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Merhaba

Mostar Gençlik, 2005 yılında kültür-medeniyet kavramları etrafında yeni bir oluşum başlatan, 

Mostar’a bir köprü ve bir Balkan şehrinden öte anlamlar yükleyen, güzel insanları takip eden 

üniversiteli gençler tarafından oluşturulmuş bir gençlik hareketidir.

Bu hareket yıllar geçtikçe kendisini çeşitli il ve ilçelerdeki gençlerin kurduğu üniversite 

kulüpleri ve gençlik dernekleri ile temsil etme imkânı bulmuştur.

2012 yılına geldiğimizde ise öğrenci kulüpleri ve derneklerinin artmasıyla bir federasyona 

dönüşmüştür.

Üniversiteli gençleri;

Toplumsal hizmet çalışmalarına dâhil etmeyi,

Sosyal, kültürel, manevi gelişimleri ile ilgili faaliyetler yapmasını,

ve

Onların iş hayatına hazırlanmaları için imkânlar oluşturmayı ve üniversite camiasında yeni 

arkadaşlara ulaşmak için çeşitli organizasyonlar düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda,

Mostar Gençlik Federasyonu çatısı altında kurulmuş olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 

bu alana ilgi duyan öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla böyle bir dergi çıkarttık.

Gençlerin, ülkemizin sadece geleceği değil aynı zamanda bugünü olduklarının farkındayız ve 

bu bilinç ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Gerek ülke gündemimiz gerekse dünya gündemini gençlerin bakış açısıyla yansıtan bu dergi 

gençlerin sosyal bilimler alanında ortaya koymuş oldukları bir üründür.

Derginin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, başarılarının 

devamını dilerim.

Muhammet Raşit Güngör

Mostar Gençlik Federasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı
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Başyazı

Yusuf Girayalp ATAN

Küresel Ekonomi 
Çatışmaları ve 
Değişen Dengeler

Olağan üstü bir dönemden geçiyor, tarihin yazıl-
masına şahitlik ediyoruz. Neredeyse her yüz yılda bir 
değişen dünya düzeninde gelecek yüz yılın denge-
lerinin kurulduğu bir dönemi gün gün, saat saat 
görüyoruz, yaşıyoruz. Özellikle son 10 yılda dünya 
sıkıntılı bir dönem yaşamaktadır. 

1980’lerde dünyada yeni bir ekonomik yaklaşımın 
popüler olduğu yıllar olarak ön plana çıktı. Ameri-
ka’da R.Reagan, İngiltere’de M.Thatcher’ın dışa açık 
büyüme modeli olarak lanse ettiği bu yeni sistem 
aynı zamanda küresel politikaların da başlangıcı 
kabul edilir. Yani ekonomik küreselleşme dünyayı 
tek bir pazar gibi görme, bu pazara yönelik üretme 
amacına dayanarak dünya ile uyuma dayanıyor. 
Küreselleşme, özellikle 1980’li yıllardan itibaren or-
taya atılan neo-liberalizm ya da “yeni sağ” olarak ad-
landırılan politikaların gündeme gelişi ile birlikte hız 
kazanmıştır. Neo-liberalizm ya da “yeni sağ” 1980’li 
yılların başından itibaren ABD’de Ronald Reagan ve 
İngiltere’de Margaret Thatcher tarafından uygulama-
ya konulan bir dizi sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal 
ve ideolojik boyutlar içeriyordu. Başlangıçta Reagan 
ve Thatcher ile birlikte anılan neo-liberalizm son 35 
yıldır dünya genelinde en yaygın politik eğilim haline 
gelmişti. Bu öğreti sistemi, küresel düzen fikrini de 
içeren “Washington Sözleşmesi” olarak da bilinme-
ktedir. Neo-liberal Washington Sözleşmesi, ABD 
hükümeti ile büyük oranda belirlediği uluslararası 
finans kuruluşları (Küresel Sermaye) tarafından 
tasarlanan ve yine bunlar tarafından çeşitli yollarla(!) 
diğer ülkelerde de yürürlüğe konan piyasa merkezli 

ilkelerin bir araya getirilmesidir. (Türkiye’de 1980 
darbesi ile 24 Ocak kararları rahatça hayata geçirilm-
iş ve neo-liberal ekonomi politikaları uygulanmaya 
başlanmıştır.) Yani soğuk savaş döneminin son yıl-
larına gelindiğinde ABD ulus devleti ile küresel ser-
maye bu sözleşme ile ortaklıklarını ilan etti. Ulus 
devletleri ortadan kaldırıp küresel dünya devleti kur-
mayı amaçladılar.

Ancak ABD-İngiltere ortaklığında büyütülen, 
birçok ülkenin ekonomik büyüklüğünden daha da 
büyük hale gelen küresel sermaye ile ABD ulus devle-
tinin arasında küresel sermayenin hırsı, aç gözlülüğü 
ve dünyanın bölüşülüp yönetilmesi hususunda fikir 
ayrılığına düşülmesi sebebiyle ile gizli bir savaş 
başladı.

Peki, Küresel Sermaye nedir?

Küresel sermaye olarak da adlandırılan çok uluslu 
şirketler yönetimde ne köken ülkenin ne de ev sahibi 
ülkenin baskın olmadığı, evrensel bir yönetim şek-
lidir. Yönetici kadrolarının belirlenmesinde milli-
yet değil başarı kıstasları göz önüne alınır. Hiçbir 
ülke ile özel ilişkisi olmayıp milliyetçilikten uzak 
olan bu şirketler tüm dünya ülkelerinden oluşan bir 
pazara hizmet edecek şekilde faaliyet gösterir. Bu 
nedenle gittikçe daha da güçlenen küresel sermaye, 
küresel ekonomiyi ve siyaseti belirlemede oldukça 
etkilidirler. Tek amaçları para kazanmak olan bu 
şirketler milli devlet olgusunu aşmakta, sınır ötesi 
menfaat gruplarını ve değişik milletlere mensup bi-

İktisat
Yüksek Lisans
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Dünyada son yıllarda yaşanan ulus devletler ile 
küresel sermaye arasında yaşanan bu yeni nesil küre-
sel savaşın bir yansımalarını görebiliyoruz. Bu savaşı 
incelediğimizde İngiliz enerji devi BP’nin, 2010 yılın-
da Meksika Körfezi’nde yaşattığı çevre felaketine 
karşı ABD bu şirkete 20 milyar dolar ceza kesmesi-
ni görebiliriz. Daha sonra araçların egzoz emisyon 
değerlerini manipüle etmesi nedeniyle Volkswagen 
hakkında ABD’de açılan davada Alman otomo-
tiv devine 15 milyar dolar ceza kesildi. Yaşanan bu 
savaşta ulus devletlerin küresel sermayeye karşı kes-
tiği bu cezalar ile karşı bir güç göstergesi olduğunu 
daha net bir şekilde söyleyebiliriz. AB Komisyonu 
Amerika’nın teknoloji devi Apple’a 15 milyar dolar 
vergi cezası kesmesi, Fransa’nın Coca-Cola fabri-
kasında piyasa değeri 55 milyon euro değerinde gi-
zlenmiş kokain bulduğunu açıklaması ve ABD’de 
kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle ABD 
Adalet Bakanlığı 2008 küresel krizine neden olan 
finans kuruluşları arasında gösterilen Alman Deut-
sche Bank’a 14 milyar dolar karşılığında davaları 
düşürmeyi teklif etmesi karşılıklı yapılan hamleler 
arasındadır. 2013’te JP Morgan Chase 13 milyar dolar, 
Bank of America ise 16,7 milyar dolar ceza ödemişle-
rdi. Volkswagen’nin dizel araçlarında bulunan emi-
syon testi yanıltıcı yazılımı Bosch firmasından temin 
ettiği iddia edilerek yaşanan savaşın gittikçe daha da 
derinleştiğini görebiliyoruz.

reyleri sıkı menfaat bağlarıyla birbirine bağlıyor. An-
cak unutulmaması gereken bir gerçek şu ki; Küresel 
ve gerçek anlamda ulus ötesi şirketlerin sayısı azdır. 
Çok uluslu şirketlerin dünya ticaretinin üçte ikisi-
ni gerçekleştirdiğini ve dünya ticaretinin yaklaşık 
dörtte biri de aynı çok uluslu şirketlerin değişik fir-
maları arasında bulunduğunu göz önüne aldığımız-
da güçlerini biraz daha net görebiliriz. FED, BoE, 
ECB’nin hissedarları olduğu gibi Merkez banka-
larının hissedarları özel şirketler, büyük bankalar, 
bu bankaların arkasındaki büyük hissedar kuruc-
uları. Bunların hangi sektörlerde elleri olduğuna 
baktığımız zaman biraz önce söylediğim gibi baş-
ta bankalar ve finans kuruluşları olmak üzere Pet-
rol (enerji), sağlık, otomotiv, perakende, gıda olmak 
üzere nerdeyse tüm sektörlerde büyük şirketler ve 
bunların alt şirketlerini görebiliriz. Hammadde şir-
ketlerine bakabiliriz.

11 Eylül saldırıları ile başlayan küresel sermaye ile 
ulus devletler arasında yaşanan savaş 2008 küresel fi-
nans krizi ile patlak vermiş, 2012 yılında ulusallaşma 
akımı hız kazanmış günümüzde de kendisini açıkça 
belli etmeye başlamıştır. 2008 yılından sonra dünya 
ülkeleri ekonomide 1400’ün üzerinde korumacı poli-
tikayı hayata geçirmiş, bu durum küresel ticaretin ve 
beraberinde küresel ekonominin zayıflamasına neden 
olmuştur.

“Ulus 
devletleri 
ortadan 
kaldırıp 
küresel 
dünya 
devleti 
kurmak 
istediler.”
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Bu Savaşta Türkiye

Savaştaki gücümüzü anlamak için bilmemiz gere-
ken bazı hususlar var. Bunun için Ahmet Davutoğ-
lu’nun güç formülüne bakmak faydalı olacaktır.

G={(t+c+n+k)+(ek+tk+ak)}x(SZxSPxSİ)
Sabit veriler; tarih(t), coğrafya (c), nüfus (n) ve 

kültür (k)
Potansiyel veriler; ekonomik kapasite (ek), teknolo-

jik kapasite (tk), askeri kapasite (ak)
Stratejik Zihniyet (SZ), Stratejik Planlama (SP), Si-

yasi İrade (Sİ)
Formülde de bahsedildiği gibi bir ülkenin gücü 

için tarih, coğrafya, nüfus ve kültür sabit verilerdir. 
Potansiyel verilerin gelişmesi için yapılması gerek-
enlere de ekonomik kapasite içerisinde değineceğim. 
Gelelim ekonomik kapasite hususuna. Türkiye özel-
likle son 15 yılda ekonomik kapasitesini geliştirme 
konusunda çok ciddi atılımlar gerçekleştirdi. 

Küresel dengeler yeniden kurulurken taraflar biraz 
daha netleşmeye başladı. ABD-Rusya-İngiltere(?) it-
tifakına karşı Küresel Sermaye-Çin-AB ittifakının 
kurulduğunu görüyoruz. Türkiye de oluşan bu yeni 
güç dengesinde küresel sermayenin karşısında yer al-
maktadır. Küreselleşme akımına 24 Ocak 1980 karar-
larıyla dâhil olan Türkiye, ABD-İngiltere-Küresel ser-
maye destekli 12 Eylül darbesiyle bu entegrasyonun 
önündeki engelleri kaldırmış ve tam uyuma geçmişti. 
Bugün ise bu süreç tersine dönmektedir. Küresel ser-
maye içimizdeki temsilcileri üzerinden 15 Temmuz 
Darbe Girişimi ile ülkemizin millileşme hamlesini 

durdurmaya çalışmış, ancak milletimizin üstün mü-
cadelesi ile başarıya ulaşamamıştır.

Yüz yıl önce Fransa-İngiltere “Sykes Picot An-
laşması”yla Osmanlı bak iyesi olan Ortadoğu 
coğrafyasına hâkimiyet kurarken bu dönemde yeni 
kurulan güç dengelerinde Astana görüşmeleri onların 
etkilerini bu coğrafyadan silecektir.

Küresel sermayeye karşı verilecek en ciddi mücadele 
yolu şüphesiz ki yerli ve milli üretimdir. Son yıllarda 
savunma sanayinde gerçekleştirdiğimiz yerli ve mil-
li üretim atağını diğer sektörlerde de göstermemiz 
gereklidir. Yerli ve milli üretimin yapılabilmesi için 
gerekli olan en temel konu ise şüphesiz ki ar-ge ve 
inovasyondur. Bunun için ise üniversite - iş dünyası 
iş birliğinin artması ve üniversitelerde yetişen insan 
kaynağının gelişmesi gerekiyor.

Ar-Ge ve İnovasyonun ülke içinde yaygınlaşması 
güçlü bir ekonomi için ne kadar gerekli ise Ar-ge ve 
inovasyon için de eğitim o kadar önemlidir. Ülkem-
izin önemli problemlerinden biri de eğitimin düşün-
mek için değil öğrenmek için yapılmasıdır. Kavram 
olarak dahi doğru bulmadığım “öğrencilik” ve 
“öğretmenlik” sisteminin değiştirilerek “talebe” ve 
“muallim” sistemi kurulmalıdır. Öğrenci öğretmenin 
öğrettiklerini öğrenmekten ziyade talep eden yani 
talebe olmalıdır.İlim ehli olan “muallim” de öğret-
menlik yapmaktan, bilgilerini öğretmekten ziyade 
aktarmalı ve düşünmeye, araştırmaya ve geliştirmeye 
sevk etmelidir. Bilginin eğitim aşamalarında ezber-
letilerek değil düşünme ve analiz yapma yetenekleri 
verilerek toplumun gelişmesi sağlanmalıdır.

“Küresel 
dengeler 
yeniden 
kurulurken 
taraflar 
biraz daha 
netleşmeye 
başladı.”
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Kalifiye bir teknik ara elemanın olmayışı sanayi 
sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Bu 
bağlamda mesleki ve teknik liselerin doğru bir şekil-
de dizayn edilmesi oldukça önemlidir. Yani Ar-Ge 
ve İnovasyonun yaygınlaştırılması için öğrendikler-
imize katkılar yapacak bir eğitim sisteminin geliştir-
ilmesi gereklidir.  Başkalarının ürettikleri bilgileri 
kopyalayıp yapıştıran, onları tekrar eden bir eğitim 
modelinden ziyade yeni bilgiler üreten, mevcut bilg-
ilerin üzerinde yeni şeyler katan bir modelin geliştir-
ilmesi elzemdir. Popülist yaklaşımlarla değil zamanın 
ve dünyanın gidişatına uyulmalıdır. Unutmamak 
gerekir ki biz bu sürecin önemli bir ülkesiyiz ve böl-
gemizdeki parasal hareketlere yön verebiliriz.

Bambaşka bir döneme giriyoruz. Şehirler, insanlar, 
veriler, süreçler ve nesneler… Her şey internete bağlı 
olacak. 2020 yılında 50 milyar makinenin birbirine 
bağlı olması bekleniyor. Her ülke, her şehir ve her şir-
ket dijital/teknoloji odaklı olacak. 2020’de işletmeler-
in %75’inin tamamen dijitalleşmiş olması bekleniyor. 
Türkiye olarak bu değişim/dönüşüm sürecini kaçır-
mamamız gerekiyor. Türkiye’nin güçlü olması için 
bizim daha çok çalışmamız, kendimizi ve işimizi 
daha çok büyütmemiz gereklidir.

Bugün Türkiye coğrafi avantajı ve düşük iş gücü 
maliyetlerinden faydalanarak global değer zincirinde 
avantajlı bir konumda. Ancak Sanayi 4.0 bu paradig-
mayı kökten değiştirecek. Örneğin Almanya dijital 
dönüşüm ile %15 ila 25 arasında bir verimlilik artışı 
sağlayabiliyor. Yani Türkiye ile Almanya aynı üretim 

maliyeti seviyesine gelebiliyor. Bu değişim Türki-
ye’nin Almanya’ya kıyasla maliyet avantajını kaybet-
mesi demektir.

Sanayi 4.0 ile birlikte ürün tanımı ve kapsamı artık 
değişiyor. Ürünler akıllı ve bağlantılı hale geliyor. Bu 
akıllı ve bağlantılı ürünler izleme, kontrol, optimi-
zasyon ve otonomi gibi farklı yetenekler kazanıyor. 
Sektör sınırlarını kaldırıyor. Önceden sadece traktör 
satan bir firma artık tarım yönetim sistemi satıyor. 
Sistemlerin sistemine doğru gidiliyor.

Güçlü ekonomi için gerekli olan alt başlıklardan 
biri de güçlü bilim ve teknoloji kapasitesidir. Türki-
ye özellikle savunma sanayi olmak üzere son yıllarda 
mobil elektronik harp sistemi – KORAL, silahlı ve 
silahsız insansız hava araçları, tank, füze gibi yük-
sek teknolojili ürünlerle bu alanda ciddi atılımlar 
gerçekleştirdi. Uluslararası alanda güçlü olmak için 
en önemli unsurlardan biri olan bilim ve teknoloji 
kapasitesini geliştirmek için gerekli olan insan kay-
nağını yetiştirmek olmazsa olmazlardandır. Ülkenin 
askeri gücü ne kadar güçlü olsa da bilim ve teknoloji 
kapasitesi yüksek değilse uluslararası güç mücade-
lesinde alt seviyelerde kalır. Savaş döneminde bazı 
askeri ittifaklar kurulsa da barış döneminde bile te-
knolojik mücadele devam edecektir. Yüksek tekno-
lojili ürünleri üreten ülkeler yüksek katma değerli 
ürünlerin pazarını elinde tutmaya çalışıyor böylece 
ekonomik güçlerini de korumaya çabalıyorlar.

Güçlü ekonomi için bir önemli husus da üretim ve 

Ç
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yatırımlardır. Son dönemde ülkemize yapılan terör 
saldırıları ile yatırımcılara ülkemizin riskli olduğu 
mesajını vermeye çalışıyorlar. Böylece yatırımlarını 
erteleme ve hatta yatırımlarını yapmamalarına yöne-

lik mesajlar gönderiyorlar. Bu yapı, aynı zamanda sı-
cak paranın ülkemize gelmesini engelleyerek döviz 
kurunun yükselmesini böylece ithal malların daha 
pahalı hale gelerek maliyetlerin artmasını, fiyatların 
yükselmesini, yatırımların azalmasını, işsizliğin art-
masını, firmaların ödemelerinde aksaklığa yol açmayı 
böylece bankalara yüksek faiz ile borçlanmalarını ve 
büyümenin azalmasını hatta ekonominin küçülme-
sini ve böylece küresel sermayeye (onların resmi ku-
ruluşu olan IMF’ye) borçlanarak ülke politikalarını 
adeta onlara teslim etmemizi istiyorlar. Dikkat eder-
seniz ülkemize yapılan saldırılar 2013 Mayıs ayında 
IMF’ye olan borcumuzun bitmesiyle şiddetini artırdı.

Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından önümüzde-
ki dönemde ülkemiz bugünkü durumumuzdan daha 
önemli bir rol üstlenecektir. Devletimizi yüz yıl önce 
toprağa yakın bir yerden kesilen büyük bir ağaca 
benzetebiliriz. Bu ağaç köklerinden fışkıracak fili-
zlerin aynı büyüklükte ya da daha büyük bir devlet 
oluşturacaktır.

“Bu ağaç 
köklerinden 
fışkıracak 
filizlerin aynı 
büyüklükte ya 
da daha büyük 
bir devlet 
oluşturacaktır.”
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“Türkiye ekonomisinin hızlı kalkınmasını ve Türk 
halkının istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının 
yükseltilmesini sağlama gereğini göz önünde bu-
lundurarak, taraf lar arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi 
özendirmektir.” Ankara Ant. Md.2 (1963)

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini başlatan Anka-
ra Antlaşması, ilişkinin amacını md.2’de ifade et-
mektedir. Günümüzde bu amacın neredeyse hede-
fine ulaştığını açıkça söyleyebiliriz. Temel hak ve 
özgürlüklerin kapsamını genişleten, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, düşünce, ifade özgürlüğü ve 
insan hakları gibi alanlarda mevcut düzenlemeleri 
güçlendiren ve güvence altına alan reformlar ile İhra-
catımızın %50’ye yakınını AB ülkelerine yapıyor ol-
mamız, doğrudan yabancı yatırımların %70’inin AB 
ülkelerinden geliyor olması ve AB tarafından fonla-
nan projelerin yaygın şekilde kullanımı; Türkiye-AB 
ilişkilerinin geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. 

Son günlerde tartışılan ilişkiler, Türkiye’nin 2008 
krizinden AB’ye nazaran daha hızlı çıkması ve 
mülteci antlaşmasıyla masada elinin güçlenmesi 
neticesinde pozisyonların dengelenmesi sürecinden 
ibarettir. Türkiye-AB ilişkilerinde baskın konumda 
olan AB, şimdilerde kendi içindeki radikal akımlar 
ve ekonomik krizin etkisiyle güç kaybetmektedir. 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmaları ve her 
ne kadar sürüncemede bırakılsa da masaya gelmesi 
bile sürpriz sayılan vize serbestisi dengelerin yeniden 
kurulduğunu göstermektedir.

Avrupa Birliği’nin lokomotifi olan Almanya’nın 

Başbakanı Angela Merkel, 2005 yılında göreve 
gelmiş ve 2006 yılında Türkiye’ye ilk ziyaretini 
gerçekleştirmiştir. 2013 yılında ikinci ziyaretini yap-
an Merkel’in, 18 Ekim 2015’den günümüze yani 1,5 
yılda 5 defa ülkemize ziyaret gerçekleştirmesi; Tür-
kiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde kartların yeniden 
dağıtıldığının apaçık işaretidir.

Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’ni bekleyen 
büyük tehlikeler mevcuttur. Bunların başında Üye 
ülkelerdeki seçimlerde radikal milliyetçi adayların 
güç kazanmaları ve iktidarı elde etme ihtimalleri 
gelmektedir. Fransa’da Milli Cephe (FN) partisinin 
lideri Marine Le Pen’in yükselişi, Almanya’da Al-
manya için Alternatif Partisi (AfD)’nin kurulması ve 
hali hazırda var olan İslamofobik PEDİGA ile milli-
yetçi NPD’yi destekleyenlerin sayısının artması; AB 
için büyük sorun oluşturmaktadır. Çünkü bu iki ülke 
AB’nin geleceğini şekillendiren önemli güçlerdir. Öte 
yandan Avusturya’daki Avusturya Özgürlük Partisi, 
Macaristan’daki Fidesz – Macaristan Sivil Alyansı 
Partisi, Yünanistan’daki Altın Şafak Partisi, İtalya 
‘daki Kuzey Ligi Partisi, Hollanda’daki Özgürlük 
Partisi,  Belçika’daki Flamancı Milliyetçi Partisi ra-
dikal sağ partilerin son zamanlar aktifleşmesine ve 
seçmenler arasında nüfuzlarının artmasına örnektir. 
Yukarıda belirtilen ülkelerdeki siyasi kurumlardan 
başka, Avrupa Birliği’nin diğer üye devletlerinde de 
farklı ideolojilere ait bir takım siyasi kurumlar veya 
onların liderleri tarafından göçmenlere karşı farklı 
ölçüler-de sert tutumlar da gözlenmektedir.

Avrupa Birliği önündeki engellerle karşılaşırken, 

Ahmet Talha ÖZDEMİR
Avrupa Birliği İktisadı

Yüksek Lisans

Son Dönemde 
Türkiye - AB 
İlişkileri
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Türkiye içerisindeki ve dışarısındaki teröristler ile 
başarılı mücadelesini, ekonomik manipülasyonlara 
karşı sağlam duruşunu ve istikrar yolunda ayak-
larındaki prangaları kaldıracak cumhurbaşkanlığı 
sistemine geçiş sürecini devam ettirmektedir. Türki-
ye-Avrupa Birliği ilişkilerinde dengelenmenin süre-
ceğini ve Türkiye’nin masadaki konumunun daha da 
güçleneceğini söylemek mümkündür.

“Türkiye-AB 
ilişkilerinde baskın 
konumda olan 
AB, şimdilerde 
kendi içindeki 
radikal akımlar 
ve ekonomik 
krizin etkisiyle güç 
kaybetmektedir.”
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Türk dış politikası, 2016 yılının genelinde olduğu 
gibi hareketli ve yoğun bir yıl geçirdi. Türkiye’nin iç 
siyasi meseleleri, bölgesel gelişmeler, topyekûn olarak 
dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkileyen küresel 
hareketlilik dış politikada belirleyici faktörler oldular. 
Geçen yıldan 2016 yılına miras kalan Ortadoğu 
eksenli dış polit ika bu y ı lda dikkat leri çekti. 
Yaşadığımız coğrafyaya yakın yerlerde çatışmaların 
olması, siyasi krizlerin ve anlaşmazlıkların yaşanması 
Türk dış politikasının yönünü ve etkisini değiştirdi. 

Bölgesel anlamda bakıldığında Suriye’ de yaşanan 
savaşın etkisiyle artış eğilimine geçen göç, terörizm 
g ibi  konu lar d ış  pol it ikanın ana konu lar ını 
oluşturdular.  Suriye’dek i savaşın sınır ımıza 
yansıması  ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmesi daha 
somut adımlar atmamıza neden oldu. Aynı zamanda 
Irak ile yaşadığımız ufak çaplı gerginlikler, PKK’nın 
varlığı nedeniyle Kuzey Irak’ın durumu, bölgesel 
dış politikada notlarımızın arasındaydı. Arap 
coğrafyasından devam edersek Körfez ülkeleriyle 
-özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
gelen destekle- yoğun geçen diplomatik gelişmeler dış 
politikada önemli bir unsur haline geldi.

Küresel olarak baktığımızda Suriye üzerinden 
Rusya i le i l işk i lerde, ABD i le olan ortak lıkta 
gelişmeler yaşandı. Özellik le mülteci krizinin 
etkisiyle Avrupa Birliği ile gerçekleşen müzakereler 
2016 yılının dış politika üretiminde etkili oldu. 
Mülteci kabulü mutabakatından sonra Avrupa’daki 
devletlerle sıkılaşan ilişkilerde -özelinde Almanya 
ile kurulan bağda- değişiklikler yaşandı. 2017’nin ilk 
aylarında Afrika ülkelerine yapılan ziyaretler, Latin 
Amerika ile kurulan temaslar ayrı bir değerlendirme 
konusu olarak kayıtlara geçti.

Türk dış politikasının 2016 yılını giriş mahiyetinde 
değerlendikten sonra dış politikada etkili olan ikili 
ilişkileri tek tek mercek altına almakta fayda var. Her 
ülke ve her bölge ile gerçekleşen temasları detaylı bir 
şekilde ele almak mümkün olmadığından, kısa ve 
kilit noktaların üzerinde durulacaktır.

Öncelikle ikili ilişkilerde yaşanan gelişmelerin 
etki oluşturan, politikada şekil değişikliğine götüren 
tarafları üzerinde durmak ilk amacımızdır. 

Türkiye-ABD İlişkileri

Türkiye-ABD i l işk i leri  geçt iğ imiz y ı l  ciddi 
problemlerle karşı karşıya kaldı. 2015 yı l ında 
geçekleşen zirveler 2016 yılında ikili ilişkilerde 
olumlu yansıtılamadı. İlişkinin farklı boyutlarını 
ele almak istersek, ilk olarak değinmemiz gereken 
konu DEAŞ ile mücadeledir. İki tarafında hükümet 
yetkililerince farklı platformlarda örgüt ile mücadele 
edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Ancak her ne 
kadar vurgulamalar yapıldıysa da ABD tarafından 
etkin bir mücadele gösterildiği söylenemez. Buna 
karşılık Türkiye, sınır güvenliğini tehdit etmesi 
bir yana aynı zamanda bölgede etkili olan DEAŞ’a 
karşı sınır ötesi operasyonlar başlatmış, ‘’Fırat 
Kalkanı ‘’ harekâtı gibi somut adımlar atabilmiştir. 
Türkiye’nin etkin ve verimli mücadelesine rağmen 
NATO müttefiki olan, bölgede Türkiye ile işbirliği 
yapmanın önemi vurgulayan ABD’nin, etk in 
mücadele edememesi ikili ilişkilerde güvensizliğe 
neden olmuştur. 

ABD ile ilgili olan ikinci mesele ise tarafların PYD’ 
ye olan farklı tutumlarıdır. Türkiye’nin terör örgütü 
olarak ilan ettiği, bölgede diğer terör örgütleriyle 

Sıddık KAYA

Türk Dış 
Politikası

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4. Sınıf
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aynı amaca hizmet ettiğini söylemesine karşın, 
ABD tarafının bu örgüte silah desteği yapması ve 
söylenenlere rağmen desteğini çekeceğini tam olarak 
belirtmemesi bir diğer gerilim nedenidir. Bölgede 
yapılan operasyonlar devam ederken müttefik olarak 
görülen bir ülkenin böyle bir tutum sergilemesi 
ortaklık düşüncesini sorgulatmaktadır. ABD’nin 
yeni yönetimi PYD konusunda farklı bir tutum 
sergileyecek mi sorusu da farklı bir tartışmanın 
konusu.

Üçüncü mesele daha yakın bir zamanda gelişen 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından belirginleşti. 
Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile devlet 
içi temizlik yapan Türkiye aynı zamanda ABD’de 
bulunan örgüt liderinin teslim edilmesi talebinde 
bulunmuştur. Fakat yapılan talebe karşılık ciddi 
geri dönüşler sağlanamamış, konuyla ilgili gözle 
görülür bir gelişme kaydedilememiştir. İkili ilişkileri 

etkileyen tüm unsurlar masaya yatırıldığında taraflar 
arasında bir güvensizlik olduğu gözlemlenmektedir. 
Her ne kadar ekonomik ilişkilerin getirmiş olduğu 
çıkara dayalı bir ortaklık söz konusu olsa da, ABD’de 
yönetimi yeni devralanların güven tazelemeleri 
gerektiği ortadadır. Nitekim Trump-Erdoğan 
ikilisinin son görüşmeleri ilişkilerin seyrinde önemli 
değişikliklere neden olabilir. Özellikle Trump’ın 
Türkiye’ye karşı tutumu ve bölgedeki etkinliği ise 
ilişkilerin bir diğer ayağını oluşturmaktadır.

Türkiye-AB İlişkileri

Türk dış politikasında Avrupa’ya olan tutum 
bazı temel konular üzerinden şekillenmiştir. İlk 
olarak söylememiz gereken AB’nin kendi içerisinde 
yaşadığı siyasi, ekonomik krizler hatta daha ilerisi 
milliyetçi söylemlerin artmasıyla birliğin parçalanma 

“Özellikle mülteci krizinin etkisiyle 
Avrupa Birliği ile gerçekleşen 
müzakereler 2016 yılının dış politika 
üretiminde etkili oldu”
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durumuna gelmesi ilişkileri etkilemiştir. Nitekim 
en somut örnekleriyle; İngiltere’de Brexıt kararı ve 
ulusalcılığın yükselişi, aynı şekilde yakında seçime 
gidecek olan Fransa’da Marine Le Pen’in çıkışı gibi 
faktörler birliğin kendi kabuğuna çekilmesine neden 
olmuştur.

Ancak Avrupa’da yaşanan gerilimler ve ulusçuluk 
akımına rağmen Türkiye ile olan ilişkiler bazı 
anahtar konular üzerine yoğunlaşmıştır. Doğal 
olarak birinci sırada batının en büyük korkusu 
olan mülteci sorunu gelmektedir. Mültecilerin 
Avrupa’ya geçişinde kilit rol oynayan Türkiye’nin 
mevcut konumu birlik tarafından bilinmektedir. Bu 
doğrultuda Türkiye-AB üçüncü zirvesinde 18 Mart 
mutabakatına varılmıştı. Fakat mutabakat gereği geri 
kabul anlaşmasındaki vize serbestisi gibi konularda 
AB’nin, anlaşmanın gerektirdiği yükümlülükleri 

yerine getirmemesi aradaki bağı iyice zayıflatmıştır. 
AB’ye karşı yürütülen dış politikada etkili olan bir 

diğer konu ise Suriye savaşıdır. Her ne kadar birlik 
olarak birliğin tamamı olaylara karışmasa da özelde 
Almanya, Fransa ve İngiltere’ nin yaşanan gelişmeleri 
ya k ında n ta k ip et mesi  i l i şk i ler in boy utunu 
geliştirmiştir. Mülteci ler konusunda özel lik le 
Almanya ile olan ilişkiler dikkat değerdir.

 AB ile ilişkilerde değinilmesi gereken bir diğer 
mesele, 2017’nin başlarında Therasa May ve Angela 
Merkel’in üst üste Türkiye’ye yaptıkları ziyaretlerdir. 
AB’ye karşı tutum art ık ülkeler bazında ik i l i 
ilişkilerin kurulmasıyla gerçekleşecektir. Bunun 
en güzel kanıtını İngiltere ile yapılan ortaklık ve 
anlaşmalar göstermektedir. Her ne kadar artık 
İngiltere, birlik üyesi olarak görülmese de ikili 
ilişkilerin seyri AB’yi muhakkak etkileyecektir.

“Türkiye’nin çok yönlü dış politikası 
bölgesel anlamdaki gücünü bir kere 
daha ortaya çıkardı.”
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Türkiye-Rusya İlişkileri

Son yıllarda Rusya ile olan işbirliğimiz yükselen bir 
grafik izlemektedir. Son beş yılda özellikle Rusya’nın, 
Suriye iç savaşına müdahil olmasından sonra iki-
li ilişkilerde yoğun bir trafik görülmektedir. Kasım 
2015’te yaşanan uçak krizi taraflar arasında krize yol 
açmış, daha sonra çıkar ilişkisi temelinde eski seyrine 
yönelmiştir. Taraf lar arasındaki gerilimin artacağı 
yönünde ihtimallerle gerçekleştirilen Lavrov suikastı 
aksine tarafların ortaklığını pekiştirmiştir.

Suriye’deki çatışmanın çözümü için Astana’da bir 
araya gelen taraflar bölgedeki güçlerini bir kere daha 
göstermiştir. Nitekim dış politikamızda Rusya ile 
olan işbirliğinin gerekliliği, ister ekonomik neden-
lere isterse siyasi nedenlere bakılsın aşikârdır. Ayrı-
ca çatışmanın çözümü için iki tarafında arabulucu 
konumunda olması ileriki günlerde de politik olarak 
yakınlaşmayı bizlere gösterecektir. Rusya ile yakınlaş-
ma noktasında dikkat edilmesi gereken ABD faktörü 
görmezden gelinmemelidir. ABD’nin böyle bir du-
rumda nasıl bir tavır takınacağı iyi analiz edilmelidir. 
Aksi bir durumda dengenin bozulması kazan-
dıklarımızı kaybetmek dış politikayı olumsuz etkiler.

Üç ayrı pencereden 2016 yılındaki dış politi-
kaya kısa değerlendirmelerle baktık. Yapılan değer-
lendirmelere ek olarak Türkiye’nin çok yönlü dış 
politikası bölgesel anlamdaki gücünü bir kere daha 
ortaya çıkardı. Dünya genelinde ise 2017’nin başın-
da Afrika ülkelerine yapılan diplomatik ziyaretler dış 

politikadaki çok yönlülüğü temsil etmektedir. Son 
yıllarda Afrika ile yapılan ticaretin hacminin art-
ması, diplomatik temsil düzeyinde konsoloslukların 
ve elçiliklerin çoğaltılması bunun bir diğer örneğidir. 
Afrika ile paralel olarak Latin Amerika ve Karayipler 
bölgesiyle yapılan ziyaretler ve antlaşmalar Türki-
ye’nin küresel anlamdaki gücüne katkı sağlayacaktır. 
Nitekim bölge ülkeleriyle yapılan ticaretin artması ve 
ikili ilişkilerdeki çabaların en üst düzeyde olmasını 
temenni ederiz.

2017 ve sonrasında neler yapmalıyız?

Türk dış politikası adına geçtiğimiz yılın yorucu 
geçtiğini söylemiştik, bu yorucu temponun üstüne 
iç siyasette yaşanan gelişmeler yöneticilerin yükünü 
daha da arttırmıştır. Ancak unutmamalıyız ki Türki-
ye’nin hem kendisi hem de yaşadığı bölge çok önemli 
bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte dünyada değişen 
dengeler olacak, Türkiye’nin doğru konum alması ge-
rekecektir.

