesi boyutunda, toplumu
geliştirme boyutunda, hedefleriniz var
mı? Peki, bu hedeflerinizi yöneticilerinizin primleri ile ilişkilendirdiniz mi? Çıkarları ne? Teşvik mekanizması ile ilişkilendirmediniz mi olmuyor bu işler. Bununla
ilgili hesap veriyor musunuz? Veriyorsanız, iyi yoldasınız. Biz şimdi dünyadaki
şirketlere de bunu söylediğimizde sorular çerçevesinde ölçmeye yönelik bir
proje yapıyoruz. İnşallah seneye onun
sonuçlarını da sizlerle paylaşma fırsatımız olur. Hepinizi sevgiyle selamlıyor bu
toplantıyı düzenlediğiniz için tekrar kutluyor, iyi örnekleri paylaşan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
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Zirvede, 30’un üzerinde firma işyerinde kadının
güçlenmesine dair iş dünyası liderlerinin,
toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket
politikaları oluşturmaya yönelik Birleşmiş Milletler
Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ne imza attı.
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İŞYERİNDE KADININ
GÜÇLENMESİ ZİRVESİ
ESİAD’ın ev sahipliği yaptığı
İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen “İşyerinde Kadının Güçlenmesi Zirvesi”nde ESİAD’ın
İZİKAD işbirliğiyle Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu’nun
yürütücüsü olmasının lansmanı yapıldı.

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu’nun eş başkanlığını ESİAD Yönetim Kurulu üyeleri Sun
Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Jimmy
Key Yönetim Kurulu Başkanı Günseli
Ünlütürk ve Yaşar Holding CEO’su Dr.
Mehmet Aktaş üstlendi.
Açılış konuşmasında toplumun tüm
kesimlerinin fırsatlardan ve kaynaklardan eşit yararlanmasının sosyal ve ekonomik kalkınmayı arttırdığına dikkat
çeken ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Fadıl Sivri, bu durumun toplumsal cin-

siyet eşitliği konusunda da geçerli olduğunu söyledi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma için hayatın her alanında
olduğu gibi, kadının çalışma hayatında
da hak ettiği yeri almasının, işgücüne
aktif bir biçimde katılmasının ve yönetimde söz sahibi olmasının önemine
vurgu yapan Sivri, “Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı son 10 yılda
yaklaşık 10 puan artarak % 34’ler seviyesine geldi. Bu seviye hala AB ortalamasının yaklaşık %20 altında. Tek
kanatla uçmamız mümkün olamayacağından, toplumsal cinsiyet eşitliğinin

sağlanmasının kritik bir önem taşıdığına
inanıyorum. Ancak bu sayede kadınlar
ve erkekler, topluma eşit temelde katkı
yaparak sürdürülebilir insani gelişmeyi
tam anlamıyla gerçekleştirebilir” dedi.

Kadının güçlenmesi için proje
ESİAD olarak toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Sivri, “Derneğimizin ismini tüm üyelerimizi kapsayacak, amaç, faaliyetlerimiz ve 21.
yüzyılın gerek ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde ‘iş insanları’ olarak değiştirdik. Sadece iş yaşamında değil, hayatın her alanında kadının rolünün artması
için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu düşünceden hareketle,
hem UN Global Compact imzacısı
hem de İZİKAD işbirliğiyle Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir
Platformu’nun yürütücüsü olduk. Bu
mecra ile kadınların iş yerinde, piyasalarda ve toplumda güçlenmesini sağlamak amacıyla en iyi uygulama örneklerini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve bu
uygulamalara yönelik politika önerileri
oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Toplumsal cinsiyet
sürdürülebilirliğin temel taşı
Toplumsal cinsiyet eşitliğini ekonomik
ve toplumsal sürdürülebilirliğin temel
taşı olarak gördüklerini söyleyen ESİAD
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Betül
Elmasoğlu, kadınların toplumdaki siyasi,
sosyal ve ekonomik statüsünün güçlenmesinin demokratik gelişmişliğin ve
toplumsal refah seviyesinin en önemli
göstergelerinden biri olduğuna dikkat

çekti. ESİAD Sürdürülebilirlik Komitesi
olarak Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu’nun
kurulmasına aracı olduklarını dile getiren Elmasoğlu, “2010 yılında UN Global
Compact ve UN Women ortaklığında
oluşturulan Kadının Güçlenmesi İlkeleri
platformunun, tüm kurum ve kuruluşlar
arasında bir sinerji ve öğrenme ortamı
yaratarak kadının iş yerindeki ve toplumdaki yerini güçlendirmeye katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kadın dostu firmaların
artması hedefleniyor
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi olarak
Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni desteklemek ve yaygınlaştırmak için yaptıkları
projeler ve faaliyetlerle, kadın istihdam
oranının ve girişimci kadın sayısının artması yolunda çalıştıklarını söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye
Serter;
“Amacımız dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaların,
İzmir iş dünyasında yayılması ve kadın

dostu firmaların artmasıdır. Kadının
Güçlenmesi Prensipleri; kadınlara eğitim ve profesyonel gelişim imkânları
sağlanarak liderlik seviyesinde eşit hakların verilmesi, ayrımcılık yapılmaması,
sağlık, güvenlik, refah sağlanması, şiddete karşı önlem alınması ve insan haklarının uygulanması gibi konular hakkındaki gelişimin ölçülmesi ve halka
raporlanarak açıklanması gibi maddeleri içermektedir” dedi.

Özel sektör kadının
güçlenmesi için
hızlandırıcı bir güç
BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Yöneticisi ve Ülke Direktör Vekili
Zeliha Ünaldı, “Şu anki rakamlar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için
yüzlerce yıl gerektiğini gösteriyor ama
bizim o kadar vaktimiz olmadığı için bu
işi biraz hızlandırmak gerekiyor. Bunun
için de işin en önemli ortaklarından biri
özel sektör. Türkiye’de 22 milyon civarında kayıtlı işgücü var, bunun yüzde
87’si özel sektörde istihdam ediliyor.
Özel sektörün bu süreci hızlandırıcı
gücü buradan geliyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından düzenlenen
panelde, IDEMA Kurucu Ortağı Dr. Ali
Ercan Özgür moderatörlüğünde Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir Platformu eş başkanları Sun
Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Jimmy
Key Yönetim Kurulu Başkanı Günseli
Ünlütürk ve Yaşar Holding CEO’su Dr.
Mehmet Aktaş ile WEPS imzacısı İnci
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ece
Elbirlik Ürkmez Türkiye’de ve Avrupa
Birliği’nde iş yaşamında kadının güçlendirilmesine yönelik iyi uygulama örneklerini paylaştı.
Zirvenin kapanış konuşmasını yapan
oyuncu Gupse Özay ise Türkiye’de ve
dünyada kadının sinema sektöründeki
rolüne ve kadının güçlenmesinin önemine dair görüşlerini konuklarla paylaştı.

esiad etkinlik

ESİAD’dan ekonomik ve jeopolitik
beklentiler için ihtiyaç listesi
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“Küresel düzende
ve Türkiye’de
önümüzdeki 10 yılın
yeni ekonomik ve
jeopolitik beklentileri
konusunda ihtiyaç
listesi oluşturduk”

E

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(ESİAD) “Küresel Düzende ve Türkiye’de
Önümüzdeki 10 Yılın Yeni Ekonomik
ve Jeopolitik Beklentileri” toplantısının
konuğu eski diplomat, OECD yöneticisi, iş insanı, stratejist, The Bosphorus
Energy Club’ın Kurucusu ve İcra Başkanı Mehmet Öğütçü oldu.
Yerel seçimler sonrasında reform alanlarına ve projelere odaklanılması gerektiğini ifade eden ESİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Fadıl Sivri, “Hem Türkiye’nin
hem de Ege Bölgesi’nin lokomotifi olan
İzmir’in hikayesini yeniden yazmalıyız”
dedi.

Uzlaşı kültürüyle birlikte
yaşayan toplum
Toplantının açılış konuşmasında küresel risklere vurgu yapan ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, “Küreselleşmenin başarıları ve eksiklikleri hem hükümetler hem
de halk nezdinde ilk defa bu kadar ağır
bir biçimde sorgulanıyor. İngiltere’de 29
Mart tarihinde anlaşmasız Brexit’e doğru
gidiliyor. Bunun belirli sektörlerimize
olumsuz etkileri olabilir. ABD’de hükümet Ocak ayından beri kapalı. Bununla
birlikte, başta Çin’in yavaşlayan büyümesi ve küresel büyümeye zincirleme
etkileri olmak üzere, AB’nin sanayi üre-

timinde ve ABD’deki yavaşlama sinyalleri, dış dünyadan kaynak girişini zora
sokan diğer sebeplerin başında geliyor.”
dedi.
Küresel düzende ve Türkiye’de önümüzdeki 10 yılın yeni ekonomik ve jeopolitik beklentileri konusunda ihtiyaç
listesi oluşturduklarını söyleyen Sivri,
“Rekabet gücümüzü ve refahımızı artıracak reformist ekonomik politikalara,
liyakat ile yönetilen bağımsız ve güçlü
kurumlara, çağdaş bir eğitim anlayışına,
her alanda kadın-erkek eşitliğine, dünya
ile bütünleşmemizin önemini kavrayan, diplomasi dilinden asla vazgeçmeyen bir dış politikaya, toplumun güvenini kazanmış bir yargı sistemine ve son
olarak kutuplaşmadan, uzlaşı kültürüyle
birlikte yaşayan keyifli ve mutlu bir refah
ve bilgi üreten toplum yapısına ihtiyacımız var” dedi.

Gençliği yaratıcı üretime
yönlendiren projeler

İzmir’in şehircilik anlayışının bilgi ve içerik yaratan, inovatif süreçler için işbirliği geliştiren, katma değerli üretime,
üretken ve nitelikli genç işgücüne destek olan, şehir insanının ilgisini bilgi ve
yaratıcı üretime, yaşam kalitesi ve sosyal kültüre odaklayan bir yapıda gelişmesinin en önemli beklentileri olduğunu
dile getiren Sivri, “Kentimizde girişim ve
inovasyon ortamının gelişmesine yönelik kent enstitüleri, start-up pazarları,

“Hiçbir şekilde siyasi
temellere, projelere kurban
etmeden, tamamen
ülkenin geleceğine,
dünyadaki gelişmelere ve
kaliteli insan sermayesine
odaklı bir eğitim stratejisini
çoktan uygulamaya
başlamış olmamız
gerekiyor.”
tasarım atölyeleri gibi gençliği yaratıcı
üretime yönlendiren projelere ve bunları
besleyecek kültürel sosyal nosyonların
geliştirilmesine; bu inovatif yapının da
yerel yönetişim stratejilerinin önümüzdeki 10 yılı ele alacak şekilde yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.”
dedi.

