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köflelik
Güngör Uras

Bizim y›llar
B

en SBF’de yat›l› okuyamad›m. Cebeci’de SBF’ye yak›n
bir mahallede kirac› iken, Etlik’e tafl›nd›k. Etlik o y›llar ulafl›m› güç
bir mahalle idi. fiehir otobüsü ile Etlik-Ulus-Cebeci hatt›nda gidip-gelmek
vakit ald›¤›ndan, ders saatleri d›fl›nda
SBF’nin havas›ndan gerçek anlamda
yararlanamad›m. Arkadafllar›mla iliflkilere yeterli zaman›m olamad›.
Okuldayken ve mezuniyetten
sonra, yat›l›lar›n hayat›, dostluklar› ve
ders saatleri d›fl›ndaki iliflkileri bende
hep bir eksiklik ve özlem olarak kald›. Benim SBF ile ilgili en renkli hat›ralar›m, o zamanlar ç›kard›¤›m›z duvar gazetesi ve gazete için çizdi¤im,
okul hayat›n› yans›tan karikatürlerdir.
Duvar gazetesine yazmak ve çizmek
beni çok mutlu ederdi. Duvar gazetesindeki çizimlerim sayesinde, o zamanlar yay›nlanan Forum Dergisi’nin
bafll›¤›n› çizebilmek de beni gururland›rm›flt›. O y›llar, fliir dergilerine ilgi
çoktu. fiiirler, desenli yay›nlan›r; ben
de fliirlere desen çizerdim. Bu nedenle flairlerle ve fliir dergileriyle yak›nl›¤›m, iliflkim geliflti.
Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, HarbiyeMülkiye basket maçlar› ile s›k s›k düzenlenen münazaralard›. Münazaralarda Hukuk-Mülkiye rekabeti, ilgiyi
sürekli canl› tutard›.
•••
Lang›rt aletleri önce çevredeki
kahvelerde görüldü. Sonra SBF kantinine iki lang›rt makinesi kondu. Lan-
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g›rt makinesine büyük bir ilgi vard›.
Çok az masada da satranç oynan›rd›.
Bizim y›llarda s›n›flar aras›nda hiyerarfli çok önemli idi. Dördüncü s›n›flar›n kantinde bir köflesi vard› ve o masalara sadece dördüncü s›n›f ö¤rencileri otururdu. Sütunlu salonun bahçeye aç›lan kap›s›n›n önündeki tek
kumbaral› telefonun yak›n›ndaki duvar dibi de, dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin sohbet alan› idi. Onlar›n kumbaral› telefonda öncülü¤ü vard›.
Bizim dönemimizin en önemli
olay›, son s›n›fa geçti¤imizde SBF’ye
çok say›da k›z ö¤rencinin girmesi olmufltu…Giren k›zlar›n ço¤u Bursal›
idi; ve de güzellerdi. Bursal› k›zlarla
arkadafll›k yar›fl› bafllad›.
Baz› arkadafllar›m›z, yeni gelen
k›zlarla dostlu¤u, evlili¤e götürme be-
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cerisini gösterdi. S›n›f›m›zda say›l› k›z
ö¤renci (bayan m› desem daha do¤ru
olur bilemiyorum ama onlara k›z ö¤renci denilirdi) bulunuyordu. Mali fiube’de 3 k›z ö¤renci; Ülker (Akçakoca)
Köksal, Suzan (Davran) K›z›lyall› ve
Aysel (Asal) Öymen vard›. S›n›f arkadafllar›m›zdan Altan Öymen, Aysel ile
Hüsnü K›z›lyall›, Suzan ile evlendi.
O y›llar›n en gözde meslekleri
“maliye müfettiflli¤i” ile “hesap uzmanl›¤›” oldu¤undan, mezuniyetten
sonra s›n›f arkadafllar›m›z›n ço¤u s›navlara girerek, “müfettifl” ve “uzman”
ç›kt›lar. Ben, nedense hiçbir s›nava
girmeden Halk Bankas›’nda düz memur olarak çal›flmaya bafllad›m. Çünkü Genel Müdür Nusret Uzgören, beni Avrupa’ya göndermeye söz vermiflti. Askerlik hizmetimi yapt›ktan sonra,
beni Belçika’da baz› bankalarda staja
gönderdiler. DPT kurulduktan sonra,
s›navla uzman olarak oraya geçtim.
1974 y›l›na kadar DPT’de uzmanl›k
yapt›m. SBF’de bafllad›¤›m doktora
çal›flmas›n›, ‹stanbul’da tamamlad›m.
Özel sektörde görev yaparken, bir
yandan da doçentlik ve profesörlük
dereceleri için akademik çal›flmalar›ma devam ettim. Ankara’da amatör
olarak bafllad›¤›m yaz› yazma ifli, ‹stanbul’da profesyonel bir ifle haline
dönüfltü.
Bugün tek iflim, üniversitede ders
vermek ve yaz› yazmak. Asl›nda yaz›
yazarak geçiniyorum demeliyim!.. n
Güngör Uras (1955 Mali fiube)
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‹srail-Lübnan savafl› ile
Ortado¤u’nun dengesi iyice
flaflt›!
O

‹srail-Hizbullah çat›flmas›
nas›l bir sürecin sonunda
patlak verdi?... Savaflta
hangi ülkeler ‹srail’in
yan›nda yer ald›?... Nas›l
sonuçland›?... Dünyadaki ve
Ortado¤u’daki dengeleri
nas›l etkiledi? Deniz Ülke
Ar›bo¤an anlat›yor...
Yaz›: Prof. Dr. Deniz Ülke Ar›bo¤an*

rtado¤u bölgesinin dünyan›n
tüm siyasal ihtiraslar›n› t›pk›
bir paratoner gibi üzerine çekece¤i, 20. yüzy›l›n
bafl›nda belli olmufltu. Kapitalist
üretim modelinin
daha fazla tüketim,
genifl pazar ve yüksek kâr mant›¤›n›
fliar edinen yaklafl›m› ve endüstriyel
geliflim, enerji talebini her gün daha
yükse¤e çekmiflti.
Devletler art›k rasgele fetihlerin peflinde, ulaflt›klar›
her metrekare topra¤a bayrak çekmektense, stratejik
alan fikriyat›n› benimsemifl ve enerji
alanlar›n›n kontrolünü ön plana alm›fllard›. Ortado¤u
bölgesinin jeopolitik terminoloji çerçevesinde “heartland”, yani “dünyan›n kalbi” olarak
ortaya ç›kmas›, bölge üzerindeki ç›kar
çat›flmalar›n›n, yüzy›ldan fazla bir süredir de¤iflik formlarda kendisini göstermesine neden oldu. 1. Dünya Savafl›, bölgenin egemenini ‹ngiltere olarak tayin etmiflti. 2. Dünya Savafl›’ndan sonra egemenlik iliflkisi, kutuplar aras›nda sert bir rekabete sahne olmufl, taraflar kazanmaktan çok
kaybetmeme ilkesini benimsemifllerdi. Bu durum global statükoyu korumakta ifle yarasa da, yerel çat›flmalar›n fliddetlenmesini teflvik etmiflti.

mülkiyeistanbul
38

1948 sonras› art›k bölgede yeni bir
aktör -‹srail- daha vard› ve ‹srail-Arap
gerginli¤i, yaklafl›k her 10 y›lda bir
tekrar eden savafllarla, bölgenin temel
karakteristi¤i haline gelmiflti.

“ABD’nin bölgedeki demir
yumru¤u ‹srail, kendisine
sa¤lanan askeri ve mali
imkanlarla bölgenin en aktif
aktörü olmay› baflard›”
Dünyan›n kalbini kontrol edenin
dünyay› da kontrol edebilece¤i inanc›, sanayi toplumlar›n›n tamam›n›n ilgisini çekiyordu. Buras› gerçekten de
dünya organizmas›n›n kan›n› pompalayan, yaflam enerjisinin kayna¤› olan
bölgeydi. Sanayileflen ülkelerin canl›l›¤› ve verimlili¤ini sürdürebilmek
bölgeden sevk edilecek enerjiye tam
ba¤›ml›yd›. Özellikle Avrupa ve Uzakdo¤u güçleri bu ba¤›ml›l›¤› k›rabilecek kaynaklardan yoksundu. Yaln›zca
ABD ve Rusya kendisini bu ba¤›ml›l›ktan kopartacak imkanlara sahipti.
Sistemin iki kutuplu bir düzen içerisinde yap›land›¤› So¤uk Savafl döneminde Kafkasya bölgesi tamamen
SSCB’nin kontrolündeyken, Ortado¤u
üzerindeki egemenlik mücadelesi, her
gün yeni bir çat›flma ile sürüyordu.
ABD’nin bölgedeki demir yumru¤u
‹srail, kendisine sa¤lanan askeri ve
mali imkanlarla bölgenin en aktif aktörü olmay› baflard›. Araplara karfl›
Bat›’y› temsil ediyordu ve uluslararas›
platformlarda da genifl ölçüde destekleniyordu. Özellikle ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto yetkisini
sürekli ‹srail lehine kullanmas›, bölgenin yeni aktörüne genifl bir hareket
serbestisi sa¤lam›flt›.

