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BAŞKANDAN

EDİTÖR

Ekonomik Saldırılar Bizi Yıldırmayacak
İçerisinde bulunduğumuz coğrafya ve jeopolitik konumumuz, tarihin pek çok döneminde Türkiye’yi göz önünde bulunan ve hedefteki
ülke haline getirdi. Cemil Meriç’in ifadesiyle coğrafya kaderdir. Zor
bir alanda sürekli cedelleşerek yaşamak durumunda kaldık. 600 küsur yıl savaşa savaşa kazandık, 90 küsur yıldan beri de direne direne
mücadele ediyoruz. Başımızı kaldırdığımızda, kendimiz hakkındaki
kararlarımızı kendimiz vermek istediğimizde bir şekilde engellendik.
Darbelerle, toplumsal ve siyasal kaoslarla karşı karşıya bırakıldık. Ancak, yaşananlar ne olursa olsun hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık.
2008’den itibaren güçlendikçe iyiden iyiye küresel düzenin oyun kurucularını rahatsız eder hale geldik. 2011’den 2019’a topraklarımızda
gerçekleşen hadiseler ne kadar büyük olduğumuzu ve ne kadar çok
düşmanımızın olduğunu gözler önüne serdi. 17/25 Aralık sivil darbesi,
peş peşe yapılan seçimler, terör örgütlerinin kanlı eylemleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi, ardı ardına yapılan sınır ötesi operasyonlar…
Tüm bunlara rağmen dimdik ayaktayız. Kimseye de ihtiyacımız yok.

TÜMSIAD
GENEL BASKANI

Yaşar Doğan

1950’li yıllarda yapılan anlaşmalar ve iş birlikleriyle beraber Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğumuz müttefiklik ilişkisi, zaman zaman
birtakım girdaplara maruz kalmış olsa da bugün hâlâ mevcudiyetini
devam ettiriyor. Bazen, Okyanus ötesinden Türkiye’ye yönelik rahatsız
edici açıklamalar gelse de, ABD de, Türkiye de kendi, çıkarları gereği söz konusu ittifakı sürdürme hususunda azami gayret gösteriyorlar. Üstelik, artık her söylenileni harfiyyen yerine getirmek durumunda olan bir Türkiye de yok. Ayrıca, ulusal ya da küresel herhangi bir
müdahale de ekonomimizi sarsmaya yetmiyor. Çünkü kendi ayakları
üzerinde durabilen güçlü bir ekonomik sistemimiz var artık.
Hiç kuşkusuz, bu sürecin en önemli mimarı siyasi iktidardır. Bütün
tezvirat, tahkirat ve tenkisata rağmen dik başlılık etmeksizin dik bir
duruş sergileyerek hem arazideki operasyonundan hem de masadaki
diplomasi ve küresel düzlemdeki ekonomi savaşlarından alnımızın
akıyla çıkmış bulunuyoruz. Şüphe yok ki, dirayet gösterme hükümetin
tek başına yapması gereken bir şey değil. Siyasi partiler, sivil toplum
kuruluşları, iş adamları ve tüm halkımız ülkemizin mücadelesine destek olmalı. Hep söylediğim gibi, söz konusu ekonomi olunca iş dünyasının ve iş adamları derneklerinin taşın altına elini değil gövdesini
koyması gerekiyor. TÜMSİAD olarak, yapmamız gereken neyse hep
birlikte eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Unutmayalım, bu ülke
hepimizin.

Ekonomi Savaşlarını Haklı Olan Kazanacak
Dünya değişiyor. Değişen yalnızca dünyanın bizatihi kendisi de değil üstelik; onu sınırlayan, yönlendiren,
yöneten her şey artık çok farklı. Yüz yıl kadar önce yaşanan 1. Dünya Savaşı ve onu kaybedenlerin başlattığı
2. Dünya Savaşı’nda devletler ordularıyla bizzat savaş meydanına çıkmışlar ve milyonlarca insan hayatını
kaybetmişti. Bugünse, vekil terör örgütlerini kullanan büyük devletler tabir caizse elini suya sabuna dokundurmadan istediğini almaya çalışıyor. Yalnızca “proxy war” olarak adlandırılan metotla da değil, istihbarat
ve siber savaşlar da artık iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Ve tabii ki ekonomik mücadeleler… Siyaseten
güçlü, diplomatik alanda söz sahibi olabilmek için öncelikle ekonomik anlamda güçlü olmak zorundasınız.
Türkiye, zincirlerinden bir bir kurtulmaya başladığından beridir küresel arenada sesini daha gür çıkarmaya
başladı ve masadaki aktörlerden biri haline geldi.
Son dönemdeki çıkışlarının ardında da iktisadi olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi yatıyor. İşte
bu nedenle sık sık emperyalist sistemin iplerini elinde bulunduran Amerika Birleşik Devletleri tarafından
ekonomik saldırılarla tehdit ediliyor. Hususiyetle Barış Pınarı Harekâtı vesilesiyle dillendirilen söz konusu
gözdağının bir işe yaramadığı ortaya çıksa da evvel emirde mide bulandırıcı gelişmeler olarak kayıtlara
geçmiş durumda. ABD, bir süre önce de “kendi pazarına müdahil olmaya çalıştığı için” Çin’e yönelik de
benzeri yaklaşımlarda bulunmuştu. Bunu adeta bir silah olarak kullanmaya niyetlenmiş Amerika, öyle görünüyor ki, önümüzdeki günlerde de bu tavrını eksiksiz bir şekilde sergilemeye devam edecek.
Dergimizin kapak konusunu küresel ekonomik saldırılara ayırdık. Meselenin yalnızca ekonomik boyutunun değil siyasal ve diplomatik yönlerinin de ele alındığı kapak yazımızın ilgililerine ufuk açacağını düşünüyoruz. TÜMSİAD Ekonomi’de bu ay yine Prof. Dr. Halit Yanıkkaya ve Prof. Dr. Semih Yıldırım’dan dikkat
çeken iki yazı okuyacaksınız. Prof. Dr. Yanıkkaya, “İşsizlikten Çıkış Yolu Arayışı: Girişimcilik” başlıklı yazısında yeni ve güçlü başlangıçlara fırsat verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Yıldırım ise “Finansal
küreselleşmede tehditler fırsatlara dönüş(türül)ebilir mi?” diye soruyor. Dr. Abdullah Altun’un robotların
hukukunu işlediği yazısı da yapay zeka-ekonomi ilişkisi açısından ilginç detaylar barındırıyor. Selim Dağlı
ve Yusuf Kaplan’ın topluma ilişkin makaleleri beyin fırtınası yapmamıza vesile oluyor.
Her sayıda olduğu gibi yine kitap ve gezi bölümlerinde “ne okumalıyız?” ve “nerelere gitmeliyiz?” sorularına cevap bulacağınız yazılar var.
Önümüzdeki sayıda yeniden huzurlarınızda olmak ümidiyle…

İbrahim BARAN
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AJANDAHABER
Yıl boyu devam
edecek ve toplamda
20 şubemizde yapılması planlanan
Kamu-Sanayi-Üniversite Ortak Programları ile, seçilen
konuya ilişkin daha
önce önerilen bir çözüm önerisi var ise
bunun uygulaması

TÜMSİAD’ın
KAMU-SANAYİ-ÜNİVERSİTE
ORTAK PROGRAMLARI

F

aaliyetlerine ülkemizin 2023,
2053 ve 2071 vizyonları
doğrultusunda yön veren TÜMSİAD, 2019 faaliyetlerini “Ticaret Savaşları ve Türkiye Ekonomisinin Öncelikleri” ana başlığı
altında yapılandırıyor. “Büyük
Türkiye için Üretmeye Devam”
mottosu ile özetlenebilecek faaliyetlerin Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliği ile hayata geçirilen
etabında konuların ilgili taraflarını bir araya getirerek ülkemiz ekonomisinin önceliklerini
tespit etmek ve sektörel gelişim
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için öneriler oluşturmak hedefleniyor.
Derneğimizin 2019 yılı iş
planındaki ana faaliyetlerinden
olan “Kamu-Sanayi-Üniversite
Ortak Programları” TÜMSİAD
Şubelerinin ev sahipliğinde icra
ediliyor.
Bu kapsamda, yılın ilk yarısında Sakarya’da, Sakarya Üniversitesi işbirliği ile “Belirsizlik
Ortamında Şirket Yönetimi ve
Kurumsallaşmanın
Önemi”;
İzmir’de, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ege Üni-

için icra makamlarına destek
olunmaya, daha önce önerilmiş
bir çözüm önerisi yok ise muhtemel alternatifler oluşturmaya
çalışılacak.

iş birliği ile “Erzurum Koşullarında Tarımsal Üretim ve Gıda
Güvenliği”; Düzce’de, Düzce
Üniversitesi işbirliği ile “Rekabette İnovasyon ve Digital Pazarlama”; İstanbul’da Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile “KOBİ’lerde Dijitalleşme
ve E-İhracat”, Bursa’da Worldef
işbirliği ile “E-İhracat”, Trabzon’da ise yine Worldef işbirliği
ile “E-İhracat” konuları ele alınıp, konunun uzmanları tarafından değerlendirildi.

versitesi ve İzmir Ticaret Odası
ile “Tarım Ürünleri Pazarlanması
ve Kooperatifleşmenin Önemi”;
Adana’da, Çukurova Üniversitesi iş birliği ile “Rekabet Gücünün Temeli Olarak İnovatif
Yaklaşımlar”; Aydın’da, Aydın
Üniversitesi ve Tarım ve Orman
Bakanlığı İl Müdürlüğü işbirliği
ile “Gıda Güvenliği”; Gebze’de
Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği “KOBİ’lerde Kurumsallaşma
ve Küreselleşme”; Erzurum’da,
Tarım ve Orman Bakanlığı İl
Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi

KASIM - ARALIK 2019
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AJANDAHABER

TÜMSİAD’DAN KARADENİZ’E
ÇIKARTMA

T

ÜMSİAD Genel Başkanı
Yaşar Doğan, beraberindeki Genel Merkez Yönetim
Kurulu heyeti ile TÜMSİAD’ın
Karadeniz Bölgesi’nde şubelere
bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Şubelerimizin bulunduğu illerdeki Sayın Vali ve Belediye
başkanları ile bir araya gelen
Başkan Doğan, derneğimizin
devam eden çalışmaları ve projelerini anlatarak; özellikle bu
yıl birçok kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleştirilen Kamu-Sanayi-Üniversite
Ortak Programları ile sektörel
sorunlara çözüm önerileri hazırladıklarını belirtti.

10
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Şubeleri ve üyeleri iş yerlerinde ziyaret ederek incelemelerde
bulunan Genel Merkez Yönetim Kurulu heyeti yürütülen faaliyetler ve çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Yapılan ziyaretlerde
konuşan Başkan Doğan, TÜMSİAD’ın Türkiye ekonomisine
sağladığı katkının azami düzeye

çıkarmak için daha çok çalışarak üretmesi gerektiğinin altını
çizdi.

SÖYLEŞİ
rerek bu konu üzerine yöneldik
diyebiliriz.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston Dynamics Şirketi, robot üretiminde çığır açarak yakın bir zamanda robot
ordularının oluşumuna zemin hazırlayacak. Kuşkusuz teknoloji yalnızca günlük hayatta değil, savunma sanayiinde de önemli bir yer tutmuş durumda. Türkiye milli silah üretimi noktasında hayli mesafe aldı. Şimdilerde
Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (SİHA) üretimi konusunda genç araştırmacılar da teşvik ediliyor. Özellikle
TEKNOFEST, bu alanda kendilerini göstermek isteyen gençler için çok iyi bir fırsat. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliklere katılan Mostar Gençli Ebabil Takımı da bu çalışmalara katkı sunan ekiplerden biri. Takım lideri Tayfun Ergin’le yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini konuştuk…

YERLİ ÜRETİM
KONUSUNDA
ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ
Türkiye'de bu alanda yapılan
çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Teknolojik gelişmeler her geçen gün farklı boyutlar kazanıyor. Trend de SİHA ve İHA'lar.
Siz de bunlarla ilgili çalışıyorsunuz. Merakınız nasıl başladı?

Ü

						

Tayfun ERGİN:

TEMEL AMACIMIZ
ARKADAŞLARIMIZI
BU ÇALIŞMALAR İÇİN
TEŞVİK ETMEK…
Söyleşi: Erdem ÜDÜK

12

KASIM - ARALIK 2019

niversite ortamında ve
internet üzerinde takip
edebildiğimiz bilgiler dâhilinde otonom teknolojiler alâkalı
çalışmalar bir hayli artış göstermişti. Ülkemizde de bu konularda ön plana çıkan güzide
firmalarımız başarılı son ürünler
ortaya koymaktaydı. Bu mevzularla ilgili ulaşılabilir bilgiler ve
açık kaynak kodlu yazılımlar
da hobi sektörü diyebileceğimiz
kişisel ilgiler doğrultusunda yeterli kıvama gelmeye başlamıştı.
İTÜ’de almış olduğum Makina
Mühendisliği eğitimi sırasında
bitirme projesi olarak seçtiğimiz
“insansız su altı aracı tasarımı”
da bize bu tarz projelerdeki kullanılan ekipmanlar, yazılımlar
ve projeler arası benzeşimleri
tespit edebilme noktasında güzel bir tecrübe sağladı. Bununla
birlikte Süleymaniye’de bulunan
İstanbul Mostar Gençlik derneğimizdeki tematik kulüplerimizden birisi olan Elektro-Mekanik

Kulübümüzde farklı üniversitelerden, farklı bölümlerde okuyan ama ortak düşünceler ve
dertlere sahip olduğumuz bir arkadaş grubumuzun da olmasıyla birlikte, neden böyle bir ekip
kurup bu işlerle ilgilenmiyoruz
sorusunu sormak kendiliğinden
gelişti diyebiliriz. Peki ne yapalım sorusuna cevap ararken de
Türkiye Teknoloji Takımı (T3)
Vakfı ve paydaş kurumların aslında yine benzer düşünceler ve
teşvik amaçlı düzenlemiş olduğu
TEKNOFEST Yarışmaları bu
konuda hedef seçmek ve süreci
bu hedef doğrultusunda şekillendirmek için bir yol haritası
çizmiş oldu diyebiliriz. Ekibimizle yapmış olduğumuz istişareler sonrasında Savaşan İnsansız Hava Aracı - Sabit Kanat
kategorisini tercih ettik. Her ne
kadar istenilen görevler bizim
için başlangıç aşamasında zorlayıcı olsa da, bizden sonra da
derneğimizde bu işlerin devamlılığının sağlanması açısından
geliştirmeye açık ve bu proje
kültürünün oluşması ve sağlam
temeller üzerinde oturması adına farklı disiplinleri kapsayıcı
bir çalışma olduğuna karar ve-

Hâlihazırda ortaya çıkmış ve
kullanılır durumda olan son
ürünler dışında, test aşamasında yahut henüz proje aşamasında olan güzel çalışmalar
var. Genellikle savunma sanayi
odaklı çalışmaların ön planda olmasıyla birlikte aslında;
lojistik, fotoğraflama, sağlık,
kurtarma, tarım vb. gibi sosyal
anlamda da çözümler üreten,
kargo taşımacılığı, tarım ilaçlaması vb. görevler icra edebilecek İHA projeleri üzerinde
de çalışılıyor. Bunun yanında
kişisel kullanıma ve geliştirmeye
yönelik de hobi anlamında bu
işlerle ilgilenmek isteyen kesime de çözümler üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz
ürünlerin ortaya çıkartılması
için gerekli alt ekipmanların
yerli çözümler dâhilinde yapılabiliyor olması ve bu donanımların da yerli üretiminin olması
gerekiyor. Ülkemizde yapılmaya
başlayan yarışmalarla ve hobi
amaçlı kullanımla birlikte bu
yöndeki ilgi ve ihtiyaç azımsanamayacak ölçüde arttı. Her
ne kadar savunma sanayisi için
üretilen ürünlerdeki yerlilik ve
millilik oranı yükselmekte iken
kişisel kullanım ve bu tarz geliştirme projelerindeki kullanılabilecek elektronik ürünler genellikle yurtdışı kaynaklı oluyor.
İmkanlarımız ölçüsünde temin
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SÖYLEŞİ
edebileceğimiz ürünleri yerli
üretim olarak piyasada bulamıyoruz, dolayısıyla bu konu
üzerinde de çözümler üretilmesi ve bu açığında kapatılmasına
yönelik çalışmaların yapılması
gerektiğini düşünüyorum.

görev sorumlularıyla birlikte,
bu alt görevlerde yer almak isteyen, bizimle birlikte bu işleri
tecrübe edip bizden sonrada bu
işleri devam ettirmesini umut
ettiğimiz yardımcılardan oluşan
bir sistem düzenledik. Tabii ki

Projenizden bahseder misiniz?
Mostar Gençlik çatısı altında bu işe nasıl başladığımızdan
bahsetmiştim. Savaşan insanız
hava aracı-sabit kanat kategorisinde istenilen görevler; aracımızın otonom bir şekilde kalkış
ve iniş yapabilmesi ve aynı zamanda otonom bir şekilde uçuş
yapabilmesi şeklindeydi. Bunun
yanında, aynı anda havada bulunacak olan diğer İHA’larla
birlikte, savaş uçaklarının birbirini vurmak için “it dalaşı”
diye tabir edilen olayın, otonom
bir şekilde ihamız tarafından
yapılabilmesi istenilmekteydi.
Yani, otonom bir şekilde diğer İHA’ların tespit edilmesi ve
İHA’mızın ön tarafında bulunan
sabit kamerayla birlikte fiziksel
vurma olmadan kamera üzerinden 4 saniye boyunca rakip
İHA’yı takip ve kitleme yapması istenilmekteydi. Round bazlı
olarak 15 dakikalık uçuş ve her
otonom görev, kilitleme ve kilitlenilme gibi durumlar için artı
ve eksi puanlı bir düzen oluşturulmuştu. Bütün bunları bir
arada düşünecek olursak; çoğu
projede olduğu gibi tasarım,
imalat, elektronik donanım,
haberleşme, yazılım vb. gibi alt
görevler ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda, farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarımızı bilgisi ve ilgisi yönünde alt ekiplere ayırdık
ve her alt bölümde bir sorumlu
belirledik. Takım lideri ve alt
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bu iş bir öğrenci projesi olduğu
için imkanlarımız ölçüsünde
bazı şeyleri yapmak durumunda
kaldık ama öğrenilen bilgiler
ve alınan tecrübeler aslında
daha iyi imkânlara sahip olduğumuzda da yapılabileceklere
bir temel oluşturuyor.

istasyonuyla gerekli veri iletişimi, haberleşme, görüntü aktarımı vb. içinde gerekli donanım ve
antenler içeriyor. Aynı zamanda
elle kontrol için de kumanda
kontrolü ve iletişimi, otonom
kitleme görevlerinin icrası içinde kamerayla birlikte görüntü
işleme ve takip sistemi için gerekli donanımsal ve yazılımsal
bileşenler içeriyor. Fazla detaya
girmeden kısaca bahsetmeye çalışmama rağmen, aslında böyle
bir projenin birçok disiplini bir
arada bulunduruyor olduğu
aşikâr olmuştur sanırım.
TAKIM ÇALIŞMASI ÖNEMLİ
Peki, böylesi önemli bir işte
ekip ruhunun yeri ve rolü nedir?

SİHA’mızın ismini “Ebabil” olarak belirledik ve takım adımızda dolayısıyla “Mostar Gençlik
Ebabil Takımı” olarak ortaya
çıktı diyebiliriz. Başlangıç olarak baz aldığımız 1453 mm kanat boyu olan, Canard tipi diye
tabir edilen manevra kabiliyeti
nispeten yüksek, 6-7 kg civarında ve yaklaşık 25 dakikalık
uçuş sağlayabilecek bataryalı
ve elektrik motorlu bir tasarım
oluşturduk. Mekanik bileşenler
yanında, otonom görevler icra
edebilmesi için gerekli elektronik donanım, algılayıcılar ve yer

Bireysel farkındalıklar ve becerilerle beraber, farklı disiplinler içeren böyle bir projenin alt
görevlerinin sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi ve son ürün
olacak sistemin uyumlu bir
şekilde çalışabilmesi, tabii ki
bu işi yürüten ekibin de uyumlu
bir şekilde çalışabilmesiyle
elzem.