“Dış politikada reforma
ihtiyaç var”

Toplantının konuğu eski diplomat,
OECD yöneticisi, iş insanı, stratejist,
TheBosphorusEnergyClub’un
Kurucusu ve İcra Başkanı Mehmet Öğütçü,
Türkiye’nin dünya trendleriyle uyumlu
bir şekilde ilerlemesi için küresel çapta
rekabetçi, kırılganlığı minimize edecek
bir ekonomik sisteme dönmek zorunda
olduğumuzu söyledi. Üretime dayalı,
aşırı tüketimi caydıran, Türkiye’nin kar-

şılaştırmalı üstünlüğü olan bir ekonomi politikası geliştirmesi gerektiğini
ifade eden Öğütçü, “Dünya ekonomisinde ciddiye alınmak için teknoloji
ağırlıklı, katma değerli üretim yapmamız şart. Dışardan ithal ettiğimiz, pahalıya mal olan enerjiyle ağır sanayi sektörlerini uzun süre sürdürmemiz ve
rekabet edebilmemiz mümkün değil.
Ülkemizin görece üstün olduğu tekstil,
krom ve bor gibi alanlarda dahi katma
değer yaratamıyoruz. İstihdama katkısı
olan inşaat sektöründe dünyada ikinciyiz ama mimaride, inşaat kalitesinde,
yeniliklerde çok fazla bir şey ortaya koyduğumuz söylenemez. Bunun kadar
önemli diğer husus, eğitim. Dünya sıralamasında 80-90’ıncı gibi bir konumda
yer alıyoruz. Hiçbir şekilde siyasi temellere, projelere kurban etmeden, tamamen ülkenin geleceğine, dünyadaki
gelişmelere ve kaliteli insan sermayesine odaklı bir eğitim stratejisini çoktan
uygulamaya başlamış olmamız gerekiyor. Diğer önemli bir konu da dış politika ve güvenlik. Çok ciddi bir şekilde
reforma ihtiyaç duyulan alanlardan biri
de dış politikadır” diye konuştu.

“Olayları iyi okursanız
önlem alırsınız”

Türkiye’nin ilişkilerinde duygusallığa
yer olmaması gerektiğini ifade eden
Öğütçü, örneğin İngiltere’nin düşmanı
olmadığını, Türkiye’nin de gelişmelere ayak uydurması gerektiğini söyledi. Ülkemizin yakın tarihine ve coğrafyasına
baktığımızda
geçmişteki
ilişkilerimizin birçoğunun bugün yeterince iyi durumda olmadığını, dış politika stratejilerinin de birtakım hatalarının
olduğunu belirten Öğütçü, bu hataların
ekonomi alanı için de geçerli olduğuna
dikkat çekerek, “Eğer olayları iyi okur
ve doğru hamleler yaparsanız önlemleri alırsınız. Teknoloji ve yapay zekâda,
elektrikli araçlarda, yenilenebilir enerjide
teknoloji üretmede geri kalmış olduğumuz alanları telafi edecek hamlelere ihtiyaç var. Ne olduğunu bilir, dikkatle izlerseniz, iyi bir yönetim bunların arasında
kendisine yol bulabilir. Türkiye’nin kendisine yeni bir konumlandırma yapması
gerekiyor. Teknoloji geliştiren, yapay
zekada yarışa katılan, enerjide ikmal
güvenliğini ve teknoloji üretimini sağlamış, eğitim sisteminde farklı düşünen
beyinleri destekleyen bir yapılandırmaya
ihtiyaç var.” dedi.
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Avrupa birliği mevcut yapısıyla ayakta
kalamaz. Bu yıl bekleyin kriz olarak
İtalya, çok ağır bir ekonomik krizden
geçecek. Eğer Avrupa Merkez Bankası Yunanistan’a yaptığı gibi kurtarmaya gitmezse. Arkasından Portekiz
geliyor, İspanya geliyor, İrlanda geliyor.
AB rekabet gücünü kaybetti.

“Ekonomide güven kaybı
önlenirse borçlar çevrilebilir”

Mehmet Öğütçü’nün bilgilendirici sunumunun geniş bir özetini sunuyoruz sizlere...

“Türkiye’nin oyunun dışında
kalmaması lazım”

Bugün burada yapmaya çalışacağım
şey şu, Türkiye küresel sistemin bütünleyici bir parçası. İstediğimiz kadar millilik, yerlilik vurgusu yapalım, Türkiye,
ekonomisiyle, dış politikasıyla, finans
sistemiyle, teknoloji arayışıyla, güvenlik istikrar bölgesinde arayışıyla küresel
sistemin ayrılmaz bir parçası ve Doğu
Akdeniz’in en büyük gücü. Ancak,
Türkiye’nin hala o bölgede Akdeniz’e
ilan edilmiş, münhasır ekonomik bir
bölgesi yok. Dünyanın en büyük firmaları Shell, BP, Exxonmobil, ENI, Katar
Petrolü, Total, hepsi bu bölgedeler.
Muazzam doğal gaz kaynakları var ve
bunların aradığı pazarların başında da
Türkiye geliyor. Buna rağmen Türkiye
oyunun dışında. Demek oyun doğru
kurgulanmadı. Ekonomide de aynı şey
söz konusu.
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Enerjide neler oluyor?

Yaşanmakta olan teknolojik devrim, hiç
birimizin ön göremeyeceği boyutlara
ulaştı. 2035’e kadar dünyadaki araçların neredeyse %30’u-%35’i elektrikli
olacak. Yenilenebilir enerji aynı şekilde,
Almanya’da pik zamanlarda neredeyse
enerjinin, elektrikte özellikle neredeyse
yarıdan fazlası yenilenebilirden geliyor.

Nükleerde, Çin’de, Rusya’da küçük
reaktörler geliştirildi. Gemilerde kullanılan nükleer reaktörler artık elektrik üretmede kullanılıyor. Biz ise halen büyük
santraller peşinde koşup bunlara 15 yıllık garantiler vermeye çalışıyoruz.

Vizyoner olmak zorundayız

Dünyada güç kayması hızlanarak
devam ediyor. Özellikle batıdan AsyaPasifik ülkelerin başını çektiği doğuya
doğru. Çin ve Hindistan başta olmak
üzere. Ben buna Çin ve Hindistan’ın
yükselişi demiyorum, yeniden yükselişi diyorum. Ve 2030-35’de Çin’de çok
büyük bir isyan, çok büyük bir doğal
felaket yaşanmazsa, Amerika Birleşik
Devletlerini tahttan indirecek. Teknolojiye bakıyorsunuz, bugün Çin, yapay
zekada Amerika’nın önünde, yenilenebilir enerjide, yeşil enerjide, temiz
düşük karbonlu teknolojilerde ve enerjide, yaptığı yatırımlar bakımından, ABD
ile AB’yi bir araya koyduğunuz zaman,
ondan bile daha fazla bir güce sahip.
Bence 21. Yüzyılın en vizyoner projesi, Çin’den geliyor. Kuşak ve yol projesi. Marshall yardım programında
Amerika’nın yatırdığı paranın yaklaşık
16 katını Çinliler son 4-5 yılda yatırdılar. İlk adı “tek yol, tek kuşak” idi, şimdi
ahtapot gibi her yere ulaşıyor. 5 yılda
55 milyar Dolar harcadılar bu alt yapıya.
Derin su limanını yaptılar, boru hatları
döşediler, elektrik şebekesini oluşturdular, karayollarını yaptılar.

Bugün Türkiye’nin dış borçlanmasından şikayetçiyiz, 453-454 milyar Dolarlık borç var, bu bizim gayri safi yurt içi
hasılamızın yaklaşık %52’sine tekabül
ediyor, bizimle kıyaslanabilir ülkelere
baktığımız zaman hala yönetilebilir bir
borç, aldığımız borcun nereye harcandığı, etkili olup olmadığı ayrı konu tabii,
ama bu Amerika’da %107 mesela.
Fransa’da %95 civarında, İspanya öyle,
Japonya en vahim ülkelerden bir tanesi
%265.
Tabii hazine garantileri, özel sektörün
borçları nasıl döndüreceği ülkede en
büyük sorunlardan bir tanesi bu borç
çevrilir tabii ama güven konusu var.
Dışarıdan baktığınız zaman ne yazık ki
Türkiye’de ekonomi yönetimine güven
yok. Bunu tesis ettiğiniz anda bu ekonomiyi çevirmek çok zor değil.

Teknoloji yarışı içinde olmak

Dünya ekonomisinde ciddiye alınmak
için teknoloji ağırlıklı, rekabet gücü olan,
katma değeri yüksek ürünler üretmek
zorundasınız. Tekstilde bile hala markalaşamadık, bir üst göbeğe çıkamadık fason üretimindeyiz. Kromda, bor
madeninde çıkarıldığı gibi gönderiliyor, dışarıda işleniyor bunlar. Bu yapay
zekanın, bütün ülkeler muazzam bir
yarış içerisindeler.

“Dünya enerji sistemine
göbeğimizden bağlıyız”

Türkiye açısından enerji basit bir ticari
meta değildir. Bizim milli güvenliğimizin
temelidir. Çünkü Türkiye’de fosil yakıtlarda özellikle, petrolümüzün %93’ünü,
doğalgazımızın %98’ini ithal ediyoruz.
Doğalgazın %55’i Rusya’dan geliyor,
Yıllık en az 13-14 milyar dolarlık enerji
yatırımına ihtiyacımız var. Yenilenebilir enerjide, rüzgarda, güneşte, yerel
unsurları artırmaya çalışıyoruz ama çok
gerideyiz.
Dünyaya baktığınız zaman, madem
göbeğimizden bağlıyız dünya enerji sis-

temine, aynı finans, ticaret sistemin de
olduğu gibi, oradaki olup bitenleri de
yakından izlemek zorundayız.
İlginç bir şekilde dünyada enerji bolluğu
var. Eskiden petrol sadece Körfez bölgesini konuşurduk, dünya rezervlerinin
3/2’si orada derdik. Şu anda 1 numara
ABD Kaya petrolü sayesinde, 2 numara
Rusya, Suudi Arabistan 3 numaraya
düştü.
Yenilenebilir hiç beklemediğimiz hızla
gelişiyor. Şu anda enerjiye yatan paranın neredeyse %70’i güneşe ve rüzgara
gidiyor. Bu hızla gelişirse artık bizim bildiğimiz Exxo Mobil’ler, BP’ler, Sheel’ler
2. nci aşamaya düşecek.
Türkiye gibi potansiyeli muazzam olan
bir ülkenin, enerji karışımında güneşin %40’larda %50’lerde olmaması
çok şaşırtıcı. Bunun da yine teknolojisini dışarıdan getiriyoruz. Panelleri
Çin’den alıyoruz, diğer önemli malzemelerini hatta EPC kontratlarını çevremizdeki ülkelerle yapıyoruz, oysa Türkiye burada lider olabilecek bir ülkeydi.