Somut örnekler üzerinden okunursa, ABD’ de 
Donald Trump’ın başkan seçilmesi, dünyada dalga 
dalga yayılan milliyetçilik akımı, ulus-devlet para-
digmasının ön plana çıkması gibi gelişmeler dünyayı 
yeni bir düzene gebe bırakmıştır. İşte tam bu noktada 
dış politika açısından en mühim olan doğru tarafta 
durabilmek ve doğru hamleler yapabilmektir. Yeni 
düzeni iyi analiz ederek, dış politikanın en temel 
hedefi olan ülke çıkarlarını ön planda tutmak gerekir.
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Dış politikada bir diğer beklenti Türkiye’nin terör-
le mücadelesi 2017 ve sonrasında da devam edeceği 
yönündedir. Kendi içinde ve sınırlarının ötesinde 
her türlü terör örgütüyle mücadele eden ve örnek 
olan Türkiye’nin bu çabasının devam etmesi gerekir. 
Terör olayları özelinde Tükiye’nin, ülkelerin dış poli-
tika aracı olarak kullanmaya başladığı terörizmle de 
mücadele etmesi gerekir. Asayiş güçlerinin sahadaki 
mücadelesinin yanında STK’lar, dernekler ve vatan-
daşların desteğiyle birlikte terörizme karşı etkin bir 
mücadele gayretinde olmalıdır.

Bölgesel anlamdaki dış politika vizyonun kay-
bedilmemesi, çatışma ortamlarındaki uyuşmazlık 
çözümlerinde yerini alan arabuluculuk konumunun 
güçlenmesi de bir diğer dış politika beklentisidir. 

Muhakkak ki çözüme katkı sağlayabilen bir dış 
politika çıkarların sağlanmasına da katkı sağlaya-

caktır. Arabuluculuk noktasında gerekliliğimizin en 
güzel örneğini Astana görüşmelerindeki Türkiye’nin 
konumu apaçık bir şekilde göstermektedir.

Dış politika da ki çok yönlülük devam etmeli, dış 
politikanın gerekliliği olan çıkarların korunması 
akıllardan çıkarılmamalıdır. Netice itibariyle çok 
yönlü politikanın kazandıracağı ekonomik, kültürel 
ve sosyo-politik kazanımlar dış politikanın çıkar 
hedefine uygun hale gelecektir. Aynı zamanda bölge-
sel etkinliğin arttırılması, küresel ölçekte yeni ku-
rulan düzende söz sahibi olabilmenin bir yolu da 
buradan geçmektedir. Dışarı da yürütülecek olan 
politikanın yanında gündemi sürekli taze olan Tür-
kiye’nin, iç siyasetinden bağımsız hareket eden bir dış 
politika düşünülemez. Ancak iç meselelerin arkasın-
da durarak dış politik da hareketsiz kalmak beklenen 
davranış değildir.

“ABD’ de Donald Trump’ın başkan seçilmesi, 
dünyada dalga dalga yayılan milliyetçilik 
akımı, ulus-devlet paradigmasının ön plana 
çıkması gibi gelişmeler dünyayı yeni bir 
düzene gebe bırakılmıştır.”
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Dünya ekonomisi 2008’de a ldığı darbeden 
sonra hala toparlanamadı. 2008’de Amerika’da 
başlayan finansal kriz, kısa sürede reel sektöre 
yansıdı ve tüm dünyayı etkisi altına aldı. Krizi 
atlatabilmek için geleneksel para politikaları 
yetersiz kalınca Amerika, Avrupa Birliği, Japonya 
ve diğer gelişmiş ülkeler; kriz sonrası oluşan 
ekonomik durgunluktan kurtulmak için çok farklı 
uygulamalar denemeye başladılar.  

2008 Küresel Krizinin temel sebebi “Subprime 
Mortgage” denilen eşik-altı konut kredileriydi. 
Riskli ve geri ödeme gücü düşük kişilere veya 
kurumlara verilen bu kredi ile her sınıftan insan 
konut sahibi olabiliyordu. Konutlara olan talep eşik-
altı konut kredilerinin bolluğuyla çok fazla arttı ve 
bunun sonucunda konutlar gerçek değerlerinin 
çok üstünde satı lmaya başlandı. Bunun yanı 
sıra bankalar, verdikleri kredilerden veya başka 
varlıklardan gelen para akışını bir havuzda toplayıp 
tekrar piyasaya sunmalarına olanak sağlayan CDO 
adlı ürünü de kullanarak çok fazla kâr ediyorlardı. 
Kısacası bankalar bu varlıkları bir portföyde 
topluyor ve likiditelerini artırmak için tekrar 
satıyorlardı. Herhangi bir mortgage kredisinin 
ödenememesi durumunda bankaların konuta 
el koyma hakkı vardı. Örnek verecek olursak, 
mortgage kredisiyle konut sahibi olmuş birisi 
sonraki ayın takdisini ödeyememesi durumunda 
evi bırakıp gidebilir, banka da evi satarak batık 

krediyi telafi edebilirdi. CDO’lar derecelendirme 
kuruluşları tarafından da notlanıyordu ancak 
bu ürünlerin objektif bir şekilde notlanmadığı 
sonradan ortaya çıktı. Sıradan bir Amerikan 
vatandaşı mortgage kredisini bankaya öderken 
asl ında bu para a k ışı  başka bin lerce k redi 
ödemeleriyle birleşip banka aracıyla tekrar piyasa 
sürülüyordu. Bu zincir gittikçe devasa bir hal 
aldı ancak asıl sorun bu değildi; CDO dediğimiz 
ürünlerde çok sayıda subprime mortgage kredisi 
bulunuyordu, zaten ödeme güçlüğü çeken konut 
sahipleri, konutları bankalara bırakıp gitti. Durum 
böyle olunca bankalar, portföylerindeki yüzlerce 
konutu satmaya çalıştı ancak bu, konut fiyatlarının 
birden düşmesine neden oldu ve ba n ka lar 
kendilerini çıkmazda buldular. Borsalar çöktü ve 
birçok firma borçlarını ödeyemez duruma geldi. 
Amerika çok kısa bir sürede krize girdi. Küresel 
bir gücün krize girmesiyle tüm dünya krize girdi.  
Krizle birlikte tüm dünyada büyüme oranları 
düştü, sanayi üretimi kötü etkilendi, işsizlik arttı, 
uluslararası ticaret zayıf ladı, ülkelerin paraları 
değer kaybetti, bonoların risk primleri arttı, güven 
endeksleri düştü.  

Türkiye her ne kadar bu dönemde f inansal 
bir krize girmemiş olsa da toptan ihracatımızın 
yarısını yaptığımız Avrupa krize girince durumdan 
kötü etki lendi. Dış t icaret durgunlaşt ı, cari 
açık arttı ve diğer makroekonomik göstergeler 
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kötüleşti. Ancak kamu maliye sisteminin ve 
finansal kurumların sağlamlığı krizden Avrupa 
kadar etkilenmemizi önledi. Ekonomik istikrar, 
Türkiye Merkez Bankası’nın kararlılığı ve başarılı 
politikalarının yanında sosyo-ekonomik paketler, 
Türkiye’nin kriz öncesinden de iyi makroekonomik 
göstergeleri yakalamasını sağladı.

Krizi sonrasında uygulanan para politikalarına 
baktığımızda, geleneksel para politikası olarak 
adlandırdığımız uygulamaların dışında bir çok 
farklı uygulama geliştirildiğini görüyoruz. Kriz 
öncesi kullanı lan en önemli geleneksel para 
politikası aracı politika faiziydi.  Ekonomik 
aktiviteyi artırmak için faiz düşürülerek borçlanma 
maliyeti azaltı lır ve yatırımlar teşviklenirdi, 
ekonomi iy iye g iderken enf lasyon ar t ı şın ı 
engellemek için faiz artırılırdı. Ancak küresel 
krizi politika faizi aracıyla atlatmak mümkün 
değildi ve merkez bankalarınca geleneksel olmayan 
politikalar kullanılmaya başlandı.

Krizi at latabi lmek için merkez bankaları, 
geleneksel olmayan para politikaları olarak sıfır 
faiz uygulaması ve likidite sağlayıcı önlemler 
kullandılar. Bu dönemde Japonya, FED ve AMB 
(Avrupa Merkez Bankası) sıfır faiz politikasına 

geç t i ler  ve  a rd ı nda n ba şk a  bi r  gelenek sel 
olmayan para pol it ikası uygulaması olarak 
miktarsal genişleme politikası izlediler. Miktarsal 
genişlemenin anlamı merkez banka lar ının 
piyasalardan tahvil ve bonoları satın a larak 
ekonomiye para enjekte etmesi demekti.  2008 
Eylül’de Amerikan yatırım bankası olan Lehman 
Brothers’ın if lasıyla birlikte, Amerikalılar iki 
gün içerisinde 150 milyar doları para piyasaları 
fonlarından çektiler ve piyasalarda  giderek artan 
likidite kıtlığını engellemek için Ekim ayında 
başta FED olmak üzere merkez bankaları piyasaya 
toplamda 2.5 trilyon dolar likit enjekte ettiler. 
Bunun yanında FED ve Avrupa Merkez Bankası 1.5 
trilyon tutarında doğrudan hisse senedi yatırımı 
sözü verdi. Miktarsal genişleme ve sıf ır faiz 
politikaları piyasaları likidite açısından rahatlatsa 
da ekonomik aktiviteyi kriz öncesindeki seviyeye 
çıkaramadı.

K r i z i n  u lu s l a r a r a s ı  p i y a s a l a r a  o l a n  e n 
büyük etkisi banka kredilerinde gerçekleşen 
daralmadır. Bankalar zarar açıklamaya devam 
ettikçe hükümetler bankaların kredi tabanlarını 
genişletmek için çalışmalar yapmılmış ancak 
dara lma devam etmişt ir.  Bel irsiz or tam ve 

“2008 Küresel Krizinin temel sebebi 
“Subprime Mortgage” denilen eşik-altı 

konut kredileriydi.”
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negatif doğrultudaki beklentiler, 
miktarsa l genişleme ve diğer 
g e l e n e k s e l  o l m a y a n  p a r a 
politikalarını etkisiz bırakmıştır. 
Bunun en büyük örneği olarak 
A M B’n ı n  pa ra sa l  gen i ş leme 
politikası çerçevesinde beklediği 
sonucu alamaması söylenebilir. 
Tic a r i  ve  yat ı r ı m ba n k a la r ı 
kredi vermekten çekindik leri 
v e  k r e d i l e r e  o l a n  t a l e p t e 
düşme olduğu için bankalara 
sağlanan likit varlıklar Avrupa 
Merkez Bankasının kasasına 
geri  dönmekteydi.  Miktarsa l 
genişleme, kredi genişlemesi, sözlü 
yönlendirmeler, faiz taahhüdü, 
fa iz koridoru ve daha birçok 
geleneksel olmayan para politikası 
uygulaması, merkez bankaların 
ihtiyaçlarına yanıt vermiyordu. Bu 
sebeple bazı gelişmiş ekonomilerin 
merkez bankaları, dünyanın daha 
önce uzun vadede test etmediği, 
“pa ra  pol it i k a la r ı n ı n  sonu” 
diye nitelendirilen negatif faiz 
uygulamasına geçtiler. 

Ne g at i f  f a i z  or a n ı  ( N F O) 
uygulamasının mantığı basittir; 

nor m a ld e  m e r k e z  b a n k a l a r ı 
rezervlerinde tuttukları ticari veya 
yatırım bankalarının paraları için 
faiz öder, negatif faiz ile merkez 
bankaları faiz ödemez aksine bu 
rezervler için faiz alır. Daha basit 
bir anlatımla, banka hesabınıza 
yatırdığınız para için bankanızın 
s i z den  fa i z  a l ma s ı na  negat i f 
faiz uygulaması denir. Böyle bir 
durumda banka lar,  miktarsa l 
genişleme i le sunulan l ik idite 
fazlasını merkez bankalarına geri 
yatırmak yerine onu kredi olarak 
vermeye zorlanırlar.

Negatif faiz politikasıyla ilgili 
a k adem i k  ç a l ı şma la r  10 0  y ı l 
önce başlad ıysa da i l k  olara k 
İs veç’te  20 09 ’ d a  uyg u la maya 
konuldu.  Ardından Danimarka 
2013 yılında negatif faize geçti. 
N F O  u y g u l a m a y a  b a ş l a y a n 
ekonomiler listesine İsviçre, AMB 
ve son olarak Japonya da katıldı. 
Hâlihazırda negatif faiz uygulayan 
bu ekonomiler küresel üretimin 
dörtte birini oluşturuyor. Bunun 
yanı sıra, FED her ne kadar faizleri 
artıracağı yönünde mesaj verse de 

Amerikan ekonomisinde anlamlı 
bir faiz art ışı şu an mümkün 
deği l .  FED başkanı Yel len’ın 
2016 yılının Şubat ayında yaptığı 
konuşmada, ABD ekonomisinin 
ihtiyaç duyması halinde negatif 
faizin uygulanabilirliği üzerine 
çalışmalar yapıldığını belirtmesi, 
FED’in de bu listeye eklenmesinin 
o l a s ı  o l du ğ u nu  g ö s t e r i y or. 
Güncel haliyle NFO uygulanan 
ülkelerdeki faiz oranları ise şu 
şekilde;

Ülke Faiz Oranı 

İsviçre  -1,25
Danimarka     -0,65
İsveç   -0,50
Avrupa (ECB) -0,10
Japonya   -0,10

Bu ülkeler iki sebeple mevduat 
faiz oranlarını negatife çevirdi. 
Bunlardan birincisi, uluslararası 
sermaye girişleri neticesinde, 
ithalatı artırıcı ve ihracatı azaltıcı 
etki gösteren ulusal para biriminin 
aşırı değerlenmesini önlemektir, 
i k i n c i  n e d e n  i s e  e k on om i k 
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aktiviteyi artırmak ve enflasyonu artırmaktır.  
İsviçre ve Danimarka birinci sebepten dolayı NFO 
uygulamaktadır ve hedef doğrultusunda ikinci 
sebepten dolayı NFO uygulayan ekonomilere göre 
daha başarılı sayılırlar. 

Peki negatif faiz uygulamasının zararları nelerdir? 
Henüz yeni bir uygulama olduğundan uzun vadede 
test edilememiş olsa da, NFO’nun neden olabileceği 
olumsuz sonuçlardan biri, negatif faizin müşterilere 
yansıtılması durumda, paraların çekilerek yastık 
altına gidebileceği gerçeğidir. Sistem dışına çıkan 
paranın ekonomiye verdiği zarar büyüktür. Sonuç 
olarak, ekonomik aktiviteyi artımayı hedefleyen 
negatif faizin durumu daha da kötüleştirmesi 
olasıdır. Ancak halihazırda negatif faizin henüz 
banka müşterilerine yansıtılmaması da bankaların 
tüm maliyeti taşıdıklarını gösterir. Ocak ayı itibariyle 
2,64 trilyon euroya ulaşan bu maliyet, bankaların 
zaten azalmış kârlılık oranlarına ket vurmaktadır. 
Bunun yanında bir başka olumsuz sonuç ise 
negatif faiz politikasının merkez bankalarının 
son hamlesi olduğu, merkez bankalarının artık 
çaresiz kaldığı yönündeki kanaatlerdir. Piyasalara 
son 7 yıldır milyarlarca dolar arz edilmesine ve 
merkez bankalarının önümüzdeki 2 sene de ekstra 
likidite arzına devam edeceği bilinmesine rağmen, 
üstüne bir de negatif faize geçmek, yatırımcıları 
ürkütmektedir. Negatif faiz oranı ile gerçekleşebilecek 
bir başka senaryo da borçlanma maliyetinin ortadan 
kalkmasıyla, şirket ve şahısların aşırı borçlanmaya 

giderek, ileride ödeme sıkıntısına girmeleri ve 
bilançolarında sorunlar yaşamalarıdır.

Geleneksel para politikaları etkili olamadığından 
sözle yönlendirme, miktarsal genişleme gibi yeni 
politikalar deneyen ülkeler, bir süre toparlamalarına 
rağmen krizin derin etkileri de hissedilmeye 
başlayınca, bu politikaların da istenilen etkiyi 
oluşturmadığını anladı . Ekonomistler ileride, 
kurtarıcı olarak değerlendirilen negatif faiz de etkisini 
kaybederse başka hangi politikaya geçilebileceğini 
tartışmaktalar. Şu anda, negatif faiz politikası 
uygulayan ülkelerde finansal koşullar iyileşiyor olsa 
da daha önce tecrübe edilmemiş bir uygulamanın 
çok daha büyük ve içinden çıkılmaz bir krize sebep 
olması ihtimal dâhilindedir. 

Kriz döneminde Türkiye;  hükümet kanalı, merkez 
bankası ve BDDK koordineli çalışarak krizin 
etkilerini azaltmaya çalışmıştır. Merkez bankası kriz 
öncesinde haftalık repo faiz oranını politika aracı 
olarak kullanırken, kriz sonrası sermaye girişinin 
ülke ekonomisine olan olumsuz etkilerini azaltmak 
ve ekonomik canlılığı artırmak için, politika aracı 
olarak politika faizi, zorunlu karşılıklar ve likidite 
yönetiminden oluşan bir  polit ika bi leşimini 
kullanmıştır. Hükümet ihracatçı firmalara vergi 
kolaylığı  sunmuş, BDDK bankaların 2008’de 
sağladıkları kârları hisse sahiplerine dağıtmayıp 
bünyelerinde tutmasını istemiş ve faizlerdeki 
artışların bankaların bilançolarını bozmaması için 
düzenlemeler getirmiştir.
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Geleneksel olmayan para politikalarının yaygın-
laşması ile akıllara negatif faiz oranı uygulaması Tür-
kiye’de hayata geçirilebilir mi, sorularını getirdi. NFO 
uygulayan ülkelerin ortak özellikleri enflasyon seviye-
lerinin yüzden 2’den küçük olmasıdır. Yani Türkiye’de 
enflasyon bu kadar yüksekken sıfır veya negatif faiz 
uygulamasına geçmek mümkün değildir. Geçilme-
si taktirde tasarrufların, yatırımların ve dolayısıyla 
büyümenin önünde ciddi engeller çıkacaktır ve işsi-
zlik artacaktır. 

Sonuç olarak, 2008 küresel krizi ile geleneksel ol-
mayan para politikalarını kullanmaya başlayan ülkel-
er, ekonomik toparlanmayı sağlamak adına mik-
tarsal genişlemeye gitmiş; önce sıfır faiz politikası 
uygulamış, ardından Avrupa, Japonya ve İsviçre’nin 
aralarında bulunduğu bazı gelişmiş ekonomiler nega-
tif faiz uygulamasına geçmişlerdir. Bu uygulamalar 
neticesinde gelişmiş ülkelerden, Türkiye gibi gelişme-
kte olan ülkelere sermaye hareketleri gerçekleşmiştir. 

Gelişmekte olan ülkeler ihtiyaçları olmadığından ve 
yüksek enflasyondan ötürü negatif faiz kullanma-
maktadır.  Bunun yerine sermaye hareketliliğinin ülke 
ekonomilerine zararını engellemek amaçlı, farklı ge-
leneksel olmayan para politikaları izlemişlerdir. 