Yarışma açısından değerlendirecek olursak; takvime göre istenilen raporlamaların hazırlanması
ve elemelerden geçilmesi, aynı
zamanda belli bir zaman içerisinde bu işin yapılması gerekliliği, devam eden başka yoğunluklarla birlikte, sorumluluk alma
ve gerektiğinde gösterilmesi gereken fedakârlığı da beraberinde
getirmektedir. Teknik mevzular
harici ekibin birbiriyle iletişimi
ve uyumu, ekip içi psikolojik
etmenlerin yönetilmesi, bireysel
olarak sorumlulukların yerine
getirilmesi, ki yerine getirilmeyen her görevin projenin aksamasına sebep olduğu bilincinin
elde edilmesi ve bu doğrultuda
gerekli disiplinin sağlanması
gayreti, başkalarının hakkına
riayet edilmesi, birbirine destek
olunması ve bilgi aktarımı, zorluklarla karşılaşıldığında yahut
stres altında da bu işin sağlıklı
bir şekilde yürütülebilmesi gayreti, aslında teknik bir proje gibi
gözüken bu sistemde belki de
işin daha önemli diğer yarısı olarak görmemiz gereken takım çalışması adına ayrı bir psikolojik
ve sosyolojik proje olarak bile
değerlendirebiliriz. Bu yöndeki
kazanımlar sadece bu proje için
değil, bundan sonraki hayatımızı da şekillendirebilecek tecrübeler olarak önem içermektedir.
Önümüzdeki yıl TEKNOFEST'te yapılacak yarışmalara
gireceksiniz. İddialı mısınız?
İddialı olmak eğer katıldığımız
yarışmalarda 1. olmaksa, evet
öyle bir niyetimiz var inşallah.
Lakin bizim

niyetimiz daha çok, bu işlerle
uğraşan arkadaşlarımızın
artması ve dolayısıyla hem
kendimiz için okullarımızda
gördüğümüz teorik bilgi haricinde, uygulama anlamında
bu işlerle uğraşarak kendimizi
geliştirmemiz ve bunun sonucunda da ülkemiz adına yapılan
güzel işlerin daha da artmasını
sağlayabilmektir.

Her ne kadar 1. olunmasa da bu
süreçlerde edinilen birçok bilgi,
her yaşanılan sıkıntıdan edinilen
tecrübe ve kazanılan birçok başarı var aslında ve bunlar da yabana atılacak emekler değildir.
Mostar Gençlik çatısı altında da
proje kültürünün daha çok yerleşmesi ve bu yönde yapılan pro-

jelerin çeşitliliğinin de artmasını
istiyoruz. Mezun durumda olup
bu projeye devam edemeyecek
olan arkadaşlarımız ve ekibe
yeni dahil ettiğimiz arkadaşlarımız olacak ve bu süreçte devam
eden, yine otonom görevler icra
edebilecek “insansız su altı aracı” ve “drone” diye tabir edilen
“döner kanatlı İHA” projelerimizde olacak inşallah. Başka
arkadaşlardan oluşan diğer bir
ekipte, Roboik yarışmasında
“otonom kara aracı” üzerinde
güzel çalışmalar sergiledi. Bu
tarz projelerin daha da artarak,
bütün illerdeki Mostar Gençlik
derneklerindeki öğrencilerimizin bu işlere dahil olmasını ve
bunların TÜMSİAD gibi kuruluşlarla maddi ve manevi olarak
desteklenmesini umut ediyoruz.
TEKNOFEST, Roboik vb. yarışmaları düzenleyerek bu konuda bir hedef ve teşvik oluşturan
bütün kurum ve kuruluşlara da
teşekkür ediyoruz.

KASIM - ARALIK 2019
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ADVERTORIAL

TÜRKİYE’DE YEPYENİ BİR
SANAYİ DÖNEMİ
BAŞLIYOR!

Bölgesel ve küresel ölçekte
konut, ticari ve sanayi gayrimenkul projeleri geliştiren gayrimenkul yatırım alanında sektörde öncü kuruluşlarından biri

G

elişen, değişen ve dönüşen üretim modelleri
beraberinde üretim atölyelerinde, iş yerlerinde, depolama
alanlarında ve fabrikalarda da
değişim ihtiyacını beraberinde getirdi. Teknolojik üretim
araçlarının yapısal özellikleri,

16
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üretim hızlarının ve hacimlerinin da artmasına sebep
oldu. Bu durum yüksek tavan
ölçüsüne sahip, tırların rahatça dolaşabileceği geniş yolların bulunduğu, yüksek enerji
ihtiyacını cevap verebilecek
elektrik altyapısı ve yüksek

olan AL ZAMIL ve özellikle
fabrika, tesis, depo, toplu konut, altyapı, İKSA inşaatlarında
hizmet veren Etiman Grup ortaklığı ile Esenyurt’ta inşaatına

devam edilen ve 2020 yılında
tamamlanması planlanan
Modern Sanayi Merkezi, üretim
ve depolama alanında ihtiyaç
duyulan tüm özelliklere sahip.

tonajda depolamaya imkan veren yüksek performansla statik
çözümleri olan iş yerlerine, sanayi merkezlerine duyulan ihtiyacı da artırdı.

KASIM - ARALIK 2019
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ADVERTORIAL

28 dönüm arsa üzerine 100.000 m2 alana
inşa edilen ve 76.000 m2 kullanım alanına sahip bu dev proje, modüler yapısı ile 200 m2’den
13.000 m2’ye kadar her ihtiyaca uygun depolama alanları, fabrika ve iş yerleri ile hem üretici
hem de yatırımcılar için kazandıran gerçek yatırım fırsatı sunuyor.

ADVERTORIAL
Modern Sanayi Merkezi, 7
metre yüksek tavan ölçüsü, tüm
katlarda tır dolaşımına imkan
veren 13,50 genişliğindeki iç
yolları, talebe uygun yüksek
enerji ihtiyacını karşılayabilecek
elektrik altyapısı, dört tarafında
bulunan geniş tır rampaları, ağır
tonajlı yükleri taşıyabilen statik

çözümleri ve İstanbul’un her
yerine kolayca ulaşılabilen eşsiz lokasyon özelliklerinin yanı
sıra benzersiz ödeme koşulları
ile de üreticiler, yatırımcılar ve
girişimciler için kaçırılmayacak
bir fırsat.
				

Modern Sanayi Merkezi, üretim
ve kazancık merkezinde olmak
isteyen üreticileri, yerli ve yabancı yatırımcıları, girişimcileri
Esenyurt’ta bekliyor!

MAKALE
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FİNANSAL KÜRESELLEŞMEDE
TEHDİTLER FIRSATLARA
DÖNÜŞ(TÜRÜL)EBİLİR Mİ?
Prof. Dr. Semih YILDIRIM
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MAKALE

Küreselleşme belirli koşul
ve durumlarda güzel ve refah
artırıcı bir güç olabildiği gibi
belirli dönemlerde ekonomik ve
sosyal yıkımlara neden olabilen karanlık bir yüze de sahip.
Bu önemli politika alanının
temel sorunlarına çok daha
dikkatlice kafa yorup uygun bir
anlayış geliştirmek gerekiyor.

D

ünyamız son otuz yılda yeni bir ekonomik
yapının ortaya çıkışına şahit
oldu. Herkesin kendi ölçeğinde
bir pay sahibi olduğu ama hiç
kimsenin tek başına kontrol
edemediği bir piyasa olarak tanımlayabileceğimiz entegre bir
yapı bu. 1990'lı yıllarda coğrafi sınırları kaldıran teknolojik gelişmeler dünyamızı adeta
küçük bir köy haline getirirken
insanlığa tarihin üçüncü ekonomik devrimini yaşattı. İnsanlık
tarihinde tarım devrimi kabaca
üç bin yıllık uzun bir süreçten
ibaretken, sanayi devrimini
gerçekleştirmek yaklaşık üç
yüz yıl aldı. Teknoloji destekli küresel devrim ise sadece 30
küsur yılda gerçekleşti. Bugün
hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olan e-mail kavramının
daha 1990’ların başında günlük hayatımızda bir karşılığı olmadığını hatırlayalım. Bu yeni
ekonomik yapı genel anlamda
daha önce emsali görülmemiş
bir refah ve gelişmişlik sağlasa
da, içerik ve etki alanını yeni
yeni tecrübe etmeye başladığımız krizler ve riskleri de beraberinde getirdi.
Her ne kadar doğrudan
24
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yabancı yatırım ve ticaret önemli unsurları olsa da küreselleşme
kavramının birden fazla anlamı
var. Küreselleşmeyi, ulaşım ve
iletişim maliyetlerini azaltan
teknolojik gelişmelerle fertlerin,
ticarî malların ve bilginin serbestçe dolaşımına imkan veren
fikir ve politikalar sayesinde ülkeler arasındaki her türlü sınır
ve engellerin kaybolduğu entegre bir dünyaya gidiş olarak
tanımlayabiliriz. Bugün internet
sayesinde Hindistan’ın ücra bir
köyünde hasat ettiği ekini pazara götüren bir çiftçi, dünyanın
öteki ucunda bulunan Chicago
Ticaret Borsası’nda belirlenen
fiyatlardan ürününü satabiliyor.
Uçak bileti satın almak isteyen
Amerika’lı bir tüketici, ilgili havayolu şirketini aradığında telefonun diğer ucunda Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yerleşik
bir çağrı merkezinde aksansız
İngilizce konuşabilen bir müşteri temsilcisi ile muhatap olduğunun farkında bile değil.
KÜRESELLEŞMENİN
TARİHÇESİ

Finansal ve ekonomik entegrasyonu da içine alan küreselleşme
olgusu aslında kökleri Mezopotamya orijinli Babil ve Acem
krallıkları ile kadim Yunan ve
Roma İmparatorluğu dönemlerine uzanan ve özellikle Rönesans
devrinden bu yana iyi bir şekilde
kayıt altına alınmış oldukça eski
bir süreç. Bu uzun yıllara yayılmış tarihî süreçte küreselleşme
olgusu yayılma ve gerileme,
büyüme ve çözülme gibi çeşitli
safhalar tecrübe etti.

19. yüzyılın sonlarına doğru
küresel ekonomi Batı Avrupa ve
Kuzey Amerika’da hayat standardının yükselmesine imkân
tanıyan sınır ötesi mal ve sermaye akışının gayet serbest olduğu bir döneme şahit oldu. 20.
yüzyılda ise sert ve beklenmedik
ekonomik bozulmaların yaşandığı ve küreselleşmenin geriye
doğru gittiği bir döneme girildi.
İkinci Dünya Savaşı’nı takiben
teknolojik gelişmelerin desteğiyle ve uluslararası ekonomi
politikalarında ülkelerin ortak
bir bakış akışı benimsemesiyle yeni bir safhaya girildi. Son
otuz yılda uluslararası ticaret
ve sermaye akışının önündeki
engellerin azalması ile küreselleşmenin bu son safhası önceki
yüzyıldakine göre dünyanın çok
daha geniş bir bölgesinde üretim ve hayat standardının artmasına imkân sağladı. Küresel
ekonomi ile bütünleşen ülkeler
ve bölgelerde, sefalet ve yoksulluk azalarak daha geniş ve zengin bir orta sınıf meydana çıktı.
Giderek büyüyen uluslararası
ticaret ve sermaye akışının beslediği finansal küreselleşmenin
önemi, özellikle ABD ve Avrupa’da baş gösteren son krizlerle
birlikte arttı. Akademik kurumlar, araştırma merkezleri ve politika üreten çevrelerde görülen
küreselleşme ile ilgili tartışmaların yoğunluk ve kapsamı konunun artan önemine işaret
ediyor. Kimileri küreselleşmeyi
büyümeyi teşvik eden mucize
bir iksir olarak görürken kimisi
de bünyesinde yönetilemeyecek
kadar büyük riskleri barındıran
bir felaket olarak tasvir ediyor.
İşin ilginç tarafı ise konuyla ilgilenen ciddi araştırma

MAKALE

programları tarafından yapılan
kapsamlı araştırmalar çoğu zaman birbiri ile çelişen sonuçlar
üretiyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı dünya çapında
ünlü araştırmacı ve analistlerin
görüşleri de tamamen farklı kutuplarda yer alabiliyor.
KÜRESELLEŞMENİN
REFAH ARTIRIRCI
CÖMERT YÖNÜ

Uluslararası piyasalarda geçerli olan düşük kredi maliyetleri,
bu ülkelerin yatırımlarını yerli
tasarruflara kıyasla çok daha
ucuza finanse etme imkânı
sağladı. Aynı şekilde gelişmiş
endüstriyel ekonomiler, gelişmekte olan ülkelere yaptıkları
yatırımlar sayesinde bir yanda
portföy çeşitlemesiyle risklerini
dağıtırken diğer yanda kendi iç
piyasalarına göre daha yüksek

getiriler elde ederek zenginliklerini artırdılar. Ayrıca yabancı
banka ve finans kuruluşlarının
kendi iç piyasalarında faaliyet
göstermesine müsaade eden ülkeler, bu sayede kendi kurumlarının modern yönetim ilke
ve yöntemlerini öğrenip daha
profesyonel ve disiplin içerisinde çalışarak verimliliklerinin
artmasına katkıda bulundular.
Bundan da önemlisi,

Finansal küreselleşmenin refah artırıcı cömert bir tarafı olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Örneğin gelişmekte olan birçok ülke son ekonomik krize kadar küresel piyasalardan temin ettiği ucuz sermaye sayesinde ihtiyaç
duyduğu yurtiçi yatırımlarını gerçekleştirmeyi başardı.
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MAKALE
hükümetler finansal küreselleşme sayesinde piyasa disiplininin
önemini idrak ederek makroekonomik politikaları hoyratça
belirleyip uygulamanın ağır bir
maliyeti olduğunu kavramaya
başladılar.
KÜRESELLEŞMENİN
ÇİRKİN YÜZÜ

Bugün içinde bulunduğumuz
krizler ve bunların diğer ülkelere çabucak yayılma eğilimi
finansal küreselleşmenin çirkin
yüzünü temsil ediyor. Son otuz
yılda dünyanın nerdeyse dört
bir tarafında yaşanan makro
ekonomik ve mali krizler ile kur
dalgalanmaları, küreselleşmenin herkesin kazandığı bir
süreç olmadığını gösterdi.

Ekonomik ve mali dengelerin
bozulması, banka ve şirket iflasları, sermaye piyasalarındaki
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dalgalanmalar, döviz rezervlerinin tükenmesi, yerli paradaki
değer kaybı gibi ağır maliyetlere
yol açabilen bir süreçten bahsediyoruz. Küreselleşen piyasaların en belirgin özelliği ise borç
alan bir ülkenin kredibilitesine
ait piyasa algısının değişmesi durumunda bu ülkeye olan
sermaye akışının aniden kesilip
tersine dönmesi. Türkiye’nin
1994 ve 1999 yıllarında yaşadığı krizlerde bir gecede milyarlarca dolar yurtdışına kaçmıştı.
2001 yılında faturasını 56 milyar dolar ve yüzde 9,5 küçülme
olarak milletçe ödediğimiz krizin hatırası daha taptaze. Küreselleşmenin önemli bir dezavantajı da bir ülkede çıkan krizin
kısa sürede alâkalı alâkasız
diğer ülkelere kısa sürede yayılması. Hatırlarsak 2008 yılında
ABD’de konut ve kredi piyasalarında başlayan krizin Avrupa
ve Asya ülkelerine ulaşması çok
uzun sürmemişti. Ayrıca bu finansal krizler sebep oldukları
ciddi ekonomik durgunluklar

nedeniyle sistemi adeta işlemez
hale getirebiliyor.
Dolayısıyla birbirine entegre bir
şekilde işleyen küresel piyasaların faydaları olduğu gibi kusur
ve eksikliklerinin de olduğunu
unutmamak gerekiyor. Daha
genel bir ifade ile serbest piyasalar kaynakların etkin ve verimli
dağılımını temin etse de kusursuz değiller. Finansal küreselleşmeyi kategorik olarak iyi veya
kötü olarak tanımlamak işin
kolayına kaçmak olur. Küreselleşme belirli koşul ve durumlarda güzel ve refah artırıcı bir güç
olabildiği gibi belirli dönemlerde ekonomik ve sosyal yıkımlara neden olabilen karanlık bir
yüze de sahip. Bu önemli politika alanının temel sorunlarına
çok daha dikkatlice kafa yorup
uygun bir anlayış geliştirmek
gerekiyor.

MAKALE

Global rekabet düzeninde
rekabet gücünü arttırarak diğer
ülkeler karşısında ayakta kalabilecek konuma gelebilmesi
için ülkelerin ulusal, endüstriyel ve firma düzeylerinde
atılımlar yapması, bu bölgelerdeki aksaklıkları temizleyip
yeni ve güçlü başlangıçlara
fırsat vermesi gerekir.

İ

İŞSİZLİKTEN ÇIKIŞ
YOLU ARAYIŞI

GİRİŞİMCİLİK
Prof. Dr. Halit YANIKKAYA
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
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ş dünyasında yaşanan hızlı
değişimlerden tüm sektörlerin ve firmalarının etkilendiği,
yeni iş süreçlerinin ve üretim
tekniklerinin hızla işletme faaliyetleri içinde kendisine yer
bulduğu görülüyor. Bu yapısal
değişimin gerçekleşmesine yardımcı olan en güçlü faktör, yeni
üretim yapılarının ortaya çıkmasında öncü rol oynayan “girişimciler” dir. Çünkü, girişimciler sürekli ve hızlı bir şekilde
gelişen bilimsel ilerlemenin ve
yeniliğin ışığında ortaya çıkan
teknolojik fırsatları görebilen,
bunların ulusal ekonomiye nasıl
kazandırılabileceği konusunda
projeler geliştiren ve bizzat gerçekleştirilmesi için uğraşıyorlar.
Yapılan çalışmalardan yüksek
girişimcilik faaliyetleri olan
ülkelerin ekonomik büyümelerinin ortalamanın üzerinde gerçekleştiği ortaya çıkıyor. Fakat
ekonomik refah üzerindeki bu
olumlu etkinin yanında, girişimciliği son dönemde böylesine popüler yapan gelişmelerden
en önde geleni, girişimciliğin
işsizlik için bir çözüm olarak
görülmesi.
Dünya Girişimcilik Platformu (GEM) tarafından 29 ülke

arasında yapılan araştırma,
yüksek girişimcilik faaliyetleri
olan ülkelerin ortalama ekonomik büyümenin üzerinde gelişme gösterdiğini ortaya koyuyor.
İstihdam sorunlarının artması;
yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik
yapı; ekonomi ve işletme alanlarında

teorik gelişmeler ile girişimciliğin genel kabulü, girişimciliğin
1980 yılı sonlarında inanılmaz
bir popülerlik kazanmasına yol
açmış ve bir çok ülke girişimci
ekonomi oluşturmak için çeşitli
kamu programları hazırlayarak,
altyapılarını güçlendirmeye ve
girişimci sayılarını artırmaya
çalışmışlardı.

