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Değerli Kapasite Dergi Okurları,

Sizlerle yeni bir sayıyı paylaşmanın heyecanı içerisindeyiz. İkinci sayımızda ‘’Yükselen 

Güç Türkiye’’ temasıyla karşınızdayız. Bu temaya küreselleşme kavramı ile giriş yapacak 

olursak Küreselleşme en basit tabiriyle ‘’Dünyanın küçük bir köy haline gelmesidir.’’ 

Dünyanın herhangi bir yerinde;  siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal olaylar başta olmak 

üzere yaşanan bir olayın hayatımızın bazen bir kısmını, bazen ise tamamını etkilemesi 

sürecidir. Jeopolitik olarak Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ve güç merkezlerinin 

ortasında bulunan ülkemiz, yeryüzünde yaşanan olaylara kayıtsız kal(a)mamaktadır. En 

basit örneğiyle GSMH’ye oranla en fazla insani yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada 

yer alması da bunun açık bir göstergesidir.

Küresel güçlerin açık bir desteğiyle gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimini ve akabinde 

yaşanan ekonomik tehditleri bertaraf eden ülkemiz genel olarak;

- Enerji alanında var olan denklemi değiştiren, 

- Teknolojik Başarı Endeksi sıralamasında yükselen,

- İç ve dış politikalarla siyasi iradeyi sağlayan ve attığı adımlarla güç dengesini değiştiren,

- Savunma sanayisinde millileşme adımları atan, 

- Sınır içi ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesiyle adeta dosta güven, düşmana 

korku salan,

- Toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Kamu- STK 

işbirliğini arttıran,

- Ekonomik büyümesine ivme kazandıran,

ve köklerinden aldığı ruhla tehditleri fırsata çevirerek emin adımlarla ilerleyen ‘’Büyük Güç 

Türkiye’yi’’ ve yaşanan diğer gelişmeleri takipte kalınız.

İyi okumalar 

Muhammet Yusuf Kılıç 

Mostar Gençlik Federasyonu

Genel Başkan Yardımcısı



İÇİNDEKİLER

6

20

30

40

BAŞYAZI
Küresel Ekonomik Milliyetçilik ve Türkiye 

Yusuf Girayalp Atan

EKONOMİK GÜÇ
Yap İşlet Devret Modeli 

Burak Aydın

TEKNOLOJİK KAPASİTE
Teknolojik Kapasite 
Ömer Faruk Alıcı

ASKERİ KAPASİTE “HARD POWER”
Türkiye’nin Askeri Kapasitesi

Raşit Aktay

54
“SOMALİ” ÜLKE RAPORU

Dış Yardımların Somali’nin Kalkınması 
Üzerindeki Etkisi

Abdullahi Nur Heyle

21

33
EKONOMİK GÜÇ

Ekonominin Lokomotifi KOBİ’ler 
Recep Sezer

SİYASİ GÜÇ
Yükselen Güç, Yükselen İrade 

Bekir Dağlar

44 49
ENERJİ

Enerjide Dışa Bağımlılık Bitecek mi? 
Halil Acar

ENERJİ
Enerjinin Can Simidi: Akıllı Şebekeler 

İbrahim Halil Aslan

12
EKONOMİK GÜÇ

Sermaye Piyasaları
Ahmet Talha Özdemir

15

25

35

EKONOMİK GÜÇ
Finans Piyasaları 

Emin Uğurlu

TÜRKİYE’NİN YUMUŞAK GÜCÜ
“SOFT POWER”

Bölgesel Etkide Sivil Unsurlarımız 
Ömer Şahin Işık

SİYASİ GÜÇ
Millik İrade Bağlamında Sicil Toplum 

Kuruşları ve Endüstri 4.0 
Abdussamet Uçarlı



6

İktisadi İdari Bilimler  Kulübü Başyazı

Küresel 
Ekonomik 
Milliyetçilik
ve Türkiye

İkinci dünya savaşı sonrasında dünyada iyi kötü bir 
güç dengesi kurulmuş, soğuk savaş olarak adlandırılan 
dönemde ABD-Rusya arasında çift kutuplu hegemonik 
bir güç dengesi oluşmuştu. Yaklaşık kırk yıl süren bu dö-
nem SSCB’nin dağılmasıyla birlikte son bulmuş ve ABD 
dünyada tek hegemonik güç olarak kalmıştı. Bu dönem-
de sosyalizm ideolojisi de Rusya ile beraber dünyada güç 
kaybetmiş, ABD-İngiltere-Küresel Sermaye işbirliği ile kü-
resel kapitalist sistem dünyada hızla yayılmıştır.

20. yüzyıl başında etkinliği belirlenen 413 uluslararası 
şirket ve bunların, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce üretim 
amaçlı 498 şubesi vardı. Bu sayı 1945 yılında 1984’e, 1970 
yılında ise 10.909’a çıktı. 1990 yılında her alanda faaliyet 
gösteren şirket şube sayısı 206 bine yükselmişti. ABD şir-
ketlerinin ülke dışında 1950’de 11,8 milyar dolarlık doğru-
dan yatırımı varken bu miktar %1.161 artışla 137 milyar 
dolara çıkmıştı.

Küresel sermaye dediğimiz yapı, çok uluslu şirketlerde-
ki ortaklıklarıyla küresel ekonominin mimarı haline gel-
mişti. Zürih’teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü 43.000 
ulus üstü şirketin ilişkilerini incelemiş ve 1.318 şirket gru-
bunun birbirleriyle sıkı bağları olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
çok uluslu şirketler grubu ana çekirdeğinde de birbirine 
çok sıkı bağlı 147 şirket tespit edilmiştir.

Bu sermaye gücü ABD Merkez Bankası’nı yöneten (FED) 
Wall Street bankaları ve Avrupa’daki uzantılarından olu-
şuyor. Finansal sistemin merdivenlerinden yukarıya doğ-
ru çıktığınızda tepesinde İsviçre-Basel’de özel bir banka 
olan ve dünyadaki merkez bankalarının merkez bankası 
olan Uluslararası Ödemeler Bankası’nı (BIS) görürsünüz.

Bu gücün mensupları sadece şirket sahipleri değil. Aynı 
zamanda üst düzey yöneticiler, akademisyenler, siyaset 
adamları gibi seçkin kişiler de çıkarları doğrultusunda bu 
güce tabi olabilmektedirler.

Küresel Sermaye, ABD’de çokuluslu şirketler üzerinden 

örgütlenmeye başlamıştır. Bununla birlikte düşünce ku-
ruluşları (think-tank), CIA’ye personel yetiştiren üniver-
siteler, üst düzey siyasetçiler ve bürokratlar, sanatçılar 
(sinema ve müzik başta), Soros gibi ekonomik tetikçiler 
ve basın/medya/sosyal medya kuruluşları üzerinden ağı-
nı genişletmiştir. Bu yapı, 1980 sonrasında 20 yıl boyunca 
ABD iktidarını elinde tutmuştu. Böylece kılcal damarla-
rına kadar sızma imkânı buldu. Küreselcilik akımının sa-
vunucusu olan bu yapı tek dünya devleti kurma hedef-
leri doğrultusunda hareket etmiş, neredeyse her ülkede 
FETÖ gibi bir Paralel Devlet Yapılanması kurmuştur.

Küresel sermaye, küresel dünya devleti kurarak tüm 
dünyayı hegemonyası altına alma çalışmalarına başla-
mıştı. Sahip olduğu ulus ötesi şirketler ile finansal des-
tek verdiği sivil toplum kuruluşları üzerinden devletlerin 
bürokratik sistemlerine ve hükümetlerine sızmış olan 
küresel sermaye ülkelerin siyasetlerinde oldukça etkili 
hale gelmişti. Doksanlı yılların sonu İki binli yılların başı-
na gelindiğinde ulus devletlerin üstüne basarak yükselen 
küresel sermaye ile ABD ulus devlet yanlıları arasında 
dünyanın yönetilmesi konusunda fikir ayrılığı yaşanmaya 
başladı. Çünkü ABD ulus devleti yanlıları üzerindeki he-
gemonyasını küresel sermayeye kaptırmaya başlamıştı. 
Bu dönemde Rusya’nın başına geçen Putin, “oligarklar” 
adı verilen küresel sermayenin temsilcilerini ülkesinden 
temizleme operasyonuna başlamış, büyük ölçüde de ba-
şarılı olmuştur.

Dünyada son on beş yılda önemli gelişmeler yaşanmış 
gelecek on beş yılda da bu hararetin devam edeceğini 
söyleyebiliriz. Bu süreçte izlenen politikalar önümüzdeki 
yüz yılın nasıl şekilleneceğini belirleyecektir.

2008 yılında yaşanan ve dünyanın en büyük krizle-
rinden biri olan küresel finans krizi, ABD ulus devletiy-
le küresel sermaye arasında yaşanan çatışmaların bir 
yansıması olarak görülmüştür. ABD ulus devleti küresel 

Yusuf Girayalp ATAN
Kırklareli Üniversitesi

İktisat
(Yüksek Lisans)
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İktisadi İdari Bilimler  Kulübü İktisadi İdari Bilimler  Kulübü

eden Trump’ın Meksika’dan ithal edilen mallara %35, 
Çin’den ithal edilen mallara %45 gümrük vergisi getirmeyi 
ve ABD’de kurumlar vergisini %35’den %15’e düşürmeyi 
vadetmesi değişen küresel ekonomik paradigmalara en 
net örneklerdir.

Obama yönetimindeki ABD, AB ile Trans Atlantik tica-
ret ve Yatırım Ortaklığı projesini yürütürken Dünya eko-
nomisinin %40’ına tekabül eden Pasifik’e kıyısı olan 12 
ülke arasındaki Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması (TPP)  
hayata geçirmeye çalışıyordu. Buna karşı OBOR-Modern 
İpek yolu projesini hayata geçiren Çin ticaret haritalarının 
yeniden belirlenmesi yolunda önemli bir adım attı. Ancak 
buna karşılık ABD, Güney Çin Denizi meselesini bahane 
göstererek bu bölgeye askeri yığınak yaptı.

sermayenin en büyük bankalarından olan “Lehmann Bro-
thers” bankasında destek vermeyerek batmasına göz 
yummuş, küresel sermaye şirketlerinin birbirleri arasın-
daki tahvil ve hisse senedi üzerinden kurdukları ortaklık 
yapısından dolayı kriz domino etkisiyle tüm dünyaya ya-
yılmıştır. Bu krizden en çok küresel sermayenin en çok 
yatırım yaptığı bölge olan AB ülkeleri etkilenmiştir. Kriz 
sonrasında şirketleri ve bankaları kurtarmak için kamu 
kesiminden özel sektöre büyük kaynak aktarılması sebe-
biyle AB ülkelerinde kamu borçlarının GSYİH oranı hızla 
yükselmiş, değişen paradigmalar sebebiyle uyguladıkları 
politikalar faydasız hale gelmiştir.

Peki, nedir bu değişen paradigmalar?

Bir ticaret izleme grubu olan Global Trade Alert, 2009 
yılında başlayan küresel ekonomik krizden bu yana dün-
ya genelinde yedi binin üzerinde korumacı politika uy-
gulandığını belirtmiştir. Görüldüğü üzere ulus devletler 
gümrük duvarları örmeye başladı. Artan korumacı poli-
tikalar sebebiyle küresel ticaret zayıfladı ve küresel eko-
nomik büyüme beklentiler altında gerçekleşti. Sınır ötesi 
banka kredileri, uluslararası sermaye akımları keskin bir 
düşüş gösterdi. Çok uluslu şirketler gelişmekte olan ülke-
lerden çıkmaya başladı. 2015 yılında küresel gelişmekte 
olan ülkelerden 540 milyar dolar civarında sermaye çıkışı 
oldu. Dünya Ticaret Örgütü’ne göre (DTÖ) 2011-2015 yılları 
arasında küresel mal ihracat değeri %10 oranında daral-
dı. Merkez bankalarının merkez bankası olarak bilinen ve 
küresel sermayenin kalesi olan Uluslararası Ödemeler 
Bankası’na göre (BIS) dünyadaki bankalardaki sınır ötesi 
kredi stokları 2008 yılında 35,5 trilyon dolar seviyesindey-
ken 2016 yılının ilk üç çeyreğinde %21 oranında daralarak 
28,2 trilyon dolar seviyesine düştü.

Bir diğer taraftan Kasım 2016 seçimlerinde başkan 
seçilen Trump ile beraber küresel ekonomik milliyetçilik 
şiddetini artırmaya başlamış, küreselleşme süreci adeta 
tersine dönmeye başlamıştır. Büyük bir serbest ticaret 
antlaşması olması beklenen Trans Pasifik Projesi’ni iptal 

“Küresel ekonomik 
milliyetçilik şiddetini 
artırmaya başlamış, 
küreselleşme süreci 
adeta tersine dönmeye 
başlamıştır.”
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Türkiye’nin hamleleri

Küresel ekonomik paradigmalar değişirken Türkiye 
oluşacak yeni dengede önemli bir küresel aktör olma yo-
lunda emin adımlarla ilerlerken ekonomik kapasitede cid-
di hamleler yapması gerekmektedir. 16 Nisan’da yapılan 
referandum sonrasında devlet iktidarı ile siyasi iktidarın 
artık tek elde toplanmasıyla kararlar hızlıca alınabilecek 
böylece hamleler yapıldıktan sonra anlamaya çalışılmaya-
cak aksine daha proaktif bir yol izlenmeye başlanacaktır.

Bu zamana kadar yapılan saldırılara karşı savunma 
yapmak durumunda kalan Türkiye, artık yeni dönemde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dediği gibi taarruza geçme 
dönemine girmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sa-
dece askeri anlamda değil aynı zamanda ekonomik, tek-
nolojik, enerji ve siber güvenlik gibi kritik alanlar için de 
geçerlidir.

Türkiye değişen ekonomik paradigmaları önceden izle-
yip buna göre hamleler gerçekleştiriyor. Örneğin, Türkiye, 
Çin’den başlayıp, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Türkiye, 
Yunanistan üzerinden Roma’ya uzanan, 65 ülkede toplam 
21 trilyon dolar büyüklüğü olan ekonomileri birbirine üçü 
deniz, ikisi kara yolu olmak üzere beş güzergâhta bağ-
laması tasarlanan “Modern İpek Yolu” olarak duyurulan 
OBOR projesi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, 

(Osman Gazi Köprüsü), Üçüncü Havalimanı, 1915 Çanak-
kale Köprüsü bu projenin adımlarıdır.

Aynı şekilde güçlü bir ekonomik kapasite için enerji arz 
güvenliğinin de sağlanması gerekmektedir. Türkiye büyük 
enerji kaynaklarına sahip olmasa da büyük enerji kaynak-
larına sahip olan ülkelerin ve büyük enerji kaynaklarına 
ihtiyacı olan ülkelerin ortasında bulunmaktadır. Bu bağ-
lamda özellikle son dönemde bu konuda gerçekleştirdiği 
hamleler ekonomik kapasiteyi önemli ölçüde destekleyici 
niteliktedir. TANAP Projesi, Türk akımı Projesi, Kuzey Irak, 
İsrail, Mısır, İran gazının AB’ye ulaştırılması yönündeki 
projeler, Nükleer Santraller, HES Projeleri, Kömür ve ye-
nilenebilir enerji kaynakları projeleri bunlardan bazıları-
dır. 

Aynı şekilde dünya genelinde büyük bir değişim ve dö-
nüşüm yaşanırken ülkemiz de yaşanan sektörel problem-
leri inceleyerek yapılması gerekenlere değinerek ekono-
mik kapasitemizin sırını dayadığı KOBİLERİ inceleyerek 
sıkıntılarını ve çözüm önerileri ile ortaya koyacağız.

İstanbul Ticaret Odası’nın üyeleri arasında yaptığı araş-
tırma sonucunda sektörlerin yaşadıkları başlıca problem-
leri inceleyelim. Çünkü ekonomik kapasitemizin artması 
için ekonomimizin problemlerinin tespiti ve bunlara çö-
züm bulunması son derece önemli bir husustur. Aşağıda-
ki grafikte 2016 yılında sektörlerin yaşadıkları problemle-
rin oransal olarak dağılımı görmekteyiz.

“Ekonomik kapasitemizin artması için 
ekonomimizin problemlerinin tespiti ve bunlara 
çözüm bulunması son derece önemli bir husustur.”
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Gerek üretim, gerek ticari faaliyet gerekse hizmet faali-
yeti gerçekleştiren işletmelerimizin problemlerinin sırası 
değişse de ana omurga olarak birbirlerine benzemekte.

Problemlere bakıldığı zaman en başta tahsilât sorunu 
yaşandığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili işletmelerin tale-
bi çek yasasında geri dönme ve ödeme sorunlarını gideri-
ci düzenlemelerin yapılmasıdır. 

Aynı şekilde vergi yükü işletmelerin bir diğer önemli so-
runu olarak görünmektedir. Bu konuyla ilgili işletmelerin 
talebi özellikle dış ticarette rakip ülkelere benzer düzen-
lemelerin yapılması ve vergi oranları arasındaki farklılığın 
giderilmesi noktasındadır. 

Mevzuat sorunu devletin kendi yapacağı düzenlemeler 
ile düzeltilebilecek konu olduğundan dolayı kamu otorite-
si ile iş dünyasının talepleri müzakere edilmeli ve çözüm 
bulunmalıdır. Özellikle referandum ile beraber geçilen 
yeni sistem bu problemin daha hızlı bir şekilde çözülebi-
leceği bir sistem olduğu için reformları hızlı bir şekilde 
hayata geçirme avantajımız da bulunmaktadır. 

En önemli problemlerden biri de kalifiye eleman eksik-
liği olarak belirtilmektedir. Nitekim bu problem ülkemizde 
28 Şubat süreci olarak bildiğimiz olayların ülkemizin te-
meline konmuş bir dinamit etkisi yaptığı bir gerçektir. 28 
Şubat sonrasında meslek liselerinin etkisi zayıflatılmıştır. 
Bu açığı kapatmak için Kamu-üniversite-iş dünyası ortak 
çalışma yürütmesi gerekmektedir. Devletin iş başı eğitim 
ve mesleki eğitim kurslarını gerek iş arayan gençler ge-
rekse personel arayan iş dünyası doğru değerlendirme-
lidir. 

İşletmelerin yaşadığı bir diğer önemli problemlerden 
biri de talep daralması olarak belirtilmiştir. Küresel eko-
nomik milliyetçiliğin hızlı bir şekilde artış göstermesi ile 
berber ihracat bölgelerimizde yaşananlar (Suriye, Irak, 
Ukrayna coğrafyasında yaşanan savaş ortamı), AB’nin bir 
türlü kurtulamadığı ekonomik kriz talep daralması prob-

lemlerinin başlıca nedenlerindendir. Bu konuda başta 
Cumhurbaşkanlığı ve ilgili devlet kurumları sürekli ülke 
ziyaretleri gerçekleştirmekte ancak iş adamlarımız buna 
yeterince ayak uyduramamaktadır. Devletin ziyaret ettiği 
ülkelere pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin desteklen-
mesi ve artırılması gerekmektedir.

Firmaların yaşadığı bir diğer problem de finansman so-
runlarıdır. Tasarruf eksikliğinden kaynaklı olarak bir türlü 
arzu edilen seviyelere düşmeyen faiz oranları bir de ül-
kemize yapılan finansal spekülatif saldırılarla mücadele 
etmek zorunda kalmaktadır. Ancak bankaların ve finans 
kurumlarının faiz dışında aldıkları masraflar işletmelere 
ekstra yük getirmektedir. Bu konuyla ilgili devlet bir ta-
kım tedbirler alsa da bankalar yeni isimler üreterek bu 
paradan vazgeçmemekte ve işletmeleri zorlamaktadırlar.

Rekabet firmaların yaşadığı problemler arasında gö-
rünse de asıl olarak firmaların kendilerini yenileyici ve 
geliştirici bir unsur olarak görülmesi gerekmektedir. An-
cak işletmelerimiz rekabet denince fiyat rekabeti içerisine 
girmekte, kalite ve ar-ge konusunda üzerlerine düşeni 
yapmamaktadırlar.

“İşletmelerimiz rekabet 
denince fiyat rekabeti 
içerisine girmekte, kalite 
ve ar-ge konusunda 
üzerlerine düşeni 
yapmamaktadırlar.”
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Döviz kurundaki hareketlilik işletmelerin yaşadığı bir 
diğer problem olarak görünüyor. Ülkemiz 2013 yılı mayıs 
ayından itibaren türlü siyasi ve ekonomik saldırılara karşı 
direndiği için döviz kuru da bununla birlikte olumsuz etki-
lenmektedir. Bununla birlikte 2008 küresel finans krizinin 
ardından devasa bir parasal genişlemeye giden FED son 
yıllarda bu süreci tersine çevirmeye çalışmakta ve bu du-
rum da döviz kurunda önemli oynamalara yol açmakta-
dır. İşletmeler, özellikle dış ticaret yapan işletmeler, döviz 
kurunun etkisini azaltacak işlemleri alacakları finansal 
danışmanlıkla çözebileceklerdir. Aynı şekilde devletin 
yaptığı bir hamle olarak Merkez Bankasının hamlelerinin 
yanında Varlık Fonu’nun kurulması da bu konuda önemli 
bir adımdır.