Kimseye bir fley
kazand›rmayan
‹ran-Irak savafl›…
1980 sonras›nda bölgede ortaya ç›kan ilk sars›c› etki, ‹ran ‹slam devriminin gerçekleflmesi ve ard›ndan bafllayan ‹ran-Irak savafl›ndan kaynaklanmaktayd›. ‹ki ülke de büyük bir savafl›n bütün yan etkilerini fazlas›yla hissettiler. Taraflar yüz binlerce insan ve
milyarlarca dolarl›k kay›pla savafl› bitirdiler; üstelik tek kar›fl toprak kazanc› olmadan… 1990’l› y›llar Irak’›n Kuveyt’i iflgal ve ilhak› ile ard›ndan gelen
uluslararas› müdahalenin gölgesinde
geçti. Uygulanan yapt›r›mlar Irak’›n
sistem d›fl›na do¤ru itilmesinin bafllang›c›yd›. 11 Eylül sonras›nda önce Afganistan ard›ndan Irak’› hedef alan
ABD liderli¤indeki son müdahale, Ortado¤u co¤rafyas›n›n farkl› dengelere
evrilece¤inin kan›t›yd›. ‹ran ve Irak’›n
devreden ç›kmas› ile birlikte etkinlik
alan›n› giderek daha da genifl bir co¤rafyaya yaymas› ve ABD yönetimince
tan›mlanan “fleytan ekseni”ne ait bir
devlet olmas›, bölgede bir baflka s›k›nt›n›n daha var oldu¤unun göstergesiydi. So¤uk Savafl’›n bitimiyle eksilen taraflardan birinin yaratt›¤› rekabet bofllu¤u doldurulmal› ve flekillendirme
operasyonu tamamlanmal›yd›.

Prof. Dr. Deniz Ülke Ar›bo¤an.
tüyle savafl›ld›¤› iddias› güdülmüfltür.
Nitekim sivil kay›plara ra¤men Lübnan Baflbakan› Sinyora, ‹srail’i sorgusuzca destekleyen ABD D›fliflleri Bakan› Rice’› dostane bir biçimde kabul
etmifl ve bar›fl› kurma çabalar›nda samimi oldu¤una inand›¤›n› beyan etmifltir. Lübnan ordusunun ‹srail sald›r›lar›na hiç bir karfl›l›k vermemifl olmas› ve direniflin sadece Hizbullah
güçlerince yap›lmas› da anlaml›d›r.
Her fleyden önce Lübnan yönetimi,
Hizbullah’›n tamamen silahs›zland›r›lmas›n› ve Lübnan devlet otoritesinin,
Güney Lübnan’da da tesis edilmesini
öngören 1559 say›l› BM karar›n›n uygulanmas›n› istemektedir. Ancak mer-

Lübnan ordusu ‹srail’e
el kald›rmad›!
2006 y›l›na gelindi¤inde ‹srail’in
önce Hamas taraf›ndan kaç›r›lan askerleri sebep göstererek Filistin’de giriflti¤i sald›r›, ard›ndan da Hizbullah’›n
kaç›rd›¤› askerler nedeniyle 12 Temmuz 2006’da bafllayan Lübnan sald›r›s›, bölgedeki ‹ran etkisini k›rmaya yönelik giriflimin bafllang›c› olarak kabul
edilebilir. Zira özelde Güney Lübnan’a yönelik ‹srail sald›r›s›n›n esas
hedefi Hizbullah mevzileri olup, Hizbullah ile savafl›rken Lübnan yönetimi
ile de¤il, ‹ran destekli bir terör örgü-
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kez hükümetin Hizbullah ile mücadele gücü olmad›¤›ndan, bir baflka gücün kendileri yerine devreye girmesinden gizli bir memnuniyet duyduklar›ndan da bahsedilebilir. Savafl sonlar›na do¤ru hükümetten yükselen
sesler ise esas olarak Hizbullah’›n vurulmas›ndan de¤il, sivil kay›plar›n
yükselmesinden ve alt yap›n›n zarar
görmesinden kaynaklanmaktad›r.
Bat› dünyas›n›n tepkisi ise siyasi
olup, insani boyuttan uzak de¤erlendirmelerdir. Birleflmifl Milletler Genel
Sekreteri Kofi Annan bir yandan ‹srail’e sald›r›lar› durdurmas›n› söylerken,
di¤er yandan da krizin sorumlusunun
12 Temmuz’da ilk teti¤i çeken Hizbullah oldu¤unu iddia etmifltir. Avrupa’da süregiden tart›flmalarsa ‹srail
sald›r›s›n›n Lübnan’da yaratt›¤› zarardan çok sald›r›lara tepki duyan ‹slamc› radikallerin Avrupa’da yaratabilece¤i zararlara iliflkindir. Olas› misilleme
sald›r›lar›n›n kendilerini hedef almas›
endiflesi, ‹srail’in ateflkese davet edilmesinin nedenidir.

Asl›nda devletler de¤il,
dinler savaflt›!
ABD’li neocon teorisyenlerden
William Kristol’e göre savafl, Arap-‹s-

37-51 son

8/18/07

11:58 AM

Page 40

politika

rail savafllar›n›n yeni bir
bölümü de¤ildir. Bu bir ‹slam-‹srail çat›flmas›d›r ve
bunu Bat› ile ‹slam aras›ndaki savafl›n bir parças›
olarak görmek gerekmektedir. Nitekim, Kristol, Hizbullah ve Hamas’a de¤il,
bu savafl›n finansörleri ve
gerçek kumandanlar› olan
Suriye ve ‹ran’a odaklan›lmas›n› önererek, ‹srail’e
destek talep etmifltir. Bu
talebin karfl›l›k buldu¤u
söylenebilir. Bu konuda
Rusya’n›n yaklafl›m› da flafl›rt›c› biçimde ‹srail’i destekler niteliktedir. Rus D›fliflleri Bakan› Sergei Lavrov’a göre hiç kimsenin rehin alma politikas›n› onaylamak mümkün de¤ildir;
t›pk› sivil insanlar›n öldürülmesinin tasvip edilmedi¤i gibi. Bu nedenle Hizbullah’›n terörist yöntemler
kullanmaya derhal son
vermesi gerekti¤i ifade
edilmifltir. Devlet baflkan›
Putin’in aç›klamas› ise ‹srail’in kendisini müdafaa etmeye hakk›
oldu¤u biçimindedir. K›saca ‹srail’in,
Lübnan Hizbullah’›na yönelik sald›r›s›, uluslararas› toplumun olmasa da,
üst siyasetin deste¤ini alm›fl ve bu an-

ekonomi

Bakanl›¤›’ndan
ateflkes
sonras› yap›lan aç›klamalara göre ‹srail 119’u asker,
44’ü sivil olmak üzere 263
kay›p verirken, Lübnan taraf›n›n kayb› ço¤unlukla
sivil olmak üzere bin 500
civar›ndad›r.

Savafl› ‹srail de¤il,
Hizbullah kazand›!

lamda önemli ölçüde meflrulaflt›r›lm›fl
bir operasyondur. Savafl›n bilançosu
oldukça a¤›rd›r. Hizbullah’›n da ‹ran’dan edindi¤i Katyufla füzeleriyle karfl›l›k vermesi sonucu, ‹srail D›fliflleri
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Savafl› bitiren 1701 say›l› BM karar›, Lübnan’da
zaten faaliyette olan UNIFIL’in güçlerinin say›s›n›
15 bin kifliye ç›kartm›flt›r.
‹srail ordusu, savafl s›ras›nda Lübnan’da iflgal etti¤i
bölgelerden çekilmifl ve
otorite, aralar›nda Türk askerlerinin de bulundu¤u
BM güçlerine devredilmifltir. Operasyon sonras› Hizbullah menziline giren ‹srail topraklar›n›n güvenlik
alt›na al›nmas› sa¤lanm›fl
ve olas› büyük çapl› bir savafl esnas›nda ortaya ç›kabilecek risk minimize edilmifltir. ‹ran ve Suriye’den kaynaklanabilecek tehlikelere karfl› rahatlayan ‹srail yönetimi savafl nedeni olarak gösterdi¤i ‹srail askerlerine iliflkin herhangi bir geliflme olmasa da, istediklerini ald›¤›n› düflünmektedir. Arap
dünyas› ise ‹srail’in ilk defa net bir zafer kazanamam›fl olmas›n› büyük baflar› olarak ilan ederek, savafl› Hizbullah’›n kazand›¤›n› beyan etmifltir.
Irak’ta mezhep çat›flmalar›n›n artmas›,
Suudi Arabistan kral›n›n bölgedeki
Sünnileri bir araya getirme çabalar› ve
‹ran’a yönelik senaryolar ise bölgesel
dengenin di¤er parametreleridir. Bölge yeniden infla edilmektedir ve yan
etkileri bütün Ortado¤u’da hissedilen
cektir.
* Bahçeflehir Üniversitesi D›fl ‹liflkilerden
Sorumlu Rektör Yard›mc›s›.