Devletin ekonomi üzerinde
oluşturduğu borç ve vergi yükü,
risk sermayesinin belirsizliği,
bilimsel gelişmelerin ekonomik
faaliyetlere iyi yansıtılamaması,
girişimcilerin önünde yer alan
devasa bürokratik engeller, işgücü piyasasının esnek ve etkin
olmaması, girişimcilerin çalışmalarının karşılığını yeterince

alamamaları, girişimciliğe hak
ettiği önemin verilmemesi vb.
girişimciliği kısıtlayan engeller,
bir yandan istihdamın azalmasına neden oluyor, işsizliği arttırı-

Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin en kısa zamanda
girişimcilerin önünde yer alan
engelleri ortadan kaldırıcı
önlemler almaları, hızlı atılım
yapmalarını engelleyen sistem
ve uygulamaları ortadan yok
etmeleri gerekiyor. Bu nedenle
her dönem karşımıza çıkan acil
önlem paketlerine ek olarak
girişimciliği destekleyen acil
planların uygulamaya konulması zaruri.

yor, Türk vatandaşının refahını
da azaltıcı önemli bir etki de
meydana getiriyor. Bu noktada
Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktör. Çünkü
girişimci, kendisinin veya başkasının inşa ettiği yenilikleri
ekonomiye kazandırandir. En
küçük bir yenilik dahi, üretim
sürecinde iyileştirmeler ve üretkenlik artışları sağlayabilir.
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İSTİHDAMDA ABD ÖRNEĞİ
Küreselleşmenin arttığı ve rekabetin yoğunlaştığı ekonomi
ortamında sadece Avrupa değil,
birçok ülke ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Bunların başında
istihdam sorunu var. Özellikle Avrupa Birliği’nde yaşanan
işsizlik sorunlarını araştıran
yetkililer ABD’de inşa edilen
istihdamda girişimciliğin çok
büyük bir katkısı olduğunu gördüler. Drucker yapmış olduğu
çalışmada, 1965-85 döneminde
nüfus 129 milyondan 180 milyona büyürken, çalışan ABD’li
sayısı 71 milyondan 106 milyona yükseldiği ifade ediliyor. 20
yıl içinde oluşturulan 35 milyonluk istihdamın 24 milyonu
sadece 1974-84 döneminde yaratılan yeni işler.

Drucker’a göre bu istihdam
artışının arkasındaki en büyük
itici güç girişimcilik. İstihdamın önünü açan bu “girişimci
ekonomi”, 1993-96 yılları
arasında ABD’de 8 milyon yeni
istihdam daha yaratmıştır.
Sadece yeni firmaların % 5 gibi
bir bölümü bu yaratılan istihdamın % 77’sini oluşturur.

İstihdam bu girişimciler yeni şirketler kurarak ekonomiye ivme
kazandırdılar.
Girişimciliğin
artması yeni kurulan şirketlerin
artmasıyla paralel olarak gelişti. Örneğin, ABD’de 20. yüzyıl başında yılda 200 bin adet
olan yeni kurulan şirket sayısı
1970’lerin ortasında 600 bin,
1996 yılında ise 3,5 milyon adete çıktı.
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Bu yüzden, KOBİ’lerin ilgi
odağı olması ve ekonomik kalkınmada oynayabilecekleri rol
incelenmeye başlandı. Büyük
ölçekli firmaların verimlilik sorunlarına karşın küçük ve orta
ölçekli firmaların esnek ve değişimlere açık yapıları ile çok
daha üretken olabilecekleri ve
daha çok istihdam sağlayabilecekleri düşünülüyor. Örneğin,
o dönemde yapılan bir çalışma
yeni ve büyümekte olan firmaların 1969-76 yılları arasında

istihdamın % 82’sini oluşturduğunu gösteriyor. Bu tür firmaların gündeme gelmesiyle girişimcinin önemini arttı. Çünkü o,
yeni firmalar kurarak ekonomiye istihdam ve üretkenlik artışı
getirdi. Fakat “girişimci ekonomi” sadece yeni şirketlerin kurulması ve kurulan şirketlerin
sürekli küçük ve orta ölçekli
kalması demek değil. Tam tersine, girişimci yeni kurduğu şirketin sürekli olmasını sağladığı ve
büyütebildiği ölçüde başarılı

MAKALE
bir girişimcidir. Buna en güzel örnek Microsoft firmasının
kurucusu olan Bill Gates. 1980
yılında 38 işçisi ve 8 milyon dolar geliri olan bu yeni ve küçük
firma, 1997 yılında 21,000 işçisi ve 15.1 milyar dolar satışıyla ABD’nin ve hatta dünyanın
sayılı başarılı firmalarından birisi haline geldi. Her ne kadar
bu örnekte Microsoft yüksek
teknoloji ise de, Drucker’ın da
gösterdiği gibi, istihdam artışı-
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nın sadece ileri teknoloji şirketlerinden geldiğini düşünmek yanıltıcı olur. 1965-85 döneminde
ABD’deki 40 milyon istihdamın
ancak 5-6 milyonu yüksek teknolojilere dayanıyor. Dolayısıyla, önemli olan ekonomide
istihdamı ve büyümeyi sağlayan dinamizmin oluşturulması.
Türkiye’deki bir çok ekonomik
ve sosyal sorunun çözümünde
anahtar rolü üstlenen özel sektörün bu sorunlu ekonomide

yeni gelir ve servet kaynakları
üretmedeki becerileri ve eski,
verimsiz işletmeleri verimli
olanlarla ikame ederek istihdama yaptıkları katkıyı arttırmaları girişimcilik güçlerinden
kaynaklanıyor. Bu bağlamda
büyük şirketler değişimde öncü
rol oynadıkları düşünülse de,
KOBİ’lerin esnek yapılarıyla bu
yeni yapıya büyük katkıda bulundukları kesin.

MAKALE
TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN
ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Türkiye’de hangi faktörler girişimcinin önünde büyük engel
oluşturuyor? Bir işletmenin açmanın kolaylık derecesine göre
yapılan sıralamada 2006 yılında Türkiye 175 ülke arasında
53. sırada. Forbes dergisinin
2003 yılında her bir ülkede vergi yükünün miktarına bakarak
yaptığı bir endekse göre Türkiye vergi cehennemleri sıralamasında 20. sırada bulunuyor.
Yani, devletin yüksek harcamaları, borçları yüksek vergiler ve
devletin ekonomiye aşırı katılımı özel sektörü ekonomiden
dışlaması; bir yandan yatırım
heveslerini zayıflatarak işsizliğin artmasına neden olurken,
bir yandan da servet birikimini
engelliyor. Ayrıca, küreselleşmenin ve bu sürecin önemli desteği
olan teknolojik gelişimin sonucu içinde bulunulması zorunlu
olan teknoloji yoğun piyasalarda faaliyet gösteren ve büyük
riskleri omuzlayan işletmeler
için risk sermayesinin yeterli
düzeyde bulunmaması.

Türkiye hem girdi maliyetlerindeki artış, hem de diğer
maliyet unsurları nedeniyle
rekabet gücünü kaybetmekte,
özellikle Çin ve diğer Asya
devletlerinin baskısını sürekli
hisseder hale geliyor. İşgücü
piyasasının yeterince etkin
olmaması nedeniyle, zamanla
işgücü maliyetleri artıyor ve
verimlilik düzeylerinde de hızlı
düşüşler yaşanıyor.
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Bu noktada işgücünün eğitim
için çok istekli olmaması, buna
gerek duyulmaması da işgücünün diğer ülke piyasaları karşısındaki gücünü zayıflatıyor.
Bu faktörler incelendiğinde
her birisinin oldukça önemli sonuçlar doğurduğu, hem girişimcilik hem de ekonomik gelişim
açısından önemli engellemeler
yaptığı görülüyor. Bu noktada
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal politikalar açısından doğru
konumlanamadığı
kolaylıkla
söylenebilir. Bu başarısızlığı ortadan kaldırabilmek, sonuçlarını hızla alabilmek için ekonomideki tüm alanlara doğrudan
eğilinmesi ve hızla sistematik
politikalar geliştirilip, uygulamaya konulması gerekiyor.

ilgili olarak belirsizlik kavramı
Türkiye ekonomisinde önemli
bir faktör durumunda. Belirsizliklerin temel kaynağı yüksek
enflasyonun düşmesine rağmen
halen yüksek faiz hadleri, döviz kurlarındaki belirsizlikler
ve siyasal-ekonomik kredibilite
sorunları.
Ülke ekonomisinde etkin çalışmayan sektörlerinin çokluğu,

ülke kaynaklarının boşa harcanmasına neden oluyor. Hangi
sektörlerin başarılı, hangilerinin
etkin çalışmadığını belirleyen
çalışmaların eksikliği de ülke
yatırımların uygunsuz/verimsiz
alanlara kaymasına sebebiyet
veriyor. Bu durum her türlü
kaynağın öneminin gittikçe arttığı küresel rekabet düzeninde
ülkenin başarıyı yakalama ve

sürdürme şansını azaltmakta,
rakip ülkeleri yakalamayı güçleştiriyor.
Ülkelerin temel hedefi vatandaşlarının yaşam standartlarını
arttırarak refah ve mutluluk
içinde yaşamalarını sağlamak.
Global rekabet düzeninde rekabet gücünü arttırarak diğer
ülkeler karşısında ayakta kalabilecek konuma gelebilmesi için

ülkenin ulusal, endüstri ve firma
düzeylerinde atılımlar yapması,
bu bölgelerdeki aksaklıkları temizleyip yeni ve güçlü başlangıçlara fırsat vermesi gerekir.

SONUÇ
Ülkemizde yatırım-istihdam
politikaları, kaynak yetersizliği
nedeniyle etkin bir şekilde uygulanamıyor ve yüksek iç borçlanmayla gelen olumsuz faiz
yükselişleri, iktisadi faaliyetleri
üretkenlikten ziyade rant-arama yönündeki spekülatif davranış kalıplarına yöneltiyor.
Belirsizlik ortamında yatırım
teşviklerinin yatırımları uyarıcı bir motivasyon olma niteliği
önemli ölçüde ortadan kalkıyor,
teşvikler üretken yatırımlar için
cazip ve uyarıcı olamıyor. Ülkemizde “Kalkınmada Öncelikli
Yöre” kavramının gerektirdiği
uygulama geniş tutulduğundan
teşvik kaynakları bu alan için
yeterli olmadığı gibi, bölgede
kurulan tesislerin “ileriye” ve
“geriye” bağlantılarının zayıflığı nedeniyle de yatırım ve
üretim faaliyetleri umulan sonuçları vermedi. Yatırımlarla
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SURİYE TÜNELİNDE
İSTİKRAR IŞIĞI
GÖRÜNDÜ
İbrahim BARAN
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Ankara Zirvesi, 2011’den
itibaren süregelen iç savaşın
noktalanması için ciddi bir
eşik oldu. Ve bu eşik başarıyla
aşıldı. Türkiye, Suriye ile yüksek düzeyli görüşmeye sıcak
bakmasa da daha alt seviyede
masaya oturulacak. Öyle
umuyoruz ki, ülkede cinayetler
ve insanlık dışı muameleler bir
an önce sona erer ve Suriye en
kısa zamanda istikrarlı günlerine geri döner.

S

uriye krizi, insanlık tarihinin en acı hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Oysa, 2011’de hepimizin bir
umudu vardı: Demokratik mekanizmaları harekete geçirmesi beklenen, ancak inadından
bir türlü vazgeçmeyen Beşşar
Esed’in sivil eylemler sonucu
koltuğunu terk ederek yüz yıl
kadar önce aynı devletin çatısı
altında yaşadığımız Suriyelilerin tam anlamıyla özgürlüğe
kavuşması. Aslına bakılırsa
Baas rejiminin lideri, Türkiye
ile kurduğu oldukça üst düzey
ilişkilerin neticesi olarak eski
günlerin geride kaldığına, ülkesinin daha özgürlükçü bir
yaklaşım sergileyeceğine dair ip
uçları vermeye başlamıştı. Öyle
ki, Suriye adeta Türkiye’ye eklemlenmiş gibi görünüyor; vize
uygulamasının
kaldırılması,
inşa edilen ticari ve kültürel
ilişkiler Fransızların kontrolünde kurulan güneydoğu komşumuzun geleceği için umut vaad
ediyordu.

İngiltere’de eğitim almış, Batı’yı gören, babası gibi zor bir karakterin
ardından diyaloğa açık, hürriyetleri önceleyen profil çizen Beşşar
Esed’in kendi halkını gözünü kırpmadan, bu kadar pervasızca ve
vahşice katledeceği o dönemde gündeme getirilse kimse inanmazdı.
Sonuçta Arap Baharı diye adlandırılan, fakat bu coğrafya için kara kışa
evrilen süreçle birlikte kendisine tepki olarak başlayan sivil ayaklanma
bir süre sonra iç savaşa dönüştü ve bugün içinden çıkılmaz bir hale
geldi.

Türkiye uzun yıllar, sağında
solunda oluşturulan ateş çemberini, aynı inancı, tarihi ve kültürel mirası paylaştığı kitlelerin
maruz kaldığı zulümleri -konjonktür gereği- direkt müdahil
olunmamasını öngören “yurtta
sulh, cihanda sulh” yaklaşımını
merkezde tutarak bir diplomasi stratejisi belirlemişti. Fakat,
2007’de artık siyaseten muktedir hale gelen iktidar yavaş yavaş kabuğunu kırmaya ve gücü
nispetinde mazlum coğrafyalara
el uzatmaya başladı. Karşılığını
da buldu ve dünyanın dört bir
yanında beklenen, umut beslenen bir devlet haline geldi. Belki

de bu hissiyatın verdiği güçle,
Suriye’de de zorba bir rejime
karşı halkı örgütleme ve küresel
döngünün en önemli aktörlerinden birinin desteğini arkasına
alarak ülkeye müdahale etme
yolunu gözetti. Fakat maalesef,
sonuç olarak ne Türkiye’nin ne
de tam anlamıyla bağımsız bir
rejime sahip olmak isteyen Suriyelilerin beklediği şeklinde tezahür etmedi. Bilançoda ölü sayısı
milyona yaklaştı, milyonlarca
insan da mülteci durumuna düştü. Ortadoğu’nun merkezi denilebilecek bir bölgede, tarihin en
acımasız mücadelelerinin yaşandığı Mezopotamya’nın
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kenarında çıkarılan yangına,
olması gerektiği gibi müdahale edilemedi. Merhum Enver
Paşa’nın yüz yıl önceki gözü
karalığı, az kalsın bir milletin
geleceğine sebep olacaktı. Tarih tekerrür etti ve maalesef biz
aynı hatayı bir kez daha tekrarlamış olduk.
Uluslararası ilişkilerin temel
dinamiklerinden biri de hiş
şüphe yok ki eskilerin “zararın
neresinden dönersen kârdır”
diyerek özetlediği hatada ısrar
etmemek olsa gerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016’da yayınladığı bir bayram mesajında
“Suriye meselesinin, terörün,
suni gerilimlerin sebep olduğu
krizleri aşıp, kopan ilişkileri
yeniden tamir ediyoruz. Yolumuza çıkan engelleri, bir bir
kaldırıyoruz” diyerek, tadilat
devrinin başladığını ilan etmişti.
Peş peşe yaşanan krizlere rağmen, Türkiye Suriye konusunda
doğru hamleler yaparak gerginliği asgariye düşürmeye çalıştı. Rusya ve İran’ı karşımıza
alarak Suriye’de lehimize adım
atamayacağını farketti ve Astana Barış Görüşmeleri’yle başlayan, Soçi’deki üçlü müzakereyle
sürdüren; Ankara’da geçtiğimiz
ay Putin, Ruhani ve Erdoğan
arasında yapılan toplantıyla iyiden iyiye teşekkül eden yeni bir
atmosferin oluşmasına öncülük
etti. Ankara Zirvesi sonuçları
itibariyle, 2011’den beri süregelen insanlık dramının nihayete
erdirilmesinin kilometre taşlarından biri.
ÖNCELİKLİ HEDEF
ANAYASA KOMİTESİ
Ankara Zirvesi’nde öncelikle
ülkede bir Anayasa Komitesi
kurulmasına dair mutabakata
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varıldı. Hatta komite üyelerinin kimlerden oluşacağı bile
görüşüldü. Bu, Suriye krizinin
çözülmesine ilişkin en mühim
köşe taşlarından biri. Zira, komite mevcut durumun analizini
yaparak geleceğe yönelik çözüme ilişkin bağlayıcı kararlar
alabilecek. Rusya ve İran’ın da
desteklediği oluşum, Esed rejimi
tarafından da makbul sayılacak.
Ankara Zirvesi’nin sonrasında Suriye devlet televizyonuna
konuşan Dışişleri Bakanı Velid
El-Muallim, komitenin ilk toplantısını 30 Ekim’de Cenevre’de
yapacağını ifade ederek, dışarıdan bir müdahale söz konusu
olursa çalışmaların askıya alınacağını, Anayasa Komitesi’nin
bağımsız bir zeminde hareket
edeceğini vurguladı. Zikredilen
tarih bile, ülkedeki gerilimin
sona erdirilmesine ilişkin çabaların kısa sürede yürürlüğe gireceğini gösteriyor.
RUSYA HER ŞEYE RAĞMEN
“KISITLI HAREKÂT”TA
ISRARCI
Yüzyıllardır, sıcak denizlere
inme politikasının hayata geçirmeye çalışan Rusya, Suriye iç
savaşıyla birlikte tarihinde belki
de ilk defa bu fırsatı yakalamış
durumda. Muhaliflere karşı,
Baas rejimine mühimmat, silah,
para ve asker yardımı yapan
Rusya, gelinen noktada istediğini almış gibi görünüyor. Beşşar Esed’i kontrolü altına alan
Kremlin yönetimi, elde ettiği bu
imkânı sonuna kadar kullanarak bölgenin yeniden şekillenmesinde ana aktör olarak rol
almayı amaç ediniyor. Mezkûr
olanakları lehine kullanmaya
devam etmek için de, hali hazırda sürdürülen çatışmalara mü-

dahil olmak ve Şam yönetimini
bu anlamda muhafaza etmeyi
amaçlıyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin özellikle istediği Rusya
merkezli harekatın sonlandırılması hususuna temkinli yaklaşarak, “kısıtlı harekât” yapabileceğini ifade ediyor. Buradan,
Putin’in Türkiye’nin taleplerini
hepten yok saymadığını ve fakat Suriye rejiminin hamiliğinden de taviz vermeyeceğini anlayabiliriz.
AMERİKA’NIN
STRATEJİSİ KARŞI NET
TAVIR
Ortadoğu’nun merkezi denilebilecek bu topraklarda kaosun
başladığı günden itibaren Amerika Birleşik Devletleri Suriye’ye
müdahil olarak, coğrafyada
kontrol altında alabileceği bir
zemin oluşturmayı amaçladı.
Irak savaşı yıllarında, Kürtlerle
birlikte hareket ederek Saddam
Hüseyin rejimini deviren ABD,
Suriye’de de Kürtler üzerinden
bir yol haritası geliştirdi. PYD ve
YPG’yi besleyip hem rejim güçlerini hem de Türkiye’yi tehdit
ederek, bir taşla iki kuş vurmayı
amaçlıyordu. Bir de DAEŞ faktörü var. Nereden ve ne zaman
ortaya çıktığı hayli tartışmalı
olan terör örgütü, ateş çemberi
içerisinde hangi küresel gücün
işine yarıyorsa ona göre hareket
etti. Yeri geldiğinde Amerika
Birleşik Devletleri, yeri geldiği
zaman Rusya tarafından kullanılan DAEŞ, Suriye iç savaşının
dünya siyasetinin gündemine
“kazandırdığı” en büyük kötülüklerinden biri oldu. Vekalet
savaşları kavramı, 11 Eylül saldırılarının ardından literatüre
girdi, şimdilerde ise yaygınlaştı.
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Ankara Zirvesi’nde ABD’nin
desteklediği PYD/YPG’ye karşı
da ortak tavır alınması kararlaştırıldı. Beşşar Esed’in Birleşmiş Milletler’e YPG ve PKK’nın
ayrılıkçı terör örgütü olduğuna
dair mektup yazması da konu
ile ilgili ortak bir kanaat oluşturulduğunun göstergesi. Amerika Birleşik Devletleri’ne bu
hususta net tavır alınarak, geri
adım atmasını sağlayacak diplomatik girişimlerde bulunulacak.
TÜRKİYE BÖLGEDE
KONTROL HAKKINI
DEVAM ETTİRECEK
Suriye’nin kuzeyinde ülkemiz
için tehdit unsuru olarak görülebilecek faktörlere karşı Astana
anlaşması gereği İdlib’te kurulan askeri gözlem noktalarının
faaliyetlerine devam etmesi,
Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden biriydi. Ankara Zirvesi’nde konu ile ilgili ifadelerin yer
alması, Rusya’nın Türkiye’nin
İdlib’te kurduğu gözlem merkezlerine ve burada bulunan
askeri varlığına ilişkin herhangi
bir rahatsızlık duymadığı, devam etmesi noktasında güvence
verdiği şeklinde yorumlanabilir.
Kurulan gözlem noktaları ile
birlikte, Türkiye hem rejim güçlerinin cephe hatlarını hem de
Hama ve Lazkiye’de bulunan
muhalifleri gözlemlemiş oluyor.
Rusya, bu hamleyle Türkiye’yi
devre dışı bırakmayacağını,
kontrolü altında bulunsa bile
Suriye rejiminin Türkiye’ye
karşı girişebileceği herhangi bir
saldırıya karşı kendisini savunma refleksine saygı duyduğunu
göstermiş ve dolayısıyla içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu
çözüm masasının işlerliği husu
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sundaki samimiyetini de ortaya
koymuş oldu.
RUSYA’YA GÖRE FIRAT’IN
DOĞUSUNDA REJİM
GÜÇLERİ BULUNMALI
DAEŞ, Baas yönetiminden
daha çok Türkiye’yi tehdit
ediyordu. Özellikle 2014’ten
sonra ülkemizde birbiri ardına
gerçekleşen DAEŞ saldırıları,
Türkiye için mücadele edilecek
tehditlerin listesinde örgütü ilk
sıraya yerleştirmişti. Girişilen
mücadelelerde önemli başarılar elde edildi. Türkiye’ye karşı
saldırılar düzenlemesi için adeta
kurmalı oyuncak fonksiyonunu
icra eden DAEŞ, şu sıralar her
ne kadar Afganistan’da konuşlandırılmaya çalışılsa da Fırat’ın
doğusunda güvenlik problemi
olarak az da olsa varlığını sürdürüyor.