Yumuşak ve kararlı güç olmak

Kutuplaşmamış, ekip içinde çalışan,
uzlaşıya açık, dünyaya açık ve dünya
sistemine kendini hazırlayan bir gençlik,
bir kuşak yetiştirmek zorundayız. Liderlerin de böyle hareket etmesi lazım. Türkiye kendi içine kapanarak yaşayacak
bir ülke değil, Yeni Zelanda olsaydık
belki olabilirdik. Haritada bakın böyle bir
ülkenin içine kapanması, sadece yerlilik, millilik bazında çalışmaya devam
etmesi mümkün değil. Onun için dış
dünya ile barışık ve yumuşak güç,
yumuşak gücü yanlış anlamayalım. Türkiye 2008-2009’lara kadar yumuşak
güç olarak, yumuşak ama kararlı güç,
ne istediğini bilen, stratejik beyni olan
güç idi. Bölgede serbest ticaret bölgeleri yaratıldı, mayınlar temizlendi, insanların serbest ulaşım sağlandı ve örnek
ülke olarak gösteriliyordu. Türk dizileri hala öyle, Türk futbol takımları bölgede çok iyi tanınıyordu. Ben gidiyorum Mısır’da ne oldu Beşiktaş maçı
diye soruyorlar esnaf o kadar benimsenmişti. Şu anda Türkiye’nin oradaki imajı çok farklı, çok farklı bir noktaya geldik. Yani yumuşak güç olmak
bir zafiyet değildir. Türkiye’nin konumunda olan ekonomik, güvenlik, enerji,
kültürel açıdan da bakarsanız bir ülke-

nin sürekli pazularını gösteren, sert söylemlerde bulunan bir ülke olması kabul
edilemez. Bu demek değildir ki stratejik
menfaatlerinizi kollamayın, kıskançlıkla
üzerine gitmeyin. Burada yumuşak ve
kararlı güç olmak Türkiye’ye çok büyük
etkinlik kazandırır, savaşan, itilaf halinde
olan ülkeler arasında bile arabuluculuk yapıyorduk biz bu dönemlerde, şu
anda gelinen nokta bölgesinde tamamen tecrit edilmiş, sonbahar rüzgarına
kapılmış yaprak gibi sürekli değişik yerlere yalpalayan ve bir söylediği bir söylediğine çok uyumayan bir ülke görünümü veriyoruz. Bu yanlış ne yazık ki
hızla giderilmesi gereken zafiyet.
Bir de eğitim sisteminde yine onu
konuştuk böyle ezberci, tüketici, çizgi
dışı düşüne aykırı beyinlerin artması
lazım inovasyon, teknolojideki gelişmeler, müzikte, sanattaki ilerlemeler,
hep bunlar akla geliyor yani herkes gibi
düşünen insanlardan bunu bekleyemezsiniz bu yaratıcılığı, çizgisinin dışına
çıkmak zorunda farklı olmak, aykırı
olmak zorunda bu tü kaka olmamalı,
bunu teşvik etmek zorundayız.
Bir de süratin altını çizin, sürat çağındayız, gerçekten de sürat çağındayız.
Eskiden 15-20 yıla yayılan konular artık
2 yılda 3 yılda karşımıza çıkıyor. Esnek
olmak zorundayız, hemen cevap vermek zorundayız, uzun karar süreçleri,
köhne, hantallaşmış yapılarla bunun
altından kalkamazsınız.

Kazan kazan meselesi

İsrail 8-9 milyonluk bir ülke, dünyadaki
bütün Yahudileri katarsanız hepsi 16-17
milyonluk bir nüfus ama hem Avrupa’da
hem Rusya’da biliyorsunuz çoğu Doğu
Avrupa’dan ve Rusya’dan göçtüler
89- 90’daki demir perdenin çökmesinden sonra hem ABD’de, hem Latin
Amerika’da çok güçlü olan bir grup,
eğer Türkiye önümüzdeki 10 yıla dönük
bir strateji geliştirecekse bunun temel
ayakları ilişkiler bakımından ne olacak
diye sorarsanız, bana sorarsanız bir
numaralı ayak Rusya’dır, Amerika Birleşik Devletleri’dir. ABD Türkiye’ye çok
ihtiyaç duyacak. Trump’da dönüşüm
işaretlerini vermeye başladı, sadece
Suriye’de değil yani Rusya ve İran’a
karşı Amerika bir cephe oluşturacaksa,
onu çok düşünüyor. Balkanlar’da da
Türkiye’ye ihtiyacı var, Karadeniz’de

de var, İran konusunda da var. Dolayısıyla Amerika ile kazan-kazan gördük
ki ciddi bir müttefik ilişkimiz yok, tamamen Türkiye’nin hassasiyetlerini ikinci
plana atan, kendi menfaatlerini gördüğü gruplarla çalışan bir Washington
var karşımızda. Türkiye’de bu durumda
Amerika ile realist, ayağı yere basan,
tamamen menfaatlere dayalı, kazankazan menfaatlere dayalı bir ilişki kurmak zorunda. İran’la ilişkiler, Çin zannediyoruz ki biz batıdan koparsak orada
Şangay İşbirliği Örgütü de var İran,
Rusya, Çin birlikte yeni dünya düzeninde harika bir şey yaşayacağız, hayır
Çin’de Türkiye’ye güvenmiyor. Uygur
konusu her zaman ilişkilerde bir çıban
olmaya da devam edecek ve Çin’in
kendi menfaatleri bu bahsetmiş olduğum kuşak-yol projesi o çerçevede
Türkiye’ye biçilen bir takım roller var
ama Çin açısından İran çok önemli bir
köprü başı bölgede Kafkaslarda, Orta
Asya’da, Körfez bölgesinde.

Yeni bir konumlama

Bütün bunları dikkate aldığımız zaman
Türkiye’nin kendisine bir yeni konumlandırma yapması gerekiyor. Ekonomik
kırılganlıklar nasıl giderilir, katma değeri
yüksek, teknoloji ayağı sağlam enerjide
ikmal güvenliğini sağlamış, kendisine
üretim yapabilen, yeni teknolojiler geliştirebilen, aynı zamanda eğitim sistemini
çünkü önümüzdeki 40 yılda bu benim
değil ekonomistlerin öngörüsü, bildiğimiz geleneksel üniversitelerin %50’si
kapanacak, çünkü bu teknolojiler,
yapay zeka yeni bir eğitim sistemini de
zorluyor. Artık 4 yıllık üniversite olmayacak. 6 aylık kısa eğitimlerle insanlar
sürekli değişecek, bazı meslekler kaybolacak ortadan mühendislik, doktorluk, artık 5G ile uzaktan Çin’de yaptılar
onu ilk defa ameliyat yapılabilecek doktora gitmenize gerek kalmayacak.
Kendi yol haritanızı çizmezseniz, ne
yapacağınızı ortaya koymazsanız, bunlar ısmarlama da olmaz, dışarıdan da
olmaz, yararlanırsınız, öğrenirsiniz ama
sizin ortaya dökmeniz lazım kendi
insanınızla, danışarak, mümkün olan
en geniş kitleleri işin içine katarak, o
zaman sizin adınıza başkaları çalışır bu
yol haritasında siz farkına bile varmadan
asıl oyuncu olamazsınız taşeron olarak devam edersiniz. Gelecek 2023’te
2030’da falan başlamıyor şimdi başlıyor bugünden inşa etmek zorundayız.

esiad ETKİNLİK
ESİAD’DAN GELECEĞİN
LİDERLERİNE MENTÖRLÜK
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Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği
(ESİAD), Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC) ile işbirliği içerisinde “Mentörüm ESİAD” programını Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (İYTE)’den 20 öğrenci
ile başlattı. Program ile ESİAD üyelerinin rol model olarak 4. Sınıf ve yüksek
lisans seviyesinde üniversite öğrencilerinin kariyerlerinin gelişimine destek vermeleri amaçlanıyor.
Bir toplumun gelişmesi için özgür ve
bilimsel fikri üretimin, yaratıcı düşüncenin çok önemli olduğunu belirten ESİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “En
önemli gelişmişlik kriterinin çağdaş eğitim
ve kurumların demokratik işleyişi olduğunu düşünüyoruz. İnsanı odağına alan,
bireyin performansını ve yaşam kalitesini
artıran temel bir eğitim stratejisi için kamu
ve özel sektörün işbirliği içerisinde çalış-

ması gerekiyor. Güçlü bir eğitim sisteminin toplumun tüm ihtiyaçlarının temelinde
yattığından hareketle, ESİAD olarak özel
sektörü temsilen tabiri caizse elimizi taşın
altına koyduğumuz projelerimizden ilki
olan “Mentörüm ESİAD”ı başlattık” dedi.

Mentörüm ESİAD’ın ilk adımı olarak mentör ve öğrenciler bir araya gelerek tanıştılar. Program kapsamında eğitimlerini
tamamlamanın akabinde öğrenciler, ilk
saha ziyaretlerini JTI Tütün Ürünleri fabrikasına gerçekleştirdi. Ortalama 1 okul yılı
boyunca sürecek olan programda ESİAD
üyelerinden oluşan mentörler, öğrenciler
ile 9 kez bir araya gelecekler.
Mentörüm ESİAD’ın açılış toplantısında
konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi
ve Mentör Sibel Zorlu, “ESİAD olarak bu
sene eğitim konusuna odaklandık. ESİAD
çatısı altında ilk kez bir mentörlük programı gerçekleştirmenin yanında Meslek
Lisesi Koçları Programı’nın da Ege Bölge
yürütücüsü olduk. Bu programlar ile lise
ve üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine destek vererek iş hayatına nitelikli
işgücünün kazandırılmasını hedefliyoruz”
dedi.