Negatif faiz uygulaması henüz yeni bir politika old-
uğundan bu politikanın yan etkilerinin neler olduğu 
tecrübe edilmemiştir. Uzun süredir sıfır faiz politi-
kası izleyen Japonya’nın resesyondan çıkabilmek için 
negatif faize geçmesi veya AMB’nin ekonomik aktivit-
eyi canlandırmak adına aynı şekilde faizleri sıfırın al-
tına çekmesi, izlenebilecek son politika olarak değer-
lendiriliyor. Negatif faizlerle para arzını artırmak 
ve ulusal para değerini düşürmek, kur savaşları mı 
başlıyor sorusunu da akıllara getirmektedir. 

Negatif faiz gibi geleneksel olmayan para politikaları 
uygulamadan kaldırılabilecek mi bunu zamanla göre-
ceğiz. Aksi taktirde, negatif faiz oranları dünya ekon-
omisinin yeni normali olarak kalacaktır.

“Krizi atlatabilmek için merkez bankaları, 
geleneksel olmayan para politikaları olarak 

sıfır faiz uygulaması ve likidite sağlayıcı 
önlemler kullandılar”
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Ekonomik anlamda verimlilik, üretim sonucu orta-
ya çıkan çıktıların üretim için kullanılan kaynaklara 
oranıdır. Verimliliği etkileyen her şey üretimin (pros-
esin) içindedir. Aynı kaynakları kullanarak ne kadar 
fazla çıktı üretebilirseniz verimliliğiniz o kadar yük-
sek demektir. Üretimden kasıt sadece fiziksel ürünler 
üretmek değildir, devlet kurumlarında ya da özel sek-
törde sunulan hizmetler de bir çeşit üretimdir. İşlet-
melerde ve kurumlarda üretimi, dolayısıyla verimlil-
iği etkileyen 2 temel unsur vardır: İnsan kaynağı ve 
kullanılan teknoloji. İnsan kaynağı, çalışan kişilerin 
beden ya da akıl gücüdür. Üretimde kullanılan geriye 
kalan her şey (yazılımlar, donanımlar, makineler vs.) 
ise kullanılan teknolojidir. 

Bir çalışanın mesleğinde başarılı olabilmesi için 
en başta yaptığı işi sevmesi gerekir. Kişiyi her sabah 
yatağından istekle kaldıracak ve yolunda yürüyeceği 
bir hedefi olmalıdır. Maalesef eğitim sistemimizden 
kaynaklanan sorunlardan dolayı ülkemizde işini 
severek yapan kişi sayısı çok azdır. Kişinin sevmediği 
işi yapması, düşük motivasyondan dolayı verimliliği-
ni ciddi oranda düşürmektedir. Sevmediği işi yapan 
kişi kendini geliştirmemekte ve verimliliğini artıra-
mamaktadır. Hâlbuki sevdiği işi yapan kişiler daima 
kendini geliştirip, yaptığı işi daha iyi öğrenerek o 
işte uzmanlaşmaktadır. Bu da yaptığı işi daha kali-
teli ve daha kısa sürede yapmasını sağlayarak verim-
liliğini artırmaktadır. Hangi işi yaparsak yapalım, 
yaptığımız her işi dünyanın en önemli işiymiş gibi 
yapmak hayat felsefemiz olmalıdır. 

Çalışanın verimliliğini etkileyen diğer bir etken 
ise ortamdır. Çalışanın verimliliğini en üst düzeyde 
tutabilmek için, ortam çalışanların isteklerine göre 
düzenlenmeli ve rahat bir çalışma ortamı oluşturul-
madır. İşletmelerdeki ya da kurumlardaki ortamı 
çalışanların isteklerine göre düzenlemek, çalışan-
ların işe daha istekli gelmesini sağlarken, moti-
vasyonunu ve verimliliğini de artıracaktır. Sürekli 
birbirini çekiştiren iş arkadaşları ve her zaman sinirli 
bir müdür verimliliğin azılı düşmanlarıdır. Çalışanın 
işini yaparken rahat, huzurlu olması ve sadece işini 
düşünmesi verimliliğin artırılması için elzemdir. Te-
knolojinin bu kadar geliştiği günümüzde, bazı işleri 
yapmak için fiziksel olarak orada bulunmaya gerek 
kalmayabiliyor. Şu an bazı özel şirketlerde uygula-
nan evden çalışma konusu, devlet kurumlarının ve 
tüm işletmelerin uygun pozisyonları için de tartış-
maya açılmalıdır. Evden çalışmak maliyetleri azalta-
cağı gibi, verimlilikte de büyük bir artış sağlayabil-
ir. Çalışanlarımızı sürekli kontrol altında tutmaya 
çalışmak yerine onlara güvenmeyi öğrenmemiz, hem 
onların rahat çalışmasını sağlayacak hem de verimli-
liklerini artıracaktır.

Çalışan verimliliği için bir diğer önemli faktör 
ise kişinin değerleriyle kurumun değerlerinin ve 
kültürünün birbiriyle uyuşmasıdır. Her kurumun 
farklı değerleri ve farklı kültürleri vardır. Kurumlar 
ve işletmeler bu kültür sayesinde bir kimlik kazanır-
lar. Çalışanın bu kültüre ayak uydurması çok önem-
lidir. Çalışan kişinin etik değerleriyle kurumunkilerin 
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çatışması ya da şirket kültürüne 
ayak uyduramaması aradaki uyu-
mu bozar ve verimi düşürür. Ayrı-
ca kişinin kuruma yapacağı katkı 
ve kurumun kişiden bekledikleri 
birbiriyle örtüşmelidir ki çalışan 
kendini baskı altında ve stresli his-
setmesin.

Uzun ve yoğun çalışma saatleri, 
uzayan mesailer de verimliliği 
düşüren bir başka etkendir. Ülke-
mizdeki İş kanununa göre çalışma 
süresi günlük 7,5 saatten haftada 
45 saattir. Türkiye haftalık 45 saat 
ile dünyada en çok çalışan ülkeler 
arasında olmakla beraber verim-
lilik açısından aynı başarıyı göste-
rememektedir. Uzun çalışma saat-
leri koymak yerine çalışanlarımızı 
eğitip işlerini daha kaliteli ve daha 
hızlı yapmayı öğretmek verimliliği 
artırmak adına iyi bir hamle ola-
caktır. Bu sayede zihinsel ve fizik-
sel olarak daha az yorulan çalışan-

lar, iş saatlerinde işlerine daha çok 
yoğunlaşabilecekler, aynı zaman-
da sosyal aktivitelere, ailelerine ve 
arkadaşlarına da daha fazla vakit 
ayırabileceklerdir.

İnsanın dışında üretimde kul-
lanılan her şeyi teknoloji olarak 
genelleyebiliriz. Fabrikalarda ya 
da atölyelerde kullanılan maki-
neler, aletler ya da işletmelerde ve 
kurumlarda kullanılan yazılımlar, 
sistemler, bilgisayarlar bu gruba 
girer. Kurum olarak kullandığımız 
teknoloji ne kadar hızlı ve kaliteli 
ise üretimden alacağımız verim de 
o derece fazla olacaktır. 

Bir kurumda ya da işletmede 
teknolojinin kullanımı etkin ve 
yerinde değil ise düşük verimlilik 
kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden, 
kurumların çalışma ve üretim 
sistemlerini iyi analiz ederek 
kendilerine en uygun teknolojiyi 
kullanmalıdırlar. Burada dikkat 

edilmesi gereken şey kesinlikle 
en son teknolojinin kullanılması 
değildir. Ne kadar yüksek tekno-
loji kullanılırsa teknolojinin mali-
yeti de o kadar yüksek olacaktır. 
Burada önemli olan, yüksek te-
knolojinin getireceği verim artışı 
ile kendi maliyetini kaç senede 
amorti edeceğidir. İşletme sahip-
leri ve devlet kurumlarının yönet-
icileri bu hesaplamaları çok iyi 
yapmalı, inisiyatif alarak yüksek 
teknolojiye geçmek için çaba sarf 
etmeli ama diğer etkenleri de işin 
içine katarak alternatifleri etraflı-
ca değerlendirmelidir. Yüksek te-
knolojiye geçmek çoğu senaryoda 
daha mantıklı olsa da, kendisini 20 
senede amorti edecek bir yatırım 
kulağa pek hoş gelmez. 

Sonuç olarak, ülkemizdeki devlet 
kurumlarının ve özel işletmelerin 
verimliliğini artırmanın en can 
alıcı noktası eğitim sistemimizden 
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geçiyor. Çünkü insan işinde mutlu olmayınca ne or-
tamın, ne kurumun, ne işletmenin, ne de teknolojinin 
bir anlamı kalıyor. Esasında bütün teknolojiler, ku-
rumlar, işletmeler biz insanlar için var ama maalesef 
biz onları mutlu olmak için değil, kendimizi mutsuz 
etmek için kullanıyoruz. Ülkemizdeki 12 sene boyu-
nca tek tip eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor. 
Örneğin mühendis yetiştirecek, doktor yetiştirecek ve 
hukukçu yetiştirecek okulların birbirinden üniversi-
tede değil çok daha önceden ayrılması ve müfredat-
larının ona göre belirlenmesi gerekiyor. Öğrencile-

yüksek ve hızlı alırsınız.
Çalışanlar, bir işe başvurmadan önce başvuracak-

ları kurumu iyice araştırmalı, kurumun değerlerinin 
ve kültürünün kendisine ne kadar uyduğunu kontrol 
etmelidir. Aynı durum işe alım yapan kurumlar için 
de geçerlidir. Torpili olanlar değil, kurum kültürüne 
uyum sağlayabilecek adaylarla çalışılmalıdır. Tersi ol-
ması durumunda kısa vadede çözüm bulunmuş gibi 
gözükse de, uzun vadede verimliliğin düşeceği, za-
mandan ve paradan kayıp olacağı aşikârdır. 

Özellikle KOBİ’lerimiz ve devlet kurumlarımız 
artık teknolojiden korkmak ve eski usul çalışma yön-
temlerine devam etmek yerine, kendi alanlarında 
yeni teknolojileri takip etmeli ve bu teknolojileri üre-

rin ilgi alanlarını ve yeteneklerini küçük yaşlardan 
itibaren belirlemeli ve bu okullara yönlendirmeliyiz. 
Köklü bir eğitim sistemi değişikliğiyle mutlu, başarılı, 
kalifiye ve daha verimli bireyler yetiştirebiliriz.

Çalışılan ortam konusunda verimliliği artırmak 
için yöneticilerimize büyük iş düşmektedir. Yönet-
icilerimizin, çalışanlarımızın ortam konusundaki 
sıkıntılarını gidermekte radikal kararlar alabilecek 
cesareti olmalıdır. Çalışanlarınıza ne kadar yardımcı 
olursanız, ne kadar rahat bir çalışma düzeni ve çalış-
ma ortamı sağlarsanız, geri dönüşlerini de o kadar 

timlerinde ya da servislerinde kullanmak için istekli 
olmalıdır. Teknoloji bir sörf tahtasına benzer, kullan-
mayı bilmezseniz düşmeye mahkûmsunuz, kullan-
mayı bilirseniz bütün dalgalar size yardımcı olacaktır. 

“Bir çalışanın 
mesleğinde başarılı 
olabilmesi için en 
başta yaptığı işi 
sevmesi gerekir.”
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Merkad , dünya cam sanayisi için, 
cam kalıpları, ekipmanları ve 
makina yedek parçaları üretmekte 
ve ürünlerinin %90 kısmını ihraç 
etmektedir. Merkad müşterilerine 
yüksek hızlı CNC İşleme 
Merkezleri ve teknik uzmanlığıyla 
desteklenen yüksek kaliteli, tutarlı 
ürünler sunmaktadır. Merkad'ın cam 
kalıpları üretiminde 30 yılı aşkın 
tecrübesi ve uzmanlığı 
bulunmaktadır.

www.merkad.com

Bugün Merkad komple kalıp 
ekipman ve makine parçaları için 
yüksek kaliteli kalıp işleme,tasarım 
mühendisliği, hızlı teslimat sunan 
birinci sınıf ve lider züccaciye kalıp 
üretim fabrikasıdır. 75 yüksek 
vasıflı çalışanıyla, fabrika son 
teknoloji Makina parkından 
oluşmakta ve rekabetçi fiyatlarla 
daha gelişmiş daha iyi kalıp ürünleri 
sunmak amacıyla, yeni kalıp 
teknolojilerine, makinelere, 
cihazlara devamlı olarak yatırım 
yapmaktadır Merkad 
geliştirmelerinin ana hedefi, yüksek 
kaliteli züccaciye kalıp ve 
ekipmanlarıyla, müşterilerimizin 
cam üretim verimliliğini ve 
kalitesini arttırmaktır.
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Endüstri 4.0 gelmekte olan 4. endüstri devrimi-
ni temsil etmekte. Şimdiye kadar makineler ürünü 
sadece işlemekteydi fakat bundan sonra makine 
ve ürün birbiriyle iletişime geçerek birbirlerine yol 
gösterecekler. Ürün makineye kendisine hangi işlemi 
uygulaması gerektiğini söyleyecek ve makine de bunu 
anlayıp ona gerekli işlemleri uygulayacak.

Endüstri 4.0’ın çıkışına bakıcak olursak Alman-
ya’nın politikalarına göz atmamız gerek. Almanya 
2006 yılında Yüksek Teknoloji Strateji’sini lanse etti 
ve AR&GE projelerine çok büyük bütçeler ayırma-
ya başladı. 2010 yılında ise Yüksek Teknoloji Strate-
ji ’sini genişleterek Yüksek Teknoloji Strateji 2020 
olarak değiştirdi.  2012 yılında ise başarılı ilerleyen bu 
stratejisini bir adım daha ilerleterek 10 tane Gelecek 
Projesi belirledi ve bunlara yatırım yapmaya başladı. 
Endüstri 4.0 ise bu on projeden biridir ve 4. endüstri 
devrimi olarak görülmektedir.

İlk 3 endüstri devrimi sırasıyle buhar gücüyle mak-
ineleşme, elektrik ve bilişim teknolojileri sayesinde 
oldu. Şimdi ise nesnelerin interneti sayesinde 4. bir 
endüstri devriminin eşiğindeyiz. Yakın gelecekte 
işletmeler makinelerini, depolama sistemlerini ve 
üretim tesislerini siber fiziksel sistemlerle şekillendi-
recek. Üretim bazında siber fiziksel sistemler makine 
ve ürün arasında iletişim kurabilen, birbirini yönlen-
direbilen ve kendi kendine harekete geçebilecek üre-
tim tesislerini mümkün kılacak. Siber fiziksel sistem-
lerle donatılmış bu fabrika ise akıllı fabrika olarak 
adlandırılacak. Nesnelerin interneti ve siber fiziksel 
sistemler sayesinde ürünler eşsiz olarak tanımlanabi-

lecek, üretim hattının neresinde ve üretimin hangi 
aşamasında olduğu bilinebilecek ve son ürün olması 
için fabrikada ilerleyebileceği bütün alternatif rotalar 
belli olup en uygun şekilde ilerlemeye devam edebi-
lecek. Akıllı fabrikalar bireysel müşteri gereksinim-
lerini karşılayacak türünün tek örneği ürünü seri üre-
tim hattına benzer bir hatta üretebilecek ve bundan 
kar etmeye devam edicek.

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin interneti temel olarak fiziksel nesnelere 
dijital ortamda bir ses veriyor. Bu sayede birbirleri 
ile iletişime geçebiliyor. Üretim bazında düşünürsek 
bir ürünün ne olduğu, üretim hattının neresinde ve 
hangi aşamada olduğu gibi dijital ortamda bir sesi 
oluyor. Seri üretimde bütün ürünler birbirinden 
farkı olmayan aynı ürünler iken nesnelerin interneti 
sayesinde bütün ürünlerin kendine özgü bir sesi oluy-
or ve takip edilebiliyor.

Siber Fiziksel Sistemler

Siber fiziksel sistemler internet ağına bağlı kon-
trol edilebien ve gözlemlenebilen mekanizmalardır. 
Sensörler sayesinde gelen veriyi işleyebilecek ve 
bunun sonucunda fiziksel ortamda sonuca göre tepki 
verebilecek makinelerdir. Üretime etkisi ise artık bir 
üretim hattında sadece bir çeşit ürün olması yerine 
çeşitli ürünlerin bulunmasını mümkün kılmakta. Si-
ber fiziksel sistemler üretimin herhangi bir aşamasın-

Ömer Faruk ALICI

Endüstri 4.0
ve Türkiye

Endüstri Mühendisliği
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da önüne gelen ürün ile iletişime 
geçip o ürünün ne olduğunu al-
gılayıp ona uygun üretim süreçler-
ini uygulayabilir. Böylece siber 
fiziksel sistemler tek bir üretim 
hattından farklı ürünlerin çıkması 
mümkün kılmıştır.

Endüstri 4.0’ın Potansiyeli 

- Siber fiziksel sistemler 
ve nesnelerin interneti sayesinde 
müşteri sipraşi doğrultusunda 
türünün tek örneği bir ürünü üret-
meyi ve bunu kar ederek yapmayı 
mümkün kılacak.

- Siber fiziksel sistem temel-
li iletişim ağı sayesinde işletmenin 

zaman, kalite, risk ve fiyat gibi 
yönlerini dinamik olarak ayarla-
nabilir kılacak. Materyal ve tedar-
ik zincirindeki düzeltmeleri kolay-
laştıracak.

- Fabrikadaki her parçanın 
ortak bir ağda birbiriyle iletişim 
halinde bulunması sayesinde fab-
rikada karanlık bir nokta kalmay-
acak üretimin başından sonuna 
kadar bütün süreçler şeffaf olacak. 
Böylece çok daha doğru kararları 
çok daha hızlı bir şekilde alınabi-
lecek.

- Endüstri 4.0’da da 
endüstrinin temel amacı devam 
etmekte, belirli miktarda ham-
maddeyle maksimum ürünü orta-

ya koymak. Siber fiziksel sistemler 
sayesinde üretimde eskiden görüle-
meyen veya takip edilemeyen fak-
törler görülebilmeye başlanıcak ve 
üretim aşamaları tek tek optimize 
edilebilecek.

“Bir çalışanın mesleğinde başarılı 
olabilmesi için en başta yaptığı işi 

sevmesi gerekir.”
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Neden Domates Yerine Neredeyse Daha Fazla 
Çekirdeğe Sahip Macbook Üretmeliyiz? 

Biraz ekonomi takip ediyorsanız muhakkak duy-
muş olduğunuz, ilgiliyim denilebilecek seviyedey-
seniz sürekli karşılaştığınız, ekonomiyle alakalı git-
tiğiniz neredeyse her konferans/zirvede duyacağınız, 
okuduğunuz köşe yazısı ve haberlerde sürek-
li karşılaştığınız Ar-Ge ve İnovasyon meselesine 
değineceğiz.

