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S O N yýllarda, Türkiye'de sanayi kesimini oluþturan birçok köklü kuruluþun kurum-
sal tarihini yansýtan yayýnlar hazýrlandý. Bunlarýn arasýnda doðrudan bir sektörü ele
alanlar da oldu. Bu tür yayýnlar, Türk sanayiinin tarihini ayrýntýlandýrmakta, birinci

ve ikinci kuþak sanayicilerin birikimini gelecek kuþaklara aktarmaktadýr.

Atatürk'ün liderliðinde, neredeyse sýfýrdan baþlayarak, Cumhuriyet tarihi boyunca ayný
geliþim idealini savunan Türk sanayiinin genel bir özetini çýkarmayý ise Ýstanbul Sanayi Odasý
üstlendi. Yayýnlarý, araþtýrmalarý ve kütüphanesiyle, Türkiye'de sanayi kültürünün yaygýnlaþ-
masýna büyük katkýda bulunan Ýstanbul Sanayi Odasý, 50. kuruluþ yýlýný kutladýðý 2002 yýlýn-
da, 'Türk Sanayii' adlý bu kitabý yayýmlamýþtý. Bu yayýn aracýlýðýyla sanayi tarihimizin kilo-
metre taþlarý bir bütün içinde sergilenmiþ, bir çok tanýklýk ve anekdot bir araya getirilmiþti.

Ýstanbul Sanayi Odasý, beþ yýllýk periyotlarla sanayi alanýnda gerçekleþen geliþmeleri kitabýn
kapsamýna almayý sürdürerek, iki baský daha yapma kararý aldý.

Türkiye'nin hiç bitmeyen sanayileþme arzusunun öyküsünü, her dönem meraklýlarýnýn elinin
altýnda bulundurmaya yönelik bu yayýncýlýk anlayýþýnýn baþka kurum ve kuruluþlara da örnek
olmasý, sanayi tarihimizin geçirdiði her aþamanýn kayýt altýna alýnmasý dilekleriyle...ÖNSÖZ





1. Bölüm

ÝMPARATORLUKTAN
CUMHURÝYETE
(1453 - 1922)



Üç Büyükler
XV. ve XVI. yüzyýllar arasýnda siyasal örgütlenme
ve iktisadi bakýmdan dünyanýn en güçlü devletleri
arasýnda yer alan Osmanlý Imparatorluðu, özel-
likle Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve
Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde, üç kýta
üzerinde coðrafi yayýlmayla kalmamýþ, sýnai ve
teknik üstünlüðünü de Batý Avrupa’ya kabul ettir-
miþti. Saðlam mali yapý, tutarlý adalet sistemi ve
düzenli lonca örgütlenmesi, ürünün iç ve dýþ
piyasalara sunumunda, sorunlarý asgariye indiri-
yor, imparatorluk kendine has iktisadi yapýsýný her
etkiye karþý koruyabiliyordu. Ancak, bu yüzyýllar
ayný zamanda Avrupa’nýn Ortaçað dogmalarýndan
kurtulduðu, sanat, teknoloji ve bilimde atýlým yap-

týðý dönemlerdi. Osmanlý Ýmparatorluðu gücünün
doruðundayken, rekabet halinde olduðu dýþ dünya,
teknolojik atýlýmlar yapýyor, ekonomik açýdan
güçleniyor ve Osmanlý yayýlmasýný durduracak
güce sahip oluyordu. 

Bunun sonuçlarý XVII. yüzyýldan itibaren görül-
meye baþladý. XIX. yüzyýlýn baþlarýnda da denge
tam tersine döndü. 'Üç Büyükler' döneminde çini-
cilik, dokumacýlýk gibi geleneksel sanatlar düzenli
ve denetimli birer sýnai faaliyet alaný haline
gelmiþken, tersane ve gemi yapýmý gibi faaliyetler,
baþta Venedik olmak üzere birçok pazara
teknoloji ve ürün ihraç edecek düzeye yük-
selmiþken, Osmanlý bu konumunu tarih için çok

Günümüzde en güzel örnekleri

Topkapý Sarayý’nda bulunan

Osmanlý dönemi Ýznik çinisi
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Sanayi 
Devrimi
ve
Bir Sektörün
Çöküþü

Sanayileþmeyle politik ve

ekonomik iktidarlarýn baþ aracý

bir tarým ürünü oldu: Pamuk.

Ý
ngiltere’nin yeni üretim teknolojileri Osmanlý Ýmparator-

luðu’nda önce pamuklu sanayiini çökertti. Kol gücüne da-

yalý Balkanlar, Anadolu ve Ortadoðu atölyeleri sürekli ihra-

cat yapabilir durumdayken birden aciz duruma düþtüler.

Osmanlý Ýmparatorluðu’nun üreticilikten dýþalým yapar duruma

gelmesinde kapitülasyonlardan kaynaklanan vergi kolaylýk-

larýnýn yanýnda endüstriyel üretimin maliyetleri düþüren yenilik-

leri de etkili oldu.

John Kay 1733 yýlýnda patentini aldýðý ‘flying shuttle’la,

dokuma tezgahýna koyduðu tekerlekler sayesinde basit ama

çok iþlevsel bir icat yaptý. Bu arada Amerika kýtasýnda Virginia,

Güney Carolina ve Georgia’da pamuk tarýmý baþlamýþtý. Bu

çabalar sonucunda ‘Sea Island pamuðu’ üretildi. XVIII. yüzyýl-

da yeni kýtada yaþanan Sanayi Devrimi’nde pamuk

endüstrisinin büyük önemi oldu ve bu tarihten itibaren

Amerika’da endüstrileþmenin etkileriyle yaygýnlaþabildi. 

James Hargreaves 1764 yýlýnda ilk çok bobinli iplik maki-

nesini geliþtirdi. Onu ilk mekanik dokuma tezgahýný gerçek-

leþtiren Cartwright izledi. 1787-1842 yýllarý arasýndaki

dönemde Ýngiltere’nin sanayileþmesinde pamuðun rolü,

Schumpeter’in “sanayinin bu dönem tarihi sadece pamuk

endüstrisine indirgenebilir” diyeceði kadar önemli oldu.

1793’de Whitney’in icadý olan çýrçýr makinesi sayesinde, o

zamana kadar günde 450 gram pamuk lifi elde edilirken, üre-

tim iþçi baþýna saatte yirmi kiloya fýrladý. 

Bu geliþme, Fransýz Ýhtilali’nde yoksul halkýn iþ kaybý

nedeniyle dokuma ve iplik makinelerine karþý tavýr almasýna

neden oldu. Hemen ardýndan Fransa’da Rouen civarýnda

kurulu dokuma tesisleri, kuzeye doðru yayýldý. Sömürgecilik ve

kölelik kurumlarýnýn geliþimiyle, yeni pamuk üretim bölgeleri

ve daha düþük ulaþým maliyetleri ortaya çýktý. Bu çok önemliy-

di, çünkü iç çamaþýrdan masa örtüsüne, iþ giysisinden yatak

çarþafýna kadar geniþ, kolay, ucuz, saðlýklý bir kullaným alaný

doðmuþtu. Deðiþen ticaret yollarý ülkeleri kendi kendine

yeterliliðe mecbur býraktýkça ve iplik eðme, bükme ve dokuma

makinelerinde geliþim saðlandýkça, pamuk farklý bir ekonomik

deðer olmaya baþladý. John Mercer, 1844 yýlýnda dönüm

noktasý sayýlabilecek olan merserizasyon iþlemini yarattý.

Merserizasyon iþlemi pamuk liflerini o ana kadar uygulanan-

dan daha sýký eðerek, daha saðlam, ince ve parlak bir iplik

elde edilmesini saðladý. 1900 yýlýnda dünya tekstil üretiminin

%80’i pamuklu kumaþlardan oluþur hale gelmiþti. 

Pamuðun Anadolu’daki tarihi Ý.Ö. 330 yýlýna kadar geriye

gidiyordu ve bu alanda XI. yüzyýlda Selçuklular ve XIV. yüzyýlda

Osmanlýlar tarafýndan önemli geliþmeler saðlanmýþtý. XVIII.

yüzyýlda Ýmparatorluk, Ýngiliz pamuk sanayii için güvenli bir

hammadde kaynaðýydý. Ayný yýllarda Levant Þirketi aracýlýðýy-

la Ýzmir limanýndan Fransa ve Ýngiltere’ye pamuk ipliði de

ihraç eden Ýmparatorluk, daha kaliteli ve ucuz Amerikan

pamuðunun piyasaya girmesiyle bu özelliðini yitirdi. 1861’de

Amerika’da baþlayan iç savaþ sebebiyle Ýngiltere Osmanlý

Ýmparatorluðu’nu pamuk üretmeye teþvik ederek, ihtiyacýný

tekrar buradan karþýlamayý düþününce, Batý Anadolu böl-

gesindeki üretim, on yýl içinde oldukça büyük bir artýþ göstere-

rek 51.345 balyaya yükseldi. Ama Amerika’da iç savaþýn

bitmesiyle uzun elyaflý Amerikan pamuðu yeniden Avrupa’ya

girdi, dýþ talep bitti ve XIX. yüzyýlýn sonlarýnda ekim alanlarý

hýzla azaldý. Oysa, II. Meþrutiyet’ten sonra tarýmdaki geliþmeye

pamuk dokumacýlýðý da eklenmiþti. I. Dünya Savaþý baþlangý-

cýnda iç talebe yönelik olarak 160.000 balyaya ulaþan üretim,

savaþýn ve kurtuluþ mücadelesinin yýpratýcý etkileriyle geriledi.

Çöküþte bir diðer etken de Osmanlý

Ýmparatorluðu’nun batýlýlaþma ham-

lesiyle, Batý’nýn Osmanlý’yý pazar

olarak görmeye baþlamasýnýn ayný

döneme denk gelmesiydi. Halkýn

zevklerindeki deðiþim, Batý ürünleri-

ne talebi artýrdý. Avrupai giyim devlet

tarafýndan resmen kabul edildi ve

sanayi ürünü kumaþ ihtiyacý doðdu.

Sonuçta, bir pamuk ülkesi pamuklu

sanayiini çaðýn koþullarýna eriþtire-

meden iþ iþten geçti.
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kýsa sayýlabilecek bir sürede yitirdi. Ýmparator-
luðun kaderi deðiþti, yokolma sürecine girdi.

Sanayinin Yaþamsal Önemi
Bu deðiþimin nedeniyle ilgili yaygýn kaný, Osman-
lý’nýn XVIII. yüzyýlda Ingiltere’den baþlayarak
Batý Avrupa’ya yayýlan, kýsaca 'Sanayi Devrimi'
olarak adlandýrýlan, yaygýn makineleþme ve fab-
rikalaþma atýlýmýna ayak uyduramamasý oldu. Bu
kanýnýn doðruluðu kuþku götürmese de, sorun bu
kadar basit çözümlenemezdi. Osmanlý’yý, geliþen
dünyanýn dýþýnda býrakan her sebep, sanayinin
yaþamsal önemini de vurguluyor. Bu sebeplerin
baþýnda da, genel olarak 'kapitülasyonlar' diye
adlandýrýlan dýþ ticaret anlaþmalarý geliyor. 

20. yüzyýlýn baþý Osmanlý Ýmparatorluðu için karanlýk bir dönem oldu. Özellikle 1908’le 1912 arasý

dönem ihtilaller, devrimler ve savaþlarla geçti. Trablus ve Balkan savaþlarýnýn arkasýndan I. Dünya

Savaþý geldi. Osmanlý Ýmparatorluðu tüm kaynaklarýyla Anadolu insanýný cepheye sürdü ve

savaþýn sonu sadece siyasi bir çöküþ deðil, ayný zamanda ekonomik tahribat anlamýna da geldi.

Osmanlý ekonomisi zaten sanayiden yoksundu. 

Osmanlý sanayii üzerine yapýlmýþ iki sayým vardýr. O sanayi sayýmýnýn bugünkü Türkiye

Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde olan bölgelerinin dökümünü yaptýðýmýzda görüyoruz ki, 1923’te mo-

dern sanayi tesisleri parmakla sayýlacak kadar azdý.

Milli Mücadele, Balkan ve Dünya savaþlarýnýn yýkýmý üzerine gelen yeni bir kaynak zor-

lamasý ve yeni ekonomik problemlerle yürütüldü. Milli Mücadele gerçekten halkýn kur-

tuluþ savaþýydý. Yýkým üzerine bir toplumun yeniden inþasý savaþýydý. Bu mücadelenin

yürütülmesi ayný zamanda kaynak toplama çabasýydý. Kuvayý Milliye ve TBMM rejimi

bu iþi becerdi. Yani halk son derece kýt kaynaklarýný savaþýn ve Milli Mücadele’nin

emrine verdi. 

Lozan Anlaþmasý imzalandýðýnda, yeni kurulmakta olan Türk devleti fevkalade kýsýtlý bir

ekonomiye sahipti. 1924 baskýsý ‘Modern Türkiye’ isimli kitapta bir Amerikalý yazar þunu

söylüyor: “Yabancý sermayenin etki alanýnýn, Osmanlý Ýmparatorluðu’ndan daha geniþ

olduðu baðýmsýz bir devlet herhalde yoktur. Bu miras sadece ekonomik giriþimleri

ilgilendirmekle kalmaz, Türkiye’nin politik ve toplumsal hayatýnýn tümüne etkilerini

yayar. Siyasi denetim saðlamanýn en güvenceli ve en basit yöntemlerinden biri, sermaye

kaynaklarý üzerinde egemenlik saðlamaktýr. 

Eski Osmanlý Ýmparatorluðu þaþýlacak derecede dýþ mali çýkarlara ipotek edilmiþ idi.

Þimdi bu yeni bir olguyu da göz önüne getiriyor. Bu zayýf ekonomi, ayný zamanda

yabancý sermayenin denetimi altýnda idi. Üstelik Osmanlý tebasý olan kimi insanlar da

aslýnda kan damarlarý veya göbeklerinden dýþ dünyaya baðlanmýþ idiler”.

Yani azýnlýk denilen gayri müslim, levanten çevrelerden oluþan büyük bir ticaret zümre-

si, büyük yabancý Batý sermayesi ve Osmanlý Ýmparatorluðu’na aracýlýk etmekteydi.

Kýsacasý, güçsüz bir ekonomi, daha da zayýf bir sanayi, dýþ borçlarýn ve dýþ baðýmlýlýðýn

çok aðýr olduðu bir yapý. Buna bir yarý sömürge yapýsý bile diyebiliriz.

Yarý Sömürge Yapýsý
KORKUT BORATAV

Osmanlý Ýmparatorluðu’nda ticari faaliyetin ihtiyacý olan

geleneksel bankacýlýk sistemi Kapalýçarþý’da oluþmuþtu.
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Un Deðirmenleri
Ýstanbul’da un deðirmenleri  Bizans döneminden XIX. yüzyýlda

buharlý makinelerin kullanýlýþýna kadar, içine beygir koþularak

iþletilen küçük semt deðirmenleri halinde çalýþtý. Diðer birçok

unsur gibi Bizans’ýn atlý deðirmen geleneðini de yaþatan

Osmanlýlar buna ‘horos’ adýný verdiler. Bu yöntemde bir

çarkýn içine baðlanan at ya da atlar, ham buðdayýn un haline

gelmesinde motor rolünü üstleniyordu. Bunlarýn önlerinde

genellikle bir uncu dükkaný ya da bir fýrýn bulunurdu.

Müþteriler ister un alýr, ister ununu öðütmek için karþýlýðýný

ödeyip deðirmeni kullanýrdý. Ýstanbul’da yeterli rüzgar ve su

enerjisi bulunmadýðýndan, atlý un deðirmenleri 1870’lere

kadar devam etti, daha sonra iþlevselliðini kaybetti. Kente

gerekli un en çok Trakya ve Anadolu’dan getirtiliyor ve Un

Kapaný’ndan kente giriyordu. Fatih Ýmareti Belgesi’ne göre XV.

yüzyýlýn ortalarýnda sadece bu vakfa ait 102 deðirmen vardý.

Evliya Çelebi’ye göre ise XVII. yüzyýlda Ýstanbul’da içinde

9.500 iþçinin çalýþtýðý 925 at deðirmeni bulunmaktaydý. XIX.

yüzyýlýn ikinci yarýsýndan sonra buhar gücü ve yakýtla çalýþan

deðirmenler, XX. yüzyýldan sonra ise elektrikle çalýþan un

deðirmenleri ve fabrikalarý kuruldu.

Osmanlý’da
Sanayi
Tesisleri

Kapitülasyonlarýn Osmanlý
sanayiinin geliþimine olumsuz
etki yaptýðýna dair görüþlere
zýt bir bakýþ da var. Prof.
Osman Okyar, kapitülasyon-
larýn ölmekte olan Osmanlý
sanayiinin ecelini geciktir-
diðini savunuyor. Ona göre,
kapitülasyonlar bu dönemde
ticaret hacmini artýrarak
Osmanlý ekonomisine geçici de
olsa bir canlanma getirmiþti.

Osmanlý Ýmparatorluðu, Ýn-
giltere ve Fransa’ya vergi
indirimi ile ticaret serbestisi
gibi ödünler verirken, bu ülke-
lerle ayný üretim teknolojilerini
kullanýyor olmanýn rahatlýðýn-
daydý. Olumsuz etkiler pek
hissedilmedi. Ancak Sanayi Devrimi’nin, birdenbire
sinai üretim kapasitelerini deðiþtirmesiyle küçük
sanayi hýzla çöktü. Ýkinci önemli faktör, kötü gidiþe
karþý önlem alýnmasýný da engelleyen 'know-how'

eksikliði oldu. Batý, üç yüz yýllýk fikri birikiminin
meyvelerini, tüm buluþ ve icatlarýný sanayiye yön-
lendirip, okyanus aþýrý kolonilerinden ucuz ham-
madde saðlama avantajlarýný kullanýrken, Osmanlý,

Avrupa’da sanayi devrimiyle

üretim standartlarýnda büyük

bir deðiþim yaþandý.
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Tophane-i Amire
Temelleri Fatih Sultan Mehmet’in Ýstanbul’u fethinden sonra

giriþtiði imar faaliyetleri sýrasýnda atýlan Tophane, dönemin

teknolojik olanaklarýna göre top üretilecek büyük bir

dökümhane olarak tasarlandý. Kanuni Sultan Süleyman döne-

minde büyük bir üretim tesisi haline geldi. 

Tophane yüzyýllar içinde gerek modernizasyon çabalarý gerek

yangýn ve depremler nedeniyle birçok kez deðiþikliðe uðradý.

18. yüzyýlda Ýstanbul’a gelen Baron de Tott, dökümhaneyi

Avrupa standartlarýna getirmek ve topçu ocaðýnda yenilikler

yapmak üzere çalýþmalarda bulundu. III. Selim’in yenileþme

hareketleri sýrasýnda, özellikle geliþen savaþ tekniklerini izle-

mek ve uygulamak amacýyla Tophane-i Amire yeniden düzen-

lendi. Bu amaçla baþta Fransýz J. B. Lepère olmak üzere,

birçok ülkeden mühendisler getirtildi.  Balistik deðeri yüksek ve

kolay hareket edebilen toplar üreten tesisten Ýngiliz elçi Sir J.

Porter, “Yýlda her kalibreden 300 topun üretilebildiði

muhteþem bir tesis” diye bahsetti. 

Top dökümünün önemi, üretimin devlet ricalinin ve çeþitli

ritüellerin eþliðinde yapýlmasýndan bellidir. Evliya Çelebi

Osmanlý’da
Sanayi

Tesisleri

sýnai deney ve bilgi birikiminden uzak kalýyordu.
Sanayi sadece bilgi ve teknoloji birikimi deðil, ser-
maye birikimi de gerektiriyordu ama Ýmparator-
luk’ta sanayinin gerektirdiði kredi ve bankacýlýk
sistemi oluþmamýþtý. XIX. yüzyýlýn ortalarýna kadar
sanayinin ne kadar hayati olduðu da farkedilmedi.
Dolayýsýyla önlem almakta geç kalýndý.

Geciken Önlemler
Osmanlý Ýmparatorluðu’nda mevcut sanayi
yapýsýnýn çöküþüne karþý harekete geçecek büyük
sermaye sahipleri de, örgütlü ve güçlü bir iþçi sýnýfý
da oluþmamýþtý. Dolayýsýyla ayný anda birçok
siyasi, askeri ve toplumsal sorunla boðuþmakta
olan devlet, baþka bir þey yapmak zorunda kaldý.

Tersane-i Amire



Devlet açýsýndan en önemli tüketici orduydu. Bu
amaçla, ordunun gereksinimini karþýlamaya
yönelik üretim birimleri, yeni teknolojilere dayalý
kuruldu. 

Eyüp Sultan Sarayý’nda kurulan Ýplikhane;
Defterdar Ýskelesi’nde üretime baþlayan Feshane;
Ýzmit’te Basmahane; Ýslimye’deki (Bulgaristan
sýnýrlarýndaki Sliven) þayak ve Zeytinburnu doku-
ma fabrikalarý, Sanayi Devrimi’nin Osmanlý’daki
yansýmalarý olarak ortaya çýktý. Bu hamle,
ordunun gereksinimleriyle sýnýrlýydý. Diðer sýnai
ürünlere ülke içinde yer deðiþtirirken yüklenen
%50’ye varan vergi ve rüsumlara karþýn, yabancý
mallarýn %5 oranýnda gümrüðe tabi olmasý haksýz
rekabet yaratýyor, yerli sanayinin önünde bir engel
olarak duruyordu. 

Ne yapýlacaksa, Kapitülasyonlar’dan gelen ve ikili
anlaþmalarla süren olumsuz rekabet koþullarýna
raðmen yapýlacaktý. Devlet kuruluþu olan fab-
rikalar, 1856’da Paris’te düzenlenen Dünya
Ticaret Fuarý’na katýlarak ürünlerini sergileyip
ihracata yönelik giriþimde bulunduklarýnda, genel
durum böyleydi.

Avrupa’da Krizin Anahtarý
Avrupa’da da genel durum pek parlak sayýlmazdý.
XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda, Fransa iflasýn eþiðine
gelmiþti. 1789-1799 yýllarý arasýndaki ihtilal son-
rasý dönemde istikrar saðlanamamýþ, gerek uzun
savaþlar, gerek yönetim deðiþiklikleri, baþta bu ülke
olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoðunda toplumsal
sorunlarla boðuþan yönetimlere yol açmýþtý. Avrupa
ülkeleri için kiþi baþýna düþen besin miktarýnýn tarih
boyunca en düþük olduðu bu yýllarda; kýtlýk, açlýk,
bulaþýcý hastalýklar ve savaþlar nüfusu kýrdý, ekono-
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Tophane’deki uygulamalarý þöyle anlatýr: 

“Ocaklar tüm çalýþanlar, imam, müezzinler ve muvakkit eþliðinde dualarla yakýlýr. Ateþ

bir gün, bir gece durmadan yanar. Kývamýna geldikten sonra sadrazam, þeyhülislam,

kazasker ve diðer önemli zevat eþliðinde dökümhane kapýlarý kapanýr. Sadrazam, vezir-

ler ve hazinedar kese kese altýnlarý dökümcübaþýna teslim eder, o da bunlarý, içine uzun

çam direklerin karýþtýrýldýðý erimiþ bronzun içine atar. Artýk erimiþ bronz, top kalýplarýnýn

içine akmaya hazýrdýr. Muvakkit, zamanýn geldiðini bildirir, dua baþlar, ardýndan ‘amin’

sesleri yükselir. Kapak açýlýr, erimiþ maden kordan ateþ gibi top kalýplarýna dökülür.

Dolan kalýplarýn arký kapatýlýr, diðerleri açýlýr. Son olarak toplar bir hafta kalýbýn içinde

soðumaya býrakýlýr.” 

Paris 1889. 

Teknik ve Sanayi Sergisi.

Eiffel (Eyfel) kulesinin

açýlýþý



mik ve sosyal kriz yüzyýl dönümünde de devam etti.
Bütün bu sorunlar arasýnda yaþanan deneyimler ve
oluþan birikim ise XIX. yüzyýl boyunca iktisadi
yaþamýn itici gücü olacak sanayiyi olgunlaþtýrdý.
Hammadde kullanýmý, üretim sistemlerinde opti-
mizasyon, teknolojik geliþmeler ve yeni buluþlarýn

birbirine eklenmesiyle, baþta Ýngiltere, Almanya ve
Fransa olmak üzere, Avrupa ülkelerinde dýþ
pazarlara açýlma ve üretim sýçramasý yaþandý. Bu
hýzlý geliþim, ayný zamanda politik dengeleri de
deðiþtirecek, iktidarý oluþturan kaynaklarýn yeniden
yorumlanýp, biçimlenmesini saðlayacaktý. Sanayi,
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Osmanlý’da
Sanayi

Tesisleri

Feshane
Ýstanbul’un en eski sanayi kuruluþlarýndan olan Feshane,

Eyüp’ün Defterdar Mahallesi’nde inþa edildi. Ýstanbul’da

Asakir-i Mansure-i Muhammediye kurulurken, II. Mahmud

tarafýndan bütün askerlere fes  giydirilmesi zorunluluðu geti-

rilmesi üzerine fes imal etmek üzere oluþturuldu. Daha önce

Tunus, Mýsýr ve Avrupa’dan ithal edildiði ve Kadýrga’da Cinci

Meydaný’nda yapýlan üretim de pahalý ve yetersiz olduðu için

Bursa, Edirne ve Selanik’te fes üretimine baþlanmýþtý. Kalite,

Tunus feslerininkine ulaþamayýnca bir süre daha Tunus’tan

ithalat yapýldý. Defterdar’daki Beyhan Sultan Sarayý’nýn arsasý

bu iþe elveriþli bulununca 1833 yýlýnda, bugün de bir bölümü

ayakta kalan yeni fabrika kuruldu. Yeni Feshane’de ayný

zamanda aba ve halý üretimi de yapýldý. Feshane 1843’te bir

dokuma fabrikasýna dönüþtü. Fransa, Belçika ve Ýngiltere’den

buhar ile çalýþan iplik, dokuma ve apre makineleri getirildi ve

yönetimi Darphane-i Amire’ye baðlandý. 1848-1850 yýllarý

arasýnda 30.000 metre çuha ve 400.000 fes üreten Feshane,

1849’da Hazine-i Hassa’ya devredildi. 1866 yýlýndaki yangýn-

dan sonra ayný yerde modern makinelerle zenginleþtirilmiþ

Sanayi Mektebi öðrencileri
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yeni bir fabrika kuruldu. Ýþçi sayýsý

250 kadardý. Günde yaklaþýk 1.500

fes ve yýlda 216.000 metre kumaþ

üretildi. 1895’te fabrika bünyesinde

bir okul açýldý ve fabrikada çalýþarak

uygulama yapan öðrenciler yetiþti. 

Feshane 1917’de Hereke fabrikasý ile

beraber Türkiye’nin dokuma üreti-

minin %50’sini karþýlar duruma geldi.

Bir çiftçi ailesinin çocuðuydum. Çiftliðimiz vardý. Arazi kara sabanla sürülürdü.

Orakla da biçilirdi. Makine devrimi gerçekleþmemiþti. Amcam saltanat sürerken de

TBMM’de mebusluk yapmýþ, görgülü bir adamdý. Ýlk defa 1923’te çiftliðe büyük bir

traktör getirdi. Üzerindeki þoför yabancýydý. Sadece o kullanabiliyordu. Burdur’dan

Afyon’a gece hanlarda yatarak çift yaylý arabayla üç günde gelirdik. O zamanýn ara-

balarýna, ‘tatar arabasý’ derlerdi. Çift yaylý ve tek yaylý olurdu. Köyler arasýnda da

öküzlerle, mandalarla çekilen kaðnýlarla yolculuk yapýlýrdý. Teneke sobalarda

yakýlan odunla ýsýnýlýrdý. Odundan kömür de yapýlýrdý ama zehirlenme oluyor diye

az kullanýlýrdý. Bir elbisesi vardý herkesin. O elbise eskiyip bitince ancak yenisi

yapýlýrdý.

1922 yýlýnýn Eylül’ünde okumaya Galatasaray’a geldim. Haydarpaþa’da trenden

indik. Feslerimiz denizin rüzgârýndan uçmasýn diye iyice kafamýza doðru çektik.

Sonra bir tanýdýðýn evinde yattýk. Mektebe kaydolduk. Galatasaray’da 40-44 kiþilik

bekarlar grubuyduk. Perþembe günü tatil olduðunda dahi yine mektepte yatardýk.

Paþa gelecek, bunlar gidecek diye þehzade çocuklarýyla alay edilirdi mektepte. Fazla

bir yer gezmezdik. Yalnýz amcamýn Sirkeci’de beðendiði bir lokanta vardý.

Tramvayda birinci mevkiye biner oraya giderdik. Galatasaray’da antreman

yapardýk. Þiþli ile Mecidiyeköy arasýndaki Rum mezarlarý þehrin hududuydu. Ondan

sonra salaþ kahveler baþlardý. Levent’e doðru giderken de hasýr sandalyeli kahveler

vardý. Hiç bina yoktu. Mektepte sinema vardý. Ben sinemayý sevmezdim. Ara sýra

tiyatroya giderdim. Tünel’den çýkar, Sirkeci’ye turþu yemeye giderdik. O yýllarda

Beyoðlu’nda Türklerin sahip olduðu iþyerleri parmakla gösterilecek kadar azdý. Ýþ

hayatý gayrýmüslimlerin elindeydi. Tüccarlar Anadolu’dan bahardan bahara gelir,

buradan alacaklarýný alýr dönerlerdi. Buranýn esnafý Anadolu’dan da kazanýrdý yani. 

Ýmparatorluðun Baþkentinde 
FETHÝ ÇELÝKBAÞ

Ýmparatorluðun baþkentini

Avrupa’ya baðlayan kapý: 

Sirkeci Garý
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Osmanlý’da
Sanayi

Tesisleri

Beykoz Teçhizat-ý Askeriye Fabrikasý
Osmanlý’nýn son döneminde özellikle ordunun gereksinimle-

rine yönelik olarak geliþen sanayinin temel kollarýndan biri de

dericilikti. At koþumlarý, ayakkabý, çizme gibi eþyalar baþta

olmak üzere deri ile ilgili pek çok üretim devlet tarafýndan

örgütlenir, yönetilir ve denetlenirdi. 

Osmanlý Ýmparatorluðu’nda modernleþmenin hýzlandýðý XIX.

yüzyýlda Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasý önemli bir adým

oldu. III. Selim, 1805’te Beykoz çayýrýna çevreden su saðla-

yarak burada bir sanayi bölgesi kurulmasýna önayak oldu. Bir

deri imalathanesi devletleþtirildi ve adý Dabakhane-i

Klevehane-i Amire oldu. Ayný atölye 1816’da Beykoz

Techizat-ý Askeriye Fabrikasý’na dönüþtü. 1826’da ise tama-

men yenilendi. 1872 yýlýnda fabrikada buharlý makineler

çalýþmaya baþladý. Bu geliþmenin sonucu olarak ürünler

Uluslararasý Paris Fuarý’nda sergilendi. Islah-ý Sanayi

hareketiyle birlikte fabrikanýn kundura üretimi günde 300 çifte

yükseldi. Beykoz ürünleri 1887 Viyana Fuarý’nda altýn

madalya kazandý. Fabrika asýl atýlýmý 1912’de Avrupa’dan

gelen yeni makinelerle yaptý ve günlük üretimini 1.000 adet

deri ve 2.000 çift kunduraya yükseltti.

ülkelerin geleceðini belirleyen güçler arasýnda artýk
birinci sýraya yerleþmiþti.

Sanayinin Ýslahý Ýçin
Osmanlý Ýmparatorluðu’nun iktisadi yapýsýný dýþa
baðýmlýlýktan kurtarmak ve sanayinin geliþmesini
saðlamak için aldýðý önlemlerin en somutu, 1863
yýlýnda 'Islâhý Sanayi Komisyonu’nun kurulmasý
oldu. Komisyonun amacý, gümrük vergilerinin yük-
seltilmesi, sýnai ürünleri tanýtýcý sergiler düzenlen-
mesi, sanayi okullarý açýlmasý ve küçük iþlet-
melerin çok ortaklý þirketlere dönüþtürülmesi
olarak belirlendi. Ne var ki komisyon uzun ömürlü
olmadý. Yabancý mallardaki gümrük oraný %8’e
yükseltildiyse de, yasal düzenlemelerle üretimin
önü açýlmaya çalýþýldýysa da, bu amaçlara yete-
rince ulaþýlamadý. Sermaye sorunu aðýrlaþarak

sürdüðünden, sanayideki hareketler küçük yabancý
sermayeli þirketler kurulmasýndan ileri gidemedi.
Ýmparatorluk iflasa doðru gidiyordu. Ekonomisi
tarihinin en karanlýk ve buhranlý dönemini
yaþayan, dýþ borçlarýný ödeyemeyen, borçlarýna
karþý vergi gelirlerini teminat gösteren Osmanlý,
topraklarýný da kaybetmeye baþlayýnca iyice çýk-
maza girdi. 1882’de sonradan Ýstanbul Ticaret
Odasý olarak anýlacak olan ‘Ticaret Cemiyeti’
kuruldu. Dýþ borçlarý garanti etmek için devlet
gelirlerini toplama yetkisini almýþ Düyun-u
Umumiye ve diðer devlet kademeleriyle tüccar
arasýndaki iliþkileri düzenleyecek olan Ticaret
Cemiyeti, Meþrutiyet yanlýsý bir tutum izledi.
Derneðin adý 1910’da ‘Dersaadet Ticaret, Ziraat
ve Sanayi Odasý’ oldu. Sanayi olmadan ticaretin
olamayacaðý yavaþ yavaþ anlaþýlýyordu.

Fes ve Melbusat-ý Askeriye

fabrikasýnýn yapým aþamasý

(1800’lerin ilk yarýsý)

Feshane’nin 1985 yýlýnda

baþlayan renovasyon çalýþmasý

sonrasý bugünkü durumu 
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Cibali Tütün Fabrikasý
Cibali Tütün Fabrikasý 1884 yýlýnda, Haliç

kýyýsýnda kuruldu. Fabrika  hemen yanýna

inþa edilen Tekel Alkollü Ýçkiler Sanayii

Müessesesi ile semtin ekonomik ve

sosyal dinamosu oldu. Ýlk dönemlerinde

yalnýz tütün iþlenirken, 1900’den sonra

sigara üretmeye de baþladý. Fabrika 1925

yýlýnda millileþtirilip Tekel Ýdaresi’ne

baðlanana kadar Fransýz Reji Ýdaresi

tarafýndan yönetildi.

M
ekteb-i Sultani öðrencisi Muzaffer askerden muaf

olmasýna raðmen, gönüllü olarak ‘zabit namzedi’

sýfatýyla 1916’nýn ilk haftasýnda Çanakkale cep-

hesine gitti. Savaþýn þiddeti azalmýþtý. Birliðin alay karargahýn-

da göreve baþladý. Alayýn kamyon ve otomobil lastiðine ihti-

yacý vardý. Bunlar olmadýðýndan araçlar kullanýlamýyordu.

Lastik gibi basit bir üründen bile yoksun kalýnmýþtý. Becerikli

bir çocuk olduðu için gerekli malzemenin teminine Muzaffer

memur edildi. Ýstanbul’da da çok az sayýda motorlu araç ve

yedek parça olduðundan iþi kolay deðildi. Uzun aramalardan

sonra Karaköy’de bir Yahudi tüccarýn dükkanýnda  çok pahalý

da olsa istediði ithal ürünleri buldu. Gerekli tahsisatý çýkarmak

üzere Erkan-ý Harbiye’ye giden Muzaffer baþvurduðu yarbay-

dan þöyle bir yanýt aldý: “Bana bak oðlum, ben askerin ayaðý-

na postal, sýrtýna kaput alacak parayý bulamýyorum. Sen oto-

mobil lastiðinden bahsediyorsun. Haydi yürü git, insaný güna-

ha sokma... para mara yok”. Muzaffer çaresiz selam verip

çýktý. Ama cepheye eli boþ dönmeyi içine yediremiyordu. Bir

plan yaptý ve doðruca dükkana gitti. Tüccara “Paranýn tediye

muamelesi akþamüstü bitecek. Ezandan sonra gelip mallarý

alamam, gece kaldýracak yerim yok. Yarýn öðleden evvel

vapurum Çanakkale’ye kalkýyor, sabah ezanýnda geleceðim.

Mallarý hazýr edin. Yalnýz altýn para vermiyorlar, banknot vere-

cekler”. Tüccar kabul etti. Ertesi sabah her þey konuþulduðu

gibi oldu. Muzaffer ödemeyi yüz liralýk banknotla yaptý. Alman

malý lastikler bir arabayla vapura yollandý. Üç gün sonra tüc-

car elindeki yüzlük kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlý

Bankasý’na gitti. Orada elindeki paranýn sahte olduðunu

öðrendi. Henüz yüzlük kaimeler çýkmamýþtý bile. Muzaffer bir

gecede iki ellilik kaimeyi aynen çizip bitiremeyeceði için, bir

tane yüzlük yaratmýþ, en ince ayrýntýsýna kadar da taklit

etmiþti. Muzaffer’in parasýnýn aslýndan bir farký daha vardý. O

devirde banknotlarýn üzerindeki yazýlar arasýnda “Bedeli

Dersaadet’te altýn olarak tesviye olunacaktýr” ibaresi olurdu.

Bu cümle Muzaffer’in parasýnda “Bedeli Çanakkale’de kan

olarak tesviye olunacaktýr” haline gelmiþti. Olayý duyan

Þehzade Abdülhalim Efendi tüccarý buldu, parayý ödedi ve

banknotu Emniyet Müzesi’ne armaðan etti. Bu olay, hem

Ýstanbul’da hem cephede

dilden dile dolaþtý. Nere-

deyse efsane haline gelmiþ

yüzlerce Çanakkale aný-

sýnýn arasýnda sýnai ve ikti-

sadi yoksunluðun vurgu-

lanmasý bakýmýndan da bu

sayfalardaki yerini aldý.

Ýstanbullu

Muzaffer’in

sahte

banknotu

Ýstanbullu
Muzaffer’in
Çanakkale
Öyküsü
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Ýmparatorluðun Son On Yýlý
Ýlk kez 1876’da denenmesine raðmen, II.
Abdülhamid döneminde çok kýsa süren Meþrutiyet
rejimi uygulamasýnýn her sorunu çözeceði kanýsý
yaygýndý. Yeniden yapýlanma için þart gibi gözüken
bu deðiþim, 1908 yýlýnda Manastýr’da örgütlenen
subaylar karþýsýnda çaresiz kalan II. Abdül-
hamid’in II. Meþrutiyet’i ilan etmesiyle gerçek-
leþti. Ne var ki, Avrupa’da da savaþ rüzgârlarý es-
meye baþlamýþtý. Yeni düzen giriþimi Avusturya’nýn
Bosna-Hersek’i ilhâký ve Bulgaristan’ýn baðýmsýz-
lýðýný ilan etmesiyle ilk darbeleri aldý. Bütün sorun-
larýn üstüne, milliyetçilik hareketleri sonucu
toprak, dolayýsýyla da vergi kayýplarý biniyordu. Bu
geliþmeler karþýsýnda aciz kalan Ýmparatorluðun
elinden gelen tek çare, Avusturya kaynaklý sanayi
ürünlerini boykot etmek ve Bosna-Hersek’in kaybý
karþýlýðýnda iki buçuk milyon altýn tazminat almayý
kabul etmekti. Bunu Yunanistan’ýn Girit’i ilhâký,
Ýtalya’nýn da Trablusgarp’a asker çýkarmasý ve
Ege’deki on iki adayý iþgal etmesi izledi. 

En büyük darbe ise Balkan Savaþý’nda oldu.
1912’de Karadað, Bulgaristan, Sýrbistan ve
Yunanistan, Osmanlý’ya karþý topyekün seferber-
liðe giriþti. Balkanlar’da haritalar baþtan çiziliyor,
Ýstanbul tehdit altýna giriyordu. 600 yýllýk düzen

bozulmuþ, Osmanlý ordusu cephelere yetiþe-
mez hale gelmiþti. Ýmparatorluk varlýðýný
ancak ordusunu güçlü tutarak koruyabile-
ceðini gördü ve bu amaçla Almanya’yla
geniþ çaplý bir askeri iþbirliðine girdi. 

Bu arada Avrupa bir dünya savaþýna hazýr-
lanýyordu. Bu bir bakýma, sanayileþmenin
yol açtýðý bir savaþ olacaktý. Son altý yýlda,
dýþ ticaret açýðý %100’e yakýn artan
Osmanlý, savaþa Almanya’nýn yanýnda
girdi. Savaþýn baþlamasýyla son bir kýpýr-
danma yaratacaðý umuduyla yürürlüðe

giren Teþvik-i Sanayi Kanunu’yla çok daha önce
alýnmasý gereken, sanayi tesislerine bedelsiz arazi
temini, sanayiye vergi muafiyeti gibi önlemler yasa
kapsamýna alýndý. Fakat artýk piyasalara pazar
deðil, savaþ ekonomisi hakimdi.

On Yýllýk Savaþ
1912-1922 yýllarý Türk toplumu için sürekli savaþ
yýllarý oldu. Yenilgiyle biten Balkan Savaþý son-
rasýnda, 1. Dünya Savaþý baþladýðýnda, Osmanlý
sanayiinde sermayenin %15’i Türklerin, %10’u
yabancýlarýn, %75’ise azýnlýklarýn elindeydi. Ülke
bu süre boyunca durmaksýzýn savaþ ekonomisi
içinde yaþadý. Osmanlý Ýmparatorluðu’nun savaþa
Almanya’nýn yanýnda katýlmasýnýn sebeplerinden
biri de Alman sanayiinin göz kamaþtýrýcý düzeyiydi.
Özellikle savunma sanayiinde atýlan adýmlar
Harbiye Nazýrý Enver Paþa’nýn Alman hayranlýðýný
pekiþtirmiþ, bu ittifaktan bir askeri iþbirliði doð-
muþtu. Alman komutanlar 1. Dünya Savaþý’nda
Osmanlý ordusunda kendi rütbelerinin bir üst
kademesiyle görev aldý ve bir önceki savaþtan yenik
çýkmýþ olan Osmanlý, Alman teknolojisi ürünü
teçhizata kavuþtu. Ne var ki, savaþýn sonunda
Alman üstünlüðünün tartýþýlmaz olmadýðý ortaya
çýktý. Ýngiltere, Fransa ve Italya’nýn baþýný çektiði
müttefikler savaþýn nihai galibi oldu. Büyük savaþ,

Ýmparatorluktan Cumhuriyete

1912’de baþlayan Balkan

Savaþý bölgedeki ülkeler için

yaklaþýk 10 yýl sürecek bir

savaþ ve yokluk dönemini

baþlattý. Bu süreçte en büyük

sýkýntýyý her savaþta olduðu gibi

yine çocuklar çekti.
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Enver Paþa, Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu’ndan getirilen topçu bataryasýný inceliyor.

Osmanlý Ýmparatorluðu’nun

genç Türkiye Cumhuriyeti’ne

miraslarýndan biri olan Haliç

Tersanesi, Cumhuriyet

döneminde de kullanýlan

önemli tersanelerden oldu.

Ýmparatorluktan Cumhuriyete



her iki taraf ülkelerine de, bundan sonra cephede
sanayi üstünlüðünün baþrolde olacaðýný gösterdi.
Savaþ bittiðinde görünen tablo sanayinin öneminin
algýlanmasý bakýmýndan çok farklýydý.

Kurtuluþun Þartlarý
1. Dünya Savaþý sonrasýnda, sýnýrlar yeniden
çizilmeye baþlandý. Anadolu üzerindeki aç gözlü
tutumlarýna raðmen, iþgal kuvvetlerine karþý oluþ-
turulan Milli Ordu, 1919-1922 yýllarý arasýnda,
Ýstanbul yönetimine, yerel ayaklanmalara, sivil
güçler arasýndaki otorite boþluklarýna ve düþmana
karþý bir çok cephede savaþ verdi. Anadolu halký,
kadýn, çocuk, yaþlý demeden bu savaþa omuz verdi.
Mermiler kaðnýlarla taþýndý, mermi kovanlarý elde
dolduruldu, topyekün bir seferberlik yaþandý. 

Kurtuluþ Savaþý, emperyalist Batý’ya karþý verilen
bir baðýmsýzlýk mücadelesi görünümünde olduðu
için, Bolþevik Rusya’nýn verdiði destek ve dinsel

dayanýþmaya dayalý Hindistan Müslü-
manlarýnýn katkýsý dýþýnda, tamamen
yoksul ve bezgin Türk halkýnýn gay-
retle Kuvayý Milliye komutanlarýnýn
peþinden gitmesiyle baþarýya ulaþtý.
Bu dört yýllýk zor dönem içinde,
varolan kýt kaynaklar optimum
düzeyde kullanýlýrken, hem düzenli
bir ordu, hem milletin iradesini yöne-
time taþýyan bir meclis, hem de yeni
bir ülke modeli kuruldu.

On yýllýk savaþýn sonunda ortaya
çýkan manzara þöyleydi: Ulusal kur-
tuluþ hareketi baþarýya ulaþmýþ,
Misaký Milli sýnýrlarý içinde egemen-
lik saðlanmýþ, Ýstanbul Hükümeti ve
saray, varlýk nedenini yitirmiþ,
toplum Çanakkale’den beri hayran-
lýkla izlediði yeni lideri Mustafa

Uluslararasý doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn

1923’teki daðýlýmýna bakarsak, Türkiye’de dünya toplamý

içinde çok önemli bir yabancý sermaye olmadýðýný, 1923

deðerleriyle sadece 63 milyon sterlinlik yatýrýlmýþ sermayesi

bulunan 94 anonim þirket bulunduðunu görürüz. Bunlarýn

sermaye deðeri bakýmýndan önemli bir kýsmý demiryolu þir-

ketiydi. Osmanlý Ýmparatorluðu sýrasýnda yapýlmýþ demiryol-

larýný iþleten þirketler ve Osmanlý Bankasý gibi yabancý ser-

mayeli bankalardý. Bu iki grup 63 milyon sterlinin 50 milyon

sterlinlik kýsmýný oluþturuyordu. Onun dýþýnda Ýstanbul ve

Ýzmir’deki belediye hizmetleri diye algýladýðýmýz tramvay,

liman iþletmesi, elektrik, su gibi tesisleri kurmuþ olan þir-

ketler vardý. Altý yabancý madencilik anonim þirketi, on iki

imalat sanayii yabancý anonim þirketi vardý. Bunlarýn toplam

sermaye varlýðý o döneme göre çok mütevaziydi.

Bir firmanýn kurulmasý için iki þey gerekiyordu: Bir, gereken

yatýrýmlarý finanse edebilecek bir satýnalma gücü. Ýki, bu

yatýrýmlarý organize edecek ve yatýrýmlarýn gerektirdiði

teknolojiyi üretecek ya da transfer edecek bir firma. Bu ikisi

açýsýndan Osmanlý Ýmparatorluðu’nda fazla bir birikim yoktu.

Firma oluþturma ve yatýrýmlarý finanse edebilme kapasitesi,

Ermenilerde, Rumlarda ve daha küçük bir azýnlýk olan

Yahudilerdeydi. Müslümanlar, Osmanlý içinde kayýrýlmamýþ

gruptu. Osmanlý hukuku, XIX. yüzyýlda kapitülasyonlar

nedeniyle yabancýlarý ve gayrimüslimleri kayýrýyordu. Hem

bir finansman kapasitesi olmadýðý, hem de dünya ile olan

iliþkilerindeki tecrübe birikimi sýnýrlý olduðundan Müs-

lümalar arasýndan firma kurmak için ortaya çýkan az oldu. 

1915’te mesela, Trabzon’da mahalli ölçekte yatýrým organize

edebilecek bir iki müslüman giriþimci vardý. Çok ilginç bir

örnek. Ýlk Türk özel demiryolu giriþimini yapan Trabzon

kökenli bir iþadamý olan Nemlizâde, Samsun-Çarþamba

I. TBMM’nin 
Ýktisadi Tavrý
YAHYA SEZAÝ TEZEL

Ýmparatorluktan Cumhuriyete24

Mustafa Kemal Çanakkale’de.
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arasýnda demiryolu inþa etmeye kalkýþtý. Dümdüz

bir yer ve kýsa mesafe olmasýna raðmen bunu

gerçekleþtiremedi.  

I. TBMM’nin asýl meselesi iktisadi kalkýnma ve bir

iktisat politikasý oluþturmak deðildi. Onun mesele-

si, Kurtuluþ Savaþý’ný kazanmaktý. Bunun için uðraþýrken kendisinin egemenliðinde-

ki bölgelerde iktisadi hayatý yaþatmak zorunda olduðu için bazý kararlar aldý. Biz,

iktisadi hayatla ilgili karar alýrken ve savaþýn kazanýlacaðý anlaþýlýr gibi olduðunda

yeni bir Türkiye hazýrlamak için ana arayýþlar ortaya çýkarken yaptýklarýna bakarak

o dönemin iktisat politikasýný yorumlamaya çalýþýyoruz. Burada þu ayrýmý yapmak

lazým. Bir lider kadro var, yani daha sonra Cumhuriyeti kurup ülkeyi onlarca yýl

idare edecek olan bir lider kadro. Bir de bu lider kadro ile zaman zaman ciddi uzlaþ-

mazlýklara düþen bir TBMM var. Mesela, Cumhuriyet’in ilaný ya da halifeliðin

kaldýrýlmasý oylamalarýna bakarsanýz, lider kadronun çoðunluðu ucu ucuna

yakalayýp bunu sürdürebildiðini görürsünüz. Ýktisadi konularda neler yaptýklarýný,

bu homojen olmayan ortamýn özellikleri içinde ele almak lazým. 

I. TBMM hem meclis genel kurulunun aþaðý yukarý tamamý, hem de lider kadro

açýsýndan bir konuda çok hassastý. Osmanlý Ýmparatorluðu’nu içine düþtüðü yarý-

sömürge statüsünden kurtarmak istiyorlardý. Kapitülasyon, bir ülkenin hukuki alaný

içinde o ülke egemenliðinin geçmediði hukuki bölgelerinin olmasý demek. Bu böl-

gelerde yabancýlar, o devletin hukukuna deðil, kendi devletlerinin hukukuna

baðlýdýrlar. Onun için, I. TBMM döneminde hem lider kadro hem de Meclisin

tamamý sömürgeciliðe karþý bir siyasi gündem getirdi ve tavýr aldý. Sömürgeciliðe

karþýydýlar, ama uluslararasý kapitalist dünya ekonomisinden kopmak gibi bir

amaçlarý yoktu. Yani I. TBMM, hem lider kadro hem de milletvekillerinin çok

büyük çoðunluðu, dünya iktisadi sistemi ile normal bir þekilde etkileþecek bir

Türkiye istiyordu. Dolayýsýyla bu savaþ döneminde bile, iktisadi etkileþmelere açýk

bir tavýr sergilediler. Savaþ halinde bile, dünyaya açýk bir Türkiye düþünüyorlardý.

Bununla ilgili çok çarpýcý örnekler var. Bunlardan biri, benim ‘Celaleddin Arif Bey

Olayý’ diye adlandýrdýðým olay. Celaleddin Arif Bey, Ýstanbul’da toplanan son

Osmanlý Meclis-i Mebusan’ýn baþkanlýðýna seçilmiþ ve iþgal kuvvetleri Meclis’i

daðýttýðýnda Ankara’ya geçmiþ milletvekilleri

arasýndaydý. Ankara’ya geldikten sonra Meclis’in

baþkan yardýmcýsý seçildi. Celaleddin Arif Bey ayný

zamanda bir Ýtalyan þirketinin Türkiye’deki temsil-

cisiydi. Kurtuluþ Savaþý’ný yapmakta olan I. TBMM

Hükümeti de Ýtalya ile hukuken savaþ halindeydi.

Böyle bir ortamda bir Ýtalyan gemisi Karadeniz Ereðlisi’ne gidiyor ve bu Ýtalyan þir-

ketinin sahip olduðu kömür madenciliði imtiyazýný öne sürerek, buradaki kömür

madenlerini iþletmek isteyen Ýtalyanlar karaya çýktý. Ankara’da TBMM çalýþýyor,

Türkiye Ýtalya ile savaþ halinde, Kurtuluþ Savaþý var ve Ereðli’deki kaymakam

Ankara’ya telgraf çekiyor. Konu Meclis’in gündemine geliyor. Kimileri Celaleddin

Arif Bey’i, düþmanýn iþbirlikçisi gibi göstermek istiyor. Atatürk’ün baþkanlýðýný yap-

týðý uzun bir oturumda bu konu tartýþýlýyor. Atatürk kürsüde iken oylama yapýlýyor.

TBMM, Celaleddin Arif Bey’in bir Ýtalyan þirketinin temsilcisi olmasýnda hiçbir

anormallik bulunmadýðýna, bunun bir iktisadi olay olduðuna, bir siyasi yönünün

bulunmadýðýna karar veriyor. Bu olay Kurtuluþ Savaþý’ndaki ortamý, o insanlarýn

dünya görüþünü kavramamýz açýsýndan çok çarpýcý. Bu Ýtalyan þirketinin Ereðli böl-

gesindeki nominal imtiyazlarý, muhtemelen Etibank kurulup bu imtiyazlarý

devralana kadar sürmüþtür. Ama benim ilgimi çeken þirketin ne yaptýðý deðil,

TBMM’nin bu olay karþýsýndaki tavrý. 