Sorularla “Mentörüm
ESİAD” Programı
Programın temel hedefi nedir?
“Mentörüm ESİAD” programında ESİAD üyelerinin temsilcileri ile 4. Sınıf ve yüksek lisans
seviyesinde üniversite öğrencileri arasında
Mentörlük olanakları sunulması amaçlanıyor.
Programın temel hedefi “rol modeli” olarak
hareket ederek, öğrencilerin kariyerlerinin gelişimine destek sağlamak. Proje kapsamında,
öğrencilerin şirket ve/veya fabrikalar hakkında
saha ziyareti de dâhil olmak üzere kendi kariyer gelişimlerini daha iyi planlamalarını desteklemek ve mentörlerin de öğreterek öğrenecekleri bir programın oluşturulması hedefleniyor.
Programın paydaşları kimdir?
ESİAD, Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği
(EMCC) ve programın yürütüleceği üniversiteler programın paydaşlarıdır.
“Mentörüm ESİAD” kapsamında yapılacak
çalışmaların koordinasyonunu ESİAD, EMCC
ve ilgili üniversitelerin temsilci atayacakları bir
İcra Kurulu sağlıyor.
Programın eğitim içerikleri
Eğitimler Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği
(EMCC) tarafından veriliyor.
Mentör Eğitimi içeriği:
n Mentörlük nedir?
n Sistemin Prensipleri n Etik Kurallar
n Mentörlük Süreci n Mentörlük Becerileri
n Mentör – Öğrenci (Menti) arası iletişim
n Süreçte Mentinin Sorumlulukları
n Öz Yönetim n Aktif Dinlemek
n Cesaretlendirmek n Güçlü Soru Sormak
Menti Eğitimi içeriği:
n Mentörlük nedir? n Sistemin Prensipleri
n Mentörlük Süreci n Menti nasıl olmalı?
n Süreçte Mentinin Sorumlulukları
Projenin başarı tanımı nedir?
Proje, mentilerin iş yaşamına dair farkındalıklarını artırmak amacıyla destek ve kılavuzluk
sağlamayı ve iş ortamı hakkında daha derin
bilgi sahibi olmalarını ve amaçlamaktadır.
Proje bitişinde mentilerin liderlik yetkinliklerinin
artması ve kariyer patikaları konusunda daha
fazla bir yön sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Eşleşme kriterleri ve yöntemi...
Eşleşme, öncelikle mentörler sonrasında mentiler belirlendikten sonra EMCC ile birlikte gerçekleştirilecektir. Mentör ve menti eğitimleri
program devam ettikçe her dönem sürdürülerek proje katılımcılarının süpervizyonu, yılda
1 defa “Süpervizyon” bir defa da “Ara Dönem
Değerlendirme Toplantısı” ile sağlanacaktır.
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CLİMATHON İZMİR’18
ESİAD
Sürdürülebilirlik
Komitesi,
IDEMA ve Originn işbirliğinde, 46 ülke
ve 100’ü aşkın şehirle eş zamanlı olarak İzmir’de gerçekleştirilen, üniversite
öğrencileri ve girişimciler ile iş dünyası
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini de
amaçlayan Climathon İzmir’18 etkinliğinde katılımcılar 24 saatlik bir zaman
zarfında iklim değişikliği kaynaklı sorunlara yerel ölçekte uygulanabilir inovatif
çözümler aradılar.
Programa, İzmir ve çevre illerde üniversite
eğitimini sürdüren öğrenciler başta olmak
üzere, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 22 kadın 45 erkek olmak üzere
67 kişi katıldı.

Küresel bir hareket olan Climathon’a
Pınar markası ürün, Provis Bilgi Sistemleri ise iletişim sponsoru olarak destek
verdi.
“Atık yönetimini nasıl daha iyi hale getirebiliriz?”, “Döngüsel ekonomi modelini şehir ve özel sektör sistemlerinde
nasıl uygulayabiliriz?” ve “Sürdürülebilir tedarik zincirini nasıl sağlayabilir, idari
yönetimde karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz?” sorularına 24 saat içinde en
iyi çözüm önerilerini getiren finalistlere
etkinlik sonunda çeşitli ödüller verildi.
Başkanlığını Philsa Philip Morris
Sabancı yöneticisi Tanju Türkyaşar’ın
yaptığı jüride Betül Elmasoğlu, Günseli Ünlütürk, Selçuk Karcıoğlu ve Sibel
Zorlu yer aldı.
Açılış konuşmalarıyla başlayan Climathon
İzmir 2018 programında sırasıyla Originn’i
temsilen Esra Gönen, ESİAD’ı temsilen
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Betül
Elmasoğlu ve IDEMA’yı temsilen Ali Ercan
Özgür birer konuşma yaptılar.
Konuşmalarda temel olarak, 2100 projeksiyonunda İzmir ve çevresindeki yaşam
alanlarının iklim değişikliğinin etkilerinden üst düzeyde etkileneceğini ifade edilmiştir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini minimize edebilmek adına, kamu sivil
toplum ve özel sektör gibi farklı aktörlerin

kolektif olarak harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

İzmir, dünyada ilk 10 şehir içinde
Climathon İzmir’18 etkinliğinde ESİAD
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Betül
Elmasoğlu hoş geldiniz konuşmasını
gerçekleştirdi. Elmasoğlu: “Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan küresel risk araştırmasında iklim değişikliği, sistematik olarak önemli tehditlerde
ilk beş arasında yer alıyor. İzmir 2100
yılında iklim değişikliği ve doğal afetlerden dünyada en çok etkilenecek şehirler arasında maalesef ilk 10’da yer alıyor. Siyasi irade, Ar-Ge, finansman
ve tüketici olarak çeşitli açılardan bu
dönüşümü gerçekleştirecek kapasite
ve mekanizmayı oluşturmamız gerekiyor. Atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi alanlardaki yeni yaklaşımlardan
doğan döngüsel ekonomi kavramı da
bu dönüşümün bir başka boyutu” dedi.
Elmasoğlu konuşmasının devamında
şunları söyledi; “2017 yılında OECD
ülkelerinin sadece iklim eylemi değil, sürdürülebilir kalkınmanın bütün hedeflerine
yönelik 34 gösterge çerçevesinde per-

formansları değerlendirildi. Çalışmaya
göre maalesef en gelişmiş ülkeler bile
hedefler için tam olarak hazır değil. Türkiye ise sadece 8 göstergede iyi ve üzeri
not almış. Bir çoğumuz hatırlayacaktır,
Taş Devri taşlar tükendiği için bitmedi.
Genel yaklaşımımız maalesef ‘çok az ve
çok geç’ önlem almak şeklinde. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak istiyorsak
şimdi harekete geçmeli, düşünce şeklimizi, iş modellerimizi ve yatırım ortamımızı dönüştürmeliyiz. Bugün Climathon
İzmir’18 ile işte bu yönde bir adım atmak
arzusundayız.”
Açılış konuşmaları ardından ‘Yeşil İş ve
Yeşil Yaşam Dergisi’ olarak 2010 yılından bu yana yayın hayatına devam eden
EkoIQ dergisinin genel yayın yönetmeni
Barış Doğru yaptığı kapsamlı konuşmasında EkoIQ dergisinin iklim değişikliğine
karşı farkındalık yaratmak, farklı işbirliklerini duyurmak ve güçlendirmek için
hayata geçtiğini ifade etti. Doğru, konuşmasının odağına 1990 sonrası doğan
bireylerin, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele edebilecek son nesil
olduğunu koydu.

esiad etkinlik

Doğru’dan sonra kürsüye gelen Can
Güvenir, katılımcılarla ‘tasarım odaklı
düşünme’ atölyesi gerçekleştirdi. Atölye
boyunca katılımcıların üreteceği fikirleri
empati kurma, tanımlama, tasarlama ve
prototipleme ve test etme gibi beş farklı
aşamada şekillendirmeleri yönünde bilgilendirmeler yapıldı. Atölyelerin tamamlayıcısı olması bakımından IDEMA-İzmir
ekibi ‘İş Modeli Doğrulama, Değer Önerisi Oluşturma’ atölyelerini gerçekleştirdi.
Bütün bu bilgilendirmelerin ardından
İtalya’nın Ancona şehrine Skype aracılığı ile bağlantı sağlanmış, orada gerçekleştirilen Climathon etkinliğinin sorumlusu
Marco Berzano ile Ali Ercan Özgür, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

24 saat içinde en inovatif çözüm
Etkinlikte bundan sonra katılımcılar kısa
bir molanın ardından seçmiş oldukları
takımlarıyla serbest çalışmaya geçmişlerdir. Serbest çalışma katılımcıların talebine
bağlı olarak ikinci günün sabahının erken
saatlerine kadar sürdü.
Climathon etkinliğinin ikinci günü sabahı
Elif Kaya’nın Yoga Atölyesi ile başladı.
Ardından katılımcılara finansmana ve
müşteriye erişim, teknolojik alt yapı, akademik arka plan gibi konularda uzmanlar,
mentör olarak destek sağladılar.
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Takımların jüri sunumlarından önce
UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat,
katılımcılara
sürdürülebilir
kalkınma
hedefleri başta olmak üzere kurucularından olduğu ‘İhtiyaç Haritası’ sosyal kooperatifinde edindiği deneyimleri aktardı.
Climathon İzmir 2018 programında katılımcı 10 takım 5’er dakikalık sunumlarını
gerçekleştirdiler. Sonrasında Jüri, uluslararası Climathon sekretaryası tarafından
belirlenen değerlendirme kriterleri kapsamında ilk üç takımı belirledi.

Jüri ‘Toplio’ takımının projesini birinci
olarak belirledi. Toplio’nun projesi, ev
ve iş yerlerinde oluşan elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlamayı ve hurdacılığı kayıt altına almayı amaçlayan bir
girişimdi. Girişim, bireyin bir mobil uygulama aracılığı ile atığını bulunduğu yerden
teslim etmesini ve kazanım elde etmesini
sağlamayı hedefliyordu.

İkinciliği ‘Crabsy’ takımı kazandı. Projesi İzmir iç körfezinde görsel ve biyolojik kirliliği, nesnelerin interneti teknolojisini
ve otonom yüzey temizleme robotları ile
temizlemeyi hedefliyordu.
Girişim, robotların verimliliğini artırarak,
körfez temizleme maliyetini düşürmeyi de
amaçlıyordu.

Climathon nedir?

Climathon, Climate-KIC tarafından
organize edilen küresel bir harekettir.
Program katılımcıları özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, öğrencilerden oluşmaktadır.
Katılımcılardan iklim değişikliğinin yerel
dinamiklerle kesişen bir biçimde belirlenmiş bir soruna 24 saatlik süre dilimi
içerisinde uygulanabilir, inovatif ve uluslararası iyi örnekleri içeren nitelikte
çözüm önerisi sunmaları beklenmektedir.
Climathon İzmir’18 Programı
Climathon İzmir’18 Programı, 130
şehirle eş zamanlı olarak Originn,
IDEMA (Uluslararası Kalkınma Yönetimi)
ve Ege Sanayici İş Adamları Derneği
(ESİAD) işbirliğinde 25-26 Ekim 2018
tarihinde İzmir/Originn’de düzenlendi.
Program katılımcılarına çözüme kavuşturmaları için bir adet üst başlık ve
buna üst başlığa ilişkin üç adet alt
sorun alanları verildi. Takımlar tarafından hazırlanan çözüm önerileri, iş
modeli çerçevesinde hazırlandı. Öneriler günümüz teknolojileri olan nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, blok zinciri
teknolojisi, üç boyutlu yazıcı, haritalandırma, yapay zekâ kavramlarının biri ya
da bir kaçı kullanılarak oluşturuldu.
Climathon-İzmir’18 sorun alanları
Sorun alanları ulusal ve yerel dinamikler ile küresel iklim değişikliği etkilerinin kesişim noktaları üzerinden belirlenen Climaton-İzmir’18 etkinliğinde,
öncelikli sorun alanı olarak iklim değişikliği kaynaklı sorunlara yerel ölçekte,
özellikle işletmeler bazında dayanıklılık

ve hazırlık kapasitesini nasıl artırabiliriz
sorusuna cevap arandı. Bu soru aynı
zamanda Birleşmiş Milletler’in belirlediği Küresel Hedefler 2030 içerisinde
13.hedef olan İklim Değişikliği alt başlığında yer almaktaydı.
Bununla birlikte, İzmir’in tarihsel arka
planı ve şehrin günümüzdeki rotası göz
önünde bulundurularak Climathon’da
aşağıdaki sorun alanlarına odaklanılması ve bu alanlarda soruların geliştirilmesi planlandı.
Bu doğrultuda, ESİAD üyelerinin bu
alanlardaki soru ve sorun alanlarında
yapacakları yönlendirmeler Climathon
İzmir’18’in başarısı ve gelecekte planlanacak aynı doğrultudaki etkinlikler için
önemlidir.
n Atık yönetimini nasıl daha iyi hale
getirebiliriz?
Atık yönetimi, her hangi bir ürünün
tasarımdan üretim aşamasına, tüketim
ve sonrasında atığın oluşumu, atığın
geri dönüşümü ve/veya bertaraf edilmesini kapsayan bir dizi süreçtir. Atık
yönetiminde ‘önleme ilkesi’ çerçevesinde mevcut ürünlerin kullanım süresini uzatmak için tamir etme, bakım
yapma, yenileme gibi aşamalar da
önem arz etmektedir.
Önlenemeyen atıkların ise geri dönüşüm, enerji kazanımı gibi yöntemlerle ekonomiye yeniden kazandırılması
hedeflenmektedir. Özellikle depolama
ve imha süreçlerinde, entegre atık
yönetiminde yenilikçi bakış açısıyla, atık
yönetimi süreçleri iyileştirilerek İzmir
ekonomisine artı kazanımlar sağlanabilir.