fiu Bireysel Emeklilik
Sistemi dedikleri
‹

‹statistik kurumlar›n›n araflt›rmalar›na göre Türkiye’deki
yaflam süresinin, 68.7’den, 2030’lu y›llarda 73.4 y›la
ç›kmas› bekleniyor. Kamu sosyal güvenlik sisteminin
sa¤lad›¤› emeklilik gelirlerinin, genel aktüeryal dengeler
nedeniyle bugün bile kiflilere yeterli gelmedi¤i
düflünülürse, ek bir gelir yaratma aray›fl›n›n ilk seçene¤i
olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gelecek y›llarda
hem iflverenler hem de bireyler için önem kazanacak.

statistik kurumlar›n›n araflt›rmalar›na göre Türkiye’deki yaflam süresinin 2003 y›l›ndaki 68.7 y›ldan
2030-2035 y›llar›nda 73.4 y›la ç›kmas›
bekleniyor. Yaflad›¤›m›z dönemde
genç nüfusa sahip olan ülkemizin do¤um oran›ndaki düflme ve beklenen
ömrün uzamas› nedeniyle, geliflmifl
ülkelerde yaflanan sosyal güvenlik sistemi sorunlar›n›n da gelecek y›llarda
eklenece¤i tahmin ediliyor. Kamu
sosyal güvenlik sisteminin sa¤lad›¤›
emeklilik gelirlerinin genel aktüeryal
dengeler nedeniyle bugün bile kiflilere yeterli gelmedi¤i düflünülürse, ek
bir gelir yaratma aray›fl›n›n ilk seçene¤i olan Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES)’in gelecek y›llarda hem iflverenler hem de bireyler için ne kadar
önem kazanaca¤›n› tahmin etmek hiç
de güç olmayacak.
Ülkemizde mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlay›c› bir unsur
olarak planlanan BES, iki önemli
özellikle dikkat çekiyor. Birincisi gönüllü kat›l›m esas›na dayal› olmas›,
ikincisi ise kiflilerin gelecekteki refahlar›n› sa¤layacak finansal birikimlerini
yat›r›m fonlar› arac›l›¤›yla kendi istedikleri biçimde flekillendirebilmeleri.

Bireysel emeklilik yükseliflte
Tüm dünyada, toplam tutar› (12,5)
Trilyon Dolar gibi bir büyüklü¤ü aflan
fonlara sahip bulunan BES, geçti¤imiz
2003 y›l› Ekim ay›ndan bu yana ülkemizde de kamuoyunun gündeminde
yo¤un biçimde yer al›yor. BES’in yaklafl›k üç y›lda kat etti¤i yol, bir taraftan mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin içinde bulundu¤u olumsuz

Yaz›: Serdar Ç›tak*
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koflullar ve bu ba¤lamda sistemin
sundu¤u hizmetlerden duyulan memnuniyetsizlik di¤er taraftan da ülke
ekonomisinin içinde bulundu¤u s›k›nt›lar› aflabilmesi için ihtiyaç duydu¤u uzun vadeli kaynak ihtiyac›n›n
bir k›sm›n›n sistemden yarat›labilmesi
beklentisinin ürünü ayn› zamanda.
Bireylere ek gelir, ekonomiye katk› sa¤lamak amac›yla 27 Ekim 2003 y›l›nda yürürlü¤e giren Bireysel Emeklilik Sistemi hakk›nda art›k de¤erlendirilebilir verilerden de bahsetmek
mümkün. Üç y›ll›k süre içinde yat›r›ma yönlendirilen toplam tutar›n 2
Ekim 2006 tarihi itibariyle 2.204,7 milyon YTL, toplam kat›l›mc› say›s›n›n da
985 bin 37 kifli oldu¤u biliniyor. Türkiye’deki gelir da¤›l›m›na bak›larak
yap›lan çal›flmalarda nüfusun yüzde
15’inin sisteme üye olaca¤› tahmin
ediliyor; bu da 10,5 milyon kiflinin sisteme kat›laca¤› anlam›na geliyor.

görüflmelerinde iflverenleri, sisteme
katk› pay› ödemeye teflvik edecek hükümleri gündeme getirebileceklerini
tahmin ediyoruz.

Bireysel emeklilikte fon
büyüklükleri artacak

Türkiye’nin gelece¤i bireysel
emeklilikle flekilleniyor
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n vizyonu, ilk befl y›lda fon
büyüklü¤ünün 10 milyar dolara ulaflaca¤› biçimine sahipken, Türk Sigorta
flirketi yöneticileri ise; ilk on y›l için
10-20 milyar Amerikan Dolar› öngörüsünde bulunuyorlar. Söz konusu projeksiyonlar BES’in, Türkiye’nin gelece¤i için ne kadar önemli oldu¤unu
aç›kça gösteriyor. Bu nedenle, önümüzdeki döneme yönelik olan tüm
beklentiler kuflkusuz ki BES’e yönelik
beklentilerin oluflturulmas›nda da temel olacak. Özellikle büyümeye, iç
tüketime, stok ve yat›r›mlara yönelik
pozitif beklentiler sektörü oldukça
olumlu etkileyecek. Bireysel emeklilik birçok ülkede çok büyük ve uzun
vadeli fon birikimini sa¤l›yor. Bu
uzun vadeli kaynaklar›n büyük bir
k›sm›, hem kamu sektörüne hem de
özel sektöre uygun imkanlarla, uzun
vadeli kredi olana¤› yarat›yor. Ekono-

Bireysel emeklilik
sistemi, devletin sa¤lad›¤›
sosyal sigortalar›n bir
tamamlay›c›s›d›r. Yani
SSK, Ba¤-Kur veya
Emekli Sand›¤›'na
bir alternatif de¤ildir.

mideki olumlu hava tüketiciye yans›d›¤› taktirde, BES de geliflecek.
Hazine, EGM (Emeklilik Gözetim
Merkezi) ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin çabas›yla sistem geçti¤imiz dönemde BES arac›lar›n›n sicil kay›tlar›n›n takibi, BES flirketlerinin günlük
verilerinin ve ifllemlerinin transferi, bu
verilerin sistemde tan›ml› gözetim ve
denetim kurallar›na göre EGM taraf›ndan izlenmesine olanak veren teknik
altyap›s›n› tamamlam›fl durumda. Kat›l›mc›lar›n hak ve menfaatlerini korumak amac›yla hem denetleyici kurumlar›, hem BES fiirketlerini hem de
kamuoyunu bilgilendiren son derece
fleffaf bir altyap› söz konusu.
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Bundan sonra önemli olan bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine ait
alg›lama, bilgi ve bilinç düzeyinin artarak devam etmesi. En önemlisi de
arzu edilen fon büyüklü¤üne ulaflabilmesi için çok say›da kiflinin ayn› anda
sisteme kat›labildi¤i kurumsal kat›l›mlar›n artmas›. Sigortal› ve iflveren
primlerinde indirime iliflkin düzenlemelerin kurumsal kat›l›mlar› artt›raca¤› biliniyor ve bu yönde çal›flmalar
yap›l›yor.
Gelecek y›llarda beklenen vergisel düzenlemelerin de yap›lmas›yla
KOB‹’lerin, meslek odalar›n›n hatta
sendikalar›n bile bireysel emeklili¤in
arac›lar› olmas›, toplu ifl sözleflmesi

Günümüzde flirketlerin en önemli
varl›klar›n›n insan kaynaklar› oldu¤u
düflünülürse bireysel emeklili¤in daha
iyi anlafl›lmas› ve önerilen vergisel
düzenlemelerin de gerçeklefltirilmesi
halinde gelecek y›l fon büyüklüklerinin çok daha anlaml› rakamlara ulaflaca¤›n› söylemek mümkün.
Kendi gelirleri ya da iflveren katk›
paylar› ile Bireysel Emeklilik Sistemine üye olan bireylerin ve iflverenlerin,
emekli olmak için gerekli olan 56 yafl
s›n›r›n› de¤erlendirirken, sistemde
kalma süresinin emeklilik geliri ya da
birikimler üzerindeki etkilerini de göz
önünde bulundurmalar› gerekiyor.
Ancak her fleyden önce bireysel
emeklilik sisteminin ne oldu¤unu ve
ne olmad›¤›n› iyi anlamak gerekiyor.
Öncelikle ne olmad›¤›ndan yola
ç›kacak olursak; Bireysel emeklilik
sistemi, devletin sa¤lad›¤› sosyal sigortalar›n bir tamamlay›c›s›d›r. Yani
SSK, Ba¤-Kur veya Emekli Sand›¤›'na
bir alternatif de¤ildir. Emeklilik döneminde düzenli gelir veya toplu bir paraya sahip olman›za yarayan ve ülke
ekonomisinin kalk›nmas›nda rol oynayan bir sistem.
Hayat sigortalar›nda oldu¤u gibi
herhangi bir riski içeren teminatlar
söz konusu de¤il. Bu sistem kiflilerin
emeklilik dönemlerine yönelik bir tasarruf sa¤layan finansal planlama sistemidir.