Çalışmada da belirtildiği üzere küresel sistemde önem-
li ve köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Uluslararası iliş-
kiler çok yönlü rekabet temelinde ilerlerken çatışma ve 
çalışma aynı anda yürütülmektedir. Ülkelerde devletçi ve 
kapitalist/liberal yaklaşımlar arasında farklı yol arayışla-
rı devam etmektedir. Bir yandan Hard Power (Sert Güç) 
politikaları ile Soft Power (Yumuşak Güç) politikaları aynı 
anda yürütülmekte kamu diplomasisinde yeni uygulama-
lar ön plana çıkmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları, üniver-
siteler, özel sektör, kültürel ve sportif kurumlar yumuşak 
güç olarak yeni dönemde yerlerini almaktadırlar.

Küresel ekonomideki değişimlere ve bu süreçte Türki-
ye’nin ekonomik kapasitesini incelemeye çalıştık. Ancak 
unutulmaması gereken bir konu var ki o da; “ülkelerin 
yumuşak güç kapasitelerini tam olarak harekete geçire-
bilmesi noktasında din,  dil,  tarih, coğrafya gibi faktörler 
önemini korusa da, bölgesel ya da küresel güç olmak an-
cak nitelikli insan kaynağına dayalı yüksek katma değer 
üreten bir ekonomiye ve mülkiyetine sahip olarak ulusla-
rarası iş bölümünden nitelikli pay almak ile mümkün ola-
caktır.” (ŞENSOY, S., (2016), Bu bağlamda milletimizin de 
en az devletimiz kadar elini taşın altına koyması ve üzeri-
ne düşen çalışmayı yapması gerekmektedir.

“Uluslararası ilişkiler çok yönlü rekabet 
temelinde ilerlerken çatışma ve çalışma aynı anda 
yürütülmektedir.”
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Sermaye
Piyasaları

Sermaye piyasası, orta, uzun ve sonsuz vadeli fonların 
arz ve talebinin aracı kuruluşlar aracılığıyla ve menkul 
kıymetlere bağlı olarak karşılaştığı piyasadır. Serma-
ye piyasasında arz ve talep; sermaye piyasası araçları 
ve menkul kıymetler adı verilen araçlarla karşılanır. Bu 
araçlar ile piyasada alım satım gerçekleşerek ekonomik 
aktivite meydana gelmiş olur. 

Sermaye piyasasının ekonomik gelişmede önemli sa-
yılabilen bir yeri ve önemi mevcuttur. Bu piyasa ulusla-
rarası bütünleşme aracılığıyla risk çeşitlendirmesi yapa-
rak, ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Saint-Paul 
(1992), Deveraux ve Smith (1994) ile Obstfeld (1994) ser-
maye piyasalarının üstlendiği risk çeşitlendirme işlevinin 
risk paylaşımı yaparak; yüksek riske sahip yüksek verimli 
yatırımların finansmanına olanak sağladığını göstermiştir. 
Aynı zamanda tek başına ekonomiye yeteri kadar yararlı 
olamayan küçük tasarrufların sermaye piyasaları araçları 
ve menkul kıymetlere yatırılarak büyük yatırımlara dönü-
şebilmesine olanak tanıması sermaye piyasalarını eko-
nomiyi destekler niteliğe kavuşturmaktadır. Bunlara ek 
olarak sermaye piyasaları az gelişmiş ülkelerdeki yurtiçi 
tasarruf açığının kapanmasına yardımcı olabilir. Fertler 
açısından ise sermaye piyasası, tek başına gelir getiren 
bir yere yatırılamayacak kadar küçük fonların verimli yer-
lere yatırılmasına ve sahiplerine bir ek gelir getirmesine 
imkân sağlamaktadır. 

İlk olarak Avrupa’da yaşanan sanayi devrimi ve sömür-
gecilik hareketleri büyük anonim şirketlerinin ortaya çık-
masına ve bunların halka açılması neticesinde sermaye 
piyasalarının doğmasına neden olmuşlardır. Türkiye’de 
ise 1970’lerde başlayan küçük çapta halka arzlar sonrası 
sermaye piyasaları kavramı yavaş yavaş hayat bulmaya 
başladıysa da asıl olarak 24 Ocak 1980 kararları doğrultu-
sunda 1981 yılında çıkan Sermaye Piyasaları Kanunu ile 
resmi olarak başlamıştır. Yukarıda teoride bahsedildiği 
üzere bu tarihten sonra ülke ekonomik gelişim göstermiş, 

GSYİH 1980’de 67 Milyar Dolar iken 1990’da 150 Milyar 
Dolar seviyelerine gelmiş, dış yatırımlar ile büyüyen sa-
nayii sektörü öncülüğü ve ihracat destekleri ile ihracat; 
1980-2010 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde 3 Milyar 
Dolardan, 114 Milyar Dolara yükselmiştir. Bu artış, Tür-
kiye’yi dünyada en yüksek ihracat artış hızına sahip ülke 
yapmıştır. Benzer şekilde dışa açıklık oranları da 1980-
1984 yılları arasında yandaki Graf ik 1 de de görüleceği 
üzere %9’lardan  %22’lere yükselmiştir.

Sermaye piyasalarının ekonomik büyümedeki pozitif 
katkısı birçok deneysel çalışmalarla da ortaya konmuştur. 
O halde bir ülkenin ekonomik kapasitesini ölçmek istiyor-
sak sermaye piyasalarının durumu da dikkate alınmak 
zorundayız. Sermaye piyasalarını değerlendirirken ise 
toplam işlem hacmine bakarak derinliği ve büyüklüğü-
nü, piyasa kapitalizasyonuna (şirketlerin piyasa değerleri 
toplamı) dolar bazında bakarak da bu büyüklüğün hala 
yatırım çekebilir olma yeteneğini ölçebiliriz.

Ahmet Talha ÖZDEMİR
Marmara Üniversitesi
Avrupa Birliği İktisadı

(Yüksek Lisans)

Graf ik 1



13

İktisadi İdari Bilimler  Kulübü İktisadi İdari Bilimler  Kulübü

Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam işlem hacimle-
rine bakacak olduğumuzda Graf ik 2 de görüleceği üzere 
1998 de 65 Milyar Dolar seviyelerinden 2000 yılında, 1999 
sonunda gerçekleştirilen Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke statüsü kazanmasının 
etkisiyle ani ve biraz da suni yükselip 180 Milyar Dolara 
gelen bir işlem hacmi mevcuttur. Hemen ardından ülke-
mizin yüzleştiği ekonomik krizde ise tekrar eski seviyele-
re dönüşü izliyoruz. 2003 yılında tekrar yükselişe geçen 
toplam işlem hacmi sadece 7 yılda 4 kat artmış ve 2010 
yılından sonra 350-400 Milyar Dolar bandında seyretmiş-
tir. 2011 yılı sonrası para politikası değişikliği ile ekonomi-
de ‘’yumuşak iniş’ e geçilmesi sonrası Dolar/TL paritesi 
değerlenmiş ve işlem hacmi sayısal olarak artsa da mik-
tar olarak yatay bantta istikrarlı bir şekilde seyretmiştir. 
Bu seviyeler artık sermaye piyasalarında bir derinliğin ve 
büyüklüğün sağlandığını bize göstermektedir.

Bir de Borsa İstanbul’daki şirketlerin piyasa kapitalizas-
yonuna Grafik 3 ile baktığımızda 2012 yılı sonrası düşüş 
gözlenmektedir. Bu düşüş Dolar/TL’nin değer kazanması 
ve siyasi krizler ile açıklanabilir. Fakat yukarıda ele aldı-
ğımız toplam işlem hacmindeki yatay seyir göstermekte-
dir ki, piyasa kapitalizasyonundaki düşüş ağırlıklı olarak 
Dolar/TL’nin değer kazanması neticesindedir. Böylelik-
le; her geçen gün büyüyen ve gelişen Türk Şirketlerinin 
hisselerinin değişen kur ile ucuz ve cazip hale geldiğini 
görmekteyiz. 

Önümüzdeki dönemde yabancı başta olmak üzere, yerli 
ve yabancı yatırımcıların ülkemiz sermaye piyasalarına 
daha çok yatırım yapma potansiyellerinin varlığını, bu 
sayede sermaye piyasalarındaki gelişimin süreceğini ve 
ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam edeceğini 
çok rahatlıkla dile getirebiliriz. 

“Bir ülkenin 
ekonomik 
kapasitesini ölçmek 
istiyorsak, sermaye 
piyasalarının 
durumu da 
dikkate alınmak 
zorundayız.”

Graf ik 2

Graf ik 3
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Finans
Piyasaları

Türkiye’de katılım bankacılığı olarak da adlandırılan İs-
lami bankacılık, günümüz finans kurumlarından ülke eko-
nomilerine, yatırım finansmanından tüketici kredilerine 
kadar her alanda kilit rolü üstlenmiş faiz olgusuna alter-
natif sunan, tasarruf sahiplerinin tamamının muhatabı bir 
sistemdir. Türkiye’de ve dünyada hızla büyüyen bu finans-
man sistemi uzun dönemde iyi bir gelecek vadederek 
mevcut sistemdeki payını artırmakta, dolayısıyla Türkiye 
de büyüyen bir ekonomik güç olarak İslami bankacılığın 
gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. İslami banka-
cılık, klasik/ konvansiyonel bankalarla çalışmak isteme-
yen; faizden uzak duran tasarruf sahiplerinin fonlarını 
ekonomiye kazandırmak için kurulmuştur savı tam olarak 
doğru değildir. İslami bankacılık sistemi tüm fonların ta-
libidir ve faizin yarattığı toplumsal/sosyolojik problemler 
ile gelir dağılımında sebep olduğu adaletsizliğe karşılık 
alternatif bir sistem sunmaktadır. Faizin toplum çıkar-
larından önce birey çıkarlarını gözetmesi ve bu nedenle 
sosyal dayanışmaya mani olması, katılım bankacılığının 
geliştirilmesindeki önemin göstergesidir.  

Katılım bankacılığı yapısı itibari ile nominal işlemler 
üzerinden faaliyet göstermez, bu vesile ile kâr veya zarar 
üretmez. Bunun yerine ticaret ve üretim faaliyetlerine fon 
sağlamak veya direk bu işlemleri gerçekleştirmek sure-
tiyle ortaya çıkan kâr veya zararı müşterileriyle paylaşır. 
Bunun yanında, fon toplama ve kullandırma süreçlerinde-
ki farklılıklar dışında faizle ilgisi olmayan bütün konvansi-
yonel bankacılık hizmetlerini de sunarlar. Hâlihazırda ka-
tılım bankacılığı ismi, sistemde tasarruf sahiplerinin kâra 
ve zarara katılarak bankaya fon sağlamasından gelir. Aynı 
şekilde banka da fonları kullandırarak kendi girişimcisi 
veya üreticisi ile riske katılır. 

Modern anlamda katılım bankacılığın gelişimi 20. yüz-
yılda ihtiyaçlara cevaben çok hızlanmıştır. Bunun altında 
yatan sebeplerden biri sanayileşme hareketleri ile bir-
likte İslam ülkelerinde büyük yatırım finansmanı için ta-

sarrufların bir araya getirilme ihtiyacıdır. Bir diğer sebep 
ise 1970’li yıllarda hızla artan petrol fiyatları neticesinde 
İslam ülkelerinde biriken sermayenin ekonominin birçok 
alanına nüfuz edecek şekilde değerlendirilmesi ihtiyacıdır. 
Bunların yanı sıra, son on yılda yaşanan finansal krizler 
süresince konvansiyonel bankacılık sistemi başarısızlığa 
uğrarken faizsiz bankacılık sisteminin büyümeye devam 
etmesi, faizli finans sisteminin sorgulanmasına sebep 
olmuştur. Katılım bankalarının özünde faizsizliği temel 
alması ve reel varlıklara dayanarak yapılanması faizsiz 
finans sistemini daha güvenilir ve dayanıklı kılmaktadır. 

İslami bankacılığın önemli örneklerinden biri İslam Kal-
kınma Bankası’dır (Islamic Development Bank). Ülkemizin 
de kurucu üyesi olarak bulunduğu İslam Kalkınma Ban-
kası elli altı devleti çatısı altında toplayan, İslam dünyası-
nın en büyük finansman kuruluşu olarak karşımıza çıkar. 
Türkiye’nin bankaya sunduğu sermaye büyüklük itibariyle 
toplam sermayenin 6.45%’ini oluşturmaktadır ve Türkiye 
en çok katkı sağlayan 9. ülke olarak bankada söz sahibi 
sayılmaktadır.

Daha çok devletlerin büyük yatırımlarına finansman 
sunmasıyla ön plana çıkan İslam Kalkınma Bankası’nın 
yanı sıra, 1970’lerde özel katılım bankalarının da gelişi-
mi sürmüştür. Günümüzde dünyada aktif 420’den fazla 
katılım bankası vardır ve uluslararası katılım bankacılığı 
varlıkları, sadece 2010-2014 yılları arasında ortalama 16% 
büyüme göstermiştir ki bu büyüme rakamları önemli ül-
kelerdeki siyasi ve ekonomik dalgalanmalar göz önüne 
alındığında çok daha fazla önem arz etmektedir. Türkiye 
uluslararası katılım bankacılığı pazarındaki payını bu dört 
yıl içerisinde ekonomik ve politik değişimlere rağmen %5 
seviyesinde sabit tutabilmiştir. 2015 yılında katılım banka-
cılığı pazarında 52 milyar dolar varlığa sahip Türkiye’nin, 
Ernst & Young’ın tahminlerine göre, bu miktarı 2020 yılın-
da 93 milyar dolara çıkarması beklenmektedir.

Emin UĞURLU
İstanbul Üniversitesi

İktisat
(Yüksek Lisans)
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Görselde, katılım bankacılığında dünyada en çok paya 
sahip ilk 9 ülkenin uluslararası katılım bankacılığındaki 
payı (global) ve ülkelerdeki katılım bankacılığının ulusal 
finansal sistemdeki payı (ulusal) verilmiştir. Dikkatleri 
çeken kısım Türkiye’nin ulusal finansal sistemde katılım 
bankacılığına ayırdığı payın 5.5% olmasına karşılık global 
katılım bankacılığında 5.1% ‘lik yere sahip olmasıdır. Bu 
demek oluyor ki Türkiye’nin yurtiçinde katılım bankacılığı-
nın genel bankacılık sistemi içerisindeki payının artışıyla 
dünyadaki katılım bankacılığı sistemindeki payı da hemen 
hemen aynı oranlarda artacaktır. Yani, Türkiye yurtiçinde 
katılım bankacılığını desteklemeye devam ettiği, gelişimi-
ne katkıda bulunduğu takdirde diğer ülkelere nazaran bu 
sektörde büyümesi daha fazla olacaktır, nitekim Türki-
ye’deki finansal sistemin 95%’i kalkınma bankacılığı kap-
samı dışındadır. Türkiye’de aktif olarak işleyen 5 katılım 
bankası vardır. Bunlar aktiflerin büyüklüğü sırasına göre 
şunlardır; KuveytTürk, Türkiye Finans, AlbarakaTürk, Zira-
at Katılım, Vakıf Katılım.

Peki Türkiye ekonomik gücünü hızla artırırken ve güç-
lü bir finans merkezi olma yolunda ilerlerken, bu denli 
önemli ve giderek büyüyen katılım bankacılığı sistemini 
geliştirmek adına neler yapmaktadır? 2005 yılında “Özel 
Finans Kuruluşları” adından kurtularak “Katılım Bankası” 
statüsünü alan faizsiz finans kurumları için o tarihte yapı-
lan kanuni değişiklikler can suyu vazifesi görmüştür. Bu 
tarihte pazardaki payı 1% olan katılım bankaları, 2016 yılı-

Kaynak: World Islamic Banking Competitiveness Report 2016, Ernst And Young

na kadar pazarın %5’inden fazlasına sahip olmuştur. 2001 
yılında kurulan katılım bankalarının çatı kuruluşu olan 
Özel Finans Kurumları Birliği de, aynı kanuni değişiklikle 
“Türkiye Katılım Bankaları Birliği” adını almıştır. Birlik, ka-
tılım bankalarının haklarını korumak, gelişimlerine katkı-
da bulunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Devletin direk olarak katılım bankacılığını geliştirmek 
adına attığı adımlardan biri de, kamu bankalarının katılım 
bankacılığı yapmasına izin vermesidir. Bu hususta 2014 
yılında Ziraat Bankası’nın katılım bankası kurmasına mü-
saade edilmiştir. Ziraat Katılım Bankası’nın açılışından 
birkaç ay sonra da Vakıf Katılım Bankası kurulmuş ve fa-
aliyete geçmiştir.

İstanbul’un Finans Merkezi olması kapsamında yapılan 
düzenlemeler ve gelişmeler içerisinde katılım bankacılı-
ğına da yer verilmiş ve bu hususta kurumsal ve kanuni 
altyapı çalışmaları hızlandırılmıştır. 2014-2018 yıl aralığını 
kapsayan 10. Kalkınma Planı çerçevesinde katılım banka-
larına ilişkin 4 ana başlık altında politikalar belirlenmiştir. 
Bunlar sırasıyla şu şekildedir; Politika 1: Faizsiz finans 
sistemine yönelik mevcut algının iyileştirilmesi, Politika 
2: Faizsiz finans alanına ilişkin insan kaynağının geliştiril-
mesi ve literatürün zenginleştirilmesi, Politika 3: Faizsiz 
finans sisteminin kurumsal yapısının ve hukuki altyapısı-
nın geliştirilmesi, Politika 4: Faizsiz finans ürün ve hizmet 
çeşitliliğinin artırılması. 
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Politikaların başarılması hususunda çalışacak olan ku-
rumlar arasında TCMB, BDDK, YÖK, Maliye Bakanlığı, 
SPK, TKBB, Hazine Müsteşarlığı, Borsa İstanbul gibi ku-
rumlar bulunmaktadır. Bunun yanında, 2015 yılında faiz-
siz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile 
ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna da katkı 
sağlaması amaçlanan “Faizsiz Finans Koordinasyon Ku-
rulu” kurulmuştur. 

Katılım bankacılığının geliştirilmesi hususunda 
TKBB’nin 2015 yılında hazırladığı strateji planı, Türkiye’de 
katılım bankacılığının pazardaki payını 2025 yılı sonu iti-
bariyle 15%’e çıkarmayı amaçlamaktadır. Yukarıdaki gra-
fiklerde konvansiyonel ve katılım bankacılığının toplam 
varlıklarının 2025 yılı projeksiyonları yer almaktadır. Bu 
senaryonun gerçekleşmesi için  katılım bankalarının top-
lam varlıklarının GSYH’nin %20,5’ine ulaşması, bu oranın 
sağlanması için tarihsel büyüme oranının üzerine çıkarak 
dolar bazında 2015-19 yılları arasında %18,3 ve 2020-25 
yılları arasında 18,0% aktif büyümesi sağlanması gerek-
tiği görülmüştür. Katılım bankalarının büyümesi, hedef-
lenen oranların dışında doğal seyrine bırakıldığı takdirde 
ise 2025 yılı sonunda pazar payının 11% olması beklen-
mektedir.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye bü-
yüyen ekonomik gücünü katılım bankacılığı sistemini de 
geliştirerek sağlamlaştıracaktır. Ancak, katılım bankacılı-
ğının dünyadaki gelişim hızını yakalayabilmesi, ardından 
da bu gelişime öncülük edebilmesi için Türkiye’nin uzun 
vadeli stratejilerini ve desteklerini sürdürmesi gerekmek-
tedir. Katılım bankacılığının doğuşundan günümüze kadar 
faizsiz sistemin Türkiye gibi bir ülkede genel sistem içeri-
sindeki payının 5% olarak kalması düşündürücüdür. 