Türkiye, Fırat Kalkanı harekâtı
ile DAEŞ’i etkisiz hale getirme sürecini büyük oranda
tamamlamıştı. Şimdi de
Fırat’ın doğusunun PKK/PYD
unsurlarından tamamen temizlenmesi için yeniden operasyon
yapmayı hedefliyor. Rusya ise
hâlâ DAEŞ tehdidine işaret
ederek bölgenin rejim güçleri
tarafından korunması hususunu
diretiyor.

kararlılığını ortaya koydu.
Fırat’ın doğusu konusu, öyle
görünüyor ki Türkiye ve Rusya
arasında yeniden masaya yatırılacak.
FIRAT’IN GÜNEYİNDE
BARIŞ KORİDORU
Kuşkusuz Ankara Zirvesi’nin en kritik adımlarından
biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
uzun zamandır ısrarla vurguladığı Suriye’nin içlerine doğru
oluşturulacak bir barış koridoru.

Fırat’ın doğusunda kurulacak
güvenli bölgeye, 2 milyona
yakın Suriyeli’nin yerleştirilmesi hedefleniyor. Hatta Erdoğan, şayet güvenli bölgenin
güneydoğu doğru Deyrezor
ve Rakka’ya kadar uzanması
halinde yerleştirilecek Suriyeli
sayısının 3 milyona yaklaşabileceğini ifade etti.

Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan
için yalnızca bir iç siyaset mevzuu değil. Mülteci sorunsalı,
uluslararası siyasetin en önemli tartışma konularından biri.
Tabii olarak inşa edilecek barış
koridoru yahut güvenli bölge,
Suriyeliler açısından mülteci
krizinin büyük ölçüde nihayetlendirilmesi anlamına gelecek.
Esed’in, silahlı eylemlere karışmış olsalar bile pişman olup
ülkelerine dönenlere yönelik af
çıkaracağının sinyallerini vermesi de barış adına umut verici
bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
İRAN’IN BEKLENTİSİ
ANKARA-ŞAM
İLİŞKİLERİNİN
NORMALLEŞMESİ

2005’ten sonra iyiden iyiye
gelişmeye başlayan, 2009’da vizelerin kaldırılmasıyla sınırların
da önemini yitirmesine dönüşen, ikili diyalogların kardeşlik
hukuku çerçevesinde seyretmeye başladığı Türkiye-Suriye iliş-

kileri, Arap Baharı’nın ülkeye
sıçramasıyla birlikte Cumhuriyet tarihinde hiç görülmediği
kadar kötü bir hale gelmişti.
PKK lideri Öcalan, Baba Esed
döneminde Suriye’de uzun süre
barındırılmış dönemin Mısır

Putin, “Kuzeydoğu bölgesindeki durum bizi endişelendiriyor. Çünkü DAEŞ hücreleri
aktif hale geliyor. İstikrarın sağlanması bölgenin kontrolünün
Suriye hükümetine geçmesiyle
mümkün olacaktır…” sözleriyle

KASIM - ARALIK 2019

43

MAKALE
Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in Hafız Esed’e Öcalan’ın
sınır dışı edilmesi hakkında
Türkiye’nin ciddiyetini anlatmasıyla sınır dışı edilmişti.
1998’de de terörle mücadelede
ortak adımları ihtiva eden Adana mutabakatı imzalanmıştı.
Buna göre: Suriye kendi topraklarından Türkiye’nin güvenlik
ve istikrarını tehlikeye atacak
eylemlere izin vermeyecek;
PKK’nın silah, lojistik ve mali

destek sağlamasına ve propaganda faaliyetlerine müsaade
etmeyecek; PKK’yı terör örgütü
olarak ilan edecek; diğer terör
örgütlerinin yanı sıra PKK ve
uzantılarının topraklarındaki
faaliyetlerini yasaklayacak; terör örgütünün topraklarında
eğitim kampı kurmasını ve ticari faaliyetlerde bulunmasına
müsaade etmeyecek; üyelerinin
transit yollarla üçüncü ülkelere gitmesini ve PKK ele başının

topraklarına girmesini engelleyecek, gümrük yetkililerine bunun için talimat verecekti. Şimdi
bir süredir Rusya, son dönemde
de İran; Türkiye-Suriye temasının hiç olmazsa 2011’den bu
yana uygulanamayan Adana
Mutabakatı zemininde yürütülmesini istiyor. Böylelikle Şam
yönetimi Ankara için terör unsuru haline gelen örgütlerle mücadele edecek, Ankara da Suriye topraklarına

harekât yapmaktan vazgeçmiş
olacak. Bir süre sonra da ilişkiler, normal düzeyde seyretmeye
başlayacak.
İSTİKRAR İÇİN KRİTİK EŞİK
ANKARA ZİRVESİ
Ankara Zirvesi, 2011’den itibaren süregelen iç savaşın noktalanması için ciddi bir eşik oldu.
Ve bu eşik başarıyla aşıldı. Türkiye, Suriye ile yüksek düzeyli
görüşmeye sıcak bakmasa da

daha alt seviyede masaya oturulacak. Lord Palmerston’un
diplomaside temel kural haline
gelen sözünü hatırlamakta yarar var: “ We have no eternal
allies, and we have no perpetual
enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow”
(Ebedi dostlarımız ve ebedi düşmanlarımız yoktur. Yalnızca çıkarlarımız vardır ve bu çıkarları
gözetmek bizim vazifemizdir.)

Türkiye de hem kendi menfaatleri hem de Suriyelilerin huzuru
ve güvenliği için Suriye rejimi
ile belirli kriterler çerçevesinde
müzakereleri hızlandıracak. Bu
durum, Esed’in bugüne kadar
kanla yazdığı hikayelerin onaylanması anlamına gelmiyor
tabi. Fakat, daha fazla masumun katlinin önüne geçilmesi
adına şart oldu.

Öyle umuyoruz ki, ülkede cinayetler ve insanlık dışı muameleler bir an önce sona erer ve Suriye en kısa zamanda istikrarlı
günlerine geri döner. Aksi takdirde bir türlü söndürülemeyen
yangın, yalnızca Türkiye değil
bütün dünyaya derinden etkileyecek başka olaylara neden
olacak.
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ENERJİNİN

TÜRKİYE
EKONOMİSİNDEKİ YERİ
Bekir AYDOĞAN
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Türkiye, başta TANAP ve Türk
Akımı olmak üzere birçok
enerji hattı projesiyle coğrafi
konumunu etkin bir şekilde
değerlendirdi. Üstelik attığı
adımlarla enerji diplomasisi
kapsamında uluslararası iş
birliği çabaları somut adımlara dönüştü. Enerji üssü ve
enerji koridoru olma yolunda
hedeflerini gerçekleştirirken,
ekonominin lokomotifi görevindeki enerji arzını da güvenceye
almış oldu.

T

ürkiye; enerji üretim ve
tüketim alanlarına yakınlığının, enerji koridoru ve enerji
üssü olmaya namzet stratejik
konumunun farkında olarak,
büyüyen ekonomisini destekleyecek kritik enerji anlaşmalarına imza attı. Enerji alanında
yürüttüğü aktif diplomasi ve
devam eden alt yapı faaliyetleri
ile hem büyüyen ekonomisinin
ihtiyacı olan enerji ihtiyacını
karşılamış hem de enerji akışında aracı ülke olmanın vereceği
ekonomik ve diplomatik faydadan yararlanmış oldu.
BÜYÜYEN EKONOMİ
ARTAN ENERJİ İHTİYACI
Son 10 yılda ekonomisindeki büyüme ile dünya genelinde
öne çıkan ekonomiler arasına
giren Türkiye, 2014 yılı başında
dünyanın 16. ve Avrupa’nın 6.
Büyük ekonomisi oldu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) ülkeleri içerisinde
2000’li yılların başından bugünlere kadar en fazla enerji talep artışıyla öne çıkan ülkemiz,
48
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Çin’den sonra elektrik ve doğalgazda en fazla talep artışı
yaşayan ikinci büyük ekonomi
konumuna geldi. Ekonomisindeki büyüme ile enerji talep artışı da hızlanan ülkemizin 2003
ile 2013 yılları arasında %5
oranında büyüyen ekonomisi
ve %5 oranında artan enerji
tüketimi ekonomi ve enerji ihtiyacının birlikte büyüdüğünü
gösterdi.

Büyüyen ekonomimizin
önümüzdeki yıllarda ihtiyaç
duyulacak enerji talebinde yeni
artışlara yol açacağı düşünüldüğünde, ülkemizin enerji tedarikinde güvenli, kalıcı ve en
az maliyetle çeşitli kaynakları
kullanarak belirleyeceği strateji
enerji politikamızda kilit bir rol
oynadığı aşikâr oluyor. Ülkemiz
önceliğin yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanılmasına verildiği, dışa bağımlılığın azaldığı, ithal enerji ile
kalan ihtiyacın karşılandığı ve
dağıtım ve depolamada bölgesel ve küresel anlamda enerji
arz güvenliği için öne çıkacak
bir ülke olmayı hedefliyor.

Şüphesiz büyüyen ekonominin
beraberinde getirdiği riskler de
mevcut. Makul fiyatlandırma
ve güvenli enerji tedarikinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi
için atılacak adımlarda bölgesel
ve küresel gelişmelerin ve enerji piyasasındaki değişimlerin
yakından izlenmesi gerekiyor.
Enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz, büyüyen ekonomisinin ihtiyacı olan enerji gereksinimini
karşılamak için Rusya’dan Hazar Bölgesine, Orta Asya’dan
Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yürüttüğü ekonomik
ilişkilerle enerji kaynaklarını
çeşitlendirmek için çalışmalar
yürüttü. Türkiye, bölgede ve
küresel ölçekte enerji ilişkilerini geliştirirken, son zamanlarda
petrol ve doğalgaz rezervleri ile
öne çıkan Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi ile başlattığı enerji
ilişkileri ile de yeni kaynaklara
kayıtsız kalmadığını gösterdi.
TANAP
Toplamda 1850 km’lik ana hattı olan Trans Anadolu Doğal
Gaz Boru Hattı Projesi, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’nden
üretilen doğal gazın Güney Kafkasya Boru Hattı ve Trans-Adriyatik Boru Hattı ile birleşerek

MAKALE
Türkiye üzerinden Avrupa’ya
taşınmasını amacıyla yapıldı.
Proje ülkemize Gürcistan sınırından girerek Ardahan’dan
Edirne’ye kadar 20 ayrı ilden
geçti ve Yunanistan’a bağlanarak Avrupa ülkelerine ithal edilmesi sağlandı.

Putin’in Türkiye ziyareti sırasında, Güney Akım Projesi’nin iptal
edildiğini ve bunun yerine Türkiye’nin de dâhil edileceği bir güzergâhı değerlendirmek istediklerini açıklaması üzerine, kamuoyunda
Türk Akımı olarak bilinen yeni bir Proje gündeme geldi. Karadeniz’in altından geçerek Türkiye’ye gelecek Rus gazının Bulgaristan
ve İtalya üzerinden Avrupa’nın ortasına, Avusturya’ya ulaştırılması
hedeflenen ve 470 kilometresi Türkiye’den geçecek hattın tamamlanmasıyla Avrupa enerji ithalatında önemli bir arz noktası olması
bekleniyor.

Bu projeyle Rusya ve Türkiye
arasındaki ikili ilişkilerde güven
nosyonu güçlendi, Avrupa’nın
enerji arzı denkleminde ülkemizin de var olması sağlandı,
artan enerji talebimizin karşılanmasında proje ortağı olarak
elde edilecek avantajlardan ya-

rarlanılmış oldu. Üstelik yaşanan krizlerle sürekli arz güvenliğimizi tehdit eden ve Ukrayna
üzerinden aldığımız Rus gazının
tedarikini riske atan konjonktürel gelişmelere karşı da önlem
alındı. Bu sayede söz konusu
proje ile ülkemizin enerji arz

güvenliği ile ilgili izlemekte olduğu; kaynak çeşitlendirilmesinin sağlanması ve kaynakların
sürdürülebilirliğinin korunması
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde somut bir adım atılmış oldu.
Türkiye, başta TANAP ve
Türk Akımı olmak üzere birçok

TANAP projesinin ana ortağı
olan Türkiye, enerjide Rusya
ve İran gazına bağımlılığını
azaltmayı planlarken bu projeyle enerjide geçiş ülkesi değil
merkez ülke olarak önemli bir
arter oldu. Avrupa’ya taşınan
enerjinin ülkemiz üzerinden
geçmesi ise Avrupa’nın enerji
güvenliğinin sağlanmasında
ülkemize söz hakkı verdi. Azeri
gazının Rusya’dan bağımsız
olarak Avrupa’ya taşınması
ülkemizi alternatif bir güzergâhın önemli bir merkezi olarak
öne çıkarttı.

Ayrıca projenin ülkemizden geçtiği 20 ilde hattın tamamlanması için yeni bir istihdam alanı da
oluştu. 2018’in ilk yarısında ilk
etabı başlayan TANAP projesi
ile ülkemiz, Azeri gazının Avrupa’ya taşınmasında istikrar ve
enerji merkezi olarak öne çıkarken projenin ana ortağı olarak,
büyüyen ekonomisinin ihtiyacı
olan enerjinin tedarikinde kendi enerji güvenliğini de sağladı
TÜRK AKIM

1 Aralık 2014 tarihinde Rusya
Devlet Başkanı Vladimir
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ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK

ORTA GERİLİM
TRAFO
SİSTEMLERİ

MOTOR
KONTROL
SİSTEMLERİ

ALÇAK GERİLİM
FABRİKA
SİSTEMLERİ
enerji hattı projesiyle coğrafi konumunu etkin bir şekilde
değerlendirdi. Üstelik attığı
adımlarla enerji diplomasisi
kapsamında uluslararası iş birliği çabaları somut adımlara

dönüştü. Enerji üssü ve enerji
koridoru olma yolunda hedeflerini gerçekleştirirken, ekonominin lokomotifi görevindeki
enerji arzını da güvenceye almış
ve böylece, ülkemizin enerji ala-

nında yaptığı her girişim ekonomik hedeflerimizi bir kez daha
gerçekleştirilebilir kılmış oldu.

KOMPANZASYON
SİSTEMLERİ

UPS ve
JENARATÖR
SİSTEMLERİ

–Montaj –Kurulum –Devreye Alma
Merkez : Erenler Mh. 1284. Sk. Mobilyacılar San. Sitesi No: 46/A, Erenler/SAKARYA
Tel
: 0533 487 72 14 • 0264 276 14 94 • 0264 276 14 95
E-Posta : info@erseelektrik.com
www.erseelektrik.com
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İnsanın kendine gelebilmesi,
modernliğin ontolojik saldırısıyla birlikte tarihten çekilen
rahmet, vicdan, varoluş ve
hakikat kaynağı nebevî solukla
yeniden soluklanabilmesine,
soluk alıp verebiliyor olmasına
bağlı.

S

İNSANIN KENDİNİ
YİTİRİŞ VE BİTİRİŞ
SERÜVENİ
Yusuf KAPLAN
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oru şu: Kendimizde miyiz?
Kendimiz miyiz? Bir kendimiz var mı hâlâ? İnsanlığın,
insanlığın bütün cemiyetlerinin
ve fertlerinin sorması gereken
ama hiç kimsenin, sormadığı,
soramadığı, sormaya yanaşmadığı asıl sorular bunlar. Neden
sormuyor veya soramıyor hiç
kimse bu soruları? Hiç şüpheniz olmasın ki, kendinde olamadığı, kendi olamadığı, kendi
olarak varolamadığı için. Sadece ve sadece hiç kimse olduğu
için. Hiçleştiği, hiçleştirildiği,
hiç kimseleştirildiği için.
İnsanın sorunu, varoluş sorunu: İnsanın insan olarak varolabilme sorunu, en temel sorunu
insanın. İnsan, Yaratıcı fikrini
yitirdiği günden bu yana, kendini de yitirdi ve bitirdi. Kendini
yitirdiği için de kendi dışındaki
dünyayı da bitirdi.
Âfâk’tan Enfüs’e… Mülk Âlemi’nden Melekût Âlemi’ne Yitik Hazine’nin İzini Sürmek…
İnsan, zübde-i âlemdir; âlemin
özü ve özetidir: Küçük âlemdir.
Âlem ise, “büyük insan”dır. İnsanın kendinde olabilmesi için,
kendi olabilmesi şarttır; insanın
kendi olabilmesinin şartı ise
kendi olarak varolabilmesidir.
İnsanın kendi olarak varolabilmesi, insanın kendini bula-

bilmesi ve bilebilmesiyle mümkündür. Bunun yolu da, âyette
(Fussılet: 41 / 53) sarahatle beyan edildiği üzere, önce âfâk’a,
yani “büyük insan” olarak tarif
edilen âlem’e / tekvînî âyet’e
açılabilmesi ve yönelebilmesi,
akabilmesi ve bakabilmesiyle
mümkündür. Başka bir deyişle, insan, dışına yönelemediği
sürece içine de açılamaz. İçine
açılamadığı sürece ise dışına
da bakamaz; dışarıya nasıl bakabileceğini bilemez. İç, dış’ın
(insan, âlem’in; başka bir düzlemde ise bâtın olarak insan, zâhir olarak âlem’in), dış da iç’in
(âlem de insanın) biri olmadan
ötekinin de tanınamayacağı aynasıdır.
Fakat asıl ürpertici nokta
şu: Çağımızda, modernlikle
birlikte, “ayna” metaforunda
mündemiç bulunan “ayniyet” /
benzerlik husûsiyeti, artık “gayriyet” / başkalık, hatta ötekilik
niteliğine
büründürülmüştür.
Hakikatte, biraz önce yazdığım cümlelerde de açıkça fark
edilebileceği gibi, iki mevcudiyet de, hem insan, hem âlem
olarak adlandırılır bizim geleneğimizde. Biri “büyük” insan,
diğeri “küçük” insan; veya biri
“büyük” âlem, diğeri “küçük”
âlem. Oysa