n Döngüsel ekonomi modelini nasıl
uygulayabiliriz?
Döngüsel ekonomi, geleneksel ‘doğrusal ekonomi’ modelinin aksine hem
tüketicinin hem de üreticinin sınırlı kaynakları sürdürülebilir üretimi sağlamak için sorumluluk aldığı bir modeldir.
Model, küresel nüfusun artışına paralel
olarak enerji ve hammadde ihtiyaçlarının doğru oranda artmasıyla karar alıcılar tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Bu sistemde sera gazı salınımının
azaltılması, yenilenebilir enerjinin kullanım payının artırılması, karbon ayak
izinin azaltılması gibi aşamalar bulunmaktadır. Döngüsel ekonomiye geçiş
sürecinde yenilikçi bir yaklaşımla ekonomide yapısal reformların yapılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.
n Sürdürülebilir tedarik zincirini
nasıl sağlayabiliriz, idari yönetimde
karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz?
İş dünyası, sadece kendi üretim sürecinde değil aynı zamanda tedarikçilerinin süreçlerini etkileyerek de iklim
değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını sağlayabilir. Bununla ilgili politikalar oluşturup, süreçleri tanımlayarak ve performans kriterleri belirleyerek
sadece şirket içi operasyonlarda değil,
ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca
sürdürülebilirlik anlayışı benimsenebilir. Bununla birlikte özellikle beyaz yakalıların yoğun çalıştığı ofislerde yenilikçi
çözümler, iklim değişikliği ile mücadelenin etkisini artırabilir. Örneğin kâğıt,
cam, plastik gibi atıkların ayrıştırılması,
ışıklandırmanın enerji verimliliği temelinde gerçekleştirilmesi gibi konular karbon ayak izini azaltmak için önlemlerden bazılarıdır.

esiad etkinlik
Üçüncülüğü, jüri “Kaya” ve “Puzzle”
takımları arasında paylaştırdı. Kaya projesi, üretim tesislerinde oluşan atıkları,
ürün tanımlama teknolojisi aracılığıyla
işlevselliğini artırma amacını güdüyordu.
Projede oluşturulacak ara yüz, depo takibini verimleştirmeyi sağlamaktaydı.
Puzzle girişimi ise, yeşil oyunlaştırma
yoluyla insanları harekete geçirmeyi
hedefleyen bir proje sundu. Girişim aracılığıyla bireyler atıkları haritada belirlenen
kutulara attıkça puan kazanarak, belli
markalardan indirim kazanacaklardı.
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Kapanış konuşmasında küresel Climathon etkinliğinin Türkiye’de ilk defa
bu sene İzmir’de düzenlendiğini ifade
eden ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Fadıl Sivri, gelecek yıl da bu etkinliğe ev
sahipliği yapmak istediklerini söyledi.
Ekonominin değer zincirine
yeni bir bakış
2019 yılında sürdürülebilirliği değişik
alt başlıkları ile ele alarak çeşitli hackathonlar düzenlemeyi planladıklarını
söyleyen Sivri, hackathonları sanayigirişimci işbirliğini geliştirmeye yönelik yıkıcı teknolojiler için bir “ön-girişim”
alanı olarak gördüklerini belirtti. Hem
teknolojik dönüşüm ve ekonomik yansımaları hem de sürdürülebilirliğe ilişkin
kaygıların iş dünyasını iklim değişikliği
ile mücadelenin alt başlıklarında önlem-

ler almaya ittiğine dikkat çeken Sivri,
“Üyelerimiz Endüstri 4.0 uygulamaları,
kojenerasyon tesisleri, düşük karbonlu
ve yüksek verimli teknoloji yatırımlarına
daha fazla yöneliyor. Her endüstri devrimi aşamasında olduğu gibi, bu dönüşüm olgusu, hayat standardımızı yükseltecek üretken büyüme anlamına
geliyor. Bu da ekonominin değer zincirine yeni bir gözle bakmayı ve ino-

vasyonu yaşamın doğal bir akışı olarak
kabul etmemizi gerektiren bir anlayışı
kaçınılmaz kılıyor” dedi.
“Ar-Ge ve inovasyonda iyileştirmeler geniş tabana yayılmalı”
Türkiye’nin de küresel dönüşümde
geride kalmaması için son dönemde
mevzuatta Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelik iyileştirmelerin geniş bir
tabana yayılması, orta ölçekli ve KOBİ
seviyesinde yaygınlaştırılması ihtiyacı
olduğunu söyleyen Sivri, “Bu doğrultuda Ar-Ge, inovasyon ve beşeri sermaye başta olmak üzere ilgili mevzuat
ve kurumsal altyapının oluşturulması;
stratejik plan ve programlarda çevresel, ekonomik ve toplumsal hedeflerin
sektörel bir yaklaşımla ve bütüncül bir
anlayışla ele alınması; başta sosyal girişimcilik olmak üzere yaratıcılığı teşvik
edecek girişimcilik ortamının yaratılmasına destek olacak çerçevenin geliştirilmesi gerekiyor” dedi.
Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi
olan oyuncu Mert Fırat, iklim değişikliği
konusunun son döneme kadar liderler tarafından bir öncelik olarak benimsenmediğine dikkat çekti. Bu konuda
gençlere büyük rol düştüğünü ifade
eden Fırat, bu tarz etkinliklerin yaratıcılığı, girişimciliği ve işbirliği yapma kültürünü eş zamanlı olarak geliştirdiğini
belirtti.

ESİAD Petkim’i
ziyaret etti

ESİAD Üyelik Geliştirme ve Sosyal İlişkiler
Komitesi tarafından SOCAR Türkiye/ Petkim tesislerine bir ziyaret gezisi düzenlendi.
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri
ile birlikte kalabalık bir üye topluluğu ile gerçekleştirilen ziyarette heyeti Petkim Genel
Müdürü Anar Mammadov karşıladı. ESİAD
heyetine Petkim Tesisleri ile ilgili teknik personel tarafından yapılan bilgilendirici sunum
ardından yenilen öğle yemeği sonrasında
Petkim üretim sahasında yapılan inceleme
gezisi ile ziyaret sona erdi.

Ziyarete katılan üyelerimiz:
Mete Candoğan, Hüseyin Şahin, Mustafa Güçlü, Mehmet Nuri Kanat, Ali İhsan
Özgürman, Yusuf Yetkiner, Günseli Ünlütürk, Mehmet Ali Kasalı, M. Bülent Sağel,
Mehmet D. Atay, Devrim Çukur, Betül Elmasoğlu, Mustafa Karabağlı, Selçuk Karcıoğlu,
Talat Kutlukaya, Halil Nadas, Mehmet Salih
Özden, Bahadır Sade, Ayla Çetin, Mehmet
Selim Tan, Cavit Murat Akkanlar, Halil İbrahim Deniz, Harun Arslan, Hale Altan, Ali
Emrah Karamustafaoğlu
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE
TEKNOLOJİ KONFERANSI”
H

er yıl belirli bir tema altında yapılması planlanan ESİAD Sürdürülebilirlik (ESİAD SÜR) Konferansı’nın ilki,
“Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji” başlığıyla İzmir’de gerçekleştirildi. Başarılı sürdürülebilir tarım uygulamalarının
ve yeni teknolojilerin paylaşıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,
çatı Türkiye markası ile tarımdaki katma
değeri artırabileceklerini söyledi.
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Tarımda başarı için algının hep birlikte
yukarı çekilmesi gerektiğinin altını çizen
Pakdemirli, “Tarımda kavga ederek bir
yere varamayız. Tarımda düşündüğümüz kadar kötü değiliz. Önümüzdeki
20-25 yılda birlik olursak ve ev ödevlerimizi yaparsak bu işin altından kalkarız” dedi.
Bazı ürünlerde rekolte kayıpları başta
olmak üzere bir çok nedenle ithalatın
yapılabileceğini vurgulayan Pakdemirli,
Bakanlık olarak, hem üreticileri desteklemek hem de tüketicinin kaliteli ürünleri yemesi için çalıştıklarını kaydetti.
Tarımın savunma sanayinden önemli

olduğuna işaret eden Pakdemirli, “En
temel ihtiyacımız üzerine hesaplı kitaplı
doğru veriler üzerinden konuşmamız
gerekiyor. Tarım arazilerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Başarılı kooperatif modellerini ortaya çıkarmalıyız. Dünyada ilk 100 içinde kooperatifimiz yok.
2 milyon hektar alanımızı daha sulanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir modellerle bu işi en hızlı şekilde
yapmak istiyoruz. Bunu da hep birlikte
yapabiliriz” diye konuştu.

Tarımda farkındalık

Açılışta konuşan ESİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Fadıl Sivri ise dernek olarak
sürdürülebilirlik konusuna verdikleri
öneme değinerek, “Ege Sanayicileri ve
İşinsanları Derneği olarak, 2018 yılında
Sürdürülebilirlik Komitemizi kurduk. Bu
sene itibariyla ise, “ESİAD SÜR’’ toplantılarımızı bir gelenek haline getirmeyi, bu
kapsamda her sene sürdürülebilirlik açısından değişik bir temayı ele alarak bölgemizdeki farkındalığı artırmayı amaçlı-

yoruz. İlk ‘ESİAD SÜR’ü Ege bölgemiz
ve tüm ülkemiz için çok önemli olan
Sürdürülebilir Tarım konusunda gerçekleştiriyoruz” dedi. Sivri, kalkınmayı sürdürülebilir kılmakta sadece hükümetlere değil, iş dünyasına, sivil toplum
kuruluşlarına ve tüm topluma ayrı ayrı
önemli roller düştüğünün altını çizdi.
Sivri, “Ülkemizde tarım sektörü iklim
değişikliği, parçalanmış arazi yapısı,
verim düşüklüğü, yaşlanan tarım
nüfusu gibi birçok yapısal sorunla karşı
karşıya. Buna rağmen tarım halen çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından stratejik bir konumda.
Modern tarımsal üretim, teknoloji gelişimi, tarım liseleri, üniversitelerin ilgili
bölümleri, tarım organize sanayi bölgeleri ve bunların hepsini bir araya getirebilecek yapılardan en önemlisi olan
Agroparklar ile desteklenmelidir. Bunu
da, iyi tarım ve organik tarım uygulamalarını, aynı zamanda toprağı ve suyu
koruyarak; iyi gıdaya erişimi sağlayarak; kaliteli sağlıklı ürünlerle endüstriyel üretimi ve ihracatı destekleyen bir
anlayışla gerçekleştirebiliriz. Bir başka
deyişle, sürdürülebilir tarım, tüm toplumlar ve ülkeler için bir şart haline gelmiştir” dedi.