Kaynak: TKBB 2015-2025 Strateji Belgesi
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“Katılım bankalarının büyümesi, hedeflenen 
oranların dışında doğal seyrine bırakıldığı takdirde 
ise 2025 yılı sonunda pazar payının 11% olması 
beklenmektedir.”
18 Mart 2017 tarihinde TÜMSİAD Genel Merkezi’nde ger-
çekleştirilen Mostar Gençlik İİB Kampı’nda konuk edilen, 
farklı katılım bankalarında uzun yıllar üst düzey yönetici-
lik yapan Yunus Nacar’ın da belirttiği üzere, Türkiye ka-
tılım bankacılığında olması gereken konumdan uzaktır. 
Konvansiyonel bankacılık sisteminin Türkiye’de oturmuş 
bir yapıya sahip olması, katılım bankacılığının gelişimine 
engel teşkil etmektedir. Bu sebeple katılım bankacılığının 
ülkede payını artırabilmesi sistemin bilinirliği, güvenilir-
liği ve kurumsallığıyla bağlantılı olmakla birlikte ürün 
çeşitliliği ve ihtiyaçlara cevap verebilme kapasitesiyle de 
ilgilidir. Bunların gerçekleşmesi zaman alacaktır. Ancak 
Türkiye, uzun vadeli stratejiler geliştirmeye başlamış bir 
ülke olarak, katılım bankacılığına verdiği desteği sürdür-
düğü takdirde bu sistemi yurt içinde ve yurt dışında he-
deflenen konumuna taşıyacaktır. Daha dayanıklı ve halkın 
her kesimine hitap edebilen katılım bankacılığı sistemi, 
Türkiye’nin hedeflediği yüksek ekonomik güce doğru iler-
lediği yolda olmazsa olmazı, ihtiyaç duyduğu büyük yar-
dımcılarında biridir. 
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Yap İşlet 
Devret Modeli

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını sürdürebilme-
leri, ileriye dönük yaptıkları yatırıma ve bu yatırım doğ-
rultusunda ayırdıkları kaynaklara bağlıdır. Devletlerin 
bu gelişimleri doğrultusunda artan yatırım ihtiyaçları, 
kaynak (finans, tecrübe, zaman) sıkıntılarını beraberinde 
getirmektedir. İşte bu noktada kamuya  finans ve risk yü-
künü paylaşacak paydaşlar gerekmektedir. Yap-İşlet-Dev-
ret modeli bu finans ve risk yükünü kamudan almakta, bu 
yükü paylaştırarak azaltmakta ve aynı zamanda kalite ve 
tasarrufu arttırmaktadır.

Y.İ.D planlarının geçmişi 17. yüzyıl başlarına kadar da-
yanmaktadır. İlk Y.İ.D projesi 1854 yılında başlayan ve 
1868 yılında tamamlanan Süveyş Kanalı projesidir. Bu 
modelin gelişimi ise 1980’lerden sonra olmuştur.

Ülkemizde bu model ilk olarak 1984 yılında Mersin ya-
kınlarındaki Akkuyu Nükleer Güç Santrallerinin inşaası 
amacı ile teklif edilmiş, ikinci olarak da 1985 yılında Fatih 
Sultan Mehmet  Köprüsünün  yapımı ile gündeme gelme-
sine rağmen iki projede de uygulanamamıştır. İlk uygula-
ması 1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın gö-
rüşleri doğrultusunda Bodrum Havaalanının yapılışında 
kullanılmıştır.

Y.İ.D modeli kaynak sıkıntısı çeken kamunun vazgeçil-
mezi olmasının yanında kendi içerisinde bir çok avantaj 
ve dezavantaj barındırmaktadır. Modeli projenin yükle-
niciliğini ve belirli süre işletmeciliğini yapacak olan özel 
sektör cephesinden ele alırsak. Projeyi  yüklenen firma 
yaptığı bu yatırım sayesinde kendi sektöründe ki mar-
ka değerini ve itibarını yükseltecektir. Gerçekleştireceği 
bu proje iş hacmini artırarak iş sürekliliği sağlayacaktır. 
Proje bazlı değişen kâr marjları ile firma kâr ederek ve 
uzun süreli nakit akışı sağlamış olacaktır. Özel firmalara 
bu denli avantaj sağlayan bu model elbette ki kendi içe-
risinde risk de barındırmaktadır. Bu modelin uygulandığı 
projelerin sürelerinin çok uzun olması kendi içerisinde 

siyasal düzen ve komşu ülkeler ile ilişki gibi hızlı değişe-
bilen birçok parametre yüzünden yatırımı tehlikeye düşü-
rebiliyor. Bu projelerin kapsamı çok geniş olduğundan alt 
yüklenici firma yelpazesi de geniş oluyor. Bu firmaların 
kendi içlerinde barındırdıkları riskler projeyi etkiliyor. Tabi 
ki doğal afetlerde firmaların yüz yüze oldukları riskler 
arasında. Projenin sonuçlarının optimumun altında olması 
istenmiyorsa fizibilite çalışmaları ile risk yönetiminin sıkı 
tutulması gerekiyor.

Avantaj, dezavantaj durumuna kamu cephesinden baka-
cak olursak; bunlar kamunun finansal  yükünü azaltmak, 
dış borçlanma ihtiyacını ortadan kaldırarak dış borç yükü-
nü artırmamak, bütçe açığını engelleyerek enflasyon artı-
şını engellemek, kontrol ağını sık tutarak zaman tasarrufu 
sağlamak,  kaliteyi artırmak, yeni teknolojileri ülkeye ka-
zandırmak kamu için avantajlarıdır. Doğru kullanılmaması 
halinde bu model devleti belli başlı firmalara bağlı kılar 
ve sektörde tek elçilik sıkıntısı açığa çıkar.

Y.İ.D modelinde kamu projeye yönelik ihaleyi açar; iha-
leye katılan firmalar zaman, kalite, tecrübe ve maliyet ko-
nusunda birbirleri ile yarışır. İhale bu parametrelere bağlı 
olarak bir firmaya verilir. Bu firma finansmanı  kredi  ku-
ruluşlarından, kendi öz sermayesinden ve belirli bir kar 
marjı ile sponsor kabul ederek sağlar. Eğer proje konsor-
siyum tarafından alınmışsa bütçe firmalar arasında pay-
laştırılarak karşılanır.

Gelişmekte olan ülkemizin kalkınma hızına katkı sağla-
yan bu model, Varlık Fonu ile de birleştirilip finansman 
sıkıntısı sebebinden alınan kredilerle faize giden miktarlar 
önlenince kârlılığını hem kamu hem de özel firmalar için 
artıracaktır. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Os-
mangazi Köprüsü gibi mega projelerin gerçekleştirilme-
sini sağlayan Y.İ.D modeli daha bir çok projenin anahtarı 
olacaktır bizler için.

Burak AYDIN
Yıldız Teknik Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği
(4. Sınıf)
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Ekonominin 
Lokomotif i 
KOBİ’ler

Güç kelimesi birçok tanıma sahip bir kavramdır. Gün-
lük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız ancak mahiyeti 
üzerine belki de hiç düşünmediğimiz bir kavram. Güncel 
sözlükte;  

- Fiziksel, düşünsel ya da ahlaksal bir etki yapabilme; 
bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet: Kas gücü. 

- Bir olaya yol açan her türlü devinim, kuvvet, takat  
- Sınırsız, mutlak nitelik: Yaratıcının gücü. 
- Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik: Paranın gücü. 

Sivil toplum örgütlerinin gücü. 
- Bir aygıtın, bir düzeneğin iş yapabilme niteliği: Moto-

run gücü. 
- Siyasal, ekonomik, askeri vb. bakımlardan etki ve öne-

mi büyük olan her şey: Güçler dengesi.  
- Bir ulusun, bir ordunun vb.nin ekonomik, endüstriyel 

ve askeri potansiyeli: İnsan gücü.  
gibi anlamları güç kavramının geniş anlam yelpaze-

sinden konumuzla ilgili olan kısmı olarak sayılabilir. Biz 
bu yazıda özellikle güç kavramının iş yapabilme niteliği, 
ekonomik bakımdan etki ve önem derecesi ve ekonomik 
ve endüstriyel potansiyel anlamlarını değerlendirmeye 
çalışacağız. 

Yeni Dünya Düzeninde Güç Kavramı

Yeni dünya düzeni son zamanlarda herkesin diline yer-
leşmiş bir hal aldı. Gelişen her olay başında veya sonunda 
yeni dünya düzeni kavramına bağlanıyor. Aslında devlet 
kavramının ortaya çıkması ile birlikte tarih boyunca güce 
dayalı rekabet hep var olmuştur. Tarihin her aşamasında 
güce atıfta bulunulan faktörler farklı farklı da olsa, niha-
yetinde gücü oluşturan faktörü elde etmek ve buna dayalı 
olarak hükmetmek devletlerin temel politikası olarak ön 
plana çıkmıştır. Yeni dünya düzeni ise kadim güç faktörü-
nün yeniden konumlandırılmasını ifade etmektedir.

21. yüzyılın güç faktörü yeni dünya düzeninde küresel 
ekonomi olarak tanımlanmaktadır. 

“Dünya ekonomisinin küreselleşmesi etkilerini iki temel 
alanda göstermektedir: 

- Sermaye akımlarının serbestleşmesinin sonucunda 
sermaye, en çok para kazanabileceği alanlara ve yerlere 
gitmeye başladı. 

- Üretimin yer değiştirebilmesinin sonucu olarak da 
üretim en ucuza gerçekleştirilebileceği yerlere kaydırıl-
dı. Üretimin en ucuza yapılabileceği yerler, ucuz emek 
ve sağlanan vergi kolaylıkları nedeniyle başta Çin olmak 
üzere Uzakdoğu ülkeleriydi. 1980’lerden başlayarak ABD 
ve Avrupa sermayesi üretim merkezlerini bu ülkelere 
kaydırdılar. Çin ve diğer Uzakdoğu ülkeleri bir süre Ame-
rikalı ve Avrupalı firmaların üretim üssü olarak çalıştı.

Endüstri 4.0; asıl olarak imalat sanayiinde bilgisayarlaş-
manın en üst düzeye çıkarılması ve dolayısıyla üretimin 
yüksek teknolojiyle donatılmasını hedefleyen bir yaklaşım. 
Burada üç temel amaç güdülüyor: 

- Üretimde insan emeğinin en aza indirilmesi ve bu yol-
la üretimdeki hataların ortadan kaldırılması. 

- Üretimin en üst düzeyde esnekliğe kavuşturulması 
ve bu yolla tüketiciye özel ürün yapabilme imkânının elde 
edilmesi. 

- Üretimin hızlandırılması.
Bu amaçlara ulaşıldığında Çin ve diğer Uzakdoğu ülke-

lerinin ucuz emekle elde ettikleri rekabet üstünlüğü or-
tadan kalkacak. Üreticiyle tüketicinin anlaşması çok daha 
kolay olacak. Örneğin beyaz boya üzerine siyah puanlı de-
senleri olan bir otomobil isteyen tüketiciye, aşağı yukarı 
aynı fiyat kalıpları içinde kalınarak, özel üretim yapılması 
mümkün olacak. Üretim hızlanacak ve bu yolla siparişin 
beklenme süresi son derecede azalacak.” (Mahfi Eğilmez, 
Kendime Yazılar, Endüstri 4.0)

Recep SEZER
Leicester Üniversitesi  
İşletme Mühendisliği

(MBA)
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Güç Faktörü olarak KOBİ’ler

KOBİ’ler (Küçük ve Orta Boy İşletmeler) tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de ekonomik faaliyetlerin ana ak-
törleri konumundadırlar. Yine değişen piyasa koşullarına 
hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler 
arasında dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş 
alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellik-
leri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınması-
nın temel taşlarıdır.

Gelişmiş ülkelerin ulaştıkları ekonomik gelişmişlik 
seviyesini yakalamada KOBİ’lerin doğması, büyümesi, 
gelişmesi ve korunması için uygun ortamı hazırlayacak 
politikalar geliştirmekte ve uygulamakta olduğu dikkat 
çekmektedir. 

Ülkemizdeki KOBİ’lerin ekonomik faaliyetlerdeki payı 
incelendiğinde, TÜİK verilerine göre işletmelerin yüzde 
99,77’sini oluşturan KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 
78’ini, toplam katma değerin yüzde 55’ini, toplam satış-
ların yüzde 65,5’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini, 
toplam ihracatın yüzde 60,1’ini, toplam kredilerin yüzde 
24’ünü gerçekleştirmektedir. Bu rakamlar, KOBİ’lerin Tür-
kiye ekonomisindeki önemli rolünü açıkça göstermekte-
dir.

KOBİ’lerin Sorunları

KOBİ’ler Türk iş dünyasının en dinamik bölümünü teşkil 
etmektedirler ve hizmet ve imalat sektörlerinin hemen 
hemen tüm alanlarında faaliyet göstermektedirler. Bu 
önemli özelliklerinin yanı sıra, KOBİ’lerin karşı karşıya 
kaldıkları sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar ekonomi-
nin itici gücü olması istenen KOBİ’leri ekonomi üzerinde 
yük haline getirebilmektedir. KOBİ’lerin sağlıklı ve sürdü-
rülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmesinin önünde iki ana 
problem bulunmaktadır.

‘’KOBİ’ler (Küçük ve Orta 
Boy İşletmeler) tüm dünya-
da olduğu gibi ülkemizde 
de ekonomik faaliyetlerin 
ana aktörleri konumun-
dadırlar. Yine değişen piya-
sa koşullarına hızlı uyum 
yetenekleri, esnek üretim 
yapıları, bölgeler arasında 
dengeli büyüme, işsizliğin 
azaltılması ve yeni iş alan-
ları açılmasındaki katkıları 
gibi bir dizi olumlu özel-
likleri nedeniyle, ülkelerin 
ekonomik ve sosyal kalkın-
masının temel taşlarıdır.’’

- Recep Sezer
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Finansman Sorunları: Gerek öz kaynaklarının yetersiz-
liği gerekse ihtiyaçları olduğu noktada finansa ulaşabil-
me gerekse de ulaştıkları noktada finansman maliyetinin 
yüksekliği KOBİ’lerin hareket kabiliyetini sınırlamaktadır. 
Bu sorunların üzerine bir de tedarik zinciri yönetimi konu-
sundaki zafiyetlerin düşük kapasite ile çalışmaya sebep 
olması ve kaynakların stoklara yatırılıp hareketsiz kalma-
sı durumu eklenince KOBİ’ler ciddi anlamda likidite prob-
lemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. 

KOBİ’ler finansal sorunların sonucu olarak yeni tekno-
lojilere uyum sağlayamama ve yeni yatırım yapamama 
durumuna düşerek rekabetçi olamamaktadırlar.

Vizyonel Sorunlar:  KOBİ’ler yapısal anlamda stratejik 
yönetim süreçlerini gerçekleştiremedikleri ve pazarlama 
konusunda gerekli çalışmaları gerçekleştiremedikleri için 
rekabette geriye düşmektedirler. Ürünlerin pazarda ko-
numlandırılması, stratejik fiyatlama, rekabet analizi, ürün 
ve pazar çeşitlendirmesi, dış pazarlara açılma ve inovas-
yon konusundaki yetersizlikler KOBİ’lerin büyümesinde 
karşılaştıkları muhtemel diğer problemleri oluşturmakta. 

KOBİ’lerin ihracat kapasitelerine bakıldığında, KOS-
GEB’in ülke genelinde 50.000 firmayı kapsayacak şekil-
de yaptığı saha çalışmasına göre; firmaların ancak %35’i 
ihracat yapabilmektedir. Kaynakların yetersizliği ve bilgi 
eksikliği ihracatın önündeki en önemli engellerdir. 

Güçlü Türkiye’nin Güçlü KOBİ’leri

Türkiye’nin bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi bir 
ülke olma yolunda verdiği mücadelede iktisadi bağımsız-
lık büyük önem taşımaktadır. Güçlü Türkiye ancak güçlü 
ve bağımsız bir ekonomi ile var olacaktır. Güçlü ekonomi-

nin anahtarı ise üretken yapıda ihracat odaklı faaliyetler 
ve bu faaliyetleri icra edecek güçlü KOBİ’lerdir. 

Yukarıda iki ana kategoride sınıflandırdığımız sorunla-
rın çözümünde aşamalar kaydedildiğinde ülke ekonomisi 
üzerinde oluşturacağı pozitif etki gözle görülür hale ge-
lecektir. Mevcut sorunların çözümünde devletin yapması 
gereken ve hali hazırda yaptığı hamleler bulunduğu bi-
linmektedir. Ancak makro hamlelerin yanında işletmeler 
tarafından mikro hamlelerin de hayata geçirilmesi gerek-
mektedir. 

Çözümü kolaylaştıracak mikro hamleleri, takip eden ya-
zılarda daha detaylı ele almak üzere, şimdilik kısaca sıra-
layarak bitirelim.

- KOBİ’lerin hem finansmana dayalı hem de nitelikli iş-
gücüne ulaşma sorunlarını çözebilmek için genel olarak 
çok başarılı olamadığımız ortaklık ve beraber iş yapma 
kültürünün oluşması ve uzun vadeli sağlıklı ortaklıkların 
yaygınlaşması önem arz etmektedir.

- Satış ve pazarlama arasındaki fonksiyonel ve stratejik 
farkın anlaşılıp pazarlama faaliyetlerine yönelmek gerek-
mektedir.

- Kurumsallaşma kavramının arkasındaki felsefenin 
anlaşılması ve işletmeyi kurumsallaştıracak hamlelerin 
kademeli olarak hayata geçirilmesi önemlidir. 

- İşletmelerin kuruluş amaçlarına (vizyon ve misyon) ve 
en iyi yaptıkları işe odaklanarak o iş üzerinde uzmanlaş-
ması yaralı olacaktır.  

- Aile işletmeleri olarak KOBİ’ler, “Aile Anayasaları”nı 
oluşturup hayata geçirmeli ve gelecek kuşakların işlet-
melerinin devamlılığını sağlayacak şekilde eğitim almala-
rını sağlamalıdır.  
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Bölgesel 
Etkide Sivil 
Unsurlarımız

18. yüzyıl sonrası Avrupa devletlerini gözlerini daha 
fazla Asya ve Afrika’ya çevirmişlerdi. Sömürgecilik ve ta-
lan anlayışıyla her iki kıtanın da zenginliklerini elde etme-
ye çalışmışlardı. Bu amaca ulaşmak adına kirli bir siyaset 
ve zulüm sergilemişlerdi. Mazlumların kanına girmede 
birbirleriyle yarış eden bu devletler 19. yüzyılın başın-
da Osmanlı Devletinin yıkılması ve petrolün çıkmasıyla 
bu sefer hedeflerine Ortadoğu’yu koymuşlardı. 2. Dünya 
Savaşı sonrası güç yitiren Avrupa devletleri hem fiili sö-
mürgecilik anlayışını terk etmek zorunda kalmış hem de 
nüfuz alanlarının bir kısmını ABD’ye kaybetmişlerdi. Buna 
rağmen ABD öncülüğünde Batılı devletler yeni bir sömür-
gecilik anlayışı geliştirmişlerdi. Bu yeni modelde çeşitli 
istihbarat oyunlarıyla hedef ülke iktidarlarını avuçlarına 
alır, alamadıklarını ise darbelerle indirirlerdi. Yine bu sü-
reçte çeşitli manipülasyonlarla ekonomik krizleri tetikler-
ler, ülkeleri IMF gibi aracı kurumlarla borçlandırırlardı. 
Borçlarını ödeyemeyenlerin ise yer altı ve yer üstü zen-
ginliklerini kullanım haklarını elde ederlerdi.

Dünya savaşı sonrası toprakları batıda Yunanların do-
ğuda ise Ermenilerin işgali altında olan Osmanlı Devleti 
için bir çıkış yolu yoktu. Bütün bunlara rağmen Ankara 
Hükümeti Anadolu’yu elinde tutmayı başarsa da Irak ve 
Filistin bölgelerini İngilizlere, Suriye’yi ise Fransızlara 
kaybetmişti. Sonraki yıllarda yeni kurulan Türkiye böl-
gesel gücünü yitirirken 2. Dünya Savaşı sonrası ABD ve 
Sovyetler arasında bir tercih yapmak zorunda kalmış ve 
bu süreçte ABD’yi Sovyetlere yeğlemişti. Ardından gelen 
yıllarda ise Türkiye ‘de siyasi ve ekonomik krizler baş 
göstermiş, darbeler çağı başlamıştı.

80 sonrası kapalı bir ekonomik sistemden çıkıp Dünyay-
la entegre olan Türkiye ekonomik kapasitesini artırmaya 
başlamıştı. 2000 sonrası dönemde ise etkin bir dış politika 
inşa eden Türkiye bölgesinde söz sahibi olmak istemişti. 
Bölgesini çizerken de birer eski Osmanlı bakiyeleri olan 

Balkanlar ,Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya çeşitli 
bağlara sahip olduğu Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’yı da 
eklediğini tüm dünyaya ilan ediyordu. Yaşadığı bir çok de-
ğişim sonucu elde ettiğini deneyimi bölgesine aktarmak 
isteyen Türkiye, kendisine vurulan prangaları bir bir sö-
kerken artık bölgedeki oyunları da bozacağını iddia edi-
yordu. Bu iddiasını gerçekleştirmek isterken ekonomik ve 
askeri kapasitesini artırmakla beraber bölgeye de bir çok 
el uzatmaktadır. Bölgeye eğitimsel beşeri ve kültürel ya-
tırımlar yapan Türkiye bölgede etkisini artırmak için bir 
çok sivil unsurları da kullanmaktadır. Bu konudaki çeşitli 
adımları olmakla birlikte yine birçok fırsata sahiptir.