“Orta gelir tuzağına düşüyoruz!” bunu atlat-
mak için “katma değeri yüksek ürün üretmeliyiz” 
yakınmalarıyla söze girilen, bu noktada ise kilit iki 
kelime olan “Ar-ge ve İnovasyon” sayesinde kurtu-
luşumuzun mümkün olduğu söylenen bir durum 
mevcut. Meselenin örneklendirilmesinde de sıklık-
la domates-mermer/bilgisayar-tomografi cihazı 
karşılaştırmaları kullanılıyor.

Kilosu kaç kuruştan kaç ton domates ihraç edince 
gramı çok dolardan olan Apple Macbook satın al-
mak için, kaç gün önceden mağaza önünde sıraya 
geçmemiz gerektiği hesabını yaparak bizi yormak 
istemiyorum. Çünkü böyle bir hesabın olduğunu, bu 
hesabın zamanla üç aşağı beş yukarı değişse de doğ-
ru olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Yani bizim do-
matesimiz, mermerimiz vs. değersiz, ihtiyaç duyup 
talep ettiğimiz ürünler olan bilgisayar, tomografi ci-
hazları vesairenin katma değeri yüksek.

Peki, daha müreffeh seviyeye ulaşmak, rekabet 
kabiliyetimizi artırmak için nereden başlayacağız?

Bu soruyu kendime yönelttiğimde öncelikle mese-
leyi doğru anlamak, onun için de ilk olarak tanımları 

doğru anlamak ile başlamamız gerektiği kanısına 
varıyorum. Yani bu üç kelime grubunu kilit nokta-
larıyla kısaca anlayacağız ki, çözüm için yol kat eder-
ken doğru istikameti bunlara uyduğumuz ölçüde 
sağlayacağımızı unutmayalım.

Şimdi hepsinin kısa ve yalın bir şekilde açıklama-
larına bakalım…

Orta gelir tuzağında olduğumuz söyleniyor nedir 
bu bir bakalım. “Bir ekonominin belirli bir kişi başı-
na gelir düzeyine ulaştıktan sonra orada sıkışıp kal-
ması haline orta gelir tuzağı denir.” (Dünya Bankası 
Kişi Başı GSYH hesabına göre 1,006 – 12,275 dolar 
arası orta gelirdir.) Yani ülkemiz üst gelir grubuna 
girme çizgisinde seyrediyor ama bu bandı rahatlık-
la aşamıyor. Katma Değerli Ürün deyince şöyle bir 
tanım yapılabiliyor, “üretim sürecindeki çıktı ile gird-
isi arasındaki farkın fazla olduğu üründür.” (Dağdan 
mermer bloklarını alır kesme işlemi yapıp satarsanız, 
uygulanan işlem arasındaki değerle yine aynı taşın 
bir heykele evrilmesi sayesinde müzayedelerde yü-
zlerce kat farkla satılması ile oluşan değer farkı, kat-
ma değer farkına örneklendirilebilir.) 

Ar-Ge; Bilgi dağarcığının artırılarak yeni sistem 
süreç ve ürün tasarlamak için sistematik bir şekilde 
yürütülen yaratıcı çalışmalardır. 

İnovasyon tanımı ise şöyle; Yeni veya iyileştirilm-
iş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek 
ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için 
yürütülen tüm süreçler.

Kurtuluş reçetesi saydığımız Ar-ge ve İnovasyonun 
tanımlarını yaparken cümle içlerinde kalın puntoyla 

Mehmet ÜNLÜCAN

Ar-Ge ve 
İnovasyon

İşletme
4. Sınıf
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belirttiğim noktalara daha bir dikkatle bakmanızı is-
tiyorum. Burada inovasyonda temel amacın yeniliğin 
maddi değere dönüşmesi olduğunu görüyoruz. Bu 
değer yoksa yeniliğin iktisadi anlamda hiçbir önemi 
kalmıyor. İnovasyon üretme sürecinin başarı oranın 
ise araştırma geliştirmenin temel prensibinde yapılan 
çalışmaların sistematikliği kadar mümkün olduğunu 
görüyoruz. 

Son olarak rakamlar ışığında ülkemizin Ar-Ge 
ve İnovasyon üretmede nerede olduğunu gösterip, 
meseleye ilişkin kısa yorumumla bitireceğim.

Mevcut durumumuza ve Türkiyenin Ar-Ge 
grafiğine  bir bakalım.

Mevcut durumu gösteren rakamlar pek iç açma-
sa da çok çalışırsak verimli çalışırsak grafikleri iste-
diğimiz seviyelere çıkarmak tabii ki mümkün. San-
ayi-Üniversite iş birliği çalışmalarımızı hız katarak 
devam ederek aynı zamanda verimliliğini de ola-
bildiğine artırırsak zorlar kolay, imkansız gözüken-
lerin mümkün olacağına inanıyorum.(Yazımızın 
daha fazla uzamaması için hedeflerimize ulaşma ol-
unda sanayi üretimimizde çokça yapılan hatalar ve 
rekabeti artırmaya yönelik yapmamız gerekenlere 
dair görüşlerimi bir başka yazıda kaleme alacağım 
nasipse.) Yetkililerimizin, sanayicimizin, bilim in-
sanlarımızın, ülkesinin geleceğine dertli biz gençler-
in, üzerine sorumluluk düşen her ferdimizin duru-
mun ciddiyetinin farkında olduğuna olağanüstü 
gayret gösterdiğine inanıyorum başarıyı yakalaya-
cağız inşallah. Allah, bu ülkeyi seven bu ülke için iyi 
bir şeyler yapmak isteyen herkesin yardımcısı olsun.

Grafikten de göreceğiniz üzere ülkemizin 2023 yılı 
hedefi Ar-Ge/GSYİH oranında %3 seviyesine ulaş-
maktır. Ne yazık ki şuan %1,1 olan oranımız mevcut 
ilerlemelerle gidersek 2023 yılına geldiğimizde Ar-
Ge/GSYİH’nin %1,35 dolaylarında kalacağı tahmin 
edilmekte. Temelde iki diğer hedefimiz daha var; Ar-
Ge personel sayımızı 120 binlerden 300 bine çıkar-
mak. Mevcut 232 Ar-Ge merkezi sayımızı da 500’e 
yükseltmek.

“Kamu-Üniversite-
Sanayi iş birliğinin 
arttırılması 
gerekmektedir.”
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Hızla büyüyen inşaat sektörünün küresel ekono-
miden aldığı pay gün geçtikçe artmakta olup 2016 
verilerine göre %10-12 civarında bulunmaktadır. 
GSYH’daki payı ise %8-9 civarındadır. Ülkemizde 2 
milyondan fazla kişinin istihdam edildiği inşaat sek-
törü vatandaşlarımıza büyük bir iş olanağı sağlamak-
la birlikte ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri 
olma özelliğini de üzerinde bulundurmaktadır. 

Peki, bu kadar kişiye geçim kaynağı olan bu sek-
törde dünyanın neresindeyiz? 

ENR (Engineering News Record ) kayıtlarına göre 
dünya çapında hizmet veren müteahhit firmalarımızın 
sayısı her geçen gün artmakta ve global ekonomiden 
aldığı pay bunun paralelinde fazlalaşmaktadır. 250 
firmanın sıralandığı bu sıralamada 2015 yılı ver-
ilerine göre 43 firma ile firma sayısı bakımından 
Dünyada ikinci sıraya yerleşmiştir.   Global pazardan 
aldığı pay ise %5,6 olarak belirlenmiş ve ilk beşe gire-
memiştir. Bu durum bize yaptığımız işlerin yükte 

ağır değerde az olduğunun bir göstergesidir. Ülkem-
izin yurtdışında gerçekleştirmiş olduğu müteahhitlik 
hizmetlerini taşeronluk kısmından ana yüklenicilik 
kısmına geçirmeli, projelerin uygulamasında değil, 
tasarlanmasında ve yeni mühendislik sistemlerinin 
geliştirilmesinde de bulunması elzemdir. Bunu da 
inşaattaki ar-ge yatırımlarını artırarak, gelişmeye ve 
geliştirmeye dayalı bir hizmet sunarak yapmalıyız ki 
küresel ekonomiden aldığımız pay sadece beden gücü 
ile aldığımız pay olarak kalmasın. AR-GE yatırım-
larımız arttığında yaptığımız işlerin değeri bunun 
mukabilinde artacaktır. Tabi ki önce AR-GE’yi zarar-
dan ibaret gören basit tüccarlık mantığından kurtul-
mamız, aksine bir yatırım olarak görmemiz gerekir!

Son 10 yılda büyük başarılara imza atan inşaat sek-
törümüz ülkemizde de gerçekleştirdiği mega projeler 
ile dünyanın gözünü üzerine çekmeyi başarmıştır. 
Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Avrasya Tüneli, bölgeleri birbirine bağlayan 

Burak AYDIN
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tüneller, yapımı devam eden üçüncü hava li-
manı projesi gerçekleştirilen bu projelerde 
Türk mühendislerimizin ve mimarlarımızın 
başarılarıdır. Nitekim aynı şekilde ihalesi 
yapılan Çanakkale 1915 Köprüsü, İstanbul’a 
üç katlı 3. tüp geçit yapımı projesi, metrolar, 
yollar, yabancı yatırımcıyı cezbeden binalar... 
Türk inşaat sektörünün başarılarının devam 
edeceğinin de göstergeleridir.

Tüm bu göstergeler inşaat sektöründe 
önemli adımlarımızın olduğunu gösterse de 
bu adımların sadece taşeronluk kısmında 
değil Ar-ge ve İnovasyon ile tasarlayan, yeni 
teknolojiler üreten kısmında da olmamız 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun 
için yaptığımız işlerin tarihine, teorisine ve 
pratiğine hâkim olmamız gereklidir.

“Son 10 
yılda büyük 
başarılara 
imza atan 
inşaat 
sektörümüz 
ülkemizde de 
gerçekleştirdiği 
mega projeler 
ile dünyanın 
gözünü 
üzerine 
çekmeyi 
başarmıştır.”
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Röportaj

M.Raşit GÜNGÖR’e

“BİR MEDENİYET    
TASAVVURU”nu 
Sorduk - (RÖPORTAJ-M.YUSUF KILIÇ)

Türkiye genç nüfus açısından bereketli bir ülke. 
Gençlerin dinamizminin olması gereken yere kana-
lize edildiğini düşünüyor musunuz? Bu bağlamda 
Mostar Gençlik Federasyonu nerede duruyor?

Genel olarak baktığımızda dillere pelesenk olmuş 
bir kelime var ‘’üretim, üretim, üretim’’. Peki, bu üre-
tim nasıl olacak, nasıl artacak? Önemli soru bu bence. 
Bugün üniversitelerin hangi bölümünü ele alırsak 
alalım okul yıllarında pasif bir öğrenme gözlenmek-
tedir. Yani sınavları ve okulu geçilmesi gereken bir-
er engel olarak görüyor üniversiteli gençler. Hâlbuki 
okul ve öğretmen öğrenci için bir sıçrama vesilesidir. 

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesinde yardımcı 
rolünde olduğu zaman bu kurumlar amacına hizmet 
etmiş olacak ve buralarda ömrünün en kıymetli 
zamanlarını geçiren gençler için üretken bir bakış 
açışı kazandıracaktır.

Peki, geçilmesi gereken engel olarak görünce ne 
oluyor? Üretmek yerine ezberlemeyi, çözüm önerisi 
sunmak yerine geçip gitmeyi tercih ediyor gençler. 
Okudukları bölümden zevk almak yerine kendilerine 
acı çektiren bir işkenceye dönüyor üniversite yılları. 
Bizim tam da burada önerimiz şudur; üniversite-
li gençlerin bölümlerine ve alanlarına göre tematik 
konularda sahanın içinde yer alabileceği, tecrübe 
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kazanabileceği, bir şeyler söyleyebileceği ortamlar 
oluşturmak. Bu ortamlarda hem bölümleri hakkın-
da tecrübe kazanmaları, hem de yeni pencereler nasıl 
açabilirler sorusunun cevabını verebilecek kişilerle te-
masa geçiyor olmalarını hedefledik. 

Tematik kulüp/kamp fikri buradan çıktı. Şu an 
elinizdeki bu derginin de oluşmasına vesile olan 
iktisadi idari bilimler kulübü ilk kurulan tem-
atik kulübümüzdür. Her hafta bu alanda ilgisi olan 
üniversiteli gençlerin farklı saha çalışmaları ile 
kendilerini aradıkları, geliştirdikleri bir ortamı ark-
adaşlara sunmaya çalıştık. Şimdi de bu gençlik hare-
keti alanında bir dergi çıkarmaya varacak işlere imza 
atıyorlar. Biz de arkadaşların gayretlerini destekliy-
or onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu derginin 
içindeki yazılar ve derginin tasarımı tamamen Mo-
star Gençlik gönüllülerinin çalışmalarıyla ortaya çık-
mıştır. 

Türkiye’nin her ilinde üniversite mevcut. Her 
üniversitede etkinlik düzenleyebiliyor musunuz? 

Bu Çok iddialı bir söylem olur :) Yine de pek çok 
üniversitede irtibatta olduğumuz kulüp ve topluluk-
lar var. Bir takım işbirlikleri ve ortaklıklar ile faali-
yetler yapma gayretindeyiz. Teknolojinin nimetleri 
diye bileceğimiz canlı yayın vb. kanallar ile buralarda 
yaptığımız faaliyetlerden ülkemizin dört bir yanında 
arkadaşların istifade etmesini arzuluyoruz. Bu yönde 
teknik alt yapı çalışmalarımız devam ediyor.

Dergimizin de çık ış kaynağı olan tematik 
kulüplerin sayısı ve etkinliği her geçen gün artıyor. 
Bu konuda bilgi verir misiniz?

Yukarıda da bahsettiğim gibi şu an biz bu konuda 
kapımızı üniversiteli arkadaşlara açmış durumdayız. 
Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince her aland-
an gençlere fırsat sunmaya çalışıyoruz. Şu an 13 farklı 
alanda tematik kulüpler çalışmalarını yürütüyor. 
Bunların bazıları daha çok yeni, ama bu konunun 
ülkemizin on yıllarına katkı sunacağını ve gençlerin 
eğitime bakışını değiştireceğine inanıyoruz. Bütün 
genç arkadaşlarımızı alanlarını keşfetmeye davet 
ediyoruz. Çıktıkları bu yolda mutlaka bir yenilik ve 
güzellik bulacaklarını söylemekten çekinmiyoruz. 
Öyle ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllar daha gü-
zel günlere ve güzelliklere açık. Bu yolun ne kadar 
açık olduğu da biz gençlerin gayreti ile şekillenecek 
diye düşünüyor bu gayrette her alandan gençleri 
de yanımızda görmek istiyoruz. Sosyal bilimler, 
mühendislik alanı gibi ortaya görünen bir ürün 
konulabilen bir alan değildir. Sosyal bilimlerin ürünü 
ortaya koydukları bilimsel çalışmalar neticesinde 
yazmış oldukları yazılardır. Üniversite okurken 
yazan, üreten gençlerin yetiştiği bir ortamın oluşması 
bizleri bir hayli mutlu etmiştir. Son olarak bu dergi-
nin çıkmasında emek ve gayret gösteren İktisadi İdari 
Bilimler Kulübü öğrencilerini tebrik ediyor ve gerek 
derginin çıkartılmasında gerekse faaliyetlerde ver-
miş oldukları desteklerden dolayı Genç Tümsiad’a ve 
genel başkanı Fatih Çıtak’a teşekkür ediyorum.
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Hayatımız boyunca birçok alanda başarıya ulaş-
mak adına iş birliğine gitmek elzemdir. Bu iş birliği 
ise katkı sunacak kişiler arasında nitelikli bir koordi-
nasyon ihtiyacını hisseder. İşte bu noktada yetenek-
li ve kalifiyeli bir liderlik öne çıkıyor. Kısaca lider-
liği tanımlayacak olursak liderlik organizasyonun 
amaçları doğrultusunda insanları etkileyebilme bece-
risidir diyebiliriz. Bu tanıma göre liderliğin iki beşeri 
bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi birçok 
kişisel beceri ve özelliği barındırması gereken liderler 
,diğeri belki de çok fazla önemsenmeyen ve keşfed-
ilmeyi bekleyen takipçilerdir.

Amacın elde edilmesi aşamasında asıl gayret 
gösterip katkı sunan takipçilerdir. Liderler ise bir 
orkestra şefi edasıyla işin doğru yapılması adı-
na takipçilerini yönlendirir.  Bu aşamada liderin 
başarılı olması adına en önemli faktörlerden biri de 
yönlendirdiği insanları tanımasıdır. Robert Kelley 
‘In Praise Of Followership’ adlı eserinde takipçil-
er konusunda öncü ve önemli bir çalışma yürüterek 
günümüz liderlerine bu noktada büyük bir fırsat sun-
muştur. 

5 Takipçi Stili 

Robert Kelley çalışmalarını yürütmeden önce 
birçok yönetici ve çalışanla görüşme yapmış ve 
takipçiler arasındaki performans farkını anlamaya 
çalışmıştır. Böylelikle yaptığı değerlendirmeler net-
icesinde bazılarının iş süreci bakımından daha fazla 
aktif bir çalışma ve iletişim yürüttüğünü bazıların 
ise bir çok noktada pasif kaldığını görmüştür. Yine 
bazı çalışanların eleştirel ve bağımsız düşünüp ger-

ekli yerde inisiyatif aldığını bazılarının ise bundan 
kaçındığını görmüştür. Böylelikle takipçileri pas-
if,dışlanmış ,faydacı , uyumlu ve etkili olmak üzere 
beş farklı kategoride sınıflandırmıştır. 

Pasif Takipçiler: Bu tür takipçiler genel itibariyle 
eleştirel düşünmeden uzak ve harekete geçme nok-
tasında ise pasiftirler. İnisiyatif ve sorumluluk al-
maktan kaçınırlar.  Bir şeyler yapabilmek için yönet-
icisinin emir vermesi ve onu motive ermesi gerekir. 
Mümkün olduğunca iş ve görevden kaçınmaktadır-
lar. Bu insanlar zaten iş yapabilme kapasitesinin en 
altında yer almaktadır. Beceri ve deneyim açısından 
pek de iyi sayılmazlar. Belki de bu yüzden inisiyatif 
almak noktasında yeteri cesaretten yoksundurlar.