Kaynak israfı önlenmeli

Sivri’nin ardından söz alan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli, öncelikle kaynak israfının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.
Ülke olarak son dönemde tarım alanlarının yüzde 8’inin kaybedildiğini anlatan Kestelli, “Gıdanın yüzde 30’u çöpe
gidiyor. Sadece üretim, verim ve kalite
artışına odaklanma yeterli değil. Tarımsal üretim en az çevresel zararı yaratacak şekilde yapılmalı.” diyerek sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Dünya hükümetler zirvesi raporuna
göre artan talep ile birlikte 2050 yılında
bugünkünden yüzde 70 daha fazla gıda
üretmek zorundayız. Bu üretimi yapabilmenin tek yolu akıllı tarım uygulamalarıdır. Yıllardır ısrarla geleceğin tarımda
olduğunu söylüyoruz. Tarım ekonomisini büyütmenin yolu, çiftçiyi ileri teknolojiler kullanarak daha verimli üretebilir
hale getirmekten geçiyor. Bu da ancak
eğitim ve stratejik planlama ile başarılabilir. Avrupa Birliği ülkeleri tarım bütçesini 7, Amerika 5 yıl için planlıyor. Ayrıca
Avrupa’da tarım teknolojileri kullanımı

sadece çiftçinin değil, üniversitelerin,
araştırma kurumlarının ve kamu kurumlarının da işi. Örneğin; İngiltere tahıl
geliştirme stratejik program konsorsiyumunda 5 ayrı üniversite bir arada
çalışıyor. 1600 araştırmacı ve 2000
öğrenci tahıl üretiminde verimliliği araştırıyor. İngiltere bu çalışma sayesinde
hektar başına buğday üretimini 8 tona
çıkardı, biz ise hektar başına ancak 2,5
ton buğday üretebiliyoruz.”

kullanılan araçlarda yaşlanıyor. Türkiye’deki 1.8 milyonu aşkın traktörün yaş
ortalaması 24, 500 binden fazla traktör 35 yaş ve üzerinde. Bu kadar eski
araçlar ile doğrudan insansız ekim ve
hasat araçlarını kullanan ülkelerle rekabet edebilmemiz, bu rekabeti sürdürülebilir kılmamız mümkün görünmüyor.
Bir an önce gençlerin bağlarını, bahçelerini terk edip büyük kentlere göç
etmesinin önüne geçmek için kapsamlı

Üretim yapan çiftçilerimizin yaş ortalamasının 55’i aştığı ve gençlerin kente
göçünün her geçen gün hızlandığına
da değinen Kestelli, “Üstelik sadece
çiftçilerimiz yaşlanmıyor, gelir artmadığı,
yeni yatırım yapılmadığı için, tarımda

bir eylem planını devreye sokmalıyız.
Onları teknoloji alanında yatırım yapma
konusunda teşvik etmeliyiz, kentlerde
yaşayan nüfusun da tarım konusunda
bilinçlenmesi için gayret sarfetmeliyiz”
dedi.
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Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli’nin
sunumu
Konferansta bir sunum yapan Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,
“Tarımda zor bir ev ödevimiz var, hep
birlikte olursak STK’lar, devlet, muhalefet, tüm vatandaşlar bu ev ödevinin altından kalkabiliriz” diyerek başladığı sunumda; Türkiye nüfusunun 2050
yılında 105 milyon civarında olacağı,
bugün 1930 yılına nazaran gıda ihtiyacının 8 kat artmış olduğu ve buna karşın her yıl 17500 hektar civarında tarım
arazisinin kaybedildiğini, Türkiye’de
tarım üretiminde verimliliğin artırılması
için mutlaka arazi toplulaştırma çalışmalarının
hızlandırılması
gerektiği,
ayrıca birlikte üretim modellerinin de
geliştirilmesinin önemli olduğunu belirterek şu örneği verdi:
“Bakanlığımın ilk günlerinde ‘Yozgat’ta
bir köy var’ dediler, hatta Bakanlık ikiye
ayrıldı, Bakan gitmeli midir? Gitmemeli
midir? Öyle bir tartışma olunca ben
de daha çok merak uyandırdı. Yozgat Kapalı Köye gittim. 860 tane parseli 350 tane adamla birleştirmişler ve
yaklaşık 5000 dönüm araziye gelmişler. Aslında tapular kendilerinde kalmış.
Kaymakamlık bir şirket kurmuş, o şirketin üzerinden herkese intifa haklarını
vermiş ve birleştirmişler araziyi. Kaymakamlık da tabii devlet eliyle bu işler yapı-

lamayacağı için akıllı bir iş yapmış, özel
bir şirket kurmuşlar, kiraya vermişler ve
meyve ağaçları dikilmiş. İsteyen köylü
orada çalışıyor. 15 hane geriye dönmüş. Aynı hane 7- 8-10 bin lira paranın girdiği evler var. İşte böyle olduğu
zaman bu şehirlere göç olumlu şekilde
engellenir, gençlere bir şekilde iş yaratılırsa orada, orada kalırlar.”

Hayvan varlığında büyük
artış hedefleniyor

Ülkemizde bir kooperatif, tarım birlikleri
enflasyonu olduğunu, başarılı örnek-

lerin öne çıkacağı bir modellemenin
yapılması gerektiğini, ziraat mühendislerinin sahada çalışmak yerine masa
başı iş istediklerini, çocuklarımızın toprakla buluşacağı projelerin Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını, Türkiye’nin
tohum üretimi konusunda dünyada
11. sırada olduğunu ve ekilebilir arazilerin %75’inin yerli tohumla ekildiğini,
bu nedenle Türkiye’nin GDO’suz bir
ülke olduğunu ve bu avantajın ihracatta
değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek hayvancılık konusunda şunları söyledi: “Hayvansal üretimde almış olduğumuz tedbirler ile Türkiye’nin en az 3 yıl
içerisinde tamamen ithalattan bağımsız
hale getirebilir. Küçükbaş ile ilgili yeni
bir proje başlattık. Damızlığa giden her
kuzuya vermiş olduğumuz 25 liranın
haricinde bir de 100 lira vermeye başladık. 2022 sonunda Türkiye’de yaşayan
her insana bir koyun hedefliyoruz, yani
85 milyona çıkarmak istiyoruz. Tarım
4.0 demişken, Türkiye’deki büyükbaş
hayvanların hepsine takılacak kulak
küpesi geliştirdik, içinde bir tane cep
telefonu var, iki üç günde bir uyanıyor,
3 yıl pili dayanıyor, hayvanın bütün bilgilerini alıyoruz. Karkas ağırlığımızı iyi bir
şekilde arttırmamız, doğum aralıklarını
da hızlandırmamız lazım. Karkas ağırlığımız180 kilolardan, 270 kilolara geldi,
şimdi bir 50 kilo daha bunun üstüne
koymamız çok zor değil.”

Elektrikli traktör geliyor

Tarım ürünlerimizde bir ileri aşamaya
geçerek markalaşma sürecini de hızlandırmak gerektiğini söyleyen Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa’da bir
siyah incir var. İngiliz kraliyet ailesinin
yeğeni geldi, hamileyken inciri soydu
yedi, şu an o incir ihracat da iki buçuk
üç misli fiyatla satılıyor. İşlenmiş gıda
da daha yürüyecek çok yolumuz var.
Burada aslında benim şöyle de bir hayalim var. Bir çatı Türkiye markası oluşturalım. Bu çatı Türkiye markasının altına
lokumu da, inciri de, üzümü de, zeytinyağını da, bizim ürettiğimiz ve rekabetçi olduğumuz böyle çok kaliteli ürünleri koyalım. İyi bir çerçeve çizebilirsek,
bunu bütün dünyada hızlı bir şekilde
pazarlama yoluna gideriz ve 1 lira olan
katma değeri 3 lira, 4 liraya çıkarma
şansımız olabilir ve üreticimiz kazanır.
Traktör ile ilgili de bir sürprizimiz olacak
önümüzdeki günlerde, elektrikli bir prototip üzerine çalıştık şu an seri üretime
hazır. 8 saat tek şarjla çalışacak. Yaşlı
traktörlerden kurtulacağız. 10 yıl içerisinde bu filoyu değiştirebilirsek, devletin
kazancını size söyleyeyim, 2.8 katrilyon
lira şu anda mazot desteği veriyoruz
her yıl. Bundan dolayı da Dünya Ticaret
Örgütü bizi eleştiriyor, teşvikleri verirken
girdilere değil, çıktılara da veriyor olmamız lazım.”

dikkat çekti. Diren, “Dijital tarım uygulamaları ve teknoloji ile bir yandan tarımda
verimliliği, kaliteyi artırmayı hedeflerken, bir yandan da çiftçimizin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Dijital
tarım uygulamalarını desteklemek ve bu
alana yatırım yapmak için Philip Morris/Sabancı olarak yerli çözüm ortaklarıyla ve akademisyenler ile başlattığımız ‘Toprak Verimliliği Haritası’ projesini
hayata geçirdik” dedi.

Tarımda Sürdürülebilirlik
Paneli
Açılış konuşmaları ve Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sunumu
ardından, gazeteci Cem Seymen’in
moderatörlüğünde
gerçekleştirilen,
“Tarımda Sürdürülebilirlik” başlıklı oturumda; Philip Morris/Sabancı Genel
Müdürü Filiz Yavuz Diren, OECD/
BIAC Tarım ve Gıda Komitesi Başkanı
Metin Akman ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Leon Piçon, sürdürülebilirlik alanındaki
çalışma ve görüşlerini paylaştılar.
Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü
Filiz Yavuz Diren, faaliyet alanlarındaki
değer zincirinin tüm aşamalarında sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını belirterek, tarımda dijitalleşmenin önemine

OECD/BIAC Tarım ve Gıda Komitesi
Başkanı Metin Akman ise görüşlerini
şu şekilde aktardı: “Türkiye‘de çiftçinin refahı armadan, sanayicinin rekabet
düzeyi artmaz. Devlet teşviklerini artığı
zaman çiftçinin refahı artmıyor. Destekleri bilinçli verirsek, Türkiye’nin rekabet
gücünü artırma hedefine uygun destekler verirsek çiftçinin refahı da artacaktır”
dedi.
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon ise, ulusal pamuk piyasası ve iyi pamuk uygulamaları hakkında bilgileri paylaştı.
Zirve, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri
A.Ş., Kurucu Ortağı Tülin Akın’ın uluslararası iyi uygulama örneklerini paylaştığı konuşması ve Afimilk Ltd. şirketinin Gelişmiş Süt İşletmeleri Çözümleri
sunumuyla sona erdi.

esiad etkinlik
Sürdürülebilir Kent İzmir
Konferansı’nda İzmir tartışıldı
TÜRKONFED, Friedricch Nauman Vakfı
ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) ortaklaşa organize
ettiği Sürdürülebilir Kent çalışması kapsamında Sürdürülebilir İzmir Konferansı,
yoğun bir katılımla düzenlendi.