Yeni Türkiye’nin Algı İnşası

Elde ettiği haksız zenginliklerle eğitime ve araştırmaya 
yatırımlar yapan Batı, sahip olduğu bilimsel ve kültürel li-
derliğini kullanarak bir çok manipülasyon yapmıştır. Özel-
likle tarih alanında yapılanlar ile sömürdükleri milletlerin 
tarihlerini gerçeklerden sıyırıp yeniden şekillendirerek 
yaptıkları zulmü haklı çıkarmaya kalkmıştır. Yine tarihin 
yanlış yazımında bölge ülkeleri için Osmanlı Devleti top-
yekûn kötülenmiştir. Birçok tarih kitabında rastlayabilece-
ğimiz bu bulgulara bakarak Batı , geçmişi manipüle etme-
nin vermiş olduğu güçle bugüne dair bir algı mekanizması 
kurmuştur. İşte bunu düzeltmek adına Türk Tarih Kuru-
muna  ve misafir öğrenci kabul eden üniversitelere önem-
li bir iş düşmektedir. Özellikle Kurum Araştırma alanını 
genişletmeli ve bölgeye de hitap edebilmelidir. Geliştire-
ceği yeni tarihçilik anlayışını üniversitelerde uygulamaya 
koyabilmelidir. Bu safha da misafir öğrenciler anlayışın 
aktarılmasıyla da üniversiteler ilgilenmelidir. Ayrıca ku-
rum bölgedeki tarihçilerle işbirliğine gitmeli çeşitli meka-
nizmalar kurmalıdır. Özellikle kitapların yeniden yazımı ve 
bölgeye aktarımı mühim bir meseledir.

Ömer Şahin IŞIK
Boğaziçi Üniversitesi  

İşletme
(4. Sınıf)
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Geçmişin yanlışlardan arındırılması ile birlikte bölge ve 
Türkiye arasındaki iletişim kanalları geliştirilmeli daha 
etkili kullanılmalıdır. Türkiye’nin son yıllarda yapmış ol-
duğu adımlar takdire şayandır. Orta Asya’ya hitap eden 
TRT Avaz, Arap coğrafyasına hitap eden TRT El Arabiya 
ve Dünya ya açılan penceremiz olan TRT World kanalları 
ile sesimizi daha rahat duyurabiliyoruz. Bununla birlikte 
TRT’nin Fransızca bir kanal açması ile büyük bir fırsat 
gerçekleşmiş olacaktır. Böylelikle Afrika’da en çok kulla-
nılan 3 dil olan İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde-
ki kanallarla tüm kıta kapsama alanı içerisine girecektir. 
TRT’nin yapmış olduklarının yanı sıra Anadolu Ajansı da 
yapmış olduğu çalışmalarla büyük bir çıkış yakalamıştır. 
Özellikle bölge ülkeleriyle olan bilgi akışının güvenliğine 
yatırım yapılmalıdır.  Haber kaynak ve kanalların seçimi-
ne özen gösterilmesi gerekir. Bunun için Anadolu Ajansı 
daha fazla atılım göstermeli, yerelle olan bağını kuvvet-
lendirmelidir. Ayrıca bölgesel anlamda haber ajanslarında 
liderliği elde etmek için bölgesel altyapısını geliştirmelidir

Kültürel Aktarım

Abbasiler dönemindeki bilimsel sıçrayış eski Yunan fi-
lozof ve bilim adamlarının eserlerinin Arapçaya çevrildiği 
Beytül Hikme’nin kuruluşu ile açıklanır. Bu çerçevede biz-
ler de sahip olduğumuz edebi eserler ve bilimsel makale 
ve kitapları İngilizce, Arapça ve Fransızca başta olmak 
üzere diğer dillere çevirmeliyiz. Yine bölgedeki seçkin 

yazar ve eserleri Türkçeye çevirmeliyiz. Bu amaçla Türk 
Dil Kurumu ve Kültür Bakanlığı öncülüğünde bir tercüme 
odası kurulabilir. Ayrıca özel yayınevleriyle iş birliği kuru-
larak tercüme edilme sürecine dahil olmaları ve bölgeye 
pazarlanmasına katkı vermeleri sağlanabilir. Böylelikle 
kültürel etkileşim gelişecek ve Türkçeye olan ilgi de ar-
tacaktır. Yine Türkçenin yaygınlaşması ve öğrenilmesine 
katkı sunan Yunus Emre Enstitüsü de kültürün tanıtılması 
ve etkileşimi sağlamaktadır.

Kültürel aktarım ile ilgili dikkat çeken diğer bir alan 
ise dizi sektörüdür. Gelişen şartlar içerisinde dizilerimiz 
Balkanlar ve Ortadoğu bir kenara Latin Amerika da dahi 
izlenmektedir. Bu rağbet üzerine birçok fırsatlarla birlik-
te inşa edebileceğimiz iyi bir temeldir. Bu konuda en  iş 
yapımcılara düşmektedir. Yapımcılar artık dizi yapım aşa-
masında pazarlama stratejilerini belirlerken hedef kitle 
olarak sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı düşünmelidir. 
Ayrıca yapımcılar kendini tekrar eden yapımlar yerine 
konu çeşitliliğine gitmeli ve pazardaki rekabet koşullarını 
unutmamalıdır. Dizi sektörünün yakaladığı çıkışa rağmen 
film sektörümüz istenilen ivmeyi yeteri kadar elde ede-
medi.  Bununla ilgili film yapımcıları ve ilgili bakanlık iş 
birliğine gitmeli ve sorunların çözüme kavuşturmalıdır. 
Unutmamalıdır ki algı inşasında da en önemli unsurlar-
dan biri de dizi ve filmlerdir. Hazır dizilerimiz bölgeden 
rağbet görüyorken derdimizi anlatacak yapımlar sunmak 
bize çok şey kazandıracaktır.
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Eğitim Yatırımları

Gelecek kuşakların yetiştirilmesi mevzusunda bizim 
denklem dışı kalmamız mümkün değildir. Bu konuda 
sahada aktif faaliyet yürüten Maarif Vakfı açtığı okullar-
la bölgenin kaliteli eğitim ihtiyacına cevap vermektedir. 
Sadece elit insanların çocuklarına değil ayrıca yetenekli 
ve parlak çocuklara da hizmet götürmektedir. Götürdüğü 
bu hizmet ile bölge halkı ve eşrafında Türkiye’ye yönelik 
bir saygınlık uyandırmaktadır. Yetiştirdiği öğrencilerin ül-
kelerini akademik ve yönetim kadrolarına geleceğini dü-
şünürsek eğitimlerinin Batılı ülke okullarına bırakmamak 
mühim bir meseledir. 

Bölge eğitimine sunabileceğimiz bir diğer katkı ise 
yüksek öğrenim eğitimi için ülkemize gelebilecek misafir 
öğrencilere fırsatlar vermektir. Bu konuda Türkiye bölge 
ülkelerinin ilgili kurum ve bakanlıklarıyla iş birliği içeri-
sinde burslar vermelidir. Ayrıca Misafir öğrenciler uygun 
koşulların sağlanacağı proje üniversiteler geliştirilebilir. 
Türk ve Misafir öğrencilerin beraber eğitim göreceği bu 
okullarda eğitim dili Türkçe olmalıdır. Ayrıca Maarif Vakfı 
, Türk Sivil toplum kuruluşları ve onların bölgedeki ortak-
ları ile birlikte üniversitelerin tanıtımı yapılmalıdır. Türki-
ye’nin prestijli  ve kaliteli eğitim ile birlikte bölgede eğitim 
alanında öncü olması elzemdir. Unutmamak gerekir ki , 
Osmanlı Devleti ve Türkiye nice nesilleri eğitim için yurt 
dışına çıkanların Batılılarca devşirilmesine engel olama-
yarak kaybetmişti. Günümüzde hala Batının devşirme ça-
lışmalarına devam ettiğini bilerekten bölge için alternatif 
oluşturmak zorundayız.

100 yıllık bir boşluktan sonra Türkiye’nin yerini doldur-
ması gereken bir diğer alan da İslami ilimlerin eğitimidir. 
İslam aleminde ilmin sahih manada öğretilmesi noktasın-
da yaşanan sıkıntılar Batı tarafından suiistimal edilmekte-

dir. Batı sahip olduğu bütün mekanizmalarla İslam’ı kötü-
lemekte ve bir algı oluşturmaktadır. Nitekim son yüzyılda 
Batının türlü ayak oyunlarıyla İslamafobi kavramın ortaya 
çıkartması suiistimalin boyutunu gözler önüne seriyor. 
Bunu engellemek adına Diyanet İşleri Başkanlığına büyük 
iş düşmektedir. Öncelikle Diyanet Kurumu güçlendirilmeli 
büründüğü hüviyetin sınırları genişletilmelidir. Ardından 
Diyanetin sivil toplum kuruluşları ile oluşturacağı işbirliği 
ile bölgede yapılacak faaliyetlerin veremliliği artırılabi-
lir. Bu noktada diğer üzerinden durulacak meselede Os-
manlı medrese usulünün canlandırılmasıdır. Bu  konuda 
cumhuriyet döneminde dahi geleneği devam ettiren sivil 
toplum kuruluşlarına fırsat verilmeli ve tecrübelerinden 
istifade edilmelidir. Böylelikle bölgenin ihtiyaçlarına ce-
vap verebilecek kaliteli kurumlar oluşturulabilir ve sahih 
ilimle donanmış alimler yetiştirebiliriz. Bu konuda bölge-
deki yerel dinamiklerle işbirliğine gitmek gerekir. Ayrıca 
klasik ilmi eserlerin tekrardan basımı sağlanmalı Türkçe 
ve bölge dillerine tercüme edilmeleri de sağlanmalıdır.

“Hazır dizilerimiz 
bölgeden rağbet 
görüyorken derdimizi 
anlatacak yapımlar 
sunmak bize çok şey 
kazandıracaktır.”
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“Türkiye olarak büyük 
hayallerimiz var. Artık 
bölgemizde huzur 
ve refahı sağlamak 
istiyoruz. Adaleti 
tekrardan tesis etmek 
insanımızın ve kardeş 
halklarımızın acısına 
son vermek istiyoruz.”

İnsani Yardım 

Türkiye hem bölgeye hem de dünya da ihtiyaç sahi-
bi hangi ülke varsa oraya yardım elini devlet ve milleti 
ile ulaştırmaktan asla geri durmamıştır. Bu konuda di-
ğerkâmlığı ve geniş gönüllülüğü ile bütün çabasını sarf 
eden insanımız es geçemeyiz. Nitekim yurtiçi gayri safi 
hasılaya oranla en çok dış yardımın yapan ülke olmamız 
insanımızın bu gibi hasletlerinin birer kanıtıdır. Türkiye 
özellikle açlık, kuraklık, deprem ve sel gibi felaketlerde 
acil yardımı götüren ilk ülkelerden olması ile gönüllere 
girmeyi başarmıştır. Bu konuda AFAD, Kızılay ve Diyanet 
Vakfı’nın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımız da büyük 
bir özveriyle çalışmaktadır.

Acil yardımın dışında yapmış olduğumuz  yardımlarımı-
za baktığımızda kalkınmaya yönelik olan yardımlar göze 
çarpmaktadır. Misal olması açısından, kuraklık felaketi ile 
karşılaşan Somali’ye bir yandan acil gıda yardımı ulaş-
tıran Türkiye , öbür yandan ziraat okullarının açılması, 
ziraat mühendislerinin yetiştirilmesi ve balıkçılığa olan 
katkılarıyla kalkındırma faaliyetleri de yürütmektedir. Bu 
tür faaliyetler gelecek inşasında hem Türkiye hem de böl-
ge ülkeleri için önemli bir köşe taşıdır. Kalkınmaya baş-
layan ülkeler hem kendi ayakları üzerinde durabilmekte 
hem de Türkiye’nin ciddi birer ticari ortağı ve müttefiki 
olmaya aday olmaktadır. Şüphesiz TİKA bu konudaki ça-
lışmaları ile öne çıkmakta ve bölgeden de geniş takdir 
toplamaktadır. Ayrıca bölgedeki eski Osmanlı ve Selçuklu 
eserleri gibi tarihi eserleri onararak tarihi hafızaya katkı 
sunmaktadır. Ayrıca yerele temas eden faaliyetleriyle de 
Türkiye’nin tanınırlığının artmasına vesile oluyor. TİKA‘nın 
yaptığı faaliyetler ile görünürlüğü artan Türkiye daha ra-
hat gönüllere ulaşıyor.

Türkiye olarak büyük hayallerimiz var. Artık bölgemiz-
de  huzur ve refahı sağlamak istiyoruz. Adaleti tekrardan 
tesis etmek, insanımızın ve kardeş halkalarımızın acısına 
son vermek istiyoruz. Son yıllarda boynumuzdaki ağırlık-
lardan kurtuldukça başımızı kaldırıyor, kaldırdıkça da baş-
kalarının boynundaki ağırlıkları görüyoruz. Bu noktada 
tarihin bize yüklediği sorumlulukların farkındayız. Buna 
rağmen kapasitemizi tam anlamıyla koyamadığımızın da 
bilincindeyiz. İşte bizim meselemizde burada başlıyor. Ça-
lışmalı üretmeli ve paylaşmalıyız. Evet bölgede masada 
olmak istiyorsak askeri ve ekonomik olarak güçlü olmalı-
yız lakin sahada olmak istiyorsak sivil unsurlarımızla etki-
mizi bölgeye nüfuz ettirmeliyiz.
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Teknolojik 
Kapasite

Güç denkleminde teknolojik kapasiteyi tespit etmek 
ve ülkeler arası karşılaştırma yapmak için öncelikli ola-
rak önemli etkiye sahip bazı faktörler belirlenmeli ve 
bu faktörlerin bütününden bir sonuç çıkarılmalı. Fakat 
güç denkleminde teknolojik kapasite yerine koyacağımız 
bu sonuç somut başarılar üzerine olmalıdır, sahip oldu-
ğumuz potansiyel üzerine değil. Bu iş için 2002 yılında 
Teknolojik Başarı Endeksi isimli bir endeks hesabı orta-
ya konmuş ve ülkelerin somut olarak ortaya koydukları 
teknolojik başarıları hesaplanmıştır.

Teknolojik Başarı Endeksi(TBE) bize bir ülkenin tek-
nolojik gelişmesini ve dünyada teknolojik gelişmeleri ne 
kadar takip edebildiğinin göstergesidir. Bu endeks bir ül-
kenin kendisini başka ülkelere göre konumlandırmasında 
kullanılır.

TBE’nin hesaplanmasında dört adet temel etmen ele 
alınır. Yeni teknoloji üretilmesi, yeni teknolojilerin benim-
senmesi ve yaygınlaştırılması, eski teknolojilerin benim-
senmesi ve yaygınlaştırılması ve son olarak yeni teknoloji 
üretmek ve bu teknolojilerin benimsenme çalışmaları için 
gerekli insan becerisi oluşturmak.

TBE’nin özelliklerine bakacak olursak, TBE somut ola-
rak ortaya konmuş başarıyı ölçer, teknoloji alanında ne 
kadar çalışma yapıldığına veya teknolojiyi geliştirmek için 
ortaya konan politikaları hesaba katmaz. AR&GE çalışma-
larına ne kadar pay ayrılmış veya ne kadar para harcan-
mış buna bakmaz, onun yerine alınan patent miktarına ve 
lisanslardan ve telif haklarından elde edilen gelire bakar. 
Devlet politikaları, teknoloji üretimini ne kadar destekle-
diğini hesaba katmaz, onun yerine ileri teknoloji ürün ih-
racatını temel alır. Bu da tam olarak bizim güç formülüne 
koymak istediğimiz türden bir endekstir. TBE bir ülkenin 

potansiyel gücü yerine o anda mevcut olan somut kapa-
siteyi ölçtüğü için güç denklemindeki teknolojik kapasite-
yi tarif etmektedir. TBE’nin başka bir özelliği ise zamana 
bağlı değişimi göstermez. 5 yıl önce TBE’si 0,5 olan bir ül-
kenin TBE’sinin bugün 0,6 olması o ülkenin teknolojik ka-
pasitesini arttırdığını göstermez. Onun yerine TBE hesap-
landığı yılda ülkelerin kapasitelerini kıyaslar ve sıralar. 

TBE’nin hesaplanmasında kullanılan veriler

Teknoloji Üretimi hesaplanmasında bir ülkede alınan 
patentler ve telif haklarından elde edilen gelir ile lisans-
lardan elde edilen gelir kullanılır. Telif ve lisans gelirleri-
nin bu hesaba dahil edilmesinin sebebi geçmişte yapılmış 
olsa bile günümüzde bir piyasa değerine sahip olması, 
gelir elde etmeye devam etmesi ve bir gücü temsil etme-
sidir. Yeni teknolojilerin benimsenmesi ve yaygınlaştırıl-
ması hesaplanırken ihraç edilen ileri ve orta seviye tekno-
loji ürünleri temel alınmaktadır. İnsan becerisi oluşturma 
etkenini hesaplamak için ülke halkının ortalama eğitim 
aldığı süre ile yükseköğretimde kayıtlı bilim, matematik ve 
mühendis öğrenci sayısı kullanılmaktadır.

Teknolojik Başarı Endeksi değerleri dört gruba ayrılmış-
tır. TBE’si 0,5’ten büyük olan ülkeler lider grubundadır. Li-
der grubu en üst seviye kendini sürdürebilen teknolojiye 
sahip ve TBE’nin hesaplanmasında kullanılan 4 temel et-
mende yüksek başarıya sahiptir. TBE’si 0,5 ile 0,35 arasın-
da olan grup potansiyel lider grubudur. Bu grup teknoloji 
üretimi dışındaki üç etmende lider grubuna yakındır fakat 
teknoloji üretiminde lider grubunun altında yer almakta-
dır. 

Ömer Faruk ALICI
Marmara Üniversitesi  
Endüstri Mühendisliği

(4. Sınıf)
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TBE’si 0,35 ile 0,20 arasında yer alan ülkeler benimse-
yen gruptur. Bu grup teknolojik gelişmeleri takip eden 
gelişmekte olan ülkelerdir. Son grup ise dışlanmış grup-
tur. Bu grup yeni ve eski teknolojinin benimsenmesi ve 
yaygınlaşması konusunda geri kalmış ülkelerdir.

TBE bugüne kadar üç kere hesaplanmıştır. İlki 2002 yı-
lında hesaplanan TBE’de Türkiye listeye bile giremezken 
2009 yılında hesaplanan TBE sıralamasında 79. sırada 
olan Türkiye benimseyenler grubuna girmiştir. Sonuncu-
su 2015 yılında hesaplanan TBE’ye göre Türkiye 64. sıra-
da benimseyen grubun üst noktalarında yer almıştır.

Bir ülkenin teknolojik kapasitesini, gücünü ölçmek için 
aldığı patent miktarı, lisans ve teliflerden elde ettiği ge-
lir, ileri ve orta seviye teknoloji ihracatı, ortalama eğitim 
yılı ve yükseköğrenime kayıtlı matematik ve mühendis 
sayısı temel etmenlerdir. TBE’nin sadece somut başarıyı 
denkleme dâhil etmesi, AR&GE çalışmaları ve devlet po-
litikalarını denkleme katmaması bu etmenlerin teknolojik 
kapasiteyi etkilemediği anlamına gelmez. Fakat güç denk-
lemindeki teknolojik kapasitemizi arttırmak için AR&GE 
çalışmalarında patent, telif ve lisans alımı teşvik edilmeli.

“Teknolojik Başarı Endeksi(TBE) bize bir ülkenin 
teknolojik gelişmesini ve dünyada teknolojik 

gelişmeleri ne kadar takip edebildiğinin 
göstergesidir.”
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Her Pazar 11.00’de
Semerkand TV’de
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Yükselen Güç, 
Yükselen İrade

Bir devletin iç ve dış siyasetinde belirleyici ve düzenle-
yici rol oynayan siyasi seçkinlerin oluşturduğu güce siya-
si irade denir. Oluşan gücün isminden ziyade gösterdikle-
ri tepkiler ve yönlendirdikleri siyasi düzlem gücün siyasi 
iradesini gösterir.

Realist teorinin temel yapı taşını oluşturan ana unsu-
ru devlet faktörüdür. Bu faktör ele alındığında, devletin 
öneminin içinde siyasi iradenin de önemini görebiliriz. 
1980’lerden sonra liberal akımın güç kazanmasıyla devle-
tin dolayısıyla siyasi iradenin öneminin kaybedildiği ifade 
edilmiştir. Diğer bir yönden teknoloji ve iletişimin geliş-
mesiyle oluşan, küreselleşme kavramının dünyayı sınırsız 
bir düzlem haline getirdiğini, tek bir dünya devleti kavra-
mına gittikçe yaklaşıldığını ve bu süreçte iradenin artık bi-
reylere aktarıldığını iddia eden birçok düşünür vardır. An-
cak güncel konjonktüre bakıldığında son yıllarda Amerika 
Birleşik Devletleri dahil birçok Batı ülkesinde sağ partile-
rin hüküm sürmeye başladığını ve gelenekselci anlayışın 
dolayısıyla bireysel devlet anlayışının tekrar yükselmeye 
başladığını görebiliriz.