Ýkinci olay da birçok kiþinin bildiði, Chester Projesi’dir. Yine I. TBMM döneminde

emekli bir Amerikalý amiral olan Chester’ýn öncülük yaptýðý bir Amerikan

iþadamlarý grubu Türkiye’ye çok büyük bir yatýrým için teklif getiriyorlar ve bu tek-

lif bir kanunla kabul ediliyor. I. TBMM bir ‘ayrýcalýk verme’ kanununu kabul edi-

yor. Bu ayrýcalýk, Türkiye’de yeni demiryollarýnýn inþa edilmesini, bunun karþýlýðýn-

da da bu demiryollarýný inþa edecek olan Amerikan yatýrým grubuna demiryolunun

saðýnda ve solundaki 170 bin kilometrekarelik bir alanda 99 yýl süreyle her türlü yer-

altý kaynaðýný çýkartma ve iþletmesini içeriyor. TBMM ve Hükümeti bu ayrýcalýðý

veriyor. Bunun Amerikalýlar açýsýndan çekiciliði, bu hattýn ucunda Musul-Kerkük-

Süleymaniye petrol havzasýnýn bulunmasýdýr. Musul-Kerkük-Süleymaniye havza-

sýnýn yeni ortaya çýkan Türkiye Cumhuriyeti devletinin dýþýnda kalacaðý anlaþýlýnca

bu proje Amerikan yatýrýmcýlarý açýsýndan kârlýlýðýný kaybediyor ve Amerikalýlar

sahneden çekiliyor.



Kemal’i sahiplenmiþ, Türkiye kendine yeni bir
devlet ideali benimsemiþ, fakat doðal olarak bu
kargaþa içinde sanayileþmede ileri doðru adým
atmak mümkün olmamýþtý. Üstelik Osmanlý’dan
kalan miras, sadece savaþ borçlarýydý. Ýmparator-
luðu ayakta tutmaya yetmeyen sanayi tesisleri,
geleceðe yönelik kurulmuþ sanayi mektepleri, mali
yapýyý zayýflatan geniþ coðrafyaya yayýlmýþ yatýrým-
lar ve deðeri yeni anlaþýlmaya baþlayan petrol böl-
geleri yeni Türkiye’nin sýnýrlarý dýþýnda kalmýþtý.

Yeni Bir Deðer
Sanayileþmeyle birlikte ortaya çýkan en önemli
deðer enerji olduðundan, petrol zengini Musul ve
Kerkük bölgesi, savaþ sonrasýnýn en ciddi tartýþma
konusuydu. Bu topraklarýn sahibi Osmanlý Ýmpara-

toru’ydu. Fakat petrole asýl ihtiyacý olan, sanayi-
leþmenin lideri olan Ýngiltere’ydi. Sanayi toplumu-
na özgü normlarýn ve giriþimciliðin Osmanlý
mirasýnda yeri yoktu. Teknik eleman yetiþtirme ve
devlet eliyle sanayi yatýrýmý örnekleri vardý. Fakat
devlet eliyle iþletilen zengin maden yataklarý dýþ
talebe karþý kendilerini fazla koruyamayýp,
yabancý iþletmecilerin eline geçmiþti. Tamamý
Osmanlý sýnýrlarý dahilinde olan Mezopotamya’nýn
petrol zenginliði de Osmanlý’dan çok Avrupa
ülkelerini ilgilendiriyordu. Özellikle Romanya’nýn
kendi petrolüyle aydýnlanmasý, geleceðin madenini
belirlemiþti. Son elli yýlda sanayileþmiþ ülkelerin
petrol tüketimi on kat artmýþtý ve onlara gereken
petrol, ona pek de ihtiyacý yok gibi gözüken
Osmanlý’nýn elindeydi. Yapýlacak iki þey vardý:

26 Ýmparatorluktan Cumhuriyete

Chester Projesi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin bir evveliyatý vardýr. Ne yaparsanýz yapýn, bunu görmez-

likten gelemezsiniz. Ýmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Türkiye ne devralmýþtýr?

Yoksulluk, fukaralýk, geri kalmýþlýk devralmýþtýr. Çünkü XVI. ve XVII. yüzyýllarda

Türkiye’de sadece el sanatlarý mevcuttur. XVII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda askeri

ihtiyaçlar için, bir miktar sanayi kurulmuþtur, o kadar. Tophane, baruthane, tersane,

fiþekhane, dökümhane ve doðramahane gibi sanayilerden ibarettir. XVIII. yüzyýlýn

ortalarýna doðru Avrupa ‘buharlý sanayi’ye geçmiþtir. Makineyi sanayiye sokmuþ-

tur ama Osmanlý bunun farkýna varmamýþtýr ve seri üretim, düþük maliyetler, vs...

Türkiye’deki el sanatlarýný öldürmüþtür. XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren

Meþrutiyet’in sonuna kadar geçen sürede, askeri fabrikalara ilaveten cam, kaðýt,

konserve ve porselen gibi bir takým sanayiler kurulmuþtur. 

1900’lü yýllarda Türkiye’nin siyasi panoramasýna baktýðýnýz zaman çýrpýnan bir

memleket, daðýlmak üzere olan bir imparatorluk, savaþ

olasýlýklarý ve nihayet Balkan Savaþý ile ülkenin önemli bir

kýsmýný kaybetmiþ bir devlet görünüyor. Bir taraftan da

“Acaba bu çöken imparatorluðu nasýl ayaða kaldýrýrýz”,

“Avrupa þartlarýna nasýl yaklaþýrýz” sorularý var.

Avrupa’nýn kalkýnmýþlýðý sanayi ile olmuþ, buhara ilave

edilen elektrik enerjisiyle olmuþ. Türkiye tam buharýn

farkýna vardýðý zaman elektrik gelmiþ. 1913 yýlýnda

sanayinin deðerini ortaya koyacak önemli bir döküman

Sanayii Teþvik Kanunu’dur. O günkü hükümet bunu

çýkarmýþtýr. Gümrük Kanunu’nu da çýkarmýþtýr. 1915

senesine geldiðimizde Türkiye’de 264 çalýþýr iþyeri vardýr.

Bunlar da daha çok Ýstanbul, Ýzmir etrafýndadýr ve çoðu

gýda, dokuma, deri, kýrtasiye, kimya, tahta ve toprak

sanayiine aittir. Bu þema bundan sonraki yýllarda da

öyledir. 

Ve çok önemli bir olaya, 1923’e geliyoruz. Cumhuriyet ilan edilmeden önce Atatürk,

daha Kurtuluþ Savaþý’ný kazanýr kazanmaz Ýzmir’de bir Ýktisat Kongresi toplanmasý

talimatý vermiþtir. Türkiye’deki olup bitenleri anlamanýn temel þartý Ýzmir Ýktisat

Kongresi’dir. Ondan sonra geçen 78 sene zarfýnda olup bitenlerin hepsi bu eksen

etrafýnda olmuþtur. Bakýn büyük Atatürk bu toplantýyý niçin yaptýðýný nasýl söylü-

yor: “Türkiye’nin ekonomik kalkýnmasýnýn sebeplerini, tedbirlerini aramak, bulmak

gibi vatani, hayati ve milli bir kutsal amaç için... Uzun gafletler ve derin kayýtsýzlýk-

la geçen asýrlar iktisadi bünyemizde derin yaralar açmýþtýr. Bunlarý tedavi etmek

lazýmdýr. Tedavi çareleri aramak lazýmdýr. Memleketi imar etmek lazýmdýr. Milleti

refaha ve mutluluða götürmek lazýmdýr. Bunun yollarýný arayalým.” 

Yani aslýnda Türkiye Cumhuriyeti’nin baþlangýç noktasý burasýdýr. Milli egemenliði

milli ekonomiyle pekiþtirmek gerekir. Memleketimizin imar edilmesi, milletimizin

zengin, refah ve mutluluk içinde olmasý kalkýnma hareketinin hedefi olarak

ortadadýr. Bu durumdaki bir ülkeyi alacaksýnýz, kalkýndýracaksýnýz ve geliþmiþ ülke-

ler seviyesine çýkaracaksýnýz. Ýddia bu. Bunun için sanayileþme çok önemli bir olay.

30’lu 40’lý yýllarý anlamak için önce buna topyekün bakmak lazýmdýr. 

Sanayileþme Hareketini 
Anlamak Ýçin
SÜLEYMAN DEMÝREL

Atatürk Nazilli Bez Fabrikasý’ný gezerken
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Osmanlý’yý tarým ve hayvancýlýk deðil, petrol ülke-
si yapmak ve 'hasta adam’ý ayaða kaldýrmak; ya da
yýkýlmasýný hýzlandýrarak beklemek. 

Petrol bölgesini Türkiye dýþýnda býrakan sýnýrlar,
1922’den itibaren sorun yarattý. Batý, özellikle bu

bölgeyle uðraþýyordu. Çünkü henüz ne Bahreyn’de,
ne Kuveyt’te, ne de Suudi Arabistan’da petrol
bulunmamýþtý. Ne yapýp edip, Musul ve Kerkük
tartýþma konusu olarak býrakýlmalýydý. 1922
yýlýnda zaferden hemen sonra, Mustafa Kemal’le
Le Figaro muhabiri arasýnda þu konuþma geçti:

1915 Sanayi Sayýmýna Göre

Osmanlý’da Anadolu Sanayiinin Durumu

Gýda Toprak Deri Tahta Dokuma Kýrtasiye Kimya TOPLAM

Kuruluþ Sayýsý 75 17 13 24 73 51 11 264

Devlet 1 1 1 - 18 1 - 22

Anonim Þirket 8 5 1 - 10 2 4 30

Þahýs 66 11 11 24 45 50 7 214

Coðrafi Daðýlým

Gýda Toprak Deri Tahta Dokuma Kýrtasiye Kimya TOPLAM

Ýstanbul Çevresi 45 20 11 15 15 44 5 155

Ýzmir 23 1 2 9 8 11 8 62

Diðer 10 - - - 55 - - 65

Çalýþanlarýn Durumu

Gýda Toprak Deri Tahta Dokuma Kýrtasiye Kimya TOPLAM

Ýþçi Sayýsý 3.926 336 1.270 377 6.763 1.267 131 14.070

Daðýlýmý % 27,8 % 2,4 % 9 % 2,8 % 48,1 % 9 % 0,9
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Richard Danin: - Kazandýðýnýz zaferden sonra
projeleriniz nelerden ibarettir, sorabilir miyim?
Mustafa Kemal: - Türk topraklarý kurtulmadýkça
durmayacaðýz.
Richard Danin: - Türk topraklarý demekle neyi
kastediyorsunuz?
Mustafa Kemal: - Avrupa’da Ýstanbul ve Meriç’e
kadar Trakya, Asya’da Anadolu, Musul ve Irak’ýn
yarýsý.

Mustafa Kemal, bir kaç gün sonra verdiði bir baþka
mülakatta da United Press muhabirine çok kesin
olarak, "Musul ili ulusal sýnýrlarýmýz içindedir." di-
yordu. Atatürk bu konudaki kararlýlýðýný bütün Ýngi-
liz baskýlarýna raðmen deðiþtirmedi. Bunu Milletler
Cemiyeti’nin konusu olarak deðil, bir ulusun toprak-
larýna tecavüz olarak deðerlendiriyordu. Misaký
Milli’nin birinci maddesi, sýnýrlarý belirlemiþti ve bu
deðiþmeyecekti. Batý, Musul sorununu hep sürün-

cemede býraktý. Cumhuriyet’in ilanýndan sonra da,
Milletler Cemiyeti’nde de, Lozan’da da, kesin bir
çözüme varýlamadý. Batý resmen oyun oynuyordu. 

Atatürk ise bu süreçte barýþtan kopmadan, adalet
ve uluslararasý hukuk çerçevesi içinde kalmaya
özen gösterdi. 1925 yýlýnda, TBMM’nin açýlýþýnda
Atatürk, "Lozan Anlaþmasý’nýn gereði ve adalete
uygun olarak, hakkýmýzýn teslimini güven içinde
bekliyoruz." diyordu. Genç cumhuriyet için yeni bir
savaþý göze almanýn zorluðunu bilen Ýngiltere,
Musul petrollerinden pay vererek Türkiye’yi oyala-
mayý sürdürdü. Sanki ayný Osmanlý’nýn yýkýlmasýný
beklediði gibi, Atatürk’ün ölmesini bekliyordu. Bu
anlamda 'Hatay’ýn ilhâký', hem sus payý, hem de
sorunu zamana yayma politikasýnýn gereði olarak
görüldü. Türkiye’nin güneyinde sürekli tehdit gücü
olan iki ülkenin varlýðý petrolü koruyacaktý: Suriye
ve Irak.

1921’de Ulusal Sýnýrlar Ýçindeki

Ýmalathanelerin Durumu

Tezgah Oraný Ýþçi Oraný

Tezgah Sayýsý % Ýþçi Sayýsý (%)

Dokuma 20.057 60,7 35.316 48,34

Deri 5.347 16,2 17.964 23,57

Maden 3.273 9,9 8.021 10,52

Tahta 2.067 6,3 6.007 7,88

Gýda 1.273 3,8 4.493 5,89

Toprak 704 2,1 3.612 4,74

Kimya 337 1,0 803 1,06

TOPLAM 33.058 76.216
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2. Bölüm

SANAYÝLEÞMEDE
ÝLK ARAYIÞLAR 
(1923-1929)



Milli Ýktisat Düþüncesi
Daha Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi yönetimindeki Anadolu’da, ülkenin
sýnai üretim bakýmýndan çok geride bulunduðu ve
ürün gereksinimini karþýlamada dýþa baðýmlýlýðýn
yarattýðý sorunlar ortaya konmuþtu. Doðal olarak
böyle bir ortamda ‘Milli Ýktisat’ düþüncesi güç
kazanmaya baþladý. 

Cumhuriyet döneminde, sanayileþme bir devlet
politikasý olarak ciddiyetle ele alýndý ve yeni bir
ulusal hedef olarak belirlendi. Ne var ki sanayi-
leþme, bu dönemdeki diðer birçok reform hareketi
gibi, sadece zihniyet deðiþikliði ve cesur inki-
lâpçýlýk atýlýmlarýyla gerçekleþecek bir olgu deðil-
di. O yüzden Dünya Ekonomik Bunalýmý’nýn sür-
düðü 1930’larýn ilk yýllarýna kadar, büyük adýmlar

atýlamadý.Öncelikle Ýmparatorluk’tan kalmýþ,
sýnýrlý sayýdaki kamu sanayi kuruluþu Sanayi ve
Maadin Bankasý yönetimine geçirilip, yeniden
yapýlandýrýldý. Banka, özel giriþimi de destekleye-
cek ve bu kavramýn yeni bir iktisadi kesim oluþtur-
masý saðlanacaktý. Böylece XIX. yüzyýlýn sonlarýn-
da, dönemin teorisyenlerinden Prens Sabahattin
tarafýndan ortaya atýlan ve daha sonra da Hürriyet
ve Ýtilaf Fýrkasý’nca savunulan karma ekonomi
kavramý hayata geçmiþ olacaktý. 

Cumhuriyetin düþünsel altyapýsýnda güçlü bir
sanayi, özel sektörün ivme kazandýracaðý bir eko-
nomi ve güçlü iktisadi yapý o kadar büyük yer tutu-
yordu ki, yeni rejim daha ilan bile edilmeden, 17
Þubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde, Ýzmir’de ‘Tür-
kiye Ýktisat Kongresi’nin toplanacaðý duyuruldu.  

Cumhuriyetin ilk yýllarýnda

Ýstanbul’da ekonominin kalbi

Karaköy’de atýyordu.
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1 Aralýk 1922’de kurulan Milli Türk Ticaret Birliði’nin

amacý Türk ve müslüman ticaretini korumak ve

daðýnýk durumdaki Türk tüccarlarý bir araya

getirmekti. Birlik, Ýktisat Bakanlýðý tarafýndan çiftçi, tüccar, iþçi

ve sanayici kesimlerine ait 1.535 kiþinin katýldýðý Türkiye Ýkti-

sat Kongresi’ne davet edildi. Ýktisat Bakaný Mahmut Esat

Bey’in daveti üzerine üyelerinin büyük kýsmý istifa edip

daðýlmýþ olan Ticaret Birliði bir çalýþma yaparak geniþ bir

rapor hazýrladý. Rapor, Ticaret ve Sanayi Odalarý’nýn çaðdaþ

anlayýþa uygun olarak islah edilmesi gerekliliðine de dikkat

çekiyordu. Bu konu sadece Ýstanbul için deðil, bütün ülke için

çok önemliydi. Rapora göre, Fransa, Amerika, Ýngiltere, Ýtalya

hatta Yunanistan hükümetlerinin Ticaret Odalarýnýn kendi

ülkelerine yaptýðý hizmetle Türkiye’ninki karþýlaþtýrýldýðýnda

yoksulluðumuzun derecesi de ortaya çýkýyordu. 

Kongre’nin açýlýþ konuþmasýnda Atatürk, bir ulusun yaþamý,

yükselmesi ve gerilemesiyle doðrudan ilgili olan konunun

ekonomi olduðunu belirtip, mevcut kötü durumun tarihsel

kaynaklarýnýn Osmanlý Ýmparatorluðu’nun hesapsýz yayýl-

macýlýðýnda olduðunu söyledi. Tarihi konuþmada yeni kurula-

cak sistemle ilgili olarak, þu sözler de geçiyordu: “Efendiler,

araþtýracak olursak ulusun karþý karþýya kaldýðý bu hüzün veri-

ci durumun, bu sefilliðin nedenlerini doðrudan doðruya

devlet kavramýnda buluruz... Bir devlet ki kendi uyruðuna

uyguladýðý vergiyi azýnlýk durumundaki yabancýdan isteye-

mezdi. Gümrük iþlemlerini ve vergilerini ülkenin gereksinim-

lerine göre düzenlemekten yasaklanmýþtý... Böyle bir devlete

elbette baðýmsýz denemez... Doðrudan doðruya ulusun

yaþamsal gereksinimlerinden olan örneðin demiryolu yap-

mak gibi, örneðin fabrika kurmak gibi, örneðin þu ya da bu

giriþimde bulunmak gibi konularda devlet serbest deðildi...

Bence halk devri, iktisat devriyle ifade edilir... Kanaatkârlýðý

tükenmez hazine sayma, yoksulluðu erdem bilme felsefesine

dayalý ekonomi devrine artýk son vermelidir... Ekonomi

konusunda düþünürken ve konuþurken bizim yabancý ser-

mayeye düþman olduðumuz sanýlmasýn. Hayýr, bizim ülkemiz

geniþtir. Çok çalýþmaya ve sermayeye gereksinim vardýr. O

nedenle yasalarýmýza uygun olma koþuluyla yabancý sermaye

bizim emeðimize ve sabit varlýðýmýza katýlsýn. Bundan bizim

için ve onlar için yararlý sonuçlar çýksýn. Ama eskisi gibi

deðil... Ülkemiz bir tarým ülkesidir... Ama ayný zamanda

sanatýmýzý da artýrmak ve geniþletmek zorundayýz. Zenaatlar

konusunda yine hoþgörülü olursak sanayi alanýnda dýþarýya

haraç vermemiz devam eder. Ürünlerin ve üretilenlerin

deðiþimi ve servete dönüþtürülmesi için ticarete gerek vardýr...

Bugün var olan ve daha da çoðalmasýný istediðimiz fab-

rikalarýmýzda kendi iþçilerimiz çalýþmalýdýr.”

Ýktisat Kongresi sona erdiðinde sanayi ile ilgili þu kararlar

alýnmýþtý: 

Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn bünyelerinde ticaret okullarý

ve sanayi tesisleri açýlmasý ve korunmasý.

Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn yöneticilerinin her yýl bir kon-

gre düzenleyerek iþbirliði yapmalarý.

Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn önemli merkezlerde geçici ve

daimi sergiler düzenleyerek ürün tanýtýmý yapmalarý.

Ýktisat Bakanlýðý’yla iþbirliði içinde odalarýn ticari ve sanayi

yayýnlar yapýp, çeviriler yayýnlamalarý.

1923’te Ýzmir Ýktisat

Kongresi’ne katýlan

üyelerden bir bölümü

Ýzmir
Ýktisat
Kongresi



Ýktisat Kongresi’nin Ardýndan
Kongrenin ardýndan, 1924 yýlýnda Sanayi Teþvik
Kanunu yenilendi. Amaç, özel giriþimin önünü aç-
mak, hatta mümkünse kamu iþletmelerini özelleþ-
tirmekti. Buna baðlý olarak, özel kesimin yatýrým-
larýný finanse etmek üzere, ayný yýl Türkiye Ýþ
Bankasý kuruldu. Bankanýn kuruluþu için gereken
sermaye, Hindistan Hilafet Komitesi’nin Kurtuluþ
Savaþý’na katký amacýyla Atatürk’ün emrine gön-
derdiði kaynaklarýn kalaný ve hisse seneti satýþ-
larýndan saðlandý. Baþýna Ýktisat Vekili, Celal Bayar
geçti. Sanayi Teþvik Kanunu da çýkýþýndan üç yýl
sonra tekrar ele alýndý ve kapsamý geniþletildi. Artýk
hükümet sýnai kuruluþlar için gerekli topraðý belli
þartlar altýnda parasýz verecek; sanayi yatýrým-
larýnýn araç ve gereçleri gümrükten muaf olacak;
sanayi amaçlý demiryolu kullanýmý ucuz tarifeye
baðlanacak; sýnai kuruluþlara farklý oranlarda prim
verilecek; kamu kuruluþlarý fiyat deðerlendirmesi
yapmaksýzýn yerli ürünleri tercih edecekti. 

Mevcut sanayinin rantabl hale gelmesi için de im-
paratorluktan kalma kurumlar yeniden ele alýndý.
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasý, Askeri Fab-
rikalar Umum Müdürlüðü’ne baðlandý. Ýki yýl sonra
da Sanayi ve Maadin Bankasý’na devredilerek,
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi
adýný aldý. Fabrika bu dönemde, kumaþýn yaný sýra,
diðer fabrikalar için yedek parça ve çeþitli makine-
ler de üretti. Feshane de Sanayi ve Maadin Banka-
sý’na devredilerek bu bankanýn kurduðu Feshane
Mensucat TAÞ tarafýndan iþletilmeye baþladý.
Adana ile Nazilli’de araþtýrma istasyonlarýyla pa-
muk deneme tarlalarý kuruldu. Cumhuriyet’in 10.
yýlýnda 200.000 hektara yakýn tarým alanýndan
174.000 balya pamuk üretilir hale gelindi. Üstelik
üretilen pamuk, araþtýrmalar sonucunda görece ka-
liteli olan, elyafý orta uzunlukta bir pamuk cinsiydi.
Planlý çalýþmayla, bu cinsin ve daha da kaliteli
sonuç veren akala pamuðunun dýþýndaki ekimlere

izin verilmemesi, tekstilin geliþimine katkýda bulun-
du. Geliþmeler olumlu görünse de Türk sanayii,
ülkeyi taþýyacak kadar güçlenmedi. Getirilen yasal
kolaylýklar bir türlü özel sektörü ateþlemiyordu.

Aþar’ýn kal dý rýl ma sý
Kamu gelirlerinde yani devlet bütçesinde çok
önemli bir yeri olan, ancak çaðdýþý olarak nite-
lendirilen Aþar vergisi, 1925’te yürürlükten
kaldýrýldý. Devlet gelirlerinde %40’a varacak
kadar büyük bir oran oluþturan Aþar vergisinin,
üretim üzerinden alýnmasý ve toplanmasýnda suisti-
maller yaþanýyor olmasý, köylü üzerinde büyük bir
yük yaratýyordu. Bu kararýn paralelinde, tarým
kesimine kredi veren Ziraat Bankasý yeniden
örgütlendi ve üretimin artmasý için çiftçiye daha
fazla hizmet götürmesi amaçlandý. Aþar vergisinin
kalkmasýnda her ne kadar büyük toprak sahip-
lerinin rolü ve kazancý olduysa da, yeni vergi ve
kredi sistemi bu alandaki geliþmeler açýsýndan
önemli bir aþama oldu.

Ýlk Emlak ve Eytam Bankasý
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Ýþ Bankasý’nýn Ankara’daki ilk

genel müdürlük binasý
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A
tatürk, Celal (Bayar) Bey’e “Git Osmanlý

Bankasý’ndan 250.000 lirayý al, bu iþe baþla”

dedi ve Türkiye Cumhuriyeti ilk ulusal bankasý-

na 1924 yýlýnda kavuþtu. Sermayenin bir kýsmý Kurtuluþ

Savaþý sýrasýnda Hindistan’da yaþayan müslüman Hintli

ve Pakistanlýlar tarafýndan yollanan yardýmýn harcan-

mamýþ kýsmýydý. Eski bankacý ve yeni Mübadele ve Ýmar

Ýskan Vekili Celal Bey bankanýn kuruluþ ve iþleyiþ

esaslarýný belirledi ve diðer kurucularla birlikte taahhüt

beyannamesi 14 Haziran 1924 tarih ve 964 sayý ile

Ankara 2. Noterliði’nce onaylandý. Bir anonim þirket

olarak kurulan Ýþ Bankasý’nýn ana sözleþmesinin hazýr-

lanmasý görevi, bankanýn kurucularý arasýnda yer alan

ve o sýrada Ticaret Vekilliði görevini yürüten Hüsnü

(Saka) Bey’e verildi. Bankanýn genel müdürlüðü ise

Celal Bey’de kaldý. Celal Bey, Gemlik Reji Ýdaresi, Ziraat

Bankasý ve Deutsche Orient Bank’ta çalýþmýþ, iktisat

vekilliði yapmýþ biriydi. Bayar, Ýþ Bankasý’nýn kuruluþuyla

ilgili Atatürk’le arasýnda geçen konuþmayý þöyle aktarýr:

“Kapýsýndan içeri girerken Atatürk bana “Gel bakalým,

bir banka kursak nasýl olur?” dedi... Sordu bana, “Bu iþ

sana heyecan verir mi? Sever misin bu iþi?” “Evet seve-

rim, bu iþ bana heyecan verir” dedim. Atatürk bu kez

bana yeniden sordu: “Sen þimdi bu iþi üzerine alýyor

musun?” “Evet alýyorum” dedim. “O zaman vekilliði de,

icab ederse mebusluðu da býrakacaksýn” dedi. “Tabii

vekilliði býrakýrým. Vekillikle banka müdürlüðü bir arada

yürümez” dedim. Benim bu feragatimi görünce Atatürk

duygulandý, gözlerinden yaþ geldi. Çok mütehassis oldu.

Ben þimdi bunun manasýný daha da açabilirim. Bu

zamanda birbirlerinin gözünü “Sen olmayacaksýn, vekil

ben olacaðým” diye çýkarýyorlarsa, o zaman da öyleydi.

Ama ben o zaman vekilliði býrakýrým, icab ediyorsa

mebusluðu da býrakýrým demiþtim, bu iþin olmasý için.

Atatürk bu cevabýmdan sonra “O halde bu iþ oldu” dedi.

Ve þu vecizeyi kullandý: “Zeka, dikkat ve iffet! Her þey

için muvaffakiyet amilidir. Merak etme muvaffak olacak-

sýn.”

Bir 
Bankanýn
Kuruluþu

1924 yýlýnda kurulan Ýþ Bankasý’nýn hizmet

vermeye baþladýðý ilk binada açýlýþ günü hatýrasý.



Sanayileþmenin baþrol oyuncusu 
Ýzmir Iktisat Kongresi’nde ileri sürülen önerilere
ve benimsenen esaslara yönelik olarak, Ýþ Bankasý
dýþýnda, ticari ve sýnai hayatý finanse edecek
bankalar olarak, Türkiye Sýnai ve Maadin
Bankasý, Türkiye Sanayi Kredi Bankasý, Emlak
ve Eytam Bankasý ile Merkez Bankasý kuruldu,
Ziraat Bankasý yeniden yapýlandýrýldý. 1923-1929
yýllarý arasýnda gerçekleþen bu ‘ulusal bankacýlýk
hareketi’ iki yönde geliþti. Siyasal iktidar tarafýn-
dan Ankara’da kurulan bankalar ve iktidarýn
teþvikiyle yine onun gözetimi altýnda, taþrada
kurulan yerel bankalar. 

Birinci gruba dahil olan Ýþ Bankasý’nýn diðer-
lerinden farklý bir özelliði vardý. Çünkü Atatürk’ün
direktifi ve kiþisel sermaye katkýsý ile kurulmuþtu.
Amacý da, daha çok ticari kesime yönelik kredi
problemlerini aþmaktý. Ýþ Bankasý, Ýtibarý Milli
Bankasý ile birlikte, ticari kredilendirmenin ulusal
nitelikli örgütlenmesini üstlendi. 

Bu iki banka, bir yandan sigorta þirketi kurup,
diðer yandan da madencilik alanýnda iþtirak ve

imtiyazlar alýp, yabancý sermaye ile iþbirliði içinde
faaliyetlerini sürdürdü. 1927 yýlýnda da Türkiye Ýþ
Bankasý adý altýnda birleþtiler. Türkiye Ýþ Bankasý,
Cumhuriyet’in iktisat politikalarýnýn kavranmasýn-
da önemli bir rol üstlendi. Ulusal sermayenin oluþ-
turulmasýnda önem taþýyan ‘milli banka’
düþüncesinin temelleri her ne kadar cumhuriyet
öncesi döneme uzansa da, Cumhuriyet’ten sonra
yaygýnlaþan milli tasarruf hareketinin baþrol oyun-
cusu oldu. Baþlangýçtaki hedef, yalnýzca sanayi-
leþme sürecine kaynak aktarýlmasý deðil, iktisadi
faaliyetlere de kaynak aktarabilmek için tasarruf
havuzu yaratýlmasýydý. 

Böylece Türkiye Ýþ Bankasý, sermayenin verimli
alanlara yatýrýlmasýný da temel iþlevleri arasýna aldý
ve kurulduðu günden itibaren, bir yandan çaðdaþ ve
ulusal bankacýlýðý kurup geliþtirmeye çalýþýrken bir
yandan da iþtirâkler ve baðlý ortaklýklar yoluyla
Cumhuriyet’in sanayileþme çabasýna katýldý.  

Þimendifer Siyaseti
Atatürk’ün iktisadi geliþme anlayýþý hakimiyetinde
geçen dönemde, iç pazarý bütünleþtiren ulaþtýrma
alanýnda da önemli ilerleme saðlandý. Özellikle
demiryolu politikasý ucuz yük taþýma özelliðiyle
ticaret kesimine büyük fayda saðladý. Beþ yýl gibi
kýsa bir zamanda demiryolu ulaþýmýnda ve
bankacýlýk sektörünün yapýlanmasýnda görülmemiþ
atýlýmlarda bulunuldu. Ticaret kesimi bir yandan
liberal politikalar uygulanmasýný isterken, bir yan-
dan bankacýlýk alanýnda devlet desteðine ihtiyaç
duyuyordu. Ulusal bankacýlýk hareketi, siyasal ikti-
darla içiçe, bürokratik bir yapýlanma içinde geliþti.
Ülkeyi ‘demir aðlarla’ örmeyi amaçlayan demir-
yolu politikasý, Osmanlý Ýmparatorluðu’nun bir
parçasý olan Anadolu’nun bir ulus devlete
dönüþmesindeki en büyük etkenlerden biriydi.
Savaþ sýrasýnda tahrip edilen hatlar onarýlmýþ,
düþük kapasiteyle de olsa demiryollarý iþler hale

Fevzipaþa-Diyarbakýr hattýnda betonarme büyük bir viyadük
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Savaþ Sonrasý
YAKUP KEPENEK

Kurtuluþ Savaþý’nýn öncesi 10 yýllýk bir savaþ dönemidir. Savaþ,

doðasý gereði yýkým demektir. Sermaye ve iþgücünün yok olmak,

sonra da yer ve el deðiþtirmesi anlamýna gelir. O yýllarda Türkiye,

Ýmparatorluk’tan Cumhuriyet’e geçiþ gibi yepyeni bir döneme de

tanýklýk eder. 

Dönemin ekonomik politikalarýyla ilgili iki önemli giriþim var.

Birincisi Lozan görüþmelerinin kesintiye uðradýðý aylarda

Ýzmir’de toplanan Ýktisat Kongresi. Ýkincisi de buna baðlý olarak

birkaç ay sonra biçimlenen Lozan Barýþ Anlaþ-

masý. Orada da nüfus deðiþiminden gümrük duvar-

larýna kadar bir dizi ekonomik önlem yer alýr. Bu

noktalarýn biçimlendiði ortamda Türkiye’de þöyle

bir durum vardý: Savaþ yýllarýnda giriþimcisini ve

aydýn kadrolarýný büyük ölçüde yitirmiþ olan

Türkiye’de daha çok azýnlýklarýn elinde olan sanayi

iþleri savaþ ve nüfus deðiþimi sonucu yýkýma

uðramýþtýr.

O yýllarda Türkiye daha çok, birçoðu savaþ

nedeniyle kapalý madenleri iþletmeye çalýþan, sana-

yisi gerçekten çok küçük olan bir üretim yapýsýna

sahipti.  Yine o yýllarda yabancý sermayeye iliþkin

olarak vurgulanan nokta þudur: Yabancý ser-

mayeden yararlanýlmalýdýr. Ancak yabancý sermaye

Türkiye’nin yasalarýna uymalýdýr. Yerli sermaye

yabancý sermaye ile eþitlik istemektedir.

“Kapitülasyon türü yabancý sermaye imtiyazý

olmasýn” demektedir. Bu Lozan’da büyük ölçüde

saðlanmýþtýr. Büyük ölçüde dememin nedeni

hükümetin beþ yýl süreyle gümrüklere dokunama-

masýdýr. O yýllarda özlenen yerli giriþimin geliþme-

sidir.

Lozan Üniversitesi tören salonunda TBMM Hükümeti Dýþiþleri Bakaný Ýsmet (Ýnönü) Paþa

baþdelege sýfatýyla anlaþmayý imzalýyor (24 Temmuz 1923 Salý, saat 15.09).

Lozan Barýþ Anlaþmasý’nýn imzalanarak savaþa son verildiðinin açýklanmasý bütün yurtta sevinçle

karþýlandý. 25 Temmuz 1923 günü Eskiþehir’de düzenlenen kutlamalarda taþýnan pankartlarda

Eskiþehir Terziler Cemiyeti, Eskiþehir Manifaturacýlar Cemiyeti yazýlarý okunmaktadýr.
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getirilmiþti. Bu durum, askeri gereksinimlerin
karþýlanmasýný ve Anadolu ekonomisinin ayakta
kalmasýný saðladý. 1923’te Lozan Konferansý’ndan
sonra belirlenen Türkiye sýnýrlarý içinde 124 km
geniþ, 3.373 km normal, 273 km de dar hat

bulunuyordu. Lokomotif sayýsý 47’ydi. Ayný
yýl bu sayý 171’i buldu. 1924’te Almanya’dan
sekiz lokomotif daha alýndý. 

Demiryolu yapýmýnda üç farklý dönem
yaþandý. 1922-1927 dönemi, sýnýrlý yerel
olanaklar ile, 1927-1933 dönemi, finansman
saðlamayý da içeren ve yabancý müteah-
hitlere açýlan ihalelerle, 1933-1948 dönemi
ise iç borçlanmaya gidildiðinden, finansman
saðlama koþulu içermeyen ve yerli müteah-
hitlerin kazandýðý ihalelerle geçti. 

Cumhuriyet’in demiryolu programýnýn uygu-
lamasý, Türkiye’de yerli müteahhitlerin
doðuþunu da saðladý. Taþeron düzeyinde ilk
Türk müteahhiti, 1. Dünya Savaþý öncesinde
Samsun-Sivas hattýnýn yapýmýnda ortaya çýk-
mýþ, Muallim Mühendis Ali Haydar ile ortaðý
Doktor Haydar Bey’lerdi. Þimendifer siyaseti
bu örnekleri çoðalttý. 21 Eylül 1924’te Çar-

þamba dar hattý inþaatýnýn baþlamasý dolayýsýyla
bir konuþma yapan Atatürk þöyle diyordu: "Vatan-
daþlarýmýzýn milli sermaye ile bir demiryolu inþa
etmek imtiyazýný almalarý, izaha muhtaç olmayan
nedenler dolayýsý ile fevkalade mühimdir. Böyle
milli teþebbüslerin Cumhuriyet Hükümeti tarafýn-
dan ne kadar büyük memnuniyet ve övünçle karþý-
landýðý kolayca tahmin edilebilir". Hattýn imtiyazý
Nemlizade ve mahdumlarýnýn þirketine verildi. Ne
var ki, hattýn sadece 36 km’lik kýsmý inþa edilebildi. 

1924 yýlýnýn Ocak ayýnda Baþvekil Ýsmet Paþa
þöyle dedi: "Efendiler, bizim þimendifer siyasetimiz
vardýr. Her türlü nazariyet ve hayaletten azade
olarak ameli bir surette vardýr. Bunu iki kelime ile
ifade edeyim. Bir an evvel memlekette bir karýþ
fazla demiryolu yapmak, ne vasýta ile kimin
tarafýndan olursa olsun, þirketler mi yapacak, ben
mi yapacaðým, o mu iþletecek velhasýl kim
yapacaksa yapsýn. Memleketimizin dörtte üçü vasý-
tasýz ve þimendifersiz. Þimendifer bizim dahili ve
harici istiklalimizi temin etmeðe vasýtai asliye
olmuþtur. Diyorum ki... Bir karýþ fazla þimendiferi-
mizin yapýlmasýnda bir gün gecikmemeliyiz.
Þirketler gelsinler, onlara her türlü kolaylýðý
gösterelim. Ýstedikleri kadar hat yapsýnlar." 

Sivas-Erzurum demiryolu

döþeme çalýþmalarý

Demiryolu hamlesi sýrasýnda

Anadolu’da yapýlan birçok

köprüden biri
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‘Þimendifer Siyaseti’nin Sonuçlarý

Osmanlý’dan devralýnan hatlar:

Haydarpaþa - Ýzmit

Ýzmit - Ankara

Eskiþehir - Konya

Konya - Yenice

Ýzmir - Aydýn

Ýzmir - Kasaba

Bursa - Mudanya

Gümrü - Kars - Sarýkamýþ

Sarýkamýþ - Erzurum

Mersin - Adana

Ýstanbul - Edirne - Kýrklareli 

Fevzipaþa - Nusaybin

Cumhuriyet’in ilk demiryolu müteahhitleri ve gerçekleþtirdikleri hatlar:

Þevki Niyazi Daðdelen (1925, Ankara-Yahþihan; Yahþihan-Yerköy)

Régie Génerale (1926, Samsun-Kavak) 

Ata, Emin, Avni, Abdurrahman Naci (Çatalaðzý-Zonguldak) 

Emin Sazak (1927, Yerköy-Kayseri; Kayseri-Þarkýþla; Þarkýþla-Sivas) 

Nuri Demirað (1927, Kavak-Havza; Havza-Amasya; 1928, Amasya-Zile; Zile-Kunduz;

1932, Kunduz-Yýldýz; Afyon-Karakuyu; Bozanönü-Isparta; Baladýz-Burdur) 

Julius Berger (1928, Kütahya-Tavþanlý)

Ýsveçli ve Danimarkalý Müteahhitler (1929, Fevzipaþa-Gölbaþý; Kilyos-Balýkýsýk; Gölbaþý-

Malatya; Irmak-Çankýrý; 1932, Malatya-Fýrat; Fýrat-Yolçatý; Balýkýsýk-Eskipazarý; Yolçatý-

Elazýð; Çankýrý-Çerkeþ; Ergani-Diyarbakýr; Simeryol Sivas-Tecer; Malatya-Yazýhan; Yazýhan-

Hekimhan; Tecer-Çetinkaya; Kemah-Erzincan)

Demiryolu Üstadý Behiç Bey
Kemal Tahir’in ‘Yorgun Savaþçý’ romanýnýn kahramaný Yüzbaþý

Cemil, Gazze’de Ýngilizlere yenilmemizin sebebini düþmanýn su

borusu ve tren yolu döþemiþ olmasýna baðlar. I. Dünya

Savaþý’nda birçok cephede geri çekilmek zorunda kalan

Osmanlý ordusu gerçekten sadece düþman kuvvetlerine deðil,

dönemin teknolojisinin simgesi olan demiryolu eksikliðine yenil-

di. Bu eksikliði en çok hissedenlerin baþýnda gelen Mustafa

Kemal, Kurtuluþ Savaþý’nda bütün imkansýzlýklara raðmen

demiryoluna büyük önem verdi ve bu yöndeki çabalar

Cumhuriyet döneminde de sürdü. 1904’ten itibaren kurmay

yüzbaþý olarak Selanik-

Ýstanbul demiryolu mü-

fettiþi olan Behiç (Erkin)

Bey de daha büyük savaþ

yýllarýnda demiryolu ku-

ruluþ ve iþletme uzmaný

olarak yetiþmiþti. Kurmay

Albay rütbesiyle Milli

Mücadele’ye katýldýðýnda

o da diðer idealist su-

baylar gibi orduda görev

almayý düþünüyordu. Ne

var ki rütbece kendinden

küçük olan Ýsmet

Bey’den Genelkurmay

Ýkinci Baþkanlýðý teklifi

almasýna raðmen Mus-

tafa Kemal’in yönlen-

dirmesiyle askerlikten

ayrýlýp demiryollarýnýn

baþýna geçti. Savaþ koþullarýnda demiryollarýnýn ayakta durmasý

için gerek hükümet, gerek askeri otoriteler, gerekse zor koþullar-

la boðuþan Behiç Bey, savaþtan sonra Milletvekili, Bayýndýrlýk

Bakaný ve Büyükelçi olarak da hizmetlerini sürdürdü.

Demiryollarýnýn ulusallaþtýrýlmasý ve yeni demiryollarýnýn

yapýmýnda büyük rol üstlenen ve ‘muin-i zafer’ sýfatýna layýk

görülen ‘demiryolu üstadý’, Cumhuriyet’in demiryolu poli-

tikasýnýn da öncüsü olarak tarihe geçti.
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Ýstikbâl yerde ve gökte
1925 yýlýnda, Ýstanbul Ticaret Borsasý fiilen
göreve baþladý. Ayný yýl Ticaret ve Sanayi Odalarý
Kanunu çýktý. Yasa gözle görünür bir canlanma
yarattý. Ticaret ve sanayi odalarýnýn üye sayýsý bir
anda on binin üzerine çýktý. Aralarýnda birçok
yabancý firma da vardý. Oda içinde, sanayiye ait ayrý
bir þubenin kurulmasý da bu yýl oldu. Sanayi Þubesi
faaliyete geçtikten sonra, sanayi iþletmelerini
büyük, orta ve küçük sanayi olmak üzere üç gruba
ayýracak kriterleri belirledi. Düzenlenen kongreler
sorunlarý netleþtirdi ve iþ dünyasýna dair iletiþimin
ilk örneði olarak, bir dergi yayýnýna baþlandý. Ýzmir
Ýktisat Kongresi, özel sektöre önem verme ve

1927’de çýkan Sanayi Teþvik Kanunu, özel sektöre 10 hektara

kadar arazi verme, her türlü iþletme sermayesi temini ve

vergi muafiyeti gibi avantajlar saðladý. Ama Türkiye’de ser-

maye birikiminin, deneyimin ve bu konulara yatkýn insan

gücünün bulunmamasý dünyadaki ekonomik sýkýntýlarla bir-

leþince baþarýyý engelledi. 

1933 yýlýnda iki adým birden atýldý. Biri sanayileþmenin önün-

deki tüm engellerin kaldýrýlmasý için kurulan Sümerbank,

diðeri de Birinci Beþ Yýllýk Sanayileþme Planý. Demir-çelik

sektöründe büyük bir sanayileþme heyecaný yaratan Karabük

Demir-Çelik Fabrikasý’nýn temeli de 3 Nisan 1937’de atýldý.

Hedefler çok güzel saptanmýþtý. Türk halkýnýn hayat stan-

dardýnýn geliþtirilmesi gerekiyordu. Öncelikle tüketim mallarý

ve ülkenin kendi kaynaklarýyla kalkýnmasýný saðlayacak alan-

lar ele alýndý. Lozan’dan sonra, ithalatla bir ekonominin

kalkýnamayacaðý ve Cumhuriyet’in arzu ettiði baðýmsýzlýða

kavuþulamayacaðý bilinci yerleþmiþti. Tüketim mallarýnýn yurt

içinde üretilmesine aðýrlýk verildi. Bir taraftan tüketime yöne-

lik dokuma fabrikalarý, bir taraftan da kaðýt fabrikasý gibi

eðitimin ve o zamanki haberleþmenin gereði olan konularda

adýmlar atýldý.

Türkiye’nin tam baðýmsýzlýðýna yönelik kalkýnma planýnýn

ilginç bir tarafý, önceliklerin saptanmasý konusunun

Sümerbank’ýn görevlerinden biri olmasýdýr. Bunun için

ülkenin hammadde ürettiði ya da üretebileceði alanlarda fab-

rikalar kurma yoluna gidildi ve bunlar kurulurken yurt sathý-

na yayýlmalarýna özen gösterildi. Kayseri bu anlamda öncü

kentlerden biriydi. Kayseri fabrikasý kýsa bir sürede tamam-

landý. Bu fabrikalarla beraber sinema salonlarý, kültür

faaliyetleri, spor salonlarý gibi birçok faaliyet de baþladý.
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1925 Yýlýnda Ticaret Odalarýna Kayýtlý Üyelerin 
Faaliyet Konularýna Göre Daðýlýmý

Ticaret 7.988

Eski Kayýtlar 1.036

Ýthalat 765

Manifatura 619

Komisyonculuk 541

Hububat 336

Ýhracat 138

Kumaþçýlýk 72

Denizcilik 57

Mali Konular 47

Tütüncülük 36

Sanayi 27

Sigortacýlýk 24

Resmi Ticaret 2

Toplam 11.688

Kalkýnma Aracý
Olarak Fabrika
ÖZER ERTUNA



Dolayýsýyla fabrikalar yörelerinde

insan sermayesinin geliþmesine

çok büyük katkýlar yaptý.

Finansman kaynaðý olarak dýþ

kredilerden yararlanýldý. Teknoloji

dýþarýdan getirildi. Bu tesislerin

yarattýðý imkanlarla krediler

kolaylýkla ödendi.

O devirde denk bütçe kavramý çok

önemliydi ve devletin imkanlarý da

çok azdý. Anadolu, Osmanlý

Ýmparatorluðu’na kaynak olmuþ

ama imparatorluk topraklarý içinde az geliþmiþti. Cumhuriyet’ten

sonra kiþi baþýna milli gelir 45 dolar, nüfus ise 12 milyon 600 bin

civarýndaydý. Bu ortamda yoktan var edilen Sümerbank bir mucize gibiydi.

Bu yoktan varediþin bir de Ýstiklal Harbi sonucu çok pahalýya elde edilen baðým-

sýzlýðý koruma boyutu vardýr. Bunu yaparken dogmatik deðil, tamamen pragmatik

bir planlama þekli oluþturulmuþ, insanlara heyecan aþýlanmýþtý.

Atatürk’ün Merinos Fabrikasý’nýn açýlýþýnda þeref defterine yazdýðý mesaj çok önem-

lidir. “Bu çok kýymetli fabrika milli sevinci artýracaktýr” der. Bütün bu fabrikalar

gerçekleþtirildikçe milli sevinç art-

mýþtýr. Atatürk bütün bu fab-

rikalarýn kurulmasý konusunda

inanýlmaz derecede özen ve ilgi

gösterdi. Ýsimlerini kendi buldu,

kendi yarattý. Sümerbank halkýn

ihtiyacýný karþýlamaya yönelik fab-

rikalar açmanýn yanýnda maðaza-

cýlýðý da baþlattý ve çok çabuk

geliþtirdi. 1942 yýlýnda yurt sathýn-

da 155 maðazasý oldu. Maðaza

olmayan yörelerde tuz, gaz yaðý gibi

temel maddeleri de sattý. 

Hayat sevincinin tüketiciye de yansýtýl-

masý için Sümerbank’ýn mamülleriyle

ilgili çok güzel reklam afiþleri yapýldý.

Orada bugün bile çok modern kabul edile-

cek insanlarýn þekillendiði görülür.

Cumhuriyet döneminde Sümerbank’ýn sun-

duðu kalite, yakalanabileceðin en iyisiydi.

Sümerbank ürettiði mamüllerle yalnýzca

ihtiyaçlarý karþýlamadý, hayat standartlarýný da

geliþtirdi. Bunu kendi deneyimlerimden biliyo-

rum. Sümerbank Holding’de yönetim kurulu

üyeliði ve baþkanlýðý yaptým. Üretilen mallarýn

kalitesi dünya standartlarýndaydý.

Nazilli fabrikasýnýn özelliklerinden bir tanesi onun-

la beraber Sümer Mahallesi’nin de kurulmasýydý. Sümer Mahallesi fabrikanýn

çalýþanýna gösterdiði saygýnýn güzel bir ifadesiydi. Bahçeler içinde küçük evlerden

oluþan bir mahalleydi. Bu yaklaþým yalnýzca Nazilli için geçerli deðildi. Bütün fab-

rikalarda kreþler çok güzeldi. Ýþçilerin çocuklarýna gayet iyi bakýlýrdý. Spor faaliyet-

leri vardý. Tiyatrolarý, sinema

salonlarý vardý. Düðün salonuyla

ünlü olan Merinos fabrikasýnda

evlenmek uðurlu kabul edilirdi.

Suni ipek fabrikasýnýn duvarlarýn-

da çok güzel modern sanat eser-

leri vardý. Sanatý bile halka bu

fabrikalar gösterdi. Bu fabrikalar

yalnýzca verimli çalýþan sanayi

kuruluþlarý deðil, kalkýnmanýn da

araçlarýydý. 
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sanayiyi teþvik etme kararlarý almýþtý. Bu kararlar
izleyen yýllarda kýsmen de olsa uygulanýyordu. 

Bazý önemli yatýrýmlar da bu dönemde yapýldý.
Tarýma dayalý sanayi kurma eðiliminin ilk örnek-
leri olarak, 26 Kasým 1926’da Alpullu Þeker
Fabrikasý, 17 Aralýk 1926’da da ilk özel þeker
fabrikasý olan Uþak Þeker Fabrikasý iþletmeye
açýldý. Yine bu dönemde, dünyadaki geliþmelere
paralel olarak uçak sanayiinde de ilk adýmlar
atýldý. 1925’te Kayseri’de kurulan tesislerde ‘PZI’,
‘GothaHawk’, ‘Hook’ ve ‘Miles Magister’ tipi
küçük eðitim ve askeri amaçlý uçaklar üretildi,
ertesi yýl da Eskiþehir’de Teyyare Bakým ve Tamir
Fabrikasý devreye girdi. 1929 yýlýnda, Türkiye’nin
ilk resmi nitelikteki fiyat endeksi de yayýnlandý ve
Birleþmiþ Milletler kayýtlarýna geçti. 

Görücüye Çýkan Ürünler
1926 yýlýnda Karadeniz vapuru, Avrupa liman-
larýný dolaþmasý için bir sergi salonu haline geti-

Sanayiyi Teþvik Yasasýnýn Evrimi
Ulusal sanayii teþvik etmek amacýyla 28.05.1927 tarih ve

1055 sayýlý  kanun doðrultusunda 01.06.1942 tarihine

kadar 15 yýl süreyle yürürlükte kalmak üzere çýkarýlan

Teþvik-i Sanayi Kanunu’nda özel kesime o zamanýn

koþullarýna  göre  geniþ ve önemli sayýlabilecek teþvikler

tanýnýyordu. Daha önceki yýllarda da sanayiyi teþvik

amacýyla 1913 tarihli Teþvik-i Sanayi Kanunu çýkartýlmýþ,

bu kanun günün gereklerine yanýt veremediði için 1924

yýlýnda yeniden düzenlenmiþ, fakat hem Osmanlý Ýmpara-

torluðu’ndan kalan engeller kaldýrýlamadýðý hem de

sanayide arzulanan geliþme saðlanamadýðý için

1927’deki kanun yürürlüðe konulmuþtu. Yeni kanuna

göre: “Hükümetin sýnai kuruluþlar için gerekli topraðý

belli þartlar altýnda parasýz olarak vermesi, kuruluþlar için

gerekli bütün donaným, araç ve gereçlerin gümrük

resminden baðýþýk olarak ve demiryollarýnda ucuz tarife

ile taþýnmasý, tekele tabi maddelerin bu kanundan yarar-

lanan kuruluþlara ucuz satýlmasý, Bakanlar Kurulu kararý

ile sýnai kuruluþlara ilk yapým deðerinin yüzde 10’u

oranýnda prim ve belli bölgelerin ihtiyacýný saðlayan

kuruluþlara o bölgeler için 25 senelik ayrýcalýk verilmesi,

hükümet ve diðer kamu kuruluþlarýnýn bazý þartlar altýnda

yerli yapýmlarý yabancý ülkelerden yüzde 10 pahalý da

olsa yeð tutmalarý” karara baðlandý. Sýnai iþletmelere

kuruluþ döneminde alýnmasý gereken vergi, resim ve

harçlardan indirim yapýlmasý ve muafiyet saðlanmasý,

makine, tesis, hammadde ve yardýmcý madde alýmlarýn-

da gümrük muafiyeti vergisel yönü olan teþviklerdi.

Teþvik-i Sanayi Yasasý’nýn yürürlüðe girdiði yýllarda var-

lýðýný hissettiren devletçi iktisat politikasý görüþü, iktisadi

bunalým döneminde etkisini artýrdý ve II. Dünya Savaþý’nýn

da etkisiyle bu politika 1950’lere kadar uzandý.

Sümerbank, Etibank, Makine Kimya Endüstrisi,

Maden Tetkik Arama Kurumu gibi ülke sanayiinde

aðýrlýðý bulunan kuruluþlar bu politikanýn ürünleri oldu.

1942 yýlýnda yürürlüðü sona eren Teþvik-i Sanayi

Kanunu’nun yerini yeni bir yasa almadý, mevzuat ve

uygulayýcý kuruluþlar sonraki yýllarda daðýnýklýða terkedil-

di. 