104•105

Açılış konuşmalarını TESEV Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Uğur ve
TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu
Üyesi Şükrü Ünlütürk’ün yaptığı konferansa ESİAD Yönetim Kurulu başkanı
Fadıl Sivri de konuşmacı olarak katıldı.
Açılış konuşmasında İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için farklı stratejiler ve
önerilerin sunulacağı, çözüm önerilerinin yapılacağı konferansın son derece
ufuk açıcı olacağını ifade eden, Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin önemine değinen TÜRKONFED
Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Şükrü
Ünlütürk, “Şu anda dünya nüfusunun
yarıdan fazlası, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı kentlerde yaşamaktadır.
Kentler, temel ekonomik yaşamın, kültürel yaşamın, bilgi alışverişinin, dolayısı
ile yenilikçiliğin geliştiği yerlerdir. Ama

aynı zamanda eşitsizliğin bulunduğu,
insanların zor koşullar içinde yaşadığı
ve büyük çevresel sorunların yaşandığı
bölgelerdir. Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’na göre kentler dünyadaki
alanların yüzde 3’ünü kaplamasına rağmen enerji kullanımının yüzde 60’ını ve
karbon salınımının yüzde 80’ini kapsar.
Şehirler ancak doğru planlanıp yönetilebilirse bir ülke ekonomik kalkınmada

Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’na göre kentler
dünyadaki alanların yüzde
3’ünü kaplamasına rağmen
enerji kullanımının yüzde
60’ını ve karbon salınımının
yüzde 80’ini kapsar.

ilerler, kültürel zenginlikler korunur ve
bireyler için bir cazibe merkezi olur ve
sosyal ve çevresel sorunlara çözüm
bulunabilir.
Odağımızı biraz da İzmir’e çevirirsek,
Türkiye’nin en rekabetçi 3. ili olan İzmir,
gayri safi milli hasılaya yüzde 6’lık katkısıyla da çok önemli bir marka kentimizdir. İzmir’de yerelden başlayacak
kalkınma hamlesi, yakın çevresindeki
kentleri, bölgeyi ve ülkeyi doğrudan
etkileyecek bir dinamizme sahiptir.
İzmir’de iç göç, aşırı nüfus artışı ve
düzensiz kentleşme sonucunda ortaya
çıkan temel sorunlardan biri de çevreseldir. Memnuniyetle belirtmeliyim ki, bu
konuda İzmir’de örnek çalışmalar yapılmakta; örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi yereldeki tüm paydaşlarla birlikte
2020 yılına kadar sera gazı salımını en
az yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. ” dedi.

İzmir için gelecek stratejileri

Moderatörlüğünü İYTE Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Koray Velibeyoğlu’nun yaptığı “Sürdürülebilir Kent İzmir için Gelecek Stratejileri” paneline Urban Green Global’in
kurucusu Sidney Rasekh ile beraber
konuşmacı olarak katılan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, artık
ülkelerden değil marka şehirlerden, bölgeye öncülük eden, hinterlandını destekleyen etrafıyla kurduğu koalisyon-

“Katılımcılık ve iyi yönetişim
ile insanın potansiyelini
en üst noktada geliştiren,
kaynakları, çevreyi, enerjiyi,
tarımsal üretimi ve bilgiyi
en etkin kullanan, kaynak
optimizasyonuna yönelen,
kendisine yetebilen
şehirlerden bahsediyoruz.”
larla, uluslararası kentlerle işbirliği ile
gündeme gelen bölgesel şehirlerden
bahsedildiğini ifade etti. Bu anlamda
yeni kent kavramının en önemli özelliklerini saymanın değerli olacağını ifade
eden ESİAD Başkanı Sivri, “Katılımcılık ve iyi yönetişim ile insanın potansiyelini en üst noktada geliştiren, kaynakları, çevreyi, enerjiyi, tarımsal üretimi ve
bilgiyi en etkin kullanan, kaynak optimizasyonuna yönelen, kendisine yetebilen şehirlerden bahsediyoruz. Bunların yanında rekabetçi bir ekosistem de
ön plana çıkıyor. Bu anlamda en önemli
konu şehrin kümelenme yapısı ve teknoloji geliştirme ile üretim ve eğitim
alanlarının iş birliği ve uçtan uca entegrasyonu” dedi.
İzmir’e tek bir elbise biçmenin mümkün olmadığını vurgulayan Sivri, “Kentin
birçok katmanının bir arada yaşaması
gerekiyor. Zaten metropol olmanın, sür-

dürülebilir kalkınmanın da en önemli rolü
bu. Sürdürülebilirlik dört temel unsura
dayanır: Rekabetçilik, çevre, yaşam
kalitesi ve hepsini kapsayan bir ilke olarak iyi yönetim. Şehirler yatırım çekebilmek ve rekabet edebilmek için, modern
ve verimli altyapılara, bol miktarda vasıflı
işgücüne, modern bilişim ve iletişim teknolojilerine, kaliteli konutlara, eğitime ve
tabii ki su ve elektrik gibi temel hizmetlere gereksinim duyar” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Şükrü Karatepe de Cumhurbaşkanlığı sistemi ile
değişen yönetim anlayışı ve yerel yönetimlere yaklaşım hakkında bir sunum
yaptı. Günün son paneli ise moderatörlüğünü TESEV’in Araştırma Direktörü
Dr. Itır Akdoğan’ın yaptığı, “Sürdürülebilir Kent İzmir için Dijital Stratejiler” ile
tamamlandı.
Panele konuşmacı olarak TESEV
İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz, PEY Genel Müdürü Ricardo Ferrer Rivero, TESEV Genel Direktörü Dr.
Özge Aktaş Mazman ve İYTE Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu katıldı.
Panelde TESEV’in geliştirdiği veriye
dayalı politika yapma dijital aracı,
İzmir’in dijital kent uygulamaları ve dünyada geleceğin şehirlerinin planlandığı
dijital ortamlar hakkında bilgi paylaşıldı.
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esiad sinema

Marion
Cotillard

n Handan Korhan

M

arion Cotillard, 1975 Paris doğumlu.
Anne ve babası da oyuncu olan ve
gösteri dünyasının içinde büyüyen Fransız
oyuncu, erken yaşta oyunculuk dünyasına atıldı. Çocukluğundan beri en büyük
hayali müzikal oyuncusu olmak olan Cottilard, ilk izlediği müzikal olan Singing in the
Rain’in (Yağmurun Altında) tüm repliklerini
yeteneğini ailesine kanıtlamak için ezberlemişti. Gerçek sahneye ilk adımını babasının yönettiği oyunlardan birinde attıktan
sonra profesyonel eğitim almak amacıyla Orleans Konservatuarı’na gitti. Eğitimi süresince yer aldığı diziler ve tiyatrolar,
1990’larda başlayan beyaz perde hayatına ışık tuttu.
İlk olarak 1994 yapımı “L’histoire du garçon qui voulait qu’on l’embrasse” filmiyle

başlayıp küçük ama fark edilen rollerle
kariyerinde adım adım ilerledi. 1996’da
Chloe adlı televizyon filmi de ilk başrolü
olarak kayıtlara geçti.

Les Jolies Choses
1997 yılında ödül koleksiyonunun ilk parçasını “Affaire Classée” adlı kısa film ile
yerel bir Fransız film festivalinde aldı. Bundan tam bir yıl sonra da Gérard Pirès’in
kapalı gişe oynayan serisi Taksi’nin üç filminde Lilly Bertineau rolüyle öne çıktı. Serideki başarılı performansıyla, Fransa’da
Oscar Ödülleri’ne eşdeğer olan Cesar
Ödülleri’nde “En Çok Gelecek Vaat Eden
Oyuncu” adayı oldu. Cotillard 2001’de
ikizleri oynadığı “Les Jolies Choses” filminde bir kere daha aynı adaylığa layık
görülecekti.

esiad sinema
Tim Burton’un “Big Fish”
filminde Josephine
Fransız filmlerinde ve festivallerinde güzel
oyuncunun ismi geçmeye devam etse de,
Cotillard 2003’te kariyerinin dönüm noktası olarak kabul edilen, Yann Samuell’in
Jeux d’enfants (Cesaretin Var mı Aşka?)
filmindeki Sophie Kowalsky karakteriyle
tüm dünyaya sesini duyurdu. Kariyerindeki bu atılım, Cotillard’ın büyük projelerinin temel taşı oldu.
Tüm dünyada kült olarak kabul edilen bu
filmin sonrasında Cotillard’ın ilk Hollywood
projesi kapısında belirdi ve Tim Burton’un
“Big Fish” filminde Josephine rolüyle karşımıza çıktı.
2004 yılında Cannes Film Festivali’nde
Chopel Ödülü, bir yıl sonra da Jean-Pierre
Jeunet’in “Un long dimanche de fiançailles” (Kayıp Nişanlı) filmiyle en iyi yardımcı
kadın oyuncu olarak Cesar ödülü kazandı.
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Piaf’ı andıran bakışlar
Sansasyonel Fransız şarkıcı Edith Piaf’ı
canlandırdığı “La Vie en Rose” (Kaldırım
Serçesi) filmiyle uluslararası alanda büyük
saygınlık kazanan Cotillard, efsanevi performansıyla BAFTA, Oscar, Altın Küre gibi
birçok ödülü koleksiyonuna ekledi. Yönetmen Oliver Dohan, Cotillard’ın bu rol için
en uygun kişi olduğunu Piaf’ı andıran
bakışlarından anlamıştı.

Oscar ödülü ardından oyuncu daha çok
İngilizce filmlere ağırlık vermeye karar verdi,
fakat söyleşilerinde Fransız aksanından
ne kadar rahatsız olduğunu hep alaylı bir
şekilde dile getirdi. Yıllar içerisinde Johnny
Depp, Leonardo DiCaprio, Christian Bale
gibi usta oyuncularla rol aldığı filmlerin
hepsi ayrı bir başarı hikayesi oldu. 2009’da
Rob Marshall’ın müzikalindeki Luisa Contini karakteriyle bir Altın Küre’ye daha layık
görüldü; tabii diğer filmleriyle minik ödülleri
toplamayı da ihmal etmedi. Söyleşilerinden birinde kariyeriyle ilgili, “Kendimle çok
barışığım ama kişiliğimi tamamen değiştirdiğim, kendimde radikal farklılıklar yarattığım bu mesleğe bayılıyorum” demişti.