Tabiatı kontrol ve kolonize etmeye yöneldiği için tabiatı bitirmeye soyunmaktan, bunun
neticesinde de kendi tabiatını ve
dolayısıyla fıtratını da yitirme
ve bitirme kaderine mahkûm
olmaktan kaçınamadı.
İşte bu ayniyet niteliğinden
ötürü, insanın içine yönelebilmesinin varedici şartı, dışına
doğru yol alabilmesidir. Dışıyla
içi arasında muhkem bir köprü
kurabilmesidir. İnsanın dışıyla
içi arasında muhkem köprü kurabilmesi, peygamberlerle, peygamberlerin üfleyeceği diriltici
nebevî solukla mümkündür.
İnsan, ne kadar engin ve derinlikli bir şekilde dışına açılırsa, kendi içine de açıldığını
hisseder; bu yolculuk enginleştikçe, insan, yaşadığı mülk âleminde üstü örtülen ve keşfetmesi beklenen hakikate, ötelere,
perdelerin ötesinde uzanan melekût âlemine doğru azîm, azîz,
lezîz ve latîf koridorlar açıldığını görür ve hakikat’e kavuşur:
Hakk’ın yansıması ve yansıtıcısı nebevî hakikate yükselir, erişir ve zenginleşir: Kendini bilir,
kendini bulur ve kendine gelir:
Kendi olur.

modernlik, insan ile âlem arasındaki bu kopmaz irtibatı ve rabıtayı
kesip kopardığı ve “büyük âlem”in bütün özelliklerini bünyesinde
barındıran ve ilâve yükümlülüklerle donatılan “küçük insan”, bu özelliğinden ötürü daha aktif bir varoluşa sahip olduğu için, büyük âlem’i
kontrol ve kolonize etme çabasına ve canavarlığına soyunmaktan kendini alamadı: O yüzden, Yaratıcı’ya giden bir yol bulamadı: Âlem’i de,
Yaratıcı’yı da ötekileştirmekten ve sonuçta kendini yalnızlaştırmaktan
ve yok etmekten kurtulamadı.
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NEBEVÎ SOLUKLA
SOLUKLANMAK
Ne zaman ki, nebevî soluk, insana ulaşmışsa, işte o zaman,
insan soluk alıp vermeye başlamıştır. Ne zaman ki, insan nebevî solukla donanmışsa, işte o
zaman, insanlığı da âfâkla buluşturmuş; âfâk’a karşı yüklendiği sorumluluklarını hatırlamış, böylelikle yer gök bayram
etmiş, insanlık da huzur yüzü
görmüştür.
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Çağımızda insan yalnız, yapayalnız. Bir yandan uzayın uçsuz bucaksız
derinliklerine açılabilecek kadar teknik becerilere sahip; ama öte
yandan da, kendi dünyasının uzaylarında, derinlerinde şifrelenen,
dercedilen hazinelerden bîhaber ve bînasip. Dünyaya, dünyanın uçsuz
bucaksız köşelerine açılabilen insan, kendi dünyasına, iç dünyasının derinliklerine açılabilmekten mahrum. Mahrum; çünkü nebevî
soluk’tan mahrum.
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Peki, Batı uygarlığı, ne yaptı da,
insanlığın kendini yitirmesine
ve bitirmesine yol açan ontolojik bir “helâketin ve felâketin”
eşiğine fırlattı hem kendisini,
hem de bütün insanlığı?

O yüzden, âfâkla enfüs arasında
sarsılmaz bağlar, köprüler kuramıyor.
Oysa insan, nebevî solukla donanabilmiş olsa, uzayda
yaptığı maddî yolculuktan çok
daha esaslı, çok daha kanatlandırıcı, çok daha varedici enfes
ve derûnî yolculuklar yapabilir
iç dünyasının derinliklerinde.
İnsanın uzaya kadar açılması,
biraz da maddî dünyanın insanı
tatmin etmemesinin bir sonucudur; bir sonsuzluk arayışıdır; bir
başka dünya arayışıdır aslında.
Bu dünyanın, nebevî soluğun
çekildiği dünyanın yaşanılamaz,
katlanılamaz olduğunun ilânıdır aynı zamanda bu. İnsanın,
hayatın sırrını, varoluşun/un
sırrını merak edişinin bir sonucudur. Kendini hatırlama çabasıdır. Kendini, dolayısıyla kendinde dercedilen hakîkatin izini
sürme çabası.
Peki, insan kendini nasıl yitirdi ve bitirdi?
İNSANIN YİTİŞİ ve GİDİŞİ:
DEKADANS ve ONTOLOJİK
HELÂKET ve FELÂKET
Nietzsche, Batı uygarlığı58

nın en büyük düşünürüdür. O
yüzden, Batı uygarlığını anlayabilmek, ancak Nietzsche’yi
tanıyabilmekle
mümkündür.
Nietzsche, bize, “ahlâkımız, felsefemiz, dekadans biçimlerine
dönüştü” diye haykırmış ve modern / seküler Batı uygarlığının
insanlığı sürüklediği yokoluş ve
yok ediş serüvenini bu kısacık
ama anlamlı cümleyle özlü bir
şekilde özetlemişti.
Burada kilit kavram “dekadans” kavramı. Dekadans, “çözülme” demek, tek kelimeyle.
Ama biraz daha açarsak; dekadans, çürüme, hayatın yok olması, hakikatin yitirilmesi, insanın kendi hakikatini ve fıtratını
yitirmesi demektir. O yüzden

YİTİŞ’İN ve BİTİŞ’İN ADI:
BATI UYGARLIĞI ve
ONTOLOJİK SALDIRISI
Her şeyden önce, Batı uygarlığı, insanlığın, kendisi dışındaki
bütün medeniyetlerin, dinlerin,
kültürlerin veya düşünce sistemlerinin yürüyüşünü durduran bir saldırı üretti: Tarihte,
insanlık tarihin daha önceki
hiçbir döneminde, bir uygarlığın, dünya üzerindeki bütün
medeniyetleri yok ettiği bir saldırı gerçekleşmedi. Böyle bir
saldırı, ilk defa Batı uygarlığı
tarafından gerçekleştirildi.

Nietzsche, Batı uygarlığının, nedenlerle sonuçları birbirine karıştırdığını ve sonuçları nedenler olarak konumlandırmaktan kendisini
kurtaramadığını söyleyecektir. Yine bu yüzden, bir şeyin aslına,
künhüne vâkıf olmanın imkânları ortadan kalkmış olacağını için, der,
Nietzsche, “Batı uygarlığının insanlığa söyleyebileceği tek yeni şey,
yeni bir şey söyleyemeyeceği gerçeğidir.”
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MAKALE
İkinci olarak, Batı uygarlığının insanlığa karşı gerçekleştirdiği bu büyük saldırının
sonucunda, insanlık tarihinde
ilk defa, tek bir uygarlığın zeitgeist’ı (zamanın ruhu algısı),
yani sekülerleştirilmiş Tanrı,
evren ve insan kavrayışı, bütün
insanlığa önce sömürgecilik ve
emperyalizm süreçleriyle doğrudan saldırı yöntemiyle; postmodern dönemde ise televizyon,
sinema, radyo, gazete, müzik,
futbol, turizm, tüketim alışkanlıkları gibi medya ve kültür endüstrisi yoluyla bu kez dolaylı
yollarla, yani ayartıcı, baştan
çıkarıcı ve estetize yöntemlerle
benimsetildi. Bunun sonucunda, bütün insanlık, bizzat Batılı
düşünürlerin ifadeleriyle, “demir kafes”e (Weber), “modernlik hapishanesi”ne (Foucault)
mahkûm edildi; Batılı / seküler
duyma, düşünme, yaşama biçimleri bütün insanlığın duyma,
düşünme ve yaşama biçimlerine
dönüştürüldü; böylelikle insanlık semantik intihar olarak adlandırdığım ve bütün insanlığın
çağın ağlarına ve bağlarına,
kavramlarına ve bağlamlarına
hapsolmasına yol açan büyük
bir çağ körleşmesi sorunu yaşamaya başladı.
Üçüncü olarak, bu ontolojik saldırının sonucunda zuhûr
eden çağ körleşmesi sorunu
nedeniyle, Batı uygarlığının dışındaki bütün medeniyetlerin
ve toplumların çocukları, kendi medeniyetlerinin, dinlerinin
veya düşünce ve düşünme biçimlerinin sunduğu perspektifleri yitirdiler. Bu yüzden, Batı
uygarlığının dışındaki medeniyetlerin çocuklarının kendi medeniyetlerine nüfûz edebilme,
kendi sorunlarına kendi me-
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deniyetlerinin, dinlerinin veya
düşünme biçimlerinin bakış
açılarıyla bakabilme imkânları
iptal edildi. İnsanlık tarihinde,
ilk defa, Batı uygarlığının dışındaki medeniyetlerin çocuklarının kendi medeniyetleriyle,
tarihleriyle, kültürleriyle, dinleriyle, düşünceleriyle, sanatlarıyla, kısacası kendileriyle ilişkileri, Batılı / seküler kalıplar,
bakış açıları yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılır oldu; ki, bu
durum, kaçınılmaz olarak, Batı
uygarlığının dışındaki medeniyetlerin çocuklarının, kendi
medeniyetleriyle kendi medeniyetleri “neyse o” olarak ilişki
ve irtibat kurabilmelerini imkânsızlaştırdı. Daha da kötüsü,
küre ölçeğinde yaşanan bu çağ
körleşmesinden ötürü, farklı
medeniyetlere mensup toplumlar veya insanlar, yaşadıkları
bu felâketi göremeyecek kadar
kendi idrak ve görme biçimlerini de yitirdiler.
Dördüncüsü ve önemlisi de,
Batı uygarlığı, insanlık tarihinde, ilk defa “Tanrı fikri”nin bütün küre ölçeğinde yitirilmesine
ve karikatürleştirilmesine yol
açan ontolojik bir saldırı gerçekleştirdi. İnsanlık tarihinde
ilk defa, modernliğin kurucu
filozofu Descartes’ın “tabiatın
efendileri olacağız” fikrinde ifadesini bulan şeyi hayata geçirerek tabiatı pervasızca kullandı
ve delik deşik etti. İnsanlığa özgürleşme olarak sunulan şey, insanın Tanrı’dan özgürleşmesi /
kopması, Tanrı’ya meydan okumaya kalkışmasıydı: Oysa bu,
insanın, dünyevî ve beşerî her
şeyi tanrılaştırmasıyla, dolayısıyla insanın kendi yapıp ettiklerinin kölesi olmasıyla sonuçlandı. Sonuçta, insanın başka

insanlara, başka medeniyetlere,
başka dinlere, başka kültürlere,
kendinden başka olan her şeye
saldıracak, kendi dışındaki herkesi ve her şeyi yok etmeye soyunacak kadar barbarlaşması,
canavarlaşması, azmanlaşması
kaçınılmazlaştı.
BEŞERÎ UYGARLIK
FİKRİ’NDEN
NEBEVÎ MEDENİYET
FİKRİNE…
Beşinci olarak, Batı uygarlığı, salt beşerî olanı kutsadığı
ve her şeyi beşerî olana indirgeyerek insanı ontolojik yokoluş
ve yok ediş serüveninin eşiğine
fırlattığı için, tarihteki hiçbir
medeniyette gözlenmediği kadar büyük paradokslar üretti:
Mesela, insanı, modernliğin doğuşunu tetikleyen ve hazırlayan
hümanizm hareketiyle birlikte,
bidayette, her şeyin merkezine
yerleştirdi; ama nihayette, geldiğimiz noktada, insanı da yok
etti. İnsanlık şu an bizzat Batılı
düşünürlerin çağrısıyla ve çabasıyla “post-hümanizm”
çağını
yaşıyor: Çağdaş
Batılı
düşünürler, insanın, dizginleri
kendi
eline almasının,
insanı dizginlenemez barbarlık
biçimlerinin eşiğine sürüklediğini (Baudrillard,
Foucault, Derrida), bu yüzden
insanın dizginlenmesi gerektiğini
dillendirdiler ve
hâlen dillendiriyorlar
yaklaşık
yarım asırdır.

Batı uygarlığının yaşadığı ve
yine felâketle sonuçlanan ikinci
büyük paradoks, aklın yüceltilmesiydi. Aydınlanma çağı’yla
başlayan aklın putlaştırılması
süreci, modern insanı, aklın
kontrol edilemez aşırılıklarının
felâketlerinin kurbanı kılmaktan başka bir işe yaramadı.
Modern Batı uygarlığını kuran
düşünürler, insanı tanrılaştırınca, insanın akıl melekesini de
putlaştırmaktan başka bir şey
yapamadılar.

Oysa bugün gelinen noktada
şu gerçek artık Batılı düşünürler
tarafından da görüldü: Akıl, soyutlayıcı, dolayısıyla indirgeyici
bir güçtür. Aklı bütün düşünme,
bilme, eyleme ve varolma faaliyetlerinin merkezine yerleştirdiğinizde, aklın, insanı düşünmeden de, bilme biçimlerinden de,
sahici eyleme biçimlerinden de,

insanca varoluş biçimlerinden
de koparacağı, uzaklaştıracağı
bizzat hem kendisine, hem de
güç üreten araçlara köle kılacağı, dolayısıyla hakikatin değil,
güçlünün ve her türlü güç ve
iktidar biçimini elinden bulunduranların hâkim olacağı bir
kendi kendine yok oluş ve kendi
kendini yok ediş sürecinin kaçınılmazlaşacağı görülememişti.
Akıl, sadece hâkim güç ve iktidar biçimlerinin güçlerini ve iktidarlarını aklamaya yarıyordu:
Bu da, insanı canavarlaştırıyor,
hayatı cehenneme çeviriyor, insanın hakikatle irtibatını koparıyordu.
Bu yakıcı gerçeği, Batı uygarlığını “barbarlık” olarak adlandırdığı için Batı’da da, dünyada
da önü kesilen, tanınmayan ama
çağımızın en büyük düşünürlerinden Michel Henry, önce “hayatın inkârı”, ardından “yeryüzünün yağmalanması” ve son
olarak da, “insanın insanlığının
açıkça imhası” olarak tasvir ve
tarif eder.

İnsanın kendine gelebilmesi,
modernliğin ontolojik saldırısıyla birlikte tarihten çekilen
rahmet, vicdan, varoluş ve hakikat kaynağı nebevî solukla
yeniden
soluklanabilmesine,
soluk alıp verebiliyor olmasına
bağlı. Bu da, salt beşerî ve tek
boyutlu, indirgemeci, bu nedenle de saldırgan ve saldırganlaşan
sivilizasyon / uygarlık fikrinden
kurtularak, Efendimiz’de (sav)
ete kemiğe bürünen, eşyanın
bütün hakikatlerini bize bir
bütün olarak bildiren, yatay ve
dikey eksenleri, zâhir ve bâtın’ı,
dış ve iç dünyaları aynı anda
hayata ve harekete geçirme imkânı ve “mekân”ı sunan yegâne
kaynak olarak nebevî bir medeniyet fikrinin geliştirilmesine ve
bütün insanlığa takdim edilmesine bağlı, tabiatıyla.
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DOSYA

VEKALET SAVAŞINDAN

EKONOMİK SAVAŞA
YENİ DÜNYA
DÜZENİNDE

TÜRKİYE
Timur KARAHAN
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Bir zamanlar Amerika’da bir
kelebek kanat çırpsa İstanbul
ve Ankara’da kasırga oluşurdu.
Şimdiyse, Batı’nın rüzgârı kendisine fırtına olarak dönüyor.
Yapmamız gereken tek bir şey
var: Birlik ve beraberliğimizi
tesis ederek, Büyük Türkiye
olabileceğimize inanmak.
İçimizdeki İrlandalılar’a
rağmen…

İ

nsanlık tarihi kanlı savaşlar,
katliamlar ve tecavüzlerin
tekrar tekrar oynandığı bir sahneye benziyor. Güçlü olanların
kazandığı bu sahne, bugün artık
yepyeni oyunların sergilendiği
mecra haline geldi. Sonuçları
birbirinin aynısı olsa da savaşların yöntemleri, “çağın şartlarına uygun olarak” değişiyor.
Şimdilerde, “büyük devletler”
askerlerini sahaya sürmek yerine vekil terör örgütlerini bizzat
kendileri kurarak istediklerini
almaya çalışıyorlar. PKK, YPG,
El Kaide, Taliban, DAEŞ, Boko
Haram… vs. tamamı Batılı
devletlerin kurduğu ve örgütlediği yapılar. Bu argümanın bir
komplo teorisi olmadığını da
rahatlıkla söyleyebiliriz artık.
Zira, ABD Başkanı bizzat, ilk
ağızdan PKK/YPG’nin eski Başkan Obama ve hükümeti tarafından desteklendiğini açıkladı!
El Kaide’nin üstlendiği 11 Eylül
saldırıları Amerika’nın Afganistan ve Irak’a girmesi için bahane olmuştu. Amerika Birleşik
Devletleri kendi kurduğu örgütleri bahane ederek dünyanın
istediği noktasına dokunmayı
görev bilmişti. Keza Afrika’da
64
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Eş Şebap ve Boko Haram gibi
unsurların menşeini öğrenmek
için üzerini biraz kazımak yeterli. Altından Fransa’nın çıktığını net bir şekilde görebiliriz.