Değişen dünya yapısının yanı sıra Türkiye’deki siyasi 
yapının önemi ve gücünü analiz etmemiz gerekirse bu 
süreci geçmiş ve şimdi olarak iki kısımda anlatmamız ye-
rinde olacaktır. Öncelikle uzun süre gelişmekte olan ülke 
statüsünde kalabilen Türkiye hiçbir zaman gelişmemiş 
veyahut gelişmiş ülke statüsünde bulunmadığı için ge-
lişmekte olan ülkeler gibi siyasi iradesi her dönem ülke 

içinde önemli ve değerli olmuştur. Osmanlı devletinin son 
döneminden yakın tarihe kadarki süreci bir dönem olarak 
kabul edersek bu süreçte siyasi iradeyi şöyle açıklaya-
biliriz. İttihat ve Terakki yönetimi Sultan Abdulhamid’ten 
sonra siyasi iradede belirleyici unsur olmaktan ziyade 
Almanya gölgesinde bir irade belirleyerek ülkeyi hızlı bir 
yıkıma götürmüştür. Cumhuriyetin ilanı ile tekrar güçlü 
bir siyasi irade arayışına giden Türkiye, Atatürk’ün ölü-
münden itibaren gerek Sovyet Rusya tehdidinden gerekse 
Batı hayranlığından dolayı siyasi iradesini güçlü devletle-
rin gölgesinde idame ettirmeye çalışmış, bu gizleniş dış 
politikalarda belirsizliğe ve dalgalanmaya sebebiyet ver-
miştir. Dış dinamiklerin iç politikayı dahi belirlediği bu sü-
recin siyasi iradesi için Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu Stratejik 
Derinlik kitabında “ kimliksiz seçkinler, ülkelerini dünya 
gündeminde etkin bir konumda tutmak mesuliyetler ge-
tireceği için edilgen olmayı daha emin ve risksiz olarak 
görürler.” Diyerek tanımlamıştır. Bu tanımlamadan yola 
çıkarak uzun bir süreç boyunca risksiz görünen güçlünün 
yanında piyon olarak yaşama fikri siyasi iradeye cazip gel-
miş, çoğu zaman piyonluk yaptığımız güçlüler tarafından 
yüzüstü bırakılmış olsak da bu piyon vari siyasi irade fik-
rinden vaz geçilmemiştir. 1 Dönem dönem siyasi iradesini 
bağımsız yapmaya çalışan dünya gündeminde belirleyici 
rol oynamak isteyen seçkinler olsa da gerekli yapı ve gü-
ruh oluşturulamadığından dolayı piyon iradesi yakın geç-
mişe kadar devam etmiştir.

Bekir DAĞLAR
Marmara Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4. Sınıf)
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   İkinci dönem olarak yakın geçmişten günümüze ka-
darki süreci incelediğimizde ise eskiye nazaran tam ters 
istikamete bir yönelim, hareket olduğunu gözlemleyebili-
riz. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin hükümet 
etme yetkisini kazanmasından itibaren, bu tarihe kadar 
kullanılan siyasi irade anlayışı değişmeye başlamıştır. 
2003 yılından 2009 yılına kadar dış politika danışmanı ola-
rak görev yapan Ahmet Davutoğlu’nun Stratejik Derinlik 
kitabında da bahsettiği siyasi irade eksiklikleri gideril-
meye çalışılmış, seçilenler ve seçkinler güruhu edilgen 
yapıdan etkin hale geçerek bir piyon rolden dünya gün-
demini belirleyici role soyunmuştur. Daha önceki politi-
kaya benzer olarak Batı ilişkilerini devam ettirmek hatta 
daha da güçlendirmekle beraber, neredeyse bir asırdır 
sırtımızı döndüğümüz İslam coğrafyasının ve Sovyetlerin 
çöküşüyle ortaya çıkan Türki cumhuriyetlerin perdele-
ri aralanmış ve güçlü ilişkiler için zemin oluşturulmaya 
başlanmıştır. Mevcut Çin rejiminin uzun yıllardır uygula-
makta olduğu düşmanlarınla dahi ilişkilerini sürdürme 
mantığı da siyasi iradenin farkındalık göstermeye başla-
dığı bir diğer konudur. Dış politikada Türkiye’nin yapmış 
olduğu bu değişimler ve Batı ile beraber Doğu dünyasıyla 
da kaynaşma politikası meyvelerini vermeye başlamış ve 
Türkiye’yi piyonluk rolünden dünya gündemini belirleyici 
role terfi ettirmiştir. Burada muhakkak ki siyasi iradenin 
gücü yadsınamaz çünkü etken olma fikriyle yapılan bu 
politikalar direkt olarak siyasi iradenin gösterdiği çaba 
ve reaksiyonlar sayesindedir. Daha önceki siyasi iradeler-
de görülmemiş olan uzun dönemli kalkınma planları ve 
bu süreçte karşılaşılabilecek risklere karşı esneklik ya-
pısı şüphesiz siyasi iradenin etken olmak için gösterdiği 

çabalarına en büyük örneklerdendir. Ancak tabiri caizse 
neredeyse yüz yıllık kötürüm bir adama bir anda koşma-
sını öğretmenin imkânsız olacağı gibi yüz yıldır edilgen 
olmuş bir siyasi iradeye de bir anda gelişmiş devlet ol, 
dünya gündemini belirleyen ol çağrısı mantıksız olacak-
tır. Bu süreçte bu kötürümlülüğü yok edip ve kısa sürede 
Türkiye’nin gelişmişler arasında yerini alabilmesi için bir 
Epinefrin şarttır. 2 Siyasi irade de bu gerekliliğin farkında 
olacak ki gelişme ve büyüme sürecini bir anda arttırmak 
için parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine 
geçme kararı almıştır. Parlamenter sistemde bulunan iki 
başlılık sendromu hızlı gelişme ve yükselme için büyük 
engel teşkil etmekte ve siyasi iradeyi yavaşlatmaktaydı, 
bu iki başlılık ortadan kalkarak bu kötürümlük haline son 
verilmeye çalışılmıştır.

Tüm bu siyasi iradede gözlemlediğimiz değişimleri şöy-
le özetlemek mümkündür. İç yapıdaki sistem değişikliği, 
dış politikada Türk ve İslam coğrafyalarıyla güçlü ilişkiler 
kurulmaya başlanması, dini ve kültürel bağlar kullanıla-
rak bütüncül bir destek mekanizmasının oluşturulması 
şüphesiz siyasi iradenin köklerini düşünerek ve sağlamca 
adımlar attığını göstermektedir. Ayrıca küresel politik are-
nada ise piyonluk yerine ana taşlardan olmak gayesiyle 
stratejiler uygulandığını söyleyebiliriz.Kısacası siyasi ira-
denin eksiksiz mükemmel olduğunu söylemek bir yanılgı-
dan ibaret olsa da güncel konjonktürde yapılan hamleler 
gayet başarılıdır.
_____________________________________________
1 Bkz. Kıbrıs meselesinde ABD müttefikimiz olmasına rağmen Johnson 
mektubunda bunun tam tersi bir yol izlemiştir.
2 Adrenalin,
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Milli İrade Bağlamında 
Sivil Toplum 
Kuruluşları ve 
Endüstri 4.0

           İradenin belirlenmesinde toplumun ortaya koy-
duğu eğilim, modern devletlerde belirli tarih aralıklarında 
yapılan seçimlerle ortaya konmakta, seçim dışı dönem-
lerde de sivil örgütlenmelerle eleştiri, kontrol, baskı ve 
tavsiye araçlarıyla müdahalelerini gerçekleştirmektedir. 
Bu organizasyonlarla hem yönetim kontrol edilirken hem 
de halkın yönetimdeki etkililiği sürekli hale gelmektedir. 
Son 15 yıldır siyasi iradeden çok milli irade kavramını 
sıkça duyuyoruz. Milli irade ise kendi sınırlarımız içinde 
yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde vatandaşlık taşıyan 
bireylerin uluslararası aktörlerin politikalarına göre eği-
limini belirlemeyen; kendi koyduğu hedefler neticesinde 
eğitim, ekonomi, hukuk ve siyasetini inşa ederek ulus 
üstü eğilimlerde kendi iradesini ortaya koyabilecek bir 
güç olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu seçim dışı dö-
nemlerde milli iradenin de inisiyatifi olan sivil örgütlen-
melerin yaptığı çalışmalar tüm alanlarda siyasi iradeye 
destek sağlayarak varılmak istenen hedeflerde kolaylaş-
tırıcı etken olmaktadır. Milli irade olarak yaptığımız tanım-
lama bu sivil örgütlenmeler ile büyük bir organizasyonun 
eğilimi olarak ortaya çıkmaktadır. Makroekonomik dal-
galanmaların kendi seyrine göre savrulan bir ekonomik 
perspektiften sıyrılıp kendi potansiyelini keşfederek ve bu 
potansiyeline göre küresel çaptaki ekonomik değişimlere 
yön verebilecek üretim politikalarını ve yatırımların yönü-
nü belirleyen bir ekonomi sistemi kurmak gerekmektedir. 
Bu sistemin denetlenmesi, sistem için gerekli düzenle-
melerin yapılması ve politika üretimleri için sivil toplum 
kuruluşlarımıza büyük iş düşmektedir. 

Türkiye’de sivil toplum kavramı tartışmalarına 1990’lı 
yılların sonlarından başlayarak 2000’li yıllar boyunca da 
egemen olan bu çizgi sivil toplumu, çeşitli ekonomik, top-

lumsal ve siyasal işlevleri olan geniş bir alan içindeki ör-
gütsel yaşam olarak nitelemektedir ( TÜSEV, Uluslararası 
Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu II). Sivil 
toplum kuruluşu tecrübemizi genç olarak nitelendirebi-
liriz. Ancak STK’ların günümüz Türkiye’sindeki yeri artık 
yadsınamaz durumda. Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de uluslararası çapta çalışan kuruluşlar ve herhangi bir 
sektörel grup; meslektaşlarını ya da paydaşlarını ortak 
bir kurumda birleştirerek cemiyetleşiyor. Sektörlerinde 
yaşanan ulusal ve uluslararası problemleri teşhis etmek, 
çözüm önerileri sunmak, mevzuatta yaşanan sıkıntıların 
çözümleri için siyasi irade ile ortak çalışmalara girişiyor.

Sivil Toplumun Siyasi İradeden Beklentisi

Değişimin kaçınılmaz olduğu modern çağda ekonomik 
olarak devletlerden de büyük hale gelen ulus üstü ku-
rumlar yeni bir düzlemde ve yenilenen bir devlet ideolo-
jisi olarak tartışmaya açılmaktadır. Teknolojik gelişmeler 
yaşanırken devletler, dünyanın her tarafına uzanan bu 
şirketleri teknoloji devriminin de yardımıyla merkezileş-
tirmeye çalışmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Donald Trump’ın seçilmesi, Avrupa birliğinde Sağ ideo-
lojilerin tabanını genişletmesi, Vladimir Putin’in Avrasya 
politikasındaki keskinleşmeleri uluslararası ilişkilerde ve 
hukukta yeni sayfalar açmaktadır. Artık söz konusu dev-
letler; diğer devletlerle ilişkilerini gerçekleştirirken bunu 
uluslararası hukuktan daha ziyade kendi halkının beklen-
tilerini ve hedeflerini ön plana alarak yapmaktadır. Türki-
ye’nin bu değişime ayak uydurmak istemesi de; hukuksal, 
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik anlamda etki edecek 
bazı düzenlemelere gitmesine sebebiyet vermektedir. 

Abdussamed UÇARLI
Uludağ Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Yüksek Lisans)
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Ancak Türkiye’nin bu değişim sürecinde kendine yer 
edinmesini değerlendirebilmek için bazı noktalardan ko-
nuya bakış oluşturmak gerekmektedir. Tüm bunlar ger-
çekleşirken dünyada dönüşümün artık olmazsa olmazı 
diyeceğimiz sivil toplum kuruluşlarına düşen; hem eko-
nomik hem teknolojik hem de hukuksal görevlere vurgu 
yapmaktır. Öyle ki devletler artık fonlarla, ulus üstü şir-
ketlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla hem kendi vatan-
daşlarını hem de diğer devletlerin vatandaşlarını yönlen-
dirmekte ve hatta onlara yeni bir yol çizmektedir.

 
Endüstri 4.0 İle Tam Otomasyon ve Nitelikli İş Gücü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Sanko Üniver-
sitesinde bu yıl yaptığı konuşmada dikkat çekici husus 
Trump hükümetiyle birlikte ABD’nin ülke dışındaki dola-
rı geri ülkesine çağırmasından bahsetmesiydi. Trump’ın 
“Make America Great Again” politikasının sonucu olarak 
da göreceğimiz özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kur 
dalgalanmaları; dolar kurunun da yükselmesini berabe-
rinde getirdi. Özellikle Endüstri 4.0 ile tam otomasyonlu 
insansız üretime geçmeye başlayan Avrupa ve ABD’li oto-
motiv, Ar-Ge ve tekstil firmaları artık Uzak Asya’daki yatı-
rımlarını da geri çekmeye başladılar. Öyle ki yapay zekâ, 
küresel ihracat pastasından alınan pay, ulusal ekonomi-
deki milyarder sayısı ve endüstri faaliyetlerindeki enerji 
tüketimi miktarlarında Çin şu an ABD ve diğer endüstri 
devi ülkelerini çoktan geçmiş durumda. 

Yatırım, istihdam ve finans kaynaklarını kendi sınırları 
içinde tutmaya başlayan ülkeler sadece Çin’in değil özel-
likle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ucuz iş gücü 
ve transfer kolaylıklarını gelecekte tamamen önemsiz 
kılmaya hazırlanıyor. Yerli ve milli yatırım söylemlerinin 
üzerine düşmeye başlayan Türkiye siyasi iradesinin de 
artık bu trende kendini hazırlaması gerekli. Ülke içindeki 
yatırım, istihdam ve gelir dağılımı dengesizliğini ortadan 
kaldırmaya yönelik teşvik paketlerinin yanında bulut, in-
ternet ağları, yeni nesil endüstri ve geri dönüş trendine 
de kendini hazırlayacak politikalar izlemesi büyük önem 
arz etmekte. Yıllardır ülke ekonomisine kazandırılamayan 
kalifiye iş gücünün gelecek dönemde daha büyük sıkın-
tıları da gündeme getireceği aşikâr. Şirketler artık insan 
kaynaklarında dahi personel istihdam ederken iktisadi ve 
idari bilimler fakülteleri öğrencilerinden ziyade kendi sek-
törlerinin mühendislerini tercih etmeye başladılar. Bulut, 
internet ağı ve kodlamanın tüm üretim stratejilerini sara-
cağı 4. Endüstri devrimi sonrası firmalarında söz konu-
su beyaz yakalı iş gücü de yetersiz kalacaktır. Bu yıl lise 
müfredatlarına giren kodlama dersleri iyi bir adım oldu. 
Ancak bahsettiğimiz gibi bu iş gücünün mikro anlamda 
sektörel makro anlamda sanayinin tamamında otonom 
yönetim sistemlerinde gerekli yetiye sahip iş gücüne dö-
nüştürülememesi ekonominin küresel eğilime adaptasyo-
nunu yine büyük sıkıntıya uğratacaktır. Diğer bir olumlu 
adım savunma sanayiinde gerçekleştirilen atılımlar oldu.

“Değişimin kaçınılmaz olduğu modern çağda 
ekonomik olarak devletlerden de büyük hale 

gelen ulus üstü kurumlar yeni bir düzlemde ve 
yenilenen bir devlet ideolojisi olarak tartışmaya 

açılmaktadır.”
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İnsansız hava araçları, lazer silah-
lar ve yazılımların Türk mühendis ve 
coderleri ile yapılması gelecek için 
hazırlandığımızın göstergesi. İnsan-
sız hava araçlarının üretimi ilk olarak 
kamu teşebbüsüyle denense de özel 
girişim ile hayata geçirilen Bayraktar 
Taktik İHA Sistemi ile istenen başarı 
elde edildi. Robot, füze, askeri araçlar 
ve diğer teknolojik Ar-Ge çalışmaları 
üniversitelerin kuluçka merkezlerin-
de yoğunlaşmaya başladı. Bu da özel-
likle ABD’de olduğu gibi özel sektör 
yatırımlarının yeni nesil üretimlerde 
daha başarılı olacağının göstergesi-
dir. Ancak belli teşebbüslerin ve belli 
alanlardaki çalışmaların yanında üre-
timde bulunduğumuz tüm sektörlere 
bunu yaymamız gerekmektedir. En-
düstri 4.0’ı kaçırmayalım derken tek-
noloji ve Ar-Ge’nin sadece mekanik 
ve yazılımdan ibaret olduğu yanılgı-
sından kurtulmamız şarttır. Dünyanın 
en büyük tarım toplumlarından Hin-
distan’da son 16 yıldır 250 bin çiftçi 
intihar etmekte. Tohumunu aldığı 

sebze, meyve, tahıl hasadından bir 
sonraki sene için tohum elde edemi-
yor. Tüketim üretimi geçmiş durum-
da. Doğal gübreler bu tohumların ve-
rimliliği için yeterli olmuyor. Sadece 
Hindistan’daki bu çiftçiler değil tüm 
dünyadaki tarım üreticileri bu tohum-
ları aynı Tarım Ar-Ge merkezlerinden 
temin ediyor ve verimliliğini artırabil-
mek için çoğunluğu Kuzey Amerikalı 
yine aynı merkezlerden ilaç ve suni 
gübrelerini temin ediyor. Teknoloji 
ve bilimin merkezi Kuzey Amerika 
şirketleri çalışmalarını sanayi ve hiz-
met kadar tarıma da yoğunlaştırmış 
durumda. Hayvancılıkta süt sağma 
ve hayvan bakımı makinelerle; ahırın 
sıcaklık, nem ve havalandırma yöne-
timi tek tuşla gerçekleştiriliyor. Daha 
az maliyet ve 24 saat kontrol imkânı 
sağlanıyor. Bunun üretimi önemli ol-
duğu kadar bilinçlendirme yapılması 
ve farkındalık oluşturulması da bü-
yük önem arz ediyor. Türkiye’de de 
Turkcell’in Akıllı Tarım çözümleri, Vo-
dafone Çiftçi Kulübü programı üyele-

rine iletişim, devlet teşvik ve reform 
paketleri hakkında bilgilendirme, pa-
zarlama, aracısız satış işlemleri, yurt 
dışı anlaşmaları ve mobil teknoloji 
odaklı etkin çözümler sunuyor. Ak-
deniz Üniversitesi’nin nanoteknoloji 
çalışmalarıyla ürettiği Nanoixir adı 
verilen gübre ile bitkinin fotosentez 
hızı ve etkinliği artırılarak, bitkisel 
üretimde yüksek verim, ürün kalite-
sinde artış, tat ve aromada iyileşme, 
erken hasat ve depolama süresinde 
artış sağlanabiliyor. (Turkishtime 
Dergisi, Mayıs 2015)

Bu noktada siyasi iradenin politi-
kalarını hayata geçirecek kamu ku-
rumları kadar özel teşebbüsleri bün-
yesinde barındıran ve onlara hamilik 
yapan sivil toplum kuruluşlarına da 
büyük görevler düşmekte. Bünyele-
rindeki üye yatırımcıları bu noktada 
uyarmalı, özellikle Türkiye’de yatırımı 
olan veya olmayan Avrupalı firmala-
rın tedarikçisi KOBİ’lerin, inovasyona 
ağırlık vererek bu işletmeleri yeni 
trende hazır hale getirmelidir. 

“Türkiye’de yatırımı olan veya olmayan Avrupalı 
firmaların tedarikçisi KOBİ’lerin, inovasyona 

ağırlık vererek bu işletmeleri yeni trende hazır 
hale getirmelidir.”
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IMF’nin Türkiye 2016 beklentileri 1,4 iken çevresel so-
runlar, dünya ticaretindeki daralmalar ve bahsettiğimiz 
dönüşümler sebebiyle %1’i henüz geçebilmiş değiliz. 
Bahsettiğimiz noktalarda siyasi iradenin en büyük pay-
daşı milli iradenin inisiyatifi olan sivil toplum kuruluşla-
rımızın kamu reform ve teşvik paketlerinin yanında artık 
elini taşın altına koyup ülke üreticisinin vizyonunu geliş-
tirecek bilgilendirme, farkındalık, eğitim ve yönlendirme 
çalışmalarını hızlandırması gerekli.