Uyumlu Takipçiler: Pasif takipçiler gibi eleştirel 
düşünmeden uzak ve yöneticisine bağımlı olmakla 
birlikte iş süreçlerinde daha aktif bir rol almaktadır. 
Eleştirel düşünmediklerinden verilen emirleri sor-
gulamadan yapmaktadırlar Birçok patron ve lider-
ler tarafından -özellikle de muhakeme ve özgüven 
konusunda zayıf olanlarca- beğenilmektedirler. 
Çünkü ne derlerse emir eri misali kabul ederler. 
Aslında bu tür takipçiler diğerleri tarafından yalaka 
olarak da görülebilmektedir.

Ömer Şahin IŞIK

Etkili Takipçiler

İşletme
3. Sınıf
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Dışlanmış Takipçiler:  Eleşt irel ve bağımsız 
düşünme becerisine sahip olsalar bile işe katılım 
süreçlerinde pasif bir rol üstlenirler. Aslında bu in-
sanların çoğunluğu öncesinde etkili takipçiler iken 
karşılaştığı engeller yada üstlerince yerine getirilmey-
en sözler gibi hayal kırıklıkları onları dışlanmışlığa 
iter . Zamanla bu insanlar  ya gönülsüz bir şekilde üs-
tlerine rıza gösteren huysuz biri ya da açıkça üstlerine 
karşı çıkan birine dönüşebilir. Böylelikle bu insanlar 
problem  çözmek yerine şikayet etmeye başlarlar.

Faydacı Takipçiler: Diğer dört takipçi modelininin 
gerekliklerini yerine getirebilme becerisine sahip-
tirler.  Bu kişiler durama göre pozisyon almaktadır. 
Yeri geldi mi gerekli rolü oynayabilirler. Mümkün 
olduğunca risk almaktan kaçınırlar. Kendilerine en 
iyi faydayı sağlamaya çalışırlar. Kısaca eşeği sağlam 
kazığa bağlamaktadırlar ve var olan statükonun de-
vamını isterler. Genellikle bir organizasyondaki 
çalışanların yüzde 25 ila 35 kadarı bu insanlardan 
oluşmaktadır. 

Etkili Takipçiler: Sorumluluklarını bilen, eleştirel 
düşünebilen ve aktif bir rol üstlenen bu insanlar en 
iyi takipçilerdir.Risk ve inisiyasatif almaktan çekin-
mezler. Bir üste ihtiyaç duymaksızın yüksek perfor-
mans gösterebilirler. Özellikle organizasyonel yapının 
yatay olduğu yani fazla otoritenin olmadığı yerlerde 
bu insanlar daha da öne çıkabilmektedir. Çünkü bu 
takipçiler kendilerini yönetebilen, organizasyonun 
amacına kendini adamış, kendi beceri ve çabasını 

artırmaya odaklanmış, cesur, dürüst ve güvenilir 
kişilerdir. Bu insanlar aslında liderliğe ve yöneticiliğe 
bir adım uzaktadırlar.

Takipçileri Etkili Kılmak

Öncelikle takipçiliğin ne denirse onu yapmak ol-
madığını bilmeliyiz.Yöneticiler astlarının sadece 
emir alan insanlardan müteşekkil olmadığını bil-
medir. Yüksek performans adına kurumsal amaca en 
iyi katkıyı sunmak için astların kendi potansiyellerini 
gerçekleştirmesi gerektiğini farkına varmalıyız. Bunu 
kendi makamımız için bir tehdit olarak düşünmemek 
gerekir. 

Birçok takipçinin ya da astın aktif bir rol alma-
masının sebebi organizasyonel yapı olabilir. Özellikle 
dikey yapılanmanın daha belirgin olup kontrol ve 
otoritenin sürekli astlarının üstünde tutmaya çalışan 
yöneticiler astlarının hata yapmasından korkarlar. 
Bu korku ile birlikte astların inisiyatif alabilmesinin 
önüne geçmektedir. Bu nedenle istediklerini yapa-
mayan ve kendilerine güvenilmeyen astlar , kendil-
erini pasif leştirmektedir. Hatta bazı durumlarda 
istekleri gerçekleşmeyen astlar işe köstek dahi ola-
bilmektedirler.Bunun için astlara alan açıp onlara 
güvenmek ve yaptıkları hataları telafi etmek daha iyi 
sonuçlar verecektir. Ayrıca takipçilere cesaret aşıla-
mak da pasifliğe karşı bir çözümdür.
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Bazı durumlarda fazla takipçinin olması yarardan 
ziyade zarara sebebiyet verebilmektedir. Sayı artıkça 
insanlar kendilerini daha az sorumlu hissedecektir. 
Böylelikle daha az sorumluluk hissi o oranda çabayı 
azaltmaktadır. Yine az sorumlulukla birlikte insan-
lar olası bir başarısızlık durumunda kendilerine daha 
az pay çıkaracaktırlar. Bazı durumlarda dönüşümlü 
liderlik sorumluluk hissini ve performansı o derece 
artıracaktır. Bir işi yönetmek o işi sahiplenilmesi 
anlamına da gelir. Ayrıca geçici liderlik durumunda 
herkes daha uzlaşmacı bir pozisyon alacak ve yüksek 
otoriteden kaçınacaktır.

Yetkilendirme de insanları eleştirel düşünmeye ve 
risk almaya iten bir başka faktördür diyebiliriz. En 
alt basamaktaki adama dahi kendi alanında sınırlı da 
olsa bir yetki alanı vermek onun kararlarını özgürce 
alabilmesine sebep olur. Eleştirel düşünmede en temel 
ihtiyaçlardan biri de şüphesiz özgür olma hissidir. 
Eğer kararları sen almayacaksan ona kafa yormanı 
bekleyemeyiz. Ayrıca karar almak da sorumluluk 
demektir.Lakin bununla birlikte yöneticilerin en çok 
yanlış yaptığı nokta sorumluluk verip yetki vermeme-
ktedir. Ancak bundan kaçınabilen yöneticiler adam 
yetiştirebilirler.

Son olarak ödüllendirme sistemini doğru bir şekil-
de kurgulamak mecburiyetindeyiz. Genellikle üstler 
astlarını ödüllendirirken temel aldıkları nokta ast-
larının kendilerine olan pozitif tavırlarıdır. Lakin 
hem işin hem de çalışanın daha iyi bir yere gelmesini 
istiyorsak performansı ve gayreti ödüllendirmeliyiz. 
Bize doğru bildiklerini söyleyerek bazı noktalarda 
itiraz ettikleri için astlarımızı cezalandırmak ise tam 
anlamıyla yanlış bir tutumdur. Bu davranış sadece 
takipçilerimizi işten ve yönetimimizden soğutmakla 
kalmaz ayrıca olası yanlış hamlelerde başkalarının 
fark edip bizi uyarmalarını engelleriz.

Yönetici olmak ya da yönetilen olmak  sadece bir-
er karakter meselesi değildir. Bunlar aslında kariyer 
yolunda üzerine geçirdiğimiz birer kıyafetlerdir. Yeri 
geldi mi lider olmak zorunda kalır yeri geldi mi de 
birlikte çalışıp bir lideri izleriz. Bazen de bu iki rolü 
birden oynamak durumunda kalırız. Her ikisi içinde 
en iyisi olmak adına gayret göstermek ise bizlerin 
elindedir. Tercihlerimize bağlı olarak iş süreçlerimizi 
baltalayabilir ya da daha iyi yerlere taşıyabiliriz. 

“Liderin başarılı olması adına 
en önemli faktörlerden biri de 

yönlendirdiği insanları tanımasıdır.”
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İnsanoğlu varoluşundan bu yana doğası gereği il-
işkiler bütünü içerisinde yaşamını devam ettirme-
ktedir. Küçük toplulukların bir arada yaşadığı 
dönemlerde insanoğlu akrabalık bağları çerçevesinde 
ilişkilerini yönetmekteydi. Günlük hayatın sürekliliği 
için gerekli olan ‘barınma, gıda, savunma, yeni yer-
lere göç, evlilik, cezalandırma’ gibi modern hukukun 
da kapsamında yer alan durumların yönetimini 
çeşitli yöntemlerle ya en güçlüye ya da kabilenin en 
yaşlısına devretmekteydi. Artan dünya nüfusu, toplu-
lukların birbiriyle ilişkileri ve ticaret; klasik kabile 
yönetimlerini daha da öteye taşımaya başladı. 

Farklı kültürlerden topluluklar bir araya geliyor 
ve akrabalık bağlarının ötesinde ilişkiler kurma-
ya başlıyordu. Artık insanoğlu farklı topluluklarla 
ilişkiler kurarken teminatlarını bütün gruplardan 
herkesin kabul ettiği bir erk karşısında veriyor, bu 
teminatların garantisi için de bu erki her bir ilişkinin 
garantörü olarak kabul ediyordu. Böylece kabile dev-
letlerinin yerini çok kültürlü ve kimlikli devlet diye-
bileceğimiz yönetimler almaya başladı.

Avrupa’da Ulus-Devlet İnşası

Ulus-devlet fikrinin ortaya çıkışını sağlayan Fransız 
İhtilaline kadar gelen süreçte toplulukların sahip old-
uğu kimlikleri yeni bir tanımlamaya ihtiyaç duyul-
madı. Çünkü devlet, yönetimi altında bulundurduğu 
toplulukların ihtiyaçlarını ve taleplerini karşıladığı 
sürece kendi otoritesini de garanti altına alıyor; halk 
da temel ihtiyaçların ötesinde bir taleple otoritenin 
karşısına çıkmıyordu. Ancak Aydınlama ve Sanayi 
Devriminin getirdiği kişisel haklar, özel mülkiyet, 

özgürlük gibi fikirlerle insanoğlunun öncelik verdiği 
temel ihtiyaçlarına yenileri ve maddi olmayan yeni 
ihtiyaçlar eklenmeye başladı. 

Özellikle Fransız İhtilali ile belli bir kişi veya züm-
reye ait olan devletlerin yönetimi halkın demokrasi, 
özgürlük ve kendi kimliğini kabul ettirme istekleriyle 
yıkılmaya başladı. Demokrasi, kendi kaderini tayin 
ve milli birliktelikler özgürlüğün temel ilkeleri olarak 
tüm dünyaya yayıldı. Bu fikirlerin ayakta kalabilmesi 
için de halkı bir arada tutacak bir güç olarak milli-
yetçilik öne çıktı.

Çok Kültürü Osmanlı’nın Ulus-Devlet Kimlik 
İnşası

Ulus ötesi bir akım halinde dünyaya yayılan milli-
yetçilik kavramı Osmanlıda bir kimlik tanımlama 
ihtiyacını doğurdu. Çünkü   yayılan milliyetçilik; 
Osmanlı Devleti gibi farklı milletleri bir arada tutan 
imparatorlukların parçalanmasının habercisiydi. Yıl-
larca bünyesinde birlikte yaşadığı milletler birer birer 
Osmanlıdan ayrılarak kendi milliyetlerinin tesis ede-
ceği bir güç altında yaşamak istediler. Parçalanmayı 
beraberinde getirecek milli kimliğin ön plana çık-
masıyla Osmanlı aydınları Osmanlıcılık, Türkçülük, 
Ümmetçilik gibi birlikteliği yeniden tesis edeceğine 
inandıkları fikirleri ortaya attılar. Oysa Osmanlı dev-
letinin toplum inşasında temel alınan nokta bir kim-
lik tanımlaması değildi. Sadece herkese sağlanan adil 
hukuksal sistem içerisindeki ‘’nizam-ı alem’’ hedefi-
ydi. Bu fikirler de etkisini gösteremeyince dağılan 
diğer imparatorluklara Osmanlı da eklendi.

Batının dışında kalan coğrafyalarda kimlik tanım-

Abdussamed UÇARLI

Ulus-Devlet, 
Küreselleşme ve 
Türkiye

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
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lamaları siyasi sınırlarla eşdeğer 
i lerlerken fa rk l ı  mi l let ler  ve 
kültürler arasında arabuluculuk, 
ulus-devlet fikrini zor duruma 
düşürmekteydi. Çünkü farklı mil-
letleri bir arada tutan Hindistan, 
Çin, Rusya, İran gibi imparatorluk 
kültürü taşıyan ülkeler halen ne 
kendi içlerinde tek bir milli dili ne 
de anayasal bir tanımlamayı ken-
di halklarına kabul ettirebilmiş 
değillerdi. Farklı ulusları bir ara-
da tutan modern devletler arasın-
da farklı bir yerde olan Kanada ve 
ABD; anayasal tanımlamalarında 
ulus kavramını vatandaşlık vur-
gusu üzerinden yaparak toplumun 
bütün kesimleri arasında arabulu-
culuğu sağlamayı başarmışlardır. 
Bu noktada söz konusu iki ülke 
için vatandaşın anayasal tanımın-
dan öteye geçerek devlet nezdinde 
her bir vatandaşın biricik olarak 
kendi haklarına sahip olduğunu 
ve bu hakların devlet tarafından 
garanti altına alındığını görülme-
ktedir.

Osmanlının yıkılmasıyla impar-
atorluğun bakiyesi olarak Türki-
ye, rejim ve sistem değişikliği ile 
kendi yönetim gücünü yeniden 
oluşturmaya başlamıştır. Özellikle 
Türklük vurgusu yapılarak milliyet 

anayasal tanımlamaya tabi tutul-
muştur. Nitekim Anayasada ‘’Türk 
Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı 
olan herkes Türktür’’ ibaresi bunu 
göstermektedir. Anayasada ki 
milliyet tanımlaması yeni kurulan 
devletin bir bakiyeden kalacak ol-
gularla değil yeni tanımlamalar-
la inşa edildiğini göstermektedir. 
Dikkat edilmesi gereken husus 
yeni devletin maddi ve manevi 
kurumları inşa edilirken bu ku-
rumların esas anlamlarının yerine 
yenisi eklenmeye çalışılmasıdır. 
Herhangi bir kimlikten olmak yer-
ine anayasada tanımlanan devletin 
hukuki çerçevedeki Türkiye cum-
huriyeti Devleti vatandaşı olma 
kimliği oluşturulmuştur.

Kimlik İnşası ve Milli Ekonomi-
nin Küreselleşmesi

İnşa edilen yeni kimlikle ilk 
olarak milli ekonomiye dayalı üre-
time geçiş hamleleri İzmir İktisat 
kongresiyle başlamış, 2. Dünya 
savaşı döneminde savaş beklentile-
rinin getirdiği huzursuzlukla daha 
korumacı politikalar kendini gös-
termiştir. Osmanlı döneminde im-
tiyazların sebep olduğu yüklerden 
korkan Türkiye; 24 Ocak kararları-

na kadar korumacı politikalarını 
devam ettirmiştir. Milli Şef ve 
Menderes dönemindeki Marshall 
yardımları ve Truman doktrinleri-
yle ekonomik ve diplomatik küre-
sel ilişkileri geliştirmeye çalışılsa 
da sağlanan yardımlar ekonominin 
sanayici kısmına yansıtılamamıştır. 
Öyle ki 24 Ocak kararlarına kadar 
yürütülen ithal ikameci sanayide 
üretici; montaj sanayiden ileriye 
götürülememiş ve sürelilik arz ede-
cek bir milli kimlikli sanayi atılım-
ları gerçekleştirilememiştir. 

Ülke üreticilerinin ithal ikameci 
politikalarla ihracata yönlendir-
ilememesi sonucu 24 Ocak karar-
larıyla devlet piyasadan elini çek-
meye başlamıştır. Özellikle ihracatı 
destekleyen vergi iadelerinin yapıl-
ması, döviz kurunun piyasa den-
gesine bırakılması, Özal dönemi 
yurtdışı yatırımları için müteah-
hitlerin ve yatırımcıların yurtdışı 
seyahatlerinde devlet erkanına 
eşlik etmeleri Türkiye ekonomis-
inin küreselleşmeye başladığını 
göstermektedir. Esasen 24 Ocak 
kararlarıyla başlayan ekonomideki 
küreselleşme ile Türk yatırımcıları; 
ihracatı bu dönemde öğrenmeye 
başlamıştır.
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2001 krizine kadar dalgalı bir seyir izleyen ekon-
omide, 2001 sonrası yeni kurulan hükümetle küre-
sel entegrasyon sağlanmaya çalışılmış ve milli bir 
ekonomi hedef lenmiştir. İş dünyası devlet erkanı 
ile seyahatlerine devam ederken, kamu kurumları 
bu yatırımlar için milli kimlikli kültürel-ekonomik 
çalışmalarına da başlamıştır. Küresel ekonomiye 
adaptasyonun sağlanmasını isteyen yeni hükümet 
mi l l i  k imlik v urgusunun üzerine daha fazla 
düşmüştür. Çünkü son dönemde küreselleşmenin 
kendi hegemonyasına karşı devletler ulusal karak-
terleriyle daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. 
Küresel hegemonyanın devlet ve ulus üstü güçlere 
ulaşması şu an kıtalararası aktör olarak sayılan 
Rusya, ABD ve Avrupa’da dahi tepki toplamıştır. 
Putin’in Avrasyada varlığını yeniden inşa çabası, 
Trump’ın ABD’de ırkçı söylemleriyle iktidara gelme-
si, özellikle mülteci göçleriyle Avrupa’da faşist poli-
tikalar savunan muhalefet partilerinin yeniden yük-
selişi; küreselleşmeye karşı yeniden ulus-devletin 
güçlendiğinin habercisi olarak görülmüştür. TİM’in 
Ekonomi Bakanlığı ile yürüttüğü ‘’Turkey, Made 
İn Turkey’’ markaları Türk ulus-devletinin küresel 

dünyadaki kendi kimliğiyle var olma isteği için bir-
er örnektir. Bu markaların lansman açıklamasında 
da Ekonomi bakanlığının en çok üzerinde durduğu 
konu da ‘’küresel piyasalarda Türk mallarının kend-
ini göstereceği milli kimliği oluşturmak’’ olmuştur.

Bu noktada anayasasıyla, ekonomisiyle, ulus 
üstü arenadaki milli politikalarıyla Türkiye; klasik 
ulus-devletlerin karakterini taşıdığı görülse de hem 
kamu kurumlarıyla hem de toplumsal ilişkileriyle im-
paratorluk kültürüne günümüzde de devam etmekte-
dir. Küreselleşme ile siyasi ve ticari sınırların ortadan 
kalktığı günümüzde Türkiye halen Asya’yı yeniden 
dönülecek ana vatan; bölge ülkeleri de elinden tutu-
lacak birer kardeşi olarak görmektedir. Devlet eliyle 
kurulmuş TİKA, DEİK, YTTB, Diyanet Vakfı gibi 
kurumlar Osmanlı coğrafyası içerisindeki izleri-
ni yaşatmak için faaliyette bulunurken halkın sivil 
örgütlenmeleri de bu kurumlarla Balkanlara, Afrika 
ülkelerine ve Asya’ya elini tekrardan uzatmaktadır. 
Özellikle küreselliğin getirdiği siyasi, askeri ve ekono-
mik hareketlerden olumsuz anlamda en çok etkilenen 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki artan Türkiye etkileri 
‘’bir nüfuz etkeni’’ olarak kullanılmaya başlanmıştır.