Ýstanbul’un iþgali çok acý bir devre idi. Hepimizi korkunç bir þekilde üzdü.

Büyükbabam Beþiktaþ vapur iskelesinin üstünde bir gazino iþletiyordu. Boðaz’da

Amerikan, Ýngiliz, Fransýz, Ýtalyan donanmalarý demirlemiþti. Onlarýn bahriyelileri

gelip o gazinoda içki içerlerdi. Onlarýn sarhoþ halini gördükçe daha fazla acý duyu-

yorduk. Büyükbabam Beþiktaþ Belediyesi’nde çalýþmýþ, Dolmabahçe’den Beþiktaþ’a

kadarki çýnar aðaçlarýný o dikmiþ. Ýþgal kuvvetleri bizde vatan sevgisini ve bir an

evvel iþgalden kurtulma arzusunu kamçýlayan bir unsurdu. Okulda bunlarý

duyardýk. Camilerde hocalar Gazi Mustafa Kemal bu hafta þurada, þuraya ilerledi

diye Ýstiklal Savaþý’ndaki geliþmeleri haber verirdi. 

Atatürk’ün “Çaðdaþ uygarlýk seviyesine ulaþalým” sözleri bizi yönlendiren en büyük

ýþýktý. Yabancýlar tarafýndan kurulan bazý araçlarla,

elektrik, havagazý ve Tünel bizim için yenilikti.

Fazla bir geliþmemiz yoktu. Hep ithal malý kullanan

bir ülkeydik ve “Vatandaþ yerli malý kullan” sözünü

hevesle söylüyor ama ne zaman olacaðýný da

bilemiyorduk. Atatürk’ün en iyi taraflarýndan biri

de ileriyi görmesi ve ileride daha iyi bir Türkiye

yaratmak için yapýlabilecek hamleleri düþünmesiy-

di. Bu açýdan 1934-36 yýlýnda kurulan tesislerin

baþarýlý çalýþabilmesi ve Türkiye’de sanayileþmenin

geliþebilmesi için 600 genci yurtdýþýna gönderdi.

Ben de Galatasaray Lisesi’ni bitirmiþ, Ýstanbul

Teknik Üniversitesi birinci sýnýfta okuyordum. Bu

imkanlar çýkýnca tahsilimi yarýda býrakýp yurtdýþýna

gitmeyi yeðledim. Memleketin ekonomik sýkýntý

çektiði sýrada devletin yurtdýþýnda okumamýz için

yaptýðý masraf dolayýsýyla kendimizi sorumlu hissettik ve hep bu borcu ödemeye

çalýþtýk.

Paþabahçe’nin kuruluþu devlet eliyle olmadý. Enteresandýr, Paþabahçe ve Merinos

fabrikalarýný Ýþ Bankasý kurdu. Atatürk evvela özel teþebbüs sayýlabilecek bir hamle

olarak bunlarý kurdu. Paþabahçe’nin kuruluþunda Atatürk 4-5 defa ani baskýnlarla

iþletmeyi incelemiþ. Hatta bir defasýnda sabahýn yedisinde gelmiþ. Büyük heyecan

vermiþ, motivasyon yaratmýþ. Fransa ve Çekoslavakya’dan gelen bazý ustalar iþçilere

eðitim vermiþ. ‘Podima’ diye bir yerden kum bulmuþlar, dekoville deniz kenarýna

indirip, oradan gemi ile Paþabahçe’ye getirme yolunu tercih etmiþler. Ben geldikten

sonra gördüðüm bir olay beni çok þaþýrtmýþtý. Yýllýk bütçeler yapýlýrken iki ton ot

alýnýyor. “Bu ot nedir?” diye sordum. Dekovili çeken atlarýn otuymuþ... 

Paþabahçe için Beykoz’un seçilmesinde bence ‘çeþm-i bülbül’ün etkisi olmuþtur.

Çeþm-i bülbül, Sarhoþ Hasan denen bir usta tarafýndan Ýtalya’da öðrenilmiþ.

Osmanlý zamanýnda orada yapýlmaya baþlamýþ ve camcýlýðýn önemli bir ürünü

olmuþ. Ýhracatýný bile yapmýþýz. Ben geldikten sonra çeþm-i bülbülün tekrar Þiþe

Cam’da yapýlmasýný saðladýk.

Atatürk’lü Yýllar
ÞAHAP KOCATOPÇU 

Paþabahçe Fabrikasý için en uygun yer Beykoz olarak belirlenmiþti. 

(Paþabahçe Fabrikasý temel atma 1934)
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rildi ve Türkiye’nin belli baþlý ihracat ürünleriyle
dolduruldu. Bu yüzer fuar, Barselona’dan Le-
ningrad’a kadar tüm Avrupa kýyýlarýný dolaþtý ve
15 önemli limanda 86 gün boyunca ürün tanýtýmý,
ticari baðlantý ve satýþ olanaklarý yaratmayla
uðraþtý. Gemide bir de Türkiye Ýþ Bankasý þubesi
vardý ve bu ilginç giriþime milli banka olarak kat-
kýda bulunuyordu. Bu çaba, ihracata verilen öne-
min somut bir göstergesi oldu. Devlet, giriþimciye
"Siz üretin, biz nasýl olsa satarýz" mesajý veriyordu. 

Her þeye raðmen özel kesimin yeterli sermayeye
kavuþmasý, deneyim ve bilgi eksiðini gidermesi,
ithal mallarýyla rekabete girebilmesi mümkün
olmadý. Tüm dünyayý etkileyen iktisadi kriz de
devreye girince, güçlü bir özel sektör yaratma fikri
rasyonelliðini yitirdi. Sonuçta ne yapacaksa yine
devlet yapacaktý.

Devletçilik ve Anayasa
Devletin sanayi tesislerini doðrudan doðruya
kurma inisiyatifini göstermesi, buna yönelik bir
dizi kanun ve yabancý sermayeye dönük millileþtir-
melerle baþladý. Devlet, 1920’lerin son yýlýnda
baþlayan dönüþüm hareketi içinde, iktisadi büyü-
menin ve sanayileþmenin ana motorunu oluþturdu.
Baþlangýç döneminde bunun sýnýrlarý konusunda
tereddütler vardý. Yer yer o ana kadar iyi bir sýnav
vermemiþ olan iþadamlarýndan ümidin tamamen
kesildiðini ifade eden demeçler ve tavýrlar çýktý.
Ama son noktada, devletçilik herkesin bildiði bir
yoruma ulaþtý: "Özel sanayinin, özel sermayenin
yapamadýðý iþleri devletin yapmasý gerekir."

Teþviki Sanayi Kanunu, sanayinin tanýmýný yap-
makta ve sýnýflara ayýrmaktaydý. Her grup,
kanunun getirdiði muafiyetlerden taþýdýðý önem

Türkiye toplumunun içinden kaynaklanan bir sermaye sýnýfý yok. Ýþte bu tablo

Cumhuriyet’in kurucularýnýn karþýsýna bir yýðýn kýsýtlama getiriyor. 1923’ten 1929’a

kadarki dönemde ana felsefenin ne olduðunu özetleyecek olursak þudur: Yabancý

sermayeye, imtiyaz aramamak þartýyla kapýlarýmýz açýk. Ama imtiyaz aramamak

þartýnýn altý kuvvetle çiziliyor. Ýkincisi, ittihatçýlardan itibaren izlediðimiz milli ikti-

sat siyasetinin amacý yerli sermayedar yaratmak. Yerli sermayedar yaratmanýn açýk

ifadesi, müslüman ve Türk sermayedar yaratmaktýr. Bu azýnlýklara karþý o dönemde

bir baský ve tasfiye politikasý anlamýna gelmiyor. Yani gayrýmüslim Osmanlý ve daha

sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna karþý bir baský anlamýna gelmiyor, ama

þu anlama geliyor: Potansiyel sermayedar çevrelere devletin imkanlarýný kul-

landýrarak yeni bir sermaye grubunun oluþmasýna fýrsat saðlanmasý. Ve bu grup

Batýnýn sanayileþmiþ toplumlarýnda gördüðümüz gibi Türkiye’yi dinamik bir kapi-

talist sanayileþme sürecine sürükleyecek ana aktör olmalý. 

Ýþte 1920’li yýllarýn ana yaklaþýmý bu iki ayaktan oluþuyordu: Bir yandan yabancý ser-

mayeye karþý olumlu, ancak ihtiyatlý bir tavýr; öte yandan da yerli sermayenin oluþ-

masýna devletin olanaklarýný kullanarak katký yapmak. Ama bu dönem ayný zaman-

da Lozan Anlaþmasý’nýn getirdiði bazý kýsýtlamalarla da belirlenmiþti. Neydi bunlar?

Birincisi, dýþ ticaret bakýmýndan yeni rejim beþ yýl müddetle yeni bir gümrük poli-

tikasý uygulamayacaktý. Yani Osmanlý gümrük tarifeleri Cumhuriyet rejiminin ilk

beþ yýlýnda da uygulanmaya devam edecekti. Bu þu anlama geliyor: Dýþ dünyaya

karþý açýk kapý. Açýk kapý olunca tabii sanayileþme, dýþ rekabetin potansiyel tehditi

altýnda temel bir gündem maddesi olmaktan fiilen çýkýyordu. 

Buna raðmen sanayileþme hedefi, rejimin liderlerinin önceliði idi. Teþvik-i Sanayi

Kanunu onun için uygulandý. Osmanlý’dan gelen bir kanunun yeni versiyonunu

çýkardýlar ve bu kanun özel sanayi için son derece geniþ bir teþvik rejimi oluþturdu. 

1923 - 1929
KORKUT BORATAV
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derecesinde faydalanmaktaydý. Yüksek gümrük
tarifeleri, memleket sanayiini dýþarýnýn reka-
betinden koruyarak geliþtirecek; devlet, temel
tüketim ve ara mallar alanýnda ithal ikamesi
saðlamak amacýyla ‘üç beyaz ve üç siyah’ projesine
öncelik verecekti. Un, þeker, pamuk üç beyazý;
kömür, demir ve akaryakýt da üç siyahý temsil edi-
yordu. Bu temel mallarýn yurt içinde üretilmesiyle
hem döviz tasarrufu saðlanacak, hem de dýþa karþý
bu maddeler için baðýmlýlýk kalmayacaktý. Devlet
bu dönemde, doðrudan sanayi yatýrýmlarýna hemen
hemen hiç yönelmedi. Faaliyetini daha çok insan
yetiþtirmeye, eðitime ve altyapý yatýrýmlarýna
yöneltti. Sanayinin özel teþebbüs tarafýndan
yaratýlabileceði varsayýmý genel kabul görmeyi
sürdürüyordu. Bunun için de özel sermaye yatýrým-
larýný teþvik edici tedbirlere baþvuruldu. 1924
Anayasasý’nýn kabul edildiði 20 Nisan tarihinden

itibaren yürürlüðe giren yasalar arasýnda, sanayiyi
ve iktisadi hayatý doðrudan ilgilendiren düzen-
lemelerin yoðunluðu dikkat çekiciydi. Yeni rejim
hukuki altyapýyý önemser görünüyordu:

1924
23 Nisan Anadolu-Baðdat Demiryolu’nun devletçe satýn 

alýnmasýný öngören kanun.
24 Nisan Ziraat Bankasý’nýn üreticilere kredi açmasýna 

iliþkin kanun.
29 Aralýk Bahriye Vekaleti Teþkili Hakkýnda Kanun.

1925
18 Ocak Yol Mükellefiyeti Kanunu.
5 Nisan Türkiye’de þeker fabrikalarý kurulmasýna iliþkin 

kanun.
16 Nisan Kütahya-Tavþanlý Demiryolu’nun yapýmýna iliþkin 

kanun.

Doðal tekeller daha eskiden yabancý sermayenin kullandýðý bazý imkanlarýn, mesela

limanlarýn iþletme hakkýnýn yerli ajanlara, aktörlere devredilmesi anlamýna gelir.

Yani devlet limanlarý ve buna benzeyen doðal tekelleri bizzat kullanma imkanýný

þahýslara devrediyor, o þahýslara sermaye birikimi imkaný saðlanýyordu. Bu doðal

tekellerin bazýsý içki, kibrit vs. gibi ürünlerden oluþurken bir kýsmý da limanlar gibi

altyapý tesislerinden oluþuyordu. Korumacý bir politikayla, sanayiyi gümrük poli-

tikasýyla teþvik etme imkaný yokken, sanayiye teþvik vererek bu sürecin handikaplarý

aþýlmaya çalýþýldý. Bir takým imtiyazlar özel þirketlere ve þahýslara devredilerek bir

kaynak birikimi oluþmasýna katký yapýldý ve buna ek olarak da ilk ulusal banka,

Türkiye Ýþ Bankasý kuruldu. Türkiye Ýþ Bankasý’nýn ana iþlevi finansman sorun-

larýyla karþý karþýya kalan potansiyel yerli sermayedarý desteklemekti. Türkiye Ýþ

Bankasý özel bir banka olarak kurulmakla birlikte, yeni rejimin kontrolü altýnda,

Celal Bayar’ýn genel müdürlüðü ile baþladý.

Dolayýsýyla rejim finansal sisteminde özel sermaye birikimine katký yapmasý

imkanýný saðlayacak bir mekanizma kurmuþ oldu. Bu sistemin bütünü iyi çalýþtý.

Niye? Bir kere ekonomi sýfýr noktasýndan baþlýyordu. Savaþan insanlar topraklarýna,

iþlerine güçlerine dönüyorlardý. Dolayýsýyla tarýmda meydana gelen, savaþýn yol

açtýðý o daralma, insanlar topraðýna dönünce rahatladý. Dünya ekonomisi canlanma

konjonktüründeyken tarýmsal ihracat ekonominin geliþmesine kuvvetli bir ivme

getirdi ve nihayet, dýþ rekabete raðmen ufak tefek sanayi kollarý yeniden canlandý.

Bu geliþme temposu 1929’a kadar sürdü. 

Bu dönemde tarýmýn yýllýk büyüme hýzý %16’dýr. Sanayide de geliþme temposu

%8,5’tur. Bu, büyük ölçüde 1922’ye kadar geçen o 14-15 yýllýk dönemin yarattýðý atýl

kaynaklarýn tekrar üretime tahsis edilmesinin sonucudur. Sermaye birikimi olarak

büyük bir þey yoktur. Alpullu ve Uþak Þeker Fabrikalarý gibi bir iki önemli yatýrým

dýþýnda sanayi esas olarak eski kapasiteleri yeniden üretime kazandýrmýþtýr. 

1929 yýlý önemli bir dönüm noktasýdýr. Lozan Anlaþmasý’nýn getirdiði gümrük kýsýt-

lamalarý o yýl son bulur. Yeni bir gümrük tarifesi söz konusudur. Onunla beraber

para ve kambiyo rejiminin de yeniden düzenlenmesi imkan dahiline gelir. Fakat

ayný zamanda Osmanlý borçlarýnýn Türkiye Cumhuriyeti üzerine intikal eden

bölümünün ilk taksidinin de ödenme yýlýdýr. Dolayýsýyla bir yandan gümrük tarife-

siyle iç ekonomiyi koruma imkaný doðarken, ikinci boyutuyla döviz kaynaklarýna

dönük önemli bir dýþ talep gelir.
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19 Nisan Sanayi ve Maadin Bankasý’nýn kurulmasýna 
iliþkin kanun.

22 Nisan Ticaret ve Sanayi Odalarý kurulmasýný öngören 
kanun.

12 Aralýk Ankara-Ereðli demiryolunun yapýmýna iliþkin kanun

1926
9 Ocak Türkiye’de piyango düzenleme hakkýný Tayyare 

Cemiyeti’ne veren kanun.
12 Ocak Tedavülde bulunan Osmanlý banknotlarýnýn 

yerine yeni banknot çýkarýlmasýna iliþkin kanun.
14 Ocak Mali yýlýn 1 Mart yerine 1 Haziran’da baþlamasýna 

iliþkin kanun. Borçlanma Kanunu.
25 Ocak Þeker, petrol ve benzin tekeli hakkýnda kanun.
13 Þubat Savurganlýkla mücadele amacýyla, Men-i Ýsrafat 

Kanunu. 
17 Mart Demir Sanayiinin Tesisine Dair Kanun. Kayseri-

Ulukýþla demiryolunun (196 km) yapýlmasýný 
öngören kanun.

22 Mart Ýçki inhisarýnýn (tekelinin) devlete ait olmasýný 
öngören kanun.

19 Nisan Türk karasularýnda deniz nakliyatý, yolcu 
taþýmacýlýðý ve her türlü liman hizmetlerinin Türk 
bandýralý gemiler tarafýndan yapýlmasýna iliþkin 
kanun. Yabancýlara verilen imtiyazlarýn iptali. 
Kabotaj Kanunu.

22 Mayýs Emlak ve Eytam Bankasý Kanunu.

29 Mayýs Ankara’da otomatik telefon þebekesi kurulmasýna 
iliþkin kanun.

28 Haziran Yeni Ticaret Kanunu.
25 Aralýk Samsun Limaný’nýn inþasýna iliþkin kanun.

1927
28 Ocak Eczacýlar Kanunu.
21 Mayýs Muamele Vergisi Kanunu.
26 Mayýs Muhasebe-i Umumi Kanunu.
20 Haziran Tarým Okullarý kurulmasýný öngören kanun.
25 Haziran Yüksek Ýktisat Meclisi kurulmasýný öngören kanun.

Sigorta þirketlerinin denetimini öngören kanun.

1928
16 Ocak Ticaret ve Ziraat vekaletlerinin, Ýktisat vekaleti 

olarak birleþtirilmesini saðlayan kanun.
6 Mayýs Sirkeci ile Haydarpaþa arasýnda feribot 

iþletilmesini öngören kanun.
24 Mayýs Uluslararasý rakamlarýn kullanýlmasýna iliþkin 

kanun.
9 Aralýk Yerli Kumaþtan Elbise Giyilmesine Dair Kanun.

1929
25 Mart Piyasadaki banknotlarýn deðerinin 158 milyon lira 

olarak tespiti hakkkýndaki kanun.
16 Mayýs Menkul Kýymetler ve Kambiyo Borsalarý Kanunu.
30 Mayýs Kibrit ve Çakmak Tekeli Kanunu.
2 Haziran Yol ve köprüler yapýmýna iliþkin kanun.
8 Haziran Anadolu’daki topraksýz köylülere devlet tarafýndan 

toprak verilmesine iliþkin kanun. Sanayi Koruma 
Kanunu.

4 Eylül Ýcra ve Ýflas Kanunu.

1930
20 Þubat Türk Parasýnýn Kýymetini Koruma Kanunu.
9 Haziran Tütün tekeli hakkýnda kanun.
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Savaþ sonrasý yaralarýný

sarmaya çalýþan 

genç Türkiye Cumhuriyeti’nin

demir-çelik yatýrýmý için 

seçtiði yer olan Karabük,

denizlerden uzak, 

ulaþýlmasý zor, 

korunaklý bir bölgeydi.
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1929’da Türkiye çok ciddi bir ödemeler dengesi cari

hesap açýðý yaþadý. Bu, dünya buhranýnýn etkilerinin

görülmesinden önceydi. Türkiye’nin kendine özgü bir

konjonktürü vardý. 1929’da Lozan’ýn getirdiði gümrük

vergisi kýsýtlamasýnýn kalkmasýyla iliþkiliydi. 1929’da

getirilecek yeni tarifenin daha koruyucu olacaðý

varsayýlýyordu. Türkiye’deki tacirler, yeni tarife yürür-

lüðe girmeden önce eski tarifeye göre büyük miktarlar-

da ithalat yapýp, yeni tarifenin yaratacaðý fiyat farkýný

kâra dönüþtürmek istedikleri için 1929’da Türkiye çok

ciddi bir cari hesap açýðý verdi. Bunun yol açtýðý Türk

Lirasý’nýn deðer kaybý, o dönemde Türkiye’yi yöneten-

leri korkutan oranlardaydý. Örneðin, Türk Lirasý’nýn

Sterlin karþýsýnda %10 deðer kaybetmesi “ulusal para

elden gidiyor, egemenlik ortadan kalkýyor” gibi yorum-

lara ve paniðe yol açtý. Para, yeni kurulan devletin sim-

gesiydi ve üzerinde Atatürk’ün resmi vardý. 

Ýthalatýmýz, ihracatýmýzý karþýlamadýðýna göre döviz

kurunu muhafaza etmenin yolu cari hesap açýðýný da-

raltmaktý. Yani ithalatýmýzý kýsmamýz, ihracatýmýzý artýr-

mamýz lazýmdý. Türkiye’nin o dönemdeki ithalatý

fevkalâde fakir bir ekonominin çok mütevazi ithalatýydý.

Un, kiremit, mensucat, en basit Amerikan bezi bile ithal

ediliyordu. Yani fakir bir tüketici kitlesinin hayatýný idame ettirmesi için gerekli olan

sanayi ürünlerinin hemen hemen hepsi ithaldi. Bunlarda tasarrufa gidilmesi zordu.

1929’un hemen sonlarýna doðru dünya buhraný baþladýðý için ihracatýn artýrýlmasý da

zordu. Dünyada talep daralmýþtý. Yapýlmasý gereken tek þey, o anda ithal ettiðimiz

ve tüketimini miktar olarak kýsýtlayamadýðýmýz mallarý içeride üretmekti. Yani ithal

ikameciliði. Ýþte 3 beyazlar, yani þeker, pamuklu dokuma ve yünlü mensucat üreti-

mi böyle doðdu.

1931 yýlýnda, Maliye Bakaný Þükrü Saraçoðlu, 50 milyon ile 100 milyon dolar arasýn-

da Türkiye’ye yatýrým yapacak Amerikalý iþadamlarýný bulmak, onlarý teþvik etmek

ve yatýrým yapýlmasý gereken sektörler listesini sunmak üzere Amerika’ya gitti. 1930

yýlýnda ticaret dengesinin mal bazýnda incelenmesiyle yapýlmasý gerekenler tespit

edilmiþti. O dönemin dünya buhraný ortamýnda Amerika’da iþadamlarý zor durum-

daydý ve bazýlarý intihar teþebbüsünde bulunuyordu. Çok büyük iflaslar yaþanan

ortamda Türkiye’ye ilgi duyacak iþadamý bulunamadý. Fransa’da da sondaj yapýldý.

Hatta Mussolini döneminde, Ýtalya’nýn Türkiye üzerindeki siyasi ihtiraslarý olduðu

bilindiði halde Ýtalya’da bile Türkiye’de yatýrým yapacak iþadamý arandý. Olmadýðý

görüldüðü andan itibaren de, en sonunda “O zaman bu fabrikalarý biz kuralým”

dendi. Bu yeni bir formül deðildi. Osmanlý Ýmparatorluðu da acil ihtiyaç duyduðu

ürünleri üretmek için fabrika kurmuþtu.

Ýthal Ýkameciliði ve ‘3 Beyaz’
YAHYA SEZAÝ TEZEL

Cumhuriyet’in ilk büyük sanayi yatýrýmlarýndan biri olan Alpullu Þeker Fabrikasý



Emekli Kurmay Albay Kenan Kocatürk’ün anýlarýnda çok

tipik bir anekdot okudum. Ateþli bir kurmay subay Manisa’ya

tayin olmuþ. Parlak bir subay. Ordu 1922’de Meydan

Muhaberesi’ni kazanmýþ ama hâlâ Manisa’da bir kýþlasý yok.

Son derece zor þartlar içinde çalýþýyorlar. 30 Aðustos’un

yýldönümünde kürsüye çýkýp konuþuyor. Konuþmasý tenkit

dolu. “Ne oldu? Zafer kazandýk. Þu yerleþme þartlarýmýza

bakýn. Silahlarýmýza bakýn. Ne topumuz var, ne tüfeðimiz...

Hâlâ 26 Aðustos’ta aldýðýmýz ganimetle geçiniyoruz”. 

Dinleyiciler arasýnda da Büyük Taarruz’da kolordu komutan-

lýðý yapmýþ, Ýzzettin Çalýþlar Paþa ve Tümen Kumandaný Ali

Rýza Aktunkal var. Bu aðýr konuþma üzerine Ýzzettin Paþa

kürsüye çýkýyor ve diyor ki: “Genç yüzbaþým, söylediklerinizi

dinledim. Haklýsýnýz. Hiçbir þeyimiz yok. Sýkýntý içinde yaþý-

yoruz. Ama bilin ki, bu bizim kararýmýzdýr. Biz sýkýntý içinde

yaþayacaðýz. Evvela sivil hayatý kalkýndýracaðýz, iktisadi

yatýmýzý düzelteceðiz. Ondan sonra kendi kýþlalarýmýzý

yapacaðýz. O zaman belki dünyanýn en ileri silahlarýna sahip

olabiliriz. Bu baþkumandanýmýzýn emridir. Biz sýkýntý içinde

yaþayacaðýz. Bu bilerek ve þuurla alýnmýþ bir karardýr”. Bu

sözler tabii, hem ordunun, hem Mustafa Kemal’in büyük-

lüðünü gösteriyor. 

Atatürk, dýþ politikasýný da ona göre düzenlemiþtir. Bizim o

dönemde dýþ politikamýzda herkesle dostluðumuz vardýr.

Balkan Antantý, Sadabat Paktý gibi. Kimseye kýlýç çekip,

kabadayýlýk yapmamýþýzdýr. Bir tek Hatay için Fransýzlarla bir

çekiþmemiz olmuþtur. Onu da genç kuþak bilmelidir. Biz

Hatay’ý tek bir kurþun atmadan aldýk. Hatay’da devlet kurul-

du. O devlet bize katýldý. Hatay Devleti, Ermeni milletvekil-

leri de dahil, oybirliði ile Türkiye’ye katýlmýþtýr. Biz 1939’a

kadar istikrar içinde hýzlý bir kalkýnmayla ve büyük bir çað-

daþlaþmayla geldik. II. Dünya Harbi bizi epey sarstý. Ama

Asker Görüþü
KEMAL KURDAÞ

Doðum tarihim 23 Nisan 1925. Kalabalýk bir

ailenin en küçük çocuðuyum. Evde haþarýlýk

yapmamak için babamýn dükkanýnda oturtulu-

yorum ve evdekiler rahat ediyor. Daha çok

küçük yaþta babamýn muhitindeki insanlarýn

konuþtuklarýný depoluyordum. Hafýzanýn en

çok birikim aldýðý yaþlar. Tahsil hayatýmda da

hep devam ettim buna. Babamýn Kapalýçar-

þý’da bir dükkaný vardý. Onunla geçiniyorduk.

Ýþ hayatý çok kýsýtlýydý. Sanayiye dayalý deðildi.

Babam orada o zamanlar çok az da olsa

hanýmlarýn kullandýðý bir tür plili eteðin ka-

lýplarýný çizip üretiyordu. Ben de gücüm yet-

tiði kadar ona yardým ediyordum. O

tarihlerde Kapalýçarþý’da aðýr-

lýklý olarak azýnlýklarýn dük-

kanlarý vardý. Turistler gelip

ikonlar, antikalar alýyorlardý.

Böyle bir hayat yaþadým. Hep

dükkanlarýn içinde. Bir tane

yerli malý bile yoktu. Nakýþ

ipliði bile dýþarýdan geliyordu.

Fransa’dan DMC nakýþ iplikleri

ithal ediliyordu. Tam karþýmýz-

da onu satan bir dükkan vardý.

Kumaþ arýyorsanýz sadece

ithal mallar satan kumaþ-

çýlar vardý. Sonralarý

Atatürk’ün ileriyi gören

zihniyetiyle halkýn ihtiya-

cýna cevap verecek kumaþ

üreten Sümerbank’ýn

ürünleri çýktý.

Kapalýçarþý’da Ýthal Mallarý
MEHMET ÞUHUBÝ 
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Ýsmet Paþa da gerçek politik bir deha, Türk milletinin talihiydi. Dünyanýn 40 devle-

tini birbiriyle konuþturup, Türkiye’yi harbe sokmadý. Yýllar sonra Almanya’ya git-

tim. Bonn’da bir yerden bir þey satýn alacaktým. Dükkan sahibi benim Türk olduðu-

mu anladý ve birden heyecanlandý. Benim alacaðým þeyi bedavaya vermeye kalktý.

“Sizler dünyanýn en akýllý milletisiniz. Harbe girmediniz. O baþarýyý gösterdiniz. Size

saygým sonsuz. Þimdi onun bir temsilcisi buraya gelmiþ. Bu bir hediye, lütfen kabul

buyurun” dedi. Dünyada bugün bizi kapýsýndan kovan insanlarýn, ‘Mustafa Kemal

Türkiyesi’nin tebasý olarak bana yaptýklarý muamele hep hatýramdadýr.

Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda ordunun görünümü





3. Bölüm

DEVLETÇÝ
SANAYÝLEÞME
DÖNEMÝ 
(1930-1939)
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1929 Bunalýmý
1930’lu yýllar tüm dünyada ekonomik bunalýmla
baþladý. ABD’de, Britanya Ýmparatorluðu’na dahil
topraklarda, Fransa’da, Hollanda’da ve Alman-
ya’da hýzla týrmanan iþsizlik, yoksulluk ve sonu
gelmek bilmeyen talep eksikliði, dünya yeni bir
büyük savaþa sürüklenene kadar sürdü. 

Bu yýllarda Avrupa ve Amerika üzerinden karam-
sarlýk havasý daðýlmadý. New York Borsasý’nda fi-
yatlar dibe vuruyor, büyük sanayi kuruluþlarý için
felaketler birbiri ardýna geliyor, ekonominin
önünde cesaret kýrýcý bir manzara beliriyordu.

Bunalým karþýsýnda ABD ve Avrupa’da baþvurulan
koruma tedbirleri, vergi yükleri ve azalan talep,
þirketleri küçülmeye yöneltti. Sorunlar politikayý
da etkiledi ve patlak veren sosyal karýþýklýklarla
baþa çýkmak için diktatörlükler iþ baþýna gelmeye
baþladý. Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidara
gelmesi, dünyanýn baþýna yeni bir felaket açtý.

Ekonomik çöküntünün dýþýnda kalan bölgelerden
biri olan Atatürk Türkiyesi’nde ise olumlu bir hava
esiyor, bir yandan sosyal bir devrim yaþanýyor, bir
yandan da yaþam standardýný yükseltecek projeler
birbiri ardýna uygulamaya konuyordu. 

Halkýn yaþam standardýný

yükseltmek amacýyla yol,

kaldýrým ve tramvay yolu

çalýþmalarý tüm hýzýyla

sürüyordu.
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Devlet Eliyle Sanayileþme
1929’da baþlayýp 1930’lu yýllara darbe vuran kriz,
yabancý sermaye ve özel kesimin önünü kesince,
Türkiye’de devlet bizzat, kendi kamu gelirlerine
dayanarak sanayileþme sorununu çözmeye giriþti.
Önce kendi sanayi kuruluþlarýnýn denetimi ve mali
yapýlarýný düzenlemek amacýyla Sanayi ve Maadin
Bankasý’nýn yerine Sanayi Ofisi ve Sanayi Kredi
Bankasý’ný oluþturdu. Sanayi Ofisi, iþletmelerin
örgütlenme ve çalýþmalarýný izlemeyi, yerli ham-
madde kullanan sanayi kollarý kurmayý, Bakanlar
Kurulu kararlarýna uygun projeler hazýrlamayý
amaçladý. Banka da sanayi iþletmelerini finanse
etmeyi, hammadde saðlamayý, dýþalým yapmayý ve
tahvil çýkarmayý üstlendi. 1930 yýlýnda sanayi ke-
simi için önemli bir geliþme de Milli Ýktisat ve
Tasarruf Cemiyeti’nin ve Ýstanbul Ticaret ve
Sanayi Odasý’nýn düzenlediði kongrelerin somut
sonuçlarý oldu. Bunlarýn ilki Türkiye’nin yeraltý ve
doðal kaynaklarýný iþletmek ve elektrik enerjisi
üretmek üzere kurulan Etibank’tý. Etibank’ýn
çalýþmalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla Maden
Tetkik Arama Enstitüsü de kurulunca, çeþitli
merkezleri birleþtiren ve taþýmacýlýðý kolaylaþtýran
demiryollarýnda, silolarda ve madencilik alanýnda
önemli geliþmeler yaþandý. 

1931 yýlýnda iktidar partisi CHP, özel sektör giri-
þimlerinin ülke kalkýnmasýnda yetersiz kalmasý
sonucu, programýna devletçiliði aldý. Hazýrlýk ve
çalýþma devresinden sonra, 1. Beþ Yýllýk Sanayi
Planý’ný 1934 yýlýndan itibaren uygulamaya koydu.
Ancak, 1. Beþ Yýllýk Sanayi Planý’nýn uygulan-
masýndan önce, çok önemli düzenlemeler yapýla-
cak ve yeni müesseseler kurulacaktý.

Çok Parti Deneyimi 
Fethi (Okyar) Bey, Atatürk’ün yakýn arkadaþý
olmakla birlikte, ekonomik alanda Osmanlý’da libe-
ral kanadý temsil eden Sakýzlý Ohannes ve Portakal

KÝMYA SANAYÝÝ
Gemlik Suni Ýpek Fabrikasý, Isparta Gülyaðý Fabrikasý,

Ýzmit Kibrit Asidi Fabrikasý.

TOPRAK SANAYÝÝ
Zonguldak Seramik Fabrikasý, Paþabahçe Þiþe ve Cam

Fabrikasý, Çimento Fabrikasý.

DEMÝR SANAYÝÝ
Karabük Demir-Çelik Kombinasý.

SELÜLOZ SANAYÝÝ
Ýzmit Kaðýt ve Selüloz Tesisleri.

KÜKÜRT SANAYÝÝ
Keçiborlu Kükürt Tesisleri.

TEKSTÝL SANAYÝÝ
Bakýrköy Pamuklu Dokuma Fabrikasý, Kayseri Pamuklu

Dokuma Fabrikasý, Ereðli Pamuklu Dokuma Fabrikasý,

Nazilli Pamuklu Dokuma Fabrikasý, Malatya Ýplik ve

Dokuma Fabrikasý, Iðdýr Ýplik Fabrikasý, Bursa Merinos

Kamgarn Mensucat Fabrikasý, Kastamonu Kendir

Sanayii Fabrikasý.

SÜNGER SANAYÝÝ
Bodrum Süngercilik Atölyeleri

1. Beþ Yýllýk
Sanayileþme
Planý
Döneminde
Kurulan
Sanayi
Ýþletmeleri



Mikael paþalarýn düþünce ekolünden geliyor ve
yabancý sermaye ile serbest pazar ekonomisini
savunuyordu. Bu yüzden bütçeyi zorlayan demiryolu
yapýmýný ve devlet tekellerini eleþtirdi. Paris
Büyükelçisi olduðu yýllarda, Osmanlý borçlarýnýn
altýn parayla ödenmesi anlaþmasýný imzalamasýna
raðmen, bunalým nedeniyle borç ödemesi durduru-
lunca, altýnda imzasý bulunan anlaþmaya uyulma-
masýný onuruyla baðdaþtýramayýp Paris’e dönmeyi
reddetmiþ ve Atatürk’ün onayý ile Serbest Fýrka’nýn
baþýna geçmiþti. Osmanlý borçlarýna sadýk bu parti
liderini Avrupa çok iyi karþýladý. Avrupa basýný,
Fethi Bey iktidara gelirse alacaðý ilk önlemin,
Osmanlý borçlarýný ödeme ve yabancý sermayeye
geniþ olanaklar tanýmak olacaðýný sevinçle yazdý.
Ýçeride de tüccar ve arazi sahiplerinin yaný sýra, aðýr
sýkýntýlar içindeki köylü ve iþçi kesimi, bu yeni par-
tiye bir kurtuluþ umudu olarak sarýldý. Laiklik uygu-
lamalarýndan ve devrimlerinden hoþnut olmayan
çevreler de geriye dönüþ umuduna kapýlmýþtý. 

Aslýnda ilk çok partili yaþam deneyimi, 1924 yýlýn-
da Meclis’teki muhalefetin partileþme çabalarý
sonucu Terakkiperver Fýrka’nýn kurulmasýyla
yaþanmýþtý. Ýktidarýn kullanýmýyla ilgili farklý iki
görüþte olan Halk Fýrkasý’nýn iki partiye ayrýlma

giriþimi Þeyh Sait isyanýnýn çýkmasýyla ertelen-
miþti. Ýkinci deneme ise 1930 yýlýnda, Fethi Bey’in
Serbest Fýrka giriþimi oldu. Çok partili
demokrasinin yaþanan bunalýma çare olacaðýný ve
çaðdaþlýðýn gereði olduðunu düþünen Atatürk,
Fethi Bey’den bizzat bu görevi üstlenmesini
isterken, hem rejime karþý muhalefeti yatýþtýrmayý,
hem de iktidar partisi içindeki anlaþmazlýklarý
sona erdirmeyi planlamýþtý. “Her iki parti de
benim çocuðum gibidir,” diyerek tarafsýzlýðýný
ortaya koyan Atatürk’ten aldýðý güçle mitinglere
baþlayan Fethi Bey, kýsa zamanda, arkasýnda bek-
lemediði kadar büyük bir halk desteði buldu. 

Halk, yaþadýðý bütün sorunlarýn yeni muhalefet
partisi tarafýndan çözüme kavuþturulacaðýna
inanýyordu. Fethi Bey’in rejim yanlýsý söyleminin
içeriðine bakýlmaksýzýn, her tür muhalif görüþ,
sanki partinin programýymýþ gibi yeni parti lide-
rine atfedilmeye baþlandý. Bu durumdan en çok
rahatsýz olan da bizzat Fethi Bey’di. Halk onun
söylediklerini dinlemiyor, kendi sloganlarýný
yaratýp, Serbest Fýrka’yý rejim muhalifi gibi gös-
teriyordu. Bu kez olaylar Atatürk’ün planladýðý
gibi geliþmemiþti. Parti sayýsýnýn artmasý,
ekonomik bunalýma çözüm getirmek yerine,
yabancý sermaye ve kapitülasyonlar dönemini can-
landýracak, ‘Menemen Olayý’nda olduðu gibi,
devrimler için tehlike sinyalleri olacak bir ortam
yaratmaktaydý. Fethi Bey de Atatürk’le ayný
görüþteydi ve çok partili yaþamdan, baþlangýcýndan
üç ay sonra, Kasým 1930’da partinin kendi kendi-
ni feshetmesiyle vazgeçildi.

Bunalýma Çare Arayýþý
Bunalýma ve halkýn hoþnutsuzluðuna karþý daha
köklü çareler arayan Atatürk, 1931 yýlý baþýnda
yüksek memurlar ve aydýnlardan oluþan bir heyetle
iki ay süreli bir yurt gezisine çýktý. Dertler dinlen-
di, notlar alýndý, önlemler tartýþýldý. Atatürk ve
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Atatürk, 

1931 yýlý baþýnda yüksek

memurlar ve aydýnlardan

oluþan bir kurulla iki ay süreli

bir yurt gezisine çýktý.
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Otomobil yoktu. At arabasýyla gidip gelirdik. Ýlk otomobili

Afyonkarahisar’da Burdurlu bir hemþehrimiz almýþtý. Trenden indik.

Burdur’a onunla giderken Afyon’dan ‘geliyoruz’ diye telgraf çektik. Biz

Burdur’a vardýktan yarým saat sonra geldi telgraf. Daha önce üç günde

gidilen yolu otomobille telgraftan hýzlý almýþtýk. Burdur’da ‘alaca’ denen

bir dokuma ürünü yapýlýrdý. El tezgahlarýnda kadýnlar dokurdu. Bir de

Isparta halýsý dokunurdu. Baþka bir þey yoktu. Hamur evde yoðrulur.

Fýrýnlardan nöbet alýnýr, piþirilir, sonra eve gelinir, kilerlerde saklanýrdý.

Bulgur, tarhana, makarna, peynir gibi gýda maddeleri evlerde yapýlýrdý.

Mübadele öncesi Burdur’da Rum ve Ermeniler de vardý. Sonra gittiler.

Evler idare lambasý ya da lüks lambayla aydýnlanýrdý. Elektrik çok geç

geldi. Ýlk geldiðinde sýk sýk kesilirdi. Önce belediyeler elektriðe kavuþtu.

Sonra bölgeler arasýnda santraller kuruldu. Sonra o santrallerden

Türkiye birbirine baðlandý. Elektrik köylere kadar gitmeye baþladý.

30’larda 
Anadolu’da Hayat
FETHÝ ÇELÝKBAÞ
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Türkiye, yeni bir yol arayýþý içine girmiþti. Özel
giriþimcilikten kuþku duyulmaya baþlanmýþtý.
Rejimin iktisatçýsý Celal Bayar’a göre, özel ser-
maye ile milletin refaha ulaþmasý için en az 200 yýl
daha beklemek gerekecekti. Bayar, iþbirlikçilik ve
sahtecilikle suçladýðý özel sermayeyi üç grupta
topluyordu: 

Milli ekonomi gereklerine aldýrmaksýzýn, devletin
yüksek himaye tedbirlerini kiþisel gündelik çýkarlarý
için sömürenler 

Fabrika kurmadan, kurma izni alýp spekülasyon
amacýyla bu izni sermaye gibi ellerinde tutanlar 

Belli alanlara yerleþmeyi salt kendi açýlarýndan
kârlý gören yabancý sermayeye paravanlýk edenler

Ýzmir Ýktisat Kongresi’nde baþ tacý edilen milli
sermaye, özel giriþimcilik, artýk yabancý ser-
mayenin paravaný olmakla suçlanmaktaydý.
Milliyetçi rejim için bu baðýþlanmaz bir suçtu.
Atatürk, daha yurt gezisi sýrasýnda yeni
düþüncelerini açýklamaya baþladý: 27 Ocak
1931’de, Ýzmir Parti Ýl Kongresi’nde, “Ekonomik
alanda istediðimiz ölçüde baþarýlý olamadýk,” dedi
ve Türk halkýnýn yaradýlýþtan devletçi olduðunu
söyledi. 

Yurt gezisini tamamlayan Atatürk, yeni program
üzerinde çalýþmaya baþladý. Mart 1931’de Meclis
feshedildi ve yapýlan seçimlerle yenilendi.
Sembolik bile olsa, iþçi ve köylü milletvekilleri ilk
kez Meclis’e girdi. Birkaç gün sonra da parti
kongresi toplandý. Devletçilik ve devrimcilik
ilkeleri parti programýna alýndý. Böylece parti
kadrolarýnýn yenilenmesi ve gençleþtirilmesi
kararlaþtýrýldý ve 1932’de açýlmaya baþlanan
Halkevleri ve Köy Enstitüleri ile eðitim hamlesine
giriþildi.

1. Paþabahçe Cam Sanayi AÞ
Paþabahçe’de yüzlerce yýllýk Boðaziçi camcýlýðý geleneði

19. yüzyýlda günün koþullarýna göre modern tesislerde

sürdürülüyordu. 1934 yýlýnda Türkiye Ýþ Bankasý’na Türk

cam sanayiini kurma görevi verilince yeni bir fabrika

inþa edildi. Böylece kurum markalaþtý ve 1954 yýlýnda

üretimini 5.000 tona kadar çýkardý. Geliþtirilen projeler

Çayýrova ve Topkapý’da yeni fabrikalarýn kurulmasýna

da yol açtý. Paþabahçe ününü geleneksel Beykoz ve

Boðaziçi camcýlýðýnýn mirasýný iyi yorumlayýp, kullanarak

kazandý. Sanatsal aðýrlýklý cam eþya tasarýmlarý geçen

yüzyýlýn modellerinin geliþtirilmesiyle piyasaya sunuldu

ve kurum günümüze kadar bu çizgisini koruyarak geldi.

Geleneksel üretim anlayýþýný çaðýn gereklerine uydu-

rarak üretim ve talep yaratma modelinin baþarýlý bir

örneði olan Paþabahçe’nin günümüzdeki ortalama üre-

timi fabrikasyon olarak yýlda 65 bin ton, el iþçiliði olarak

da 6-7 bin ton arasýndadýr.

Celal Bayar
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2. Alpullu Þeker Fabrikasý
1924 yýlý sonlarýnda deneyimli bir tüccar olan Hayri Ýpar,

Kazým Taþkent ve Þakir Kesebir ile sanayiye el atarak Ýstanbul

ve Trakya Þeker Fabrikalarý Anonim Þirketi’ni kurdular. Þirkete

hükümetin desteðini almak için bazý milletvekilleri de ortak

edildi. Türkiye ilk defa Ýstanbul tüccarlarýnýn sanayileþme yo-

lunda kurduðu fabrika sayesinde kendi þekerini üretmeye

hazýrlanýyordu. Þirket kurulduktan hemen sonra Ankara’nýn

desteði de geldi. Ýþ Bankasý ve Ziraat Bankasý þirketin yatýrým-

larýna ortak oldu.

Ortaklýk kurulurken kredi

istemi konusunda çýkan

bazý pürüzlere Ýsmet

Ýnönü þu yanýtý vermiþti:

“Verin. Yapsýnlar da nasýl

yaparlarsa yapsýnlar.

Fabrika bir an evvel faaliyete geçsin”. Böylece sorunlar kýsa

sürede halledildi. Alpullu’da kurulan þeker fabrikasý

yatýrýmýnýn %68’i Ýþ Bankasý,  %10’u Ziraat Bankasý ve Trakya

Ýlleri Özel Ýdaresi, %22’si de özel teþebbüs tarafýndan karþý-

landý. Kuruluþ sözleþmesine göre özel teþebbüs kanadý kýsýtlý

payýna raðmen tam yetki ile fabrikayý yönetecekti. Özel bir

yasa çýkartýldý ve þeker fabrikasýný kuracak þirkete vergiler

konusunda da ayrýcalýk saðlandý. Projeye göre, fabrikanýn

kurulacaðý alanýn beþ hektarý devlet tarafýndan karþýlanacak

ve 25 yýl süreyle Trakya bölgesinde baþka bir þeker fabrikasý

kurulmayacaktý. Bir Alman-Ýtalyan ortaklýðý fabrikanýn

yapýmýný, bir Macar firmasý da makinelerin getirilmesi ve üre-

tim aþamalarýnýn kurulmasýný üstlendi. Alpullu Þeker Fabrikasý

1926 yýlýnda tamamlandý. Ayný gün elde edilen ilk ürün bugün

halen fabrikada sergileniyor. Üretim ilk yýl 560 ton, ikinci yýl

ise 960 ton oldu. 1929 yýlýnda dünya ekonomik bunalýmýn

eþiðindeyken Alpullu’nun özel giriþimcileri, hisselerini

hükümete sattýlar. Fabrikanýn kuruluþ modeli Cumhuriyet reji-

minin getirdiði idealler doðrultusunda olmasýna raðmen, özel

sektörün özlenen aðýrlýðýný sürekli kýlamadýðý bir örnek oldu.

Türkiye’nin ilk þeker fabrikasý Alpullu günümüzde eski

üretkenliðinden çok uzak. Bugün Türkiye þeker gereksiniminin

%85’ini Türkþeker’den karþýlýyor.

3. Karabük Demir-Çelik Ýþletmeleri
Bir demir-çelik fabrikasý kurmak Cumhuriyet için vazgeçilmez

bir hedefti. Demiryollarý için ray, köprüler için demir putreller,

binalar için inþaat demiri üretecek böyle bir aðýr sanayi

tesisinin yeri üzerine tartýþmalar sürerken Genelkurmay

Baþkaný Mareþal Fevzi Çakmak stratejik bir yaklaþýmla þu

tanýmý yaptý: “Tesis, düþman ordusunun top menziline

düþmeyecek kadar içerlek, piyadenin ulaþamayacaðý kadar

kuytu, süvarinin dört nala kalkamayacaðý kadar sarp bir yerde

kurulmalýdýr”. Karabük, bu kriterlere uygunluðu nedeniyle

seçildi. Sýra Divriði’nin demiri ile Zonguldak’ýn kömürünün

kasabaya nasýl taþýnacaðýna gelince, Kastamonu daðlarýný

aþýp Zonguldak’a baðlantý saðlayan demiryolu kuruldu.

Ýnþaatýný Ýngiliz Brassert firmasýnýn yaptýðý Karabük Demir

Çelik Fabrikasý, Ýngiltere hükümetinden saðlanan 2,5 milyon

sterlin kredi ve Sümerbank’ýn iç finansmaný üstlenmesiyle,

1939’da ilk ürünlerini verdi. Ýlk yýl üretim kapasitesi 400 bin

ton kadardý. Fabrika 1967 yýlýna kadar yurdun tüm gereksi-

nimini karþýladý. 1994 yýlýnda üretim 1.340.000 tona ulaþtý.

Fakat Cumhuriyet’in sanayileþme simgesi olan Kardemir,

1974 yýlýndan baþlayarak baþka iþletmelerinin devreye girme-

siyle beraber baþlayan düþüþ trendinin önüne geçemedi. Ýs-

tihdam yükü ve dünya piyasalarýndaki bunalým sonucunda

zora giren üretim, bazý politik kararlardan da olumsuz et-

kilenerek büyük bir borç yükü altýnda kaldý. Ýþçilerinin baðlý

olduðu Öz Çelik Ýþ Sendikasý aracýlýðýyla, iþçiler 1 liralýk sem-

bolik meblâð karþýlýðýnda fabrikanýn sahibi oldular. Bu deðiþik

özelleþtirme yöntemiyle

Kardemir giderek tekrar

kârlý bir iþletmeye dönüþ-

tü. Teknolojik geliþmeler

için önemli adýmlar atýldý

ve hisseleri deðer kazandý.

Sonuçta Cumhuriyet’in en

önemli aðýr sanayi hamlesi

örneði olan fabrika, üreti-

mini sürdürerek teknolojisi

yettiðince ayakta kalmayý

baþardý.

Dünden
Bugüne 
Üç Örnek, 
Üç Ayrý
Model
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B
irinci Beþ Yýllýk Sanayi Planý, her þeyden önce ülkede

iktisadi birlik temin etmeyi, savaþ ve barýþ dönem-

lerinde ülkenin gerek duyacaðý maddelerin üretim

olanaklarýný hazýrlamayý öngörüyordu. Bu dönemde, dýþ

ticaret dengesini kurup kalýcý kýlmak ve milli paranýn deðerini

korumak için Türkiye’yi hammadde ihraç eden bir memleket

olmaktan çýkarýp, birinci derecede gerekli ürünleri kendi

sanayisince üretebilen bir memleket haline getirmek amacý hiç

olmadýðý kadar öne çýktý. 3 Haziran 1933 tarihinde 2262

sayýlý kanunla kurulan Sümerbank’ýn bu amaç doðrultusunda

41,5 milyon liralýk yatýrým yapmasý öngörüldü. Sanayinin sivil

kollarý Sümerbank’a aitti ve banka bunlarýn inþasýný

denetleme hakkýna sahipti. Kayseri ve Nazilli’deki tekstil fab-

rikalarý, bankaya kredi saðlayan Sovyetler Birliði tarafýndan

kuruldu. Alman firmalarýnca yapýlan Malatya’daki pamuklu

dokuma fabrikasýyla Ýzmit’teki kaðýt kombinasý ile Ýngiliz kre-

disiyle oluþturulan Karabük Demir Çelik Fabrikasý’nýn deneti-

mi de Sümerbank’a aitti. 

Birinci Beþ Yýllýk Sanayi Planý, esas itibarýyla Sümerbank’ýn

sorumluluðu altýnda hayata geçirilmesi düþünülerek hazýrlan-

mýþtý. Dolayýsýyla devletçilik politikasý bir bakýma Sümer-

bank’ýn faaliyete geçmesiyle uygulamaya konmuþ oldu.

Devlet bankasý olarak kurulan Sümerbank’ýn lokomotif rolünü

üstlendiði sanayileþme politikasýnda en büyük mali araç, Ýþ

Bankasý’nýn harekete aktif katýlýmý oldu. Ýþ Bankasý uygula-

maya, yaptýðý yatýrýmlar veya iþtirakler ile katýldý ve özellikle

hammadde ile ara mallara yönelik yatýrýmlara aðýrlýk verdi. 

Tekstil 
Ülkesi

Yaratma
Çabasýndaki

Banka: 
Sümerbank

Sümerbank’a ait

Merinos Fabrikasý,

dokuma alanýnda

kurulan ilk ve en

önemli fabrikaydý.
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Devlet sanayiinin kuruluþ ve finansman merkezi olarak tasar-

lanan Sümerbank ise kuruluþ kanununun gerekçesinde özel

sanayiinin krediyle destekleneceði düþüncesinin yer almasýna

raðmen devletçi sanayileþme politikasýnýn kilit kuruluþu oldu. 

Birinci Beþ Yýllýk Sanayi Programý’ný oluþturan ‘Sýnai Tesisat ve

Ýþletme Raporlarý Üzerine Tetkikler ve Kararlar’, 17 Nisan 1934

tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan kýsa bir tezkereyle Sümer-

bank Umum Müdürlüðü’ne teblið edildi. Raporlar yatýrým

yapýlacak ana sektörlerin baþýnda tekstil sanayii olduðunu gös-

teriyordu. Sümerbank özellikle tarýmsal ürün ve hammadde

üretimiyle ilgili hafif sanayi alanlarýndaki geliþmeyi hedefledi

ve özel sektördeki bir çok hisse senetli þirkete etkin olarak

katýldý. Böylece dokuma sanayiinin temelleri Kayseri’de

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasý’nýn entegre bir tesis

olarak kurulmasýyla atýldý ve 1935 yýlýnda üretime baþlandý. 