Bireysel emeklili¤in
bafll›ca özellikleri
18 yafl›n›z› doldurduysan›z bireysel emeklilik sistemine girebilirsiniz.
Bireysel emeklilik sistemi, yafll›l›-

¤›n›zda veya aktif çal›flma yaflam›n›z›n
sonunda ek bir gelir sahibi olman›z›
sa¤lar. Yani bu sistem sayesinde ikinci bir emeklilik hakk› elde edersiniz.
Bireysel emeklilik sistemi gönüllü
kat›l›ma dayanan bir sistem olup, SSK
veya Ba¤-Kur gibi kat›lmaya zorunlu
oldu¤unuz bir sistem de¤il.
Emekli Sand›¤›, S.S.K. veya Ba¤Kur'a tabi olsan›z da bireysel emeklilikten faydalanabilirsiniz.
Bireysel katk›lardan oluflan birikimleriniz emeklilik yat›r›m fonlar›nda de¤erlendirilir.
Bireysel emeklilik sistemi emeklilik döneminizde kullanman›za yönelik bireysel tasarruflar›n›z için avantajl› ve çeflitli seçenekler sunar. Yani birikimleriniz risk tercihinize göre seçti¤iniz planlar dahilinde sizin istedi¤iniz fonlara yönlendirilir.
Bireysel emeklilik sisteminde
emekli olmak için, sisteme ilk giriflinizden itibaren 10 y›l geçmifl olmas›
ve 56 yafl›n›z› tamamlam›fl olman›z
gerekir.
Katk› pay› tutar›n›z› ve yat›r›m tercihlerinizi kendi istedi¤iniz flekilde
belirleyebilirsiniz.
Bireysel emeklilik hem kat›l›mc›lar hem de iflverenler için vergi avantaj› getiriyor. Kat›l›mc› veya kat›l›mc›
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ad›na katk›da bulunan iflveren iseniz,
ödenen katk› pay›n›n büyük bir bölümünü veya tamam›n› gelir vergisi
matrah›ndan düflebilirler. Böylece kat›l›mc›ysan›z, elinize geçen gelirde, iflverenseniz kurumunuzun karl›l›¤›nda
dolayl› bir art›fl söz konusu olurken,
büyük oranda tasarruf da sa¤lam›fl
olursunuz. Gelir vergisi matrah›ndan
düflebilece¤iniz miktar yasal mevzuatla belirlenmifl durumda.
Emeklilik hakk›n› elde etti¤inizde
toplu para veya ömür boyu ayl›k alabilirsiniz. ‹stedi¤iniz zaman hesab›n›zdaki birikimleri alarak sistemden ayr›labilirsiniz.
Bireysel emeklilik flirketlerinin fon
ve portföy yönetimleri, Hazine Müsteflarl›¤› ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun denetimlerine tabi oldu¤undan, yat›r›mlar›n›z›n baflka amaçlarla
kullan›lmas›na veya yat›r›mlar›n›za zarar verebilecek davran›fllarda bulunulmas›na f›rsat verilmez.
fiirketler ba¤›ms›z d›fl denetim kurumlar› taraf›ndan denetlenir. Böylece
emeklilik sözleflmesi yapt›¤›n›z flirketin
çal›flma düzeni ve mali gücü hakk›nda
sürekli bilgi sahibi olabilirsiniz.
n
* Ankara Emeklilik A.fi.
Genel Müdürü
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Otomobil’de
vites art›rd›k
Türkiye’de otomotiv sektörü iniflli-ç›k›fll› bir grafik
çiziyor. Yüksek otomobil vergileri, farkl›l›k arz eden
döviz kurlar›, otomobile olan talepleri olumsuz yönde
etkilese de; bankalar›n uygulad›klar› otomobil kredisi faiz
oranlar›, tüketiciyi otomobil al›m›na teflvik ediyor.
Yaz›: An›l Keskin / Foto: Emrah Do¤an

T

ürkiye’de otomobil ihracat›,
geçen y›l›n ayn› dönemine
oranla yüzde 19 yükseliflle vites art›rm›fl durumda. Geçti¤imiz y›la
nazaran sektör, bir hayli hareketlilik
arz ediyor. Uzmanlar, otomobil üretiminin 2006 y›l›nda 1 milyon adet gibi
ciddi bir rekorla kapanaca¤›n›;
2007’de ihracat ve üretimle ilgili
olumlu geliflmelerin devam edece¤ini
öngörüyor. Otomotiv Sanayi Derne¤i
(OSD)’nin verilerine göre, piyasalarda

yaflanan dalgalanma ve buna ba¤l›
olarak kredi faiz oranlar›ndaki yükseliflin etkisiyle, haziranda üretim
önemli ölçüde artt›. Otomobil sat›fllar›n› olumsuz yönde etkileyen döviz
kurlar›ndaki
dalgalanmalar
ve
YTL’nin de¤er kaybedifli, 2003 y›l›ndan beri sektöre olumsuz etki etti¤i
halde; Türkiye’nin otomobil ihracat›,
geçen y›la oranla yüzde 20’lere varan
art›flla, epey yol kat etti. Söz konusu
ihracat art›fl›na paralel olarak otomo-

maliyetin yükselmesi ve dalgalanma
sonucunda piyasaya karfl› duyulan
güvensizli¤in yaratt›¤› talep daralmas›,
A¤ustos ay›nda toplam pazarda 2005
y›l›na göre yüzde 31, otomobil pazar›nda ise yüzde 35 azalma yaflanmas›na neden oldu. Buna karfl›l›k, 2006 y›l› Ocak-A¤ustos döneminde sektör ihracat› geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 19 artarak 9 milyar Amerikan
Dolar›’n› buldu. ‹hracat art›fl›na ba¤l›
olarak, otomobil üretiminin, 2006 y›l›nda 1 milyon adet gibi rekor bir rakamla kapan›fl yapaca¤›n› tahmin ediyorum” yorumunu yap›yor.
Otomotiv Sanayicileri Derne¤i (OSD)
Genel Sekreteri Ercan Tezer.
tiv sektörünün, 2006 May›s’›ndan Haziran ay›na kadar da üretimini önemli ölçüde büyüttü¤ü gözleniyor.

Üretimde rekora kofluyoruz
OSD Genel Sekreteri Ercan Tezer’e göre, devam eden ürün projeleri ihracat›n art›fl›n› sa¤lad›. 2005 y›l›
Ocak-A¤ustos dönemine göre bu y›l,
bütün araçlarda yüzde 12, sadece otomobil üretiminde ise yüzde 18 art›fl
yafland›. Otomotiv Sanayii Derne¤i
(OSD) Genel Sekreteri Ercan Tezer
konuyla ilgili olarak; “Kur art›fl›ndaki

Otomotiv sektörü de AB’ye
uyum sürecinde!
Önümüzdeki y›l otomotiv sektörünü, ihracat ve üretimin d›fl›nda, AB
standartlar›na uyum sa¤layabilme flart›
bekliyor. 1 Ocak 2006 y›l›nda yürürlü¤e giren ve AB standartlar›na uyumu
gerektiren Grup Muafiyeti Tebli¤i,