Vekalet savaşları ile istediğini
almaya çalışan büyük devletlerin başvurduğu yöntemlerden
biri de ekonomik ve ticari baskılar. Dünyanın ipini ellerinde
bulunduran “süper güç”ler,
diğer devletleri “hizaya
çekmeye” çalıştığında küresel
ekonominin en büyük kozu
olan dövize anında operasyon
yaparak tehdit ediyorlar.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra iki kutuplu dünyanın hakimlerinden olan ABD, Berlin
Duvarı’nın çökmesiyle Soğuk
Savaş’ın sona ermesinin ardından iyiden iyiye egemen devlete dönüştü. Para birimi dolar
da hemen hemen her yerde geçerli hale geldi. Ticari ilişkiler,
ABD’nin Avrupa’ya bıraktığı
bazı bölgelerin dışında dolar
üzerinde yürütülüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri,

daha doğrusu onu da yöneten
uluslararası çaptaki zengin aileler ver lobiler, “canlarını sıkan”
ülkelere karşı dolar kartını masaya sürüyor.
TÜRKİYE ARTIK MASANIN
DIŞINDA DEĞİL
Türkiye özellikle 15 Temmuz
2016 tarihinden bugüne yaşanan dış merkezli krizlerde
söz konusu tehdide maruz bırakılıyor. ABD ve NATO ile
1950’lerde başlayan münasebetler, Türkiye’yi ticaret, savunma ve ekonomi de dahil olmak
üzere birçok hususta ABD ve
NATO’ya mahkûm etmiş durumda. 1960, 1980 ve 28 Şubat
1997’de yapılan askeri müdahaleler NATO’nun ve dolayısıyla ABD’nin onların ifadesiyle
Türkiye’ye “balans ayarı verme” girişimiydi. 90’lı yıllarda
ülkeyi darboğaza sürükleyen
ekonomik krizlerin düğmesine
basan da yine Amerika Birleşik
Devletleri’ydi. 2002 ile birlikte
siyasette ve ekonomide oluşan
istikrar zemini, Türkiye’yi ucu
okyanus ötesinde olan prangalardan kurtarmaya başladı.
Uluslararası Para Fonu (daha
doğru bir deyişle küresel tefeci)
IMF’e olan borçların bitirilmesi,
global ticaret ağının genişlemesi,

Türkiye’nin sömürge imparatorluklarının mesken tuttuğu
alanlarda tıpkı mirasını devraldığı Osmanlı gibi kardeşçe ve
dostça varlığını hissettirmesi
bölgesel bir güç olan Türkiye’yi
siyaset sahnesine çıkardı.
Artık, talimat alan değil teklif
eden, masada konuşulan değil
masaya oturan, içerisinde
bulunduğu coğrafyada üzerine
oyun kurulan değil kurulan
oyunları bozan Türkiye, kuşkusuz milletlerarası politikada
kartların yeniden karılmasına
neden oldu.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine kadar “içeriden”
bir takım ihanet şebekeleriyle

diz çöktürülmeye çalışılsa da,
devlet yapılanları dimdik ayakta durarak püskürttüğü gibi bu
durumun zirve noktası olarak
telakki edilecek 15 Temmuz
hain darbe girişimini de milletin
omuz omuza vermesiyle bertaraf etti. Omzuna sert bir şekilde konulan eli kaldırıp atarak,
dünyaya “dur” diyen Türkiye,
ister istemez göze batan, hedef
tahtasına oturtulmaya çalışılan
bir ülke oldu. Yaklaşık üç buçuk yıldır muhatap olduğu taarruzların kim tarafından icra
edildiği de geçtiğimiz günlerde
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’ndan bizzat, ilk ağızdan
ortaya dökülmüş oldu. Rahip
Brunson olayında dolara yönelik yapılan manipülatif hareketlerle Türkiye Ekonomisi batırılmak istendi. İstenilen yıkım
elde edilemese de, Türkiye’nin

zor bir dönemece girdiğini söylememiz gerekiyor. Aradaki seçimlerin sonuçlarına ve mezkûr
dönemde karşı karşıya kalınan
problemlere bakıldığında sıkıntının boyutlarını anlamak
mümkün. Buna rağmen

Türkiye yorulmadan, gayret
ederek zararı asgari düzeyde tutmaya çalışarak süreci
atlatmaya çalışıyor. Dahası,
sınırında inşa edilmek istenen
terör devletini de engellemek
için dört bir koldan girişimlerde bulunuyor. Barış Pınarı
Harekâtı’yla da kararlılığını
göstermiş oldu. Amerika’dan
dillendirilen ekonomik savaş
söylemlerine rağmen üstelik.
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DOSYA
TEHDİTLER TÜRKİYE’Yİ
VAZGEÇİRMEYECEK
İş öyle bir noktaya geldi ki,
Trump’ın en son “ekonomik
olarak bitiririm” cümlesini kurmasından sonra dolarda düşüş
yaşandı! Diyeceğim o ki, Türkiye artık bu şantajlara da boyun
eğmeyecek kadar güçlü bir ülke.
Yüzünü Doğu’ya doğru çeviren,
kendisine alternatif pazarlar bulan, dolara olan mahkumiyetini
azaltan, ortak mirası paylaştığı
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dost ve kardeş ülkelerle olan
ticaretini zirveye taşıyan Türkiye, Batı’dan gelecek gürültülere
rahatlıkla kulağını tıkayabilir.
Bir zamanlar Amerika’da bir
kelebek kanat çırpsa İstanbul
ve Ankara’da kasırga oluşurdu.
Şimdiyse, Batı’nın rüzgârı kendisine fırtına olarak dönüyor.
Yapmamız gereken tek bir şey
var: Birlik ve beraberliğimizi tesis ederek, Büyük Türkiye olabileceğimize inanmak. İçimiz-

deki İrlandalılar’a rağmen bunu
başardığımız takdirde siyasal ve
ekonomik anlamda güçlü olur
hiç kimseye boyun eğmeyiz,
hiçbir söze pabuç bırakmayız.
Aksi durumda ne olacağını görmek için ise 90’lara bakmamız
yeterli…
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Komut belli: “Yayalım!”
Yayalım tecessüs hastalığını
tetikliyor. Herkes herkesin hayatını biliyor. İnternet evrenine
atılan hiçbir şey kaybolmadığı
için de “fi tarihinde” bile olsa
yazılmış bir yazı delil olarak
orası burası kırpılarak tekrar
gündeme getiriliyor.

B

SOSYAL MEDYANIN

A-SOSYAL
TROLLERİ
Selim DAĞLI
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undan birkaç ay önce
sosyal medyada bir paylaşımda iki fotoğraf gördüm.
Hani eskiden gazetelerin hafta sonu eklerindeki “iki resim
arasındaki yedi farkı bulunuz”
şeklinde bir bulamaca vardı ya,
aynen öyle. Bizim fotoğraflarımızdaki fark ilk bakışta o kadar
karmaşık değildi. Çünkü paylaşımı yapan kişi direkt mesaj
vermek istediği için “kendi algılama sistemine göre” iki görüntü arasında tek farkı bulmamızı
istemişti muhtemelen. Nitekim
dediğim gibi ilk bakışta zaten
tek fark vardı.
Fotoğrafların ikisi de bir
metro yolculuğunda çekilmişti.
Birinci fotoğrafta yolculuk esnasında kitap okuyan Japonlar,
ikinci fotoğrafta ise telefonlarına bakan “Türkler”. Mesaj
belliydi: Teknolojiyi üretenler
kitap okuyor, tüketenler ise vakit geçiriyorlardı.
Şimdi birinci fotoğrafı atlayarak ikinci fotoğrafın içine biraz
daha girelim. Yoksa atlamayalım mı? Zira birinci fotoğrafın
idealliği, nerede o eski direklerarası ramazanları kıvamında.
Çünkü seküler anlamda kitabın yüceltildiği zaman dilimi
ancak bundan yüzyıl öncesine
kadar gidiyor/belki de birazcık

daha eskidir. Öte yandan “Cep
telefonunu –özellikle akıllı telefonları- üretenler ‘bu cihazların
insanı yalıtıp/yalnızlaştıracağını
kestiremiyorsa’ okudukları kitabın ne hükmü var?” kıvamında bir soruyu da sorduran bir
manzarayı içeriyor. Fakat fotoğrafları paylaşanının vermek
istediği mesaja odaklanarak, bu
soruları atlayıp, bizim metroya
gelelim. Herkesin elinde bir cep
telefonu… Dünyanın en önemli
işini yapan insanın surat ifadesi.
Kimi zaman gülümsemeler belirmiyor değil. Etrafında kimse
yok o esnada. Tek varolan ağın
içinde amaçsızca salınan o mesajın gerçekliği. Bağlam? Bağlam o anki tavrımı belirleyecek
tepkime. Bu linç de olabilir, basit bir duygulanım da. Burada
irade var mı?

İrade, idrakin yansıması olduğuna göre ve bizim idrakimizi
belirleyen ağa –ayrıkotu mu
desek- yakalanmış haber/yazı
ise, bir irade beyanından bahsedemeyiz. Yukarıda anlattığımız manzaranın vereceği mesaj
da burada gerçekliğin duvarına
toslamış oluyor. Teknoloji
üretenin idraki ile tüketenin
idraki, bu tarihsizlik denilen
karakancolaza takılıyor.

Tarih yoksa toplum yoktur
o zaman. Yalıtılmış bireylerin
idraksiz belirlenimlerinde irade
beyan edemeyen ve sadece linçe
yönelmiş bir yığın vardır.
Bu yığınsal sistemi Türkiye
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özelinde Gezi olaylarında görmüştük. Gezi olayları tam bir
sosyal medya organizasyonuydu. Olmazlananların oluşturduğu bir dizgede, talana dönüşen
psikolojik hal; vur kır, parçala
bu maçı kazan stratejisi. Taraftarlık ruhu; çarşı her şeye karşı! “Mesele üç beş ağaç değil,
anlasana” itirafını yapanların
üretmeye çalıştığı sahne, başka
yerlerden devşirilen fotoğraflarla beslenilmeye çalışılmıştı.
Bu yalanın oluşturduğu sahne
daha sonra kitaplarla bir dizgeye dönüştürülmek için “gezi
kuşağı” adı altında bir ayartma
strateji geliştirilmeye çalışılmıştı. Ama Braudel’in dediği gibi
“hadiseler tozdur” işte. Ortalığı
toza dumana katsalar da, sosyal
medyanın organizasyonuyla bir
araya gelmiş vandallar, tıpkı tüketim çağının ürünü bütün nesneler gibi tüketilip bir kenara
atılmışlardı.
HER ŞEYİ KULLAN/ AHLAK
TÜKETİLİR NESNEDİR
“Herkes haklıdır.” Yazılarımızda sık sık işlediğimiz bu ko-
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nunun bir adım sonrası “Benim
haklılığım benim dışındakilerin haksızlığı üzerine yükselir”
hedonizmin –yalıtılmışlık mı
desek- sonucu yığındır. Dolayısıyla “haklılık” kavramı linçin
ilkelliğine hapsolur. Çünkü her
şey tüketilmiştir. Fıtrat mı? O
çoktan mevta olmuştur zaten.
Mesele bu kadar basit mi? Aslında değil tabiatıyla. Fıtrat meselesi, Kur’an’da geçen “uyar”
emirinin çağrışımları bağlamında, “aslında insan hakikati
bilmediğinden değil, işine gelmediğinden gizler” hükmünün
içindedir. Mesela, peygamberin
geleceğini en net şekilde bilenlerin, peygamberi ilk önce inkar
edenler olması gibi bir durum
söz konusu. Bugünkü sistem
tam da bu noktada düğümleniyor. Yani, hakikat hedonizmin
iktidarı altında köle durumunda. Sosyal medya denilen olgu,
malumatlar ormanında kaybolmuş hedonist insanın, hakikati
saptırması için geniş “imkânlar” sunuyor. Bu yüzden ahlak
da tüketilebilir bir nesnedir.

Herkes haklıdır. Eline taşı bu
yüzden başkasına atmaya hakkı
vardır; herkes birbirine taş
atmaktan, birbirini yaralamaktan müthiş haz duymaktadır.
Ve bu durum diyalektik bir
sistem oluşturmaktadır. Hadi
sosyal medyanın imgelerinden
birini kullanarak güldüğümü
belirteyim :). Sistemin “öz uzman aydınları” da buradan bir
sosyalite çıkaracaktır çünkü.

Nereye kadar? Kendi durdukları zemine dokunana kadar
tabi ki... Diyalektik “onların
zeminine” müdahale ederse,
hemen linç kampanyaları başlatıverirler de, linçe maruz kalan
kişi sosyal medyada ölümlülüğünü anlayana kadar. Ama yine
de herkes haklıdır :).
TWİTTER’İN YOLLARI
TAŞTAN
BENİ ÇIKARDIN SEN
BAŞTAN

Kavramsallaştırma meselesini
atladığımı zannetmeyin. Sofistler gibi “Hangi medya sosyal
değil ki?” şeklinde bir soruyla
meseleyi burada halledivereyim. Ne de olsa yüzkırk harfli
bir dünyanın içinde en dinamik
–kimileri buna zekice diyor- sistem olan twitter’de bazı meseleleri uzun uzadıya yazmaya izin
vermiyorlar. Hem Alain –neyse
kimse çakmaz, çaksa da birazdan unutulur- “pahalı bir yazı
mı istiyorsun, o zaman sana
bir cümle yeter” dememiş miydi? Yoksa Novalis miydi? Yok
yok… Alaindir bu. Çünkü onun
“dizgesine” daha uygundur bu
söz. Hem Novalis, “bütün dönüşler yuvayadır” demişti. Favlar mı biri bu sözü acaba?

Ama konumuz bu değildi. İki
yüz yıldır peşinden koştuğumuz
teknoloji, sanal düzlemde de
bizi peşinden koşturuyor. İşte
“şarklıyız.” Son zamanlarda
işte bu kızıl elmanın yansımalarından biri olan sosyal medyada, varlık yokluk savaşı veriyoruz. Hadi hayırlısı.
Trollerin dünyasına giremedik henüz. Onlar a-sosyal tipler
olarak, yığınsalın linç kültürüne
odun taşımaya devam ederken,
biz burada hangi hikmetli sözü
yazsak da nafile. Artık savaş
internet üzerinde mi demeliyiz. Cemil Meriç “kavramlar
için ölenlerden” bahsediyordu.
Şimdi algı yönetimi için uydurulmuş sofist bir haberin peşinde, kamuoyu klavye başında
oradan oraya koşuyor.
Ve troller, bu ayinin
yöneticileri.
Komut
belli: “yayalım!” YayaSosyal medyada zekâ düzleminde sılım tecessüs hastalığını
nıflaşma söz konusudur. Uzun yazanlar
tetikliyor. Herkes hermarabadır ve marabalar face çağından
kesin hayatını biliyor.
kalmışlardır. Üst sınıftakiler daha
İnternet evrenine atılan
ziyade twitter’i tercih ederler. Ha bir
hiçbirşey kaybolmadığı
de selfie/özçekim –nasıl bir karşılıksa
için de, “fi tarihinde”
bu, saygılar TDK- diye bir şey vardır
bile olsa yazılmış bir
ki, teşhirin zirvesidir. Antoni Negri, bu
yazı delil olarak orası
durumun sınıfsal çözümlemesini yapsa
burası kırpılarak tekda bizim sol entelijansiya onun cümlerar gündeme getiriliyor.
lerini sosyal medyaya taşısa.
Geçmiş insanı takip
ediyor. Tecessüs, -niye

gizliyorsam- röntgencilik bu
âlemde geçer akçe.
“Trol” meselesini hallettik
mi bilmiyorum ama benim aklım fikrim o başta bahsettiğim
fotoğraflarda. Fotoğrafı sosyal
medyada paylaşan –belki o da,
başkasından almıştır hikmet
adı altında nefret kıvamındakişinin vermek istediği mesaj,
aslında benim midemi bulandırdı. Kendi haklılığını/ bilgeliğini
ortaya koymak için “kitap okuyan Japon’dan” dipnot düşen
kişinin linç ayininde harcamak
istediği şey, aslında kendi toplumudur. O metroda telefonla
uğraşanlar arasında olma ihtimali olan mesajcı, bilinçaltında
o fotoğraftaki yalıtılmışlıktan
kaygı duyan bu toprakların insanlarından nefret etmektedir
aslında. Ve mesajcı atan a-sosyal bir troldür.
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KİTAPLIK
1980-2013 TÜKETİM EKONOMİSİ KÜRESELLEŞME

02
Cumhuriyet
Ekonomisinin
Öyküsü 3. Cilt,
Cahit Kayra,
400 sayfa,
Tarihçi
Kitabevi,
İstanbul, 2015

01
İmam
Muhammed'in
Usul Anlayışı,
Doç. Dr. Aydın
Taş, Nizamiye
Akademi,
256 Sayfa,
İstanbul, 2019
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Dünya Savaşı’nın ardından yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik anlamda bir dizi problemler yaşıyordu.
Osmanlı bakiyesi bir devlet, savaştan çıkmış kendi kaynaklarıyla ayağa kalkarak, kendi kendine yeten bir devlet
haline gelmeye çalışıyordu. İcra edilen iktisat kongreleriyle
milli bir ekonomik düzen kurgulanacaktı. Yeniden inşa süreci olarak adlandırılabilecek ve sıfırdan başlanarak ciddi
ve güçlü bir ekonomi ile sanayinin kurulduğu bu dönem,
Cahit Kayra tarafından altın yıllar olarak nitelendiriliyor.
1950 ile 1980 arası ise, Kayra’ya göre devletçiliğin ve özel
teşebbüsün birlikte uygulandığı başarılı bir dönem ve özelliği, daha önce başlatılan sanayileşme hareketinin başarıyla
devamı olması. Bu kitapta, ülkemizin darbeden sonra yaşadığı girift bir atmosferdeki ve karanlık yıllar olarak tabir
edilen 1990’lardan bugüne küreselleşme bağlamında tüketim ekonomisi ele alınıyor. Temel yaklaşım ise, Türkiye’nin
sanayileşme alanında yavaş yavaş geriye gitmesi. Ve tabi
kaynakların tüketilmesi konusu da 1980 yılından günümüze kadar uzanan dönemin karakteri kaynakların tüketilmesi. Bu ciltte bu son gelişmeyi anlatacak olan öyküyü
okuyacaksınız.

İMAM MUHAMMED'İN USUL ANLAYIŞI

İFLASIN ERTELENMESİ VE PARADOKS

İslâm hukuk tarihinin en önemli asırlarından olan hicrî
ikinci (milâdî sekizinci) asrın önde gelen şahsiyetlerinden
biri olan İmam Muhammed (v. 189/805) fıkıh tarihinde
önemli bir yere sahiptir. Çünkü o, şu anki bilgilerimize ve
yaygın kabule göre orijinal bir tarzda telif ettiği eserleriyle
bir çığır açarak fıkhın bugünkü yazım sistematiğini almasına öncülük yapmış ve kendisinden sonra gelenlere de büyük
ölçüde etki etmiştir. Eser, giriş ve dört bölümden oluşmakta.
Birinci bölümde, İmam Muhammed’in kişisel ve ilmî hayatı
ele alınmış. İkinci bölümde, İmam Muhammed’in fıkhî çözümlerinde başvurduğu delillerden kitap, sünnet, şer‘u men
kablenâ, icmâ, sahabi sözü ve örf ayrı ayrı ele alınmakta.
Üçüncü bölümde, İmam Muhammed’in ictihad yöntemi
ortaya koymaya çalışılıyor. Bunu yaparken onun, ictihadın
tanımı, şartı, değeri, ictihadda hata ve isabet problemine
dair görüşleri, naslardan hüküm çıkarmada dikkate aldığı
lafzî ve aklî prensipler ile tearuz eden deliller arasındaki tercih kriterleri ortaya koyulmaya gayret edilmiş. Dördüncü
bölümde ise, Hanefî ekolünün İmam Muhammed’e kadarki
tarihî çizgisi hakkında bilgi veriliyor.

İflasın ertelenmesi bir son değil, yeni bir başlangıçtır.
Mezkûr dönem, işletmenin mali tablolarının bozulduğu ve
tıpkı, ekonomik krizlerde içine düşülen kaos dönemi gibidir.
Bu, olağan olmayan bir durumdur ve olağanüstü durumlar, farklı yaklaşımları gerekli kılarlar. İflasın Ertelenmesi
Süreci, resmin bütününü görmeyen ellere bırakılamayacak
kadar önemlidir. Bu dönemde İyileştirme projesi ile birlikte,
işletmenin mutlaka bir stratejisinin var olması gerekmektedir. Strateji, yaşamdaki her oluşum ve geleceği açısından
vazgeçilemez bir yol haritasıdır. Pusuladır. Stratejilerin oluşturulması beklentilerle ilgilidir. Gerçeklerle beklentileriniz
uyuşmayabilir ve işletmeniz zor duruma düşebilir. Bu durumda strateji kavramını ve stratejik düşünebilmeyi algılamışsanız, ilk olarak durumunuzu anlayabilecek ve size yol
gösterebilecek bir Stratejist'e ihtiyacınız var demektir. Bunu
görebilmeniz bile çok önemli bir farklılıktır. Bu farklılık
sizin zaman açısından öne geçmenizi ve önemli bir mevzi
kazanmanızı sağlayacaktır. İflasın Ertelenmesi ve Paradoks
kitabında, iflasın ertelenmesi konusuna ilişkin detaylı bilgiler bulacak ve zihinlere takılan soruların cevaplarına en
yalın şekilde ulaşacaksınız.