İkinci Oscar ve altıncı
Cesar Ödülü
Zirveye doymayan Cotillard, Jacques
Audiard’ın “De rouille et d’os” (Pas ve
Kemik) filminde engelli bir eğitmen rolünü
üstlendiği Stephanie karakteriyle Cannes
Film Festivali’nde alkış yağmuruna tutulmakla kalmayıp, Altın Küre ile eşdeğer
olan Globe de Cristal ödülünün yanında
yine sinema dünyasının tüm prestijli ödüllerine layık görüldü.
İki sene sonra Dardenne Kardeşler’in
“Deux Jours, Une Nuit” (İki Gün ve Bir
Gece) filminde de ikinci Oscar ve altıncı
Cesar Ödülü’ne layık görüldü.

İki film birden
Marion Cotillard ara vermeksizin beyaz
perdedeki projelerine devam ediyor. Geçtiğimiz sene Justin Kurzel’in “Macbeth” filmindeki Lady Macbeth rolüyle yine ses
getirdi ve iki Fransız animasyon filminde
seslendirme yaptı. Cotillard, 23 Kasım’da
vizyona girecek olan “Assasin’s Creed” filminde Dr. Sophia Rikkin karakteriyle Macbeth’deki rol arkadaşı Michael Fassbander
ile karşımıza çıkıyor. Brad Pitt ile başrolleri paylaştığı “Allied” filminde ise II. Dünya
Savaşı’ndaki Fransız mukavemetçi Marianne Beausejour’u canlandırdı.
2007’den beri birlikte olduğu Fransız yönetmen Guillaume Canet ile 2011
yılında adına Edith Piaf’ın bir uçak kazasında hayatını kaybeden sevgilisinin
adı Marcel’i verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. 2016’da ise Müttefik,
Assassin’s Creed ve Aşk Mektupları filmlerinde başrolde yer aldı.

esiad otomobil

Tasarım ekibi; MINI
EV’nin iç tasarımında
sportif ve rahat kullanım
anlayışını sürdürüyor.

MINI Electric rakiplerini kızdıracak
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2019’da tamamen elektrikli MINI EV’nin
yollarda olacağı müjdeleniyor. Yıllardır
fark yaratarak tercih edilmesinde birincil
önemi olan dış tasarımında pek değişiklik yapılmayan MINI EV, renkleri ile çevreci bir görünüme kavuşuyor.
6 kenarlı ön ızgarasının formundaki
küçük değişiklikler ve alaşımlı jantları
geçtiğimiz yıl Frankfurt’ta ortaya çıkan
konsept tasarıma ek detaylar olarak
ortaya çıkıyor.
Aracın elektrik bataryası,
içten yanmalı motorunun
yerini almış...

MINI EV, priz görünümündeki e harfi
ile sembolize ediliyor. Üretim aşama-

sının devam ettiği araç hakkında diğer
detaylar henüz açıklanmış değil. Aracın
bataryasının menzili ya da performansı
ile ilgili yorum yapmak da pek mümkün
değil. Tasarım ekibinin; MINI EV’yi “tam
bir şehir aracı” olarak tanımlaması sayesinde yeni konseptin şehir içi kullanımları için uygun olduğu çıkarımı yapılabiliyor.
MINI EV’nin üretim üssü beklenmekte
olduğu gibi Çin olacak. MINI’nin Countryman modelinin ise hibrit olarak üretileceği bildiriliyor.

esiad denizci
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Princess Y75
Princess Y75 Motor Yatı çok iyi planlanmış tasarımı sayesinde düşük hızlarda
bile akıcı bir seyir sunuyor.

lenme alanı, gerekse yemek masası
ve çevresinde manzaraya hakim geniş
alanlar bulunuyor.

Motor yatın geniş güverte düzeni çeşitli
dinlence ve eğlence seçeneklerini birarada yaşamaya imkan veriyor.

Alt güvertede, özel banyolu üç misafir kabini bulunurken, özel bir merdiven, özel bir lobiye sahip tekne sahibinin kamarasına çıkılıyor. Arka bölümde
mürettebat için 2 yataklı bir kamara
daha bulunuyor.

Üst güvertede geniş bir oturma düzeni
ve şezlonglar, güneşlenme alanları ile
birlikte lastik bot ve jetski depolanacak
bir bölüm bulunuyor.
Sürücü koltuğunun her iki yanında
bulunan oturma bölümleri sürücü için
seyir sırasında dostlarıyla sohbet etme
imkanı sağlıyor.
Teknenin ana salonu yüksek cam alanlar sayesinde bol ışık alıyor. Gerek din-

Yeni Princess Y75, hidrodinamik ve
deniz mimarisindeki son gelişmelerin bütün izlerini taşıyor. Son derece
denizci gibi bir gövdeye sahip olan
tekne geleneksel derin-V’lerden farklı
olarak yakıt tasarrufu ve hız sağlayan
bir yapıda...

PRİNCESS Y25
Uzunluk 24,67 m.
Genişlik 5.76 m.
Derinlik 1,72 m.
Yakıt Kapasitesi 6000 Litre
su Kapasitesi 1350 Litre
Motor İkiz Man V12 1800
Hız 34 - 36 Knots
Kamara 4 / 8 misafir
Mürettebat 2

esiad kitap
O KADAR
DA HARİKA
DEĞİLSİN

Elan Gale
Paloma Yayınları
Kişisel gelişim endüstrisi
eğer pozitifseniz, en iyi
adımınızı atarsanız ve
kendinize inanıyorsanız
mutluluğu bulacağınızı
söyler. Hadi gerçekçi olun,
istediğiniz bütün ilham
verici alıntıları okuyorsunuz.
Kalp şeklindeki aynanızda
kendinize bakarken kendinizi
olumlayarak ve kendinizi
sevmeyi öğrenmeye çalışarak
günler geçiriyorsunuz.
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Kafanızın içindeki sesi
dinliyorsunuz çünkü
dediklerini beğeniyorsunuz.
MUTLU olmak istiyorsunuz.
ÖZEL ve ÖNEMLİ
olduğunuza inanmak
istiyorsunuz. Buna
İHTİYACINIZ var. Bunun için
DELİ OLUYORSUNUZ. DAHA
İYİ OLMAYA odaklanmak
yerine, umutsuzca ve tümüyle
DAHA İYİ HİSSETMEYE
teslim olmuş durumdasınız.
Ama gerçek şu ki siz sert
çocuk değilsiniz ve istediğiniz
hayata hâlâ sahip olamadınız.
O Kadar da Harika Değilsin
işte tam burada devreye
giriyor. Bu kitap, kendinden
nefret etme, pişmanlık gibi
olumsuz gündelik hisleri alıp
bunları hayatınızı iyileştirmek
için nasıl kullanacağınızı
anlatıyor.

GÖR BENİ

İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yayınları

Bedenimin içindeki canı gör,
sadece etimi değil.
Gözlerimin içindeki hayatı gör,
sadece bakışımı değil.
Hissettiklerimi gör, sadece
tepkilerimi değil beni gör.
Derinliğimde boğulmadan,
Sorularımda kaybolmadan,
Korkularında yok olmadan,
Gör Beni.
Bir fısıltıya koydum kendimi.
Kalbine soruyorum yerimi:
Başarabilir misin beni
görmeyi? Cesaretin yeter mi?
Topla cesaretini ve Gör Beni.
Birileri bizden fırtına bekliyor,
onlara gökkuşağı vermeye
hazır mısınız?
Azra Kohen, organik tarıma,
evrenin matematiğine
ve bir Yaratıcı olduğuna
inanır. Hiçbir politik görüşü
yoktur. Dünyadaki en büyük
problemin ne eğitim, ne
işsizlik, ne de parasızlık
olmadığını bilir; ona göre en
büyük problem annelerdir.
Çocuklarına kimlik bilinci
yüklemeyerek bireyselliğe
erken yaşta uyanmalarını
engelleyen anneler
yüzünden dünyanın bugün
bu karmaşada olduğunu
düşünür. Bir bireyin bile
doğru davranarak dünyayı
değiştirebileceğine ve hakiki
insan olmak için her an
evrimleşebildiğimize inanır.
Emektar bir canseverdir

METASTAZ

Barış Pehlivan
Barış Terkoğlu
Kırmızı Kedi
• Menzilci polisler ilk kez
göreceğiniz fotoğraflarında ne
yapıyordu?
• AKP’li Bakan’ın tarikat
şeyhinden özel ricası neydi?
• Devlette FETÖ’den boşalan
koltuklara hangi tarikat nasıl
yerleşti?
• Nedir bu hüsn-ü şehadet ve
FETÖ borsası?
• Hangi cemaat kim için
Cumhurbaşkanı’na mektup
yazarak kefil oldu?
• Genelkurmay Başkanı’nın
“sahip çıkın” dediği isimler
neden tutuklandı?
• “Kurda kuşa yem etmeyin”
denilen işadamı nasıl hapisten
çıktı?
• FETÖ operasyonlarından
çıkan “imtiyazlı ortaklar” kim?
• Hâkim rüşvet alırken gizli bir
operasyonla nasıl yakalandı?
• Hangi gazeteci kendisini
MİT’çi diye tanıtıp
dolandırıcılık yaptı?
• Çektirdiği fotoğrafları
davaları etkilemek için
kullanan ismin arkasında
kimler var?
• FETÖ operasyonu yapan
savcı odasını AKP’liler mi
bastı?
• Erdoğan’ın tehdit edildiği
toplantıdan yara almadan
çıkan ünlüler kim?
• Üstü kapatılan telefon
görüşmelerinde neler konu?
İlk kez yazılan gerçeklerle
tabular yıkılıyor...

HOMODEUS

Yuval Noah Harari
Kolektif Kitap
Hayvanlardan Tanrılara
Sapiens kitabıyla insan
türünün dünyaya nasıl
egemen olduğunu anlatan
Harari, Homo Deus’ta çarpıcı
öngörüleriyle yarınımızı ele
alıyor. İnsanlığın ölümsüzlük,
mutluluk ve tanrısallık
peşindeki yolculuğunu bilim,
tarih ve felsefe ışığında
incelediği bu çalışmasında,
insanın bambaşka bir türe,
Homo deus’a evrildiği bir
gelecek kurguluyor.
Yola “önemsiz bir hayvan”
olarak çıkan Homo sapiens,
tanrılar katına ulaşmak
uğruna kendi sonunu mu
hazırlıyor?
Homo sapiens nasıl oldu
da evrenin insan türünün
etrafında döndüğünü iddia
eden hümanist öğretiye
inandı? Bu öğreti gündelik
yaşantımızı, sanatımızı ve
en gizli tutkularımızı nasıl
şekillendiriyor?
“Homo Deus’u
okuduğunuzda uzun ve
zorlu bir yolculuğun ardından
vardığınız bir uçurumun
kenarında durduğunuzu
hissedeceksiniz. Yolculuğun
artık bir önemi kalmayacak,
çünkü bir sonraki adımınızı
engin bir boşluğa
atacaksınız.”
-David Runciman, The
Guardian-