TÜ‹K’in A¤ustos 2006
verilerine göre, tafl›t
kay›tlar›n›n yo¤unlu¤u
aç›s›ndan ilk s›ray›
‹stanbul ili al›yor.
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ifllerlik kazanacak. Bu geliflmenin otomotiv sektöründe ciddi bir rekabet ortam›
yarataca¤›na inan›l›yor. Avrupa’da son
20 y›ld›r uygulanan “Grup Muafiyet
Tebli¤i”, AB’de tek pazar do¤rultusunda mallar›n serbest dolafl›m›n› amaçlayan bir bildirim olarak sektörü yönlendiriyor. Da¤›t›c›lar, sat›c›lar, k›sacas› otomotiv sektöründe faaliyet gösteren herkesi ilgilendiren bu tebli¤,
AB’ye uyum sa¤lama amac›na yönelik
olarak, uyguland›¤› her ülkede, sektöre dair baz› kriterleri belirliyor. Bu tebli¤ çerçevesinde, üretimi yap›lan her
otomobilin çevreye uyum, güvenlik,
konfor gibi baz› kriterlerinin sa¤lama-
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Toyotasa Genel Müdürü ‹brahim Orhon: “Hafif
ticari araç ürün gam›n› zenginlefltirece¤iz”
Toyota’n›n dünyada genifl bir hafif ticari araç
ürün gam›na sahip oldu¤unu belirten Toyotasa
Genel Müdürü ‹brahim Orhon, Avrupa ve Türkiye’de ise s›n›rl› ürün yelpazesi sundu¤unu, ancak 2007 y›l›ndan itibaren yenilenen Toyota Hilux, Toyota Hiace ve di¤er modeller ile ürün gam›n› zenginlefltireceklerini söylüyor. ‹brahim Orhon, dünyada en çok sat›lan pikap olan Toyota
Hilux’›n yeni modelinin daha yüksek motor gücü
ve tork, gelifltirilmifl iç mekan konforu ve otomatik flanz›man seçene¤i ile Avrupa’n›n lider pikap›
olaca¤›n› belirtiyor. Orhon, Türkiye’de 2005 y›l›n›n son çeyre¤inde lanse edilen 2,5 litre Toyota
Hilux 4x4 versiyonunda ise motor gücünün 120
HP’a yükseltildi¤ini ifade ediyor. “Toyota kalitesi
ve dayan›kl›l›¤›n› hafif ticari araç sat›fl›nda da görToyotasa Genel Müdürü
‹brahim Orhon.
mek isteyen Toyota müflterilerine bu imkânlar›
2007 y›l›ndan itibaren sa¤layaca¤›z” diyen ‹brahim Orhon, Kas›m ay›nda ‹stanbul’da düzenlenecek olan Autoshow’da yeni Toyota Hilux’›n yan› s›ra Toyota’n›n Avrupa’da en çok satan modeli olan Toyota Yaris’in
daha sportif ve güçlü modeli Toyota Yaris TS’i de sergileyeceklerini belirtiyor.
Müflteri memnuniyeti sat›fl baflar›s›n› getiriyor
Türkiye otomobil pazar›n› da de¤erlendiren ‹brahim Orhon, “Pazarda bu y›l›n ilk 5
ay›nda yüksek bir talep, son 4 ay›nda ise ekonomideki dalgalanmalar ve bunun yaratt›¤› belirsizlik ve beklentilere ba¤l› olarak düflük sat›fl rakamlar› gerçekleflti. Toyotasa olarak 2006 y›l› için belirlenen yüzde 8’lik pazar pay› seviyemizi çok yak›ndan izliyoruz. ‹lk 8 ay itibariyle binek otomobil pazar›nda bir önceki y›la göre pazar pay›n› en çok art›rma baflar›s›n› gösteren birkaç marka aras›nda yer alarak; 5’inci konuma yükseldik” diyor. Önümüzdeki 3 y›l içinde pazar pay›n› yüzde 8’e ç›kartarak ilk 3 marka aras›nda yer almay› hedeflediklerini ifade eden Orhon, hedeflere
uyumlu bir baflar› grafi¤i yakalad›klar›n› bildiriyor. Toyota’da sat›fl baflar›s›ndan önce müflteri memnuniyeti geldi¤inin alt›n› çizen Orhon, “Zaten sat›fl baflar›s› da buna ba¤l› olarak kendili¤inden gelifliyor.” yorumunu yap›yor.
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‹thalat›n pazar pay›, 2006
Ocak-A¤ustos döneminde
yüzde 70 gibi yüksek bir
oranda seyretti.
eski mevzuatla k›yasland›¤›nda asl›nda yeni tebli¤in çok da büyük avantajlar› yok!

Sorun: Tebli¤, Türkiye’nin alt
yap›s›na uymuyor

Otomotiv Yetkili Sat›c›lar› Derne¤i (OYDER)
Baflkan› Tar›k Taflar genel anlamda otomotiv
sektörünü de¤erlendirdi:
“Otomotiv sektörü ihracatta birinci s›rada!”
“Türkiye otomotiv sektörü, özellikle 2000’li y›llardan sonra küresel araç üreticilerinin baz› marka ve modellerde Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü olarak seçmifl olmalar›ndan dolay› h›zl› bir büyüme trendine girmifltir. Asl›nda Türkiye otomotiv
pazar›, kifli bafl›na otomobil yo¤unlu¤u olarak büyük bir potansiyel talebe sahiptir.
Ancak, makro ekonomide sa¤lanan olumlu geliflmelerin tüketiciye tam olarak yans›mamas› nedeniyle, iç pazar beklenen geliflmeyi gösterememifltir. Birkaç y›lda bir
tekrarlanan krizler nedeniyle tüketici güveni kaybedildi¤inden, ulafl›lan talep düzeyi potansiyeli yans›tamamaktad›r. ‹ç pazar istikrars›z bir geliflim göstermekte ve talep ekonomik dalgalanmalar›n da etkisiyle art›fl ve azal›fllar göstermektedir. Araç
üreticileri üretim art›fllar›n› iç pazar yerine ihracata yönelik olarak art›rmaktad›r.
Bugün ihracat›n toplam üretim içindeki pay›, yüzde 75’lere ulaflm›flt›r.
Otomotiv sektöründe gözlenen en büyük geliflme ihracat yönündedir. Otomotiv
sektörü, ihracatta birinci s›radad›r. Ancak ihracat›n sürekli olabilmesi için yeni araç
projelerinin, uygun yat›r›m iklimi sa¤lanarak Türkiye’ye çekilmesi gerekmektedir.
Uygun teflviklerin sa¤lanamamas› halinde, yeni araç projelerinin Türkiye’ye çekilmesi mümkün olamayaca¤› gibi mevcut projelerin de rakip ülkelere kaçma olas›l›¤›
yüksektir. Türkiye otomotiv sektörünün hedefi y›lda 1,5 milyon adet araç üretmek, 1 milyon adedini ihraç etmek, 500 bin adedini iç pazarda satmak, y›lda 15 milyar Dolarl›k ihracat yapmak ve en az 500 bin kiflilik istihdam yaratmakt›r.
Makro ekonomide ve siyasi arenada ola¤anüstü bir geliflme olmamas› halinde ve
2006 y›l› Ocak-A¤ustos dönemi verileri dikkate al›nd›¤›nda; 2006 y›l› toplam pazar› 650-700 bin adet aral›¤›nda gerçekleflecektir. Türkiye’de makro ekonomik dengelerin tam olarak oturmamas›, iç ve d›fl politik geliflmelerin ekonomiyi çok büyük
ölçüde etkilemesi nedeniyle uzun vadeli tahmin yapmak oldukça güçtür; 2007 y›l›
toplam pazar› 600 bin adet olarak öngörülmektedir.”
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s› isteniyor. Ancak, söz konusu tebli¤,
uygulanabilirli¤i aç›s›ndan ülkeden ülkeye de¤iflim gösterebiliyor.

Tebli¤ neler getiriyor?
Grup Muafiyet Tebli¤i uygulanmaya bafllad›ktan sonra, “yedek parça
sat›fl ve da¤›t›m›” daha önceleri a¤›rl›kl› olarak tedarikçiler taraf›ndan gerçeklefltirilirken; uygulama sonras›nda
“benzer ürün” olmas› kayd›yla, “yedek parça üreticileri” de bayilere do¤rudan sat›fl yapma imkân› bulabilecekler. Bunun d›fl›nda, tebli¤ uygulanmadan önce “bak›m ve servis” sadece yetkili servisler taraf›ndan yap›labilmekteyken; uygulama bafllad›ktan sonra yetkili olmasa da bu düzeye
eriflmifl “serbest tamirhaneler”in de
otomotiv firmalar› taraf›ndan kullan›lmas› mecburiyeti do¤acak. Yine önceden bir yetkili sat›c› tek bir firman›n
mal›n› satabilirken; bu tebli¤le farkl›
markalar› da satabilme özgürlü¤üne
kavuflacak. Tüketici aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise “geniflleyen muafiyetler”
çerçevesinde al›c›lar, rekabet dolu bir
ortamda, eskisine nazaran düflük fiyatl› otomobil sat›n alabilme ve daha
iyi hizmete eriflme imkan› bulacaklar.
Tüm bu olumlu geliflmelere ra¤men,