03
İflasın
Ertelenmesi ve
Paradoks,
Kerime Kaya,
304 Sayfa,
Toplumsal
Dönüşüm,
İstanbul, 2014
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KİTAPLIK
İŞLETMELER İÇİN FUAR PAZARLAMA REHBERİ

04
İşletmeler İçin
Fuar
Pazarlama
Rehberi, Ali
Aycı, 128 Sayfa,
Efil Yayınları,
İstanbul

05
Yatırım
Projelerinin
Hazırlanması ve
Değerlendirilmesi,
Halil Sarıaslan,
Siyasal, 448
Sayfa,
Ankara, 2014
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Fuarlar, işletmelerin pazarlama faaliyetleri açısından en
önemli araçlardan birisidir. Yaklaşık olarak dünyada yılda 35.000 fuar düzenlenmekte ve bu fuarlarda yaklaşık 3
milyon işletme fuar performansı göstermekte, 300 milyon
ziyaretçi katılım sağlamaktadır. İşletmelerin önemli bir kısmı, amaçlarını belirlemeden, planlama ve maliyet analizleri
yapmadan fuarlara katılım sağlamaktadır. Kalabalık ve gürültülü fuar ortamında stant görevlisinin ziyaretçiyi etkilemek için 7 saniyeden daha az süresi bulunmaktadır. Gerekli
hazırlıkları yapılmayan, doğru uygulanmayan, fuar sonrası
uygulamaları yapmayan ve başarılı iletişim kurulamayan
fuarların olumsuz etkileri olumlu etkilerinden fazla olabilmektedir. Bununla birlikte fuarlar, çoğu işletmelerin tanıtımı açısından hayati önem taşımaktadır. İşletmeler, paydaşlarıyla sağlıklı ortamlarda bir araya gelerek fikir ve ticaret
alışverişinde bulunabilmektedir. Türkiye’de her iki durum
için de örnekler söz konusudur. Bu çalışmada, planlama,
fuara katılım amaçlarının ortaya konması, fuar seçeneklerinin değerlendirilmesi, organizatör ve ziyaretçi analizi, fuar
destekleri, stant ve ürün teşhiri, stant personeli seçimi ve
hazırlıkları, fuar başarısı ölçümü, fuara katılım sonrası yapılması gerekenler ve fuar iletişimine yer verilmiştir.
YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Tüm ülkelerin en belirgin temel amacı, mevcut sınırlı
kaynaklarını akılcı bir biçimde kullanarak ekonomik büyümelerini artırmak ve böylece ekonomik kalkınma sürecini
hızlandırmaktır. Böyle olunca da genelde ülkelerin ya da
toplumların, özelde bireylerin ve işletmelerin ellerindeki sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlarını karşılama uğraşılarında kaynaklarını optimal kullanmaları bir zorunluluk oluşturmaktadır. Bu çerçeve içinde optimal kaynak kullanımı,
kaynak dağılım kararlarını veren toplum ya da bireylerin sınırlı kaynaklarının seçenek kullanım alanları ile bu alanlarda
kullanım sonucu sağlanabilecek faydaların belirlenmesini ve
kaynakların belli bir kullanım alanına aktarılmaları (tahsisi)
sonucu hangi fırsat ya da olanaklardan vazgeçildiğini belirlemeyi vurgular. O halde sınırlı kaynakların kullanımını gerektiren yatırım önerilerinin ya da başka bir anlatımla yatırım
harcamaları gerektiren yatırım projelerinin sistematik olarak
bilimsel temellere dayalı bir biçimde hazırlanması ve değerlendirilmesi optimal kaynak kullanımının ilk ve temel ilkesi
olmak zorundadır. Dolayısıyla, yatırım projeleri hususiyetle
küçük ve orta düzeyli işletmeler içim hayli önemlidir. İlgilisi
için yol haritası hüviyetindeki bu eserde, yatırım projelerinin
hazırlanmasına ilişkin kapsamlı bilgiler bulacaksınız.

ADVERTORIAL

AL JAZEERA’DEN
DOLPHİN AJANS’A ZİYARET

K

atar Merkezli, Al Jazeera
Televizyonu Asya-Pasifik Medya Direktörü Faris Abo
Neaj, Dolphin Ajansı ziyaret
etti. Gaziantep’teki markalar
hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Dolphin Ajans yetkilileri bu
ziyaretin hem Gaziantep markaları, hem de Ortadoğu reklamları açısından önemli bir
76

KASIM - ARALIK 2019

ziyaret olduğunu Gaziantep’te
faaliyet gösteren markalar açısından da verimli bir görüşme
gerçekleştiğini belirttiler.
Toplantıya Suriye radyo kanalı Rozana Fm yöneticileri de
katıldılar. Böylece iş birliği daha
da genişlemiş oldu.
AL JAZEERA kanalı da
DOLPHİN AJANS'ı Katar'a
davet etti.

Ajansın onursal başkanı
Nazmi Özkoyuncu;“Türkiye'de
reklam veren markalar açısından bu ziyaret ve işbirliği büyük
önem arz ediyor’’ dedi..

MAKALE

ROBOTLARIN
HUKUKU
Dr. Abdullah ALTUN
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Bu süreçte çalışanın ve tüketicinin hakkını savunmak ayrı bir
konu olarak ortaya çıktı. Her
bir çözülmeden sonra değişen
dengeleri, belki tatmin edici
bir mutabakatın çok ötesinde
de olsa çalışanlar ve tüketiciler
açısından belli bir düzeye getirmenin nasıl bir süreç olduğu da
ortada…
ÜÇÜNCÜ BÜYÜK
ÇÖZÜLME:
ROBOTİK DEVRİM

Ve şimdi üçüncü büyük çözülmenin arefesindeyiz, aslında
başladı bile… Robotik devrim
diye de adlandırabileceğimiz
bu yeni durumun bir boyutunu
Baldwin şöyle tarif ediyor:
İşgücü yerinden hareket etmeden, ilgili lokasyondaki (ki bu
lokasyon dünyanın bir ucunda
da olabilir) bir robot marifetiyle
ilgili işi görmesi.

Robotları üreten, bunlara ilgili yazılımları hazırlayan, bunları
kullanan ve her ne şekilde olursa olsun etkileşimde olan herkesin
sorumluluğu doğru ortaya konmalıdır. Görünen o ki, insan her zaman
odakta, aynı zamanda da robotların hukuku diyerek diğer insanların
hukukunu göz ardı etme hakkına sahip değil…

R

ichard Baldwin’in ifadesiyle tarihte iki büyük çözülme yaşandı ve şimdi
üçüncüsünün arifesindeyiz. İlk
çözülme buharlı motorların
marifetiyle üretim ve tüketimin
ayrışmasıydı. Üretim ve tüketim
yeri arasındaki mesafe gitgide
artıyordu. Bu birinci büyük çö80
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zülme ile pazar küreselleşiyordu ve kürenin her bir tarafına
üretilen mallar dağıtılabilmeye
başlamıştı. Fakat üretim ve tabi
üretimin teknolojisi yine kuzey
ülkeleri olarak tabir edilen gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmıştı.
Üretimin ayrışması yani ikinci
büyük çözülme ise 1990’lardan

sonra artan bilgi ve iletişim teknolojiler devrimi ile gerçekleşmeye başladı. Dolayısıyla bir
fabrikada gerçekleştirilen bir
üretim alt safhaları artık farklı farklı ülkelere dağıtılabildiği
gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla rahatlıkla
kontrol edilebilir hale geldi. Artık kuzey ülkelerinde (gelişmiş
ülkeler) yoğunlaşmış üretimin
birçok alt safhası adım adım
güney ülkelerine (az gelişmiş ve
gelişmekte olan) dağılmaya başlıyordu. Tabi bu iki durumda
birincisi sanayi ikincisi küresel
değer zincirleri devrimi olarak
adlandırdığımız birçok sosyolojik, kültürel, ekonomik vb.
değişimi de beraberinde getirdi.
Hatta istatistikler bile bu yeni

gerçekliğe cevap veremiyordu,
dolayısıyla mevcut brüt istatistiklerin yerini katma değer
ticaretini alt bileşenleriyle gösteren yeni istatistikler almaya
başladı. Tabi şunu da belirmek
gerekir ki, birçok ülke hâlâ politika yapmada brüt istatistiklerin ötesine tatmin edici düzeyde
geçebilmiş değil.

Konuyu sadece işgücünün olduğu yerden birçok yere hizmet
vermesi olarak görürsek çok yanılırız. Burada birbirini tamamlayan iki ana bileşen var birisi
bilgiyi, yeteneği, teknolojiyi
simgeleyen beyin (işgücü)

Her bir çözülme sürecinde farklı aktörler farklı önceliklerin peşinde
kendini faydasını dikkate aldı. Firmalar, devletler, çalışanlar, uluslararası kuruluşlar kendileri yönünden neyin kârlı olduğunu görüyorlarsa onun peşine gittiler. Burada iki ana aktörün etkileşimi özel öneme
sahipti. Birincisi üretimi ve değer zincirlerini elinde tutan grup,
ikincisi de hem iş gücü ile bu süreçlerde çalışan hem de üretilenlerin
tüketicisi konumunda olan ikinci grup.

diğeri de bu beynin uzak mesafelere müdahalesine imkân
sağlayan robotik bir teknoloji.
Aşağıda konuya önce bu boyutuyla bakıp, sonra konunun
diğer boyutlarını detaylıca ele
alacağız.
Öncelikle vurgulamamız gereken nokta, ne ikinci çözülme
birinciden ne de üçüncü çözülme ikinciden kopuk gerçekleşmiyor, hatta biri diğerinin
üzerine bina ediliyor olduğu.
Üçüncü çözülmeyi (robot devrimini) anlamaya çalışırken de,
ikinci çözülmenin (küresel değer zincirleri devriminin) önemli bir yönünü ortaya koymamız
gerekiyor. Uluslararası ticaretin
ve hatta yatırımların % 80’lere
varan büyük bir kısmı ulus aşırı
firmaların koordinasyonundaki
ve kontrolündeki küresel değer
zincirleri üzerinden gerçekleşiyor. Küresel değer zincirleri
bir ürünün tasarımından, ilgili
hammaddelerinin ilk temin süreçlerinden ilgili ara malların
tedarik zincirine kadar, sonrasında da üretiminden üretim
sonrası ilgili destek faaliyetlerine kadar bütününü kapsıyor.
Bir küresel değer zincirinin
içinde birçok ülke firmalarıyla
üretimin belli alt fazlarıyla yer
alabiliyor.
Mevcut zincirden bağımsız
yeni bir zincir oluşturmak veya
mevcut zinciri dönüştürmek
öyle tek bir ülkenin başa çıkabileceği cinsten bir iş değil açıkçası. Zincirin farklı bileşenlerini
hayata geçirebilecek yetkinlikteki birçok ülkenin etkin bir iş
birliği ile ancak bu mümkün
olabiliyor. Enteresan bir durumdur ki mevcut zinciri kontrol eden ülkelerse olası bir güç
dengesi değişikliği sezdiklerinde
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nasıl geçirebilirler ki” diye düşünenler olabilir. Karşımıza iki
ana güç çıkacak: Modanın ve
küresel değer zincirlerinin gücü.
Tabi işleri kolaylaştıran boyutu da olacaktır bu dönüşümün
ama moda etkisiyle ihtiyaçtan
fazlasına da insanlar yönelebilecektir. Sanayi boyutundaysa
küresel değer zincirlerini kontrol eden firmaların değer zincirini bu bağlamda sermaye malları ile dönüştürme niyeti, ilgili
diğer firmalar nezdinde belki de
zincirde kalabilmek için mecburiyet olarak bile ortaya çıkabilecektir. Yeni ürünler yeni
pazarlar…

farklı yaptırımlarla mevcut zinciri kollamaya çalışıyorlar. İlgili
alanda ekonomik faaliyette bulunmak isteyen ilgili değer zincirinin motiflerinden bağımsız
hareket edemiyor. Yani küresel
değer zincirlerinde üretimin
belli safhaları güney ülkelerine
yayılmış olsa da kontrol yine
kuzey ülkeleri dediğimiz gelişmiş ülkelerde.
Hatta yapılan radikal bir inovasyon değer zincirini değiştirebilecek potansiyele sahip olsa
da, onu gerçekleştirmek için
birçok ülke ortak irade ve güç
birliği ortaya koyamadığında
ya bir şey değişmemekte ya da
mevcut zincirin işine yaramakta… Şimdi üçüncü büyük çözülmenin de benzeri bir trendin
içinde örgülendiğini ve örgütlendiğini hatırımızda tutmak
gerekiyor. Yani “kuzey aynı
kuzey güney aynı güney, böyle
geldi böyle gider” tarzında birilerinin gayreti olduğu gözden
kaçmamalıdır…
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ROBOTLARIN
SOSYAL VE EKONOMİK
HAYATA ETKİSİ
Şimdi gelelim robot kavramına, robot kavramı yeni bir kavram değil, robotların sanayide
kullanımı da yeni ortaya çıkmış
bir konu değil. Farklı olan adım
adım farklı yeteneklerle donanan robotlar ve yaygınlaşmaları
aslında. Üçüncü büyük çözülme
kavramını da ele aldığımızda
durumu “daha etkin şekilde
uzaktan yönetilebilme yetenekleri olan robotlar ve sosyal ve
ekonomik hayatın her yanına
yaygınlaşmaları” olarak özetleyebiliriz.
Samsung, nesnelerin interneti
(internet of things-IoT) konusunda Malezya’da benim de
bir süre çalışmalarıma devam
ettiğim Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) ile ortaklaşa bir akademi kurmuştu
ve pilot proje başlatmıştı. Nesnelerin interneti temel de kullanılabilecek her bir nesnenin bir
yönüyle internet üzerinden

veri alabilmesi veya veri gönderebilmesine odaklanan bir yaklaşım. Yeri gelecek bir bardak,
evin camı, ayna, buzdolabı vb.
ile internet erişimimiz olacak,
bu cihazlarla internet üzerinden
çeşitli işlemler yapabileceğiz ve
uzaktan bunlara bağlanarak
kontrol edebileceğiz. Günümüzde akıllı ev konseptiyle belli
düzeyde bunlar sağlanabilmiş
durumda ve bu artarak devam
ediyor.
Gelelim endüstri 4.0 konusuna… Endüstri 4.0 ile de bütün
üretim hattındaki makinelerin
bir ağa veri gönderip bu ağdan
veriler alabildikleri, bunun çok
küçük alt işlemlere kadar gerçekleştirilebildiği bir durum söz
konusu olacak. Sonuçta ister ev
işlerinde ister sanayide kullandığımız her bir makinenin internet ile inanılmaz entegre oldukları ve ona göre tasarlandıkları
bir durumla karşı karşıyayız.
“Ben halimden memnunum
beni mevcut durumumdan böyle internetle entegre sistemlere

AKILDA KALAN SORULAR
Bu nesneler ve

robotlaşmış (robotlaşacak)
makineler en ince ayrıntısına
göre verileri toplayabileceklerdir. Toplanan bu veriler de tabi
internet üzerinden değerlendirilecekleri yerlere gideceklerdir. Günümüzde büyük veri (big
data) alanında öyle çalışmalar
yapılmaktadır ki, bu kadar
veriyi kim nerde toplayabilir
ki veya nasıl analiz edebilir ki
soruları geçersiz kalmaktadır.
Önemli olan sorular bu veriler
kimlere açık olacak ve ne
amaçlarla kullanılabilecektir?

Veri mahremiyeti ve güvenliği
bu işin neresinde olacaktır? Tüketici açısından sen bu nesneyi
almak istiyor musun, sanayici
açısından da sen bu sermaye
malını almak istiyor musun, o
zaman kaçınılmaz şekilde bu

verileri bizimle paylaşmayı
kabul ediyorsun dayatması ile
mi karşılaşılacaktır?
Bu kadar veriyi uzaklara yollayabilerek, üstelik de değişik
yetkinliklerle donatılmış makineler uzaktan kullanılarak neler
yapılabilir? Uzaktan erişen birinin o makineyi kullanan tüketiciyi veya sanayiciyi manipüle
etme riskine karşı önlemler alınması gerekliliği ortadadır. Fakat
sadece bu noktada değil siber
saldırılar noktasında da ciddi
stratejiler geliştirilerek önlemler
alınması gerekmektedir. Bir makineye her erişen ve kullananın
takip edilmesi ve hukuki sorumluluğunun sınırlarının çizilmesi
gerekmektedir.
Gelgelelim yapay zekâ ve makine öğrenmesi konusuna… Bu
robotlaşmış makineler açısından hedeflenen büyük büyük
verilerin toplanması ve sonra
bu makinelerin bu verilerden
makine öğrenmesi aracılığıyla

işi bir adım daha öteye götürmeleri gözükebilir belki… Yarın “Bu makineler bir yandan
yapay zekâ bir yandan makine
öğrenmesi ile saçma bir iş yaptıklarında robotların hukukundaki madde bilmem kaça göre
bu robota şu cezayı veriyor muyuz?” diyeceğiz. Bu robotları
üreten, bunlara ilgili yazılımları
hazırlayan, bunları kullanan ve
her ne şekilde olursa olsun etkileşimde olan herkesin sorumluluğu doğru ortaya konmalıdır.
Görünen o ki, insan her zaman
odakta, aynı zamanda da robotların hukuku diyerek diğer
insanların hukukunu göz ardı
etme hakkına sahip değil…
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İktisat, bugün pek çok kimsenin kafasını karıştıran rakam ve verileri materyal olarak kullanan bir sosyal bilim.
Ancak öyle ya da böyle her ne kadar teknik kavramlarla konuşmasak da, toplumun tamamının ilgilendiği ve onlar için sosyal hayatta hayli belirleyici olan bir kavram. İktisat yahut modern deyişle ekonomi, sadece toplumla
da değil tarihle, uluslararası ilişkilerle ve siyasetle de ilgili. Dolayısıyla hiç olmazsa temel mânâda bilmek ve
anlamaya çalışmak mühim. Bu alanda uzun yıllardır çalışan ve akademik kariyerine yoğun bir şekilde devam
eden Dr. Abdullah Altun, geçtiğimiz günlerde sıradışı bir iktisat romanı kaleme aldı. Eser, Afrika’da bir kurgu
ülkesi üzerinden makro ekonominin en fazla dile getirilen unsurlarını satır aralarında ilginç bir şekilde
anlatıyor. Dr. Altun’la aynı zamanda ilk romanı olan Kara Kıtanın İktisatçısı’nı konuştuk…
Dr. Abdullah Altun: “Okuyucuların ‘Bu serüven burada bitmemeli’ dediklerini duyar gibiyim…”

DR. ABDULLAH ALTUN: “OKUYUCULARIN
‘BU SERÜVEN BURADA BİTMEMELİ’
DEDİKLERİNİ DUYAR GİBİYİM…”
Söyleşi: İbrahim BARAN
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lk kitabınız ve ilk romanınız
yayınlandı. Hayırlı olsun.
İlginç bir kurgusu ve hikayesi
var. Neler anlattınız?
Teşekkür ederim. Olay, Afrika’nın bir ülkesinde geçiyor.
Aslında az gelişmişliği, geri
kalmışlığı simgeleyen bu kurgu
ülkede insanlar ülkenin yerlileri
olarak yerelde sahip olduklarından, benzer ülkelerde de olduğu
gibi, doğru dürüst istifade edemiyorlar. Ülkenin üzerine kara
bulut gibi çökmüş çeşitli aktörler ve meseleler var. Bunları
tek tek tespit etmek ve ülkenin
kalkınması için çaba sarf etmek
gerekiyor. Imari üniversite yıllarına kadar Afrika’nın havasını
ciğerlerine çekiyor sonrasında
da yurtdışına okumaya gidiyor.
Ülkesine döndüğünde çeşitli
vesilelerle ülkenin başkanıyla
tanışıyor. Sonrasında ülkenin
ekonomi bakanı olarak kendisini çok büyük bir sorumluluğun
altında buluyor. Eşi Lewa ve çocukları için de ciddi bir sürpriz
tabi böyle bir göreve getirilmesi. Hazerfen gibi çok yönlü bir
bilim adamı var. Hazerfen’in
yeğeni Mehmet ile başlayan
ayrı bir süreç var. Imari bunlarla nasıl bir iletişim sağlayacak?
Başkan’ın desteği bu noktada
mühim. Gerekli desteği bulabilecek mi? Bakanlık personelleri
Jamelle, Abdou, Feruzi, Keyon
ile birlikte çalışması gerekecek.
Hangisine ne kadar güvenebilecek? Devlet kurumlarının birçoğu ile koordinasyon halinde
olması lazım… Çözülmesi gereken onca mesele var…
ROMAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN MÜTEMMİM
CÜZÜDÜR

İktisat alanında akademik
kariyer yapmaya devam ediyorsunuz. Roman yazma fikri nasıl
oluştu?

Kimi yazar için roman okumayı
ve yazmayı sevmek yeterli
bir cevap olur bu soru için.
Fakat benim açımdan bundan
biraz daha fazlası söz konusu.
Akademik çalışmalar vesilesiyle makale, kitap çalışmalarım
devam ediyor. Bununla birlikte
iktisat gibi hayatın gerçeklerine
temas eden bir alanda ortaya
koyduğumuz çalışmaları toplumun tamamının ilgisine daha
fazla sunmamız gerekiyor.