Siyasi iradenin sık seçim süreci gündemlerinden sıydı-
rıldığı aşikâr. Artık gündemimize 4. Endüstri devrimini ve 
merkeze dönüş eğilimini taşıyamazsak tekstil ya da yan 
sanayi, her ne sektörde olursa olsun holdinglerimizden 
diğer bütün ölçekteki firmalarımıza kadar gelecekteki et-
kisi tahminimizden büyük olacaktır. Üretimde kalite, yeni 
gelişmelerde kalifiye iş gücü, bulut ve internet teknoloji-
leri, üretim süreçlerindeki hızlanma ve tüm gelişmeleri 
daha yakından takip ederek gündeme almamız mecburi.

“İnsansız hava 
araçları, lazer silahlar 
ve yazılımların Türk 
mühendis ve coderleri 
ile yapılması gelecek 
için hazırlandığımızın 
göstergesi. İnsansız 
hava araçlarının 
üretimi ilk olarak 
kamu teşebbüsüyle 
denense de özel girişim 
ile hayata geçirilen 
Bayraktar Taktik İHA 
Sistemi ile istenen 
başarı elde edildi. Robot, 
füze, askeri araçlar 
ve diğer teknolojik 
Ar-Ge çalışmaları 
üniversitelerin 
kuluçka merkezlerinde 
yoğunlaşmaya başladı. 
Bu da özellikle ABD’de 
olduğu gibi özel sektör 
yatırımlarının yeni 
nesil üretimlerde daha 
başarılı olacağının 
göstergesidir.”
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Türkiye’nin 
Askeri 
Kapasitesi

Klasik realistler güç kavramını caydırıcılık yeteneği ola-
rak tanımlar. Ulusal çıkar kavramı her zaman en önde 
gelmiş, güvenlik unsuru ve askeri unsurlar ön planda 
olmuştur. Bazı kaynaklara göre gücün kaynaklarını; coğ-
rafya, doğal kaynaklar, endüstri, askeri kaynaklar, nüfus, 
ulusal karakter, ulusal moral, diplomasi ve hükümetin et-
kinliği olarak belirtmektedir.

Mansbach ve Fergusan gibi düşünürler siyasal realiz-
min temel varsayımları arasında; uluslararası ilişkileri 
güç ve barış için yapılan mücadele olarak tanımlamışlar-
dır. David Baldwin’in ulusal güç unsuru yaklaşımına göre 
güç imkân-kaynak odaklıdır. Gücün kaynak odaklı olarak 
yaklaşımı; bir ülke geniş toprağa, askeri güce, ekonomik 
güce, doğal kaynaklara, büyük nüfusa ve sosyal düzlem-
de istikrara sahipse eğer güçlüdür. Bu yaklaşım kaynak 
odaklı olarak güce baktığı için güç, öngörülebilir, tahmin 
edilebilir, somut verilere dayanır.

Waltz, büyük askeri bir donanımın ve askeri başarıla-
rın, ülkenin imajını yükseltme garantisi olduğunun altını 
çizmiştir.

21. Yüzyılda teknolojik ve bilimsel kapasite, ekonomik 
büyüklük, yumuşak güç ve uluslararası iletişim ağlarını 
kontrol edebilmek, güç olarak ön plana çıkarken; askeri 
kapasite de bir ülkenin güvenliğini kontrol altında tutma-
nın en önemli unsuru olarak hala önemini korumaktadır.

Tarihin geçmiş dönemlerinde sert güç ve askeri kapasi-
tenin öncelikli gereksinim olduğu gerçeğinin yanında; gü-
nümüz ulusal ve uluslararası güvenlik bağlamında, askeri 
kapasite olmazsa olmazlardandır.

Güvenlik amacının yanında bir ülkenin, askeri kapasite-
sinin, çekicilik unsuru olarak da görünebileceği bilinmek-
tedir.

Bir ülkenin sahip olduğu askeri güç, yumuşak gücüne 
ilaveten onun ciddiye alınmasını sağlamaktadır. Bu ba-
kımdan düşünülürse, askeri teknoloji ve büyüklük, çekici-
lik ve cezbetme etkisi yaratma potansiyeline sahiptir. 

Askeri kapasite, dünya tarihi boyunca devletlerarası iliş-
kileri belirlemede en önemli faktörlerden birisi olmuştur. 
Bu kapasite de üstün olan devletler ve toplumlar tarihte 
isimlerinden çokça söz ettirmişler ve tarihin seyrini değiş-
tirecek hamlelerde bulunmuşlardır. Bu hamlelerde Türk-
lerin ismi defaatle zikredilmiştir.

Türk askeri tarihinde ilk teşkilatlı ordu MÖ 209 yılında 
Asya Hun İmparatorluğu Hanı Mete Han tarafından kurul-
muş olup bu tarih Türk ordusunun ve Türk Kara Kuvvet-
lerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Mete Han 
tarafından kurulan ilk daimi Türk ordusu 10’lu teşkilat 
sistemine göre oluşturulmuştur. Söz konusu bu teşkilat, 
ufak değişikliklerle bütün Türk devletlerinde varlığını sür-
dürmüştür.

1071 yılında Malazgirt zaferiyle kapıları açılan Anado-
lu topraklarına giren Türkler Anadolu Selçuklu Devletini 
kurmuşlardır. Türklerde Deniz Kuvvetlerinin tarihi Ana-
dolu Selçuklu Devleti ile başlamıştır. 1071 Malazgirt za-
ferinden sonraki 10 yıl içinde öncü Türk beyleri Ege ve 
Marmara kıyılarına ulaşmıştır. Türkleri açık denizlerle 
tanıştıran ilk öncü beyi Emir Çaka Bey olmuş ve ilk Türk 
donanması onun zamanında denize indirilmiştir. 19 Mayıs 
1090 tarihinde Çaka Bey’in Bizans donanmasını yendiği 
Koyun Adaları Zaferi Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş ta-
rihi olarak kabul edilmiştir. 1

Selçuklunun ardından kurulan Osmanlı İmparatorluğu 
Türk tarihinin altın bir sayfası olmuştur. 3 kıtaya yayılan 
ve yaklaşık 24 milyon km2 toprağa hükmeden Osmanlı 
İmparatorluğu askeri kapasite olarak tarihi boyunca etkin 
ve saygın bir konumda olmuştur. İmparatorluğun son yıl-
larında 1911 de kurulan Tayyare Komisyonu dünyanın ilk 
hava kuvvetlerindendir ve Türk Hava Kuvvetlerinin kuru-
luşu olarak kabul edilmiştir.

Raşit AKTAY
Yıldız Teknik Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(2. Sınıf)
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Günümüz Türkiye Cumhuriyeti askeri kapasitesine bak-
tığımızda resmi olmayan rakamlara göre 410.500 aktif 
asker bulunmaktadır. Kara kuvvetleri envanterinde 3778 
tank,7550 zırhlı savaş aracı bulunmaktadır. Hava kuvvet-
lerinde toplam 1007 uçak mevcuttur. Deniz kuvvetlerine 
geldiğimizde ise toplam 194 donanma gücüne sahip oldu-
ğumuz görülmektedir. TBMM Plan Bütçe komisyonunun 
açıkladığı rakama göre 2017 yılında savunma sanayine 64 
milyar 306 milyon 50 bin TL ayrılmıştır. Türk Silahlı Kuv-
vetleri NATO’nun en büyük 2. Dünyanın ise en büyük 8. 
Askeri gücü olarak kabul edilir. 2

Askeri kapasite belirlemede sadece rakamlar söz konu-
su değildir. Etkinlik ve tecrübe gibi faktörler de önemlidir. 
Türk Silahlı kuvvetleri son zamanlarda PKK, PYD, DAEŞ 
ve birçok terörist gruba karşı sınırları içinde ve sınır öte-
sinde mücadele etmiş ve gerilla savaşlarında hendek vb. 
birçok stratejide tecrübe kazanmıştır. Bu hususta Avrupa 
ülkeleri de dâhil birçok ülkeden kendilerine bu tecrübeyi 
aktarmamız için talepte bulunmuşlardır.

Askeri kapasitede en önemli etkenlerden biriside tek-
nolojidir. Yeni teknolojik gelişmelere ve konjonktürel de-
ğişimlere ayak uyduramayan askeri yapılar zamanla içe 
dönük politik hesapların ve kaynak israfının aracı haline 
dönme riski taşırken, yerinde ve zamanında alınan strate-
jik kararlarla kendini yenileyebilen ve toplumsal doku ile 
bütünleşen askeri kapasite kullanımları ülkelerin uluslar 

arası güç hiyerarşisinde daha üst basamaklara çıkarlar. 3 
Güçten oluşan bu basamakları İngiliz yazar Tony Buzan 
yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde sıralar: Süper güç, 
Büyük güç, Bölgesel güç. Buzan’a göre süper güç; sahip 
olduğu birinci sınıf askeri-politik kabiliyetler ve bunları 
destekleyen ekonomisi ile uluslararası güvenliğin aktif 
oyuncusu, her istediği bölgede tehdit, garantör, mütte-
fik veya müdahaleci konumundadır. Bu yönünün dışında, 
uluslararası toplumu kendi yanına çekecek evrensel de-
ğerleri sahiplenmiştir. Büyük güç ise bütün sektörlerde 
süper güç ile yarışacak kabiliyetlere sahip değildir ve 
dünya çapında karşı karşıya gelme riski olduğunda, güç 
kullanımı ve isteklerinde orantılı olmak zorundadır. Böl-
gesel güçler ise kabiliyetleri ancak belirli bir bölge için 
etkili olan, küresel gelişmelerin pek çoğuna katılamayan 
güçlerdir. Bu güçlerin konumları ve ne istedikleri küresel 
hesaplamaların dışında tutulur. Örneğin, Soğuk Savaş dö-
neminin Vietnam, Kore ve Mısır’ı böyle bir konuma sahipti. 
Ancak, bölgesel güç olma konumunda olmayan ülkeler 
içinde sınırlı da olsa bölgesinde etkili olan ülkeler için ‘alt 
bölgesel güç’ diyebiliriz. Buzan, böyle bir kategoriye yer 
vermemekte ve bu ülkeleri bölge içi ülkeler olarak adlan-
dırmaktadır. Buzan, ayrıca bazı ülkeleri bir kaç bölgenin 
güçlerini ayırması nedeni ile tampon ya da birkaç bölgeye 
ait olmakla birlikte, tecrit edici olarak tanımlamaktadır. 4
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Buzan 2000’li yılların başında Türkiye’ tecrit edici güç 
kategorisinde tutmuştur. Belki o yıllar için bu doğru olsa 
da günümüz Türkiye’si için bunu söylemek tamamen yan-
lış olur. Son yıllarda savaşsız bir günün olmadığı Orta 
Doğu da Türkiye hem sınırlarını terör tehdidinden uzak 
tutmak, hem de o bölgelerde yaşayan insanların bu ör-
gütlerden gördüğü zulme dur demek için Fırat Kalkanı 
gibi operasyonlar başlatarak bölgede aktif bir rol almıştır.

18 Şubat 1952 tarihinde NATO’ya katılan Türkiye, silah-
lı kuvvetlerinde modernizasyon çalışmaları başlatmıştır. 
TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), 1980’li yılların sonunda ye-
niden yapılanma sürecine girmiş, caydırıcılık niteliğinin 
korunmasının yanında, her türlü risk ve tehditlere karşı 
hazır olmak amacıyla, kendisini sürekli yenilemektedir. 

Ülkemizin bu tip büyük çaplı operasyonları başlata-
bilmesi askeri kapasitesinin iyi bir konumda olduğunun 
göstergesidir. Ekonomik ve teknolojik anlamda gelişen 
ülkemiz, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN vb. kuruluş-
larının ortaya sunduğu askeri teknolojilerle savunma sa-

nayimizde millileşme adımları attık. Vatan hainlerinden 
temizlenip millileşen savunma sanayimizle buluşan şanlı 
ordumuz, daha etkin, daha caydırıcı, daha saygın olacaktır.

Son dönemde bir çok ülkeyle askeri anlamda iş birliği 
antlaşmaları yürüten Türkiye Rusya’dan S-400 füzeleri sa-
tın alınması konusunda antlaşmaya varırken diğer yandan 
Türkiye’nin kendi hava ve füze savunma sisteminin geliş-
tirilmesi için Fransız ve İtalyan şirketleri ile mutabakat 
imzaladı. Diğer yandan ise Türk savaş uçağı yapımı için 
İngiltere ile antlaşma imzaladı.

Bugünkü durum itibariyle, kamu üreticileri ağırlıklı ol-
makla beraber, kara ve deniz araçları ile elektronik ve 
yazılım alanlarında özel sektör yatırımları bulunmakta-
dır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, projeler yürütmekte, 
TSK’nin ihtiyaç duyduğu savunma teçhizatları sağlanır-
ken, savunma sanayinin geliştirilmesi mümkün olmakta-
dır. Her geçen gün askeri kapasitesini artıran Türkiye ge-
rek bölgesinde gerekse küresel anlamda önemli bir güç 
olduğunu her geçen gün dünyaya göstermektedir.

“Türk Silahlı kuvvetleri son zamanlarda PKK, 
PYD, DAEŞ ve birçok terörist gruba karşı sınırları 
içinde ve sınır ötesinde mücadele etmiş ve gerilla 

savaşı dâhil birçok stratejide tecrübe kazanmıştır.”

1 http://www.tsk.tr/TskHakkinda/Tarihce   2 http://askerigucu.com/
3 AHMET DAVUTOĞLU STRATEJİK DERİNLİK 4 Journal of Strategic Studies  2008
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Enerjide Dışa 
Bağımlılık 
Bitecek mi?

 Enerji, ülkemiz ekonomisi için önemli bir unsurdur. 
Dünya devletleri ve uluslararası kuruluşlar enerji kay-
naklarını (petrol, doğalgaz, kömür vb.) elde etmek için 
birbirleriyle yarışmaktadır. Enerji, sanayileşmenin alt 
yapısı ve günlük hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu 
nedenle, enerji ihtiyacı ulusal ve uluslararası gündemde 
oldukça önemli bir yer tutar. Enerji kaynaklarının tükene-
bilir olması, dışa bağımlılık ve çevresel etkiler sebebiyle; 
günümüzde ülkeler için güvenli, yeterli miktarda, ucuz ve 
temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal hayatın temel 
problemleri arasında yerini almaktadır. Sanayisi, ekono-
misi ve nüfusu ile hızla büyümekte olan ülkemizde pa-
ralel olarak enerji ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bu ne-
denle, ithal edilen ve üretilen enerjinin yüksek verimle 
kullanılması, mevcut enerji kaynaklarının yanı sıra alter-
natif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ait kapasitenin 
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Enerji Koridoru Türkiye

 Türkiye’nin ekonomik büyümesiyle eş zamanlı ilerleyen 
enerji ihtiyacının büyümesi ve bu ihtiyacın karşılanması, 
enerji politikalarının yalnızca bir kısmı. Evet, Türkiye eko-
nomisinin büyüme için enerji ihtiyacı var. Ancak bölgesel 
enerjide söz sahibi olma, oyun kurucu olma Türkiye’nin 
ekonomik büyüme hedefini aşan daha büyük bir hedef. 
Bunun için de Türkiye’nin enerji konusunda bölge içinde 
ve bölge dışında kurduğu ortaklıklar büyük önem taşıyor. 

 Türkiye’nin bulunduğu lokasyon itibariyle Azerbaycan, 
İran, Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin sahip 
olduğu petrol ve doğalgaz coğrafyasının merkezinde bu-
lunduğunu biliyoruz. Türkiye’nin bir tarafında dünyadaki 
enerji rezervlerini ihtiva eden coğrafyayı, diğer tarafında 
ise enerji tüketim pazarını bulundurduğunu görüyoruz. 

Bu ülkelerle ortaklaşa hayata geçirilecek büyük proje-
ler (TANAP ve Türk Akımı gibi), Türkiye’nin enerjide mer-
kez ülke rolünü güçlendirecek. Bununla beraber, Türkiye, 
enerji arz ve talep eden ülkeler arasında sadece geçiş ül-
kesi görevini üstlenmek istemeyecek. Aynı zamanda enerji 
fiyatlarının belirleneceği, ülkelerin uluslararası enerji pa-
zarlarına ulaşabileceği, enerji transfer güvenliğini sağla-
yabileceği bir rol üstlenecektir. TANAP, bu noktada böl-
gede farklı enerji işbirlikleri ve ortaklıklar için başarılı bir 
örnek olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin Enerji Yatırımları

Türkiye geçtiğimiz on yılda Ekonomik Kalkınma ve İşbir-
liği Örgütü (OECD) üyeleri arasında enerji talep artışının 
en hızlı gerçekleştiği ülkeler arasında da başı çekti. Bir 
ülkenin gelişmişlik seviyesini ortaya koyan en önemli gös-
terge ‘enerji tüketim miktarı’ olarak kabul ediliyor. Büyü-
me potansiyeline bağlı olarak ülkemiz, dünyadaki en hızlı 
gelişen enerji pazarı konumunda. 

 Türkiye’nin enerji talebinin 2023’e kadar her sene yüz-
de 6 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Deloitte Türki-
ye’nin yaptığı bir araştırma Türkiye’nin yapması gereken 
yatırımın maliyetine dikkat çekiyor. Araştırmaya göre uz-
manlar, önümüzdeki altı yıl içerisinde enerji talebini kar-
şılamak için 100 milyar dolar yatırım yapılması gerektiğini 
vurguluyor. 

  Türkiye her geçen gün yeni bir projeyi hayata geçiri-
yor. TANAP’ın yanı sıra projesine yeni başlanan Türk Akı-
mı, Türkiye’nin özellikle Batı hattı özelinde yaşanabilecek 
krizleri elimine etmek için önemli bir proje; 2019 itibarıy-
la inşaatın başlaması planlanıyor, projenin ilk kısmının 
2021’e yetişmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Akdeniz’de or-
taya çıkan gaz için de çalışmalar başladı. Doğu Akdeniz 
gazı sadece Türkiye için değil bölge ve Avrupa için de çok 

Halil ACAR
Marmara Üniversitesi

İnsan Kaynakları Yönetimi
(Yüksek Lisans)
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önemli bir alternatif. Teknik düzeyde görüşmeler başladı. 
Önümüzdeki dönemde gelişmelere şahit olacağız.

Birkaç ay önce Türkiye’nin Tuz Gölü’ndeki en büyük 
doğal gaz depolama tesisi tamamlandı. Tesis, yerin 1400 
metre altındaki tuz yapılarında doğal gaz depolayacak, 12 
suni mağaradan Türkiye’ye günlük 44 milyon metreküp 
gaz verebilecek. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusun-
da şu an farklı yerlerde devam eden doğal gaz depolama 
tesisi projeleri sayesinde sisteme günlük gaz basma ka-
pasitesini 190 milyon metreküpten 400 milyon metreküpe 
çıkarması planlanıyor.

Türkiye’nin elektrik piyasasında 2017 Mart sonunda 
toplam kurulu gücü yüzde 7’lik artışla 80 bin megavata 
çıktı. Kurulu gücün yüzde 34’ü hidrolik santrallerden, yüz-
de 29’u doğal gazdan, yüzde 22’si kömür santrallerinden 
oluşuyor. (TEİAŞ, 10.05.2017)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Nisan 
ayında gerçekleşen Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi’nde 
yaptığı konuşmada, Türkiye’de ilk kez yerli kaynakların 
elektrik üretimindeki payının yüzde 50’ye çıktığını, yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının payının ise üçte bir oranında 
gerçekleştiğini bildirdi. Aynı zamanda yabancı yatırımcıla-
rı da Türkiye’ye davet etmek için önemli adımlar attıkları-
nı anlatan Albayrak, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) projesiyle dünyada yekpare alanda en bü-
yük güneş enerjisi santralinin kurulacağını aktardı.

Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri

Elektrik üretiminde yüzde 50 oranında dışa bağımlı ol-
duğumuzu göz önünde bulundurursak bu dışa bağımlılığı 
azaltmanın bir yolu da nükleer enerjidir. Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali’nden yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat, 
Sinop Nükleer Güç Santrali’nden ise 34 milyar kilovatsaat 
elektrik üretilmesi planlanmaktadır. Bu değerlerin daha 
iyi anlaşılabilmesi için bugünkü enerji talebiyle kıyaslan-
ması daha doğru olacaktır. Geçen yıl elektrik tüketimi 278 
milyar kilovatsaat olmuştur. Bu iki santral geçen yıl dev-
rede olmuş olsaydı, elektrik talebimizin yaklaşık %25’ini 
nükleer enerjiden karşılıyor olacaktık. Bu da dışa bağımlı-
lığımızı ortalama %12 oranında azaltmış olacaktı.