Sektörün ileri gelenleri, tebli¤in
getirileri olmas›n›n haricinde, Türkiye’ye uyum sa¤layamayaca¤› konusunda endifle tafl›yor. OSD Genel Sekreteri Ercan Tezer, “AT tek pazar›”
için düzenlenmifl mevzuat›n, Türkiye’ye uygulanmas›n›n do¤ru olmayaca¤› görüflünde. Tezer’e göre, Türkiye
AT (Avrupa Toplulu¤u) tek pazar›
üyesi olmad›¤›ndan, bunun yarataca¤›
çeflitli sorunlar da olacak. Çünkü
mevzuat›n AB çerçevesinde olufltu¤u
koflullar, henüz ülkemizde yok! Sektördeki yayg›n görüfl, Türkiye henüz
AB’ye üye olmadan ve gerekli alt yap›ya kavuflmadan, Grup Muafiyet
Tebli¤i’nin ülkemizde uygulanmas›n›n do¤ru olmayaca¤› yönünde… n

Akbank Genel Müdür Yard›mc›s› Hayri Çulhac›:
“Tafl›t kredileri May›s-Eylül aras› yüzde 14 azald›.”
Hayri Çulhac›, 2006 y›l› için tafl›t
kredilerini de¤erlendirdi…
“Otomotiv sektörü 2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda üretim, sat›fl ve ihracatta h›zl› geliflme gösterdi. Ancak, May›s ay›ndaki çalkant› sonras›, döviz kurundaki ve faiz
oranlar›ndaki art›fllar neticesinde iç piyasada daralma yafland›. Haziran ay›ndan
itibaren iç talep geriledi; tafl›t kredileri
May›s-Eylül aras› yüzde 14 azal›p 173
milyon YTL. olurken; iç piyasaya yap›lan
otomobil sat›fllar› da Haziran-A¤ustos
döneminde ortalama yüzde 30 mertebesinde düflüfl yaflad›. Üretim ise sadece
A¤ustos ay›nda ‘eksiye’ dönüp, y›ll›k üretim düflüflü yüzde 20 olarak gerçekleflti.
Ancak iç talepteki azalma, ihracat art›fl›
Akbank Genel Müdür Yard›mc›s›
ile kompanse edilerek, Haziran-A¤ustos
Hayri Çulhac›.
döneminde otomobil ihracat› ortalama
yüzde 48 artt›.
Önümüzdeki dönemde yurtiçi otomobil sat›fllar›n›n seyrini faiz oranlar›, bankalar›n
ve otomobil üreticilerinin uygun faizli sat›fl kampanyalar› ile kurdaki geliflmeler belirleyecek. Halihaz›rda sat›fllar› art›rabilmek için 12 ayl›k s›f›r vadeli kampanyalar
düzenleniyor. Bu y›l için mevcut koflullarda otomobil sektörünün performans›nda
ihracat›n daha a¤›rl›kl› olaca¤› söylenebilir. Ancak önümüzdeki y›l faiz oranlar›n›n
tedricen gerilemesi ile birlikte, tafl›t kredilerinde yüzde 15’lik bir kredi hacim art›fl› beklenebilir.”

S›f›r araçlara
talep artt›!
2006 y›l›na bak›ld›¤›nda, kifli bafl›na
düflen ulusal gelirin azl›¤›na ra¤men,
otomobil sat›fllar›nda 700 bin adet
gibi ciddi bir rakam gözleniyor.
Otomotiv Sanayii Derne¤i (OSD)
verilerine göre bu rakam,
Türkiye’nin ulaflabilece¤i en yüksek
pazar seviyesi! Bunun d›fl›nda,
günümüzde 2. el piyasas›, yüksek
rekabetin getirmifl oldu¤u
koflullardan ötürü düflük bir
konumda. K›sacas›, 14 –15 bin
YTL’ye s›f›r araç sat›n alabilmek
mümkün olunca, 2. ele de talep
azalm›fl oluyor.
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biliyoruz. Son y›llarda belli alanlarda
yakalad›¤›m›z rüzgarlar zaman zaman umut verebiliyor. Mevcut dinamizmi, sinerjiyi devletin nas›l emdi¤ini görmek, kab›na s›¤mayan toplumsal ve ekonomik güçleri sal›vermek,
onlar›n kendi mecralar›nda akmalar›na izin vermek umutlar›m›z› daha da
art›racakt›r. Tek bafl›na dinamizm yetmiyor. Onun belli bir hedef do¤rultusunda yönlendirilmesi, ifllenmesi gerekiyor.

Çözüm devlette de¤il, bizde!

Bir 2023 Türkiye Rüyas›
Mehmet Ö¤ütçü, Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluflunun yüzüncü y›l›na
denk gelen 2023 y›l› için
“bir Türkiye vizyonu”
yaratmaya devam ediyor.
Ö¤ütçü’nün “De¤iflen
Dünya, De¤iflme Sanc›l›
Türkiye-Hedef 2023” adl›
kitab›ndan önemli al›nt›lar›,
geçen say›dan yay›nlamaya
devam ediyoruz…
Yaz›: Mehmet Ö¤ütçü
Foto: Emrah Do¤an

Ü

lkemizdeki mevcut ortam en
büyük üstünlüklerimizden birisi olarak sunulan genç nüfusa gelecek için istikamet duygusu,
umut ve güven vermiyor. Ço¤u düfl
k›r›kl›¤› içinde. Gelecek korkusu, tünelin ucunda ›fl›k görememe gençlerimizde herkeste oldu¤undan daha fazla. Kayg› düzeyi artt›kça da hata yapma olas›l›¤› yükseliyor. Hata yapmaktan ölesiye korkan gençlik kimi zaman hareketsiz kalarak kendini olas›
olumsuzluklardan korumaya çal›fl›yor.
Bugün yaflad›¤›m›z hareketsizlik ve
duyars›zl›¤›n temelinde belki de bu
var. Asl›nda hepsi bir at›l›m, ç›k›fl kap›s›, f›rsat penceresi, yol gösterici ar›yor. Ellerine bir manivela verilse dünyay› yerinden oynatacaklar.
Tüm gençleri homojen bir kitle
olarak görmek do¤ru de¤il. E¤itim, ai-
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(II)

le, çevre koflullar›na göre biçimlenen
de¤iflik gençlik kategorileri var. Ne
yaz›k ki, son y›llarda ilk f›rsatta kapa¤› yurtd›fl›na atmay› çözüm görmeye
bafllayanlar yükseliflte. Bir de e¤itimsiz gençlik var ki -herhalde ço¤unlu¤u onlar oluflturuyor- say›lar› sürekli
artan ve iflsizli¤e en fazla maruz bu
kesim toplum için bir "varl›k" de¤il,
ülkenin gelece¤i üzerindeki "saatli
bomba" olabilir. Bu gençlerimiz gününü gün eden "tele vole" gençli¤inden ve iyi e¤itim al›p yurtd›fl›na kaçma çabas›nda olanlardan çok farkl›.
Eflit f›rsat verilmemesinden, sorunlar›na yeterince ilgi gösterilmemesinden,
sahiplenilmemekten dolay› sistemden
so¤uyarak, afl›r› ak›mlara ve fliddete
kolayca katalize edilebilirler.
Ülkemizde iç dinamiklerin sa¤lam
temelleri oldu¤unu hepimiz görüyor,

Belki geliflmenin ve refah›n nimetlerini bugünden tatmak isteyenler
hakl› olarak bir sonraki kufla¤›n ömründe gerçeklefltirilebilece¤i “söylenen” gelecek vizyonuna pek kulak
vermek istemeyebilir. Onlar› mevcut
yaflam koflullar› ve f›rsatlar 17 y›l ve
ötesindeki öngörülerden, akademik
egzersizlerden daha fazla ilgilendiriyor. Bu itibarla, gelecek vizyonunun
sadece tünelin ucunda ›fl›k göstermekle kalmay›p mevcut kufla¤›n ömrü süresince meyvesi al›nabilecek, tad›labilecek at›l›mlara öncelik vermesi
baflar›s›n›n ön kofluludur.
Dahas›, stratejik vizyonun benimsenmesi ve belli ölçülerde hedef al›nabilmesi için onun sadece en fazla
sesi ç›kanlar›n çizgisinde de¤il mümkün oldu¤unca ülkedeki tüm sosyal
katmanlar›n katk›lar› ile oluflturulmas›
gerekiyor. Devletin haz›rlayaca¤› ya
da haz›rlataca¤› gelece¤e dönük araflt›rma, hedef, öncelikler, uygulama
planlar› ile de yetinemeyiz. Zaten
amaç, kendimizi devletin müflfik ellerine teslim edip merkezi planlamac›
bir vizyon gelifltirilmesine zemin haz›rlamak de¤il ki. Siyasi partilerin, birbirlerine alternatif "iktidar dönemi"
stratejileri de ç›kart›lmal›, bunlar siyasi rekabetin temel referanslar› haline
getirilmelidir. ‹fl dünyas›, sivil toplum
kurulufllar›, silahl› kuvvetler de ayn›
flekilde gereksinim ve menfaatleri ›fl›-

¤›nda kendi gelecek vizyonlar›n›, senaryolar›n›
gelifltirip, bunlar› kamuoyu ile en genifl flekilde paylaflmal›, telkinler ›fl›¤›nda
gözden geçirmelidirler. Özledi¤imiz kapsaml› ulusal ortak vizyonun sac ayaklar›, masa bafl› çal›flmalar› ile de¤il, ancak bu tür kat›l›mc› bir
yaklafl›mla belirlenebilir. Yarat›lacak
karfl›l›kl› menfaat ba¤lar› bu hedeflerin uygulanma aflamas›nda k›skançl›kla sahiplenilmesini, denetlenmesini
de temin edecektir.