Sanayinin hammaddesi olan pamuðun yörede yetiþmemesine

raðmen, kalkýnma hamlesine yeni baþlamýþ olan ülkede, bir

iplik ve dokuma fabrikasýnýn burada kurulmasý yörenin tekstil

ihtiyacýnýn karþýlanmasýnýn yaný sýra istihdam yaratmasý

bakýmýndan da etkin oldu. Fabrika faaliyete geçtiðinde pamuk

ipliði ile diril, kazalina, hassa kanaviçe, kaputbezi, astarlýk,

renkli patiska, pijamalýk kumaþ ve þeker torbasý üretilmeye

baþlandý. Daha sonralarý tüm pamuk üretiminin akala üzerine

kaydýrýlmasýyla 1950’den itibaren sanayi geliþiminin hýz

kazanmasý, kendini yine Kayseri’de ve dokuma sanayiinde

gösterdi. Bu dönemden itibaren dört fabrika ile tekstil sektörü

büyük bir ivme kazandý. Ülkenin pamuk ekimi yapýlan alan-

larýyla Kayseri’deki tekstil üretimi arasýndaki paralellik

1960’tan itibaren Coker cinsi pamuk üretimine geçilmesiyle de

sürdü. 70’li yýllara kadar ekili alanlar kat kat arttýysa da

Türkiye verimlilik açýsýndan diðer pamuk üreticisi ülkelerin

gerisinde kaldý. Bunun üzerine Güneydoðu Anadolu Projesi

kapsamýnda Türkiye’nin pamuk üretimi, öncesine göre %120

artýþ saðladý ve tekstil sanayiinde 80’li yýllarda büyük bir atýlým

yaþandý. Yine pamuklu sanayinin bir ürünü olan denim kumaþý

üretimi bu yýllarda ihracata yöneldi. Özel sektör kuruluþlarý en

yaygýn uluslararasý kuruluþlarýn üretimini Türkiye’de gerçek-

leþtirmeye baþladýlar.
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Cumhuriyet 10 Yaþýnda
‘10. Yýl Marþý’ tüm yurdu demir aðlarla örmekle,
her yaþtan on beþ milyon genç yaratmakla övünü-
yor ve tüm ulus gururlu bir sevinç yaþýyordu ama
Türkiye, geçen on yýl sosyal alanda birçok mucize
yaratmýþ olmasýna raðmen, bu atýlýmý sanayiye
yansýtamamýþ görünüyordu. Devletin diðer kalkýn-
ma çabalarý içinde çok önem verdiði sanayileþmeyi
rayýna oturtmak için planlý bir sistem oluþturmasý
gerekiyordu. Devletçilik, Anayasa’ya da dahil edil-
di ve sanayileþmenin planlý ve güdümlü bir politika
olduðu belgelendi. 

Bu belge, bir bakýma sanayiciyi devlet güvencesine
aldýðý için özel kesimin de ilgisini çekti. Sýnai
kalkýnmanýn lokomotifi olma görevi ise
Cumhuriyet döneminin ilk kamu iktisadi teþebbüsü
(KÝT) olan Sümerbank’a verildi. Kurum, devrala-

caðý fabrikalarý iþletecek, yeni fabrikalar kuracak,
devlete ait sanayi kuruluþlarýnýn projelerini hazýr-
layacak, verimli sonuçlar almanýn bankacýlýk
iþlemlerini de üstlenecekti. Uþak Þeker
Fabrikasý’nýn iþletmesi bankaya devroldu, ardýn-
dan da Türkiye Ýþ Bankasý ve Ziraat Bankasý’nýn
ortaklýðýyla Eskiþehir ve Turhal’da þeker fab-
rikalarý kuruldu. Devletin özel sektörden beklenti-
leri boþ çýkmýþtý. Sanayi yatýrýmlarý kamu kay-
naklarýyla finanse edilerek çoðaltýlacaktý. 

Bu durumun sonucu olarak da özel sektör devletin
yatýrým yaptýðý alanlarý rekabet edilemez görerek
uzun yýllar þeker, þiþecam, kaðýt, demir-çelik gibi
sektörlerden uzak durdu. Bu dönemde özel sektöre
dair en ilginç geliþme, 1935 yýlýnda Nuri
Demirað’ýn kurduðu, Türkiye’nin ilk özel uçak fab-
rikasý oldu. NU.D.26 tipi özgün eðitim uçaklarý

Nuri Demirað, kurmayý

planladýðý uçak fabrikasý için

Divriði þehir planý üzerinde

arkadaþlarýyla çalýþýrken



Cumhuriyet liderlerinin, Mustafa Kemal ve arkadaþlarýnýn elinde uygulaya-

bilecekleri hazýr bir reçete yoktur. Ýzledikleri süreç bir sýnama-yanýlma yön-

temidir. Deðiþen ve güçleþen dünya koþullarýnda deðiþen parametreler

karþýsýnda ne yapacaklarýný, hangi doðrultuyu izleyeceklerini arama sürecine

girmiþler ve ilk tepkileri, dýþ dünyaya karþý kendini korumak olmuþtur. 

Koruma zarureti þuradan kaynaklanýr: Dünya bunalýmý sanayi ürünü fiyat-

larýndan çok tarým fiyatlarýný çökertmiþtir. 1929 bunalýmýný izleyen 10 yýllýk

dönem, genel fiyat seviyesinin aþaðýya indiði dönemdir. Özellikle bunalýmýn

aðýr koþullarýnýn hüküm sürdüðü yýllarda tarým ürünü fiyatlarý çöker. Sanayi

ürünü fiyatlarý da aþaðýya çekilir, ama tarým fiyatlarýndaki çökme çok daha

vahimdir. Osmanlý yapýsýný devralan, 1920’li yýllarýn Cumhuriyet ekonomisi

esas olarak sanayi ürünü ithal ediyordu. Dýþ dünyada hammadde olarak kul-

lanýlan tarým ürünü ihraç ediyor ve temel gereksinimini ithal ediyordu. 

Örneðin un dahi ithal ediliyordu. Mesela Konya’nýn tarýmý buðdaya dayaný-

yor ama Konya’nýn buðdayý Ýstanbul’da ekmeðe dönüþmüyordu. Sanayi

kökenli zorunlu ihtiyaç mallarýný ithal edip, tarýmsal ürünü ihraç eden

ekonomi, tarým fiyatlarý düþünce çöker. Bu, ekonomik daralma ve yoksul-

laþma anlamýna gelir. Sanayileþmenin ivmesini saðlayacak kaynak da

tükenir. Ýþte onun için koruma zarureti vardý. Yani tarým ürünü fiyatlarý

çöken bir ekonominin, bu düþen fiyatlarla yapacaðý ihracatýn reel büyüklüðü

de çökeceðinden, korumanýn yaratacaðý olanaklar, ufak tefek sermaye

birikimiyle kaynak toplamaya çalýþan iþ adamlarýný imtiyazlý gümrük duvar-

larý arkasýnda yatýrýma ve üretime sevk edecektir. Beklenti budur.

Dolayýsýyla ilk tepki, gümrük korumalarýný kaldýrmak ve içeride Teþvik-i

Sanayi Kanunu’nda devam eden ayrýcalýklý koþullarý iþ adamlarýna açmak

oldu. 

1930, bu denemelerin yapýldýðý yýl oldu. Fakat kýsa zamanda bunun çýkar yol

olmadýðý anlaþýldý. Kendisine ithal kotasý verilenler ithalatý hammadde gibi

gösterip, aslýnda mamul madde ithalatý yaparak iç piyasaya sürüp yüksek kâr

elde etmeyi tercih ettiler. O kýsa dönemin bilançosu Türkiye’de iþadamlarý

açýsýndan olumlu olmadý.

Dünya Buhranýnýn Etkileri
KORKUT BORATAV

Nutuk’un ilk baskýsýnýn ilk sayfasý: 

“1919 yýlýnýn Mayýs ayýnýn 19’unda Samsun’a çýktým...”
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imal eden kuruluþ, 1941’de Türk Hava Kurumu
iþbirliðiyle, Etimesgut Uçak Fabrikasý’nda da üre-
tim yaptý. Devletle birlikte sanayileþme sürecinde
sanayi kuruluþlarýnýn ihtiyaçlarýný saptamak ve
yatýrýmlarý özendirmek için ayný yýl Ýstanbul
Ticaret ve Sanayi Odasý da kapsamlý bir çalýþma
yaparak, elde ettiði sonuçlarý Bakanlar Kurulu’na
sundu. Sanayileþme özleminin gerçekleþmesi için
gerek duyulan altyapý hazýr görünüyordu. Sýra,
belli bir plan ve zamanlama programý dahilinde
çalýþmaya gelmiþti.

Sanayi Yatýrýmýnda Yer Seçme
Sanayiyi kurarken mümkün olduðu kadar varolan
hammaddeyi kullanýp, iþletmeleri hammaddenin
olduðu yere götürme ilkesine Cumhuriyet, ‘Sanayi
Tohumlamasý’ adýný verdi. Bu nedenle, Kars’ta Süt
Fabrikasý, Diyarbakýr’da Raký Fabrikasý gibi
oluþumlar doðdu. Bütün bu sanayileþme planýnda
Ýstanbul’un payýna düþen az sayýdaki giriþimden
biri Paþabahçe’ydi. 500 küsür yýllýk geçmiþi olan
sektör, Þiþecam’a verildi ve Paþabahçe’nin kumu
cam yapýmýna uygun olduðu için cam fabrikasý
orada kuruldu. 

Ýnönü Paþabahçe’de. 

1935
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1974 yýlýnda Þevket Süreyya Aydemir Maçka Oteli’ndeki bir

panelde bir konuþma yaptý. Ýktisadi sistemler tartýþýlýyordu.

Üniversiteden hocalar da vardý. Ben de genç bir hoca olarak

oradaydým. Þevket Süreyya hepimizin ufkunu açacak bir laf

söyledi: “Ben komünist sistemi bilirim. Orada bulundum.

Kapitalist sistemi de bilirim. O konuda da tez yazdým. Ama

biz baþka bir þey yaptýk beyler. Farkýnda deðilsiniz. Bir fabri-

ka kurduðumuz zaman o her türlü kalkýnmanýn çekirdeðiydi.

Kültürel, sanatsal, sportif, sosyal, her türlü kalkýnmanýn...

Þimdi dört duvar arasýna bir demir parçasý koyduðunuz

zaman fabrika yaptýðýnýzý sanýyorsunuz. Utanýn. Bu,

Cumhuriyet’in yeniliklerinden biridir. Hiçbir yenilik gökten

inmez. Cumhuriyet’in çok güzel bir tarafý var. Cumhuriyet

kendine güvenen bir rejim ortaya koydu. Atatürk o gücünü

kaybetmiþ, büyük harplerden çýkmýþ, fakir, 45 Dolar milli

geliri olan halka ‘Türk, öðün, çalýþ, güven’ dedi. Ve halk da

bunu yaptý.” 

Sümerbank’ýn 
Anýmsattýklarý
ÖZER ERTUNA

Atatürk Sümerbank’ýn bir sergisini gezerken



Sümerbank Rusya’daki gibi olmadý. Çünkü Rusya’daki sistem kiþiye

önem vermiyordu. Sistem, devlete önem veriyordu. Türkiye’de devletçi

dediðimiz dönemde dahi kiþilere saygý hiçbir zaman yitirilmedi. Kiþiye

olan saygý ve hizmetin sadece kiþiye yönelik olmasý. O hiçbir zaman

unutulmadý. Bu anlamda Merinos baþlý baþýna bir hikâyedir. Atatürk’ün

duyduðu büyük heyecanýn hikâyesi. Atatürk için çok kýymetliydi Merinos.

Bursa’da otelden ovaya baktýðý zaman o fabrikayý hayal ediyordu.

Türkiye’nin merinos yünü yetiþtirerek köylüye yapacaðý hizmet, o koyun-

larýn yetiþtirilmesi, fabrikada bunlarýn iþlenip kumaþa dönmesi

Atatürk’ün büyük hayali olmuþtu. Merinos kelimesini bile kendi türet-

miþti. Kelimenin kökü öztürkçe ‘ince’den geliyordu. Merinos yünü ince ve

uzun elyaflý olduðu için bu adý seçmiþti. Merinos Fabrikasý Atatürk’ün

Celal Bayar’a direktifi ve Ýsmet Ýnönü’nün desteðiyle böyle kuruldu.

Fabrika hep Atatürk’e layýk olmak peþinde koþtu ve son derece kaliteli

mallar üretti. Ben kumaþa, Merinos Fabrikasý’ný gezdikten sonra farklý

bakmaya baþladým. Fabrikada ‘balýkhane’ denen mahzen gibi bir yer

vardý. Bütün duvarlarýndan þelale gibi sular akardý. Dibinde de su birik-

miþ olurdu ve ortam çok nemliydi. Dokunmuþ kumaþ orada 1-2 sene bekletilir ve

yeni kimliðini kazanmasý saðlanýrdý. Kumaþ dokunduðu zaman yün hala canlý

olduðundan burada bekletilip, neticede ipek gibi bir kumaþ oluþmasý saðlanýrdý.

Devlet büyükleri genellikle bu kumaþtan giyerdi. 

Sümer Holding’in özelleþtirilmesi ile ilgili bir danýþman grubu geldiðinde ben

Ankara’da genel müdürlükteydim. Bana gelip, “Özer Bey siz bizi aldatýyorsunuz,

onun için iþimizi yapamýyoruz” dediler. Ben de “Anlamadým, ne demek istiyor-

sunuz?” diye sordum. Devam etti: “Biz Merinos’un kalitesini biliyoruz. Ama bize

gösterdiðiniz tesisten bu kaliteli malýn çýkmasýna imkan yok. Çünkü makineleriniz

eski, modern ve güncel deðil. Muhakkak bizden bazý þeyleri saklýyorsunuz”.

Saklamýyorduk. Oradaki iþçinin Atatürk’e baðlýlýk ve sorumluluðu bu kalitede

kumaþ üretiyordu. Yalnýzca Sümerbank deðil, daha sonra kurulan tesislerde de bu

yetenek vardý. Türkiye’de, özel sektörde de olan bir yetenek bu. Mucize yaratýla-

biliyor. Yaratýcý ve yapýcý bir halka sahibiz. Yaþadýðým bir baþka deneyim de Adana-

Mersin arasýnda Tarsus’a varmadan kurulmuþ ‘Süti’ diye bir tesisle ilgili. Batmýþ bir

tesisti. Sümerbank’a verildi. Teknolojik bakýmdan tahrip olmuþtu. Sümerbank

çekingen davrandý ve iþletmeyi devraldý ama mülkiyeti býraktý. Kendi hiçbir þey yap-

mayýp bir yönetim þirketi kurdu ve çok kýsa zamanda o fabrika Türkiye’nin en iyi

mallarýný üretenler arasýna girdi. 

Sümerbank’ýn asli görevlerinden biri kuruluþ anýnda kalkýnmanýn gerektirdiði insan

gücünü yetiþtirmekti. Bu insan gücü yönetici, mühendis veya tekniker olabilirdi.

Sümerbank bu nedenle okullar açar ve yurt dýþýna öðrenciler yollardý. Benim

hocalarýmdan olan Metin Göker, Sümerbank bursuyla Beykoz Fabrikasý adýna yurt-

dýþýna gitmiþ, endüstri mühendisi olmuþ ve Türkiye’ye dönmüþ bir insandý.

Sümerbank fabrikalarý ordunun ihtiyaçlarýný da karþýlardý. Karabük Demir Çelik

Fabrikasý da daha çok ordunun ihtiyacýný karþýlamak için geliþtirilmiþ, hatta yerinin

seçilmesinde de bu askeri stratejik durum dikkate alýnmýþtý. Savunmasý daha kolay

olsun diye kýyýdan içerdedir ve deniz kenarýnda deðildir. Çünkü ordu açýsýndan çok

önemli bir tesisti o zaman için.
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Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda Merinos Fabrikasýndan bir görünüm



Beykoz’da hayvancýlýk geliþmiþ olduðundan, Deri
ve Kundura Fabrikasý için de Beykoz seçildi.
Dolayýsýyla Ýstanbul, bu plan çerçevesinde tâli
kaldý. Yatýrýmlar esas olarak Anadolu’ya yapýldý.
Demir-çelik için Karabük seçildi. Karabük yer
seçimi olarak çok isabetli gibi görünmüyordu fakat
savaþtan yeni çýkmýþ ve savaþ
korkularý yaþayan bir ülke, kendi-
sine göre stratejik sanayi tesislerini
mümkün olduðu kadar kýyýlara yap-
mak istemedi. Onun için ulaþým
maliyetlerini yükseltme pahasýna,
fabrika Karabük’te kuruldu.
Dönemin Genelkurmay Baþkaný
Fevzi Çakmak’ýn kýyýlara stratejik
tesis kurdurmama anlayýþýna
1950’li yýllara kadar baðlý kalýndý.
Çünkü potansiyel düþman olan
Sovyetler Birliði’nin her an çýkarma
yapýp, Anadolu içlerine kadar

gelebilme ihtimali vardý. O nedenle kýyý bölgeleri
uzun yýllar askeri olarak yatýrým bakýmýndan
sakýncalý kaldý. Savaþ ve istila kaygýsý da sana-
yileþmeyi bir þekilde etkiliyordu. 

Sanayi Ürününü Taþýmanýn Yolu
Atatürk, Cumhuriyet kurulduðunda þöyle diyordu:
“Memleketimizi demiryollarý ile, üzerinde otomo-
bil çalýþýr yollar ile örerek birbirine baðlamak
zorundayýz. Çünkü Batý’nýn ve dünyanýn kullandýðý
araçlar bunlar oldukça, bunlara karþý merkepler ve
kaðný ile doðal yollar üzerinde yarýþmaya çalýþ-
manýn imkaný yoktur.” 

Ülke bir yandan sanayileþmeyi hedeflerken, bir
yandan da bunun doðal uzantýsý olan ürünün her
yöne ulaþtýrmanýn koþullarýný oluþturmayý da
düþünüyordu. Cumhuriyet döneminde, 1923 yýlýnda
biri Fevzi Bey’in Nafýa Vekilliði sýrasýnda henüz
Cumhuriyet ilan edilmeden, diðeri de 1929 yýlýnda
Recep Bey’in Nafýa Vekilliði döneminde iki ulaþtýr-
ma programý hazýrlandý. Artýk yol vergileri ve
bedeni çalýþmalardan yararlanarak yapýlan yollar,
1934 yýlýnda ayný bakanlýk bünyesinde kurulan
‘Þose, Köprüler ve Binalar Reisliði’ne baðlý yeni
bir örgütlenmeyle yapýlacaktý. 18-60 yaþ arasý

Sümerbank Beykoz Kundura

ve Deri Fabrikasý
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30’larda köylü henüz köylüydü. Çiftçi olmamýþtý. Köylüyü çiftçi yapmak gerekmek-

teydi. Katma deðer yaratamayan bir ülkenin kendi ayaklarý üzerinde durmasý

mümkün deðildi. Çaðdaþ olabilmenin koþulu sanayide katma deðer yaratan sistem-

leri kurmaktan, sanayinin topluma þekil vermesinden, bütün sektörleri bir tür tatlý

disiplin altýna almasýndan, ülkedeki insan tipini deðiþtirmesinden, çaðdaþlaþtýr-

masýndan geçiyordu. 

Basit bir köy olan Kýrýkkale’de askeri fabrikalar (daha sonraki

MKE) benzersiz bir sanayi laboratuarý olarak geliþmiþtir. Bir

çeþit ‘Silikon Vadisi’ olmuþtur. Köylüler fabrikaya eþekleriyle

gelir, eþekleri otomobil park eder gibi park ederler ve akþam

köylerine giderlerdi. Bu büyük bir öðrenme süreciydi. Oranýn

köylüsü döküm iþinde çalýþan, 10 yýl içinde iþçi haline gelmiþ,

iþbölümünü, çalýþma disiplinini öðrenmiþ ve yepyeni bir malze-

meyle tanýþmýþ, dünyaya bakýþý deðiþmiþ bir kesimdi.

Henüz çiftçileþememiþ köylü, iki zamanlýdýr. Zamaný gece ve

gündüzden ibarettir. Saat kavramý yoktur. Ama sanayiye

geldiði zaman sanayinin saniye ile ölçülen bir iþ olduðunu ve iþ

bölümüne dayandýðýný, ancak takým halinde yapýlan bir iþ

olduðunu öðrenir. 

Peki biz o sanayiyi devam ettirdik mi? Ýnsaný þekillendirmek

için katma deðeri yüksek ürünler yapabildik mi? Sorulmasý

gereken soru budur. 1930’lar bunu kavradý. Bunu kavradýðý

için 1930’lar hamle dönemi oldu. Belki yapýlan iþler bugüne

göre çok basitti ama daha insanlarýnýn yarýsýna ayakkabý giydi-

rememiþ olan bir Türkiye 1939 yýlýnda demir-çelik fýrýnýnda ilk dökümünü almýþtý.

Buna karar verenler dünyayý iyi biliyorlardý, iyi izlemiþlerdi. Sayýlarý çok deðildi.

Amerika’dan alýnmýþ master veya doktora dereceleri yoktu. Ama Osmanlý’nýn

batýþýndan çok iyi ders almýþlardý. Dünya geliþirken Osmanlý Devleti çarpýþa çarpýþa,

yenile yenile batmýþtý. Buna dikkatle bakmýþlar ve orada sanayinin ancak bir

toplumsal geliþme ile beraber olursa kök tuttuðunu görmüþlerdi. Ama Türkiye 15

milyondu ve 13 milyonu köylüydü.

Doðru Sistemin Sonu
BÝLSAY KURUÇ
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erkekleri yol vergisi vermekle yükümlü kýlan kanun
yürürlükteydi. 

1925 yýlýnda, yol yapýmý ile ilgili yeniden düzenle-
nen yönetmelikler yapýlmýþtý. Ýl yollarýnýn
yapýmýnýn beþ yýllýk planlara göre yürütülmesi
öngörülüyordu. 1927’de devlet ve il yollarý bir-
leþtirildi, yol yapýmý, bakýmý, ve onarýmý il özel
idarelerine býrakýldý. Bu yasalarýn yetersiz olduðu
görülünce 1929’da ‘Þose ve Köprüler Kanunu’
çýkarýldý. Bu, ülkede yol yapýmý alanýnda önemli
bir adým atýlmasýný saðladý.

Devletçi Büyüme
Bütün dünya ekonomik bunalým bataðýndayken,
1930-1939 yýllarý, Türkiye’nin ekonomik geliþme
bakýmýndan alýn aký olarak yorumlanabilecek,
hayli dinamik bir büyüme sürecini sürdürebildiði
bir dönem oldu. Devletin öncülüðünde baþlayan
sanayileþme süreci, ayný zamanda özel sermaye
birikimine de dolaylý bir katký yaptý. Devlet ve özel
birikimin birbirini tamamlamasý bu dönemde
gerçekleþti.

Devlet yatýrým ve üretim yapýyordu. Batý sermayesi
ile kurulmuþ olan demiryolu þebekeleri satýn alýndý
ve Anadolu’nun en büyük demiryolu aðý geliþmesi
bu dönemde oluþtu. Bu yatýrým, çok sayýda özel
iþadamýnýn da yararlandýðý bir alan oldu. Bu
büyüme, devlet kaynaðý ile yapýldý ama ayný
zamanda ekonomiye öyle bir dinamizm getirdi ki,
çok sayýda küçük ve orta ölçekli iþadamý da
müteahhit olarak, destek hizmetleri vererek, ara
mallarý üretmeye yönelerek büyüme pastasýndan
pay aldý. Dolayýsýyla hem özel sermayenin hem
devlet sermayesinin birbirine rakip olarak deðil,
birbirini tamamlayan aktörler olarak büyüdüðü bir
dönem yaþandý. 1930-1939 dönemi, Cumhuriyet
tarihinin ticari açýk vermeden büyüme saðlanan
tek dönemi oldu. 

Devrimcilik ile birlikte düþünülen devletçilik,
sanayiye devlet müdahalesinden ibaret kalmadý.
Bu iki ilke, tüm ekonomiyi içine alan, toplum
yaþamýný ve hatta siyasal rejimi kapsayan devlet
programý olarak geliþti. 1936’daki parti programý,
“Normal sermayenin tek kaynaðý, ulusal emektir”
diyordu. Yabancý sermayeden artýk bir yarar bek-
lenmemeliydi. Yabancý þirketler devletleþtirilmeye
baþlandý. Yabancý sermaye elindeki Zonguldak
kömür ocaklarý millileþtirildi. Üretim kýsa sürede
bir kat artarak 3 milyon tona çýktý.  

Planlý Sanayileþme Dönemi
Birinci Beþ Yýllýk Sanayi Planý, 1934 yýlýnda
yürürlüðe girdi. Planda tekstil sanayii, kendir-
keten sanayii, demir-çelik sanayii, sömi-kok fab-
rikasý, porselen-çini sanayii, sudkostik, klor, suni
ipek, selüloz ve kaðýt tesisleri, þeker sanayii,
süngercilik ve gül sanayileri yer alýyordu. Planýn
uygulanmasýna hemen baþlandý. Öngörülen tesisler
beþ yýl içinde tamamlanarak iþletmeye açýldý.
Planda yer almayan askeri fabrikalarýn moderni-
zasyon ve geniþletilmesine de devam edildi. 
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1930’larda ‘demiryolu’ 

sihirli bir sözcüktü. 

Muasýr medeniyet seviyesine

ulaþmanýn simgelerinden 

biri olduðu kadar, 

uyuyan Anadolu’nun en ücra

köylerine kadar yayýlan bir

umuttu. Demiryolu bir yöreye

ulaþýp da ‘kara tren’ uzaktan

göründüðünde halk gerçekten

bayram ederdi.
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1933-1938 yýllarý, Türk sanayiinin ilk ve planlý
kuruluþ safhasý oldu. Planlý kalkýnma, teknik alan-
da iþ gücü yarattý ve toplum yaþantýsýna büyük
ölçüde etki yaptý. Özellikle topraðýn verimini
artýracak olan tekniðin tarýma uygulanmasýnýn,
bütün bir endüstri hayatýnýn geliþmesi ile mümkün
olabileceðini de ortaya koydu. Ekonomik geliþme-
den çok temel sanayinin kurulmasýný amaçlayan
teknik aðýrlýklý plan uyarýnca, Sümerbank ve
Etibank’ýn saðladýðý finansman, hammaddesi ülke
içinden saðlanan ve ihracata yönelik sanayi oluþ-
turmaya baþladý. Ýlk iki sektör tekstil ve tarým
oldu. Hammaddeleri pamuk ve toprak olan bu iki
sektör, hýzlý makineleþmeyle hemen verimli
sonuçlar ortaya koymaya baþladý.

Denk Bütçe Anlayýþý
Planýn amacý, Türkiye’yi mümkün olabildiði ölçüde
kendi yaðýyla kavrulan bir ülke haline getirmekti.
Bu yüzden savunma sanayiini, aðýr sanayiyi,
madenciliði ve bayýndýrlýðý da kapsýyordu. Planlý
ekonomi fikrinin bu ilk uygulamasý, Türkiye’yi kýsa
sürede farklý bir konuma getirdi. Tüm Avrupa ve
Ortadoðu ülkeleri arasýnda sadece Sovyetler
Birliði ve Türkiye bu yöntemi benimsemiþti. 

Birinci Beþ Yýllýk Sanayi Planý, belirli alt kollarda
fabrikalar kurulmasýný öngörüyor, Ýzmir Ýktisat
Kongresi’nden beri sýk sýk yinelenen, sahip olunan
hammaddenin deðerlendirilmesine öncelik veriyor-
du. Nitekim, plan dönemi içinde dokuz sanayi
dalýnda, yirmi kadar fabrika kurulmasýna karar
verildi ve ikisi dýþýnda bütün projeler gerçekleþti-
rildi. Hammaddenin ülke sathýnda farklý yerlerde
bulunmasýnýn sonucu olarak, sanayi iþletmelerinin
coðrafyaya dengeli yayýlýmý da kendiliðinden oldu. 

Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda ekonomide en fazla
önem verilen konu denk bütçe oldu. Prof. Feridun
Ergin, bu konuyla ilgili þu örneði veriyor: “Vergi

gelirleri hükümetin ihtiyaçlarýný karþýlamaya yet-
miyordu. Ýsmet Inönü, para sýkýntýsýna bir çözüm
olarak emisyon yapýlmasýný (para basýlmasýný)
istiyordu. Emisyon yapýlmasýna karþý çýkan ise
Gazi Mustafa Kemal’di. Ýsmet Inönü, otuz yýl
sonra o günleri anarken bir özel görüþmede þunlarý
söyleyecekti: “Hükümet olarak yýlda iki kez ödeme
yapamayacak duruma düþtüðümüz olurdu. Gider
konuþurdum. Birkaç milyon liralýk emisyonun bizi
ferahlatacaðýný anlatmaya çalýþýrdým. Bir defa bile
“Evet” dedirtemedim”.  

Gazi’ye Veda
Ne var ki, 1938 yýlýnýn ikinci yarýsýnda, Atatürk’ün
hastalýðý aðýrlaþýrken emisyon artýrýmý baþladý.
Enflasyon, Atatürk ulusu için ölümsüzlüðe
geçerken ortaya çýktý ve bir daha da durdurula-
madý. Türkiye sahip olduðu her þeyi borçlu olduðu
görkemli liderini kaybederken ‘Tek Adam’ yerini
‘Ýkinci Adam’a býrakýyordu. Atatürk 29 Ekim
1938’de, Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla ordu-
suna seslenirken bile sanayileþme idealinden
bahsediyordu:

“Memleketini en bunalýmlý ve müþkül anlarda
zulümden, felaket ve musibetlerden ve düþman isti-
lasýndan nasýl korumuþ ve kurtarmýþ isen,
Cumhuriyet’in bugünkü feyizli devrinde de, asker-
lik tekniðinin bütün modern silah ve vasýtalarýyla
mücehhez olduðun halde, vazifeni ayný baðlýlýkla
yapacaðýna þüphem yoktur. Türk vatanýnýn ve
Türklük camiasýnýn þan ve þerefini, dahili ve harici
her türlü tehlikelere karþý korumaktan ibaret olan
vazifeni her an ifaya hazýr ve amade olduðuna
benim ve büyük ulusumuzun tam bir inanç ve iti-
madýmýz vardýr. Büyük ulusumuzun orduya bahþet-
tiði son sistem fabrikalar ve silahlar ile bir kat
daha kuvvetlenerek büyük bir feragatý nefs,
istihkarý hayat ile her türlü vazifeyi ifaya hazýr
olduðumuza eminim”.
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Türkiye savaþtan yeni çýkmýþ genç, çok yoksul bir ülke. Dehþetli bir dýþ borç almýþ.

Büyük ölçüde kapalý bir tarým toplumu. Sadece Ýstanbul ve denize yakýn kýsýmlarýn-

da ticari tarým yapýlabilen, madenleri ve altyapýsý yabancý þirketler tarafýndan

iþletilen, hammaddeleri ucuz fiyatlarla alýp götürülen, ama Avrupa’nýn pahalý mal-

larýnýn satýldýðý bir ülke. Sermaye birikimi son derece cýlýz. Müteþebbis neredeyse

yok. Ticaret büyük ölçüde yabancý firmalar aracýlýðýyla götürülüyor. Ortaklýk ve

iþbirliði yapanlar genellikle azýnlýklar. Sadece Rum, Ermeni ve Yahudi iþadamlarý

var. Böyle bir tabloyla karþý karþýya ve kendi ekonomisini kurma gayretinde.

Sanayi iþletmesi olarak sadece küçük dokuma fabrikalarý, gýda atölyeleri, Bomonti

Bira Fabrikasý, Türk Çimento ve Kireci, Zeytinburnu Çimento Fabrikasý gibi

örnekler var. Limanlar, demiryollarý, muhtelif stratejik madenler yabancý iþlet-

melerin elinde. Kentlerin bütün hizmetleri, gaz, tünel, tramvay, su, telefon

yabancýlar tarafýndan iþletiliyor. Pazara açýlmamýþ, içine dönük bir ekonomi olduðu

için emek gücü de yok. Nüfusun büyük kýsmý kýrlarda kendi geçimi için tarým yapý-

yor. Büyük kentlerde sanayi projesi yok. Sanayi henüz düþünülen bir þey deðil. Yerli

unsurlarýn küçük dokuma atölyeleri ve gýda atölyeleri, Ege bölgesinde ihracata

dönük üzüm, incir ambalajlama tesisleri var, o kadar. Dünya iþbölümünde ona

uygun görülen rol, tarým ve maden ihracýnda yoðunlaþmasý. Hakim devlet Ýngiltere.

Avrupa kapitalizmi dünya ekonomisine daha fazla hakim. Ve orada dünya

coðrafyasýyla ilgili ekonomik iþbölümü yapýlýyor. Türkiye benzeri ülkelerin o

dönemdeki bu iþbölümünde rolleri daha çok tarým ve maden üretiminde yoðunlaþ-

mak ya da yabancý sermayenin madenleri iþletmesi, tütün, incir, pamuk gibi alan-

larda üretimi özendirmek olarak anlaþýlýyor. Buralara kadar uzanan demiryollarý,

limanlar yapmalarý bu hammaddeleri kendi ülkelerine götürmek ve kendi mallarýný

da burada satmak amacýný taþýyor.

Dolayýsýyla bir ülkede kapitalizm de bu iþbölümünün derinliði ve giriþimciliði

ölçüsünde geliþebiliyor. Bölgesel olarak baktýðýmýzda da Batý’yla ilk bütünleþmenin

coðrafi olarak kýyý bölgelerinden baþladýðý görülüyor. Ýzmir-Aydýn demiryolu üstün-

den Ege bölgesinin tarýmsal fazlasý ve madenleri Batý’ya sevkediliyor. Çukurova’nýn

pamuðu, Fethiye’nin kromu, Samsun’un tütünü, Bursa’nýn ipeði, böylece Avrupa’ya

gidiyor. Dolayýsýyla kapitalist geliþme daha çok o kýyý kentlerde söz konusu. Ancak

30’larda demiryollarý uç uca eklenince iç pazar oluþabiliyor. 

Ülkelerin bu yeni Cumhuriyetle kurmak istedikleri iliþkiler ve siyasi baðýmsýzlýðýný

kazanmýþ ama ekonomik iliþkilerini hemen inisiyatif alarak yeniden düzenleyebile-

cek durumda olmayan bu yeni ülkeden beklentiler var. Bu dönemde çeþitli ülkeler

projeleriyle geliyorlar. Chester bunlardan biri ve bir Amerikan demiryolu yatýrýmý.

O dönemin demiryolu yatýrýmlarýnýn ilginç bir özelliði, yatýrýmý yapanýn bu imtiyazý

99 yýllýðýna isteyebilmesi. Ýmtiyaz, yapýlacak demiryolunun iki tarafýndaki kilo-

metrekarelerce alandan çýkarýlacak bütün madenlerin iþletme hakkýný da kapsýyor.

Hegemonyacý kuvvet çekiþmeleri 1929 krizine kadar sürüyor. Ýngilizler

Amerikalýlara engel olmak istiyor, hatta Amerika bir ara ‘Ford Motor Company’nin

bir serbest bölge projesiyle gelip, Salýpazarý’nda 1927 yýlýnda Ford’a özgü bir serbest

bölge kanunu çýkartýlmasýný saðlýyor. Ford orada otomobil fabrikasý kurup, montaj

yapýp Ýstanbul’dan bütün Karadeniz havalisine mal satmak için üretime baþlaya-

cakken 1929 krizi hem bu projenin hem diðerlerinin durmasýna neden oluyor.

Cumhuriyeti kuranlar kalkýnmanýn ancak sanayi ile mümkün olacaðýnýn bilincin-

deler. Bütün dava sanayileþme üzerine. Bunun nasýl yapýlacaðýný araþtýrýyorlar.

Hangi yöntemlerle bu sermaye birikimi ortaya çýkacak, nasýl yapýlacak, teknoloji

nereden gelecek, nasýl rekabet edecek? Bütün bu sorunlar ortada ve gönülden

geçen bunlarý Müslüman Türk tüccarýn yapmasý. Onun için Ýzmir Ýktisat Kongre-

si’nde sanayileþme üstünde çok duruluyor. Sanayiye teþvik verilmesi için Teþvik-i

Sanayi Kanunu ile bir dizi teþvik imkaný getiriliyor. 

Fakat bu tabloya raðmen sanayileþme özel sektör eliyle gerçekleþmedi. Bu bir poli-

tika olarak benimsenmiþti, fakat teþvik yasalarý bir sanayi hamlesinin baþlamasýna

yetmedi. Müslüman Türk tüccarýn böyle bir teþebbüste bulunmasý için yeterli biriki-

mi yoktu. Ondan da önemlisi henüz öbür alanlar cazibesini yitirmemiþti. Yani mal

ithal edip satmak ve acentalýk almak cazip bir iþti. Sanayi ise riskliydi. Altyapý yoktu,

enerji yoktu, iþ gücü yoktu, tüketici yoktu. Dolayýsýyla müteþebbisi heyecanlandýra-

cak alýcý kitlesi olmadýðý için bu tür teþvikler sanayi yatýrýmý yaptýrmaya yetmedi. 

Yabancýlar açýsýndan da öyleydi. Yabancý sermaye zaten Cumhuriyet sonrasýnda

kýsmi iliþkilerini sürdürmekle beraber ürkek davranýyordu. Sanayiye gerek görmü-

yorlardý. Avrupa’da üretilen sanayi mamüllerini Anadolu’ya yaymak, daha çok da

Ýstanbul gibi metropollerde satmak yetiyordu. Dolayýsýyla bütün verilen teþvikler,

Sanayiyi Cazip Kýlma Çabalarý
MUSTAFA SÖNMEZ



alýnan kararlara raðmen 30’lu yýllara kadar ciddi bir sanayileþme

teþebbüsü olmadý. Ancak 1929 krizi ile beraber dýþ baskýlardan kurtul-

ma, kendi koruma duvarlarýný yükseltip bazý arayýþlar içerisine girme

fýrsatýyla beraber Türkiye’de sanayinin ilk ipuçlarý görünmeye baþ-

landý.

Bazý tarihçilerin iddia ettiði gibi

devletçilik, ideolojik bir seçim olarak

Türkiye iktisat tarihinde yer bulmadý.

Þartlar zorladýðý için devlet müdahale

etmekte hiçbir beis görmedi. Devlet

bir kamu sektörü olmasý için deðil,

sanayiyi kurup müteþebbislere devret-

mek üzere baþladý. 

1929 krizi ortaya çýktýðýnda bir dizi

müdahale gerekli oldu. Çünkü itha-

latýn yapýlanmasý problemi ortaya

çýktý. Krizle beraber ihraç mallarýna

olan talep de düþtü. Talep düþtüðü

için ülkenin döviz rezervleri azalmýþtý.

Dolayýsýyla ithalatý kýsmak gerekti,

bunun için de gümrük duvarlarý yük-

seltildi. Bu arada vadesi gelen borçlar için de dövize ihtiyaç

vardý. Bütün bunlarla beraber o güne kadar daha liberal bir dýþ

ticaret ve kambiyo siyaseti izlenirken þartlarýn dayatmasýyla bu

tür önlemler alýnmak zorunda kalýndý. Bu, beraberinde dýþ et-

kilerden korunmuþ bir sürecin baþlamasýný yarattý. O güne

kadar bir türlü sermaye birikimi ve sanayileþme hamlesi olama-

masýnda dýþ dünyanýn negatif etkisi de vardý. Çünkü dýþ dünya

teknoloji vermek ya da  yatýrým yapmak istememiþ, aksine yýkýcý

rekabet yapmýþtý. Yani içeriden birileri bir þey yapmaya heves

etse bile dýþ dünyadaki maliyetlerle baþ edebilecek durumda

deðildi.
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Ýkinci Plan
Birinci Beþ Yýllýk Sanayi Planý’ndan sonra 1938-
1942 yýllarýný kapsamasý düþünülen Ýkinci Beþ
Yýllýk Sanayi Planý hazýrlandý. 20 Ocak 1936’da
Ankara’da toplanan Endüstri Kongresi’nde ikinci
planýn ilkeleri kabul edildi ve Ýktisat Vekili Celal
Bayar tarafýndan Baþvekalet’e sunuldu. Plan,
ilkinden farklý olarak tüketim mallarý üretiminden
çok aðýr sanayi ve madencilik yatýrýmlarýna aðýrlýk
vermeyi öngörüyordu ve özellikle enerji gibi
sanayinin temel gereksinimi olan girdiler ve diðer
yarý mamul ve yan unsurlarýn ülke içinde üretilme-
si gereðini ön plana çýkarýyordu. Elde edilen
birikim sayesinde bu kez hedefler daha büyüktü. 

Makine, ölçü aletleri, gemi yapýmý, metal iþleme,
kimya, çimento ve gýda sanayilerine yönelik yüz
kadar fabrikanýn kurulmasý ve 112 milyon liralýk
yatýrým maliyeti plan dahiline alýndý. Ýç ve dýþ kay-
naklarla finanse edilerek, büyük ölçüde baþarýya
ulaþan birinci plan döneminde, baþta Sovyetler
Birliði ve Ýngiltere’den alýnan kredilerin geri
ödemeleri; yün, pamuk, tütün, canlý hayvan gibi
geleneksel ihraç mallarýyla yapýlmýþtý. Cumhuriyet

rejimi, özel sektörde arzu
ettiði geliþmeyi saðlaya-
mamýþtý belki ama ülkenin
kalkýnmasý için gerekli olan
sanayileþmeyi devletçi poli-
tikalarla rayýna oturtmuþtu.
Artýk herþeyin istendiði gibi
gitmesini ancak bir ‘force
majeur’ sekteye uðratabilir-
di.

‘Force majeur’
1939 yýlýnda, yaklaþýk altý
yýl sürecek ve Türkiye dýþýn-
da tüm Avrupa ülkeleri ile
ABD’yi, Japonya baþta

olmak üzere tüm Uzakdoðu ülkelerini, Kuzey
Afrika ve Ortadoðu’yu kapsayacak olan II. Dünya
Savaþý baþladý. Yýllýk büyüme oraný %14,7’lere
kadar yükselmiþ olan Türkiye, sanayinin gayrý safi
milli hasýla içindeki payýný %13,5’a çýkartmýþ ve
sürekli büyüme trendine girmiþken yaþanan bu

Karabük Demir Çelik

Fabrikasý 10 Eylül 1939’da

üretime baþladýðýnda, 

‘Fatma’ adlý ilk yüksek fýrýndan

elde edilen sývý demirle 

10 kg aðýrlýðýndaki bu hatýra

plaketi dökülmüþtü.
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Sanayinin Ýlk Adýmlarý ve 
Varlýk Vergisi
MEHMET ÞUHUBÝ 

1930’larda Türkiye’de yalnýzca bir iki fabrikadan söz ediliyordu. Ýzmir’de

Giraud’larýn kurduðu iplik fabrikasý, Ýstanbul’da Mensucat Santral ve Rusya’dan

göç etmiþ Gürcülerin kurduðu Çikvaþvililer, Ayaz Bayburi gibi kadýn çorabý üretimi

yapan mahdut sayýda özel kesim kuruluþu vardý. 

Buzdolabý olmadýðý için tel dolaplar evin en serin duvarýna konmak suretiyle bazý

gýdalarýn bozulmamasýna imkan verirdi. Aile büyükleri öðle ve akþam yemeðini ayrý

ayrý yapmak zorundaydý. Türkiye’ye gelen ilk radyolar ‘RCA’ idi ve vagon gibi

büyüktü. Ütü kömürlü ütülerle yapýlýrdý. Böyle bir atmosfer içindeki yaþamý mutsuz

zannedebilirsiniz ama dünyanýn en mutlu insanlarýydýk. Aileler kalabalýktý ve ayný

evde oturulurdu. Tasarrufun anlamý çok büyüktü. Her þey deðerlendirilir, hiçbir eski

atýlmazdý ama insanlar þikayetçi deðildi. Birçok olanaktan yoksun olmak okumayý

artýrmýþtý. Hasan Ali Yücel’in memlekete kazandýrdýðý beyaz seri Victor Hugo’dan,

Emile Zola’ya, Turgenyev’den Þirazi’ye kadar bir çok yazarý tanýmamýzý saðladý. 

II. Dünya Savaþý Türkiye için büyük þanssýzlýk oldu. Atatürk’ün geldiðini hissettiði

fakat ölümünün akabinde patlayan bu olay Türkiye’de çok önemli etkiler yaptý.

Savaþ 2 Eylül 1939 günü Leipzig’de Ruslarýn Polonya’ya girmesiyle patladý. Ýlk sene

fazla bir þey hissedilmedi. Ama sonra yavaþ yavaþ etkisini gösterdi. Hükümet derhal

askeri kadrolarýný geliþtirdi. Nüfusun askere alýnmasý tahýl üretimimizi azalttý. Bu

yüzden 1939’un sonundan itibaren ekmek karneye baðlandý. Sýkýntýlar gittikçe arttý.

Cebimize bir avuç ihraç edilemeyen üzüm ve fýndýðýmýz konurdu ki okulda do-

yabilelim. Yokluk içindeydik. Sümerbank küçük esnafýn kalkýnmasý için ayda bir

paket pamuk ipliði verirdi. Bu, esnafa kaynak yaratabilmek için bulunmuþ gizli bir

yöntemdi. Herkes onu küçük farkla karaborsacýlara satardý. Fransa’dan ithal edilen

‘AJK’ adlý incecik, 140 numara koton iplik ile hiç polyesteri olmayan poplin hazýr

gömleklik kesilmiþ olarak el deðiþtirir durur, yaptýðý primden medet umulurdu.

Hiçbir sanayi yoktu. Ve bu arada Varlýk Vergisi kondu. Saraçoðlu’nun ölümünden

önce kendisine “Bugün o þartlar olsaydý, Varlýk Vergisi’ni gene çýkarýr mýydýnýz?”

diye sorulduðunda “Yine çýkarýrdým” demiþti. Oysa Varlýk Vergisi azýnlýklarýn

elinde olan küçük esnaf ve sanayi tipi iþlerin tümünün el deðiþtirmesine sebep

olmuþtu. Bu Türkiye’nin dünyadaki nüfuzuna zarar veren berbat bir karardý. O

günün þartlarýnda bile çok yanlýþ bir uygulamaydý. 

Üniversitede okurken bütün çocuklarýný okutmuþ olan babam “Sana yetiþemiyorum

evladým, yaþlandým. Çabuk kendine para kazanacaðýn bir meslek seç” dediði için

Maliye’de çalýþmaya baþladým. Varlýk vergisinde günün parasýyla 2000 lira ödeme

zorunluluðu getirilen bir Rum vardý. Ben o zaman ayda 25 lira alýyordum. Adamýn

iþi benzincilerden yanýk yað alýp, kepenkler ötmesin diye onlarý yaðlamaktý. Baþka

bir iþi yoktu. Bu parayý ödemesine imkan yoktu. Bazýlarý bir þeyleri satýp ödediler,

bazýlarý Aþkale’ye gittiler, bazýlarý da varlýklarýný paraya tahvil edip sakladý ve sonra

tekrar piyasaya çýktý. Bu yanlýþ ileride baþka yanlýþlarla birleþti ve bir Türk olduðu-

na kendini inandýrmýþ, bunu savunmuþ pek çok azýnlýk Türkiye’yi terketti. Þimdi

bunlarý hatýrladýðýnýz zaman ýstýrap verici olduðu tartýþmasýz. Ama beraberinde

önemli bir þey getirdi. Anadolu insaný, sanayiyle ilgili birçok iþin içine girmeye

baþladý. Kimisi muvaffak olmadý. Ama sonuç olarak bir sanayi fikri oluþtu. Ýstan-

bul’a gelip Akýn Tekstil’i kuran Rüþti Akýn gibiler ülke insanýnýn sanayiye girmesinin

ilk adýmlarýný attýlar.

geliþme, hesaplarý tekrar altüst etti. Türkiye,
Almanya’nýn Polonya’ya, Ingiltere ve Fransa’nýn
da Almanya’ya açtýðý ve giderek diðer ülkelere
yayýlan savaþýn dýþýnda kalmasýna raðmen, savaþ
yokmuþ gibi davranamayacaðýndan, kaynaklarýnýn
büyük kýsmýný savunmaya ayýrmak zorunda kaldý.
Bir milyon kiþilik iþgücü silah altýna alýndý.

Yatýrýmlar durdu. Dýþalým düþürüldü. Mal darlýðý
baþgösterdi. Fiyatlar arttý. Kamu gelirleri yetersiz
kalmaya baþladý. Ülke, sýnýrlarýný güvence altýna
alma uðruna, sanayileþme ve üretime yönelik
çabalarýný askýya alma durumuyla karþý karþýya
kalmýþtý. Ikinci Beþ Yýllýk Sanayi Planý 1939 yýlýn-
da uygulamadan kaldýrýldý.





4. Bölüm

SAVAÞIN 
YANI BAÞINDA VE
UZAÐINDA 
(1940-1945)



Savaþ Öncesi
II. Dünya Savaþý’na doðru gidildiði sýrada, genç
Cumhuriyet baðýmsýz bir siyaset izlemeye çabaladý
ve Batý ile iliþkilerini belli bir mesafede tuttu.
Sovyetler Birliði’nin kendine sempati ile bakmasýný
saðladý. Bu sempatiden sanayileþme hareketine
destek doðdu. Emperyalizme karþý savaþ vermiþ ve
kendi ekonomisini kurmaya çalýþan bir ülke olarak,
kendi sanayiini kurma yolunda kredi, uzman
mühendis, kalifiye eleman, teknoloji, uçak gibi
olanaklar elde etti. 

Sanayi planýnýn esin kaynaðý da Sovyetler Birliði
idi. Çünkü orada planlý ekonomi uygulanýyordu. O
dönemin etkili aydýnlarýndan oluþan, ‘Kadro
Grubu’, Sovyetler Birliði’ni örnek göstererek,
ekonomi ve kalkýnmada devletin baþý çekmesi
görüþünü savunuyordu. Devletçilik de Sovyetler
Birliði’nde yapýlanlardan esinlenmiþti. Ancak bu
plan Sovyetler Birliði’nin planý þekillendirmek gibi
bir katkýsý olmadýðýndan, son derece yerli ve yeni-
likçiydi. Projeler ortaya çýkarýlmýþ, o projeler
doðrultusunda kredi, teknoloji ve insan kaynaðý
talep edilmiþ, Sovyetler Birliði ile bir alýþveriþ
ortamý yaratýlmýþtý.

Nazilli Basma Dokuma

Fabrikasý Sovyetler

Birliði’nden alýnan ve büyük

bölümü narenciye ürünleriyle

ödenen krediler ve Sovyet

teknik ve planlama

yardýmlarýyla kurulmuþtu.
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Savaþa Girmemek
FETHÝ ÇELÝKBAÞ

Savaþý radyodan takip ederdik. Almanya Polonya’ya hücum ettiðinde ben çiftlikteydim. Köylüler

gelip haber verdiler. Atla bir yere gidiyorduk. “Þimdi dünyanýn baþýna çok þeyler gelir” dediðimi

hatýrlarým. Harp baþladýðýnda devrin iktidarý, hakikaten fevkalade basiretli davranarak Türkiye’yi

savaþýn dýþýnda tutmasýný becerdi. Beraber savaþa girmemiz için, iki taraftan da büyük baský vardý.

Hükümet bunlara karþý koydu. Bu Türkiye için büyük bir baþarýydý. Ama özellikle kýrsal kesimde

çok sýkýntý çekildi. 

Köylünün mahsülü belli bir fiyata devlet tarafýndan alýndý. O yüzden köydeki halk o devrin ikti-

darýna karþý adeta düþmanca bir tavýr takýndý. Bunun neticesi 46 seçimlerinde gözüktü. Köylü bu

durumdan Halk Partisi’ni sorumlu tutuyordu. Bir defasýnda vapurda giderken iki köylü geldi yaný-

ma. “Beyefendi, biz sizi tanýyor gibiyiz” dediler. “Siz kimsiniz, nerelisiniz?” dedim. “Biz

Afyonluyuz” dediler. Adýmý söyleyince “Hee sizin adýnýzý biz duyardýk ama Halk Partisi’ni hiç

sevmeyiz” dediler. “Neden?” diye sorunca da “Bizi ekmeðimizden etti, yedirmedi” dediler. Bunun

üzerine ben de þöyle dedim: “Ama sizden hiç kimseyi öldürdü mü harpte? Halk Partisi, II. Dünya

Harbi’ne Türkiye’yi sokmamak suretiyle bir tek Türk’ün ölümüne sebebiyet vermedi. Bu büyük bir

baþarý ama tabii siz bunu farketmiyorsunuz. Sizin ürününüz zorla alýndý, doðru. Ama vatandaþlar

aç kalmadý. Yediniz. Bakýn, saðsýnýz. Tamam, sýkýntý çektiniz. Herkes sýkýntý çekti ama bu harbe

girilseydi bu sýkýntýnýn çok misli gelecekti ve binlerce, belki yüz binlerce vatandaþýmýz ölecekti”.

Cumhuriyet, modernleþmeyi kendisine ülkü edin-
miþti. Bunun ekonomi ile ilgili ayaðý sanayileþmey-
di. Demiryollarýna büyük aðýrlýk verip anayurdu
demir aðlarla örmek, ulaþýlan ilk hedef oldu.
‘Gidemediðin topraðýn senin olmadýðý düþüncesi’
özellikle Þeyh Sait isyaný ile somut olarak
görülmüþtü. Ýsyanýnýn kolayca bastýrýlamama
sebebi, ulaþým ve asker sevkiyatý yapýlamamasýydý.
Ancak Fransýzlarýn kontrolünde olan Suriye
sýnýrýndaki demiryolu kullanýlarak bastýrýla-
bilmiþti. Cumhuriyet, o dönemdeki kýt kay-
naklarýnýn büyük bir kýsmýný bu yönde kullandý.
Demiryolu ön plana çýkýnca, ekonomiye de büyük
bir altyapý saðlandý ve o sayede iç pazar geliþti.
Bütün pazarlar arasýnda baðlantý kurulabildi. O
güne kadar bakir pazarlara ulaþamamýþ ürünler
demiryolu ile en ücra köþelere kadar gidebildi.