Türkiye’nin Enerji Kapasitesi

 Türkiye enerji kapasitesi içinde fosil enerji kaynakla-
rı küçük bir yer tutmaktadır(Linyit, Kömür, az miktarda 
petrol) . Ortadoğu ve Kafkasya’da zengin petrol ve doğal 
gaz yatakları olmasına rağmen jeolojik özellikleri gereği 
Türkiye’de bu enerji kaynaklarına pek rastlanmamaktadır. 
Aynı durum maden kömürü için de geçerlidir. Türkiye’nin 
fosil enerji kaynaklarından sadece linyit rezervleri yönüy-
le kendi ihtiyacını karşılayabilmesi söz konusudur.

Fosil Enerji Kaynakları

 Türkiye enerji kapasitesi içinde fosil enerji kaynakla-
rı küçük bir yer tutmaktadır(Linyit, Kömür, az miktarda 
petrol) . Ortadoğu ve Kafkasya’da zengin petrol ve doğal 

gaz yatakları olmasına rağmen jeolojik özellikleri gereği 
Türkiye’de bu enerji kaynaklarına pek rastlanmamaktadır. 
Aynı durum maden kömürü için de geçerlidir. Türkiye’nin 
fosil enerji kaynaklarından sadece linyit rezervleri yönüy-
le kendi ihtiyacını karşılayabilmesi söz konusudur.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Türkiye geçtiğimiz on beş yılda kaydettiği ekonomik kal-
kınmaya paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji 
piyasalarından biri haline geldi. Sektöre son derece re-
kabetçi bir yapı ve büyüme için yeni ufuklar kazandıran 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu alandaki dışa ba-
ğımlılığa karşı da milli politikalar geliştirmeye devam edi-
yor. Enerji üretiminde çevreyi kirleten kömür, gaz, petrol 
gibi fosil kaynaklardan çok, çevreye zarar vermeyen, su, 
rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynakların kullanılma-
sına çalışılıyor. Türkiye elektrik üretiminde yenilenebilir 
enerji kaynakları kapasitesini uzun yıllar boyunca iyi bir 
şekilde değerlendiremedi fakat son yıllarda hayata geçen 
projelerle birlikte bu kapasiteyi değerlendirmeye başladı.

Türkiye üç sene önce birincil enerji ihtiyacının %10’unu, 
elektrik üretiminin ise %21’ini yenilenebilir enerjiden sağ-
lıyordu.  Sadece üç senede birincil enerji kullanımında 
yenilenebilir enerjinin payı %15’e, elektrik üretiminde ye-
nilenebilir enerjinin payı ise büyük bir ilerleme sağlayarak 
2017 Mart sonu itibariyle %33’e ulaştı. Böylece Türkiye’nin 
2023 enerji stratejisi kapsamında yenilenebilir enerjinin 
kullanımı hedeflerine altı sene erken ulaşıldı.
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Hidroelektrik enerji, Türkiye’de yenilenebilir enerji kay-
nakları içinde elektrik üretiminde en önemli pay sahibidir. 
Türkiye, hidroelektrik enerjide kurulu güç bakımından 27 
bin megavatla Almanya, Fransa ve İtalya’yı geride bıra-
karak dünya 9’uncusu oldu. Oysaki kapasitemizin henüz 
%41,3’luk kısmı kullanılabilmektedir. Kapasite kullanım 
oranı ABD ve Norveç gibi bazı gelişmiş ülkelerde %80’in 
üzerindedir. Türkiye’de son yıllarda elektrik üretiminde 
doğal gaz yerine kurulan hidroelektrik santrallerden fay-
dalanılarak dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış 
durumdayız. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki hidroe-
lektrik enerji kaynakları potansiyelini kullanma oranının 
yükseltilmesi için çalışmalar yoğunlaşmış durumda. 

Rüzgar enerjisinde coğrafi konumu itibari ile Türkiye 
pek çok ülkeden daha yüksek potansiyele sahip ancak 
değerlendirilmediği için çok büyük kaybediş yaşanıyor. 
Yıllardır doğalgaz kullanıldığı için yenilenebilir enerji-
ye gerekli önem gösterilmedi. Fakat yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında en ucuz enerji rüzgâr enerjisidir, bu 
potansiyelin değerlendirilmesi çok önemlidir. Türkiye’de 
rüzgar boşa gidiyor, şu an potansiyelin 120 bin megavat 
olduğunu ancak kullanılanın ise yaklaşık 6 bin megavat 
olduğunu görüyoruz, bu rakamın da oran olarak %5’e te-
kabül ettiğini ve çok düşük bir oran olduğunu söyleyebili-
riz. Ama bu alanda büyük atılımlar başladı. Geçtiğimiz ay 
yapılan ihale ile toplam 1000 MW’lik rüzgar enerji santrali 
lisans ihalesini Alman teknoloji şirketi Siemens, Türker-
ler ve Kalyon Konsorsiyumu kazandı. İhalenin önemini 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın bu 
ihale hakkındaki açıklamalarından anlayabiliyoruz. Albay-
rak, ‘Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanla-
rı (YEKA)’ ihalesine ilişkin,  ‘’Türkiye, bu ihaleyle sadece 
enerji maliyetlerini düşürmedi. Bu ihale, Türkiye’nin bir 
enerji üssü olma noktasında ve sadece enerji kaynakları 
açısından değil, maliyetleri açısından değil, teknolojileri 
açısından da bir merkez olması noktasında çok önemli bir 
adım atmıştır. Tıpkı güneşte olduğu gibi rüzgar ihalesinde 
de yüzde 65 yerlilikle ve 10 yıl Ar-Ge yatırım şartıyla, bir 
rüzgar tribününde yaklaşık 8 bin küsur endüstriyel par-
çanın kurulumlarıyla birlikte yüzde 65 yerlilik noktasında 
Türkiye’de üretilmesiyle, tedarikçisinden yan sanayisine 
ve endüstrisine kadar çok büyük bir teknoloji üretim üssü 
olma noktasında adım atmıştır.’’ 

Güneş enerjisi Dünya’nın en önemli enerji kaynağıdır. 
Doğal enerji kaynaklarının pek çoğunun kökeni olan gü-
neş enerjisinden ısıtmada ve elektrik elde etmede yarar-
lanılmaktadır. Güneş enerjisi çevreci ve temiz bir enerji 
kaynağı olduğu için fosil enerji kaynaklarına alternatif 
olacak bir enerji olarak görülmektedir. Türkiye bulundu-
ğu matematik konum gereği güneş enerjisi potansiyeli 
bakımından oldukça iyi durumdadır. Güneş enerjisinden 
büyük oranda sıcak su temini acısından yararlanılmak-
tadır hatta günümüzde bu alanda Çin’den sonra ikinci 
sıradayız. Ancak güneş enerjisinin oldukça önemli bir 
potansiyelinin bulunmasına rağmen güneş enerjisinden 
elektrik elde etme maliyetlerinin oldukça yüksek olması 
bu enerji kaynağının ticari şekilde kullanılmasını kısıtla-
yan en önemli nedenlerden biridir. Ancak, her geçen gün 
maliyetlerdeki düşmeyle ve uygulanan devlet teşvikle-
riyle beraber Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik elde 
etme çalışmaları hızlı bir şekilde artmaktadır. Şu an bir-
çok şehirde belediyeler güneş enerjisi santrali kurarak 
binlerce konutun elektriğini bu santrallerden sağlamaya 
başladı(Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Kayseri, Antalya, 
Elazığ,  Karapınar).

Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl enerjide gösterdiği başarı 
Dünya Bankası’nın raporuna da yansıdı. 111 ülkede yapı-
lan araştırmada Türkiye, sürdürülebilir enerji sıralama-
sında dünyada 23’üncü oldu. Enerjiye erişimde 100 tam 
puan alan ülkemiz, sıralamada Rusya, Katar ve İran’ı ge-
ride bıraktı. Türkiye, binalarda hayata geçirdiği enerji ve-
rimliliği uygulamaları, beyaz eşyalardaki derecelendirme 
sistemi, sağladığı teşvikler ve ulusal eylem planı çalışma-
ları sayesinde bu alanda dünyada başarılı sayılan ülkeler 
arasında yer aldı.
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Enerjide Dışa Bağımlılık Ne Zaman Bitecek
 
Türkiye’de son bir yılın elektrik üretimi incelediğinde 

ile %32 ile doğal gaz ilk sırada yer almaktadır, onu %25 
ile hidrolik enerji kaynakları, %19 ile taş kömürü ve ithal 
maden kömürü, %14 ile yerli taş kömürü ve linyit , %7 
ile rüzgar enerjisi izler. Bunların içinde yenilenebilir olan 
enerji kaynakları, tüm kurulu gücün üçte birini oluşturu-
yor. Fakat henüz bu kaynakların kapasite kullanım oranı 
%17. Bu kapasitenin tümü kullanıldığında toplam 209.137 
megavat kurulu güce karşılık gelmektedir. Ülkede çıkar-
tılan linyit ve taş kömürü kaynakları bu değere eklendi-
ğinde elektrik üretebilmek için gerekli olan yerli kurulu 
güç potansiyeli 220.637 megavata çıkmaktadır. Bu rakam 

Türkiye’nin şu andaki mevcut kurulu gücünden yaklaşık 
üç kat daha fazladır. Tüm bu kaynaklar uygun bir şekilde 
kullanıldığında teorik olarak Türkiye’nin elektrik üretmek 
için dışa bağımlı olması gerekmiyor. Bu durumda karar 
alma surecindekilerin, mevcut yenilenebilir ve yerli olan 
kaynakların tüm potansiyelini kullanmak için bir an önce 
çalışmalar yapması gerekmektedir. Böylece ülkede hem 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığı için dışa olan 
bağımlılık azalacak hem de fosil enerji kaynaklarının ya-
rattığı çevre sorunları azaltılmış olacaktır. Ayrıca bu enerji 
kaynaklarına bağlı tesislerin kurulması ve işletilmesi su-
recinde yerli sanayi geliştirilerek istihdam yaratılmış ola-
caktır.

“Türkiye, hidroelektrik enerjide kurulu güç 
bakımından 27 bin megavatla Almanya, Fransa ve 
İtalya’yı geride bırakarak dünya 9’uncusu oldu.”

“Türkiye’nin bir tarafında dünyadaki enerji 
rezervlerini ihtiva eden coğrafyayı, diğer tarafında 

ise enerji tüketim pazarını bulundurduğunu 
görüyoruz.”
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Enerjinin Can 
Simidi: Akıllı 
Şebekeler

Dünyamız değişiyor. Milyonlarca yıllık tarihi boyunca 
yaşamadığı tahribatı son iki yüz yılda fazlasıyla yaşadı 
ve yaşamaya devam ediyor. Sanayi devriminden itibaren 
kaynakların kullanımındaki dikkatsizlik ve atık yönetimin-
deki vurdumduymazlık, yerküreye yapılabilecek en büyük 
etkilerden birini yaparak iklimlerin değişmesine sebep 
oldu. Özellikle son yüzyılda canlı türleri azaldı, buzullar 
ciddi miktarda eridi, oksijen – karbondioksit dengesi de-
ğişti ve başta insanlar olmak üzere canlı yaşamını tehdit 
eden çok sayıda sonuç meydana geldi. Tüm bu olumsuz 
sonuçlardan kurtulmak için son zamanlarda popüler olan 
birtakım uygulamalar var. Halen kurulum ve işletme ma-
liyetleri açısından istenen seviyeye gelemese de bu uy-
gulamaların başında yenilenebilir enerji geliyor. Ancak 
yenilenebilir enerji işin sadece üretim kısmında etkin rol 
oynuyor. Geri kalan dağıtım ve tüketimde yaşanan verim-
sizlik daha çok kaynağın tüketilmesine, olumsuz etkilerin 
daha hızlı ve daha fazla ortaya çıkmasına sebep oluyor. 
Aynı zamanda enerji iletim hatlarındaki arızaların yerinin 
ve boyutunun tespit edilebilme süresi günümüz çağının 
hızına ayak uyduramıyor. Bu verimsizliğin ve zaman kay-
bının önüne geçmek için uygulanan yöntemlere ‘Akıllı Şe-
bekeler’ deniyor. 

Edison’dan Tesla’ya, Günümüzden Geleceğe

Bugün, halen Tesla ve Edison tarafından icat edilen 
sistemleri kullanıyoruz. Edison doğru akımı (DC) keşfet-
mişti. Doğru akım, elektriğin yüksek potansiyelden alçak 
potansiyele akışına denir. Doğru akımda elektrik yükleri 
aynı yönde hareket eder. Radyo televizyon gibi elektronik 
cihazların yanında metro, tramvay, tren gibi ulaşım araç-
larında ve madencilikte kullanılıyor. 

Kısa bir zaman sonra Tesla, alternatif akımı (AC) keş-
federek elektrikte adeta bir devrim gerçekleştirdi. Doğru 
akım mı alternatif akım mı tartışmalarında Edison pes et-
mek zorunda kaldı ve alternatif akımın üstünlüğünü ka-
bul etti. Ancak bunun da iletim sırasında kayıp miktarının 
%10 olması gibi büyük bir dezavantajı var. Bu iki sistemi 
beraber kullanmayı sağlayan ve son yıllarda geliştirilen 
yüksek voltajlı doğru akım şebeke sistemi sayesinde al-
ternatif enerji, ihtiyaca göre doğru akıma dönüştürülüyor. 
Bu sistemin dönüşüm maliyeti yüksek olsa da kısa sürede 
kendi amorti edecek avantajlara sahiptir. Ancak alt üretim 
limiti ve asgari mesafe gibi şartları da sistemin dezavan-
tajları olarak kayda geçiyor.

Yaklaşık yüz yıl önce, Edison ve Tesla’nın elektrik üze-
rine çalışmalar yaptığı zamanlarda, enerji talebi olduk-
ça azdı. Yerleşim birimlerinin yakınlarına kurulan küçük 
santraller enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyordu. Bugün 
ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi bile üretmek için doğayı tah-
rip etmek uğruna kullandığımız yöntemler bir yana 2040 
yılına kadar dünya genelinde enerji talebinin %85 artacağı 
tahmin ediliyor. Yükselen bu talebi karşılayabilmek için 
akla ilk gelen çözüm daha çok enerji üretmek. Mevcut iş-
letmelerin çoğunlukta olması ve yeraltı kaynakların mik-
tarı göz önünde bulundurulduğunda fosil yakıtların uzun 
bir süre daha kullanılmaya devam edileceği öngörülebilir. 
Ancak fosil yakıt tüketiminin doğaya verdiği tahribatı göz 
ardı etmem mümkün değil. 

Yerkürenin Çığlığı ve Fosil Yakıtlar

Fosil yakıt tüketimlerine hızlıca bir göz atacak olursak 
ABD’de tüm yakıt türleri arasında fosil yakıtların kullanıl-
ma oranının %67, Türkiye’de ise %59 olduğu görülecektir. 

İbrahim Halil ASLAN
İstanbul Teknik Üniversitesi

Elektrik Mühendisliği
(4. Sınıf)
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Buna mukabil üretimde fosil yakıt oranı arttıkça karbon 
salınımının arttığı da bilinmektedir.  Uluslararası Enerji 
Ajansı verilerine göre 2011 – 2014 yılları arasında CO2 
miktarı %1,2 artmış olup bu miktar 400 milyon ton CO2 
salınımına eşdeğer bir rakamdır.Politik sebeplerden ötü-
rü bekleneni veremeyen Kyoto protokolünden sonra 2015 
Paris iklim zirvesinde alınan kararlar neticesinde tüm 
ülkelerin karbon ayak izini küçültmeye yönelik adımlar 
atması gerekiyor. Eğer Paris İklim Anlaşmasını imzalayan 
ülkeler taahhütlerini yerine getirirse 2040 yılı itibariyle; 
bugün %23 olan yenilenebilir enerji kaynakları %37 se-
viyesine çıkacak, 1,3 milyon adet olan elektrikli araçların 
sayısı 150 milyonu bulacak, doğal gaz talebi kömüre karşı 
%50 bir artış sağlayacak ve enerjideki karbon salınımı yıl-
lık ortalama %0,5 seviyelerine düşecek. Ancak tüm bun-
ların uygulanması halinde bile karbon salınımını 2 oC’ye 
düşürmeye yetmeyecek. Bunun sağlanması için 2100 yılı-
na kadar karbonun tamamen kullanımdan kalkması ge-
rekiyor. 1 Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yanı sıra 
sosyo-ekonomik bir sorun olarak karşımıza çıkan sürdü-
rülebilir kalkınma da fosil kaynaklara alternatif bulma zo-
runluluğunu beraberinde getiriyor. 2

Yenilenebilir Enerji Ne Kadar Yenilenebilir?

Sürdürülebilir kalkınma, enerji kaynakları kullanılır-
ken ekonomik ihtiyacın karşılanmasının yanında doğanın 
dengesinin de korunmasını ve kaynakların gelecek nesil-
ler tarafından da kullanabilmesine imkân vermeyi ifade 
eder.3  Bu durum dikkate alındığında karşımıza çıkan ilk 
çözüm yenilenebilir enerji kaynakları olmaktadır. 

Uluslararası Enerji Ajansı 2016 raporuna göre OECD ül-
kelerindeki kurulu yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm 
kaynaklara oranı 2012 yılında %21,56 iken, 2040 yılında 
%28,57’ye ulaşacak. Türkiye’de ise durum istenen seviye-
nin altında olsa da son 8 yılda kayda değer bir artış görü-
lüyor. 2017 TEİAŞ verilerine göre kurulu enerji gücü 80 
GW olarak belirtiliyor. Bu kurulu gücün içerisinde, özel-
likle 2009 yılından sonra yenilenebilir enerjiye geçişte bir 
ivme yakalanmış ve 2009 yılında 15,5 GW olan oran 2015 
itibariyle 31,7 GW’a ulaşmıştır.4 2016 sonuna gelindiğinde 
ise bu rakam 34,2 GW seviyesine yükselmiştir. 5
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Yenilenebilir enerjinin fosil yakıtlara göre yakıt ve gü-
venlik maliyetlerinin az olması, doğayı koruması gibi 
başlıca avantajları var. Ancak özellikle rüzgâr ve güneşte 
sürekli ve düzenli kaynak ihtiyacının karşılanmaması, dal-
galanma gibi dezavantajları var.

En başından beri bahsettiğimiz tüm problemlerin çözü-
mü için ortaya atılan ‘Akıllı Şebekeler’ fikri, tüm bu sorun-
lara çözüm üretmeyi hedefliyor. 

Akıllı Şebekeler Nedir?

Akıllı şebekeler; klasik enerji üretim, dağıtım ve tüke-
tim ağının internete bağlı bir otomasyon üzerinden kont-
rol edildiği sistemlerdir. Yüksek gerilim hatlarından akıllı 
evlere kadar geniş bir yelpazede kullanılan akıllı şebeke 
sistemlerinin en büyük avantajı verimliliği maksimum se-
viyelere taşıması olarak belirtiliyor.

İhtiyaca Uygun Üretim, Verimli Tüketim

Belli bir bölgede kurulmuş akıllı şebeke sistemleri sa-
yesinde hava tahminlerine bakılarak belirlenen zaman 
diliminde, rüzgâr hızı ve güneş seviyelerine göre kaynak-
lar arasında geçiş yapılabilecek ve böylece düzenli ener-
ji üretimi sağlanmış olacak. Bu veriler aracılığıyla hangi 
sistemin hangi zaman diliminde aktifleştirileceği önceden 
belirlenmiş olacak. Bunun yanında Akıllı şebekeler, üre-
timde kullanılan bu sistemin, tüketiciden alınan verilerle 
birlikte değerlendirilmesini ve her bölgeye göre özelleş-
tirilmiş zaman dilimlerinde enerjinin verilmesini sağlayan 
sağlayabiliyor. Buna örnek olarak aynı sayıda evin bulun-
duğu iki bölgeyi kıyaslayalım. Hangi bölgede gün içinde 
kaç kişinin evde olduğu, dolayısıyla hangi miktarda enerji 
tüketildiğini anlayabilmek için anket gibi zahmetli çalış-
malar yapmak gerekiyor. Oysa akıllı şebeke sistemleriyle 
sadece geniş zaman aralıklarında değil; anlık verilerle da-
raltılmış bölgelere göre enerji ihtiyaç analizini kolaylıkla 
yapmak mümkün. Ancak bunun için de son tüketiciden 
verilerin alınması gerekiyor.

Akıllı Sayaçlar

Günümüzde tek yönlü akış imkânı sağlayabilen enerji 
sistemleri, akıllı şebekelerin faaliyete geçmesiyle beraber, 
son kullanıcı ve işletme arasında çift yönlü bir bilgi akışını 
sağlayacak. Bu şekilde dağıtım şirketleri müşterilerin gün 
içinde hangi zaman aralıklarında hangi yoğunlukta enerji 
tükettiğini tespit edebilecek ve enerji dağıtımı daha verim-
li hale gelecek. Bilgiyi tüketiciden alıp dağıtıcıya verecek 
olan cihazlar ise akıllı sayaçlar. İnternete bağlı bu sayaç-
lar aracılığıyla, ister bireysel, ister bölgesel veriler alınıp 
analiz edilebilecek.  Bu sayede enerji hatlarındaki arızalar 
da ciddi ölçüde azaltılmış olacak.