“Son dönemde küreselleşmenin kendi 
hegemonyasına karşı devletler ulusal 
karakterleriyle daha fazla ön plana 
çıkmaya başlamıştır”
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Türk iye’nin d iplomasi  mücadelesi  üzer ine 
söylenecek her sahih söz, tarihi ve coğrafi birtakım 
etkenlerin göz önüne alınması ile mümkündür. Sıcak 
çatışmaların ve dünya tarihinin akışını değiştiren 
önemli siyasi olayların bu coğrafyada vukuu bul-
muş olması bölgedeki diplomatik ilişkilerin önemi-
ni arttırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bu önemli 
olayların arasında güçlü bir aktör olma mücadelesi 
vermiş, bu amaç doğrultusunda muhtelif devletlerle 
diplomatik ilişkiler yürütmüştür. Türkiye’nin diplo-
masi mücadelesi şu dönemlere ayrılabilir; Cumhuri-
yet’in ilanından İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar 
olan dönem, Soğuk Savaş Dönemi, Soğuk Savaş Son-
rası Dönem ve Ak Parti iktidarı dönemi.

1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıllar 
boyu önemli bir aktör olarak dünya siyasetine yön 
veren Osmanlı Devleti’nin bakiyyesidir. Bu sebep-
le Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi mücadelesi 
eski hesaplarla yüzleşerek başlamıştır. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan galip çıkan devletlere karşı süren savaş 
durumu, 1924 yılında imzalanan Lozan Antlaşması 
ile statükoya evrilince bundan sonraki süreç için 
öncelik yeni devletin ayakları üzerinde durabilme-
sini sağlamak olmuştur. Dolayısıyla, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarındaki diplomatik ilişkiler İstiklal Harbi’nin 
koşulları ile doğrudan ilişkilidir. Öncelikli olarak, 
Yunanistan ve hamisi gözüken İngiltere’ye karşı ver-
ilen mücadele savaş sonrası dönemde de benzer bir 
durumun devamını sağlamıştır. Yine savaş esnasında 
benzer ideolojik pozisyonlara sahip olunması hasebi-
yle SSCB ile olan yakın ilişki savaş sonrası dönemde 
de bir süre devam etmiştir. SSCB ile olan yakın iliş-
ki, Türkiye’nin Batı bloğuna girme iştiyakı sebebi-

yle kısa süre içerisinde bozulmuştur. Türkiye’nin 
bu tavrı ideolojik saiklerin bir neticesi olmakla bir-
likte, SSCB’nin yüzyıllardır başarmak için uğraştığı 
genişleme siyasetinin de bir sonucudur. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar olan dönem-
de belli başlı iki olay genişleme/toprak bazlı diplo-
matik ilişkilerin seviyesini yükseltmiştir. Bunlardan 
ilki Musul meselesinin Türkiye aleyhine sonlanması, 
ikincisi ise Hatay’ın ilhakı ile neticelenen süreçtir. Bu 
mücadeleler devletin kendi diplomatik potansiyelini 
sınadığı bir test hükmündedir. Yine Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nin imzalanma süreci ve 1929 ekonomik 
buhranı da bu olaylar arasında sayılabilir.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında savaş dışında kal-
maya çalışan Türkiye, savaşa giren her iki blok-
la da ilişkilerini sürdürmeye çalışmıştır. Nazi Al-
manyasının Meriç nehrine kadar gelmesiyle birlikte 
sürecin en hareketli günlerini yaşayan Türkiye, Nazi 
Almanyasının SSCB’ye saldırma kararının ardından 
rahat bir nefes almıştır. Nazi Almanyasının SSCB’ye 
karşı giriştiği harekat başarısızlıkla sonuçlanınca her-
hangi bir tehdit kalmamış ve İkinci Dünya Savaşı’na 
formalitenin haricinde bir katılım gösterilmemiştir. 
Henüz yeni kurulmuş olan devletin bu savaşın dışın-
da kalması kritik bir önem taşımaktadır.

Çift-kutuplu düzene göre formatlanmış olan Soğuk 
Savaş yılları Türkiye’nin diplomatik potansiyeli-
ni kısıtlamış, “gönül coğrafyası” olarak tanımlanan 
bölgelere dahi ulaşımı engelleyebilmiştir. Birleşik 
Devletler önderliğindeki liberal blok ile SSCB önder-
liğindeki sosyalist blok arasında süren mücadele kes-
in çizgilerle ayrılmış bloklaşmalara, katı ittifaklara 
sebep olmuştur. Bu durum, tarihi ve kültürel ilişkil-
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erimizin olduğu bazı ülkelerle ilişkilerin dondurul-
masına sebep olmuştur. (Bu noktada Bağlantısızlar 
Hareketi bir istisna olsa da ne kadar başarılı oldukları 
ayrı bir tartışma konusudur.) Diğer taraftan, tarihi ve 
kültürel anlamda birbirine uzak olan bazı ülkeler, bu 
bloklaşma mantığı ile birbirine yakınlaşabilmekte, bir 
süreliğine de olsa aralarındaki anlaşmazlıkların üzer-
ine sünger çekebilmektedir. 

Bu yıllarda liberal blok ile yakınlaşan Türkiye, or-
dusundan bürokrasisine birçok alanda bu bloğun 
sistemini izlemiş, birçok farklı ittifak yapmıştır. 
Bu süreci temelden etkileyen en önemli faktör NA-
TO’ya girilmesi olmuştur. SSCB’nin 1945 yılında 
Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı talep etmesi bu ter-
cihi hazırlayan zahiri sebep olsa da, ideolojik olarak 
bakıldığında Türkiye’nin komünist bloğa karşı liberal 
bloğu tercih etmesi pek tabiidir. Bu dönem içindeki 
diğer önemli ittifaklar, Balkan Paktı’nın ve Bağdat 
Paktı’nın kurulması sürecinde yaşanmıştır.

Bu dönem içerisinde bloklaşma mantığı hakim olsa 
da zaman zaman blok-içi gerilimler de yaşanmıştır. 
Kıbrıs meselesi bu duruma bir örnektir. 1964-1965 
yılında Türkiye’nin yükselen Yunan vahşetine karşı 
girişimleri liberal-blok içindeki tansiyonu yükselt-
miştir. Birleşik Devletler öncülüğündeki liberal 

bloğa üye iki devlet olan Türkiye ve Yunanistan karşı 
karşıya gelince iki devlet arasındaki gerilimi düşüre-
cek arabulucuya ihtiyaç hasıl olmuştur. Birleşik 
Devletler bu rolü üstlenmek istemişse de uzun süre 
dengeyi tutturamamıştır. Türkiye’nin 1964-65 yılın-
daki girişimlerine Johnson mektubu ile yanıt veren 
Birleşik Devletler, Türkiye’nin tepkisini çekmiştir. 
Bu tepki Türkiye ile SSCB arasında geçici de olsa bir 
yakınlaşmaya sebep olmuştur. Bu sorun 1974 yılında 
Türkiye’nin Kıbrıs adasına yönelik harekatı ile askeri 
anlamda çözüme kavuşturulmuşsa da siyasi meseleler 
halen müzakere edilmektedir.

Soğuk Savaş sonrası dönemde katı ittifak sistemi-
nin yok olması ile birlikte Türk diplomasi mücadelesi 
yeni bir hal almıştır. Tarihi ve kültürel bağları sebebi-
yle basit çıkar ilişkileri ile açıklanamayacak diploma-
tik adımlar Soğuk Savaş yıllarına nazaran daha kolay 
atılmıştır. Soğuk Savaş yıllarında SSCB sebebiyle ile 
kuzey yönlü bir tehdit algılamasına sahip olan Tür-
kiye, yeni dönemde Yunanistan ile yaşanan sıkıntılar 
ve Arap ülkelerindeki kaos ortamı sebebi ile batı ve 
kuzey yönlü bir tehdit algılamasına geçmiştir. Yunan-
istan ile yaşanan Kardak Krizi(1996) diplomatik ve 
askeri anlamda ciddi bir sınav olmuş ve başarı ile ver-
ilmiştir.

“Türkiye’nin diplomasi mücadelesi şu dönemlere 
ayrılabilir; Cumhuriyet’in ilanından İkinci Dünya 
Savaşı yıllarına kadar olan dönem, Soğuk Savaş 
Dönemi, Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Ak Parti 
iktidarı dönemi.”
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Irak’taki Saddam yönetiminin Kuveyt’i işgali ile 
başlayan ve 2003’teki savaş ile birlikte şiddeti artan 
olaylar Türkiye’yi doğrudan doğruya ilgilendiren 
birçok meselenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
1984 yılında Türkiye’de eylemlerine başlayan PKK 
terör örgütü Irak’taki bu karışıklıklardan yararlan-
mak istemiştir. Uzun yıllar Çekiç Güç himayesinde 
gelişen örgüt, ilerleyen süreçte Türkiye’nin bölgeye 
birçok kez sınır ötesi operasyon yapmasını gerektire-
cektir. Bu süreç içerisinde PKK terör örgütüne karşı 
başta Avrupa olmak üzere birçok bölgede diplomatik 
süreçler yürütülmüş, örgüte karşı verilen mücadele-
nin meşruiyeti sağlanmaya çalışılmıştır.

Ak Parti iktidarının getirmiş olduğu yeni dış poli-
tika vizyonu birçok köklü değişikliğe sebep olmuştur. 
Bilhassa Arap ülkelerine karşı öncekinden çok daha 
sıcak yaklaşan Ak Parti iktidarı ittifak ilişkilerini 
gözden geçirmiştir. Ak Parti iktidarı dönemi kaba-
ca üç döneme ayırabiliriz; i)2002-2009 ii)2009-2016 
iii)2016 ve sonrası.

2002 ile 2009 yılları arasında komşularla sıfır so-
run politikası ekseninde çalışmalarını sürdüren Ak 
Parti iktidarı kendi bölgesinde bulunan devletlerle 
sıcak ve sorunsuz ilişkiler geliştirmiştir. Bu dönem-
de Batı tarafından örnek ülke olarak gösterilen Tür-
kiye, bilhassa Arap ülkelerinde “soft power”ını yük-
seltmiştir. Ancak 2009 sonrası dönemde sıfır sorun 
politikası yavaş yavaş çökmeye başlamıştır. Bu süreç 

Arap Baharı ile birlikte daha da girift bir hal almıştır. 
Arap Baharı’nın Türkiye’ye ihraç edilmemesi için 
yürütülen politikalar da yoğun bir diplomasi trafiğine 
sebep olmuştur. 

Üçüncü dönemi başlangıcını 15 Temmuz 2016 
olarak işaretleyebiliriz. Darbe girişimi sonrası 
Birleşik Devletler ile arası açılan Türkiye, Rusya ile 
yakınlaşmaya başlamıştır. Bilhassa suçluların iade-
si antlaşması üzerinde süren anlaşmazlık iki ülke 
ilişkilerini halen etkilemektedir. Amerikan yöneti-
minin PKK’nın Suriye kolu olan PYD hakkındaki 
görüşleri de bir diğer ayrılık noktasıdır. Bu ayrılık 
Suriye İç Savaşı’nın gidişatını da değiştirecek bir 
mahiyet almıştır. Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgede 
kendi egemenliğine tehdit olan unsurları yok etmeyi 
amaçlayan Türkiye, Rusya ile koordineli olarak çalış-
maktadır. Birleşik Devletler ile arası açılan Türkiye’yi 
büyük bir sınav beklemektedir. İki ülkeyle de denge-
li bir politika izlemek isteyen Türkiye, sürekli tercih 
yapmaya zorlanmakta, bu süreçte kendi egemenliğine 
yönelen tehditleri de bertaraf etmeye çalışmaktadır.

Türkiye, bulunmuş olduğu coğrafya ve tarihi 
kökleri sebebiyle önemli bir aktör olma mücadelesi-
nin içindedir. Bu mücadelenin içinde olması sebebi-
yle yüksek seviyede risklerle karşılaşsa da aynı oran-
da fırsatları da yakalayabilmektedir. Henüz bölgesel 
güç olan Türkiye, bu fırsatları değerlendirdiği oranda 
küresel güç olma iddiasında olacaktır.
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Günümüzde Dünya 192 ülke ve Vatikan1 i le 
toplamda 193 egemen coğrafyaya bölünmüştür. 
Her  bi r  coğ ra f ya  kend i  egemen l iğ in i  fa rk l ı 
yönetim sistemiyle sürdürmekte her biri kendi 
yönetiminde mutlaka bir farklılık içermektedir.2 
Tüm bu farklılıklara rağmen bazı ülkelerin yönetim 
biçimlerinin ana ögeleri birbirine benzemektedir. Bu 
benzerlikler göz önüne alınarak yönetim biçimlerini 
sınırlandırmak ve gruplandırmak adına belli başlı 
adlarla yönetim biçimleri sınıflandırılmıştır.

Her bir egemen coğrafyanın gerek halk ının 
isteklerine gerek geleneklerinin şekillendirdiği 
yapıya göre farklı yönetim tarzları ve yönetim 
yapıları vardır. Ana esasları göz önüne alınarak 
sınıflandırılan bu yönetim sistemlerinin en başında 
ise Başkanlı Sistemi gelmektedir şüphesiz. Başkanlık 
Sistemi Türk Dil Kurumu’nda devlet yönetiminde tek 
bir kişinin başkanlığında hükümet etme ve devleti 
yönetme esasına bağlı siyasi sistem olarak geçer. 
Yasamanın yürütmeyi fesih edemediği bu sistemde 
yürütmenin bağımsızlığı azımsanmayacak derecede 
fazladır. Ancak bu göstergeler elbette yürütmenin 
sorgusuz sualsiz yönetim gücünü elinde tuttuğunu 
kanıtlamaz çünkü sistemin ana dinamikleri saç 
ayak gibi üçe ayrılmıştır; yasama, yürütme ve yargı. 
Bu kollar her zaman birbirlerini dengeleyici unsur 
olarak var olur. Bu özellikleri barındıran Başkanlık 
Sistemi kendi içerisinde de ikiye ayrılmaktadır. 
Bunların ilki Tam Başkanlık sistemi yani başkanın 
parlamentodan, yasamadan bağımsız olduğu sistem 
ve ikincisi ise başkanın parlamento ile bağlı olduğu 
Başkanlık Sistemidir. Tam Başkanlık Sistemi 
Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Afganistan 

başta olmak üzere Dünya’da kırktan fazla ülkede 
kullanılmaktadır. Parlamento ile bağlı Başkanlık 
Sistemi ise Güney Kore, Kazakistan gibi yirmiden 
fazla ülkede mevcuttur. Neredeyse Başkanlık 
Sistemi kadar yaygın olan bir diğer yönetim sistemi 
ise Parlamenter demokrasi sistemidir. Bu sistemin 
en belirgin özelliği yürütme organının yasama 
organının denetiminde olmasıdır. Parlamentonun 
seç t iğ i  bi r  başba ka n i le  bi r  cumhurbaşka nı 
yürütmeyi oluşturur. Cumhurbaşkanı diğer bir 
deyişle devlet başkanı sembolik görevlere sahiptir, 
yürütmede başbakan daha aktif konumdadır. Başta 
Almanya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti olmak üzere 
kırk beşten fazla ülke parlamenter demokrasiyle 
yönet i lmektedir.  Parlamenter demok rasi  i le 
Başkanlık Sistemi arasında olan bir diğer sistem ise 
Yarı Başkanlık Sistemidir. Devlet başkanının yani 
cumhurbaşkanının halk tarafından başbakanın 
ise meclisçe seçildiği, devlet başkanının hükümet 
başkanından daha ziyade etkin olduğu bir sistemdir. 
Günümüzde Fransa, Rusya, Azerbaycan ve yirmiden 
fazla ülkenin uyguladığı bir sistemdir. Bu üç sistem 
farklılıklarına rağmen demokrasinin aktif olarak 
kullanıldığı en yaygın sistemlerdir. Bu sistemlere ek 
olarak günümüzde yaygın olmamakla beraber Antik 
Yunan şehir devletlerinde görülmüş olan Doğrudan 
Demokrasi yönetim sistemi vardır. Bu sistemde 
halk doğrudan katılım sağlar, yasaları halk yapar, 
siyasi kararları halk alır yani halk her durumda 
yönetimdedir. Ancak bu sistem çok nüfuslu ülkelerde 
sistemi kilitleyecek bir yönetim biçimi olduğu için 
günümüzde sadece az nüfusuyla uyum sağlayabilen 
İsviçre’de kullanılır.

Bekir DAĞLAR

Dünyada 
Yönetim 
SistemleriSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

4. Sınıf
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Tüm bu demokratik sistemlerin yanında Dünya 
üzerinde birçok egemen devlet yönetim sistemlerinde 
yer yer zayıf demokrasi örnekleri görülmekte hatta 
bazı egemen coğrafyalarda demokrasi sıfır yüzdesine 
düşmektedir. Daha zayıf demokratik sistemlerden 
bahsedecek olursak Anayasal monarşi bu açıklamaya 
uygun bir örnek olur. Meşrutiyet ya da meşruti 
monarşi olarak da bi l inen Anayasal monarşi, 
hükümdarın yetkisinin anayasa ile kısıtlanması 
olarak tanımlanabi l ir.  Hükümdarın yanında 
genellikle seçilmiş bir parlamento bulunur. Ancak 
açıklamada denildiği gibi hükümdarı kısıtlayan 
parlamentodan ziyade anayasadır. Günümüzde 
Kuveyt, Ürdün gibi dokuz ülke anayasal monarşi ile 
yönetilmektedir. Her ne kadar monarşinin demokrasi 
yönünden zayıf olduğunu söylesek de gelenekselci 
devletlerin oluşturduğu bir de parlamenter monarşi 
yönetim biçimi vardır. Büyük Britanya, Japonya, 
İspanya ve yirmi beşten fazla ülkede bulunan bu 
yönetim sisteminde hükümdarın yetkileri bir anayasa 
ile sınırlandırılmış olmakla beraber hükümdar 
yetkilerini parlamentoya devretmeyi kabul etmiş 
ve devletin simgesi olarak kalmaya karar vermiştir. 
Yürütme yetkisi parlamentodan çıkan hükümet 
başkanındadır. Bu rejim bir tür monarşi olarak geçse 
de gayet demokratiktir. Demokratik eylemlerin 
daha da zayıf olduğu bir diğer sistem ise Mutlak 
monarşidir. Mutlak monarşi yürütme ve yasama 
kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı bir hükümet 
sistemidir. Sistemde tek otorite hükümdardır. 
Merkezi Krallık olarak da bilinen bu yönetim sistemi 
Umman, Katar gibi altı ülkede işleyen yönetim 
sistemidir. Genellikle demokratik rejimden kopuk, 
komünizm etkisinde olan ülkelerde faal olan bir diğer 
sistem ise Tek parti sistemidir. Tek Parti sistemi devlet 
yönetimiyle özdeşleşen bir siyasi partinin tek başına 
meclisi ve hükümeti oluşturmasıdır. Günümüzde 
Küba, Kuzey Kore, Çin gibi sekiz ülkede bulunan 
mevcut sistemdir. Tüm bu sistemlere ek olarak çok 
yaygın görülmemekle beraber Teokrasi ve Askeri 
Rejim sistemleri de bu sıralamaya dâhil edilebilir. 
Vatikan gibi dini bir merkez olan ya da İran gibi 
Şeriatla yönetildiğini iddia eden ülkelerin yönetim 
sistemleri teokrasi olarak adlandırılır. Askeri Rejim, 
Askeri Dikta ise mevcut sisteme yapılan bir askeri 
müdahale ile yönetimin tamamıyla askeri idareye 

geçmesini ifade eder. Orta Afrika ülkeleri askeri 
diktaya örnek verilebilir.