Dolayýsýyla sanayileþme ile demiryollarý, Cum-
huriyet’in modernleþme hedeflerinin maddi
altyapýsýný oluþturdu. Demiryollarý önemli
iþadamlarýnýn yetiþmesini de saðladý. Anadolu’da
kurulan sanayi tesisleri, devlete ait altyapý giri-
þimleri ve sosyal dokuyu modernleþtirme çabalarý,
devlet giriþiminin gittiði yöreyi modernize ettiðini
gösteriyordu. Birinci Sanayileþme Planý’nýn
baþarýlý sonuçlarýndan biri hatýrý sayýlýr dokuma ve
çelik sektörlerinin ortaya çýkmasý oldu. Bu sanayi-
lerin etrafýnda yavaþ yavaþ özel birikimler de oluþ-
tu. Daha sonra sanayiye giren bir çok iþadamý da
bu çabalarda rol aldý.

Dünya Kaynýyor
Eylül 1939’da Alman ordularý Polonya’yý iþgal
ederken, varolan ittifak ve verilmiþ garantilere
raðmen, Almanya’nýn Avrupa’nýn en üstün hava
gücüne sahip olmasý nedeniyle, Ýngiltere ve
Fransa’nýn Polonya’nýn yardýmýna gidememesi,
Polonya’yý Almanya karþýsýnda yalnýz býrakmýþtý.
Sovyetler Birliði de devreye girip, Polonya ve diðer
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Baltýk ülkelerini Almanya ile paylaþýnca, Sovyet
tehdidi altýna giren Finlandiya, ABD’den yardým
istedi. ABD’nin pasif tutumu, Sovyetler’in
Finlandiya’ya, Almanya’nýn da Danimarka ve
Norveç’e yönelmesine olanak tanýdý. 

1940 ilkbaharýnda iþgaller sonuçlanmýþ ve sukunet
saðlanmýþtý ki, Hitler güçlerini batýya yöneltti.
Sýrayla Hollanda, Belçika ve Fransa, Alman ordu-
larýna boyun eðdi. Savaþa her geçen gün yeni bir
cephe ekleniyordu. Ýtalya, Almanya’nýn yanýnda
Fransa ve Yunanistan’a savaþ ilan etti. Almanya,
Ýngiltere’yi bombaladý, Balkanlar’a indi ve
Sovyetler Birliði’ne savaþ açtý. Japonya’nýn da
ABD’ye saldýrmasýyla savaþ kýta sýnýrlarýný aþtý ve
tüm dünyaya yayýldý.

Alman ekonomik politikasýnýn, reel ekonominin
büyük firmalarý üzerinde önemli etkisi vardý.
Hitler iktidarýnýn sanayi ürünleri üzerindeki kont-

rolü, XIX. yüzyýlýn liberalizm anlayýþýna zýt bir
devletçilik geliþtiriyor, müdahaleciliði uluslararasý
para transferine de yayýyordu. 

Savaþýn Sonu 
Savaþ büyük kayýplara yol açtý. Gerçek güç,
sanayinin kayýplarý yeniden üretme hýzýyla ölçülür
hale gelmiþti. Ýngiliz ve Amerikan tersaneleri, kay-
bettikleri gemilerin yerine yenilerini koydukça
savaþta dengeyi saðladý. 1943 yýlýnda savaþ,
sanayi savaþý halini aldý. Müttefik bombardýman
uçaklarýnýn hedefi hep Almanya’nýn sanayi böl-
geleriydi. Müttefikler ilk zaferi, Kuzey Afrika’da
kazandý. Bunu Ýtalya izledi. Mussolini iktidardan
düþürüldü ve müttefik kuvvetleri 1944 yazýnda
Roma’ya girdi. Müttefik ordularýnýn ayný yýl
baþlayan Normandiya çýkarmasý ile Alman toprak-
larýna da girmesi, Sovyetler’in de Balkanlar ve
Doðu Avrupa’ya hakim olmasý, savaþýn sonucunun
ne olacaðýný gösterdi. Sorun, bu savaþtan sonra

dünyanýn nasýl þekilleneceðiydi.
Bunun için galip ülkeler Yalta’da bir
araya geldi.

Baþkan Roosevelt Yalta konferansý-
na gelirken, kafasýnda iki sorun
vardý. ABD, Avrupa’dan çekilmeli
fakat barýþý koruyacak milletler-
arasý bir örgüt kurulmasýna önayak
olmalýydý. Uzakdoðu’da süren savaþ
da Sovyetler’in katkýsýyla biti-
rilmeliydi. Yalta Konferansý’nda
biraraya gelen Roosevelt, Stalin ve
Churchill þu kararlara vardý:
Almanya ikiye ayrýlacak, 20 milyar
dolar tamirat borcu ödeyecek,
bunun yarýsý sanayi ürünü olarak,
yarýsý da on yýllýk üretiminden tahsil
edilecek, Alman aðýr sanayiinin
%80’i yok edilecekti. 
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Churchill, Roosevelt ve Stalin

Yalta Konferansý’nda.
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T
ürkiye’de þeker sanayiinin kurulmasýnda öncü rol

oynayan Türkiye Ýþ Bankasý, 1925’te Trakya, 1931’de

Alpullu, 1933’te Turhal ve Eskiþehir þeker fab-

rikalarýný kurdu, 1935’te tüm þeker üretim tesislerini Türkiye

Þeker Fabrikalarý AÞ adý altýnda bir organizasyonda

topladý. Sonraki yýllarda Adapazarý, Amasya ve Kütahya þeker

fabrikalarýna da kurucu ortak olan banka, 1935’te Türkiye

Þiþe ve Cam Fabrikalarý AÞ’ni kurdu ve ayný yýl Paþabahçe

Þiþe ve Züccaciye Fabrikasý’ný iþletmeye aldý. Daha sonra

da Çayýrova’da kurduðu fabrikada düz cam üreterek ülkenin

dýþa baðýmlý olmasýný önledi.

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasý 1936 yýlýnda üretime

baþladý. Fabrikanýn inþaasýnda Sovyet kredisi kullanýldý ve

makineler Sovyetler Birliði’nden getirildi. Fabrika 62.722 ton

iplik kapasiteliydi ve 2.900 kiþiye iþ saðlýyordu. Kayseri’de

1950’den itibaren sanayi geliþiminin hýz kazanmasýnýn itici

gücü oldu. Büyük ölçekli basma fabrikalarýnýn ilki olan Nazilli

Basma Fabrikasý 1937’de açýldý. Fabrika 28.236 ið ve 768

tezgahla yýlda 68.980 ton iplik ve 23.120.000 metre basma

üretim kapasitesine sahipti. Çevirici enerji gücünü kendi ter-

mik santralinden elde eden fabrikada, döküntülerden iplik

üretmek üzere Romanya’dan getirilen 612 iðlik telef tesisatý

vardý. 

Sümerbank’ýn tekstil dýþýnda demir-çelik sanayii kurma

görevini üstlenmesiyle Karabük’te kurulan tesisleri, yapýlan

kredi anlaþmasý ile H. A. Bassert firmasý inþa etti. 1939’da

güç santralý, kok fabrikasý, yüksek fýrýnlar ve boru fabrikasý;

1940’ta da çelikhane açýldý. Fabrikanýn iþletmesini 1941’e

kadar yapýmcý firma yürüttü. 

Bursa Merinos Yünlü Fabrikasý, yünlü kumaþ piyasasýnda

aranan ve ithal etmek zorunda kalýnan kamgarn ipliðini

ülkede üretmek üzere kuruldu ve 1938’de üretime geçti.

Baþlangýçta 16.140 eðirme ve 7.000 katlama iði ile kurulan

fabrika 1941 sonunda Ýngiliz sistemi kamgarn tesisatýyla

takviye edildi ve ið sayýsý 17.020’ye, katlama ið sayýsý da

7.320’ye yükseldi. 

Jakarlý iplik ve dokuma ihtiyacýnýn karþýlanmasý için

Sümerbank, Ziraat Bankasý ve Ýþ Bankasý’nýn iþtirakiyle kuru-

lan Malatya Bez ve Ýplik Fabrikasý 1940 yýlýnda 25.000 ið

ve 438 tezgahla iþletmeye alýndý. Yýlda 53.590 ton iplik ve

11.655.000 metre dokuma üretiyordu. 

Türk Tayyare Cemiyeti ile Alman uçak üreticisi Junkers

Flugzeugwerke AG arasýnda 1925’te yapýlan anlaþma

gereðince Türkiye’de uçak ve motorlarýný imal etmek amacýy-

la Tayyare ve Motor TAÞ kuruldu. Eskiþehir’deki küçük

tesiste hava kuvvetlerinin ‘Junkers’ uçaklarýnýn onarým iþleri

yapýlmaya baþlandý. 1932 yýlýnda Tayyare Fabrikasý adýný

alan tesislerde Milli Müdafaa Vekaleti ile Amerikan ‘The

Curtiss Aeroplane and Motor Co. Inc.’ arasýnda yapýlan

anlaþma sonucu ‘Curtis Hawk’ ve ‘Fledling’ uçaklarýnýn üre-

timine baþlandý. 1933 ortalarýna doðru fabrika tümüyle Milli

Müdafaa Vekaleti’ne devroldu. 1935 yýlýnda 3 ayrý tipte

toplam 50 planör, ‘Türkkuþu’ adýyla imal edildi.   

1938’de Bakýrköy bez fabrikasýnýn yeni birimi, Nazilli, Kayseri

ve Konya Ereðlisi’nde kurulan pamuk ipliði ve kumaþ fab-

rikalarý iþletmeye açýldý. Ayný yýl Gemlik Suni Ýpek Fabrikasý

da iþletmeye açýldý. Malatya Kombinalarý’nýn yapýmý

1939’da tamamlandý. Yine 1939’da Ýzmit Birinci Kaðýt

Fabrikasý ve Isparta Gülyaðý Fabrikasý üretime geçti.

Ýsmet Ýnönü 1935

yýlýnda kurulan

Paþabahçe Þiþe ve

Züccaciye

fabrikasýný

geziyor.

1940’lara
Doðru
Türkiye’nin
Kamu Sanayii
Profili
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Türkiye Savaþýn Galibi
Türkiye’nin 2. Dünya Savaþý’ndaki sorunu, strate-
jik konumu dolayýsýyla her iki tarafýn da savaþa
dahil etmek istediði ülke olmasýydý. Savaþan
taraflarýn baskýlarý karþýsýnda, Türkiye’nin poli-
tikasý ise savaþa girmemeyi baþarmak olarak þekil-
lendi. Ýtalya, Fransa ve Yunanistan’a saldýrdýðýn-
da; Almanya batý sýnýrlarýmýza dayandýðýnda;
Sovyetlere karþý Alman baskýsý arttýðýnda; Stalin
Türkiye’yi gerekirse zorla savaþa sokma fikrini
ortaya attýðýnda, Türkiye uluslararasý hukuk ve
diplomasinin inceliklerini kullanarak hep tarafsýz
kalmanýn yollarýný buldu. Taraf olmamanýn sonucu

ise savaþýn sonunda Sovyetler Birliði’nin Türkiye
ile arasýndaki saldýrmazlýk paktýnýn artýk yürürlük-
te olmadýðýný ilan etmesi ve Sovyetler’in Boðazlar
ve kimi doðu illerimiz üzerinde hak iddia etmesi
oldu. Türkiye-SSCB iliþkileri zora girmiþti ama
savaþ sonrasý bloklaþma, Batý’nýn Sovyetler’in
taleplerini frenlemesini gerektiriyordu. 

Dünyanýn 1945’teki görünümü hiç iç açýcý deðildi.
En önemli pazarlar çökmüþ, sanayi kuruluþlarý
üretim yeteneklerini yitirmiþ, Avrupa’nýn önemli
merkezleri yýkýk siluetleriyle yaþamdan bezmiþti.
Kendini o ana kadar II. Dünya Savaþý’nýn dýþýnda
tutmayý baþaran, fakat savaþýn ekonomik etkilerini
derinlemesine hisseden Türkiye, 23 Þubat 1945
günü Almanya ve Japonya’ya savaþ ilan etti.
Ýngiltere ve ABD daha önce bu tür bir ittifak
karþýlýðýnda Türkiye’ye yardýmda bulunacaklarýný
beyan etmiþti. Savaþ sona erdiðinde Türkiye, tek
bir kurþun atmadan galip ülkeler tarafýnda yer
aldý. 

Bu durum, ülkeyi 1947’den itibaren savaþ sonrasý
toparlanmasýna destek olacak olan ABD kaynaklý
bir kalkýnma programýnýn kapsamýna da sokmuþ
oldu. Savaþýn bitim yýlý olan 1945’te, mevcut fab-
rikalarýn iyileþtirilmesine olanak veren küçük bir
sanayi planý hazýrlanýp uygulanmýþsa da bundan
önemli bir sonuç elde edilememiþti. Dolayýsýyla
umutlar Amerikan yardýmýna baðlandý.

Savaþýn Sanayiye Etkisi
Savaþýn Türk sanayiine doðrudan etkileri oldu.
Savaþ masraflarý Merkez Bankasý tarafýndan
karþýlandýðý için ekonomi enflasyona sürüklendi.
Ortalama bir milyon kiþilik hazýr ordu bulundur-
mak devlet için büyük bir mali yüktü. Ýktisadi
yaþama hakim olabilmek için, özel sermayenin
sanayi ve ticaret alanlarýndaki faaliyetleri üzerinde
daha sýký bir denetim kuruldu. 1941 yýlýnda
Sanayii Teþvik Kanunu kaldýrýldý. Yine bir tedbir
olarak ülke içinde yapýlan ve ithal edilen mallara,
banka ve sigortacýlýk iþlemlerine Muamele Vergisi
kondu. 

Savaþ yýllarý sýrasýnda, devletin iktisadi faaliyeti
özellikle tarým alanýnda odaklaþtý. Örnek çiftlikler



kuruldu, ormanlar devletleþtirildi, topraksýz
çiftçiye daðýtýlmak üzere kamulaþtýrmalar yapýldý.
Savaþýn sanayi üzerindeki en büyük etkisi ise ‘Ýkin-
ci Beþ Yýllýk Sanayi Planý’nýn uygulanamamasý
oldu. Dýþ ticaret yollarý týkanmýþtý. Kurulacak ve
kurulmuþ fabrikalarýn çalýþmasýný saðlayacak
makine ve donanýmýn ithali güçleþmiþti. Devlet
sanayii ‘Ýktisadi Devlet Teþekkülleri’ sayesinde
geliþme gösterse de, demiryolu yapýmý yavaþlamýþ,
özel sermaye yatýrýmlarýnda da çok hýzlý bir düþüþ
meydana gelmiþti. 

1945 yýlýnda küçük çaplý bir plan daha yapýldý.
Planýn amacý, mevcut ve iþlemekte olan fab-
rikalarýn sayýsýný, üretkenliðini, ve ürün kalitesini
artýrmaktý. Seçilen sektörler kaðýt, çimento ve
dokuma oldu. 

Ekonomik yükü azaltmak amacýyla kimi dolaylý
vergilerin oraný artýrýldý ve ‘Varlýk Vergisi’ adý
altýnda yeni bir uygulamaya giriþildi. Teknik olarak
doðru bir uygulama gibi görünen Varlýk Vergisi,

yokluk yýllarýnda oluþan ve
bir kesime büyük     haksýz
kazanç saðlayan karaborsa
kârlarýný, vergi kapsamýna
almayý hedefledi. Ne var
ki, kanunun keyfi ve sert
uygulamalarý birçok traje-
di yaþanmasýna sebep oldu. 

Ticaretin büyük kýsmýný
ellerinde tutan azýnlýklar,
ilk hedef oldu. Ticarete gir-
miþ olan Müslüman Türk-
ler ve ileri gelen birçok aile
de uygulamadan payýný
aldý. Varlýk Vergisi, azýn-
lýklarý hedefleyen bir uygu-
lama olmasa da, varlýklý

kesimin büyük kýsmý azýnlýklardan oluþtuðu için,
Cumhuriyet’i ayakta tutacak kaynaklar onlardan
saðlandý. Verginin tahsilatýndaki haksýzlýklar ve
yöntemdeki hatalar uzun yýllar sürecek tartýþmalar
doðurdu. 

Bütün bunlara raðmen, ekonominin kurallarýný
deðiþtirmek mümkün olmadý. Devletin para
gereksinimi emisyonu hýzlandýrdý, tedavüldeki para
artýþý da faiz ve fiyatlarý. Böylece sanayileþme
bakýmýndan politika deðiþikliði olmamasýna rað-
men, milli gelir artýþýnda %22 azalma ve yatýrým-
larýn durmasý gibi iki olumsuz sonuçla karþý
karþýya kalýndý. 

Bu arada Türk özel sektörü devletçilik dönemi
tüccarlarý olarak belli bir sermaye birikimine
ulaþtý ama II. Dünya Savaþý’nýn en önemli özelliði,
ticarete hakim azýnlýklarýn elindeki sermaye ve
servetin Varlýk Vergisi ve benzeri uygulamalar
sonucu, müslüman Türk tüccarlara aktarýlmasý
oldu.
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Yeni Uluslararasý Düzen
Savaþ sonrasýnda dünya ekonomisinin 1929’daki
gibi bir krize girmesini önlemek ve istikrarý devam
ettirmek amacýyla, uluslararasý ticarette liberaliz-
mi ve gerçekçi kur uygulamalarýný saðlayacak yeni
kurumlara ihtiyaç duyuldu. 1944 yýlýnda imza-
lanan Bretton Woods Antlaþmasý’nýn ardýndan yeni
ekonomik düzenin iki temel kurumu olarak IMF ve
Dünya Bankasý kuruldu. IMF dýþ ödeme zorluðun-
da olan ülkelere mali destek vermek, ekonomik
danýþmanlýk yapmak ve bir iþbirliði örgütü halinde
faaliyet gösterme iþlevi üstlendi. Dünya Bankasý
(Uluslararasý Yeniden Yapýlandýrma ve Kalkýnma
Bankasý) ise IMF ile birlikte çalýþacak ve mali den-
gesizliklerin giderilmesinde aktif rol alacaktý.
Artýk savaþlarýn sadece silahla deðil iktisadi güçle
kazanýldýðý gerçeði kabul edilmiþti. 

2. Dünya Savaþý sonrasýnda ortaya çýkan hakim
güç, kuþkusuz ABD’ydi. Hem askeri anlamda hem
de ekonomik anlamda organizasyonlara öncülük
yapan bir güce ulaþan ABD, kapitalist dünya içinde
yer alan ülkeler arasýndaki sermayenin problemsiz
dolaþýmýný saðlama ve bu yoldaki engelleri
giderme iþlevini de üstlendi. Bretton Woods ve
ondan doðan kuruluþlarýn varoluþ sebebi buydu.
Problem yaþayan ülkeleri krizden çýkarmak, tekrar
sisteme entegre etmek ve sistemin yaþayan bir
unsuru haline getirmek kapitalist geliþmeye de
ivme kazandýracaktý. Öngörülen dünya iþbölümüne
uygun kalkýnma stratejileri yaratmak için bunun
kurumlarýný oluþturmak gerekiyordu. Muhtelif
krediler verecek, para akýmlarýný saðlayacak bu
kurumlar, IMF ve Dünya Bankasý oldu. 
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44 ülkenin delegeleri 

Bretton Woods’da savaþ sonrasý

dünya ekonomisinin alt yapýsýný

tasarlýyorlar.



Demokratik Cumhuriyet
SÜLEYMAN DEMÝREL

Yýkýlan Avrupa’yý yeniden yapma düþüncesi, ‘Marshall planý’ ve ‘Truman doktrini’ ile ortaya atýldý.

Amerika bu iki araçla Avrupa’nýn yardýmýna geldi. Türkiye de savaþ esnasýnda Batý bloku devlet-

lerinin yanýnda olduðu için yardým planýnýn dýþýnda tutulmadý. Türkiye’nin bir özelliði daha vardý.

Sovyetler Birliði ile imzalamýþ olduðu saldýrmazlýk paktý 1945’te sona ermiþti. 1925’te imzalanan

pakt, 20 yýl sonunda sona erdi ve Sovyetler Birliði’nin 1945 yýlýndan baþlayarak Türkiye üzerinde

toprak talepleri oluþtu. Bu talepler Boðazlar ve Doðu’daki üç vilayetle ilgiliydi. Rusya Deli

Petro’dan beri gelen emellerini terketmemiþti ve sýcak sulara, Akdeniz’e inmek istiyordu. Boðazlar

bunun önünde engeldi. Bu durum üzerine Türkiye’ye ilk defa 1947’de Amerika’dan destek geldi.

Savaþta yanlarýnda bulunduðu ülkelerle beraber oldu. 

Bir tarafta Nazi Partisi, bir tarafta Faþist Parti, öbür tarafta da Komünist Parti... Bunlar savaþ

öncesinin siyasi kuruluþlarýydý ve bu tek parti ülkelerine karþý savaþ vermiþ olanlarýn yanýnda yer

alan Türkiye rejimini artýk tek parti ile devam ettiremezdi.

1945 sonrasýnýn en önemli meselesi çok partili rejime geçiþ oldu. 1946’da Demokrat Parti’nin ve

baþka partilerin kurulmasýyla Türkiye çok partili sisteme geçti. Bu, Türkiye’nin Avrupa

demokrasileriyle beraber olma kararlýlýðýnýn iþaretiydi. Hem tek parti, hem demokratik olmak

mümkün olamayacaðýndan Cumhuriyet, 1946’da ‘Demokratik Cumhuriyet’e dönüþtü. 

O arada Türkiye birçok gayretlerin içine girdi. Bunlardan biri, dýþarýdan getirilen ve Türkiye’nin

kalkýnmasýyla ilgili bir takým tavsiyelerde bulunan Thornburg gibi uzmanlardý. Bir diðeri de 1949

yýlýnda hükümetin davet ettiði Barker heyeti.

Kuzey Atlantik Paktý
II. Dünya Savaþý’nýn sona ermesini izleyen yýllar-
da, Avrupa’nýn dengesinin bir türlü saðlanama-
masý ve özellikle SSCB’nin askeri gücüne daya-
narak tek yanlý giriþimlere baþlamasý nedeniyle
oluþturulan askeri savunma örgütü Kuzey Atlantik
Paktý’nýn (NATO) önemli bir ekonomik etkisi de
oldu. Savaþýn yükünü aðýr bir biçimde SSCB çek-
miþti. 1939 tarihli Türk-Ýngiliz-Fransýz ittifakýnýn
koþullarý uyarýnca, II. Dünya Savaþý sýrasýnda
tarafsýz olmasa da savaþ dýþý kalmýþ olan
Türkiye’yi savaþa girme konusunda ikna edemeyen
müttefikler, Doðu Cephesi’ni tamamen SSCB’ye
býrakmak zorunda kalmýþtý. Bunun sonucunda da
Kýzýl Ordu, Avrupa’nýn içlerine doðru ilerlemiþti.
Amerikan, Ýngiliz ve Rus kuvvetleri arasýnda çýkan
anlaþmazlýklarýn çözümü için toplanan Yalta
Konferansý’nda bir anlamda paylaþým yapýlmýþ ve
kimi ülkeler bu üç ülkenin etki alaný olarak kabul
edilmiþti. Ancak Yalta Konferansý’nýn yapýldýðý
1945 Þubatý’ný izleyen aylarda da gerginlik devam
etti. 

Savaþ sonrasýnda dünyada barýþý saðlayacaðý umut
edilen Birleþmiþ Milletler de iþlevini yerine
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getirmekten uzak bir yapý içinde pasifize olmuþtu.
Sonuçta II. Dünya Savaþý, Avrupa’yý bölen, çelik
saðlamlýðýnda bir duvar miras býrakmýþ oldu.
Herkes Doðu Bloku’nu giderek yumuþayacak bir
oluþum olarak görürken, duvar kendini Berlin’de
somut olarak ortaya koydu. Sýcak savaþ yerini
soðuk savaþa býrakmýþtý. 

Çekoslavakya darbesinden sonra imzalanan
Brüksel Antlaþmasý, NATO’ya giden çizginin
baþlangýcýydý. Ama ABD’nin yer almayacaðý askeri
bir ittifakýn fazla gücü olamazdý. ABD de sýnýr-
larýnýn bütünlüðünü korumak için bir
Atlantik Duvarý oluþturulmasýndan
yanaydý. Bu nedenle 4 Nisan 1949’da
ABD, Ýngiltere, Fransa, Hollanda,
Belçika, Lüksemburg, Ýtalya, Ýzlan-
da, Kanada, Danimarka, Norveç ve
Portekiz arasýnda Kuzey Atlantik
Antlaþmasý imzalandý. Antlaþmaya
daha sonra Almanya, Ýspanya, Türkiye ve
Yunanistan da katýldý. NATO antlaþmasýna
göre, taraflardan birine ya da bir kaçýna yapýlacak

bir saldýrý, üye ülkelerin tümüne yapýlmýþ sayýla-
caktý.

Böylece dünya iki kutuplu bir hal aldý. Bir tarafta
NATO, diðer tarafta Varþova Paktý üyeleri, kendi-
leri için belirledikleri geleceðin, iki süper gücün
arkasýnda toplanýp, iki farklý iktisadi anlayýþý pay-
laþtýlar: Sosyalizm ve kapitalizm.

Bir Altdönem
1946-1950 yýllarý arasýndaki dönem, Türkiye’de
devletçi ve müdahaleci bir iktisat düzeninden özel
giriþimci ve liberal bir düzene geçiþ hazýrlýklarýna
sahne oldu. Dünyada geçerli olan yeni koþullar ve
savaþ sonrasý dengeleri, Türkiye’yi ‘Batý Bloku’na
yakýn kýldý. Türkiye’yi bu yöne iten iç ve dýþ etken-
ler vardý. Ýktidar, devletçi ve müdahaleciydi ama
rejimin yapýsýnda özel giriþime yer verilmiþti.
Üstelik iktidar içinde oluþan muhalefet de özel gi-
riþim ve liberalizm yandaþýydý. En önemli dýþ etken
ise bloklaþmadan doðuyordu. Stalin’in mutlak
hakimiyetindeki Sovyetler Birliði, Türkiye’den
toprak talebinde bulunurken, baþýný ABD’nin çek-
tiði karþýt blok savaþ zararlarýný giderici yardým
önerisiyle müttefikini kendi yanýna çekiyordu.
Durum böyle olunca, Türkiye Batý modeli, özel gi-
riþimci, serbest rekabetçi bir iktisat düzenine yak-
laþmaya baþladý. 

Türkiye’nin Tercihi
Türkiye bu yol ayrýmýnda tercihini
‘Hür dünya’ olarak adlandýrdýðý ‘Batý
Bloku’ndan yana yaptý. IMF’ye üye
olmayý isteyen ilk ülkeler arasýnda
yer aldý. Fakat savaþ yýllarý boyunca
parasýný aþýrý deðerli tutmuþtu.
Savaþ yýllarýnda yaþanan yüksek

enflasyona raðmen döviz kuru hâlâ son derece
düþüktü. Dolayýsýyla Türkiye’ye öncelikle
devalüasyon yapmasý gerektiði sinyali geldi. Bu

Berlin Duvarý, 

bir anda Alman toplumunu ve 

dünya bloklarýný ikiye ayýrdý.
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II. Dünya Savaþý sýrasýnda ve sonrasýnda Türkiye tam bir yok-

luklar ülkesiydi. Ýstanbul’da bir elin parmaðý kadar otomobil

vardý. Otomobil büyük bir lükstü o zamanlar. Çok nadir kimse-

ler kullanýrdý. Taksi, dolmuþ da yoktu. Hep otobüse binilirdi.

Kamyon da yoktu. Mallar kullanýlmýþ, eski, yorgun araçlarla

sevk edilirdi. Devamlý lastikleri patlar, su kaynatýrlardý. Ekmek

diye yediðimiz kapkara, hiç kabarmamýþ, acayip bir hamurdu ve

karneyle satýlýyordu. Þeker olmadýðýndan çayý pekmezle

karýþtýrýp içiyorduk. Giyim kuþam da öyleydi. Elbiseler ters düz

edilip giyilirdi. Bir nesil gençliðini böyle geçirdi. Bütün bu yokluklar içinde

bir yere gelmeye, daha iyi bir ortama kavuþmaya, ülkenin ekonomik yapýsýný

deðiþtirmeye çalýþtýk. 

Ýsmet Ýnönü Atatürk’ten sonra gelen ikinci adamdý. Ýsmet Ýnönü’nün Atatürk’ten

daha devletçi olduðuna dair yaygýn bir kanaat oluþmuþtu. Ýnönü gençlere baskýcý,

askeri yapýyý koruyan, içine dönük ekonomi yanlýsý, muhafazakar ve yeniliðe atýlýmý

olmayan bir felsefenin adamý olarak tanýtýldý. 

Menderes grubu ise baþta Celal Bayar olmak üzere tamamen deðiþik bir yapý oluþ-

turma yanlýsýydý. Halka dönük ekonomi, sosyal ve siyasi yapý oluþturduklarýný, mem-

leketi halkla birlikte yöneteceklerini ve batýya dönük bir iktisadi yapý kuracaklarýný

söylediler hep. Bunda da samimiydiler. Ama maalesef Türkiye bu hareketin yarat-

týðý fýrsatý layýkýyla kullanamadý. Marshall yardýmý Türkiye’de hedefine ulaþmadý.

Yanlýþ kullanýldý. Adana’da Cadillac’la koyun taþýndýðýný duyardýk. Adanalý

ziraatçiye Marshall yardýmýndan

traktör ve harman makinesi alsýn

diye verilen krediler lüks tüketime

harcandý. Çünkü devletin bir yön-

lendirme ve eðitim programý yoktu. 

Gelen yardýmýn nasýl kullanýlacaðý,

hangi eðitimli kadronun bunu nasýl

deðerlendireceði belli deðildi.

Böyle bir program yapýlmamýþtý.

Her talep edene yardým veriliyor-

du. Fakat o kiþiler hazýr olmadýðý

için, tanýmadýklarý makinelere

boþveriyor, klasik sistemlerle

ziraate devam ediyordu.

Yokluk ve Demokrasi
ÞABAN ÇAVUÞOÐLU
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yolla ekonomisi diðer üye ülkelerle uyumlu hale
gelecek, üyelik daha sonra konuþulacaktý. 

Ýlk önemli devalüasyon o dönemde; 1946’da
gerçekleþti. Bu yüksek oranlý bir devalüasyondu.
Arkasýndan 1947’de IMF ve Dünya Bankasý üye-
likleri geldi. Bu arada Türkiye’nin geleceði ile ilgili
bir dizi rapor hazýrlanýyor; tahliller yapýlýyordu.

7 Eylül 1946 Kararý
Ikinci Dünya Savaþý’nýn bitiminde dünya konjonk-
türünden yararlanarak, iktisadi yapýda geliþme
saðlanacaðý umuluyordu. Enflasyon gerileyecek,
sanayi yatýrýmlarý artacaktý. Ne var ki, alýnan
devalüasyon kararý genel fiyat düzeyinin bir kez
daha yükselmesine neden oldu. 

7 Eylül 1946 kararý ile 1 ABD Dolarý 1,27 TL’den,
2,80 TL’ye yükseldi. Devalüasyon sonucunda,
savaþtan sonra hammadde ihtiyacý duyan sanayi-
leþmiþ ülkelere ihracat yapma olanaðý sürdüyse de
iç piyasada fiyatlar yükseldi ve devlet bütçesi açýk
verdi. Bu durum karþýsýnda Merkez Bankasý, kay-
naklarý zorlayarak emisyonu %10, kredi hacmini
de %25 artýrmak zorunda kaldý. 

Ekonomi kendini Yeni Dünya düzenine deneme
yanýlma yöntemiyle adapte etmeye çalýþýyordu. Bu
kararýn piyasalara etkisini belirleme amacýyla, bi-
limadamlarý ve iþ dünyasýný bir komisyonda
toplayan Ýstanbul Ticaret ve Sanayi Odasý, titiz
bir çalýþma yaparak durumu yetkili mercilere
bildirdi. Bu noktada önce askeri amaçla baþlayan
sonra iktisadi çerçevesi geniþleyen Marshall
Yardým Planý yeni bir umut olarak ortaya çýktý.

Marshall Yardýmý
“Ýktisatçý da herkes gibi insanlýðýn amaçlarýyla
ilgilenmeli” görüþüyle hareket eden ABD Dýþiþleri
Bakaný Alfred Marshall, refahý yeniden saðlayacak
bir yardým politikasýyla Batý dünyasýnýn kurtarýcýsý
rolünü üstlendi. Marshall yardýmý siyasal alandaki
‘Truman Doktrini’nin ekonomik uzantýsýydý.
Türkiye, önceleri savaþtan çok zarar görmediði
sebebiyle plan dýþýnda tutuldu. Fakat Türkiye’nin
Sovyetler Birliði tehdidine karþý bir tampon bölge
oluþu bu kararý deðiþtirdi. 1 Nisan 1948 tarihin-
den baþlayarak uygulamaya geçilen Marshall
Yardým Planý, yapýlan karþýlýklý görüþmelerde,

ABD Baþkaný Harry Truman,

Ýkinci Dünya Savaþý sonunda

Sovyetler Birliði’nin

yayýlmasýna ekonomik yardým

planlarý ve askeri paktlarla

engel oldu.
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Türkiye’nin ekonomik durumunun olduðundan
daha iyi gösterilmeye çalýþýlmasýndan dolayý,
sanayileþme bakýmýndan çok etkili olmadý. ABD,
kendini olduðundan güçlü gösteren Türkiye’ye
ihtiyacýndan daha az yardým yaptý ve planda kýsýt-
lamaya gitti. 

Bu durum sonradan düzeltilmeye çalýþýldýysa da
sanayiye kaynak aktarýmý mümkün olmadý.
Böylece Türkiye çok kritik bir dönemde gerek
Marshall Yardým Planý’ndan, gerekse Avrupa
Tediye Birliði’nden saðlanacak kredilerle istikrarlý
sanayileþme fýrsatýný kullanamamýþ oldu. Yardým
çerçevesinde ekonomiye giren 50 milyon dolar,
ancak tarýmda makineleþme adýmlarý atmaya
yaradý. Bu tartýþmalar sýrasýnda, Türkiye’nin
demokratik düzen dýþýnda olmasý da þiddetle
eleþtiriliyordu. Ayný tartýþma Türkiye’de iç
siyasetin de konusuydu. 

1945-1946 yýllarýndaki bütün konuþmalarýnda
CHP’nin karþýsýnda bir parti kurulmasýný savunan
Inönü’nün bu düþüncesi, Celal Bayar, Adnan
Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’ýn
TBMM’ye sunduðu, çok partili düzeni savunan

dörtlü önergeyle hayata geçti. 1946 yýlýnda,
CHP’den istifa eden bu dört milletvekili tarafýndan
Demokrat Parti kuruldu. 

Çok Partili Düzenin Yeni Yýldýzý
Bu alt dönemde iþ hayatýyla ilgili en önemli
geliþme, 1947 yýlýnda Ýþçi ve Ýþveren Sendikalarý
ve Sendika Birlikleri kanunlarýnýn çýkmasý oldu.
Grev ve lokavt yasaklarý sürüyor ama Ýþçi
Sigortalarý Kurumu, Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu
kuruluyor, hükümet içinde bir Çalýþma Bakanlýðý
oluþturuluyordu. Doðrudan sanayiyi ilgilendiren
bir geliþme de GSMH’da gözlenen belirgin bir artýþ
ve sanayinin payýnýn %13,1’e yükselmesi oldu.

Demirkýrat
Toplumda tek parti düzenine karþý birikmiþ olan
tepki, genel olarak liberalizmi benimsediðini dile
getiren Demokrat Parti’ye giderek artan bir ilgi
doðurmaya baþladý. Siyasal yaklaþýmý, düþünceleri

Adnan Menderes çok partili

hayatýn ilk büyük figürü oldu.



ve programý ayrýntýlý olarak bilinmemesine, hatta
‘Demokrat’ sözcüðü “Demirkýrat” olarak telaffuz
ediliyor olmasýna raðmen, ülkedeki bütün muhalif
gruplar biraraya toplandý. 

Bu oluþum, Demokrat Parti’yi katýldýðý ilk seçimde
olmasa da, 1950’deki ikinci seçimde iktidara
taþýdý. 1946 seçiminde aday gösterebildiði 273
merkezden 66 milletvekili çýkartan Demokrat
Parti, dört yýl sonraki seçimi ezici bir çoðunlukla
kazandý. Oylarýn %54’ünü alan Demokratik
Parti’nin Genel Baþkaný Celal Bayar Cumhur-
baþkaný, Adnan Menderes Baþbakan, Refik
Koraltan ise TBMM Baþkaný oluyor, Türkiye yeni
bir döneme giriyordu.

Karayolu Gereksinimi
II. Dünya Savaþý sonlarýna kadar sürdürülen çalýþ-
malarda, demiryolu politikasýnýn finansmanýna
öncelik verilmesi, karayollarýný olumsuz yönde et-
kilemiþti. Buna bir de teknolojinin yetersizliði
eklenince illeri bile birbirine baðlayan bir yol aðý
oluþturulamadý. Her yer ulaþým açýsýndan bir-
birinden kopuktu. Oysa bir iç pazarýn oluþmasý,
sanayi ürününün daðýlýmý ve üreticinin malýný her
noktaya ulaþtýrabilmesi için artýk demiryolu yeter-
li deðildi ve karayollarýna ihtiyaç vardý.

Bir ulaþým uzmaný olan Thornbourg, Türkiye’yi
ziyaret edip bir rapor hazýrladý. “Türkiye aslýnda
40.000 küçük Türkiye’den oluþmaktadýr,” ifadesi-
ni kullanarak bu kopukluðu dile getirdi. Motorlu
araçlarýn hýzlý geliþimi, demiryollarýnýn karayol-
larý ile beslenmesi gereðinin, mevcut yollarýn çað-
daþ standartlara yükseltilmesini ve yeni yollarla
geliþtirilmesini bir ihtiyaç haline getirmiþti. Yeni
bir teknoloji, yeni idare, yapýlanma, yeni mevzuat
ve yepyeni bir hizmet anlayýþýný gerektiriyordu. Bu
gereksinim 1950 yýlýnda Karayollarý Genel
Müdürlüðü’nün kuruluþuyla sonuçlandý.

Türkiye Marshall Yardým

Planý’ndan saðlanan kredilerle

istikrarlý sanayileþme fýrsatýný

kullanamadý. 

Bu krediler ancak tarýmda

makineleþme adýmlarýný

atmaya yaradý.
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Liberal Hareket
Türkiye, 1950 yýlýndan itibaren yeni bir kalkýnma
hamlesine giriþti. Yabancý sermaye de dahil olmak
üzere özel teþebbüsün teþviki, dýþ yardýmlar, kredi
gibi kavramlar hiç olmadýðý kadar demokratik bir
ortamda tartýþýlmaya baþlandý. Yeni bir iktidar, dýþ
ticaret için olumlu koþullar, yeterli altýn ve döviz
rezervi, devam eden Marshall yardýmý, tarýmsal ve
madensel hammaddeye olan dýþ talep oldukça
olumlu bir görüntü çiziyordu. Bu olumlu koþullar-
dan verimli sonuçlar çýkartmayý amaçlayan iktidar,
dýþ ticaret rejimini Avrupa Tediye Birliði (EPU) ve
bunun dýþýnda kalan ülkeler olmak üzere iki
bölümde topladý. Daha sonra da Avrupa Ekonomik
Ýþbirliði Örgütü’nün (OEEC) isteði üzerine üye
devletlerle olan ticarete %60 oranýnda serbesti sað-
landý. Öte yandan sanayileþme politikasýnda da li-
beral tedbirlere yönelindi ve devletçilik reddedildi.
Yerli ve yabancý sermayenin Türkiye’de kurulan
sanayiye katýlmasýna yardým edilecek ve yeni kuru-
lan Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý aracýlýðýyla
özel sektör canlandýrýlacaktý. Uzakdoðu’daki yeni
bir geliþme de bu politikaya güç katacaktý.

Kore Savaþý
Doðu Bloku üyesi olan Kuzey Kore, 1950 yazýnda
aniden Güney Kore’ye saldýrýnca dünya heyecanla
ayaða kalktý. Çünkü bu savaþ Asya’nýn uzak bir
köþesindeki ikiye bölünmüþ küçük bir ülkenin iç
savaþý niteliðinden çok Doðu-Batý bloklarýnýn ilk
sýcak çatýþmasýydý. Baþka bir deyiþle komünizm,
kapitalizme meydan okuyordu. 

Büyük savaþýn sona ermesinden beþ yýl sonra,
dünya barýþý tekrar tehdit altýna giriyordu.
ABD hemen Birleþmiþ Milletler’i harekete geçirdi.
On altý Batý ülkesinin askerlerinden oluþan özel
Birleþmiþ Milletler Ordusu, Güney Kore’nin
yanýnda savaþa katýldý. Üç yýl süren savaþ
boyunca Türkiye de 5 bin kiþilik kara kuvvetiyle
bu ordunun önemli bir parçasýný oluþturdu.
Savaþýn getirdiði trajik olaylar bir yana, bu olay
Türkiye’ye dünya konjonktüründe önem kazan-
dýrdý. Savaþýn yarattýðý siyasal tercihler ortamý,
özellikle tarým ürünlerimizin ihracýnda artýþ yarat-
tý. Bunun yanýnda dýþ yardým ve kredilerin de
önünü açmýþ oldu.

O ana kadar demiryollarýna

verilen önem 50’li yýllarla

birlikte karayolu yapýmýna

yöneldi.



1923-1950
Arasýnda

GSMH ve
Sanayi

Kesiminin
Payý

ÝGM Ýstatistik Bülteni, Ocak 1962
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Yýl GSMH (Milyon TL) Sanayi Kesiminin Payý (%)

1923 925,6 13,6

1924 1.203,8 9,8

1925 1.525,6 9,5

1926 1.650,5 9,8

1927 1.471,2 12,6

1928 1.632,5 11,3

1929 2.073,1 9,6

1930 1.580,5 11,1

1931 1.391,6 12,3

1932 1.171,2 13,8

1933 1.141,4 15,9

1934 1.216,1 17,6

1935 1.310,0 17,8

1936 1.695,0 15,3

1937 1.806,5 16,2

1938 1.895,7 16,4

1939 2.063,1 18,0

1940 2.403,4 18,6

1941 2.992,3 19,3

1942 6.195,9 13,4

1943 9.231,7 0,7

1944 6.684,7 18,0

1945 5.469,8 16,0

1946 6.857,6 14,7

1947 7.542,6 15,2

1948 9.492,9 4,0

1949 9.054,4 14,9



Ýktisadi cihazlanmamýzý süratlendirmek... Adnan Menderes hükümetinin 29 Mayýs

1950 tarihindeki programýndan bir parçadýr bu. Bunun için ne yapmak lazým?

“Bütçede yatýrým nitelikli olan kýsmý mümkün olduðu kadar geniþletmek ve bunun

dýþýndaki bütün imkanlarýmýzý yalnýz ve yalnýz üretime yönelik teþebbüslere tevdi

etmek. Hususi teþebbüsün kendini hukuki ve fiili emniyet altýnda hissetmesini

saðlayacak bütün tedbirleri almak ve onun süratle geliþmesine yardým etmek.” Bu,

bugün de ihtiyaç duyduðumuz bir konudur.

Memlekette sermaye yok. Yabancý teþebbüs sermaye ve tekniðinden geniþ ölçüde

faydalanabilmenin þartlarýný tahakkuk ettirmek ve yapýlaný yerine getirmek gerekli.

Burada sayýlan bu hedefler gayet akýlcýdýr. Bir de devletin doðrudan doðruya iktisa-

di teþebbüslere giriþmesi veya murakebeci olarak iktisadi sahada üzerine vazifeler

almasý lazýmdýr. Ancak bu bir istisna teþkil etmeli ve ancak zorunluysa giriþimde

bulunmalýdýr. Bugün devleti iktisadi faaliyetin içinden çýkarmaya çalýþýyoruz.

1950’de Menderes’in hükümet programýnda devletin zaruret dýþýnda iktisadi hadi-

selerin içinde olmamasý tavsiye ediliyor. Bu zaruret bir türlü bitmemiþ durumda.

Ondan sonra bu hedeflerle gelen hükümetler yine devletçi politikalar uygulamaya

devam etti. Çünkü devletin dýþýnda sanayi kuran, sanayiyi bilen olmadý. Yeterli

altyapý da yoktu. Sanayi kurmak için elektrik, yetiþmiþ insan, giriþimci ve sermaye

birikimi yoktu.

Türkiye 1950’ye geldiði zaman iðneden ipliðe her þeyi dýþarýdan satýn alan bir ülkey-

di. Bir miktar dokuma, bir miktar iplik, bir miktar þeker, bir miktar demir yapýyor-

du ama onlar da kýsýtlý miktarlarda üretiliyordu. Cumhuriyet’in ilk 27 senesinde

sarfedilen gayretler ve Atatürk’ün baþta olduðu ilk 15 senelik dönemde o hýz ve

hevesle bir takým þeyler yapýldý. Ama savaþ hemen hemen bütün gayretleri sekteye

uðrattý. Savaþ çýkmasaydý, Türkiye daha fazla ilerlemiþ olacaktý. Varlýk Vergisi o

günkü þartlar içinde devletin her þeyi denetlemeye kalkmasýndan doðdu ama yan-

lýþtý. Eðer serbest ekonomi istiyorsanýz, -ki hedef odur- devletçiliði de beraberinde

yürütemezsiniz. Ama devletçiliði yürütmek mecburiyetinde iseniz -ki 50’li yýllara

gelinceye kadar da öyledir- o zaman devlet madem ki iktisadi olaylarýn içine gir-

miþtir, bir takým radikal tedbirler almak durumunda da kalabilir. Ama radikal ted-

birler ile ekonomiyi yürütmek mümkün deðildir. Onun için liberal ekonomi

taraftarlýðý Cumhuriyet’in baþýndan beri vardýr ve bugün de doðruluðu ortaya çýk-

mýþtýr. Zengin memleketlerin hangisine bakarsanýz bakýn, liberal ekonomiye sahip

olduklarýný görürsünüz. Sovyetler Birliði’nin neden çöktüðüne baktýðýnýz zaman

orada da ana nedenin ekonominin tümüyle devlet elinde toplanmasý olduðunu

görürsünüz.

1949’da Türkiye’ye çaðýrýlan Barker heyeti 1951’de raporlarýný verdi. 1950’de seçim

olmuþ, yeni gelen hükümet Barker Heyeti’nin iþine devam etmesini istemiþti. Rapor

böylece tamamlandý. Raporda çok enteresan kayýtlar vardýr. Türkiye’nin iktisadi

ilerlemesini yavaþlatan nedenlerin baþýnda reel gelirin düþük olmasý gelir. 1950’de

kiþi baþýna gelir 150 dolardýr. Böyle bir ülkede ne tasarruf olur ne de yatýrým.

Tasarruf olmadýðýndan kalkýnmanýn sadece dýþ kaynaklara dayanmasý gerekiyordu.

O da mümkün deðildi. Rapor, “Sýnai kalkýnmaya tarýmýn zararýna olacak þekilde

gereðinden fazla önem verilmiþtir” der. Bu, yatýrýmlarýn en uygun alanlara

yöneltilmesine yol gösterecek yeterli bir mekanizmadan mahrum olmanýn sonucu-

dur. Devletin izlediði mali politika satýn alma gücünün serbest bir þekilde mübade-

lesine ve geliþmesine engeldi. Ýþgücünün üretim verimliliðindeki artýþý, sanayi

ekonomisine ve devlet yönetiminin artan ihtiyaçlarýna ayak uyduramadý. Raporun

tavsiyesi aralarýnda bilhassa gýda maddelerinin bulunduðu, zirai maddeleri iþleyen

endüstri zümreleri, pamuk çýrçýrlama, küçük dökümhaneler, kalýp ve kaplama

makineleri, soba imalatý, basit tulumbalar, saban, çekiç, testere gibi hafif makine ve

alet imalatý, çimento, kiremit, tuðla, cam gibi inþaat malzemeleri imalatý, deri iþleri

ve kundura imalatý, mobilya kaplama ve kontraplak imal eden tahta iþleme sanayii,

basit eczalar, aþý ve serumlar, haþarat öldürücü maddeler ve benzerlerini imal etmek

üzere hafif kimya endüstrisi gibi yatýrýmlarýn yapýlmasýydý. Bunlarý yapýn derken de

Türkiye’de nelerin olmadýðý ortaya çýkýyordu. 

Bir de “Yapmayýn!” dedikleri vardý. Her çeþit lüks eþya, aðýr makine ve madeni eþya

endüstrileri, aðýr kimya endüstrisi, selüloz ve kaðýt gibi alanlarda yatýrým yapýlma-

masý isteðinin gerekçesi de þuydu: “Bütün bu alanlarda memlekette hammadde yok,

teknik ihtisas yetersiz, sermayeye ihtiyaç var, fazla yapýlacak mamule karþý kuvvetli

bir talep yok”. Eðer Türkiye bu rapora baðlý kalsaydý bugün çok geride olurdu.

Türkiye’nin kaderini tarýma, hayvancýlýða ve küçük sanayiye baðlý görmek yanlýþtýr.

Nitekim halkýn oylarýyla gelmiþ bulunan o günkü hükümet, buna itiraz etti. Dedi ki,

“Siz Türkiye’yi sanayileþmekten mahrum býrakýyorsunuz”.

1950’de Türkiye
SÜLEYMAN DEMÝREL
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6. Bölüm

SANAYÝDE
ÖZEL SEKTÖR
(1950-1960)



Ýki Sektör Yarýþýyor
Ýktisadi davranýþlara liberal fikirlerin hakim
olduðu 1950-1954 yýllarý arasýnda, iktisadi politi-
ka yeni bir görüþ ve anlayýþla ele alýndý. Demokrat
Parti iktidarýnýn ilk yýllarý, sanayide önemli bir
geliþime sahne oldu. Bu geliþimin çok daha hýzlý ve
güçlü olmasýnýn önündeki tek engel, tarým sek-
törünün sanayiden daha fazla önemsenmesiydi.
Halka yönelik politik söylemle büyük oranda oy
toplayýp, çok partili hayata kalýcý olarak geçilmesi-
ni saðlayan DP iktidarý, sanayi yatýrýmlarýndan
beklenen sonuçlar henüz alýnmadan geniþ halk
kitlelerini memnun etme yolunu tercih edince, sýnai
yatýrýmlarýn tamamlanmasý gecikti. Ýhracat, dýþ
yardým ve krediler, yoðun talep gören ithal mal-
larýnýn tedarikine ve tarýma kaydýrýlmýþken Kore
Savaþý’nýn sona ermesiyle eski haline dönen kon-
jonktüre baðlý olarak ihracat azalmaya baþladý. 

Böylece 1950 yýlýnda baþlayan ve halka geçici bir
refah ortamý saðlayan geliþme yýllarý 1954’te sona
erdi. 1950-1953 dönemindeki olaðanüstü olumlu
koþullar ve GSMH’nin yarýsýna yakýnýný saðlayan
bol tarýmsal ürün, yönetimde sonsuz kaynaklara
sahip olunduðu kanýsý uyandýrdý. Hükümet bu
koþullarýn geçici olduðunu gösteren verileri çeþitli
yollarla halktan saklamayý yeðledi. Oysa bu
dönemde, tedavüldeki para hacmi hýzla artmýþ, fi-
yatlarýn genel düzeyi yükselmiþ, üstelik sana-
yileþmede beklendiði ölçüde aþama kaydedile-
memiþti. 

Toprak Mahsülleri Ofisi aracýlýðýyla köylüden
yüksek fiyatla buðday alýp, düþük fiyatla ihraç
etme politikasý ayný yýl buðday ihracýnýn durma-
sýyla sona erdi. 
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Siyaset ve Sanayi
FETHÝ ÇELÝKBAÞ

1951 mali yýlýnda bütçe müzakerelerinde Demokrat Parti grup sözcülüðü yaptým.

Ardýndan Meclis tatile girdi. Menderes’in istifasýndan sonra hükümeti kurmakla

tekrar görevlendirildiðinde bana Ýþletmeler Bakanlýðý’ný teklif etti. Teþekkür

ederek, mazur görülmemi rica ettim. Çünkü hükümetin CHP ve Ýnönü’ye karþý

takip ettiði sert politikayý tasvip etmiyordum. Gazeteci Ahmet Emin Yalman’a

suikast giriþiminden sonra, hükümetin CHP’ye karþý politikasý deðiþip, normal bir

mecraya girdi. Bu kez Baþbakan Devlet Bakanlýðý önerdi ve kabul edip hükümete

girdim. Bu görevim oldukça kýsa sürdü (8 Nisan - 27 Mayýs 1953) çünkü Balýkesir

Milletvekili Enver Güreli’nin istifasýyla boþalan Ekonomi ve Ticaret Bakanlýðý’na

getirildim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlýðý’ndaki ilk günlerimde Ankara’dan uçakla Ýstanbul’a

gelmiþtim. Yeþilköy Havaalaný’nda Galatasaray Lisesi’nden sýnýf arkadaþým Doðan

Nadi ile Adnan Tüfekçioðlu beni karþýladýlar ve “Fethi seni bir tekstil fabrikasýna

götüreceðiz” dediler. Aksu Dokuma Fabrikasý’na gittik. Koskoca bir binaydý. Ama

bünyesinin ancak üçte birini dolduracak kadar makine vardý. Döviz verilmediði için

fabrikayý büyütemiyorlardý. Fabrikanýn sahibi Raif Dinçkök’tü. Ankara ile iþlerini

takip eden yetiþmiþ bir elemaný da vardý. Kendilerine “Ankara’da bana gelin, size

ihtiyacýnýz olan makineler için döviz tahsis edelim” dedim. Ve o tarihten itibaren

Türkiye’de sanayicilerimize ihtiyacý olan dövizi vererek geliþmelerine çalýþtým. Yün

imalatýnda çalýþan iþadamlarýmýza ihtiyaçlarýný Avustralya’dan karþýlamalarýný

tavsiye ettim. Yakýn geçmiþte bir dergiden öðrendiðime göre Altýnyýldýz Mensucat

firmasý bütün dünyada sadece 23 üyesi, Avustralya’da ise 400 üyesi bulunan birliðe

kabul edilmiþ. 