Nüfus gittikçe azalacak!
2050'de Rusya'n›n nüfusu 25 milyon düflecek. Japonya 21 milyon, ‹talya 16 milyon, Almanya ve ‹spanya ise
9’ar milyon kifli azalacak. En belirgin
düflüfl ise Estonya'da olacak. Estonya
2050'de nüfusunun üçte birini kaybedecek. Yani Avrupa 2060'ya bugünkü
nüfusunun yüzde 24'ünü yitirmifl olarak girecek. Bilgi teknolojisi ve süper
bilgisayarlar yaflam biçimlerinin genetik mimarisinin daha iyi anlafl›lmas›na
yard›mc› olacak. 2023'e kadar bir genetik mühendislik devriminin bafllad›¤›na tan›kl›k edece¤iz. Bu yeni teknoloji, yaflam kalitesini ve t›bb› büyük öl-
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çüde iyilefltirecek, g›da arz›n› da art›racak. Bu arada, tabii ki kaç›n›lmaz olarak baz› dini ve manevi de¤erlere ayk›r›l›k temelinde itirazlar›n yükselmesi
flafl›rt›c› olmayacakt›r. Dinler aras›ndaki diyalog ve yak›nlaflma fanatik kökten dincili¤i a¤›rl›¤› alt›nda ezebilir.
Art›k günlük yaflam›m›zda neredeyse her fley elektronik ortamda yap›l›yor. Ceket yakan›za bugünkü süper bilgisayarlar›n yüzlerce kat› güce
sahip minik bilgisayar› ilifltirerek ifl
görebiliyorsunuz. Hatta insan
vücudunun herhangi bir yerine yerlefltirilen bilgisayar
yongas› ile kredi kart›, pasaport, ehliyet, telefon, ses
kaydeden günce gibi ihtiyaçlar da karfl›lanabiliyor.
Araflt›rmac›lar, DNA parçalar›ndan “moleküler bilgisayar” yapman›n yolunu buldular. Kiflisel bilgisayarlar, ses
ve el yaz›s› tan›ma özellikleri sayesinde insanlarla do¤rudan etkileflimde bulunabiliyor.

Enerji, ülkelerin enerjilerini
bitirecek!
Moralinizi bozmak istemem ama
gidiflat öyle gösteriyor ki bugünleri
mumla aramak zorunda kalabiliriz;
flayet uzlafl› ve iflbirli¤i kültürü, devletler, flirketler ve bireyler aras›ndaki
iliflkilere damgas›n› vurmazsa! Kökünde yatan nedenler ortadan kald›r›lamazsa fliddet, terör ve silahl› çat›flmalar teknolojik ilerlemeler yüzünden
çok daha tehlikeli boyutlara t›rmanacak, önlenmeleri ya da kontrol edilmeleri daha da güçleflecek. Gelecekte
ulusal hükümetlerin güç yitirmesi ve
teknolojinin mobiliteyi art›rmas› nedeniyle uluslararas› örgütlü suç flebekelerinin denetlenmesi daha da güçleflecek. Talep ile arz aras›ndaki uçurum giderek tehlikeli flekilde aç›l›yor,
daha da aç›lacak önümüzdeki on y›llar da. Yeterince yat›r›m yap›lm›yor
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de karayoluyla birçok Avrupal›n›n
Türkiye, ‹ran ve Pakistan üzerinden
Hindistan’a geldi¤ini, buradan da Nepal’a geçti¤ini, kendisinin de ayn› güzergah› ters istikamette kat etti¤ini
söyledi. Ancak son 30 y›ld›r bu yol
son derece riskli hale geldi. ‹stanbul’dan Yeni Delhi’ye uzanacak bir
kara-demir yolunun iki co¤rafya aras›ndaki ekonomik mekan› canland›raca¤›na inan›yor.

Yeni Delhi’den panoramik bir görüntü.

‹slam art›k tüm dünyada
itici bir kuvvet!
ne OPEC ülkelerince ne de uluslararas› petrol flirketlerince. Ba¤›ml›l›k
iliflkileri de köklü de¤iflimden geçiyor. Rüflvet, yanl›fl yönetim, hem ulusal hem de küresel geliflmelerin iyi
okunamamas› nedenleriyle ülkemizde
enerji karmaflas› kayg› verici boyutlarda. Sanki ifller el yordam›yla yürütülüyormufl gibi geliyor. Oysa enerjide
bugün al›nan kararlar, izlenen politikalar, projeksiyonlar Türkiye’nin en
az›ndan yirmi y›ll›k enerji gelece¤ini
etkiliyor. Bunun d›fl politika, ticaret,
sanayinin rekabet gücü ve uluslararas› güvenlik yans›malar› çok önemli.
Çin’in, önümüzdeki 30 y›l zarf›nda
petrol ithal gereksiniminin günlük 10
milyon varile ulaflaca¤›, (Ki bugünkü
ABD'nin toplam ithalat rakam›d›r.
Suudi Arabistan'›n günlük petrol üretiminden de 2 milyon varil fazlad›r)
bu durumun dünyadaki ekonomik ve
jeopolitik dengeleri kökünden sarsaca¤›, Türkiye'nin en fazla etkilenen
ülkeler aras›nda olaca¤› bir gerçek…

‹stanbul-Yeni Delhi aras›nda
bir kara-demir yolu kurulsa,
iki co¤rafyan›n ekonomisi
canlan›r m›?
Afrika’da OECD için mekik diplomasisi uygularken Bat›l› bir ülkenin
Büyükelçisi ilginç bir gözlemini dile
getirdi: “Bu ülkelerin ço¤u ba¤›ms›z-

l›k mücadelelerini anti-emperyalist
zemine oturtmufllard›r. Birkaç y›l öncesine kadar kaynaklar›n›n yabanc›
yat›r›mc›larca sömürüldü¤ü söylemi
çok yayg›nd›.” Oysa bugün hemen
hemen tüm geliflme yolundaki ülkeler
yabanc› yat›r›m çekmek için birbirleriyle k›yas›ya yar›fl›yor, yeterince “sömürücü”nün gelmemesinden flikayet
ediyorlar. Ne derlerse desinler, Afrikal›lar›n hayal gücüne hayran›m. fiu s›ralar ortak altyap› projeleri yoluyla k›tan›n birbirine ba¤lanmas› hayaline
yo¤unlaflm›fl vaziyetteler. NEPAD bafl
ekonomisti dostum Mohammed Jaheed, flaflk›n bak›fllar›m alt›nda, Kahire’yi Cape Town’a ba¤lamay› öngören
muazzam demiryolu projesini nas›l
gerçeklefltireceklerini anlatt›. Neredeyse koca Çin ile iliflkilerimizi tekstil
ve giyim sanayinin karfl›laflt›¤› rekabet
s›k›nt›s›na ba¤lama e¤ilimi var ço¤umuzda. Oysa sadece biz de¤iliz ki
Çin’in küresel yat›r›m ve ticaret flebekelerine özellikle de DTÖ' ne hepimizin bile¤ini bükerek 2001 sonunda
sokulmas›ndan olumsuz etkilenen.
Bu yeni duruma hem Çin uymaya çal›fl›yor hem de bizden uymam›z› bekliyor. Korumac› önlemlerle bir yere
gidilemeyece¤ini görmek, biraz daha
yarat›c› bak›fl aç›lar› gelifltirmek, baflka f›rsatlar› görmek zorunday›z. Times of India’n›n flu anda ismini hat›rlayamad›¤›m baflyazar›, 1971 öncesin-
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“20'nci yüzy›l›n bafl›nda sömürgelefltirilmifl, yenilgiye u¤rat›lm›fl ve dura¤an ‹slam, hem tarihten hem de gelecekten kolayl›kla silinebilirdi. Oysa
21'inci yüzy›l›n bafl›nda militan ve
kökten dinci ‹slam, aya¤a kalkt› ve
hesaba ciddi flekilde kat›lmas› gereken küresel bir güç haline geldi. ‹ster
kurtulufl için bir güç olarak görülsün,
ister Orta Ça¤ karanl›klar›na geri dönüflü simgeleyen otoriter bir ad›m, ister dünya terörizminin kayna¤›, hiç
kuflku yok ki, ‹slam art›k uluslararas›
iliflkilerde ihmal edilemeyecek bir
kuvvet. Bugün yeni ‹slami düflünce
ak›mlar›n› takip ediyorsan›z Saif ‹smail, ‹brahim Bayoumi, Hibba Raof, Ossama El Kaffash gibi yeni yeni parlamaya bafllayan isimleri bir köfleye not
etmenizde yarar var. Bu genç düflünürlerin çal›flmalar› tipik ‹slam literatüründen farkl›. Ço¤u, kendilerini
“Kahire Ekolü” olarak tan›ml›yorlar.
San›lan›n aksine yeni ‹slami düflüncenin savunucular›, Bat› modernitesi ile
tümüyle bar›fl›k de¤il. Asl›nda, Bat›
modernitesinin radikal elefltirisi onlar›n bafll›ca hareket noktalar›ndan birisi. Tabanda “‹slam çözümdür” slogan›n› kullan›rken, felsefi düzeyde “‹slam bir dünya görüflüdür” gibi karmafl›k bir tezi savunuyorlar. Mimarl›ktan
sevgi ve evlili¤e, iktisattan kent planlamas›na, hukuk felsefesinden tarihe,
tahlil ve düflünce biçimlerine kadar