Tüm bu yönetim sistemlerine bakıldığından her 
birinin farklı coğrafyalarda şekillendiğini ve her 
birinin kendi içinde dahi en az bir farklılık içerdiğini 
görürüz. Bu da bizlere göstermektedir ki her sistem 
tarih sırasında gerek coğrafya gerek halk talebi 
gerekse geleneksel inanışlarla oluşmuş ve evirilmiştir. 
Yönetim sistemleri; sistemin kullanıldığı toplum 
yapısını ve tarihini anlamada büyük bir araç olarak 
yardım etmektedir.

“Her ne kadar 
monarşinin 
demokrasi 
yönünden zayıf 
olduğunu söylesek 
de gelenekselci 
devletlerin 
oluşturduğu bir 
de parlamenter 
monarşi yönetim 
biçimi vardır.”

1 Vatikan dini bir merkez olduğu için tam bir devlet statüsünde görülmez
2 Türkiye örneğinde olduğu gibi, Türkiye parlamenter yapıya sahip olmasına rağmen 1982 anayasasında Cumhurbaşkanına standart parlamenter sistem 
özelliklerinden daha fazla yetki verilmiştir. Bu durum da aynı sistem içinde dahi farklı kullanım özellikleri olduğunu gösterir.
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Tarih ne kadar önemli ise tarih yazıcılığı da bil-
hassa o kadar önemlidir. Bu bağlamda yazıcılık 
kadar okuyuculuk da çok önemli bir yere sahiptir. 
Tarih, tarih yazıcılığı ve tarih okuyuculuğu…

Güncel iktisadi, siyasi, toplumsal meseleler gö-
zlerimizin önünden akıp giderken bizler kendi ha-
yatımızı yaşamaya devam ederiz. Her birimiz için 
bu böyledir. Cumhurbaşkanından öğretmenine, iş 
adamından üniversite öğrencisine, dervişine, gaze-
tecisine, çöpçüsüne, taksicisine, simitçisine kadar 
değişmeyen şeydir bu. Peki her birimizin hayatı 
aynı yaşamsal değere mi sahiptir. Tabi ki hayır. 
Yaşamsal değer nedir.. Yaşamsal değer, her birimiz-
in hayatında etkileşime geçtiği diğer hayatlarla olan 
itibari yahut hakiki bağların zenginliğidir. Yani in-
sanlarla ne kadar çok etkileşim kurup hayati olana 
bir anlam katabiliyoruz, ne kadar çok kendimizi ve 
hayatı anlamlandırabiliyoruz, işte tam olarak bu 
yaşamsal değer oluyor. 

Sizler hayattaki yaşamsal değerinizi sorgularken 
aynı zamanda yaşamsal değerin tarihi dönemler-
ine ve en çok da kapitalizmin ortaya çıktığı, ken-
dini gösterdiği dönemlere keşfe çıkalım. Keşfe 
çıkıyoruz çünkü bir çoğumuz bazı şeyleri yeni duy-
muş, görmüş bilmiş olacak ve yeni bir fikri soluk 
alacağız.

Her devrin insanı yaşadığı çağın devrimci 
adayıdır. Unutulmamalıdır ki devrimlerin hep-
si bir ideoloji, zihniyet ve akla dayalıdır. Dayalı 
olunan bu yerler öz birikim ve bilgi sermayesinin 
mirası gibidir. Kim ki bu mirası muhafaza eder ve 

gelecek nesillerine aktarabilirse devrimin kıvılcım-
larını taşımış olur. Kapitalizm tam da bu şekilde 
günümüze gelmiş bulunmaktadır. 

Modern iktisadi düşünce tarihinde kapitalizm, 
devrimin anahtarı olarak görülmüş ve temelde 
coğrafi keşiflerle ilişkilendirilerek sanayi devrimine, 
gelişmeye, büyümeye, ekonomiye indirgenmiştir. 
Kapitalizmi ekonomi dünyasına hapsetmek aslında 
yaşadığımız çağın düzenini çoğu kişinin anlama-
ması için yapılan bir oyundur. Çünkü ekonomik 
krizler, toplumsal çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar 
ve savaşlar için ana olgu olan kapitalizm anlaşılır 
ve ona ikame bir sistem keşfedilirse bu çağın ser-
mayedarları etkinsiz ve zavallı kalacaklardır. Aka-
demi, bilim dünyası elindeki bu gücü düşmanlarına 
vermemek pahasına elinden geleni emin olun ardı-
na koymuyor. Bizim niyetimiz bu hapisten çıkmak.

Ekonomi dünyası ve kapitalizmin sınırlarının çok 
farklı değişkenler tarafından çizildiğine dikkat çek-
tikten sonra yeni bir kaçış yani kurtuluş yolunu ara-
maya koyulacağız. 

Burada insan ve insanın yaşamsal değerini ortaya 
koyma biçimini konuşacağız. Çünkü nasıl ki coğra-
fi keşiflerin taşıyıcı faktörü o dönemin insanının 
zihniyeti, kaygısı, projeleri olmuştur şimdi de buna 
ihtiyacımız vardır. Belki o insanın yaşamsal değeri 
kadar önemli olmasa da böyle bir insanın önünü aç-
mak aynı zamanda onu keşfetmektir. Tarihi seyrin 
bu yargıyı doğruladığını görmekteyiz.

Prensler, hükümdarlar, krallar tarafından denizcil-
ere verilen her türlü destek, tüccarlara -küçük bur-

Yusuf Safa SELVİ

İnsan ve 
Kapitalizm 
Üzerineİktisat

4. Sınıf
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juvaya- sağlanan ekonomik, siyasi 
krediler ve cumhuriyet/demokrasi 
sisteminde halkın desteğini alan 
liderler tarih boyunca değişimin 
bazen de dönüşümün sembolü 
haline gelmiştir. Çağımıza yeni bir 
şey söylemek istersek bu elbette 
çağın insanına yönelik olmalıdır. 
O insanı keşfetmek gereklidir. Yap-
mamız gereken hakiki sermayenin 
izini sürmek ve onu gelecek ne-
sillere en iyi şekilde taşıyacak in-
sanı (zihin anlamında) bulmaktır. 
Bunun için biz de elimizden geleni 
ardımıza koymamalıyız. 

Okunması gereken kitaplar : 
Zihniyet ve Din (Sabri Ülgener), 
Amansız Devrim (Joyce Apple-
by), Kapitalizmin Kısa Tarihi (Fer-
nand Braudel), Feodal Toplumdan 
Yirminci Yüzyıla (Leo Huberman)

“Yaşamsal 
değer, her 
birimizin 
hayatında 
etkileşime 
geçtiği diğer 
hayatlarla 
olan itibari 
yahut hakiki 
bağların 
zenginliğidir.”
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Öncelikle ulus-devletin tanımını yapmamız ger-
ekirse, ulus-devlet, meşruiyetini bir ulusun belirli 
bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet 
şeklidir. Devlet bağıl-bağlam bir kavram olduğu için 
tanımı zamana mekâna ve kişilere göre değişebilir, 
lakin politik bir yapı taşıdığı inkâr edilemez. Uluslar 
ise belirli bir kültürel yapıya sahiptir bu unsurların 
belirli bir coğrafyada örtüşmesi de usul-devleti 
oluşturur.

Ulus-devlet yapısının oluşumunun tarihine git-
tiğimizde bu yapının Fransız Devrimi ile oluştuğu 
kabul edilir. Fransız Devriminin temeline in-
diğimizde Feodalizmden kapitalizme geçiş poli-
tikasının yattığını görebiliriz. Yani egemenliğin 
kraldan alınıp millete verilmesi. Bunun akabinde 
burjuvazinin güçlenmesi ve sömürgeciliğin oluşu-
munun tohumlarının atılmasıdır.

Peki, önce ulus mu oluşmuştur, yoksa ulus-devlet 
mi? İlk bakışta milliyetçilikle gelen ulusun oluştuğu 
görünse de ben bu yapının oluşmasında bir devlet 
politikasının var olduğunu yani öncelikle devletin 
var olduğunu düşünenlerdenim. Yani önce devlet 
vardı, bu devlet ulus fikrini aşıladı ve ulus-devlet tam 
anlamıyla şekil aldı.

Gelelim Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyeti ulus-dev-
let yapısına sahip midir? Ulus- devletin ortaya 
çıkışındaki politikaya inip anladığımızda, Türkiye 
Cumhuriyeti ve vatandaşının bu yapıyla kan uyuşma-
zlığı olduğunu görmek mümkün. Çünkü bizim tari-
himizde bir Osmanlı Devleti vardı ve biz Arap, Türk, 
Laz, Çerkes, Yahudi, müslüman gibi ayrım yapmadan 
aynı köy aynı şehir içerisinde yaşayabiliyorduk. Şuan 
günümüzde bile Osmanlının Nizamı âlem kavramın-

dan gelen bir anlayışla milli sınırlarımız dışında bir 
gönül coğrafyasına sahibiz ve azımsanamayacak 
şekilde bu coğrafyalarda maddi manevi bir nüfuza 
sahibiz. Lâkin bizim bu coğrafyalar üzerinde ne ka-
pitalist ne de sömürgeci bir zihniyetle bir politikamız 
olmamıştır ve bunun için buralara gönül coğrafyası 
demişizdir.

Ulus devlet yapısı Türkiye için bizim için çok sınır-
layıcı bir yapıdır. Türkiye bir ulus devlet yapısına 
sahip değildir. Çünkü bu yapının çıkış politikasına 
tekrar indiğimizde, bu politikanın, gönlümüzü, gönül 
coğrafyamızı algılayamayacağı ve anlamlandıramay-
acağı aşikârdır.

Özellikle 1980 yıllarda başlayan ve dünyada hızla 
yayılan kürselleşme akımıyla beraber sınırlar kalk-
maya başlamıştı. Kapitalist-Komünist ideolojilerinin 
büyük bir mücadele yaşadığı soğuk savaş dönemi-
nin ardından SSCB’nin dağılmasıyla beraber başta 
ekonomi olmak üzere kültürler arasında da etkileşimi 
artıran küreselleşme akımı sonrasında gelir dağılımı 
adaletsizliği gittikçe artmış, yoksulluğun azaldığı 
söylense de gelirin belli grupların ellerinde toplan-
ması sağlanmıştır.

Ancak özellikle 2008 krizi sonrasında ulus-dev-
letler küreselleşme akımı yüzünden uğradıkları 
zararın farkına varmışlar bu yeniden ulusçuluk 
akımını başlatmışlardır. Ancak bu yeni ulusçuluk ka-
vramı yukarıda belirttiğim Fransız devrimi sonrasın-
daki gibi belli kültürden ve milliyetlerden oluşan ulus 
kavramı üzerinden değil belli coğrafyanın sınırlarını 
içine alan bir ulus kavramı yani “Ulus-Devlet 2.0” 
olarak düşünebiliriz.

Raşit AKTAY

Ulus-Devlet 
Yapısı ve Türkiye

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
1. Sınıf
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Örnek vermek gerekirse 8 Kasım’da yapı lan 
başkanlık seçimleriyle ABD Başkanlık koltuğuna 
ot u r a n  Dola nd  Tr u mp bi r  A l ma n göçmen i 
ol ması na  rağ men u lus-devletç i  pol it i k a la r ı 
uygulamaya başlamış bu yeni versiyona göre ülkeye 
yeni göçmenlerin gelmesini engellemeye çalışan 
politikalar uygulamaya başlamıştır. Kaldı ki ABD 
tarihine baktığımız zaman Türk, Germen, Arap 
gibi tek bir ulusun vatandaşlarının oluşturduğu bir 
devlet olmadığını birçok ulusun o coğrafyaya göç 
etmesiyle beraber ortaya çıkan “Amerikan” vatandaşı 
kavramının oluştuğunu söyleyebiliriz. Aynı durumu 
bazı AB ülkeleri için de söyleyebiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti için baktığımız zaman 
yukarıda da belirttiğim üzere gerek Osmanlı Bakiyesi 
topraklardan gelen din kardeşlerimiz ile gerekse 
ata topraklarımızdan gelen soydaşlarımız ile bu 
coğrafyada et ile tırnak misali birlik beraberlik 
içerisinde yaşıyoruz. Bu birliğimizden rahatsız 
olan kesimler bizi birbirimize düşürmeye, aramızı 
bozmaya çalışsalar da başarılı olamayacaklar ve 
yaptıkları her hamlede bizi birbirimize daha sıkı 
bağlamaktadırlar.

Batı toplumunda ırkçılık yaygınlaştıkça Türkiye, 
Suriye’den Filistin’e, Somali’den Arakan’a,  Mısır’dan 
Güney Sudan’a, Irak’tan doğu Türkistan’a uzanan 
geniş bir coğrafyada ne kadar sıkıntıya düşmüş 
insan varsa yardım elini uzatmaktadır. Türkiye, 
Osmanlı’nın feth ettiği yerlere hizmet götürdüğü 
gibi Suriye’de terörden temizlediği yerlere hizmet 
götürme geleneğini devam ettirmektedir.

“Bizim bu coğrafyalar üzerinde 
ne kapitalist ne de sömürgeci bir 

zihniyetle bir politikamız olmamıştır”
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Ülke Raporu

Bir Pazar Olarak 
Hindistan

Hindistan güney Asya’da yer a lmakta olup; 
güneyinde Hint Okyanusu, batısında Pakistan, 
kuzeyinde Çin, Bhutan ve Nepal, doğusunda ise 
Bangladeş ve Myanmar ile komşudur. Yüzölçümü 
bakımından 3.287.263 kilometrekare ile dünyanın 
yedinci büyük devletidir. Başkenti Yeni Delhi 
olan Hindistan 2.384.726 milyon dolar GSYİH ile 
dünyanın en büyük yedinci ekonomisidir.

Hindistan, 2014 yılında gerçekleşen seçimlerde 30 
yıl aradan sonra bir partinin tek başına hükümet ku-
racak çoğunluğa sahip olmasıyla siyasi ve ekonomik 
istikrar için hem içeriye hem dışarıya güçlü bir me-
saj verdi. Reformist bir zihniyete sahip olan ve uygu-
lamaya önem veren bir hükümet Hindistan’ın son 
yıllarda istikrarlı bir şekilde hızlı büyümesinin en 
önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir.

Yaklaşık olarak 1,3 milyar nüfusuyla da Dünya 
üzerinde ikinci en kalabalık ülke olan Hindistan Ek-
im-Aralık 2015 döneminde %7,3 oranında büyüme 
performansı göstererek Çin ekonomisini geride bırak-
tı ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu.  Ancak 
Hindistan verilerdeki yöntem değişikliğiyle büyüme 
verileri yukarı yönlü revize edilmiştir. Bazı ekono-
mistler Hindistan’ın ekonomik verileri ile gerçekte 
olan arasında bir uyumsuzluk olduğunu da söylüyor. 
Ancak olan oldu ve Hindistan ve hükümeti hem 
içeride hem dışarıda güç ve imaj yönünden ciddi bir 
kazanım elde etti.

Geçtiğimiz yıl TÜSİAD’ın 46. Olağan genel kurul 
toplantısında konuşan ekonomiden sorumlu Baş-
bakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 2050 yılına kadar 
Çin’in nüfusunun muhtemelen %20-25 düşeceğini 
ancak Hindistan’da böyle bir risk olmadığını belirter-
ek, bu nedenle Hindistan’ın geleceğinin Çin’den daha 
parlak olduğunu söyledi. Son dönemde ekonomik 
olarak zayıflayan Çin’e karşın Hindistan’ın nispeten 
daha iyi durumda olduğunu görebiliyoruz.

Trademap’ın verilerine göre 2016 yılında Türkiye ile 
Hindistan arasında ihracat 652 milyon dolar, ithalat 
5757 milyon dolar ve ticaret hacmi de 6409 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomi Bakanlığı’na göre, Hindistan’a İhracat 
potansiyeli yüksek ürünlerin bir kaçı şu şekildedir; 
Salça ve meyve suları, bisküvi, şekerleme, çikolata vb., 
makarna, zeytinyağı, kuru ve sert kabuklu meyveler; 
incir, kayısı , fındık vb., konfeksiyon (özellikle kadın 
ve erkek takım elbise), makine halısı, cam eşya, inşaat 
malzemeleri (özellikle seramik, fayans, banyo takım-
ları), otomotiv parçaları, mobilya (özellikle ev mobi-
lyaları), kağıt peçete, havlu vb.

1 milyar 300 milyonluk nüfusu ile Hindistan’ın 
nüfusunun yaklaşık beşte biri müslüman kesimden 
oluşmaktadır. Böyle bir nüfusa sahip bir ülke Türk 
iş adamlarımız için özellikle böylesine sıkıntılı bir 
süreç içerisinde bir çıkış yolu olarak değerlendirilebil-
ir. Aynı şekilde Turizm sektöründe faaliyet gösteren 
iş adamlarımız bu ülkelere yönelik çalışmalar yap-
malıdır. Ancak Hindistan’ı 1,3 milyar nüfuslu yoksul 
bir ülke olarak değil, ciddi bir satın alma gücüne sa-
hip 200-300 milyon tüketicinin yaşadığı, istikrarlı bir 
makro ekonomik yapıya sahip ve gümrük vergileri 
ile miktar kısıtlamalarının her geçen gün azaldığı bir 
pazar olarak görmek, daha sağlıklı bir yaklaşım olur.
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