Yine Ekonomi ve Ticaret Bakanlýðý’ndaki günlerimde Cumhurbaþkanlýðý Genel

Sekreteri Nurullah Tolon 1957 seçimlerinde milletvekili seçilmiþti. Bana telefon

ederek “Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Hacý Ömer Aða’yý kabul etmenizi istiyorlar”

dedi. Ben de “Hemen gelsinler” dedim. Makam odasýnýn kapýsý açýldý. Dev gibi bir

cüssesi olan, iri yarý vücutlu, babacan biri geldi. Kahve söyleyip isteðini sordum. Bir

makine parçasýna ihtiyacý vardý. Derhal emir verdim ve kendisine dedim ki: “Ömer

Aða, size özel telefon numaramý vereceðim. Siz iþinizin baþýndan ayrýlmayýn. Bu

telefondan arayýn. Ýþinizi ben hallederim”. O da bana þöyle dedi: “Vekil Bey bunu

bir duyan olsa, sizin bize ortak olduðunuzu söylemez mi?” Aslýnda onun bu sözünde

bir gerçek payý vardý. Çünkü ben olmasam da devlet ona ortaktý. Çünkü o bir vergi

mükellefiydi. 

Ömer Aða ile dostluðumuz, rahmetli olana dek sürdü. Pek çok kez beni istediðim

kiþilerle birlikte Emirgan’daki Atlý Köþk’e davet etti. Bir keresinde bana çok

yardýmý olan Amerikan Yardým Heyeti Baþkaný’yla yemeðe gittik. Yemekten sonra

bize köþkü gezdirdi. Amerikalýnýn hanýmý “Biz buraya sadece mide ziyafetine deðil

göz ziyafetine de gelmiþiz” dedi. Köþkü ve içindekileri o kadar çok beðenmiþti.

Yine ayný bakanlýðým sýrasýnda Adana’ya da gitmiþtim. Güney Sanayi Fabrikasý’nýn

sahibi Ahmet Sapmaz beni farikasýna davet etti. Fabrikanýn kapýsýndan içeri girince,

makine seslerinden hoþlanan insanlar olarak gururlandýk. Fabrikayý gezdik.

Kendisini tebrik ettim. Ankara’ya dönünce Ahmet Sapmaz’dan bir telefon aldým.

Üzüntüyle, çýkan bir yangýnda bazý malzemelerin kullanýlamaz hale geldiðini söyle-

di. Durumu Baþbakan’a anlattým ve “Döviz ihtiyaçlarýný karþýlayýn” emrini aldým. 

Celal Bayar ve Hacý

Ömer Sabancý Nazilli

fabrikasýnda üretimle

ilgili bilgi alýrken.
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Ýç ve Dýþ Hareketlenme
II. Dünya Savaþý sonrasý dünya için yeni bir say-
faydý. Her ülke kendisini yeniden tanýmlýyordu.
Ekonomik anlamda yeni organizasyonlar ortaya
çýkmýþtý. Türkiye’de devletin kadrolarý daha önce
yaþadýklarýndan dolayý yabancý sermayeden
çekiniyordu. Yabancý sermaye dendiðinde
kapitülasyonlar ve zor dönemler akla geliyordu.
Dolayýsýyla yabancý sermaye giriþi konusunda çok
katlý filtreler kullanýldý. Oysa II. Dünya Savaþý
sonrasýnda kurulacak sanayilerin mutlaka yabancý
sermayeye ihtiyacý olacaktý. Dolayýsýyla da mevzu-
atta yabancý sermayeyi engellemeyecek düzen-
lemeler yapýlmasý istendi. Ýki kez tadil edildikten
sonra Yabancý Sermayeyi Teþvik Yasasý çýktý. 

Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý da, Türkiye kate-
gorisindeki birçok ülkede olduðu gibi Dünya

5 Haziran 1950 tarihli

Türkiye Sýnai Kalkýnma

Bankasý Yönetim Kurulu

toplantýsý tutanaðý.

General Electric Ampul Fabrikasý özel sektörde ilk yabancý sermayeli

yatýrýmlardan biri olarak sanayi tarihimize geçti. Müteþebbisi Vehbi

Koç’tu. Vehbi Koç 1947’de ABD’ye gidip bir takým fabrikalarýn kurul-

masýnda yabancý sermaye katkýsý almak için çeþitli þirketlerle temas

kurdu. Bunlardan biri de General Electric’ti. Vehbi Bey’in amansýz

ýsrarýyla General Electric karar verdi ve 1949 yýlýnda, Ýsmet Ýnönü’nün

Cumhurbaþkaný olarak imzasý bulunan özel bir kararnameyle General

Electric Ampul Fabrikasý kuruldu. 

Kurulan fabrika Türkiye’nin bütün ampul ihtiyacýný karþýlayacak 12

milyon adetlik kapasiteye sahipti. Firma ilk dönemlerinde zorluk çekti,

çünkü piyasa ithal mallarýyla doluydu. Ýthalatýn önlenmesi için güm-

rükler ayarlandý. Vehbi Koç’un hükümetlerle olan sýký temasý, fab-

rikanýn tam kapasite çalýþmasý imkanlarýnýn

araþtýrýlmasý ve o güne kadar ithalatçý olan

birçok kuruluþa distribütörlük verilmesiyle beþ

yýl içinde bu hedefe varýldý. 

Yaklaþýk 400 kiþilik istihdam yaratan fabrika o

zaman için oldukça büyüktü ve teknoloji

bakýmýndan da Türkiye’de bir ilkti. Bütün

makineleri ABD’den gelmiþti ama aþama

aþama üretimdeki bütün parçalarýn Tür-

kiye’de üretilmesine geçildi. Daha sonra

60’larýn baþýnda Philips ve Tekfen rakip

kuruluþlar olarak fabrikalarýný kurdular.

Yabancý Sermayeli Özel Giriþim
ERKUT YÜCAOÐLU
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O
smanlý Ýmparatorluðu’nda kurulan ilk ticaret

odalarý yabancýlara aitti. Ýstanbul’da açýlan

Avusturya-Macaristan, Ýngiliz, Fransýz, Ýtalyan,

Alman, Yunan, Amerikan ve Rus ticaret odalarý bunlarýn ilk

örnekleridir. Ýstanbul dýþýnda ise Ýzmir, Beyrut, Þam ve Selanik

gibi imparatorluk sýnýrlarýndaki belli baþlý ekonomik merkez-

lerde yabancý ticaret odalarý bulunuyordu. Osmanlý Ýmpara-

torluðu’nun dýþ ülkelerde ticaret odasý açma giriþimleri ise hep

sonuçsuz kaldý. Bab-ý Ali’nin oda kurma çalýþmalarý önce

ticaret ve sanayi ile ilgili farklý meclislerin oluþturulmasýyla

oldu. Hariciye Nezareti’ne baðlý Ziraat ve Sanayi Meclisi

bunlarýn ilkidir. Meclisin amacý ülkenin doðal kaynaklarý,

tarým, sanayi ve ticaretin geliþtirilmesi için yerli ve yabancý

uzmanlarla araþtýrma yapmak ve sonuçlarýný hükümete sun-

maktý. Meclisin adý kýsa süre sonra Meclis-i Umur-u Nafia

olarak deðiþti ve iþlevlerine eðitim ve öðretim çalýþmalarý da

eklendi. Kurum 1839 yýlýnda da Umur-u Ticaret ve Ziraat

Nezareti’ne baðlandý. 1843’te Maliye Nezareti’ne baðlandý

ve faaliyetine Ziraat Meclisi adý altýnda devam etti. 1845’te ise

Ticaret Merkezi’ne baðlandý. 1864 yýlýnda Islâh-ý Sanayi

komisyonu ve 1876 yýlýnda da Meclis-i Ticaret ve Ziraat kurul-

du. Bu meclisin kuruluþ amaçlarý arasýnda, gerekli

görülen yerlerde baþka sanayi ve ticaret cemiyet-

lerinin kurulmasý da vardý. Kurulmasý planlanan

kurumlar oda olarak deðil, cemiyet olarak ifade

edilmiþti ama sanayi ve ticaret odalarýnýn kurul-

masýnda önemli rol oynadýlar. Sanayi ve ticaretle

ilgili cemiyetlerin ayrý ayrý düþünülmesi, daha baþýn-

dan beri sanayi ve ticaret odalarýnýn birbirinden

baðýmsýz örgütlenmelere gerek duyduðunu gösterir.

Meclis-i Ticaret ve Ziraat kurumu yalnýzca ticaret

cemiyetleri kurmuþtur. 

Osmanlý Devleti’nde kurulan ilk yerli Ticaret Odasý,

19 Ocak 1880’de kurulan Dersaadet Ticaret

Odasý’dýr. Bundan kýsa bir süre sonra, 7 Temmuz

1880’de ise Dersaadet Sanayi Odasý kuruldu.

Fakat bu oda ancak iki yýl sonra faaliyete geçti.

1889’da ticaret, sanayi ve ziraat odalarý bir þemsiye

altýnda toplandý. Bu sýrada ülkedeki odalarýn sayýsý 100’e yak-

laþmýþtý. Bu sayý 1908 yýlýnda 160’ý aþtý. Ancak çeþitli neden-

lerle birkaç önemli kent dýþýnda odalar varlýklarýný sadece

kaðýt üzerinde sürdürdüler. Tüccarýn veya sanayi kuruluþ-

larýnýn odalara kayýt olma zorunluluðu yoktu. Odalar bilgi,

deneyim ve kadro eksikliði gibi sorunlarýn yaný sýra yabancý

ticaret odalarýyla da baþa çýkamadýklarýndan bir türlü etkin

kurumlar haline gelemedi. 1910 yýlýnda gerçekleþtirilen bir

düzenlemeyle Ziraat Odasý, Ticaret ve Sanayi Odasý’ndan

ayýrýldý. 

Cumhuriyet’in ikinci yýlýnda çýkarýlan 655 sayýlý Ticaret ve

Sanayi Odalarý Kanunu ile odalar tüzel kiþilik kazandý. Ayný

zamanda odalara üye olma zorunluluðu da getirildi. Odalar

20’li yýllarda ekonominin nabzýný tutan kurumlar olarak ya-

þarken, 30’larda devletçiliðin egemen olmasýyla etkinliklerini

yitirmeye baþladýlar. 1943 yýlýnda yürürlüðe giren 4355 sayýlý

kanunla üzerilerindeki hükümet etkisi daha da yoðunlaþtý.

Ancak 1950’de çýkan 5590 sayýlý kanunla, odalar tekrar özel

kesimin sözcüsü haline gelebildi. Bu kanunla, ticaret odalarýn-

dan baðýmsýz sanayi odalarýnýn da kurulmasý gündeme geldi.

Ýstanbul
Sanayi
Odasý’na 
Doðru
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Bankasý’nýn çizdiði prototip üzerine kuruldu. Bu
bankanýn sermayedarlarý arasýnda Dünya Ban-
kasý’nýn yan kuruluþlarý da vardý. Mümkün olduðu
kadar, ilgili ülkenin ön plana çýkmýþ sanayicilerinin
de bankaya ortak olmalarý istendiðinden Sýnai
Kalkýnma Bankasý da böyle bir yapýyla ortaya çýk-
tý. Bankanýn esas iþlevi, Dünya Bankasý’ndan alýna-
cak kredileri sanayi teþebbüslerine kullandýrmak,
yabancý sermayeyle ortak projelerin hayat bulmasý
için fizibilite çalýþmalarý ile destek vermekti. 

Yine de 50’li yýllarda sanayiden çok tarým cazip
oldu. Traktör, mekanizasyon, gübre gibi girdiler
tarýmsal üretimi artýrdý. Þehirler kalabalýklaþ-
maya, inþaat sektörü çok kârlý bir faaliyet alaný
haline gelmeye baþladý. Ticaret ve müteahhitlikle
sermaye biriktiren giriþimci kesim, özel bankalarýn
kurulmasýna yol açtý. Akbank, Pamukbank,
Demirbank, Yapý ve Kredi ve Garanti gibi
bankalar bu yýllarda kuruldu. Artýk büyük holding-
lerin temelleri atýlabilirdi. 

Anadolu’dan Ýstanbul’a doðru yoðun sermaye
göçünün baþlamasý; Çukurova’da, Ankara’da ve
Anadolu’nun diðer kentlerinde belli bir sermaye
birikimine ulaþan müteahhitlerin, tüccarlarýn ve
diðer iþadamlarýnýn geleceði Ýstanbul’da görmeye
baþlamasýyla oldu. 

Kýrdan kente doðru büyük bir göç baþladý. Yine de
1950’ler özel yasal uygulamalarla önü açýlan ilaç
fabrikalarýnýn çoðaldýðý, Kavel Kablo, Türkay
Kibrit fabrikalarýnýn, Arçelik’in, Türk Traktör’ün,
Unilever-Ýþ’in ve birçok kamu iktisadi teþek-
külünün kurulduðu bir dönem oldu. 

Sanayiye Özel Bir Oda
Ýstanbul Sanayi ve Ticaret Odasý 12 Ekim 1951
tarihinde Istanbul milletvekilleriyle bir toplantý
yaptý. Tüccar ve sanayicilerin sorunlarý ayrýntýlý bir
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biçimde konuþuldu. Hem tüccar hem de
sanayicilerin çözülmesini istediði birçok
sorunu vardý. Oda Meclisi’nin bir yýl sonra
yaptýðý 30 Mayýs 1952 tarihli toplantýda yedi
yüz dolayýnda sanayici üyenin önerisiyle tari-
hi bir karar alýndý ve Ýstanbul Sanayi Odasý
yaklaþýk bin üyeyle ayrý bir kurum olarak res-
men kuruldu. 

Kuruluþundan çok kýsa bir süre sonra liberal
politikalardan vazgeçilmesi, Ýstanbul Sanayi
Odasý’na geniþ yetkiler ve önemli görevler
yükledi. Bir kamu kuruluþu niteliðinde çalýþ-
maya baþlayan Ýstanbul Sanayi Odasý, önce-
likle sanayi kuruluþlarýnýn hammadde ve
yardýmcý iþletme maddeleri gereksinimlerine
göre bakanlýk tahsislerini daðýtmakla
görevlendirildi. Bunun yanýnda Odalar
Birliði’nin kriterlerinin ciddiyetle uygulan-
masýný da Ýstanbul Sanayi Odasý saðladý. 

Adnan Menderes yurt gezisi yaparken heyetiyle Kayseri’ye geldiðinde fabrikadan

torba torba þeker almýþlar ve Muþ’a öyle gitmiþler. Muþ’ta Adnan Menderes konuþ-

ma yaparken halka “Size Kayseri’den þeker getirdik” deyip o þekerleri daðýtmýþ.

Halk “Biz de fabrika isteriz” diye cevap verince, bir heyet kurup Ankara’ya yolla-

malarýný söylemiþ. Heyet Ankara’ya gelince Adnan Bey onlara “Ne fabrikasý isti-

yorsunuz. Þeker mi, tekstil mi, çimento mu? Hazine’de bir Kemal Bey var. Gidin

ona sorun. Hangisini isterseniz o fabrikayý yapalým” demiþ. Onlar da bana geldiler,

“Efendim Sayýn Baþbakan ve Cumhurbaþkaný söz verdi. Bu üç fabrikadan birini bize

verecekler. Hangisini isteyelim?” diye sordular. Ben de onlara “Yazý tura atýn”

dedim. 

Bu aný Türkiye’nin nasýl idare edildiðini gösterir. “Söylediðimden alýnmayýn ama 20.

yüzyýlda yatýrým böyle yapýlmaz. Siz memleketinizin þartlarýný incelersiniz. Orada

hangi sanayinin hammaddesi, yan girdileri oradan saðlanabilir, ürünü nereye sata-

bilirsiniz, pazarýnýz ne, mesafeniz ne, bu maliyete ne ekliyor, fiyat politikanýz ne ola-

cak, ithalata karþý rekabet edebilecek misiniz, ne gibi teþvik ve tedbirler istiyor-

sunuz, maliyetinizi ucuzlatmak için ne yapmak gerekir? Bunlar ‘fizibilite’ denen bir

raporda toplanýr, incelenir, bakýlýr. O raporda en uygun þartlar hangi sanayiyi gös-

teriyorsa o seçilir” dedim. 

Bir baþka örneði de dövizin son derece kýt olduðu, hiçbir dýþalým yapamadýðýmýz

zamanlarda yaþadým. Döviz komitesinde Fatin Rüþtü Bey, ben ve Maliye Müsteþarý

rahmetli Mehmet Hizmen konuþuyorduk. Fatin Rüþtü döviz kurundan bahsetti.

Oysa hiç paramýz yoktu. Olmayan dövizin kurundan bahsediyordu. Döviz yoksun-

luðumuz o kadar büyüktü ki, Cumhurbaþkaný Londra Havaalanýna inerken, onun

alana iniþ parasýný güç bela bir yerlerden toplayýp bulmuþtuk. Fatin Bey ise elinde-

ki listeden Baþbakan’ýn emri olarak nereye ne kadar döviz verileceðini söylüyordu.

Hazine’de hiç döviz kalmadýðýndan haberi yoktu!

Ýstanbul Sanayi Odasý, 

1952 yýlýnda Vakýf Han’ýn 

üst katýndaki birkaç odada ve

çok dar bir kadroyla 

çalýþmaya baþladý.

Hazine’deki Kemal Bey
KEMAL KURDAÞ
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Liberalizm Askýda
Hükümet 1954 yýlýndan itibaren gittikçe artan bir
hýzla liberal sistemden uzaklaþmak zorunda kaldý.
Özellikle ithalat serbestisi büyük bir sorun halini
almýþtý. Ekonomik hayata müdahale zorunlu
görünüyordu. Servetin el deðiþtirmesine yol açan
olaylardan biri de 6-7 Eylül Olaylarý oldu.
Atatürk’ün Selanik’te doðduðu eve saldýrý
yapýldýðýna dair yalan bir haberin yayýlmasýyla
ayaklananlar gayrýmüslimlere ait iþyerlerini talan
etti. Bu olay beraberinde o güne kadar yabancý fir-
malarýn temsilciliklerini, acentalýklarýný elinde
tutan azýnlýklarýn bir kýsmýnýn Türkiye’yi terket-
melerini ve bu acentalýklarýn Müslüman Türk tüc-
carlarca devralýnmasýný getirdi. 

1956 yýlýnda, savaþ yýllarýnýn Milli Koruma
Kanunu yeniden devreye girdi. Ýç ve dýþ ticaret
baþta olmak üzere bütün iktisadi faaliyetler devlet

kontrolüne tâbi oldu. Kaynaklarýn tükenmesi,
piyasa ve döviz fiyatlarýnýn artmasý hem dýþsatýmý
hem de yatýrýmlarý tehlikeye sokacak düzeye
gelince zor günlerin yaþandýðý bir döneme girildi.
IMF’ye yapýlan baþvuru sonrasýnda çok sert
koþullar karþýlýðýnda dýþ destek saðlandý. Bu dar-
boðazý aþmak için 4 Aðustos 1958 tarihinde ‘Ýkti-
sadi Ýstikrar Programý’ kabul edildi. Beþ yýlda
yüzde 800 oranýnda artýþ gösteren dýþ ticaret açýðý,
ihracatý artýrýp, ithalatý azaltmak zorunluluðunu
getirmiþ, ulusal bir tasarruf politikasýný þart koþ-
muþtu. Bu çaba belli alanlarda baþarý saðladý.
IMF’ye çok geç ve koþullar en olumsuz hale
geldiðinde baþvurulmuþtu. Genel fiyatlar önemli
ölçüde düþürüldü ama sýkýntý sürdü ve 1959’da
program terkedilince tam anlamýyla bir durgunluk
baþ gösterdi. Bu tutum ve sonucu bir anlamda son-
ralarý da makro ekonomimizin temel özellik-
lerinden oldu.

Celal Bayar Unilever-Ýþ

Fabrikasýnýn açýlýþýnda (1953)
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Ticaretten Sanayiye
ÞABAN ÇAVUÞOÐLU

1950’li yýllarda ülkeye sanayi mamullerinin girmesini önleyecek gümrük duvarlarý

örülmüþtü. Bunu gören iþadamlarý sanayiye soyunma ihtiyacý duydu. Bunlardan biri

de bizdik. Önce 1952-53 yýllarýnda, Haliç önlerinde küçük bir atölye denemesi yap-

týk. Biz aile olarak üretici deðil, tüccardýk. Ýthal boyalarýn toptan satýþýný yapardýk.

Anadolu’da kurulmuþ ticari iliþkilerimizi bizim için birer satýþ noktasý olarak

gördüðümüzden, ürettiðimiz mamulleri onlar aracýlýðýyla kolaylýkla satabileceðimizi

gördük. Ýki iktisatçý kardeþ olarak bilgilerimizi pazarlama stratejisine dahil ettik ve

boya üretimine baþladýk. Tecrübemiz yoktu. Üretimde kullanacaðýmýz mühendis

yoktu. Kimya mühendisi vardý fakat boyadan anlayan mühendis yoktu. Bu zorluk-

larý aþarak Haliç Feneri’ndeki imalathaneyle Alibeyköy’deki fabrikayý kurmanýn

heyecanýný yaþadýk. O zaman Alibeyköy ve Kaðýthane derelerinin arasýndaki bölge

sanayinin kurulmasý için teþvik edilmiþti. Sanayinin kurulmasý için üç temel

gereklilik vardýr: Yol, su ve enerji. Bunlarýn hepsi de þehrin içindeydi. Bugün bazý

bölgelerin batmýþ olmasýnýn sebebi de o zamanlar yol, su, elektrik olmamasýydý.
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Odakule
ÝSO, 6-7 Eylül olaylarýndan hasar görmüþ yapýlar-
dan biri olan Kalman Pasajý’ný satýn alan Ziraat
Bankasý ile temasa geçti ve burayý satýn aldý.
Odanýn amacý Türkiye’deki sanayinin neler yap-
týðýný halka duyurmak için sürekli bir sergi alaný
oluþturmaktý. Uzun tartýþmalar sonunda alýnan
pasaj, etrafýndaki dört binanýn da alýnmasýyla
büyük bir projeye uygun hale getirildi. Ýstanbul’un
en yüksek binalarýndan biri olan Odakule’nin
inþaatý yükselirken, kule Ýstanbul Sanayi Odasý’nýn
simgesi haline gelmeye baþladý. 

1950’den hemen sonra Menderes yönetimi Ýnönü yöneti-

minin gözü gibi baktýðý, çok dikkatle muhafaza ettiði döviz

rezervlerini hiç bitmeyecekmiþ gibi harcamaya baþladý ve

korkunç bir tüketim toplumu haline geldik. 1950 ile 1954

arasýnda herkes tüketimin ne olduðunu keþfetmeye baþladý.

Bu arada Marshall Planý neticesinde tarým devrimi de

yaþandý. Ýnsanlar hýzlý bir þekilde zenginleþmeye baþladý ve

Adana civarýnda ‘Hacý Aða’ denen yeni bir sýnýf türedi. Bu

terim, Adana ve civarýnda tarýmla uðraþan insanlarýn hýzla

zenginleþmeleri ve kazandýðý paralarý Ýstanbul’da, Adana’da

pavyonlarda yemelerinin simgeleþtirilmesiydi.

1950’de hiç olmadýðý kadar hýzlý bir geliþim yaþadýk. Çünkü

hazinede döviz vardý ve hesapsýzca harcanýyordu. 1950 model

yepyeni bir araba 9500 liraya satýlýyordu. 1954’te ben

Ýsveç’ten döndüðümde kimse bana iþ vermedi. Sanayi diye bir

kesim yoktu. Herkes tüccardý. Ben teknik bir iþ arýyordum.

Bulamayýnca mecburen kendim bir iþ kurma fikrini geliþtir-

meye baþladým. Diplomam yoktu. Bir diplomaya ihtiyacým

vardý. Araþtýrmalarýmý sürdürürken genç bir adamla tanýþtým.

Adý Üzeyir Garih’ti. 

Bu tanýþma hayatýmda bir dönüm noktasý oldu ve Üzeyir

Garih’le beraber Alarko Kollektif Þirketi’ni kurduk.

Hedefimiz sanayici olmaktý. Önce ufak çapta tesisatlar yap-

týk. Kalorifer tesisatlarý, ýsýtma tesisatlarý gibi küçük müteah-

hitlik iþleriyle çalýþmaya baþladýk. Bankalar Caddesi’nde Vefa

Han’da tek bir oda kiraladýk. Ýki masa, üç iskemle ve sýfýr ser-

mayeyle iþe baþladýk. Hiç üretimimiz yoktu. Piyasada o zaman

büyük ithalat iþlerinde kendini göstermiþ olan Koçtaþ vardý.

Onlar malzeme ithal ediyorlardý. Biz de onlardan kredi ile

malzeme satýn alýp tesisatý yapýyor, bitirdiðimizde Koçtaþ’a

borcumuzu ödüyorduk. Zamanla Koçtaþ’ýn en büyük müþte-

rilerinden biri olduk. Yurt dýþýndan ithalat yapamadýðýmýz

Türkiye’nin Çýkarý, 
Benim de Çýkarým
ÝSHAK ALATON
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için yurt içinde imal edilmeyen vantilatör, sýcak su kazaný gibi bazý mallarý imal

etmeyi düþündük. Böylece 1955 yýlýnda Tophane’de ufak bir hanýn bodrumunda

imalata baþladýk. 

Menderes yönetiminin Hazinedeki rezervleri har vurup harman savurarak harca-

masýyla Türkiye birdenbire sýkýntýya düþtü ve hiç mal ithal edemez oldu. Ýthalat

kýsýtlanýnca da doðal olarak karaborsa ortaya çýktý. Milli Koruma Kanunu yürürlük-

teydi ve o da büyük bir problemdi. 1955 yýlýndan sonra ikame endüstrisi dediðimiz

ithal edilemeyen cihazlarýn imalatý yolunda sanayi geliþmeye baþladý. Bunu yakýn-

dan takip ettik. Giderek atölyelerimiz dar gelmeye baþladý. Daha fazla imalata

yönelmemiz gerekiyordu. Böylece ilk fabrikamýzý yapma zamaný geldi. Sýnai

Kalkýnma Bankasý’yla temasa geçtik. Rami’de Uzel Fabrikasýnýn arkasýnda 14

dönüm ufak bir arsayý senetle ve az bir peþinatla satýn aldýk. Tapuyu þirketin üze-

rine geçirdik. Sýnai Kalkýnma Bankasý’na gittik ve “Bu arsa üzerine bir fabrika inþa

etmek istiyoruz” dedik. Ýki ay süren tartýþmalar neticesinde bize çok büyük bir kredi

çýkardýlar. 

1961 yýlýnda aldýðýmýz kredi 225 bin liraydý. Bu krediyi peyderpey alarak Rami’deki

fabrikayý bitirdik. Politik yönleri olan þirketler ürettikleri malýn ithal edilmesini

engelleme yolunda Ankara’ya baský yapabiliyorlardý. Biz bu yola girmedik. Hiçbir

zaman Ankara’ya gidip de “Biz radyatör imal ediyoruz. Siz onun ithalini yasaklayýn”

diye bir isteðimiz olmadý. Baþkalarý bunu yaptý. Ama biz bunu yanlýþ bulduk. Ben

Ýsveç’te yaþamýþ olmanýn derslerini alarak geldiðim için bunun yanlýþ olduðunu

hissedebiliyordum. “Eðer biz ithalatý kesersek yurtiçindeki fiyatlar anormal yükselir

ve rekabet imkanlarýna sahip olamayýz. Teknolojimizi

geliþtiremeyiz. Bütün yaptýklarýmýzý satabileceðimize göre

teknolojiyi geliþtirme mecburiyetimiz ortadan kalkar. Bu

tuzaða düþmemeliyiz” diyordum. 

Fakat arkadaþlar ayný fikirde deðillerdi. Çünkü kýsa

yoldan zengin olmanýn cazibesini gözardý etmek istemi-

yorlardý. Kýsa yoldan zengin olmanýn cazibesi onlarý yanlýþ

kararlara götürdü. “Sen niçin kendi çýkarlarýna ters laflar

ediyorsun?” dediklerinde, “Evet, kýsa vadeli çýkarlarýma

aykýrý. Fakat Türkiye’nin uzun vadeli çýkarlarý benim de

çýkarlarým. Türkiye’nin ekonomisi saðlýklý bir þekilde

geliþecekse artýk on yaþýna gelmiþ çocuðun aðzýndaki em-

ziði atmamýz lazým. Büyümenin zamaný geldi” dedim. Biz

ithal parça çok kullandýk. Fakat bunun yanýnda teknolojiyi

de ithal etmenin gerekli olduðunu düþündük ve yurtdýþý

temaslarýmýz her zaman çok aktif oldu. Yurtdýþýndaki

üreticilerle yakýn iliþki kurduk. Onlarýn teknolojisini

Türkiye’ye getirmenin çok önemli olduðuna inandýk ve

kopyalama yerine onlarla birlikte teknoloji geliþtirmenin

daha saðlýklý, daha akýlcý olduðuna inandýk.
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Boya ve Kimya
50’li yýllar birçok sanayi dalýnda ilk teþebbüslerin
gözlendiði bir dönem oldu. Örneðin 1954 yýlýnda
Durmuþ Yaþar ve oðullarýnýn kurduðu DYO, öncü
üreticilerden biri olarak boya sektörüne sýnai nite-
lik kazandýrdý. Ayný yýl üretime baþlayan Marshall
ve iki yýl sonra Bitlis Grup bünyesinde yeralan
Polisan da sektörün öncülerinden oldular. Sektör,
bunlarýn dýþýnda Yasaþ, ÇBS, Akzo-Nobel,
Bayraklý, Ishakol, Boyataþ, Betek gibi büyük
ölçekli firmalar ve yüzlerce küçük üreticiyle kýsa
zamanda büyüdü ve bu alanda ülkenin kendine
yeterliliðini saðladý. Çeþitli dalgalanmalara rað-
men ortalama %12 yýllýk büyüme hýzý gösteren
sektör, 90’lý yýllarýn ortalarýnda Avrupa boya üre-
timinin %5,6’sýný gerçekleþtirir hale geldi. 

Yine 50’li yýllarýn ortalarýnda atýlan temellerle
geliþen kimya sanayii; ilaç, tekstil ve deri yardýmcý
maddeleri üreten yabancý firmalarýn yatýrýmýyla

baþlayýp, 80’li yýllarda dýþa açýlmayla yüksek bir
büyüme hýzýna ulaþtý. Yaþam standartlarýnýn
deðiþimi ve tüketici zihniyetinin oluþmasýyla sonra-
ki yýllarda kimya sektöründen en çok beslenen dal-
lardan biri de kozmetik sanayii oldu.

Dýþ Dünyanýn Telkini
IMF ve Dünya Bankasý tarafýndan Türkiye’ye
telkin edilen düþünce þuydu: Türkiye bir tarým
ülkesidir. “Karþýlaþtýrmalý Üstünlükler teorisi, her
ülke ne konuda avantajlýysa o alanda yoðunlaþ-
malý; enerjisini o alana harcamalý, baþka bir iddia
ile ortaya çýkmamalý” görüþünü savunuyordu.
Dolayýsýyla, bütün raporlar tarýmý geliþtirmemizi;
ihracata dönük tarým yapmamýzý, bu tarým ürün-
lerini kullanacak gýda ve tekstil gibi bazý sanayiler
kurmamýzý öngörüyordu. 

Türkiye bu görüþe katýldý ve Dünya Bankasý’yla
ciddi altyapý projelerini paylaþtý. Kapitalist geliþ-



1958 devalüasyonundan sonra yatýrýmlarýn daha sistemli olarak takibinin ve dýþ

finansmanýnýn saðlanmasý düþüncesi ile ‘Envestisyon Pragram Komitesi’ kurulmuþ-

tu. Bu Komite’nin üyeleri önemli yatýrýmcý kurumlarýn genel müdürleri ile Dýþiþleri

ve Maliye Bakanlýðý üst düzey yöneticileri idi. Komite’nin Baþkaný Dýþiþleri

Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hasan Esat Iþýk’tý, üyelerden biri de Elektrik Ýþleri

Etüd Ýdaresi Genel Müdürü Ýbrahim Deriner Bey’di. Komite’nin sekreteryasý

kurulmuþ olmadýðý için o görevi Elektrik Ýþleri Etüd Ýdaresi’nin yapmasý uygun

görülmüþtü. O yýllarda ben ve Turgut Özal o Ýdare’de çalýþýyorduk, Genel Müdür

Bey bizi de Komite toplantýlarýna götürürdü. Bu toplantýlarda konuþmalarla ilgili

notlarý biz tutardýk.

1959 yazýndan sonra Türkiye’ye daha önemli dýþ yardým gerekiyordu ve Batý

Almanya’nýn bu yardýmý yapmasý söz konusu idi. Bu düþünce ile Batý Almanya

Ekonomi Bakaný Prof. Erhard Türkiye’ye davet edilmiþti. Ondan talep edilecek

yardýmý belirlemek gayesiyle bir yatýrým programý oluþturulmasý iþini Komite adýna

ben ve Turgut Özal yürütüyorduk. Prof. Erhard Ýstanbul’a geldi ve Þale Köþkü’nde

Türk yetkililerle toplantýlar yapýldý. Zamanýn Baþbakaný Adnan Menderes ve dýþ

ekonomik iliþkilerden de sorumlu olan Dýþiþleri Bakaný Fatin Rüþtü Zorlu ve bir

kýsým üst düzey bürokrat bu toplantýlara katýldýlar. Prof. Erhard’a hazýrladýðýmýz

rapor sunuldu. Herhalde Prof. Erhard bir yatýrým programý yerine geniþ kapsamlý

bir kalkýnma planýnýn daha yararlý olacaðýný söylemiþ olmalý ki, uluslararasý tecrü-

beli bir yabancý uzmanýn o zamanki hükümete müþavirlik yapmasý gündeme geldi.

Sonuç olarak dünyaca çok iyi bilinen ekonometri ve planlama uzmaný Prof.

Tinbergen ile görüþmeler yapýldý. Prof. Tinbergen þöyle demiþti: “Ben devamlý

olarak Türkiye’de kalamam. Fakat bir yardýmcým devamlý olarak Türkiye’de kala-

bilir ve onunla planlama çalýþmalarýný yürütebiliriz.” Böylece Dr. Kopman ve Prof.

Tinbergen 1960 baþýnda Ankara’ya geldiler ve kalkýnma planý hazýrlanmasý çalýþ-

malarý fiilen baþlamýþ oldu. 

Prof. Tinbergen’in düþüncesi on yýllýk kalkýnma planý hazýrlanmasý idi. O sýrada

Turgut Bey askere gitti. Dolayýsýyla Nisan 1960’tan itibaren ben, Prof. Tinbergen ve

Dr. Kopman ile bu çalýþmalara baþladým. 27 Mayýs 1960’ta askeri müdahale oldu.

Yeni kurulan hükümet de Prof. Tinbergen’in çalýþmalarýna devam etmesini arzu etti

ve biz de baþladýðýmýz planlama çalýþmalarýný ayný þekilde sürdürdük.

Planlý kalkýnma fikri özellikle 27 Mayýs’tan sonra aðýrlýk kazandý. Siyasal Bilgiler

Fakültesi’nde bir grup hoca, o zaman Baþbakanlýk Müsteþarý olan Albay Alpaslan

Türkeþ, daha önce Ýstatistik Genel Müdürlüðü de yapmýþ olan Devlet Bakaný Þefik

Ýnan ve Baþbakanlýk Murakabe Heyeti Baþkaný olan Muhlis Ete planlama örgütü

kuruluþu için farklý yasa taslaklarý geliþtirmiþlerdi. Ben konumum itibariyle, zaten

fiili olarak planlama çalýþmasýnýn içinde olduðum için, bütün bu çalýþmalardan ha-

berdardým. DPT’nin kurulmasýna giden yola böyle çýkýldý.

25 Nisan 1955’te 

120 milyon liraya mal olan

Hirfanlý Barajý’nýn temeli

Baþbakan Adnan Menderes 

tarafýndan atýlýyor.

Planlamaya Giden Yol
AYHAN ÇÝLÝNGÝROÐLU
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menin tarýmsal da olsa, sýnai de olsa altyapýya
ihtiyacý olduðu kesindi. Demiryolu aðý olmasýna
raðmen karayolunu geliþtirme önerisi ortaya atýldý.
Böylece otomotiv sanayiinin zemini oluþacaktý.
Ama bunun için de enerji üretmek gerekiyor, baraj-
lar yapma mecburiyeti doðuyordu. 

Böylece, 1950’li yýllarda daha çok
altyapý eksikliði ön planda oldu.
Dünya Bankasý’nýn finansmaný bu
yýllara damgasýný vurdu, fakat bu
kaynak sanayiden çok, altyapý
düzenlemelerine kaydý. Barajlar,
karayollarý, elektrik santralleri ku-
ruldu, PTT ile haberleþme yaygýn-
laþtý, havaalanlarý ve limanlar inþa
edildi. Dolayýsýyla, 50’li yýllar, son-
raki dönemde geliþecek sanayinin
altyapýsýnýn kurulduðu yýllar oldu. 

Avrupa
1957’de, Batý Avrupa’nýn altý ülke-
si: Almanya, Fransa, Italya,
Hollanda, Belçika ve Lüksemburg
Roma Antlaþmasý’ný imzalayarak
bir ekonomik bütünleþme hareketi
baþlattý. Bu hareketin ilk aþamasý
gümrük birliði, nihai amaç da
siyasal birlikti. Gümrük Birliði’nin
kurulmasý, aralarýndaki mal ve
hizmet alýþveriþinde her türlü dýþ
ticaret engelini adým adým ortadan
kaldýrmak ve dýþ dünyaya karþý
ortak bir gümrük tarifesi uygula-
mak, ortak bir tarým politikasýný
yürürlüðe koyarak tarým ürünlerinin
serbest dolaþýmýný saðlamak, emek
ve sermaye hareketlerini serbest-
leþtirmekle ilgili mevzuatý bir-
leþtirmek gibi yollarla gerçekleþti-
rilecekti.

II. Dünya Savaþý sonrasýnda geliþtirilen belli baþlý
Batý kurumlarýna katýlan Türkiye, baþlangýcýndan
itibaren bu harekete ilgi gösterdi. Türkiye, söz
konusu ülkelerle sadece ayný Batý kurumlarý içinde
iþbirliði yapmakla kalmýyor; ayný zamanda sýký

SEYHAN

SARIYAR

TUNÇBÝLEK

ÇATALAÐZI
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Enerji altapýsýnýn temeli olan 

baraj ve santraller



ticaret iliþkilerini de sürdürüyordu. Ayný pazarda
Türkiye’ye rakip olan Yunanistan’ýn topluluða
baþvurusunu 31 Temmuz 1959’da Türkiye’ninki
izledi.

Aralýk 1964’te yürürlüðe giren Ankara Anlaþmasý
ile Türkiye de Yunanistan gibi, topluluða Batý
Avrupa’daki altý üyenin taþýdýðý tam üye statüsüyle
deðil, ortak üye statüsüyle katýldý. Tam üyelikten
farklý bir statü olan ortak üyelikte, topluluða karþý
üstlenilen sorumluluk ve yükümlülük tam
üyeninkinden daha azdý ve topluluðun saðladýðý
yararlar ile karar alma mekanizmasýna katýla-
bilme olanaklarý sýnýrlýydý.

27 Mayýs 1960
1950’lerin baþýndan beri sürdürülen politikalar on
yýllýk dönemin ikinci yarýsýnda olumsuz sonuçlar
ortaya koymaya baþladý. 1957 yýlýnda þiddetli bir
siyasi çekiþme altýnda yapýlan olaylý erken seçimde
DP’nin oy oraný %47,7, CHP’nin oy oraný ise
%40,8 oldu. DP, milletvekili sayýsý olarak meclis-
teki durumunu korumuþ fakat oylarý bir önceki
seçime göre azalmýþtý. 

Devalüasyonun toplum üzerindeki olumsuz etkileri
ve iktidara karþý sesini yükselten CHP liderliðinde-
ki muhalefet, Menderes hükümetini sarsmayý
sürdürünce, demokrasi vaadiyle iktidara gelen DP,
bir takým baskýcý politikalara yöneldi. 9 Ocak
1958 günü Adnan Menderes þu açýklamayý yaptý:
“Muhalefetin zorlaya zorlaya bizi bazý tedbirler
almaya mecbur etmeleri, demokrasiye uygun neti-
celer deðildir. Eðer onlar zorlamasalardý, bugün
beðenmedikleri birçok kanunun çýkmasýna imkan
yoktu.” Muhalefetin karþý çýktýklarýnýn baþýnda
radyonun hükümetin propaganda aracý gibi kul-
lanýlmasýna olanak saðlayan kanun geliyordu.
Bunu Vatan Cephesi uygulamasý izledi. “Bir fabri-
ka mý yapýlmýþtýr? Onlarca bu fabrika mutlaka iyi

deðildir. Bozguncu, iptidai, tahripkar propagan-
dalara karþý, vatandaþlarýn hizmetleri müdafaa
etmesi gerekiyor,” sözleriyle Vatan Cephesi’nin
amacýný açýklayan Menderes’e muhalefet lideri
Ýnönü þöyle yanýt veriyordu: “Bugünkü yokluk orta
halli tabakalarý her gün bir nebze daha çökertmek-
tedir. Yokluk ve pahalýlýk cemiyetimize musallat
oldu. Iktisadi durumun tedavisi inanýlmayacak
kadar basittir. Demokrasiye paydos demeye DP
baþkanýnýn gücü yetmez.”

CHP ile DP arasýnda uzlaþma formülü bulunama-
yacaðý açýkça ortaya çýkmýþtý. Tartýþmalar ne
kurulan AET ile, ne çözümsüzlüðe doðru giden
Kýbrýs sorunuyla ilgiliydi. DP, CHP’yi dinsizlikle
suçluyor ve 1959 yýlýna iç huzuru temin amacýyla
kurduðu Tedbir Komisyonu’yla giriyordu.
Ýnönü’nün ýsrarlý muhalefeti bütün yýldýrma yön-
temlerine raðmen sürdü. Ýnönü kendisine yapýlan
saldýrýlar ve politik serbestisini engelleyici tutum-
lar üzerine, 18 Nisan 1960 günü hükümete þu
uyarýyý yaptý: “Biz demokratik rejimi kurduk. Bu
rejimi istikametinden ayýrýp baþka rejim haline
getirmek tehlikeli bir þeydir. Bu yolda devam eder-
seniz, ben de sizi kurtaramam.”
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27 Mayýs 1960 günü Kara Kuvvetleri Komutaný
Cemal Gürsel komutasýndaki Türk Silahlý Kuvvet-
leri, ülke yönetimine el koyduðunu açýkladý. Hu-
kuksal uygulamalarý ve sonuçlarý yakýn tarihimizin
en çok tartýþýlan konularýndan biri olan 1960 Ýhti-
lâli, siyasal ve iktisadi kargaþanýn hüküm sürdüðü
bir ortamda yaþam þartlarýndan þikayetçi olan halk
çoðunluðunun olumlu karþýlamasýyla gerçekleþti. 

Darbenin toplumsal ve siyasal birçok nedeninin
olmasý halk desteðini arkasýna almasýna yetti.
Askeri yönetim altýnda geçen iki yýl Türkiye için
yeni bir oluþum devresi oldu. Yeni bir Anayasa
hazýrlandý ve devlete bazý iktisadi yükümlülükler
getirdi. Planlý kalkýnma tekrar gündeme gelince,
bu alanda çalýþmalar yapmasý için ayný yýl Devlet
Planlama Teþkilâtý kuruldu. Ýþler yeni baþtan ele
alýnmalýydý. Yeni modelin adý ‘Planlý Karma
Ekonomi’ oldu.

Odalar Kapanýyor
1960 Ýhtilali, doðasý gereði tam devletçi bir yapý
ortaya koydu. Yürütmeyi elinde tutan Milli Birlik
Komitesi, toplumsal hak ve özgürlüklerin saðlan-
masýnýn yanýnda devletçi ekonomi yanlýsý yapýsýný
hemen gösterdi ve idareye yönelik baský grubu ola-
bileceði düþüncesiyle, ticaret ve sanayi odalarýný
kapattý, kadrolarýný daðýttý. 

Bu uygulamanýn yanlýþlýðý, aralarýnda Vehbi Koç,
Nejat Eczacýbaþý ve Þahap Kocatopçu gibi sek-
törde sözü geçen kiþilerin bulunduðu bir grup
sanayici aracýlýðýyla hükümete anlatýldý ve kapa-
týlýþlarýndan yaklaþýk iki ay sonra, yeni bir seçim

yapýlarak odalarýn açýlmasý kararý
alýndý. Ne var ki; Milli Birlik Hükümeti,
bazý özel þirketlerin yönetimlerinin de
deðiþmesini talep ediyordu. 

Yoðun lobicilik gayretleriyle yeniden
oluþturulan Ýstanbul Sanayi Odasý
Meclisi, idareyle barýþ saðladýktan
sonra bir sanayi bakaný seçmekle
görevlendirildi. ÝSO Meclisi’nde adý en
çok geçen bakan adaylarý arasýnda
Vehbi Koç da vardý. 

Ýstanbul Sanayi Odasý Meclisi’nde
yapýlan konuþmalarda adaylýðý öne çýkan

Vehbi Koç

Org. Cemal Gürsel
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27 Mayýs 1960 ihtilalinden sonra, devrim yönetimi Ýstanbul Sanayi Odasý Ýdare

Heyeti’ne iþten el çektirdi. Yerine Vehbi Koç Bey’in baþkanlýðýnda Nejat Eczacýbaþý,

Þahap Kocatopçu, Kemal Haraççý ve Ýsmail Dilber’den oluþan bir yönetim kurulu

kuruldu. Bu heyet 22 Aðustos 1960 gününe kadar görev yaptý. Bir süre sonra da

Ýstanbul Sanayi Odasý’nda seçim yapýlmasýna karar verildi. 

O arada bir grup sanayici gelip, beni Meclis Baþkaný seçmek istediklerini söylediler.

Kendilerini dinledim ve “Teþekkür ederim ama ben sanayici deðilim” dedim. Onlar

hep bir aðýzdan “Siz Migros Türk A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkanýsýnýz. Migros bizim

Sanayi Odamýzýn üyeleri arasýnda” dediler. Seçim Sirkeci’deki Vakýf Han’ýn bir

salonunda yapýldý. Öncesinde Karaköy Liman Lokantasý’nda bir kokteyl vardý. Ben

de davetliydim. Ardýndan seçimlerde Vehbi Bey’in 20 küsur, benim ise 30 küsur oy

almýþ olduðumu öðrendim. Ýstanbul Sanayi Odasý Meclis Baþkanlýðý’na gelmiþtim.

Vehbi Bey þapkasýný almadan salonu terkedip gitmiþti. Aylar sonra onunla

karþýlaþtýðýmýzda kendisine neden üzüldüðünü sordum. “Fethi Bey, meðer siz

sanayiciymiþsiniz” deyince de þöyle yanýt verdim: “Vehbi Bey, iki tür sanayici vardýr.

Biri sermayedar yöneticidir, diðeri de profesyonel yönetici. Artýk memleketimizde

de iþletmeler profesyonel yöneticilerle çalýþmaya baþladý”.

Uzun yýllar memleketimizde bütçe müzakereleri Þubat ayý sonunda tamamlanýr ve

Bütçe Kanunu, Mart ayýnda yürürlüðe girerdi. 1960 yýlýnda Meclis, bütçe müza-

kerelerini bitirip tatile girecekti. Bütçe tasarýsý, Ereðli Demir Çelik Fabrikalarýna

Amerikan yardýmýyla da ilgiliydi. CHP Grubu adýna söz alarak dedim ki:

“Memleketin büyük bir ihtiyacýna cevap verecek bir kuruluþ. Kanunun tarih ve

numarasý yazýlý ama içeriði hakkýnda bir bilgi edinemiyoruz. Toplantýya kýsa bir ara

verelim ve bilgi alalým”. Teklif DP çoðunluðu ile reddedildi. Biz de CHP olarak

genel kurulu terkettik. 

Grup salonuna geldiðimde arkadaþlarýmýzýn tasarýyý reddedelim diye Ýsmet Paþa’nýn

etrafýný sarmýþ olduklarýný gördüm. Söz aldým ve “Paþam, bu fabrika yaptýðý

mamullerle memleketin büyük bir ihtiyacýna cevap verecek. Konu ciddidir.

Toplantýya katýlmayalým” dedim. Toplantýya katýlmadýk ve kanun çýktý. 27 Mayýs

ihtilalinden sonra kurulan Kurucu Meclis’te de bu fabrikanýn kurulmasýný engelle-

mek, zorlaþtýrmak için gayret sarfettiler. Sosyalist temayüllü gençler ve yazarlar

bunu içlerine sindiremediler. Fabrika ABD yardýmý ile kuruldu ve Süleyman

Demirel’in Baþbakanlýðý zamanýnda iþletmeye açýldý. Ýnönü dahil olmak üzere bizi

de açýlýþa davet ettiler. Gittiðimizde halk büyük ölçüde Ýsmet Paþa’nýn etrafýný sardý. 

27 Mayýs Ýhtilali’nden sonra Türkiye’de sol basýn alabildiðine neþriyat yaparak, özel

sektörü karalýyor, ihtilalcilerden genç subaylarla basýn toplantýlarý yaparak iþ sahip-

lerini haksýz yere kötülüyorlardý. Özel sektör endiþe içinde adeta sinmiþti. Böyle bir

ortamda milletvekili genel seçimleri yapýlacaktý. 

Ben CHP’den seçildim ve Ýnönü Hükümeti’nde Sanayi Bakaný oldum. Bakanlar

Kurulu’nun ilk toplantýsýnda söz aldým ve “Paþam, Ýstanbul’a gidelim, zat-ý aliniz

Ýstanbul Belediye Sarayý’nda bir konuþma yapýn. Ýstanbul Sanayi Odasý, ticaret

odalarý ve Borsa üyelerini toplantýya davet edelim. Ýþ aleminde güven saðlayalým”

dedim. Kabul etti ve Ýstanbul’a geldik. Çalýþma Bakaný Bülent Ecevit de bizimle bir-

likteydi ve toplantýdan sonra Amerikan yardýmýyla kurulan Türkiye Sýnai Kalkýnma

Bankasý ve Ýbrahim Ethem Ýlaç Fabrikasý’ný gezdik. 

Bakanlýðýmýn ilk günlerinde Çanakkale Seramik Fabrikalarý’nýn sahibi Ýbrahim

Bodur Bey bana geldi. Çok heyecanlýydý. Dýþ ülkelerden ithalat nedeniyle satýþ

yapamadýðýndan yakýnýyordu. Doðu Bloðu ülkelerinden çok ucuza mal ithal

edildiðinden bunu durdurdum. 

Bir keresinde de Senato üyesi Kamil Coþkunoðlu ve bir arkadaþý makamýma geldi-

ler. Borusan’ýn Ýstanbul’un Anadolu yakasýnda küçük çaplý boru üreten fabrikasýna

Ýzmit’te Sümerbank’ýn iþtiraki olan Manesman’ýn rakip olduðunu söylediler.

Türkiye büyük çaplý boru ithal edecek döviz bulamazken bu akýl alacak þey deðildi.

Sümerbank aracýlýðýyla Manesman’la görüþüp “Siz konusunda sayýlý firmalardan

birisiniz. Türkiye’nin ihtiyacý olan büyük çaplý borularý üretmelisiniz” dedim.

Borusan firmasý yýllar boyunca geliþti. Gemlik’te büyük bir fabrika açtýklarýnda

davet ettiler. Açýlýþta benim de konuþmam için ýsrar ettiler. Kýsa bir konuþma

yaparak, yabancý sermayenin iyi bir yatýrým yaptýðýný, Türkiye’nin büyük bir potan-

siyeli olduðunu, Ortadoðu’da bir sýçrama tahtasý olabileceðimizi söyledim. 
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Yýl GSMH (Milyon TL) Sanayi Kesiminin Payý (%)

1950 9.694,2 41,7

1951 11.644,3 44,8

1952 13.389,3 44,6

1953 15.607,4 45,0

1954 15.914,5 38,5

1955 19.117,4 39,0

1956 22.047,0 39,3

1957 29.309,9 41,9

1958 34.999,9 41,7

1959 43.670,0 37,3

1960 46.664,3 37,9

1961 49.535,5 35,6

1950-1961
Arasýnda

GSMH ve
Sanayi

Kesiminin
Payý
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1955’te Sanayi Dallarýna Göre
Fabrika Sayýsý

Un Fabrikalarý 198

Þeker Fabrikalarý 4

Sigara Fabrikalarý 6

Pamuk Ýpliði Fabrikalarý 32

Pamuklu Dokuma Fabrikalarý 19

Kamgran Ýplik Fabrikalarý 26

Yün Ýplik Fabrikalarý 37

Çimento Fabrikalarý 20

Koç bir konuþma yaptý: “Yanlýþ yoldasýnýz.
Bakanlýk benim yapacaðým bir iþ deðildir. Ben
ortaokulu zor bitirmiþ bir insaným. Lisan bilmem.
Devlet iþi þerefli bir iþtir ama benim yapacaðým bir
iþ deðildir. Onun için beni namzet göstermeyiniz.”