“Sürdürülebilir 
kalkınma, enerji 
kaynakları kullanılırken 
ekonomik ihtiyacın 
karşılanmasının yanında 
doğanın dengesinin 
de korunmasını ve 
kaynakların gelecek 
nesiller tarafından.”
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Enerji Hatlarındaki Arızalar

Akıllı şebeke sistemleri, enerji hatlarındaki arızalara 
da önemli ölçüde çözümler getiriyor. Bugün yaşanan bir 
elektrik kesintisinin tespit edilip arızanın giderilmesi en 
az bir saati buluyor. Yapılan araştırmalara göre, son tü-
keticiler elektrikleri kesildiğinde bunun geçici bir durum 
olduğunu düşünüp 30 ila 40 dakika arasında elektriğin 
gelmesini bekliyor. Bu aşamadan sonra arızayı bildiriyor. 
Arızayı çözecek ekibin belirtilen bölgeye ulaştıktan son-
ra kesintinin sebebini bulması da en az 10 dakika olarak 
hesaplanmış. Akıllı şebeke sistemlerinin uygulanmasıyla 
arıza bildirimine gerek kalmadan anlık olarak kesintiler 
ve arızalar tespit edilebilecek, mümkünse otomasyon 
sistemi üzerinden alternatif bir yolla enerji akışı sağlana-
cak. Alternatif yol bulunamasa bile teknik ekibin arızadan 
haberdar olması için geçen 30 – 40 dakikalık süre orta-
dan kaldırılmış olacak. Bununla beraber en az 10 dakika 
olarak belirtilen arızanın sebebini bulma süresi de yine 
yok edilmiş olacak. Bu sayede arızaların giderilmesi tek-
nik ekibin olay yerine varması ve arızayı düzeltmesi için 
geçen 10’ar dakikalık sürelerle toplamda 20 dakikaya in-
dirilmiş olacak.

Akıllı Evler

Tüm bunların yanında gittikçe yaygınlaşan akıllı evler 
sayesinde, çamaşır makinemizden ısıtma – soğutma sis-

temlerimize, buzdolabından aydınlatmaya kadar evimizde-
ki tüm elektrik – elektronik sistemler akıllı ağlara dâhil 
edilmiş olacak. Uzak bir mesafeden cep telefonuyla evi-
nizi yönetebilme avantajına sahip olmanın yanında enerji 
tüketim yelpazesinde başı çeken ‘hanelerde tüketim’ kale-
minde ciddi miktarda tasarruf sağlanmış olacak. 

Sonuç olarak, kaynakları hunharca kullanıp sürekli ve 
daha çok enerji üretmektense, doğru ve gerçekçi bir ta-
lep analizi yaparak buna uygun enerji üretmek ve üretilen 
enerjiyi en verimli şekilde tüketiciye ulaştırmak için akıllı 
şebekeler bir can simidi olarak karşımızda duruyor. 
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Dış Yardımların 
Somali’nin 
Kalkınması 
Üzerindeki Etkisi

Somali Afrika’nın en doğu noktasında yer almaktadır 
onun için” Afrika boynuzu” olarak ifade edilmektedir. So-
mali, kuzeyinde Aden Körfezi ve Yemen, Kuzey Batıda Ci-
buti, Doğu’da Hint okyanusu, güneyde Kenya ve Batı’da 
Etiyopya ile sınırlıdır. Somali 637.657 km² alanı kaplamak-
tadır ve 3333 km ile Afrika’nın en uzun sahil şeridi bula-
nan ülkesidir. Somali’nin nüfusu tam olarak bilinmemekle 
beraber 12 milyon olduğu tahmin edilmektedir ve nüfu-
sun %70’i gençlerden oluşmaktadır. Çok stratejik konuma 
sahip olan Somali, tarih boyunca güçlü devletlerin çekiş-
melerine maruz kalmıştır. Somali Aden Körfezi aracılığıy-
la uzak doğu ile Avrupa’yı birbirine bağlanmaktadır. Özel-
likle Somali suları, Ortadoğu’dan gelip dünyaya satılan 
petroller için önemli bir geçiş noktasıdır. Söz konusu kör-
fezde günde 3,5 milyon varil petrol akışı sağlanmaktadır. 

Somali Tarihinde Dış Yardımın Rolü

Somali, 1960 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Ancak o 
günden bugüne kadar sürekli dış yardımlara bağımlı bir 
ülke durumundadır. Bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda 
yeni kurulmasının getirdiği problemleri yoğun bir şekilde 
yaşamış ve bu yeni devlet çeşitli alanlarda destek bulmak 
için Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nden yardım talebinde bulunmuştur. 
Bu yıllarda başta olan liderler, demokrasi taraftarı ve 
batıya meyilli oldukları için ilk olarak ABD’den yardım is-
temiştir. Ancak Somali, ABD’den olumlu sonuç almayınca 
SSCB’ye yönelmiş ve talebi karşılık bulmuştur. Moskova 
ilk krediyi Somali silahlı kuvvetlerinin eğitimi ve donan-
masının finanse edilmesi koşuluyla vermiştir. 1960’ların 
sonlarına doğru 300 Sovyet askeri personeli Somali si-
lahlı kuvvetlere danışmanlık hizmeti vermeye başlamış 
ve Somali silahlı kuvvetleri Rus silahlarıyla donatılmıştır. 
Böylece Sovyetlerin Somali üzerindeki etkisi 1962 yılı iti-
bariyle başlamıştır.

Somali’de 21 EKİM 1969 tarihinde yapılan askeri darbe 
ile ülkenin başına gelen General Muhammed Siyad Barre, 
Somali Bilimsel Sosyalist Sistemi benimsediğini açıkladı. 
Bu durum, Somali ile SSCB’nin daha da yakınlaşmasına 
neden olmuştur. Bu ideolojik yakınlaşma ile Sovyetler 
Somali devletine verdiği askeri eğitim ve para yardımları 
artırmıştır.

1977 yılında Somali ve komşusu Etiyopya arasında pat-
lak veren savaşta Küba ve SSCB gibi sosyalist ülkelerin 
Etiyopya’nın yana yer almasıyla Somali yüzünü ABD tara-
fına çevirmeye başlamıştır. 1980’de Somali, ABD ile askeri 
müttefikliği kurmaya çalışmış ve ABD’den silah ile askeri 
donanma yardımına karşı, körfez için önemli olan deniz 
limanını ABD’nin kullanmasına müsaade etmişti. 1960-
1990’lı yıllarda Somali önemli jeopolitik konumu nedeniyle 
hem batı bloktan hem de doğu bloktan yardım almaktaydı. 
Bu yardımlar askeri eğitim, teknik desteği ve donanımını 
sağlamak gibi askeri yardım nitelikteydi. 1980’larda, So-
mali sahra altı ülkelerde en çok yardım alan ülke konum-
daydı. Soğuk Savaşın sona ermesi ile Somali’nin batı için 
stratejik önemi bitmiş ve yapılan yardımlar insan hakları 
ihlalleri gerekçesiyle önemli oranlarda azalmıştır.

1991 yıllında Somali’de meydana gelen iç savaş ve son-
rasını takip eden kıtlık krizi uluslararası toplumu dikkatini 
Somali’ye çevirmeye başlamıştı. 3 Mart 1992’da Somali’de 
çatışan gruplar arasında barışın sağlanmasının ardından 
ateşkes gözlemlemek, Birleşmiş Milletler personeli ve 
malzemelerinin güvenliğini sağlamak ve yardım malze-
melerinin dağıtım bölgelerine ulaştırılmasını güvence al-
tını almak amacıyla Somali’ye Birleşmiş Milletler Somali 
Operasyon Asker Misyonu (UNSOM) gönderildi. 1990’lar 
ve 2000’li yılların başında, Somali’de merkez otoritenin ol-
mayışı, insanı yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma-
sını engellemiş, bu yardımların bazı şahıslar tarafından 
yağlamalanmasına neden olmuştur. 

Abdullahi Nur Heyle
Marmara Üniversitesi

Uluslararası Politik Ekonomi
(Yüksek Lisans)

Ülke Raporu
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1991-2011 yılları arasında uluslararası camia tarafın-
dan Somali’ye çok sayıda insanı yardım yapıldı. BM ve ona 
bağlı kurumların söylediklerine göre Somali’ye 55 milyar 
dolar yardım verildi. Politik istikrarsızlık, altyapının ve 
ekonomik kurumların olmayışı kıtlığın tekrar yaşanması-
na neden olmuştur. Ayrıca BM Dünya Gıda Programı So-
mali yardımlarının yarısının istenilen yerlere ulaşmadığı, 
karaborsacılar ve BM yerel çalışanlarının eline geçtiği 
iddiaları söz konusudur. Ülkedeki yardım çalışmalarını 
denetleyen bir BM heyetinin, bazı bölümleri basına sızan 
raporunda; BM Dünya Gıda Programına ağır eleştiriler yö-
neltiyor ve bir soruşturma yapılmasını istiyordu. 2010’da 
BM’nin Somali özel temsilcisi bu iddiaları doğruladı ve 
sistemden kaynaklandığını belirtti. 

Bu dönemde gözle görülür somut bir kalkınma yardımı 
söz konusu değildi. Nedeni ise, Somali’de resmi otoritenin 
olmamasıydı.

Batı Donörlerin Somali’de Barışı Koruma ve Devlet 
Kurumlarını Sağlamlaştırma Anlayışı:

1991 Somali iç savaşı başlamasından sonra uluslararası 
toplum Somali’ye düzen ve istikrar sağlamaya çalışmıştır. 
Bunun için çok sayıda konferanslar düzenlendi ve çeşitli 
geçici hükümetler kuruldu ancak önemli sonuç getireme-
di. 2007 yıllında BM Güvenlik Konseyi Somali’de istikrarı 
sağlamak ve geçici hükümeti isyancı gruplardan korun-
mak amacıyla Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISON) 
gönderilmesini kabul etti. AMİSON 22,000 askerden oluş-
maktadır ve bu askerler, Uganda, Burundi, Cibuti, Kenya 
ve Etiyopya’ lı askerlerden oluşmaktadır. Bu misyona en 
çok Avrupa Birliği fon sağlamaktadır. AB 2007’den 2015’e 
kadar AMİSON’ a  865 Milyon Euro vermiştir. Misyon baş-
ladıktan bu yana 10 yıl geçmesine rağmen, AMISON bu 
görev yerine getirmekte başarısız kalmıştır. AMISON’ un 
başarısızlığı ve yüksek maliyetine rağmen, AB ve Batı do-
nörler fon sağlamaya devam etmektedir.

2011’de Güney Kore’de bir araya gelen G7 ve OECD dev-
letleri, zayıf devletlere verilen yardımların etkinliğini art-
mak için yeni bir kalkınma paradigması gerekliliğini dile 
getirmişlerdir. Bu paradigma yeni düzen (new deal) ola-
rak tanımlanmıştır. Uluslararası donörler Somali’ye önce-
likli ihtiyaçlar için siyası ve finansal destek vereceklerini 
dile getirdiler ve Somali’ye 1,8 milyar Avro destek taahhü-
dünde bulundular. Ayrıca yardımları koordinasyon etmek 
amacıyla özel finansman imkânı (SFF) mekanizmesin ku-
ruldu. Finansal yardımlar - çoğu AB ülkelerden gelmekte-
dir- FAO, UNİCEF, UNSOM, UN Women, UNDP, İLO gibi BM 
kuruluşları tarafından Somali Devletinin öncelikli alanları-
na göre gerçekleştirilmektedirler. Somalili analistler Batılı 
devletlerin AMİSON’ a sağladıkları fonun çok büyük oldu-
ğunu ve misyonun etkisizliği konusunda eleştiriler getir-
mektedirler. Somaliler bu fonların %10’u Somali silahlı 
kuvvetlerine sağlansaydı çoktan istikrar getirilebileceğine 
inanmaktadırlar. AMİSON ya da genel olarak barış koru-
ma misyonları doğru bir şekilde değerlendirildiğinde, bu 
misyonlarda görev alan askerlerin ahlaki ve insani olarak 
çok zayıf oldukları binlerce cinsel taciz ve tecavüz olay-
larına karıştıkları görülmektedir. Ayrıca Somali’ye asker 
gönderen çevre ülkelerin de BM tarafından sağlanan fon-
lardan yararlanma amacının, insani yardım düşüncesinin 
önüne geçtiği gerçeği de bu yardımların Somali’ye fayda 
dan çok zarar sağladığı fikrini destekler niteliktedir.

Yabancı askerlerin Somali’de barış ve istikrar getirme-
yeceğini, bunun yerine Somalili askerlerin yapılandırılma-
sı gerekliliği göz önünde bulundurmalıdır. Batılı donörler 
her ne kadar Somali’nin önceliklerine göre desteklerini 
sürdürdüklerini söyleseler de bazı konuları kendi istekleri 
doğrultusunda Somali’ye empoze etmeye çalışmaktalar. 
Somali’nin federal sisteme geçmesi ve Somali’nin Batı 
değerlerine göre dizayn edilmesi gibi konuların yukar-
dan Somali’ye empoze edildiği aşikârdır. Batı yardımları, 
özelikle insanı yardımları aşırı bürokratik ve sürece yö-
neliktir. İnsanlara bir hafta içinde ulaştırılması gereken 
yardımlar ancak aylar sonra gelmektedir.

“1991-2011 yılları 
arasında uluslararası 
camia tarafından 
Somali’ye çok 
sayıda insanı yardım 
yapıldı. BM ve ona 
bağlı kurumların 
söylediklerine göre 
Somali’ye 55 milyar 
dolar yardım verildi.”
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Bu da insanı durumların daha da 
kötüleşmesine neden olmaktadır. 
Batı yardımları somut değil, soyut 
olması de bir diğer zayıf yönüdür. 
Batı donörlar; iyi yönetişim, demok-
rasi, risk yönetimi gibi konuları sü-
rekli dile getirmektedir. Bu konular 
önemli ancak, Somali’ye daha temel 
konularda yardım edilmesi gerekir. 
Altyapı, okullar, hastaneler gibi haya-
ti konuların daha ön planda tutulması 
gerekmektedir. 

Türkiye’nin Somali’ye Yönelik 
Yardımları

Türkiye ve Afrika ilişkileri Osmanlı 
dönemine kadar geri götürülebilir. 
Ancak Türkiye Cumhuriyet’ in in 
kuruluştan soğuk savaş bitişine 
kadar Afrika ile ilişkisi sınırlıydı. 
Soğuk savaş sonrası  dönemde, 
Türkiye’nin Afrika’ya yönelik dış 
politikası değişmeye başlamıştır. 
1998 yılını Türkiye, Afrika açılım 
polit ikasına ilan etmiş fakat bu 
strateji ancak 2000’li yıllarda çok 
s ın ır l ı  b i r  şek i lde uygulamaya 
konulabilmişti. Türkiye 2005 yılını 
da Afrika yılı ilan etti. Fakat bu sefer 
adımları daha büyük ve emindi. 
Aynı yılda Türkiye, Afrika birliğinin 
gözlemci statüsünü kazandı. 2008’de 
Türkiye, İstanbul’da Türkiye- Afrika 
zirvesini düzenledi. Zirvede ticaret 
ve sivil toplum faaliyetler üzerinde 
odaklanı ld ı .  2011’de Somal i ’de 
meydana gelen kıtlıkta geleneksel 
donörler izleyici kalmış, Türkiye 

Somali’ye insanı yardım hamlesi 
başlatması ile Türkiye Afrika açılım 
pol i t ikas ın ın i lk  prat ik  adımını 
atmıştır. 2011’ de Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Somali ziyareti, 
Somali ve Türkiye ilişkisinde önemli 
bir yere sahiptir. Erdoğan 1991’dan 
beri Somali’yi ziyaret eden en üst 
düzey l ider olmuştur. Erdoğan, 
Somali dünyanın en tehlikeli ve 
en gidilmez yeri olduğu algısını 
k ırmışt ır.  Bu z iyaret  akabinde, 
Türkiye’nin birçok devlet kurumu ve 
STK’lar Somali’de acil gıda yardımı 
dağıtmaya başladı. Türkiye, Somali’de 
sadece acil insanı yardım dağıtmak 
i le  kalmadı ,  2012’de Bir leşmiş 
Milletler Somali’de kıtlık tehdidi 
ortadan kaldığını açıkladıktan sonra, 
Türkiye bir yandan insanı yardıma 
devam ederken  d iğer  yandan 
hastaneler, okullar, tarım ve balıkçılık 
alanda projeler ve su kuyularının 
açılması gibi kalkınma projeleri de 
gerçekleştirmeye başladı. Türkiye 
2000’lı yıllardan beri sürekli artan 
önemli bir donör haline geldi. Türkiye 
2012’de dünya genelinde en çok 
kalkınma yardımları veren dördüncü 
ülke ve insanı yardımı en çok veren 
üçüncü ülke olmuştur. 2013 yılında 
Somali, Türkiye’nin yardımlarını 
Suriye’den sonra ikinci en çok alan 
ülke olmuştur. Türkiye’nin Somali’de 
yaptıkları, Batı donörlerin yardımları 
ile kıyaslandığı zaman tutar olarak 
d a h a  a z  g öz ü k s e  d e  e t k i l i l i k 
bakımından en etki l i  yardımlar 
olmuşlardır. Türk yardım modelini 

Batı yardımlardan ayıran önemli 
özelliklerinden bazıları;

a-Türkiye, Batı donörlerin aksine 
Somali hükümeti ile direkt olarak 
yardımda bulunmaktadır. 

b-Türkiye’nin yardım personelleri 
risk alarak Somali de halkların içinde 
yaşamaktadır. Bu Somali insanlarının 
psikolojik anlamda kendini yeniden 
üretmesini neden olmaktadır.

c-Türk yardımları hızlı ve sonuca 
o d a k l ı d ı r .  B i r  S o m a l i  d e v l e t 
memuru Türk yardımlarıyla ilgili 
şu ifadeleri kullandı “BM’den bir 
şey  is ted iğ imizde,  get i rmeler i 
ay lar  a l ıyor.  Ancak Türk iye’ye 
sorduğumuzda bir sonraki hafta 
getiriyorlar”.

d-Türkiye 5 yıl gibi kısa sürede Batı 
donörlerin 20 yılda yapmadığı kalıcı 
projeleri imza atmaya başardı. 

e-Türkiye Somali’ye eşit bir partner 
olarak davranması,  yardımların 
etkinliği artmaktadır. 

Türkiye Somali’de Barış koruma 
v e  d ev l e t  k u r u m l a r ı  y e n i d e n 
sağlamlaştırmasında da önemli rol 
oynamaktadır. Türkiye Somali’de 
silahlı kuvvetleri eğitim vermek 
amacıyla askeri üssü kurmuştur.  
Türkiye Somali’de insanı diploması 
kavramı de katkıda bulmuştur. 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
İzmir’de düzenlenen V. Büyükelçiler 
Konferansında; insanı diplomasinin, 
salt devlet çıkarları yerine insanı 
merkeze aldığını’ ifade etmiştir. 
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Somali Devlet Yardımları Etkinleştirmek İçin Ne 
Yapmalı

Bağımlılık teorisine göre dış yardımlar sadece; geliş-
mekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere olan ekonomik 
ve siyasi bağımlılığı artırır. Somali uluslararası yardımla-
ra çok bağımlı bir ülkedir. Devlet bütçesinin en az %40’ı 
sağlanan finans yardımlarından gelmektedir. Somali dış 
yardımlara bağımlılığını azaltmalıdır. Kendi kendine ye-
tebilmesi için, gelen yardımların bir kısmını kalıcı altyapı 
projelerine yatırmalı ve uzun dönemli düzelmeyi sağla-
maya odaklanmalıdır.

Güvenlik, kalkınmanın ön koşuludur. Bunun için Soma-
li kendi güvenliğini sağlamak için askerlerini ve güvenlik 
teşkilatı yeniden güçlendirilmeli, böylece en kısa sürede 
yabancı ülke askerlerlerine duyulan ihtiyacı ortadan kal-
dırmalıdır. Dışardan gelen siyaset ajandaları ile ülke iyi-
leşmesi sağlanamaz. Somali hükümeti kendine göre ba-
ğımsız bir politika izlenmeli, uluslararası organizasyonlar 
ve güçlü devletlerin sömürgeci çıkarlarına kulak tıkamalı-
dır. Türkiye gibi kötü gün dostu devletlerle olan ilişkilerini 
geliştirmeye çaba sarf ederek,  ekonomik, askeri ve siyasi 
anlamda bağımsızlığını kazanma yolunda dostlarından 
destek almalıdır. 

“Türkiye’nin Somali’de 
yaptıkları, Batı 
donörlerin yardımları ile 
kıyaslandığı zaman tutar 
olarak daha az gözükse 
de etkililik bakımından 
en etkili yardımlar 
olmuşlardır.”
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