akl›n›za gelebilecek her konu ile ilgileniyor, fikir yürütüyorlar. Sadece
Müslümanlara de¤il “tüm insanl›¤a”
seslendikleri iddias›ndalar.
“...Bu yazarlar›n ço¤u, yabanc› dil,
Bat› toplumsal ve siyasi düflünce tarihi ve Bat›'daki ça¤dafl kritik düflünce
bilgisi ile teçhiz edilmifl. Laik bir e¤itim geçmifline sahipler. Bat›'y› iyi tan›yorlar. Bunlar, eserlerini kimsenin anlamad›¤› Osmanl›ca ile süsleyerek de¤il ça¤dafl ve duru Türkçe ile kaleme
al›yorlar. Dahas›, söylemleri, fikirlerin
sistematik sunumu ile laik düflüncenin mant›ksal silsilesini izliyor. Sonuçta, bunlar›n kitaplar›, eskisine k›yasla,
daha genifl çevrelerce okunabiliyor.
“Tanr›, petrol kaynaklar› bak›m›ndan ‹slam dünyas›na çok cömert davranm›fl görünüyor. Dünyan›n önde gelen petrol üreticileri aras›nda ilk a¤›zda flu ülkeler say›lm›yor mu? Suudi
Arabistan, Irak, ‹ran, Körfez ülkeleri,
Nijerya, Endonezya ve Malezya. Sovyetler Birli¤i'nin çöküflünden sonra ortaya ç›kan Kazakistan, Azerbaycan ve
Türkmenistan'› da ekleyin. Ayr›ca, Çin
s›n›rlar› dahilindeki Müslüman Uygur
özerk bölgesi Çin'in 21'inci yüzy›ldaki
enerji gereksinimi sa¤layacak olan en
büyük kaynak olarak görülüyor. Rusya s›n›rlar› dahilindeki Çeçenistan, Tataristan, Yakutistan da zengin hidrokarbon kaynaklar›na sahip.

Her fleyi tozpembe
gördü¤ümüzde o zaman yeni
at›l›mlar, ayk›r› düflünceler
için itici gücü nereden
bulaca¤›z?
“Türkiye'nin de kat›l›m› ile Avrupa
Birli¤i (AB) 35 üye ülkeye sahip dünyan›n en büyük ekonomik blo¤una
dönüfltü. AB'nin Rusya, Ukrayna ve
Orta Asya cumhuriyetleri ile gümrük
birli¤ini 2015 sonuna kadar gerçeklefltirerek Birli¤in ekonomik s›n›rlar›n›
Çin Seddi' ne kadar uzatmas› bekleniyor. ABD, NAFTA' y› tüm Latin Ame-

flünceler için itici gücü nereden bulaca¤›z? Bizleri rehavete sürükleyebilecek müzmin iyimserlikten kurtulman›n yolu “fleytan’›n avukatl›¤›”n› yapmaktan, insanlar› fiflekleyecek baz›
kötümserlik dozlar› da fl›r›nga etmekten geçiyor. Neler mi?

“Salami taktik” nedir?

rika'ya geniflletirken, Asya'da ASEAN
ülkeleri, Japonya, Kore, Hindistan ve
Çin aras›nda bir ekonomik bütünleflme mekanizmas› kuruldu.
“Türkler, sadece gelece¤e bakm›yorlar. fiimdiye kadar görülmedik ölçüde geçmiflleri ile de hesaplaflma içine girdiler. Ço¤u fiamanist ve Budist
Orta Asya Türklerinin 8’inci yüzy›lda
Arap ordular› taraf›ndan ‹slamlaflt›r›lmas› yeni bir Türk-Hollywood yap›m›na konu oluyor. Karen Spielberg'in çekece¤i filmin finansman›n› Türk as›ll›
‹ngiliz bankac› Umur Atar sa¤l›yor.
“Kazakistan'›n Uzen petrol sahas›ndan Çin’in Tar›m Havzas›na uzanan
petrol boru hatt›n›n Uygur ayr›l›kç›
güçlerce bombalanmas› üzerine Çin
Devlet Baflkan› Yan Penggui, Ankara'ya ça¤r›da bulunarak hem boru hatt›n›n tamirine katk› sa¤lamas›n› hem
de Uygurlar üzerindeki nüfuzunu kullanmas›n› istedi. Orta Asya-Hazar
Konseyi dönem baflkan› olan Türkiye'den Uygur sorunu konusunda daha
aktif tav›r tak›nmas› isteniliyor. Bölgede demokratikleflme ve insan haklar›
konular›nda Türkiye yap›c› çabalar›yla
güven uyand›r›yor, kapal› kap›lar ard›nda etkin rol oynayabiliyor.
“Her fleyi tozpembe gördü¤ümüzde o zaman yeni at›l›mlar, ayk›r› dü-
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“Kürtlerin sadece dörtte birinin
Kuzey Irak'ta yaflad›¤›n›, en büyük
ço¤unlu¤unun kuzey komflular› Türkiye'de oldu¤unu, ayr›ca ‹ran ve Suriye'de de k›p›rdamaya bafllad›klar›n›
düflününce önümüzdeki 5-10 y›l zarf›nda ‘nereye gidiyoruz?’ diye kendime sormadan edemedim. Siz ne dersiniz?
“Ermeni lobilerini tebrik etmek laz›m. Çok iyi çal›fl›yorlar. Art›k sadece
hükümetlerin, uluslararas› kurulufllar›n, parlamentolar›n ‘soyk›r›m›’n› tan›malar› için de¤il, tek tek kentlerin de
tan›mas› için çaba sarf ediyorlar. Yak›nda mahalle muhtarl›klar›, okul yönetimleri, flirketler, hatta futbol tak›mlar› da ‘soyk›r›m›’ tan›maya ça¤r›l›rlarsa flafl›rmayaca¤›m!”
“Bunun ad›na uluslararas› iliflkilerde ‘salami taktik’ diyorlar. Salam› önce
hiç çakt›rmadan ince ince dilimler halinde kesiyorlar. Bir süre sonra bakm›fls›n›z elde salam filan kalm›yor. Hâlâ ‘Onlar savafl zaman›nda bize ihanet
etmifl, Ruslar' la birlik olup bizi arkadan hançerlemiflti. Asl›nda iddia ettikleri gibi 1 buçuk milyon de¤il, birkaç
yüz bin kesmiflti Osmanl› atalar›m›z.
Gelin bu ifli tarihçilere havale edelim,
yüzümüzü gelece¤e dönelim.’ söylemi
ile bu ad›m ad›m hedefe do¤ru ilerleyen yürüyüflü durduraca¤›m›z› san›yorsan›z büyük yan›lg› içindesiniz.”
“En iyi savunma sald›r›d›r. ‹nsanlar›n beynine, kalbine, mant›¤›na hitap edecek ak›ll›ca gelifltirilecek yeni
bir söyleme, Ermeni tuza¤›n› bofla ç›karacak ve ciddiyetle götürülecek eylemlere ihtiyac›m›z var.”
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