Bu konuþma genel takdir topladý ve Þahap
Kocatopçu, Milli Birlik Hükümeti’ne Ýstanbul
Sanayi Odasý Meclisi’nin Sanayi Bakaný adayý
olarak sunulup, kabul gördü. Birkaç ay önce kayýt-
sýz þartsýz kapattýðý bir kurumun adayýný bakan
yapan Milli Birlik Hükümeti, geçen süre içinde
sanayicinin önemini ve yerini kavramýþ görünüyor-
du.

ÝGM Ýstatistik Bülteni, Ocak 1962



1959’da Ýmalat Sanayii Yatýrýmlarýnýn Oransal Daðýlýþý

Toplam Yatýrýmdaki

Sanayi Dalý Devlet Payý % Özel Kesim Payý % Payý %

Gýda 79,9 20,1 25,2

Ýçki 78,4 21,6 1,1

Tütün 72,3 27,7 1,6

Dokuma 32,8 67,2 30,6

Giyim 61,2 38,8 0,2

Tahta-Mobilya 20,2 79,8 1,2

Kaðýt 93,4 6,6 1,8

Basým 3,0 97,0 0,9

Deri - 100,0 0,2

Kauçuk - 100,0 1,7

Kimya 7,5 92,5 5,5

Petrol, Kömür 99,5 0,5 1,7

Taþ-Toprak 43,7 56,3 8,0

Maden Eritme 81,8 18,2 9,5

Madeni Eþya 63,3 36,7 4,8

Makine 20,8 79,2 3,0

Ulaþtýrma Araçlarý 73,2 26,8 2,0

Diðer 57,4 42,6 1,0
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7. Bölüm

PLANLI KALKINMA
DÖNEMÝ
(1961-1978)
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Perspektif Plan Hedefi
1960’larla birlikte Türkiye planlý döneme girdi.
Temel ilke, korumanýn dinamik bir görüþle uygu-
lanmasý, bir üretim dalý yarýþabilir hale geldiðinde
korumanýn ortadan kalkmasýydý. Koruma derecesi,
korunan sanayiyi rekabet edebilir bir duruma
getirecek þekilde ayarlanacaktý. 

Buradan hareketle, gümrük düzeninin hedefi de
devlete gelir saðlamak deðil, iç sanayinin korun-
masý olarak belirlendi. Önce sadece 1962 yýlý için
tüm ekonomiyi kapsayan bir plan hazýrlandý ve
olumlu sonuçlar hemen alýndý. Aslýnda bu düþünce,
darbeyle iktidardan uzaklaþtýrýlan DP zamanýnda
da vardý. Bu kez kalkýnma planýnda makro büyük-
lükler, sektörler arasý tutarlýlýk ve etkenlik araþtýr-
masý olarak adlandýrýlabilecek üç aþama söz-
konusuydu. Planlama kamu kesimi için emredici,
özel kesim için ise yol gösterici nitelikteydi. 

Ýlk kez 1963’te yürürlüðe konan ve arka arkaya
beþer yýllýk üç dönemi kapsayan onbeþ yýllýk pers-
pektif planý, bu düþünceler ýþýðýnda hazýrlandý.
Plan, yýllýk %7 büyüme öngörüyordu. 15 yýlda
GSMH’yý %175 oranýnda artýrmayý, kiþi baþýna
geliri de %4 yükseltmeyi hedefledi. Plana göre en
önemli sorun, %3 olan nüfus artýþý ve buna baðlý
olarak yaratýlmasý gereken istihdamdý.

1963 An ka ra Ant laþ ma sý 
Türkiye’nin 150 yýldan beri Avrupa’nýn parçasý
olma çabasý hükümetin 1963 yýlýnda Avrupa Eko-
nomik Topluluðu ile ortaklýk baþvurusuyla somut-
laþtý. 1959’dan bu yana yapýlan dokuz müzake-
rede, Almanya dýþýndaki üyelerin Türkiye’nin
ortaklýðýna muhalefet etmesine raðmen ‘Ankara
Antlaþmasý’ olarak isimlendirilen ortaklýk antlaþ-
masý imzalandý. AET’ye katýlma nedeni olarak iki



2
9 Ekim 1961’de Türkiye’nin her þeyi

ile yerli olan ilk otomobili ‘Devrim’

Eskiþehir Cer Atölyeleri’nde üretildi.

27 Mayýs ihtilali ile devlet baþkaný

olan Cemal Gürsel’in emriyle

baþlatýlan proje, 22 Türk mühendisinin

4,5 aylýk çalýþmasýnýn ürünü oldu.

Betonlar üzerinde çekiçle dövülerek

üretilen dört adet Devrim otomobili, asýl iþi

lokomotif üretmek olan Eskiþehir Demiryolu

Fabrikalarý’nda (TÜLOMSAÞ) yapýldý. Bu iþ için

ayrýlan ödenek ise o günün deðerleriyle bin dört yüz

liraydý. 29 Ekim kutlamalarýna yetiþtirilmesi için yine ilk Türk

lokomotifi ile Ankara’ya yola çýkan Devrim’in boyasý bile

vagonlarda yapýldý. Devrim, Cemal Gürsel’i TBMM önünden

alýp Anýtkabir’e götürecekti. Ancak törende ikiyüz metre gi-

dince durdu. Çünkü benzini bitmiþti. Sarý renkli Devrim’e ben-

zin konarak yola devam edildi. Cemal Gürsel meþhur “Avrupa

kafasýyla imal ettik, þark kafasýyla ikmal yaptýk” sözünü bura-

da kullandý. Devrim 1950’li yýllardan itibaren Türk mühendis-

lerinin hayallerindeki projeydi. Tamamen dýþarýdan ithal

edilen otomobillerin kullanýldýðý o günün Türkiye’si emekleme

çaðýndaydý. Devrim’in üretiminde bulunan mühendislerden

Rýfat Serdaroðlu’nun dediði gibi, Devrim’in bir otomobil fab-

rikasý kurulmadan ve yardýmcý sanayi oluþmadan seri olarak

üretilemeyeceði biliniyordu. Amaç ise bir toplu iðne yapamaz

denilen Türkiye’de istenirse bir otomobil üretilebileceðini

göstermekti. Ancak basit bir ikmal sorunu 30 Ekim 1961 günü

devrin medyasý tarafýndan ortak kampanyaya dönüþtü ve

“Devrim çalýþmadý, motoru da yok” manþetlerine yol açtý. Ýsmi

de halk tarafýndan sýcak bulunmayan Devrim böylece doð-

duðu gün ölmüþ oldu. Devrim’in fikir babasý zamanýn Gümüþ

Motor Fabrikasý Genel Müdürü Necmettin Erbakan’dý.

Tamamen el iþçiliði ile yapýlan Devrim’in kaportasý çekiçle

þekillendirildi, koltuklarý sadece Devrim için üretildi. Hatta o

yýllarda cam bulunmadýðý için kaporta, ithal edilen otomobil-

lerin camýna göre deðiþtirildi. Bir süre TCDD’de makam aracý

olarak kullanýlan Devrim her þeye raðmen Türkiye’nin ilk

özgün otomobili oldu.

gerekçe öne çýkýyordu. Bunlardan biri; gelecekte
þekillenecek olan Avrupa Birliði’nin dýþýnda
kalmamak, diðeri ise ticaretin geliþmesiydi.
Konunun ticari boyutu da doðrudan sanayileþmeyle
ilgiliydi. AET’ye katýlma, serbest dýþ ticaret yo-
luyla tüketicinin korunmasý ve rekabetin itici gücü
yoluyla sanayide verim artýrýmý demekti. 

Ankara Antlaþmasý’nýn ana fikri madde 4/1’de
“Geçiþ döneminde, âkit taraflar, karþýlýklý ve den-
geli yükümler esasý üzerinden Türkiye ile topluluk
arasýnda bir gümrük birliðinin gittikçe geliþen þe-
kilde yerleþmesini, ortaklýðýn iyi iþlemesini saðla-
mak için Türkiye’nin ekonomik politikalarýnýn
topluluðunkilere yaklaþtýrýlmasýný, bunun için de
gerekli olan ortak eylemlerin gerçekleþtirilmesini
saðlarlar” olarak ifade edildi. Bu hazýrlýk dönemi
en az beþ, en çok 12 yýl olarak düþünüldü, 1. Beþ
Yýllýk Kalkýnma Planý dönemiyle de örtüþtürüldü. 

“Devrim”
Denemesi
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“Büyük Türkiye” Ýdeali
Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý’nýn 1965 yýlýn-
da üretime geçmesiyle, yýlda 440 bin ton sýcak
maden, 470 bin ton sývý çelik, 110 bin ton kütük
kapasitesi devreye girdi. Erdemir, daha sonraki yýl-
larda ek projelerle büyüdü ve toplumsal morali
yükselten deðerlerden biri oldu. 

Petrokimya alanýnda Türkiye’nin ilk tesisi olan
Ýzmit Yarýmca Petrokimya Kompleksi, ithal
ikamesi yoluyla sanayiciye hammadde saðlamayý
hedefleyen bir tesis olarak temeli Baþbakan

Süleyman Demirel tarafýndan 1966’da atýlýrken,
güncel siyaset sanayi yatýrýmlarýndan ilham alarak
“Büyük Türkiye” idealini ortaya koyuyordu. 

1967 yýlýnda, Sovyetler Birliði ile ekonomik iþbir-
liði kapsamýnda yedi büyük tesisin yapýmý için bir
dizi anlaþma imzalandý. Bunlardan biri Ýsken-
derun’da yapýlmasý planlanan demir - çelik tesis-
leriydi. Baþbakan Demirel’in “Bu tesis on binlerce
vatandaþa iþ ve ekmek kapýsý açacak” dediði Ýs-
kenderun Demir - Çelik Fabrikalarý, SSCB kre-
disiyle devreye girdi. 

Türkiye ve Sovyetler Birliði arasýnda imzalanan bu
anlaþmada, Aliaða’da kurulacak bir petrol rafine-
risinin yapýmý da kararlaþtýrýldý. 1972 yýlýnda 3
milyon ton ham petrol iþleme kapasitesi ile üretime
baþlayan Aliaða Petrol Rafinerisi’nde, yýllýk üre-
tim zamanla 10 milyon tona ulaþtý. 

1974 yýlýnda, Etibank Seydiþehir Alüminyum
Tesisleri alüminyum üretmeye baþlayýnca o ana

Geleceðin Baþbakaný Demirel

DSÝ’de bir mühendis olarak

‘Büyük Türkiye’ idealini ilk

olgunlaþtýrdýðý yýllarda.

Baþbakaný Demirel, Ýzmit Yarýmca Petrokimya Tesislerinin temel

atma töreni ve Ýpraþ Rafinerisi’nin ek kýsým inþaatýnýn açýlýþýnda.



kadar ithalatla karþýlanan bir ihtiyaç daha yerli
üretimle ikame edilmiþ oldu. Enerji darboðazýndan
dolayý üretim sýkýntýsý çeken tesis, üretimini ancak
1980’li yýllarda tam kapasiteye yükseltebildi. 

Temeli Süleyman Demirel tarafýndan atýlan döne-
min diðer iki önemli kuruluþu da SEKA’dan sonra
Türkiye’nin ikinci büyük kaðýt ve karton üretim
kuruluþu olan Dalaman Kaðýt Fabrikasý ve Aksu
Kaðýt Fabrikasý oldu. SEKA ile baþlayan kaðýt
sanayiine, 1960’lý yýllarda özel sektör de girdi.
Kartonsan, Mukavva Sanayi AÞ ve Ýpekkaðýt,
Türkiye Sanayi Kalkýnma Bankasý kredileriyle
kurularak bu yýllarda üretime baþladý. 

Hammaddesinin büyük bir kýsmýný selülozik ürün-
lerden karþýlayan ambalaj sanayiinin geliþmesi de
70’li yýllarda oldu. Kaðýt bazlý ürünler dýþýnda
teneke, cam, pet ve diðer ambalaj malzemelerinin
devreye girmesiyle sektör büyüdü.

Türkiye’nin sýnýrlý sayýdaki

kuyularýndan çýkan petrol

dýþalýmdan gelenle birlikte

1972 yýlýndan itibaren Aliaða

Rafinerisi’nde iþlenmeye

baþladý.

1970’lerde Seka
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‘Devrim’i Nasýl Yaptýk?
KEMALETTÝN VARDAR

Demiryollarý’nýn Eskiþehir fabrikalarýnda görevliydim. Kimse bize bir þey sormadý.

“Haydi baþlayýn” dediler. Bir bakýma emrivakiydi çünkü proje Devrim

Hükümeti’nden Ulaþtýrma Bakanlýðý’na, oradan da Demiryollarý’na bir görev

olarak gelmiþti. Demiryollarý deneyim sahibi mühendislerini topladý. Ben de

katýldým. Ve Devrim’in imalatýný Eskiþehir tesislerinde gerçekleþtirdik. 

Nasýl bir yükün altýna girdiðimizin farkýnda deðildik. Ama “Yapýlmaz” iddiasýna

karþý da hepimiz “Yapýlýr” diyorduk. Türkiye’nin o günkü þartlarýný göz önüne

getirirsek belki bunu anlatmak daha kolay olur. 1950’den sonra Türkiye’de karayol-

larý yapýmýna büyük aðýrlýk verildi. Karayollarý birdenbire Türkiye’nin her tarafýna

yayýldý. Fakat araç sýkýntýsý vardý. Türkiye’nin elinde yeteri kadar araç yoktu.

Aðýrlýklý olarak kamyon ve türevlerine ihtiyaç belirdi. O zamana kadar yalnýz itha-

latla uðraþan kuruluþlar vardý ve ithalatý çok cazip görüyorlardý. Türkiye’de özel

sanayi oluþmamýþtý ama bir potansiyel vardý. Bu noktada bir çatýþma baþladý. Bir

kýsým zevat “Bu bir ticari iþlemdir. Ekonomik þekilde montaj yaparak baþlayalým”

dedi. Bir kýsým ise “Montajla bu iþ yürümez, dýþarýya bu kadar baðýmlý olan bir

sanayinin geliþmesi mümkün deðildir. Onun için imalat yapýlmasý lazým” dedi.

Ýmalat yapýlmasý lazým diyenlerin sesi pek cýlýzdý. Karþý taraf ise çok büyük bir

koroydu. 

Sanayi Bakanlýðý’nda bir komisyon kuruldu ve bir rapor oluþturuldu. Rapor,

“Kamyon yapýlabilir ama binek araçlarý 20 bin adedin altýnda yapýlýrsa fiyatý pahalý

olacaðýndan, 20 bin otomobilin de satýþ þansý olmadýðýndan, Türkiye’de otomobil

sanayi kurulamaz” diyordu. DPT raporu onayladý. Ayný esnada üç kuruluþ

Türkiye’de kamyon üretmek için harekete geçmiþti. Bunlardan biri Otosan, biri

Dodge’u yapmak isteyen bir Alman grup, bir diðeri de BMC idi. Bunlarýn hepsi

montajdan hareketle Türkiye’de kamyon üretmeye teþebbüs edip yaptýlar. Ama

nasýl yaptýlar? Bunlardan biri bana sonradan þöyle anlattý: “Ben nasýl montaj yapý-

yorum biliyor musun? Bir arsada gelen parçalarý söküyorum, üstüste koyuyorum.

Ondan sonra içeriye alýyorum. Boyuyorum. Montaj oldu diye dýþarý çýkartýyorum.

Ýngiltere’de okumuþ iki mühendis çocuðum var. Onlardan utanýyorum”. 

Böyle bir karmaþanýn içinde, “Türkiye’de yapýlmaz, yapýlsa da ekonomik olmaz”

denirken birdenbire Devrim Hükümeti bir istek iletti. Tarif de þöyleydi: “Cadde

binek tipi bir araba”. ‘Cadde binek’ lafýný hayatýmda duymamýþým. Meðer askeri bir

terimmiþ. “Peki” dedik. Yapýlýr mý, yapýlmaz mý, nasýl yapýlýr, biz de bilmiyorduk. Üç

gün sonra çalýþmalara baþladýk. 

Neyi, nasýl yapacaðýmýzý düzenlemek için gruplara ayrýldýk. Her grup kendi baþýnýn

çaresine bakacaktý. Bir takým genel prensipler tayin edildi. Arabanýn büyüklüðü,

aðýrlýðý, motoru tespit edildi. Önce küçük bir alçý modeli yapýldý. Baþka bir modele

benzememesi, baþka birinden çalýnmýþ olmamasý için bir hayli uðraþtýk. En büyük

sýkýntý motorun oluþturulmasýydý. Ben de o gruptaydým. Dýþarýdan göründüðü kadar

kolay olmadýðý hemen anlaþýldý. Chrysler’den esinlenerek yapýlmýþ Polonya ürünü

bir motora benzeterek yeni bir motor yaptýk. Ancak o

motorun beklediðimiz performansý vermeye-

ceði ortaya çýktý. Yandan sübaplý olan

motoru biz üstten sübaplý yaptýk.

Gücü daha da düþtü. Arabanýn

aðýrlýðý 1100 kiloyu geçti.

Karoseri meydana çýktýkça

arabanýn aðýrlýðý da artýyor-

du. Aceleyle bir üçüncü motor

daha geliþtirdik. Bu hepsinden

daha iyi sonuç verdi. 60 beygiri

de geçti. Akü ve ufak tefek bazý

parçalarý piyasadan bulmuþtuk

ama hemen hemen hiçbir

yan sanayi yoktu. Sac
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bulunabiliyordu ama sacýn þekillendirilmesi çok pahalý bir teknikti. Büyük

preslere ve kalýplara ihtiyaç oldu. Arabanýn büyük bölümü bombeli sactý.

Bizim fabrikamýzda böyle bir imkan olmadýðýndan baþka bir teknik geliþtirdik.

Beton bir kalýp döktük. O kalýbý bir kýzaðýn üzerine oturttuk. Üzerine sacý yay-

dýk. Sacý gerdirerek uçlarýndan kenarlarýna baðladýk. Ondan sonra kalýbý alt-

tan kaldýrarak ve saclarý yandan çekerek saca þekil verdik. Dünyanýn hiçbir

yerinde otomobil tavaný veya kaportasý böyle imal edilmemiþtir. 130 gün kadar

sürdü. Ve ortaya dört tane araba çýktý. 

Araba aðýrlaþtýkça seçtiðimiz motor gücünün azlýðý bizi korkuttu. Elimizdeki son

þans motorun sýkýþtýrma nispetini yükseltmekti. Fakat o zaman Tükiye’de süper ben-

zin yoktu. Yalnýz Mobil yüksek oktanlý bir benzin ithal ederdi. O benzine güvenerek

motorun sýkýþtýrma nispetini yükselttik. Motorun gücü hakikaten yükseldi ve çok

güzel oldu. Araba çok rahat hareket etmeye baþladý. Fakat Demiryollar’ýnda sadece

Petrol Ofisi benzini vardý. Mobil’i dýþarýdan almak zorundaydýk. Arabalar

Eskiþehir’den Ankara’ya giderken nakliye talimatnamesi gereðince benzini

boþaltýlmýþtý. Trene girmesi veya trenden inmesine yetecek kadar benzin kalmýþtý

içinde. Planýmýz merasim yerine giderken Sýhhýye’deki Mobil’den benzin almaktý.

Fakat öyle bir þamata, öyle bir patýrtý gürültü olmuþ ki, eskortlar, motosikletler,

makam arabalarý ve konvoy oluþunca bizim arkadaþlar kibarlýk edip benzin alalým

diyememiþler. “Göstergede biraz benzin var. Nasýl olsa bizi idare eder” havasýyla

gitmiþler.

Ýþte gümbürtü orada patladý. Benzinsizlikten araba durunca Cemal Gürsel, ikmal

yapýlan ikinci arabaya geçti. Sonra birinci arabanýn da ikmali yapýldý. Her iki araba

birden merasime gitti. Her iki araba birden dolaþtý. Sonra bu arabalarla 7-8 bin km.

yol ben þahsen yaptým. Bu arabalarýn o gün yolda kalmasý çok þanssýz bir acemilik-

tir. Baþka bir þey söylenemez. Arabadaki arkadaþlar “Siz ne yaparsanýz yapýn, bizim

benzin almamýz lazým” deyip benzinciye girseler problem olmayacaktý. Ama

Devrim nasýl olsa mahkum edilecekti. Bu bir vesile oldu. Kimse Devrim’e sahip çýk-

madý. Ta ki, 30-40 sene sonraya kadar. Herkes unutmuþtu Devrim’i. Hatta Devrim

projesinde olduðunu birçok arkadaþýmýz söylemekten utanýr hale gelmiþti. “Ben

Devrim’de çalýþtým” diyebilecek adamlarý 20 sene evvel arasaydýnýz, zor bulur-

dunuz. Bu hadise bittikten sonra “Yahu, bu Devrimler ne oldu?” diye kimse ortaya

çýkýp sormadý. Devrim bizim baþýmýza kaldý. Ondan sonrasý daha acýdýr. Çalýþan

mühendisler fazla mesailerini almaktan vazgeçti. O paralarla, Devrim’in tecrü-

belerine devam ettik. Bu dört arabanýn iki tanesi Eskiþehir’e, biri Ankara’ya biri de

bir yerlere verildi. Bir anda yok oldular. Eskiþehir’deki iki arabadan biri kaldý. Öbür

arabalar nereye gitti bilmiyoruz. Ýþte biz onu son ana kadar koruduk. Hala da

korunuyor. Bir kaç ay önceye kadar çalýþýr vaziyetteydi. Biz öyle halkla iliþkiler,

tanýtým, vs. gibi þeyler bilmiyor-

duk. Onun için onlarla ilgili

hiçbir fotoðraf çekmeyi de

aklýmýza getirmedik. Bizde

baþlayan montaj üretimi hem

gümrük vegilerinin düþük

olmasý, hem de yerli katkýnýn az

olmasý bakýmýndan üreticinin

kâr payýný çok yükseltir. Ýmalat

ise böyle deðildir. Rahat, risksiz

kâr vermez. Çok aðýr þartlara

uymak zorundasýnýzdýr. Ve

imalat için de çok büyük yatýrým

yapmak gerekir. Bizde yatýrým-

cýlar ticaretten ve topraktan

geldiði için uzun vadeli sermaye

yatýrýmýný tercih etmezler.

Devrim bu yüzden hiç çekici

gelmedi onlara.
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Beþ Yýllýk Kalkýnma Planlarý
1963 - 1967 yýllarýný kapsayan Birinci Beþ Yýllýk
Kalkýnma Planý’nýndan önceki beþ yýl içinde
Türkiye GSMH’sýnýn yaklaþýk %15’ini yatýrýmlara
ayýrmýþ, bunun %2’sini dýþ kaynaklardan
saðlamýþtý. Birinci BYKP döneminde ise
GSMH’nýn %16’sý yatýrýmlara ayrýldý ve bunun
%1,8’i dýþ kaynaklardan saðlandý. Gerçekleþen
deðerler hedeflerin altýnda kaldý ama umut kýrýcý
olmadý. Birinci BYKP hedeflerinin tutmamasýnýn
sebeplerinin baþýnda, istihdam sorununun çözüle-

Planlama ile ilgili çalýþmalar Demokrat Parti’nin iktidarýnýn sonlarýna doðru

OECD’nin ýsrarý ile baþlatýlmýþ ve danýþman olarak Prof. Jean Tinbergen davet

edilmiþti. 1960 Ýhtilali’nden sonra kurulan ilk hükümetin programýnda planlama

yapýlacaðý vaat ediliyordu. Bunun üzerine Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki iktisatçý

öðretim üyeleri bir araya gelerek planlama konusunda bir not hazýrladýk. Bu notu

yeni hükümette ekonomi bakaný olarak görev almýþ olan Prof. Þefik Ýnan’a

götürdük. Prof. Ýnan, planý Ford Vakfý’nýn yardýmý ile Harvard’daki planlama

grubuna hazýrlatacaðýný söyleyince üzülerek yanýndan ayrýldýk.

Bu olaydan kýsa bir süre sonra, Cemal Gürsel’in isteði üzerine Alparslan Türkeþ,

Nur Yalman’ý baþbakanlýða davet etmiþ ve bir sosyal planlama dairesi kurulmasýyla

ilgili bir teklif hazýrlamasý talebinde bulunmuþtu. Nur Yalman beni buldu, “Siz böyle

bir þey yapmýþtýnýz, gelin beraber hazýrlayalým” dedi. Kendisine bu hükümetin ciddi

bir plan yapmak niyetinde olmadýðýný, yabancýlara plan yaptýrma düþünceleri

olduðunu söyledim. Fakat o akþam, iki üç saatlik münakaþa ve konuþma sonunda

Sosyal Planlama Dairesi diye ayrý bir daire kurulamayacaðýna, ekonomik ve sosyal

planýn birlikte düþünülmesi gerektiði fikrine vardýk. Nur Yalman’ýn ikna gücü ne-

ticesinde gecenin geç bir saatinde oturup bir not hazýrlamaya karar verdik ve saba-

ha yakýn bitirdik. Nur Yalman’ýn ailesinin Tatko diye bir þirketi vardý. Notu orada

daktilo ettirip baþbakanlýða götürdü. Alparslan Türkeþ “Sen þimdi bu notu al, Þinasi

Orel ismindeki albaya götür ve benim gönderdiðimi söyle, bu plan hazýrlýðýna katýl”

demiþ. Ertesi gün beraber baþbakanlýða gittik. Orada Þinasi Orel baþkanlýðýnda

çalýþan bir komisyon bulduk ve planlama öyle baþladý. Hazýrladýðýmýz teklif planla-

manýn nasýl baþlayacaðýný, kadrosunu, çalýþma prensiplerini ayrýntýlý bir þekilde

tanýmlýyordu. Bunu hükümete götürmeye karar verdik. Toplantýya Prof. Þefik Ýnan

da kendi teklifiyle geldi. Ýkimizin teklifleri hükümet tarafýndan dinlendi ve bizim

önerdiðimiz planlamaya karar verildi.

Milli Birlik Hükümeti’nden sonra Ýsmet Ýnönü baþkanlýðýnda bir koalisyon

hükümeti kurulmuþtu. Ýlk plan taslaðýný o hükümet görüþtü. Fakat ondan evvel

gerek Milli Birlik hükümeti gerek Ýnönü hükümetinde planlamayla ilgili temel

hedefler ve stratejilerle ilgili notlarý Yüksek Planlama Kurulu’na götürerek konuþ-

tuk ve orada kabul kararý aldýktan sonra planýn ayrýntýlarýný hazýrladýk. Ondan

sonra kýrk gün kadar devam eden planlama kurulu toplantýlarý oldu. O toplantýlarýn

Planlama Emri
ATTÝLA KARAOSMANOÐLU
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Baþbakan Ýsmet Ýnönü, Yüksek Planlama Kurulu toplantýsýna baþkanlýk ederken.



memesi geliyordu. Bu bir bakýma sanayileþme
hamlesini gerekli ölçüde yapamamýþ olmanýn
sonucuydu.

1968 - 1972 yýllarýný ele alan Ýkinci BYKP, yapýsal
bir deðiþimi de öngördü. Sektörler arasýnda birin-
ci öncelik imalat sanayiine verildi. Toplam yatýrým-
larýn %40’a yakýnýnýn bu kesime yapýlmasý ve
bunun ekonominin itici gücü olmasý kararlaþtýrýldý.
Sonuç, hedefleri yakalama bakýmýndan ilk plana
göre biraz daha iyi olsa da, yine de çok baþarýlý

sayýlmazdý. Yýllardýr artan kamu maliyesi açýklarý,
enflasyonist ortam ve azalan ihracat, 1970
bunalýmýný getirdi. IMF müdahalesiyle tekrar
devalüasyona gidildi. Yine de geçen on yýllýk
zaman, belirli bir dönemde makro düzeyde eldeki
kýt kaynaklarý önceliklere göre ayýrarak belli hede-
flere varma konusunda ciddi bir alýþkanlýk yarat-
mýþ oldu. Bunun meyveleri de diðerlerine göre
daha baþarýlý sonuçlarla kapanan üçüncü BYKP
oldu.

her birine Baþbakan Ýsmet Ýnönü bizzat ve planý herkesten iyi okumuþ olarak geldi.

Planý iþin baþýndan itibaren karma ekonomi esasý üzerine kurmaya çalýþtýk.

Kullandýðýmýz özel ihtisas komisyonlarýna sadece bürokrasiden deðil ayný zamanda

özel sektörden de üyeler aldýk ve planýn hazýrlýðýnda onlarýn katkýlarýndan da yarar-

landýk. Böyle bir plan o sýrada sadece Fransa’da kullanýlmýþtý. Planlama sonunda

yapýlan uluslararasý bir sempozyumda katýlýmcýlar bizim planýmýzýn hem teknik hem

hazýrlanmasý ile ilgili metodlar bakýmýndan o güne kadar dünyada hazýrlanan en iyi

plan olduðunu ilan ettiler.

O planda sanayi için öngörülenler sanayide himayeciliði öngörüyor gibi gelebilir.

Fakat o günlerde dünyada sanayi için kabul edilen bazý himaye tedbirleri mevcuttu.

Sanayi ile ilgili planý hazýrlarken yaptýðýmýz enteresan çalýþmalardan bir tanesi

Türkiye’de ilk defa ‘girdi-çýktý tablosu’ hazýrlamamýzdý. Yani çeþitli ürünlerin

üretilmesi için hangi hammadde ne miktarda bunun içine giriyor, bunlarýn hangileri

ithal ediliyor, hangileri yurt içinden saðlanýyor? Bunu bilerek planý hazýrladýk. 

Türkiye 1958’de son derece sýkýntýlý bir dönem geçirmiþti. Daha önce Türkiye’de

üretilmeyen bazý sanayi mamulleri ilk defa Türkiye’de üretilmeye baþlanmýþtý.

Bunlarýn bir kýsmý oldukça acemi, rekabet imkaný taþýmayan nitelikteydi. Fakat

bugün geliþmiþ birçok sanayinin temelinde o devrenin sýkýntýlarýnýn yarattýðý ikame

politikasý yer almýþtýr. Bunlarýn bir kýsmýna koruyucu bazý tedbirler getirilmiþti.

Fakat bu tedbirlerin zamaný gelince deðiþtirilmesi gerekiyordu. Sanayide olsun,

ticarette olsun, bankacýlýkta olsun, sektörün kendi kendine ayakta durabilmesi için

o himayeyi kesmeniz gerekir. Türkiye’de bu uygulanmadý. Bir himaye verildiði

zaman sanki devam etmesi gerekli bir þeymiþ gibi kabul edildi ve bunun için kuru-

lan pek çok sanayi krizlerde büyük güçlüklerle karþýlaþtýlar. Büyük sanayicilerden

birinin oðlu o zamanlar otomotiv sanayii ile ilgili olarak bana geldi. Kendisine

Türkiye’de üretim yapacak bir insan olarak mý, yoksa bir tüccar olarak mý geldiðini

sordum. Verdiði cevap çok enteresandý: “Sizin alacaðýnýz kararlara göre ya sanayici

ya da tüccar olacaðým”. 

Planlama çalýþmalarý tamamlandýðý zaman Baþbakan Ýsmet Ýnönü’ye gittim ve

“Paþam, sizin yardýmlarýnýzla hazýrladýk. Fakat bu planýn eksik bir tarafý var. Eðer

politikalarda bir koordinasyon yapmazsak, sadece dengeli bir yatýrým programý

halinde kalacak. Yani sanayileþme için yerli sanayiyi teþvik ediyoruz ama mamul

mallarla hammaddeler arasýndaki gümrüklerle ilgili bazý farklýlaþmalar yapmak

mecburiyetindeyiz. Mevcut gümrük tarifeleri aslýnda sanayileþmeye yardým edecek

deðil, bunu sýnýrlayacak tarifeler. Eðer siz müsaade ederseniz, bakanlýklara bir

yazýyla böyle bir çalýþma yapacaðýmýzý bildirmek imkaný olursa o zaman bize yardým

ederler, bilgileri toplarýz. Çeþitli politikalarla uygunluðu temin eder, planlamayý

tamamlayýcý bir iþ yapmýþ oluruz” dedim. “Ben gelecek hükümet toplantýsýna seni

çaðýracaðým. Gel orada anlat” dedi. Gittim anlattým. Fakat bakanlar böyle bir çalýþ-

maya razý olmadýlar. Onun için de yapýlamadý. 

O sýrada dünyada yeni bir takým ambalaj maddeleri çýkmaya baþlamýþtý. Bazý üreti-

ciler gýda sektöründe bu ambalajlarýn ithaline kota konmasýný istiyorlardý.

Türkiye’de teneke üreten ve ambalaj yapanlar kurulmuþ bir sanayi yerine dýþarýdan

hazýr paketleme malzemesi gelmesine karþýydýlar. Biz de Türkiye’deki sanayinin

desteklenmesi amacýyla dýþarýdan paketleme malzemesinin gelmesine izin ver-

medik. Sonra farkettim ki, tenekelerin içine konulmuþ konserveleri Türkiye dýþýnda

bir yere satmaya imkan yok. Yurt içindeki himaye sonucunda dýþarýda ihracat

imkanlarýnýn nasýl etkileneceðini ve kýsýtlanabileceðini o tecrübemle gördüm.

Sanayiyi destekleme konusundaki bazý kararlarda çok dikkatli hareket edilmesi

gerektiðini maalesef epey zaman geçtikten sonra farkettim.
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Vehbi Bey
RAHMÝ M. KOÇ 

Planlý Kalkýnma Dönemi

Vehbi Koç 1926 senesinde Ahmet Vehbi Firmasý ismindeki babasýndan devraldýðý

dükkaný bir müesseseye çevirmiþ. 1928’de Ankara’da ilk Ford acentalýðýný almýþ. O

zamanlarda Ford acentalýðý, Ýstanbul’da bir distribütörlüðe, o da Ýskenderiye’ye

baðlýydý. Uzun seneler Ýstanbul Ford acentasý vasýtasýyla iþ yaptýktan sonra 1935’te

Vehbi Koç ve Ortakl arý Kolektif Þirketi, 1938’de, ben sekiz yaþýndayken de Koç

Ticaret AÞ kuruldu. Bir ara Paris’e gittiði zaman oradaki bir Ford bayiine uðrayýp,

gizlice ayda kaç tane otomobil sattýklarýný öðrenmek istemiþ . Kendisi ayda üç, dört

tane sattýðý için on, onbeþ adet cevabýný beklerken, bin tane satýldýðýný öðrenince,

babam Ford bayii olduðunu söyleyemeden dýþarý çýkmýþ. 

Devamlý olarak içinde bir þeyler yapma ihtiyacý hisseden kiþiliði, 1950’lerde

Demokrat Parti ile baþlayan altyapý hareketleriyle yeni bir

alan bulunca, karayollarýnýn geliþmesini yakýndan takip

etmeye baþlamýþ. Yapýlan karayollarý aðý, kamyon ve oto-

mobil ihtiyacýný süratle arttýrmýþ ve Vehbi Koç da kendi-

sine bir niþ bulmuþ. Altyapý yatýrýmlarý Hükümetin elinde

olan dövizi süratle eritmiþ ve döviz darboðazýna sebep

olmuþ. 

Dövizden tasarruf etmenin yollarýný ararken, Vehbi Beyin

aklýna ikame yatýrým yöntemi gelmiþ. “Gideyim,

Amerika’da Henry Ford’u bulayým, onunla bir

konuþayým” demiþ. “Henry Ford sana ne randevu verir,

ne de istediðini kabul eder. Türkiye’de küçük bir bayisin”

diyenlere kulak asmamýþ ve acentasý olduðu General

Electric’in Baþkaný, ayný zamanda Ford’un Ýdare Heyeti

üyesi olan Mr. Philip Reed aracýlýðý ile randevu almýþ.

1956 senesinde yanýna Bernar Nahum, Kenan Ýnal’ý da

alarak Amerika’ya Detroit’e gitmiþ. Traþ olmuþ, süslenmiþ, lacivert takýmlarýný

giymiþ ve Henry Ford’a gitmiþler. Ford, “Size on dakika veriyorum, ihtiyacýnýzý

anlatýn” demiþ. Daha evvel derslerini çalýþtýklarý için hemen konuya girmiþler.

Kenan Ýnal Bey esprili ve akýcý Ýngilizcesi ile Türkiye’de neden bir kamyon imalatý

ve montajý istendiðini anlatmýþ. Ford ilgilenmiþ, onlarý öðle yemeðine alýkoymuþ.

Asansöre binmiþler ama Ford yanlýþ düðmeye basýnca soluðu bodrumda almýþlar.

Orada þöyle bir espri yapmýþ, “Koca þirketi idare ediyoruz ama bir asansörü kul-

lanamýyoruz.” 

Ford, konuyla ilgili olarak “Ben bunu arkadaþlar ile bir konuþayým, siz bana on gün

sonra gelin” demiþ. Bizimkiler on gün Detroit’te heyecanla beklemiþler. Bu arada

saçlarý uzadýðý için traþ olmalarý gerekmiþ. Berber fiyatlarýný öðrenince, saçlarýný

Türkiye’de kestirmeye karar vermiþler. On gün sonra ikinci görüþmede Ford

müspet cevabýný vermiþ. Bunun üzerine gerekli anlaþmalar yapýldý ve 1959’da

Otosan’ýn Haydarpaþa fabrikasýnýn temeli atýldý. Vehbi Bey Amerika’ya gitmeden

evvel Baþbakan Adnan Menderes ile görüþüp, böyle bir yatýrým yapmak için döviz

saðlanabileceði ve yatýrým için tahsisat alýnabileceði

hususunda kendisinden, Ford’a hitaben bir mektup almýþ.

Ford, T.C. Hükümeti ve Baþbakaný’nýn bu yatýrýmý destek-

lediðini görünce konuya daha sýcak bakmýþ ve daha ciddi

yaklaþmýþ olsa gerek. 

O günlerde aklýmýz fikrimiz döviz bulmaktaydý. Þirket

rantýný nasýl idare eder, nasýl daha iyi satýþ yapýlýr, müþ-

teriyle nasýl yakýnlaþýlýr gibi konularýn hepsi ikinci planda

kalýrdý. En mühim konu, gerekli hammade ve parçalar

için nasýl döviz bulunacaðý ve imalatýn durmadan devam

ettirilebilmesi idi. Fabrikanýn kapasitesi 8 saatte, 4 kam-

yon, 4 otomobil üretme üzerine kurulmuþtu. Amerikalýlar

tek modelden 200-300 bin araba, senede toplam 3,5 mil-

yon araba ürettiklerinden bizim adetlere akýl erdi-

remediler. O zaman bizi, düþük imalat yapan, geliþmekte

olan ülkelerdeki mühendisler ile yan yana getirdiler. Ýti-

raz etmedik ve onlarla çalýþtýk. Bu þekilde 1960 senesinde ilk kamyon hattan indi.

Ýlk kamyonlarýn þöför mahallinin tepesi punto kaynaklarýndan atýyordu. Bir türlü

sebebini bulamadýk. Þöför mahallinin tepesi atýnca bizim de tepemiz atýyordu.

Sonunda Ýngiltere’den mühendisler geldi. Problemi hemen çözdüler. Onlar þöför

mahallinin tepesini 10 noktadan kaynaklýyorlarmýþ. Bizimkiler 18 noktadan kaynaðý
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basýnca kabinin esnekliði kayboluyor, kamyon arýzalý yoldan

gidince, tepesi atýyormuþ. Bizim ustalar saðlam olsun diye hem

fazla kaynak kullanýyor, hem de þöför mahalli atýnca kamyon

geri geliyor, tekrar yapýlýyor velhasýl astarý yüzünden pahalýya

çýkýyordu. Ecnebiler boþuna þu kadar noktadan kaynaklayýn

dememiþler. Bu da bizim arkadaþlara büyük tecrübe oldu. 

O zaman Otosan’ýn baþýnda Ahmet Binbir ve hemen yanýnda

da Erdoðan Gönül vardý. Bu arkadaþlarýn Otosan’ýn ayaða

kalkmasýnda ve geliþmesinde büyük emekleri geçti. 

Vehbi Bey’in enteresan özelliklerinden biri de, iþe girmeden

evvel enine boyuna tetkik etmesiydi. Bu tetkik safhasý o kadar

uzuyordu ki bazen iþin kývamý kaçar ve proje þu veya bu neden-

le yapýlamaz olurdu. Vehbi Bey iþi asgari riskle halletme

çareleri arardý. Onun için çok danýþýr, çok görüþür fakat nihai

kararý kendisi verirdi. Devletin yurt dýþýnda eðitim imkaný

saðlayýp, sonra kuruluþlarýnýn baþýna geçirdiði Adnan Berkay,

Ziya Bengü, Bülent Büktaþ, Fahir Ýlkel, Aslan Köksal gibi

kýymetli elemanlarý yanýna aldý. Ýyi eðitilmiþ elemanlar ile iþe

baþladý. 

Sanayinin kestirme yolu yoktur. Kademe kademe ilerlemek gerekir, tecrübelerden

daima ders almak þarttýr. 

Lütfü Doruk’un Erelçelik isminde büro malzemesi yapan bir firmasý vardý. Lütfü

Bey, Vehbi Bey’e gelip, iþini büyütmek istediðini belirtmiþ ve ortaklýk teklif etmiþ.

Yine etüdler yapýlmýþ. O zaman büro malzemesi ithal eden Burla Biraderler ve

devlet için büro malzemesi satýn alan Devlet Malzeme Ofisi de ortak alýnarak

Arçelik’i kurmuþlar. Buradaki ana gaye, rakibi yanýmýza çekip, Devlete alým yapan

firmayý da iþe dahil etmekti. Þunu belirtmek isterim ki, Devlet bizden hiç büro

eþyasý alýmý yapmadý. Bunun üzerine taze meyva suyu satmak üzere kurulmuþ olan

ancak projesi tahakkuk etmeyen Beko þirketimizi, Arçelik mamullerini yurt çapýna

satmak üzere vazifelendirdik. Ondan sonraki adým her eve

girecek bir eþya bulmak olmuþ, çamaþýr makinasýnda karar

kýlmýþlar. Avrupa’dan birkaç makine getirip sökmüþler ve nasýl

yapýldýðýný anlamaya çalýþmýþlar. Prof. Lemi Ulugöl baþkan-

lýðýnda bir heyet oluþmuþ ve bu konuda ilk yatýrým yapýlmýþ.

Ondan sonra buzdolabýna geçildi. O zamanlar kapalý ekono-

mide bu eþyalar ya permi ile ithal edilirdi, ya da Türkiye’de

imal edilenler alýnýrdý. 

Vehbi Koç, memlekete yeni bir þeyler getirmek için sürekli

çaba harcadý. Çok eskiden Haliç’te boru çekme atölyesi,

zeytinyaðý fabrikasý, oksijen dolum tesisi kurdu. Küçük sana-

yilerden sonra Türkiye’de ilk yabancý sermayeli þirketi olan

General Electric Ampul Fabrikasýný kurdu. 

Seneler geçtikten sonra gördük ki, sanayi kolay iþ deðil. Kapalý

ekonomide çalýþmak baþka, liberal ekonomide çalýþmak

baþka, Avrupa Topluluðu ile Gümrük Birliði anlaþmasý yaptýk-

tan sonra çalýþmak bambaþka beceri ister. 

76 senelik tarihimizde bunlarýn hepsini gördük. Her zaman daha da ileri gitme

imkaný bulduk. Fiat, Ford, Siemens, General Electric gibi daha nice dünya

markalarýný bu memlekete getirdik. Kimisiyle ortak, kimisiyle lisansiye þeklinde

çalýþtýk. Burada anahtar, yabancý ortak ile uyum içerisinde çalýþmak, bazen fedakar-

lýk yapmak, bazen fedakarlýk yaptýrmak fakat uzun vadede dengeli olmaktýr. Þunun,

bunun adamý fikrini bir tarafa býrakýp yabancý ya da yerli, iþe en uygun adamý

getirmek ve idare meclisleri kanalý ile þirketleri yönetmektir. 

Vehbi Koç’un muvaffak olmasýnda emeði geçen Bernar Nahum, Hulki Alisbah, Ýsak

de Eskinazis, Muhterem Kolay gibi aramýzdan ayrýlan büyüklerimizin, ortak-

larýmýzýn isimlerini zikretmeden geçemeyeceðim. 

Netice itibariyle bu kubbede baki kalan hoþ seda ‘Koç’ ismidir.



Ýthal Ýkamesi
Türkiye, 1970’li yýllarýn ilk yarýsýnda, olumlu
dünya konjonktürü, 1970 devalüasyonu ve bunun
paralelinde gelen ekonomik tedbirlerin ödemeler
dengesine katkýsý sonucu, döviz rezervlerini artýrdý
ve ithal ikamesine dayalý bir sanayileþme politikasý
sürdürdü. 

1973’te patlak veren petrol krizinin etkileri de
mevcut döviz rezervleri kullanýlarak ve kýsa vadeli
borçlanmalarla belli bir süre ertelendi. Oysa
sadece OPEC ülkelerinin petrol fiyatlarýna dört kat
zam yapma kararý bile, üretim politikalarýnda
deðiþiklik yapmayý gerektiriyordu. Türkiye, petrol

tüketimini sübvanse ederek sorunu aþmaya çalýþtý.
Sanayinin ekonomik büyümenin kaynaðý haline
gelmiþ olmasý, sorunun geçici olduðu deðer-
lendirmesini getiriyordu.

Yeni Bir Sektör
Türk halký 1960 - 1970 yýllarý arasýnda yepyeni
alýþkanlýklar edindi. Meyveli gazoz içme alýþkan-
lýðýný kolalý meþrubatlar izledi. Geleneksel gazoz
imalathaneleri, Çamlýca, Fruko-Tamek ve Coca
Cola gibi kuruluþlarýn modern tesisler kurmasýyla
büyük bir deðiþim yaþadý. Bu deðiþim, Tekel’in bira
üzerindeki tekelinin kýrýlmasýna da yolaçtý. Koç
Grubu, Amerikalý bira üreticisi Jos. Schlitz

Coca-Cola tüm dünyada baþlattýðý ve yayýldýðý franchising sis-

teminin Türkiye’deki ilk ayaðýný Marmara Bölgesinde emekli

general ve büyükelçi Behçet Türkmen’e vererek baþlattý.

Bilahare Behçet Türkmen, Kadir Has, Talip Aksoy ve Kemal Has

ile birlikte Ýstanbul’da ilk Coca-Cola Fabrikasýný 1964 yýlýnda

kurarak iþe baþladýlar. Türkiye’de ikinci fabrikanýn Ege

Bölgesinde Ýzmir’de kurulmasýnýn planlanmasý üzerine Ýzmirli

Özgörkey Ailesinin öncülüðünde 1968 yýlýnda ikinci fabrika

Ýzmir’de kuruldu. Coca-Cola’nýn Türkiye’ye gelmesiyle yalnýz

meþrubat sektöründe deðil birçok sektöre özellikle daðýtým,

reklam, standart ve kalite anlayýþýnda büyük katkýlarda bulundu.

Bunun yanýnda kullandýðý vasýtalar nedeniyle otomotiv sek-

törüne, cam sanayiine, özellikle tabii gaz sektörüne, aðaç ve plas-

tik sanayiine, genel istihdama saðladýðý katma deðer ve büyük

vergi girdileri ile Türk ekonomisine büyük katkýlarý oldu. En

önemlisi insanlarýn günlük yaþantýsýnýn bir parçasý olarak

herkesin kabullendiði bir ürün oldu.

Ürünü Kabullenme
ERDOÐAN ÖZGÖRKEY
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Coca-Cola’nýn Türkiye büyümesi sonraki zamanlarda devam

ederek 1969 yýlýnda üçüncü fabrika Adana’da, 1973 yýlýnda

dördüncü fabrika Bursa’da, 1978 yýlýnda beþinci fabrika

Ankara’da, 1982 yýlýnda altýncý fabrika Antalya’da, 1986 yýlýnda o

yýllarýn en büyük kapasiteli ve modern fabrikasý Ýzmir,

Kemalpaþa’da kurularak devam etti. 90’lý yýllarýn baþlarýnda Has

Ailesi bu sektörden çekildi. Ortaya çýkan boþluðu Coca-Cola

Þirketi devreye girerek Özgörkey Ailesi ile birlikte hýzlý yatýrým-

lar ile Türkiye’de kiþi baþýna 4 þiþe yýllýk tüketim ile baþlanan nok-

tayý 100 þiþelere çýkararak bu günlere getirdiler. Bu arada

Özgörkey Ailesi gerek Coca-Cola ve gerek sektöre getirdiði yük-

sek kapasiteli üretim tesisleri, litrelik ve sonradan daha büyük

ambalajlarda vidalý kapak, plastik kasa, premix sistemi, teneke

kutu, Fanta ve Sprite üretilmesi gibi ilklere imzasýný atarak Coca-

Cola’nýn Türkiye’de bugünlere gelmesinde önemli katkýlarda

bulundu.

Dünyada globalleþme yolundaki strateji belirleyen Coca-Cola

Türkiye’de de yeni bir bütünleþmeye yöneldi, %40 hisse Coca-

Cola Þirketi, %40 Efes Pilsen Grubu, % 11,2 Erdoðan Özgörkey

Grubu, %8,8 Nevzat Özgörkey Grubu ile birleþerek yeni bir çatý

altýnda faaliyetlerini sürdürüyor.

Brewing Co. ile iþbirliði yaparak bu tekeli
kýrma giriþiminde bulunan ilk giriþimci
oldu. Ama bira üretme giriþimini ilk sonuç-
landýran Efes Pilsen markasýyla üretime
baþlayan Erciyas AÞ oldu. Danimarkalý
Tuborg firmasýnýn Ýzmir’de gerçekleþtirdiði
tesis de ayný yýllardaki diðer bir yatýrýmdý.
Alkolsüz içecek ve bira sektöründe 90’lý
yýllarda belirgin bir ihracat artýþý yaþan-
masý da bu yýllarda atýlan temellerin sonucu
oldu. Efes Pilsen’in bir Türk birasý olarak
uluslararasý marka olma yoluna girmesi de
bu geliþimin belirgin örneklerinden biri
olarak öne çýktý.

Ýzmir’de kurulan ilk Coca-Cola fabrikasý.
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Otomotiv Sanayii Kuruluyor
1965 ve onu izleyen yýllarda otomotiv sanayiinde
önemli geliþmeler oldu. Plan dahilinde olmamasýna
raðmen, 1966 yýlý programýnda Makine Kimya
Endüstrisi Kurumu’na otomobil imalatý konusunda
etüd yapmak amacýyla 150.000 TL yatýrým harca-
masý ayrýldý. Birinci BYKP, çeþitli ticari taþýtlarda
yerli parça kullanýmýný artýrmakla yetinirken,
kamyon ve kamyonet üretiminde artýþ görüldüðün-
den, Ýkinci BYKP, konuya daha kapsamlý yaklaþtý.
Karayolu taþýtlarýna yönelik talebinin karþýlanmasý
için yurtiçi imkanlarýn tam olarak kullanýlmasý
hedefi benimsendi. 

1930’lu yýllardan beri temsilcilik
yapan, sonradan ticari taþýt monta-
jýna da giren Koç Grubu ile 1960’lý
yýllarýn baþýndan beri Türk
Otomotiv Endüstrisi (TOE) ile oto-
motiv sanayiinde olan OYAK, zaten
otomobil üretimiyle ilgiliydi. Koç’un
OTOSAN firmasý, bir ABD ortaklýðý
olmasýna raðmen, Ýngiliz kaynaklý
Anadol’u üreterek seri üretime
baþladý. Türkiye’nin hýzla sana-

yileþmesinin esas alýndýðý bu dönemde, sektörü
koruyucu hükümler getirildi. Çýkarýlan montaj
sanayii talimatý ile karayolu taþýtlarý imalat
sanayinin büyümesi saðlandý. 

Hükümetin uygulamaya koyduðu tedbirler bilinçli
olarak TOFAÞ Türk Otomobil Fabrikalarý AÞ’nin
oluþmasýna imkan verir hale gelince, Ýtalyan Fiat
þirketi, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu, Koç
Holding AÞ, Türkiye Ýþ Bankasý ve Ege Petrol AÞ
ortaklýðýyla kurulan Tofaþ fabrikasý 1971’de üre-
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Volvo’dan Renault’ya
ALÝ BOZER
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Ordu Yardýmlaþma Kurumu iþe Renault’yla deðil Volvo ile baþladý.

Müzakerelerin esasýný teþkil eden husus, Volvo’nun Tuzla’da imal edilme-

siydi. Orada OYAK’ýn tesisleri vardý. Devamlýlýðý þüpheli olan bir montaj

sanayii kurulmak istendi. Sonra bu siyaseti ilk önce Volvo’yla deðiþtirdik.

Yabancý ortaklýða dayanan bir oluþuma gittik. Hatta Cumhurbaþkaný

Cevdet Sunay geldi, temel attý. Sonra Volvo’yla iþ olmayýnca “Þimdi Sunay

Paþa’ya nasýl bu iþi yapamadýk diyeceðiz?” diye düþündük. Azarlanacaðýz

diye korkuyorduk. Kendisine gittik, anlattýk. Sunay Paþa’nýn oradaki baba-

canlýðýný hiç unutmam. “Baþka bir firmayla anlaþýrsýnýz, gene gelir temel

artarým” dedi. Yönetim tarzý üzerinde mutabakata varamadýðýmýz için bu

iþten vazgeçmiþtik. Ondan sonra Renault’nun teþebbüsü üzerine müzake-

relere baþladýk ve Renault 12’yi seçtik. Baþlangýçta yerli imalat oranýmýz

çok düþüktü. Fakat kararname hükümlerine sadakat gösterdik, yeni imalat

oranýný arttýrdýk ve yeni modeller geliþtirdik. 