Bu noktada roman önemli bir
araç olarak karşıma çıktı. Bu
roman vesilesiyle iktisadın rakamlardan ve değerlerden ibaret olmadığını yalın bir dille
anlatmaya çalıştım.
Peki bir yandan akademik çalışmalar yaparken, diğer taraftan roman yazmak zor olmadı
mı?
Bilakis, bunlar birbirini destekleyen iki süreç. Akademik
çalışmalarınızda tespit ettiğiniz
bir noktaya pekâlâ romanda yer
verebiliyorsunuz. Romanda da
bir konuyu akademik çalışma
alanınızdan daha farklı boyutlarıyla ele almanız ve tartışmanız gereken zamanlar olabiliyor. Herhangi bir konuyla ilgili
olarak “Şu noktada istatistiksel
veriler ne düzeyde mevcut? Konuyu bir de akademik olarak

analiz edelim…” diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla romanın şayet
akademik çalışma alanınızla
ilgiliyse onun bir mütemmim
cüzü olduğunu söyleyebilirim.
Romanın Türkiye’ye bakan
yönü nedir?
Birincisi

Türkiye mevcut küresel adaletsizliklere karşı sesi en gür
çıkan ülke. Bununla birlikte
insani yardımlarda açık ara
öndeyiz. Bu süreçte Türkiye’nin
Afrika açısından da elbette söyleyecekleri ve yapacakları var.
Romanda bu noktada da bir tez
ortaya koymaya çalıştım.

İkincisi, romanı bitirdiğimde
tarihler Mayıs 2018’i gösteriyordu. Sonraki süreçlerde
biliyorsunuz ülkemize de bir
ekonomik savaş açıldı. Yani o
süreçte romanda değinilen bazı
konuların reel hayatta canlı
karşılıklarına da şahit olduk.
Aslında gelişmeye çalışan ülkelerin birçoğu kendilerine has
problemleri olsa da, o veya bu
şekilde benzer problemlerle de
karşılaşıyorlar.
ROMAN TEORİ İLE PRATİĞİN AYRIŞTIĞINI ORTAYA
KOYUYOR
Kara Kıtanın İktisatçısı salt
bir roman değil, güncel ekonomik konulara da temas ediyor…
Evet,
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okuyucularımız romanda
güncel iktisadi konulardan
başlıklar bulabilecekleri gibi
süregelen iktisadi tartışmalara
da yer verildiğini görecekler.
Güncel konu başlıklarından
örnek vermek gerekirse Küresel
değer zincirleri ve güney-güney
işbirliği gibi bugünlerde üzerine en çok yoğunlaşılan iki konu
bunlardan bazıları.

Teoriyle pratiğin her zaman
birbiriyle uyuş(a)mayacağı yönünde yaygın bir kanı var. Kitapta, bu iddiayı doğrulayacak
örneklere rastlıyor muyuz?
86
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Roman tam da teori ve pratiğin nasıl ayrıştığını ortaya
koyuyor aslında. Bazen yapılacak şey basit de olabilir, ama
iş uygulamaya geldiğinde farklı
aktörlerin farklı beklentileri ve
çıkarları işleri içinden çıkılamaz
hale getirebiliyor. İşte o zamanda bütünün bileşenlerini doğru
anlamlandırmak ve olası senaryoları öngörmek gerekiyor.
Sürükleyici bir roman olmuş.
Devamı gelecek mi?
Okuyucuların “Bu serüven
burada bitmemeli” dediklerini
duyar gibiyim. Roman kahramanlarının bilhassa kurumsal
mânâda olmazsa olmaz bazı
dönüşümleri hangi zorluklarla
karşılaşarak değiştirmeye çalıştıklarını göreceğiz. Bu kitapta

daha sonra yapılacak faaliyetlere temel olacak, belki onların
gerçekleştirilebilmesi için ön
koşul diyeceğimiz türden işleri
olacak roman kahramanlarının.
Dolayısıyla, bu hikâyeyi bir seri
halinde devam ettirme niyetim
var. Gücüm yeterse tabi.

SÖYLEŞİ
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Türkiye’de ekonomik kalkınma ile beraber gelişen sektörlerin başında gelen inşaat, son yıllarda durgunluk
yaşıyor. Şüphesiz bunun pek çok sebebi var. Fakat, ülkemizin artan nüfusu, bazı binaların eskimesi nedeniyle
ortaya çıkan dönüşüm ihtiyacı ve teknolojideki yeni gelişmeler önümüzdeki süreçte sektörün canlanmasına
vesile olacak. Sektöre yöneltilen en büyük eleştirilerin başında ise yüksek binaların sayısının artması geliyor.
Serbey Yapı, bu alanda icra ettiği faaliyetlerle adından söz ettiriyor. Firma Sahibi Yüksek İnşaat Mühendisi
Ahmet Serçe ile konuştuk…

						

Ahmet SERÇE:

MADDİ KAZANÇLAR
İÇİN ASLA KALİTE
ANLAYIŞIMIZDAN
VAZGEÇMEDİK…
Söyleşi: Ubeydullah SEVDALI
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nşaat piyasasında bir durgunluktan bahsediliyor. Katılıyor musunuz bu iddiaya?
İnşaat sektörü ülke ekonomisinin lokomotifi konumundadır.
170'ten fazla sektöre doğrudan
ya da dolaylı etkisi ve katkısı
var. Dolayısıyla inşaat sektörü
ne kadar güçlenirse ülke ekonomisinin de o kadar dinamik olacağını ve büyümeye devam edeceğini ifade etmek isterim. Şu an
sektörde kısmen bir durgunluk
yaşanıyor. Bu durgunluğun bazı
sebepleri var. İlkin

dövizde dalgalanmalar oldu.
Sonrasında faiz oranlarının
yükselmesi konut satışlarının azalttı. Ülkemizin seçim
atmosferine girmesi de sektörü
etkileyen nedenler arasındaydı
diyebilirim. Artık seçimleri
geride bıraktık ve dört yıldan
fazla bir süre seçim olmayacak.
Dövizde de sert dalgalanmalar
yaşanmıyor. Dolayısıyla kısa
vadede hem inşaat sektöründe
hem de durgunluk olan diğer
bazı sektörlerde rahatlamanın
ve pozitif gelişmelerin olacağına inanıyorum.

İŞİ EHİL KİŞİLER ÜSTLENMELİ
Çözüm yolları ile ilgili neler
söylemek istersiniz?
Öncelikle müteahhitliğin yasal tanımının iyi yapılması gerekiyor.

Müteahhitlerin muhakkak teknik alt yapısı ve tecrübesi olan
ekiplerle çalışması gerektiğini
belirtmek isterim. Çünkü inşaat
sektörü ülke ekonomisi için
nasıl büyük önem teşkil ediyorsa, insan hayatını da direkt
ilgilendiren bir sektördür. İnsan
hayatının olduğu her yerde inşa
faaliyetleri vardır. Bu alanda
hizmet ve üretimde bulunacak
olan kişilerin vicdanlı, eğitimli
ve ehil olmaları hayati önem
taşımaktadır.

Gelinen süreçte, stratejik planınızda istediğiniz yere ulaştığınızı düşünüyor musunuz?
Serbey yapı; sağlam, güvenilir, yaşanabilir ve estetik yaşam
alanları imal etmek için azim
ve gayretle çalışan bir firmadır.
Maddi kazançlar için asla kalite anlayışımızdan vazgeçmedik.
Sektördeki yenilikleri yakından
takip ederek hemşerilerimize
daha iyisini sunmak adına çok
çalışıyoruz. Ezcümle; gelinen
noktada prensiplerimizden taviz vermeden güzel işleri başarmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Emtia fiyatlarının da en ufak
bir krizden etkilenmemesi adına ilgili bakanlıkların gerekli
adımları atmasını da önemli buluyorum.
YENİLİKLERİ TAKİP EDEREK İŞİMİZİ İYİ YAPMAYA
ÇALIŞIYORUZ
KASIM - ARALIK 2019
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KUVEYT TÜRK TÜRKİYE’NİN
KT BANK AG AVRUPA’NIN
EN İYİSİ

K

uveyt Türk ve yurtdışı
iştiraki KT Bank AG’ye,
163 ülkede okuyucularıyla buluşan New York merkezli Global Finance Dergisi tarafından
düzenlenen World’s Best Banks
Awards’ta (Dünyanın En İyi
Bankaları Ödülleri) iki ödül
birden takdim edildi. Kuveyt
Türk, “Türkiye’nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu” ödülüne layık görülürken, Kuveyt
Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak Almanya’da faaliyetlerini
sürdüren KT Bank AG ise “Avrupa’nın En İyi İslami Finansal
Kuruluşu” seçildi. Global Finance Dergisi’nin geçen yıl düzenlediği törende de aynı ödüllere layık görülen Kuveyt Türk
ve KT Bank AG, böylece iki yıl
üst üste en iyiler listesinde yer
alma başarısını gösterdi.

ediyoruz. Ülkemizin dört bir
yanındaki 424 şubemizle müşterilerimize ulaşırken dijitaldeki
müşteri sayımızı da bir milyonun üzerine çıkarmış bulunuyoruz. İhracatı desteklemek ve
ülkeye döviz girdisini artırmak
amacıyla hazırladığımız İhracat
Destek Paketimiz, KOBİ’lere
yönelik esnek çözümlerimiz,
altın ve sukuk alanındaki öncü
çalışmalarımızla çağdaş, istikrarlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz”
dedi. Stratejik önem verdikleri
alanlardan birinin de dış ticaret
olduğunu kaydeden Ufuk Uyan,
geniş muhabir ağı ve uzman
kadroları ile dış ticaret ürünlerini sürekli geliştirip çeşitlendirdiklerine dikkat çekti.

“Çağdaş, istikrarlı, güvenilir ve
kaliteli hizmet sunuyoruz”

Türkiye’nin öncü finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ve iştiraki KT Bank AG, 163 ülkede okuyucuyla buluşan
Global Finance Dergisi tarafından düzenlenen World’s Best Banks Awards’ta ödüle layık görüldü. Kuveyt Türk,
“Türkiye’nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu” ödülünü alırken, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak Almanya merkezli faaliyet gösteren KT Bank AG de “Avrupa’nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu” seçildi. Kuveyt Türk
ve KT Bank AG, üst üste iki yıl aynı kategoride ödüle layık görülerek önemli bir başarıya imza attı.
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World’s Best Banks Awards
töreni, IMF-Dünya Bankası
Yıllık Toplantıları esnasında
19 Ekim 2019 tarihinde Washington’da
gerçekleştirildi.
Kuveyt Türk ve iştiraki KT
Bank AG adına törene katılan
Kuveyt Türk Genel Müdürü
Ufuk Uyan, alanında dünyanın
en prestijli ödüllerinden birini
üst üste iki yıl almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Geliştirdiğimiz ürün
ve hizmetlerle reel ekonominin
desteklenmesine ve işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine
yönelik çalışmalarımıza devam

KT Bank AG, Almanya’dan 52
ülkeye ulaşıyor.

küllü finans kuruluşu olduğunu
hatırlatan Kuveyt Türk Genel
Müdürü Uyan, “Merkezi, Euro
Bölgesi’nin finans başkenti olan
Almanya Frankfurt’ta bulunan
KT Bank AG’nin Berlin, Frankfurt, Mannheim ve Köln’den
sonra Münih’te açılacak beşinci
şubesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KT Bank AG yalnızca Almanya’da değil başta
Avrupa olmak üzere geniş bir
coğrafyada hizmet veriyor. Avrupa Birliği, Türkiye ve GCC
(Gulf Cooperation Council)
bölgesindeki 52 ülkeden 20
bine yakın müşterimizin hesabı bulunuyor. Yurt dışında öncelikli olarak müşteri sayısını
artırmayı hedefleyen KT Bank
AG, orta ve uzun vadede diğer
Avrupa ülkelerinde faizsiz finansal
sisteme erişimi artırmak
için çalışmalarını sürdürüyor. Geniş
bir coğrafyada kurduğu
güçlü bağlarla yeni yatırımlar için
önemli
bir
fırsat oluşturan KT Bank
AG, üst üste
iki kez Avrupa’nın en iyisi seçilerek başarısını bir kez daha
kanıtladı” diye konuştu.

KT Bank AG’nin Avrupa’nın
katılım finans esaslarına göre
faaliyet gösteren ilk tam teşek
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ZAMAN İÇİNDE

BAŞKA BİR ZAMAN

URFA
Mustafa SEVGİN
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GEZİ

“Ey nâr, serin ve selâmet ol
İbrahim’e karşı” (Enbiya 69)
Zaman içinde başka bir
zamandır Urfa. Hz. İbrahim’in
(as) ateşe atıldığında zamanın
mekandan silindiğini, tarihin
her hafızasından okuyabiliriz.

U

rfa’da, zamanın ve güneşin medeniyetler üzerinde
bir yıkıntı etkisini göremezsiniz.
Her taşın her sokağın her caddenin adı ya Roma ya Abbasiler
ya da Eyyubilere çıkar. Bunca
zamanda ne bu aşırı güneş ne de
istilalar Urfa’nın bağrından bir
şey söküp atamamıştır...
“Ey nâr, serin ve selâmet ol”
İbrahim’e... Sure-i Enbiya’da
Allah böyle buyuruyor... Hz.
İbrahim bir zalime karşı durmuştu. Hicap duvarlarını aşan
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Nemrut onu kendisinin öfke
narına itmeye kalkıştı, halbuki
Nemrut kendi narında yanıyordu ve o şaşalı kibriyle ne yazık
ki kendisini göremiyordu. Ve
sonunda kibir abidesi bir insan,
bir sinek tarafından öldürüyordu...
BİR TARIM CENNETİ
Ne İsmailler ne İshaklar kurban oldu bu belde-i mukaddese.
Doğru yola giden kervanlar hep
bir bir, yek vücut içinde cuşa
kalktılar
Güneydoğumuzun
coğrafi bakımından en büyük
şehri Urfa’da....

Bölgeye Urfa kapısı dediğimiz
Urfa’nın Birecik ilçesinden sınırlara dahil oluyorsunuz. Şehrin
altından geçen büyük bir tünelle
Urfa’ya doğru yol alıyorsunuz.
Birecik kelaynakların memleketi Fırat’ın incisidir. Birecik’in
hemen 30 km kuzeyinde yine
Fırat nehri üzerinde olan Halfeti’yi göreceksiniz; ama şehir şu
an sular altında ancak siz sandallarla şehrin üstünden gezebilirsiniz. Belkıs-Zeugma meşhur
mozaik şehrini de ziyaret edebilirsiniz.
Suruç’un geniş buğday ve
arpa tarlalarından Urfa’ya

Geniş düzlükleriyle bir tarım cenneti olan Urfa’nın toprakları siyah
ve boz renkli, karış karış alın teri kokar. Sanatı ve mutfağıyla güneydoğunun en zengin kentidir. Tarihten bugüne kadar sayısızca sanatçı
yetiştirmiş bir medeniyetin eşiği olan şehir hâlâ dimdik ayaktadır.

GEZİ

merhaba diyorsunuz. Urfa diğer şehirlere inat doğuya doğru
büyüyen bir şehir. Burada sanayi alanları batı tarafında gelişmiştir. Şehre ilk girdiğinizde,
hemen karşınızda büyük bir sit
alanında kazı çalışmaları görüyorsunuz.

Şehrin güney batısında Balıklı
Göl gözünüze çarpıyor. Gölün
etrafında binlerce insan balıklara yem atıyor. Çocukların
bağrışmaları arasında seyyar
satıcıların sesleri duyulmuyor
bile...

Kapalı çarşıları, kilimcileri ve
şehirden yükselen kebap dumanlarıyla şehir bir festival yerini andırıyor...
İKİNDİ VAKTİ ŞEHRE BİR
NUR HUZMESİ ÇÖKÜYOR
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İkindi vakti şehre bir nur
huzmesi çöküyor. Dergah Camii
içerisi ve avlusu hınca hınç
her vakit dolu. Kimi Kur-an
okuyor kimi namaz kılıyor,
kimi de sohbet ediyor. Dergah
Camii eski bir kilise kalıntısı
üzerine 1211 yılında Eyyubiler
tarafından inşa edilmiş. 1810
yılında harap bir durumda olan
camiye temelden başlanarak
büyük değişiklikler yapılmış.
Halk arasında “Döşeme Camii”
ve “Makam Camii” olarak
adlandırılan bu camiden Evliya
Çelebi Seyahatname’sinde
“İbrahim Halil Tekkesi” olarak
bahsediyor.

Minarenin yatay kuşakları üzerindeki süslemeler ve üst kısımda yer alan akantus (Kenger)
yapraklı sütun başlıkları Bizans
devri süsleme özelliklerini yansıtır. Hz. İbrahim’in burada
doğduğu ve yedi yaşına kadar

kaldığı rivayet edilir. Keldani
hükümdarı Nemrut, rüyasında
tahtını yıkacak bir çocuk dünyaya geleceğini görmüş ve sabahında bütün doğan çocukları
katletmiş. Hz. İbrahim’in annesi
de onu bu mağarada doğurmuş
ve tam yedi yıl burada saklamış.
Bunun için buraya Makam-ı İbrahim derler. Şu an mağaranın
içinde şifalı bir su çeşmesi ve bir
mescid bulunuyor. Nemrud, Hz.
İbrahim’in tebliğine karşı çıkar.
Atalarının dinini bırakmak istemeyen Nemrud şu an ki bölgede
ülkenin her tarafından odun ve
çalı çırpı toplayarak büyük bir
ateş yakmış. Hz. İbrahim’i ateşe attığında ateş su, odunlar da
balık olmuş. Şimdi meydanda
iki göl olarak hayretler içerisinde
bakıyorsunuz Balıklı Göl’e. Rivayete göre Nemrud’un kızı Ayn
Zılha Hz İbrahim’e inanmış ve
babası tarafından oda mancınıkla fırlatılmış. Ama düştüğü yerde
bir gül bahçesi bitmiş. Biz de güller içinde ve küçük su kanallarıyla inancın büyük bir sembolü
olduğuna şahid oluyoruz.

ŞUAYB PEYGAMBERİN
MAKAMI
Halil-ür Rahman Gölü’nün
kuzey kenarında yer alan Rızvaniye Camii, Bizans devrine
ait St. Thomas Kilisesi'nin yerine Osmanlıların Rakka Valisi
Rızvan Ahmet Paşa tarafından
1716 yılında yaptırılmış. Hz.
Eyyüp Peygamberin mezarının,
Viranşehir ilçesinden 12 km
uzaklıkta Eyyüp Nebi Köyü'nde olduğu rivayet ediliyor. Hz.
Eyyüp 7 yıl çile çektikten sonra
kendisine Allah tarafından nail
olunan şifalı su ile yıkanıp yaralarından kurtulmuş. Daha sonra
eşi Rahime Hatunla birlikte Eyyüp Nebi köyünde yaşamış. Her
ikisinin türbesi de bu köyde bu-

lunuyor. Şuayb Şehri, Harran'a
45 km mesafede, bir ören yeri
olup mevcut kalıntılar Roma
Devrine ait. Yüzlerce kaya mezarı üzerine kesme taşlardan
yapılar inşa edilmiş. Bu yapıların bazı duvar ve temel kalıntıları günümüze kadar gelebilmiş.
Şuayb şehri harabeleri arasında
bir mağara, Şuayb Peygamberin
makamı olarak biliniyor.
Burada saturlara sığdıramayacağımız kadar çok güzellikleri barıondıran Urfa şehri,
Güneydoğu Anadolu’nun en
önemli inanç ve turizm merkezi
olarak ziyaret edilmeyi bekliyor.
Urfa’ya yolunuz düştüğünde,
insanlık tarihinin en eski dönemlerinden bugüne kalan me-

kanları gezmeyi, balıklı gölü ve
İbrahmi Halil Tekkesi’ni ziyaret
etmeyi, bir de Urfa’nın enfes lezzetlerini tatmaytı unutmayın.
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