Türkiye’nin o zamanki durumunu göz önüne getirin. Otomobil deyince akla

Amerikan otomobilleri gelirdi. Dodge, Plymouth, Ford, Buick, Cadillac vs. Türkiye

bu sekiz silindirli otomobillere alýþmýþtý. Park imkaný çok sýnýrlý, büyük otomo-

billere. Buna alýþmýþ bir toplum için özellikle Fransýz modellerinin çoðu beklentilere

cevap verecek nitelikte deðildi. Bunlarýn içinden Renault 12’yi uygun bulduk. Ve biz

iþe kaportadan deðil, motordan baþladýk. Ýlk motor imalatý Oyak-Renault’da

yapýlmýþtýr. Ýthal ettiðimiz parçalar çoðunlukla kaporta parçalarýydý. Yan sanayi diye

bir þey yoktu. Lastik imalatý bile sýnýrlýydý. 

Þimdi bütün otobüslerimiz Anadolu’da, Güneydoðu’da yapýlýyor. Sistem kuru-

lurken, yerli imalat oranýnýn yüksek olmasý maliyete tercih edildi. Ýlk otomobili

çýkardýðýmýz zaman, 60-65 bin liraya satýlýyordu. Kalitesi amortisörlerdeki ve ýsýtma

sistemindeki hatalar hariç gayet iyiydi. Ve bu baþarý o zamanki Türk mühendis ve

iþçisinin takdire deðer baþarýsýdýr. Bizden bir süre sonra Ýran da Renault’yla iliþkiye

geçti. Orada da araba ürettiler. Fransýzlar dedi ki “Ýran’daki para, sizdeki insan

gücü beraber olsa bu iþte aþýlmayacak engel görmüyoruz”. Yani Türk iþçisini ve

mühendisinin yeteneðini takdir eden sadece ben deðilim. Yabancýlar da bunu çok

sýk dile getirdiler. 



time baþladý. Avrupa’da çok satýlan aile otomobil-
lerinden Fiat 124’ün yerli uyarlamasý olan Murat
124 üreten fabrika, 1976 yýlýnýn sonuna kadar
toplam 134 bin 857 adet otomobil üretti. Fabrika
daha sonra Murat 131 model otomobil üretmeye
baþladý. Bu seri, yýllar içinde Türkiye koþullarýna
uygun tasarým ve aksesuvar deðiþiklikleri geçire-
rek yerini Serçe, Þahin, Doðan ve Kartal model-
lerine býraktý. 

TOFAÞ’ýn kararnamesini izleyen 1969 yýlýnda,
OYAK-Renault’nun kararnamesi de yayýnlandý ve
bu iki büyük üretici sürekli artan tüketici talebini
karþýlamaya yönelik üretime baþladý. Ýlk yýl üç bin
adeti bulmayan toplam üretim, beþinci yýlda
30.000’e yaklaþtý. 

Ayný yýllarda, Perkins Diesel Motor Fabrikasý ile
Eaton Diþli Sanayii’nin de kurulmasý karar-
laþtýrýldý. Fakat 1970 yýlýndaki %66’lýk devalüas-
yon ve finansman yasalarýnýn olumsuz etkileri
nedeniyle projeler yarým kaldý.
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Medeni Cip
CAN GÖKNÝL

Baþlangýçta Fransýzlarýn Renault’da ortaklarý olarak OYAK ile Yapý Kredi Bankasý

vardý. Sonra Yapý Kredi grubu hisselerini Renault’ya verdi ve onlar büyük ortak

olarak devam etti. Fabrikanýn kuruluþu Bursa’nýn sanayi bölgesinin yanýndaki

Yalakçayýr denen yerde iki büyük bina yapýlmasýyla oldu. Biri montaj kýsmý, biri de

motor bölümüydü. Bir de bunlarýn ortasýnda idari bina vardý. Ýnþaat çok kýsa bir

zamanda bitti ve 1971 Mayýs’ýnda ilk 50 adetlik Renault 12 o hattan çýktý. O tarih-

lerde Renault’nun en genç, en muvaffak olmuþ modellerinden biriydi. Üretimi uzun

zaman devam etti. Bir nevi ‘medeni cip’ olarak düþünüldü. Anadolu’nun zor þart-

larýna çok uygun bir araba oldu. Yerli otomobil piyasasýnda Tofaþ, Anadol ve

Renault vardý. Ýmalat miktarý o zamanki talebe yetmiyordu. Bu fabrikalar

Türkiye’de sanayi mektebi oldu. Fransýz teknisyenler hep Türk iþçisinin çok kolay

öðrendiðini ve çok verimli olduðunu söylerlerdi. 

OYAK-Renault’nun yanýnda bir satýþ þirketi vardý. MAÝS doðrudan OYAK’a ait bir

þirketti. Çünkü o devirde sanayi þirketinin yabancý sermayeli olmasý imkaný vardý

ama ticari þirketlerin yabancý sermayeli olma imkaný yoktu. Kuruluþ kararname-

mizde belli bir süre içinde belli bir yüzdede yerli muhtevaya eriþme zorunluluðumuz

vardý. Ama buna imkan yoktu. Çünkü yerli muhteva olan maddeler her ne kadar

yerli sayýlýyorsa da köklerine inince ithal olduðu ortaya çýkýyordu. Çünkü ham-

madde hep ithaldi. Biz kalite üzerinde büyük titizlikle çalýþýyorduk. Bu yüzden



Meydanlarda Karýþýklýk
1968 yýlý, Fransa’da öðrenci hareketleri, ABD’de
Vietnam Savaþý’na karþý tepki gösterileri ve Sovyet-
ler Birliði’nin Prag’ý iþgalini protesto mitingleri için
dolup boþalan meydanlara sahne oldu. Türkiye de
hareketlilik bakýmýndan farklý sayýlmazdý. 1960
Anayasasý’nýn Türkiye’nin toplumsal yaþamýna
yönelik düzenlemelerinde siyasi ve sosyal haklarla
özgürlükler büyük yer tutuyordu. Devalüasyonlarla
geliri azalan ve özlediði refaha bir türlü kavuþa-
mayan toplumun içinde, sosyal özgürlükleri
ölçüsüzce kullanarak anarþi yaratan gruplar çýktý. 

Çatýþmalar giderek saflarýný belirleyen sol ve sað
görüþlü odaklarýn birbirlerine yaptýklarý saldýrýlar-
dan kaynaklanýyordu. Anadolu’nun çeþitli þehir-
lerinde polisin güvenliði zor kullanarak saðlaya-
bilmesi üzerine Baþbakan Demirel, 26 Temmuz’da
yaptýðý açýklamada “Demokratik düzeni sokaða
boðdurmayacaðýz. Hürriyetten bunalan, hürriyetin
katline þahit olamayacaktýr,” dedi. 

Sanayi Bakanlýðý ile olan iliþkilerde çok zorluk çektik. Bize “Siz ithalatý

devam ettirmek için kaliteyi öne sürüp, yerlileþtirmeyi zora koþuyorsunuz.

Bundan da yerli yan sanayi son derece zarar görüyor” dendi. Oysa, trafiðe

çýkaracaðýmýz arabanýn parça kalitesinin muhakkak ki en üst düzeyde olmasý

gerekiyordu. Örneðin “Yerli sac kullanýn” diye bize baský yapýldý. Yerli sac

maalesef derin çekme denen preslerden dolayý muazzam telafat veriyordu.

Üç bin otomobilin tamponlarýný yapamadýðýmýz için sýrada bekleyen müþ-

teriye raðmen bitmemiþ arabalarý aylarca beklettiðimizi bilirim. 

Zaman zaman Renault’nun da bize çok büyük yardýmlarý oldu. Merkez

Bankasý bizim ihtiyacýmýz olan döviz transferini yapamaz hale geldiðinde

Renault bazý kombinezonlar getirdi. Türkiye’de petrol yokken petrol temin

etti. Türkiye’ye finans bile saðladý. O finansmanda önceliði tabii ki biz aldýk.

Türkiye’nin o sýrada döviz sýkýntýsý çok büyüktü. Bunlar hep, Renault’nun

sýnai faaliyetlerinin dýþýnda, finansal ve ekonomik faaliyetleri olarak

Türkiye’ye katký saðladý.
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1969-1970 yýllarýnda, polisin üniversitelere
girdiði, Amerikan 6. filosunun ziyaretini protesto
edenlerin Taksim meydanýný savaþ alanýna
çevirdiði, iþçi yürüyüþlerinin arttýðý, sendika
yöneticilerinin tutuklandýðý, bankalarýn soyulduðu,
öðrencilerin siyasi hareketlere katýldýðý bir çok
olay oldu. Grevlerin yaygýnlaþmasý ve öðrenci gös-
terilerinin çatýþmalara dönüþmesi hükümeti yýprat-
makla kalmýyor, tüm ülkeye de yayýlýyordu. 15-16
Haziran 1970’de patlak veren iþçi gösterileri
bütün Ýstanbul’u kaosa sokmuþ, ordu içinde oluþan
çeþitli gruplarda müdahale tartýþmalarý baþlamýþ,
Ýstanbul’da sýkýyönetim ilan edilmiþti. 3-4 Mart
1971’da THKO adlý örgütün Amerikalý dört subayý
kaçýrmasýnýn etkileri gündemdeyken, 12 Mart
günü Genelkurmay Baþkaný ve kuvvet komutanlarý,
Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay ve TBMM’ye bir
muhtýra verdi. Muhtýranýn, ordunun idareyi üze-
rine almaya kararlý olduðunu gösteriyor olmasý
üzerine, Süleyman Demirel baþkanlýðýndaki
hükümet istifa etti. Yeni hükümet, baðýmsýz mil-
letvekili Nihat Erim tarafýndan kuruldu.

12 Mart’tan Sonra
12 Mart 1971’de Silahlý Kuvvetler verdiði
muhtýrayla parlamenter rejime aðýrlýðýný koymuþ-
tu. Ýþbaþýna gelen partiler üstü hükümet, bir yan-
dan toplumdan yükselen reform taleplerine cevap
verecek bir dizi deðiþim öngörüyor, bir yandan da
Anayasa’nýn aþýrý olduðu ileri sürülen özgürlükleri-

Mühendis olarak girdiðim ilk sene mevcut fabrika üretim binasý çok ilginç gelmiþti.

Kim tarafýndan projelendirildiðini merak ettim. Sonunda anladým ki bütün ampul

üretim binalarýnýn General Electric’e ait bir standardý varmýþ. Dikkatimi çeken bir

þey çatý üzerinde çok kuvvetli aspiratörlerin oluþuydu. Aydýnlatma ve makineler için

kullandýðýmýz elektrik gücünün istenen yerde kullanabilmesi için pratik bir tesisat

projesi yapýlmýþtý. Bütün bunlar ampulün üretiminde kaliteye çok etki yapan fak-

törlerdi. Bunu sonralarý ampul sanayiindeki deneyimlerim arttýkça anladým.

Ampulün kalitesini etkileyen þey, yapýldýðý üretim sahasýndaki rutubetin asgaride

tutulmasýdýr. Buna uygun bina konstrüksiyonu þarttýr. Uzakdoðu’da da, Avrupa’da

da Philips, Tungsram, Osram gibi fabrikalarý tetkik ettim. General Electric’in stan-

dartlarýna yakýn olmakla beraber, en çok temizliðe ehemmiyet verdiklerini gördüm.

Ampul üretimi çok rafine bir üretimdir. Kaliteyi ancak kendine ait standartlarý

harfiyen tatbik ettiðiniz zaman yakalayabilirsiniz. General Electric’in ampul amba-

lajýnýn rengine kadar standartlaþtýrma takibi vardýr. Standartta en önemli faktör o

firmanýn kendi markasýný o standart içinde tutabilmesidir. 

Ýthal girdisi olarak çok fazla miktarda malzeme kullanýyorduk. Bütün bu ithal gir-

disi malzemelerin standartlarýmýza göre kabul testlerinin yapýlmasý mecburiydi.

Kabul testlerini yaparken kullanýlan elemanlarý ve bazý çok özel aparatlarý General

Electric’ten gelen teknik resimlerle Türkiye’de yapmak için uðraþ veriyorduk ve zor-

lanýyorduk. Zaman zaman Teknik Üniversite’nin hocalarýyla laboratuvarlarýný kul-

landýk. Onun dýþýnda yerli imkanlarla ayný kalitede ampul yapmaya zaten mecbur-

duk. Sýk sýk Amerika’ya gönderdiðimiz numuneler tetkik edilir, kusurlarýmýzýn neler

Standartlaþtýrma
ARÝF ATÝLLA
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ni kýsýtlamayý hedefliyordu. Bu arada Ýsrail’in
Ýstanbul Baþkonsolosu’nun kaçýrýlýp, daha sonra
öldürülmesi geniþ çaplý sýkýyönetim ilanýna, yaygýn
tutuklamalara ve tartýþýlan özgürlüklerin daraltýl-
masýna yolaçtý. Hükümetteki reformcu bakanlar
istifa etti. Hükümetin baskýcý yaný öne çýktý.
Demokrasiyi iki yýl askýya alan siyasi çerçevenin,
özellikle bölüþüm iliþkileri ve gelir daðýlýmý
bakýmýndan önemli sonuçlarý olmakla birlikte,
1973 sonrasý için öncekinden farklý bir model
geliþtirme çabasý olmadý. 

12 Mart’ýn sonrasýnda kurulan ilk hükümet, önem-
li bir takým deðiþiklikler yapma niyetiyle iþe
baþladý. Çeþitli konularda önemli reformlarýn
yapýlmasý söz konusuydu. Toprak reformu önemli
bir yer tutuyordu. Devlet yönetiminde deðiþiklikler
söz konusuydu. 

Bunlardan biri Sanayi Bakanlýðý’nýn Dýþ Ticaret
Bakanlýðý’ndan ayrýlmasý oldu. Bu çerçevede ilk
defa ithalatçý ve ihracatçýlar bilgisayar kaydýna

geçirildi. Böylece ekonominin kayda alýnmasýnda
bir adým atýldý. Kotalarýný kullanarak ithalat yapan
fakat zarar beyan eden firmalarýn kotalarý indiril-
di, kâr beyan ederek vergi verenlerinki artýrýldý.
Ayrýca kotalar kat kat artýrýlarak sanayide rekabet
ortamý saðlanmaya çalýþýldý. Böylece IMF modeli
doðrultusundaki eksikliklerin giderilmesi mümkün
oldu.

Eþzamanlý olarak Türkiye’de otomotiv sektörünün
geliþtirilmesi için yapýlabilecekler üzerine düþü-
nülüyor, Dünya Bankasý’ndan otomotiv endüstri-
sinin ekonomik hale getirilebilmesi için kredi
alýnýyordu.

AET için Katma Protokol
1963 yýlýnda ortaklýk baþvurusu yapýlan AET’nin
öngördüðü hazýrlýk süresi bittiðinde, bu süreçle
ilgili olarak, planlý dönemde Türkiye’nin öngörülen
uyum gereklerini yerine getirmemiþ olduðu
görüldü. Karþýlaþtýrmalý üstünlüklerden yararlan-
mak, olanaklar elverdiði ölçüde uluslararasý reka-
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olduðu bildirilirdi. Cam aksamý için Paþabahçe ampul sanayiinin özelliklerini

içeren cam üretemediði için 1960’larda ampul camý fabrikasý kurduk. Ondan

sonra ampul dibini yapmak için giriþimde bulunduk. Bunun en iyisi Philips tesis-

lerinde Belçika’nýn ürettiði pirinç malzemeden yapýlanýydý ve Philips bu konu-

da oldukça geliþmiþ bir teknolojiye sahipti. Philips ile General Electric’in anlaþ-

masýndan sonra oradan üretim know-how’ýný aldýk. Milli Savunma’nýn kontrolü

altýnda çalýþan Kýrýkkale pirinç fabrikasý özel müsadeyle, bize üreteceðimiz

malzemeyi verdi ama sonra Sanayi Bakanlýðý ve Milli Savunma Bakanlýðý

tarafýndan bu engellendi. Mecburen General Electric’in standartlarýnýn oldukça

dýþýnda ve pek makbul olmayan alüminyum malzeme kullanmaya baþladýk.

Ambalajý standartlara uygun renklerde bastýrabilmek için gereken matbaa

mürekkebini bile bulamadýðýmýz için kendimiz ithal etmek zorunda kaldýk.

Buraya kadar örnekleriyle izah etmeye çalýþtýðým ampul üretimine ait standart-

larýn ancak birkaç tanesini belirttim. Rafine bir üretim ile yapýlan aydýnlatma

ampullerinin çok daha teferruatlý standartlarý mevcuttur.



bete açýlmak gibi konularda sadece dilekler dile
getirilmiþ, önlem ve uygulamalara yönelim
olmamýþtý. Üstelik 2. BYKP bulunulan noktadan
daha geriye gidileceðini gösteriyordu. 

Türkiye hazýrlýk dönemini uzatma olanaðýndan
yararlanmamýþ olduðundan 23 Kasým 1970’te
Ankara Antlaþmasý’nýn “Katma Protokolü” imza-
landý. Protokolün üye devletlerin parlamentolarýn-
da onaylanmasýna kadar da geçici bir anlaþma
yürürlüðe konuldu. Bütün taraflar Katma
Protokol’ü kabul ettiði halde Ýtalya onayýný
1972’ye kadar geciktirdi. 1 Ocak 1973’te bütün
formaliteler tamamlandý ve Türkiye ile altý AET
üyesi arasýnda geçiþ dönemi yürürlüðe girdi. 

Ortak Pazar’ý daha çok konuþmaya baþlayan
Türkiye, toplam ihracatýnýn %39’unu Ortak Pazar
ülkelerine yapar hale gelmiþti. Bu ihracatýn
%20’sinin yapýldýðý Batý Almanya, Türkiye’nin
ihracat listesinde ABD’nin bile önüne geçmiþti.
Ýthalat ve ihracatta Batý Almanya’nýn öne çýkmasý
dýþýnda bu ülkeye giden iþçilerin kazandýrdýðý döviz
miktarý ve ülkeye giren yabancý sermaye de ekono-
minin önemli girdilerinden biri haline gelmiþti. Bu
trendi 1970 enflasyonu sonrasý dönemdeki
geliþmeler bozdu. Ýhracat AET’den EFTA toplu-
luðu üyelerine kaydý.

Normale Dönüþ
Türkiye, 1973 yýlýnda yapýlan seçimlerle tekrar
demokrasiye kavuþtu. Bir yýl önce CHP genel
baþkanlýðýný Ýsmet Ýnönü’den devralan Bülent
Ecevit, en çok oy toplayan partinin lideriydi ama
hükümeti kurmasý kolay olmadý. Partiler arasýnda
uzlaþma saðlanmasý mümkün olmayýnca yeni hükü-
metin kurulmasý 1974 yýlýnýn Þubat ayýna kaldý. 

Uzun görüþmelerden sonra, siyasal görüþü
bakýmýndan kendine en uzak görünen Milli

Türkiye 1961 Anayasasý’na konan bir hükümle kalkýnmasýný

bir plana baðlamak gereðini duydu. O günlerde Ýnönü

baþkanlýðýnda bir hükümet vardý. Devlet Planlama Teþkilatý

kuruldu. DPT, Türkiye’de kalkýnmanýn bir plan ve program

çerçevesinde yapýlmasý gerektiðinden hareketle bir ön hazýr-

lýða baþladý. Sanayiciler, hükümet çevreleri, üniversitelerden

bazý kiþiler Türkiye’nin nasýl bir sanayileþme modelini be-

nimsemesi gerektiði yolunda görüþlerini belirtmeye

baþladýlar. Kalkýnma hýzý %7 mi, %10 mu olmalý tartýþmasý

yapýlýyordu. Üniversitelerde paneller düzenleniyordu. Özel-

likle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Sadun

Aren ekonomistleri çaðýrmak suretiyle paneller düzenliyor-

du. O arada bir buçuk yýllýk planýn hazýrlýklarý baþlamýþtý.

Elbette iþçi kesimi olarak bizim de kalkýnma planý üzerinde

söz sahibi olmamýz gerektiði görüþü hakim olunca Baþbakan

Ýnönü’ye bir mektup yazdýk. Mektupta þu ifadelere yer

verdik: “Kalkýnmanýn temel yükünü taþýyacak iþçilerdir. Ýþçi

olmadan kalkýnmadan söz edilemez. Onun için kalkýnma

planlarýnda iþverenlerle birlikte iþçilerin de görüþlerinin alýn-

masý baþarýya ulaþmak için þarttýr. Ýþverenden akýl alýp iþçiye

akýl verme dönemine son verin, baþka türlü kalkýnma ola-

maz”. Bu üslup Ýnönü’yü bir hayli kýzdýrdý. Çalýþma

Bakaný’na þikayet etmiþ. Tabii Ýnönü askerlikten geldiði için

disipline, üsluba çok önem veren bir kiþi. Belki de o zamanlar

Türk-Ýþ’i Çalýþma Bakanlýðý’na baðlý bir kuruluþ zannediyor-

du.

Ýnönü, Çalýþma Bakaný Ecevit’e “Kim oluyor bunlar, bu nasýl

üslup?” diye þikayet ettiði için Ecevit benimle iki ay konuþ-

madý. Ama mektup tesirini gösterdi. Planýn hedef ve strateji-

lerinin belirmesi için yapýlacak toplantýya Türk-Ýþ de davet

edildi. Toplantýda plan hakkýndaki görüþlerimizi ifade etmek

imkanýný bulduk. Zaten Türkiye’de o günlerde daha ziyade

Ýþçi Haklarý
HALÝL TUNÇ
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kamu sektörü aðýrlýklý bir sanayileþme vardý. Sendikalaþma hareketi de özel sektör-

den ziyade kamu sektöründe çalýþan iþçileri kapsayan bir hareket olarak baþladý.

Sonradan özel sektöre yansýdý.

1961 Anayasasý birçok hak ve özgürlüðün yanýnda iþçi hak ve özgürlüklerini de

güvence altýna aldý. Bunlarýn en önemlisi de iþçilerin toplu sözleþme, grev ve

özgürce sendikalaþma haklarýydý. Bunlarýn hayata geçirilmesi için mevzuatta

deðiþiklikler yapýlmasý lazýmdý. Yürürlükte olan 3008 sayýlý iþ yasasý 1936’da çýkmýþ

bir yasaydý. Bunun üzerine 274 ve 275 sayýlý yasalar meclise sunuldu. Türkiye’de bu

konuyu bilen akademisyenlerin sayýsý çok azdý. Ama Türk-Ýþ olarak biz iyi hazýrlan-

mýþtýk. Dünya tatbikatýndaki mevzuatlarý tercüme ettirip klasörler halinde mecliste

daðýtmýþtýk. Bu haklarýn kullanýlmasýnda o günlerde büyük endiþeler vardý. Grev

hakký verilirse ekonomi çöker gibi bir kanaat vardý. Bu kanaati yenmenin yolu bu

grev hakkýnýn çok sorumlu bir þekilde kullanýlacaðý imajýný vermekti. Nitekim

yasalar meclisten geçti, kanunlaþtý ve ilk sözleþmeler 1963 yýlýndan itibaren yapýl-

maya baþlandý.

Teþkilatýmýzý gayet sýký bir disiplin altýnda tutup, özellikle toplu sözleþmeleri

baþlangýç ve bitimine kadar yakýn bir takibe aldýk. 1963’ü izleyen yýllarda büyük

çaplý grevler de olmadý. Türkiye’de iþçiliðin meslek olmasý, yani bir iþçi sýnýfý oluþ-

masý 60’lý yýllarýn baþýna kadar görülmemiþti. Köyle kent arasýnda devamlý gidip

gelen, bir türlü sanayi iþçisinde aranan vasýflara ulaþamayan bir iþçi kesiminden

sanayileþmeye katkýda bulunmasý da beklenemezdi. 

Kamu kesimi sendikalý iþçi çalýþtýrmaya niyetli deðildi. Ýþveren Sendikalarý

Konfederasyonu Baþkaný Þahap Kocatopçu ile ÝSO Baþkaný Ertuðrul Soysal’la iyi

iliþkiler kurmak suretiyle özel sektörde sendikalaþmaya karþý tavýr koymamalarý

gerektiðini, aksine iþverenle dayanýþma suretiyle verimin daha fazla artacaðýný,

kalkýnmanýn hýzlanacaðýný telkin ettik. Bu kýsmen baþarý saðladý. Fakat buna rað-

men ilk dönemde Berec Pil Fabrikasý’nda grev oldu ve uzun süre devam etti. 

O günlerde grevlerin sanayiyi olumsuz yönde etkilediði görüþü hakimdi. Oysa

Zonguldak’ta bir toplu sözleþme yaptýk. 9 lira olan günlük ücreti 12 liraya çýkardýk.

O güne kadar Zonguldak Kömür Ýþletmeleri hep zarar ederken ilk defa 25 milyon

lira kâra geçti. Yani iþçi-iþveren iliþkileri iyi geliþtikçe, iþçiye emeðinin karþýlýðý o

günkü þartlar içinde verildiði taktirde verimin artacaðý gerçeði bu örnekte

görülebiliyordu. Biz bunu geniþ çapta iþveren kesimine anlatmaya çalýþtýk. Buna

inananlar da oldu, benimsemeyenler de... Sabancý, Koç, Eczacýbaþý uygarca

davrandýlar. Ýþyerlerinde sendikasýz iþçi çalýþtýrma niyetinde olmadýlar. Sendikalarýn

o iþyerlerinde örgütlenmesine fazla direnç göstermediler. Gerçi ihtilaflar oldu ama

o sektörlerde büyük çaplý grevler olmadý. 1968’de baþlayan talebe hareketleri, iþçi

kesiminde de bölünmelere, parçalanmalara yol açmýþtý. DÝSK kurulmuþtu. Daha

ziyade ideolojik amaçlý, biraz da sorumsuz davranýyordu. Hatta Türk-Ýþ’i iþverenle,

hükümetlerle iþbirliði içinde olmakla suçluyordu. Üniversitelerin sanayi iþçisiyle bir

ilgisi yoktu. Yalnýz DÝSK’le ideolojik bakýmdan bazý üniversite gruplarý iþbirliði

halindeydi. DÝSK’in her türlü eyleminde talebe hareketlerini görmek mümkündü.

Onun için Türk-Ýþ de talebe hareketlerine pek karþý çýkamazdý. Kitleleri karþýsýna

almak o günkü þartlar altýnda Türk-Ýþ’in politikasýna uygun deðildi. O bakýmdan

talebe hareketlerinin bazýlarýný destekleme gereði duyduk. Yoksa üniversiteler

sanayileþmeyle, kalkýnmayla ilgili geniþ çapta bir katkýda bulunma organizas-

yonunu yapamadýlar. Bugün yavaþ yavaþ bazý üniversitelerimizde bu eðilim görülse

de sanayi-üniversite iliþkileri istenen düzeye hiç gelmedi. 
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Selamet Partisi’yle koalisyon kuran CHP
Hükümeti, güvenoyu alarak göreve baþladý. Bu
dönemde patlak veren en önemli iki geliþme,
Türkiye’nin uzun vadeli planlarýný temelden etki-
leyecekti. 

Kýbrýs ve Ortadoðu
Ulusal Muhafýz Gücü kuvvetlerinin Kýbrýs’ta
hükümet darbesi yapmasýyla adada tekrar alevle-
nen Enosis hareketi, Türk toplumunun güvenliðini
ortadan kaldýrmýþtý. Yunanistan da Ada’ya askeri
yýðýnak yapmayý sürdürüyordu. 20 Temmuz 1974
sabahý Türk Silahlý Kuvvetleri Kýbrýs Barýþ
Harekatý’ný baþlattý. Uluslararasý görüþmelerden
bir sonuç çýkmayýnca da 14 Aðustos’ta ikinci
harekat gerçekleþtirildi. Bunun üzerine ABD’nin
Türkiye’ye uygulamaya baþladýðý silah ambargosu

da Türkiye’nin zaten sýnýrlý olan ekonomik kay-
naklarýnýn önemli bir kýsmýný o güne kadar hibe ya
da uzun vadeli kredilerle karþýladýðý savunma
giderlerine ayýrmasýna neden oldu. 

Önemli iktisadi sonuçlarý olan bir diðer sorun da
1973’de baþlayan Mýsýr - Ýsrail savaþýnýn ardýndan
patlak veren petrol kriziydi. Arap petrolleri hayatý
zorlaþtýracak derecede pahalýlaþmýþtý. ABD’nin
Ýsrail’e yönelik politikasýna karþý yapýlan Arap
misillemesi, sadece Türkiye’yi deðil, petrol ihti-
yaçlarýnýn %80’ini Arap ülkelerinden karþýlayan
Avrupa ülkelerinde de panik yarattý.

1974 yýlý sonunda, hükümetin kanatlarý arasýnda
uyumsuzluk olduðu gerekçesiyle Ecevit istifa etti
ve ülkede yeni bir hükümet bunalýmý baþ gösterdi.
Meclis aritmetiði, bir türlü siyasal istikrar saðla-
yacak bir hükümet kurmaya imkan vermiyordu.
1975’in Mart ayýnda Süleyman Demirel baþkan-
lýðýnda dört sað partinin katýlýmýyla ilk Milliyetçi
Cephe Hükümeti kuruldu. 

Ham petrol fiyatlarýndaki artýþ, Türkiye’de ekonomik

sorunlarýn yanýnda benzin kuyruklarý da yarattý.
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Aðýr Sanayi Hamlesi
Milliyetçi Cephe hükümetlerinin Baþbakan
Yardýmcýsý Necmettin Erbakan’ýn ‘Aðýr Sanayi
Hamlesi’ adýný verdiði proje, 1978 yýlý ortasýnda o
yýlki yatýrýmlar kadar ek bir yatýrým paketi
ortaya çýkardý. Amaç dünyadaki sanayi devi
ülkelerin üretimine eriþmek ve aðýr sanayinin
çevresinde oluþacak hafif sanayi yatýrýmlarýyla
sýnai sýçrama yaratmaktý. Yüzde 51 hissesinden
fazlasýnýn özel kesime ait olmasý öngörülen
Tümosan, Taksan, Temsan, Temsaþ adlý dört özel
statülü kamu kuruluþu, bu hareketin öncüsü olarak
kuruldu. 

Ne var ki, Almanya, Ýngiltere, Fransa gibi, bu tür
yatýrýmlara girip bu süreci yüksek kazançla
geçiren ülkeler, bu hareketi gerçekleþtirdik-
lerinde yeni bir teknoloji ortaya koymanýn
avantajýný kullanmýþtý. Türkiye, dünya üzerinde

mevcut ve deðeri ucuzlamýþ teknoloji ürünlerini
sanayi devlerinin rantabilitesinde üretip oto-
finasmana çeviremediðinden, hareket sonuçsuz
kaldý. 
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Yönetim Zaaflarý
YAKUP KEPENEK

Türkiye planlý döneme çok demokratik bir anayasayla baþladý. Hak ve özgürlüklerin

varlýðý ve demokratikleþme, sanayileþme için gereklidir. Siz, düþünce ve örgütlenme

özgürlüðünü yok edip, toplanma özgürlüðünü, konuþmayý, kiþi dokunulmazlýðýný

yok sayýp, “ekonomi geliþsin” diyemezsiniz. Bu yanlýþtýr. O yanlýþ Türkiye’de bir tek

60’lý yýllarda düzeltilmek istendi. Ama düzeltilemedi. Çünkü sonraki yýllarda 12 Mart

ve 12 Eylül, özgürlükçü ortamý yok etti. Gümrük duvarlarýyla korunan Türkiye’de iç

pazar için yerli üretim ve ithal ikameci dediðimiz sanayileþme süreci, teþviklerle

beslenerek götürüldü. Bu arada asýl dönüþüm ithalatçý tüccarýn sanayici haline

gelmesiyle oldu. Ne kadar otomobil ithalatçýsý varsa sanayici haline getirildi. Fakat

orada da büyük yanlýþlar yapýldý. Temel yanlýþ çok sayýda, yirmi dolayýnda otomotiv

firmasý kurulmasýydý. Almanya’da bile üçü dördü geçmeyen sayý bizde yirmi olunca

bunu Türkiye kaldýramadý. Maliyeti düþürmek için belli miktarda üretim yapmanýz

gerekirdi. Ölçek ve kalite gibi konularda 60’lý yýllarýn sanayileþmesinde büyük eksik-

ler vardýr. Türkiye “nasýl olursa olsun, yerlisi üretilsin” mantýðý ile hareket etti. 70’li

yýllarda Türkiye, geliþen dayanýklý tüketim mallarýna dayalý üretimi desteklemek için

makine sanayiine, üst teknolojiye geçmeye çalýþtý. O da baþlama noktasýnda kaldý.

Dünyadaki koþullar, Türkiye’deki istikrarsýzlýk, petrol fiyatlarýnýn hýzla artýþý, Kýbrýs

olayý, Amerikan dolarýnýn dýþ deðerinin dalgalanmaya býrakýlmasý, o günlerde sana-

yileþmenin son aþamasý dediðimiz makine yapýmýna geçiþi engelledi. 

Türkiye’nin eksiði 60’lý ve 70’li yýllarda yabancý sermayeyi de çekerek yaptýðý gir-

iþimlerde üretiminin belli bir bölümünü dýþarýya satamamasýydý. Onca teþvik

verdiðiniz, kâr ve kredi saðladýðýnýz sanayiciye “Sen ürününün birinci yýl varsayalým

yüzde 2’sini, beþinci yýl yüzde10’unu, onuncu yýl yüzde 20’sini dýþarýya satacaksýn”

derseniz sonuç alýrsýnýz. Uzakdoðu ülkelerinin yaptýðý budur. Sanayi kurarken her

þeyi içeride satmak ve piyasalarý gümrük duvarlarýyla korumak çözüm deðildir.

Türkiye gerçekten iyi yönetilmedi. Özellikle 70’li yýllarda sanayi kuruluþlarýnýn çok

büyük bölümü hazýrlýksýzdý. Gerekli bilimsel çalýþma yapýlmadan, tasarýmlar gerçek-

leþtirilmeden ve finans kaynaklarý tam saðlanamadan bu yola gidildi. Petrol fiyat-

larýnýn artmasý Türkiye’nin elinde olmayan bir þeydi, Kýbrýs sebebiyle gelen

Amerikan ambargosuyla birleþince çok büyük olumsuz etkisi oldu.

Baþbakan Yardýmcýsý

Necmettin Erbakan kendi

idealini ‘Aðýr Sanayi Hamlesi’

olarak ifade ediyordu.



Makro Sonuçlar
Üçüncü BYKP, önceki dönemlerde yakalanamadý
diye hedeflerini daraltmadý. Bu dönemde sanayi
kesimi %10.8 oranýnda büyüme gösterdi.
Hedeflerle gerçekleþme arasýndaki fark kapandý,
hatta iç kaynak kullanýmýnda beklenenin de
üzerinde bir artýþ yakalandý. 1970’lerin önemli bir
geliþmesi de ihracat gelirlerinin %90’ýný bulan iþçi
dövizleri girdisi oldu. Deðiþme ve geliþmenin
zorunlu olduðu bir ortamda, planlý kalkýnma
çabasý sonunda, zor da olsa istenen noktaya ulaþ-
manýn mümkün olabileceði görülmüþtü. Bütün
planlarda sanayi kesiminin kalkýnma hýzý, diðer

sektörlerden yüksek tutulduðundan bu kesim, hem
gümrük duvarlarýyla korundu, hem de sübvanse
edildi. Fakat uygulanan ithal ikamesi politikasý,
çoðunlukla iç piyasaya hitap eden, ihracata fazla
önem vermeyen sanayi kuruluþlarý ortaya çýkardý. 

Deðiþen ve geliþen sadece rakamlar deðildi.
Toplumsal hareketler, siyasi istikrarsýzlýk, dünya
konjonktürü, kutuplaþmalar ve ideolojilerin halk
kitlelerini hiç bir zaman olmadýðý kadar çok baskýn
olduðu bu dönemde yaþanan çalkantýlar her alaný
olduðu gibi sanayiyi de farklý þekillerde etkiledi.
Çünkü artýk grev, lokavt, iþçi hareketleri, anarþi,
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D
ünya sanayi devlerinden Unilever, 1953 yýlýnda

Türkiye Ýþ Bankasý ortaklýðýyla Unilever-Ýþ fab-

rikasýný kurmuþ, dýþ kaynaklý sanayi yatýrýmýnýn

örneði olarak Türkiye’ye margarini getirmiþti. Sana’nýn ham-

maddesinde kullanmak zorunda olduðu ham yað, Amerikan

yardýmý ambargo sebebiyle kesilince bulunamaz oldu.

Unilever’le rekabet edebilen bir baþka kuruluþ da olmadýðýn-

dan üretim talebi karþýlayamaz hale geldi. Fabrika tüm

gücüyle çalýþsa da piyasaya

yeterli Sana verilemiyordu.

Yokluk toplumsal bir sorun

haline gelmeye baþlayýnca,

Devlet Et ve Balýk Kurumu

aracýlýðýyla margarin ithaline

yöneldi. Bu bir çözüm olamadý.

Giderek planlý daðýtýma geçilmek zorunda kalýndý. 

Adil bir daðýtýmýn saðlanabilmesi için formüller geliþtirildi.

Sana geçen yýllar boyunca ekmek ve su gibi bir temel gýda

maddesi haline gelmiþti. Sana kuyruklarý oluþmaya baþlamýþ,

bu ürünün yokluðu politik gündemin birinci basamaðýna yük-

selmiþti. Ayný dönemde taraftar sayýsý giderek yükselen bir

anlayýþa göre Türkiye’deki yabancý sermayeli kuruluþlar ülke

çýkarlarýna aykýrýydý. Bu kesim, gerektiðinde orduya ilk yað

sevkiyatýný yapan, her yerde grev varken iþçisiyle sorun yaþa-

mayan ve halkýn ihtiyacýný giderebilmek için durmadan çözüm

yollarý arayan Unilever-Ýþ’e de saldýrýlarda bulunuyordu. Bu

saldýrýlardan biri de Sana kuyruklarýný bilinçli olarak Unilever-

Ýþ’in yarattýðý iddialarýydý. Yokluk, piyasada ister istemez

karaborsacýlýðý doðuruyor, kimileri de bundan Sana’nýn ken-

disini sorumlu tutuyordu. Bu tür dedikodularýn önüne geçmek

ve medyada yeralan haberlerin

doðru olmadýðýný kanýtlamak

amacýyla basýn mensuplarý

firma tarafýndan Bakýrköy’e

fabrikayý gezmeye davet edildi.

Amaç, her türlü zorluða rað-

men fabrikanýn durmadan

çalýþtýðýný ve bütün üretimin piyasaya yapýldýðýný kanýtlamaktý.

Ne var ki bu çaba da ters tepti. Kristalizasyonu tamamlanmasý

için hava deposunda bekleyen Sana kolilerini “Unilever’in

stoðu var” diye sansasyon haline getiren yine basýn oldu.

Anarþi ortamý iþ dünyasýna yansýmakta gecikmedi. Nakliye

mafyasý Sana’nýn sevkiyatýný yapmak için silahla tehditte

bulunmaya cesaret edebiliyor, karaborsa her alanda

örgütleniyordu. Kýt yaðlarýn daðýtýmý apayrý bir sorundu.

En 
Uzun 

Kuyruk



sendika, petrol fiyatý, gibi yeni kavramlarla
tanýþýlmýþ, üstelik bunlar birebir günlük yaþamýn
parçalarý haline gelmiþti. 

Ortaya çýkan tepki, 1977 seçimlerinde Bülent
Ecevit baþkanlýðýndaki CHP’nin bu defa meclise
daha büyük bir çoðunlukla girmesini saðladý.
Ancak CHP yine de tek baþýna hükümet kuramý-
yordu. Bunun üzerine 2. Milliyetçi Cephe hükümeti
iþ baþýna geldi. 

Ve Kuyruklar
Enflasyon devalüasyonu, devalüasyon kamu kesimi

ücretlerine zammý getiriyor, ucuz döviz politikasý
döviz giriþinin azalmasýna yol açýyor, ekonomide
kýsýr döngü baþ gösteriyordu. Ekonomik sorunlar
ve siyasi çalkantýlarla yýpranan 2. Milliyetçi Cephe
hükümeti, istifalarla çoðunluðunu yitirdiði
TBMM’de güvensizlik oylamasýyla düþürüldü.
Hükümeti kurmak için tekrar görevlendirilen CHP
Genel Baþkaný Bülent Ecevit, AP’den ayrýlarak
baðýmsýz olan 11 milletvekili, CGP ve DP ile
bakanlýk verme karþýlýðý anlaþarak hükümet
kurdu. Türkiye, 1978 yýlýna yeni bir umutla gi-
rerken, sanayinin en büyük sorunu hâlâ enerji ve
hammadde ithal edememekti.
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Politikacýlarýn ve belediyenin daðýtýma yönelik çýkar saðlayýcý

baskýlarý kararlý bir politikayla aþýldý. Aslýnda ortam bakkallar

ve kötü niyetli toptancýlar için cazipti. Hemen hemen her

bakkalda Sana satýþý bir takým yan koþullara baðlanmýþtý.

Sana satýn almak için baþka bir þeyleri daha ayný bakkaldan

almak zorunluluðu vardý. Unilever-Ýþ bu dönemde karabor-

saya yönelen toptancýlarýnýn hepsiyle iliþkisini anýnda keserek,

mücadele ettiyse de bunun bir çözüm olmasý imkansýz gibiydi. 

Kýtlýk zamanýnda Unilever-Ýþ elemanlarýnýn bile fabrikadan

ürün almalarý kýsýtlanmýþtý. Sýk sýk yakýn çevreleriyle,

arkadaþlarý ve aileleriyle Sanalarýný paylaþmak zorunda kalý-

yorlardý. Akþam misafirliklerine ziyarete gidilirken çiçek yerine

Sana götürenlere ya da yokluðu çekilen ampul, tüpgaz gibi

diðer tüketim maddeleriyle Sana deðiþ tokuþu yapanlara rast-

lamak hiç de zor deðildi. Daðýtým elemanlarý da büyük sorun

yaþýyorlardý. Bakkallar arasýnda bir koli Sana’dan dolayý çýkan

kavgalarýn zaman zaman yaralamalara hatta cinayete vardýðý

oluyor, süpermarketlerin camlarý kýrýlýyordu. 

70’li yýllarda temel olarak Sana’nýn üç problemi vardý:

Kapasiteyi artýramamak, hammadde yokluðu ve hükümetin

fiyat kontrolü. Hammadde tamamen devlet tekelinde

olduðundan ve ithalat olanaðý olmadýðýn-

dan iç piyasada kapasiteyi karþýlayacak yað

bulunamýyor ve yurtdýþýndan da getirilemi-

yordu. Üretim artýrýlamadýðýndan da kapa-

site sabit kalýyordu. Devletin fiyat kontrol

komitesinden fiyat almak, çok zordu. 

CHP-MSP koalisyonu döneminde þirketin

temsilcileri maliyet tablolarýyla ve giriþ fatu-

ralarýyla hükümete baþvurur, uzun

bürokratik iþlemlerle uðraþýr ve enflasyona

karþý koyabilecek bir fiyat saptatmaya

çalýþýrlardý. Ýktidar margarin bulunma-

masýnýn sebebini karaborsacýlýða baðlýyor-

du. Oysa karaborsacýlýðýn sebebi yað olma-

masýydý. Devlet Planlama Teþkilatý, yakýn

zaman içinde yeni yað fabrikalarýnýn kurula-

caðýný ve yokluðun biteceðini öne sürdü.

Unilever tarihinde þirketin zarar ettiði tek yýl

ve fabrikanýn üretim yapamamaktan dolayý bir hafta kapan-

masý da bu dönemde oldu. Kuyruklar defalarca TBMM gün-

demine taþýnsa da hammadde ithalatý ancak iktidar deðiþik-

liðinden sonra gerçekleþebildi. 



Döviz yokluðu ithalatý engelliyor, dýþa baðýmlý
sanayi kuruluþlarý hammadde bulamýyor, yýllardýr
dýþ yardýmýn saðladýðý olanaklar, yerini yokluða
býrakýyordu. Günlük hayata en çok darbe vuran,
öncelikle elektrik kesintileri ve akaryakýt yokluðu
oldu. Benzin tüketimini azaltmak için büyük
kentlerde tek-çift plaka uygulamasý yapýlmakta,

otomobiller benzincilerin önünde saatlerce kuyruk
beklemekte, sigara bile taneyle satýlmaktaydý.
Karaborsa yayýlmýþtý. Tüpgaz ve mazotsuzluk, iþ ve
ev hayatýnýn koþullarýný zorlar hale gelmiþti.
Kaloriferler yanmýyor, mutfaklar çalýþmýyor, bütün
bu sýkýntýlarýn yanýnda hayat her geçen gün
pahalýlaþýyordu. 
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Çok zor yýllardý. Devlet otoritesinin dahi sorgulandýðý yýllarý yaþadýk. Biz bu arada

sanayiciliði hiçbir zaman göz ardý etmedik. Her zaman sanayiciliðe inandýk. O kadar

inandýk ki, 1970’li yýllarýn baþýnda Tuzla’da Alamsaþ fabrikasýný inþa ettik. O zaman

Alamsaþ Türkiye’nin aðýr sanayideki en büyük özel sektör fabrikasýydý. Alamsaþ

fabrikasýnda biz büyük endüstrilerin ihtiyacý olan büyük cihazlarý üretiyorduk.

Çimento fabrikalarýnýn fýrýnlarý, elektrik üretimi için kullanýlan büyük motorlar,

büyük cihazlar. Bu fabrika Türkiye’ye yan sanayi olarak büyük hizmetlerde bulun-

du. Üretim yapmak büyük bir heyecandý o zaman. Bu heyecaný duymayanýn

sanayiye girmemesi gerekir zaten. Dönemin bütün olumsuzluklarýný biz de yaþadýk.

Gün oldu imalatýmýz yavaþladý, gün oldu tamamen sekteye uðradý. Büyük dertlerle,

büyük problemlerle karþýlaþtýk. Fakat her zaman çok dikkatli davrandýk.

Borçlarýmýzla alacaklarýmýz her zaman dengede oldu. Ýmkanlarýmýz nispetinde

büyümeyi, yavaþ büyümeyi tercih ettik. 70’li yýllarýn sonlarýna doðru Alamsaþ’ta sað

cenahta olan iþçilerle aþýrý sol felsefeye inanmýþ iþçiler arasýnda bazý kavgalar

yaþandý. Bir gün fabrikamýzýn kapýsýnda iki iþçimiz öldürüldü ve biz hiçbir þey yapa-

madýk. Çünkü o zaman tam bir anarþi yaþanýyordu. Nitekim 12 Eylül o anarþik olay-

larýn bir neticesi oldu. 

70’li yýllarýn ikinci yarýsý birçok bakýmdan Türkiye’nin kaybettiði yýllar oldu. Bu ka-

yýplarýn içinde sadece sanayinin gerektiði þekilde geliþememesi yok. Çok daha

önemli bir kaybý oldu Türkiye’nin. 1970’li yýllardaki Avrupa Ekonomik Topluluðu

altý ülkenin birliðiydi. Bir karar almýþ ve “AET’ye Yunanistan ve Türkiye birlikte

girecek” demiþlerdi. Bunu bize teblið ettiler ve biz büyük bir heyecanla Avrupa’ya

Fabrikada Anarþi
ÝSHAK ALATON
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girecek ülke olarak kendimizi hazýrlamaya baþladýk. Bütün sanayiciler bunun

idrakinde deðildi. Hatta buna karþý olan çok sanayici hatýrlýyorum bugün. 

Türkiye tarihinin fýrsatýný kaçýrdý. Çünkü Yunanistan’la beraber ayný þartlarda

Avrupa’nýn saygýn bir üyesi olma þansýmýzý kaybettik ve bunu o günün yönetimi

kendi baþýna, TBMM’ye dahi sormadan “Biz baðýmsýzlýðýmýzý kaybetmek istemi-

yoruz” diyerek tepti. O zamanlar baðýmsýzlýk kelimesi öylesine bir tabuydu ki, kimse

“Baðýmsýzlýk ne demek?” diye soramadý. “Baðýmsýz olunca neden Türkiye daha iyi

olur?” diye bir soru da kimsenin aklýna gelmedi. Yalnýz herkes önyargýlý olarak ka-

bullendi ki, baðýmsýzlýk tartýþýlamaz ve taviz verilemez bir olaydýr. Ve böylece o

vahim hatayý yapýp Avrupa’nýn dýþýnda kaldýk. Þimdi yýrtýnýyoruz, her türlü tavizi

göze almaya çalýþýyoruz. Sýrf Avrupa’nýn bir üyesi olacaðýz diye. O zaman bizim

önümüze gümüþ tepsi içinde teklif edilmiþ olan üyeliði elimizin tersiyle ittik. Dedik

ki “Biz baðýmsýz kalacaðýz”. Ýþte 30 yýllýk bir baðýmsýzlýk neticesinde þimdi kýrk tane

perende atýyoruz, Avrupa’nýn bir üyesi olmak için.

Ecevit ve 
Dýþa Açýlma Arayýþlarý
MEHMET KABASAKAL

1973 dünya petrol krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu. Bu yüz-

den 1970’lerin ikinci yarýsýnda gerek hükümetler, gerek ülkenin etkin partilerinde

ekonomik geliþmeyi nasýl sürdüreceklerine iliþkin arayýþlar görülür. Cumhuriyet

Halk Partisi’nin 1976’da yenilenen programý, büyük ölçüde Ecevit’in kaleminden

çýkan, ana çerçevesi onun yaklaþýmýný içeren bir programdý. Ecevit, hazýrladýðý

taslaðý, aralarýnda Besim Üstünel, Cahit Kayra, Bilsay Kuruç, Emre Kongar gibi

akademisyenlerin yer aldýðý bir grupla deðerlendirdi. Getirilen önerilerin bilimsel

anlamda uygulanabilirliði görüþüldükten sonra taslak Merkez Yönetim Kurulu ve

Parti Meclisi’nde sonuçlandýrýldý. Ben de bu grup içinde genç bir uzman olarak

bulundum. O hazýrlýklarda Türkiye’nin kapalý bir ekonomi olmaktan çýkarýlmasý, bu

çalýþmalar sýrasýnda üzerinde en çok durulan konulardan biriydi. 

Ülkenin hamle yapabilmesi sadece ekonomiyle sýnýrlý görülmüyordu. Amaç, yalnýz-

ca ekonomik büyüme deðil, ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlarýyla ‘geliþme’

idi. O gün CHP’nin üzerinde durduðu geliþme, eðitimde, saðlýkta, insan ser-

mayesinde yapýlacak yatýrýmlarla ilgiliydi ve ancak böyle çok yönlü bir çabanýn

Türkiye’de kalýcý geliþmeyi saðlayacaðý düþünülüyordu. Türkiye’de birçok alanda,

yabancý sermaye konusunda, Türk insanýna güven konusunda önyargý vardý.

CHP’nin yeni programý, “6 ok”un yanýnda 6 yeni ilkeye de yer verdi. Bunlar, sosyal

demokrat ilkeler olan özgürlük, eþitlik ve dayanýþma ile birlikte emeðin üstünlüðü,

geliþmenin bütünlüðü ve yerinden demokratik yönetimlerle halkýn kendini

yönetmesiydi. Bugün de geçerliliðini koruyan bu ilkeler dünyanýn o günkü

koþullarýnýn iyi deðerlendirildiðini gösterir. Türkiye’nin de batýlý, çaðdaþ bir sosyal

demokrat partiye ihtiyacý olduðu düþüncesiyle CHP’yi bu yönde adýmlar atmaya

hazýrlayan Ecevit, dünyadaki geliþmeleri izleyerek dýþa açýlmayý gerekli gördü. 

Nitekim 1978’de iktidara gelince, daha sonraki hükümetlerin de yararlandýklarý

bazý programlarý, uygulamalarý baþlattý. Bununla ilgili somut örnekler vardýr:

Dýþalým-dýþsatým konularýný bilen bir uzman DPT’de danýþman olarak istihdam

edildi ve dýþ ticarete yönelik çalýþmalar yapacak bir birim oluþturuldu. Ýhracat si-

gortasýnýn uygulanmasýyla ilgili çalýþmalar yapýldý. Yurtdýþýndaki tecrübe ve bilgiler

Türkiye’ye taþýndý. Müteahhit iþadamlarý ve büyükelçilerden oluþan küçük heyetler

Ortadoðu ve Afrika ülkelerine ihracata yönelik ziyaretler yaptýlar. Türkiye için yeni

bir model geliþtirilmeye çalýþýldý. Daha sonra bu dönemin uzmanlarý Turgut Özal’ýn

baþbakanlýðý dönemindeki politikalarý geliþtiren, yaygýnlaþtýran insanlar olarak

müsteþar yardýmcýlýðýna kadar yükseldiler. Böylece Türkiye’de 80 sonrasý dýþa açýl-

manýn tohumlarý atýldý.
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Aksu Tipi Büyüme
ÖMER DÝNÇKÖK

Aksu’nun kurulduðu yýllarda Türkiye’nin en büyük eksiklerinden biri de elemandý.

Sanayiye girerken iþi bilen birilerine ihtiyaç olur. Kuruluþ aþamasýný hatýrlamam

mümkün deðil ama benim lise hayatýmda yaz tatillerini geçirdiðim yer oldu o fabri-

ka. Daha sonra da uzun seneler mesai verdim. Fabrikanýn müdürü Ömer Lütfü

Suran’dý ve babam Raif Dinçkök onu Sümerbank Merinos Fabrikasý’nýn

müdürüyken þirkete ortak alarak kuruluþa dahil etmiþ. Onun her türlü teknik bilgi-

sine, makine seçiminden yöneticilik vasýflarýna kadar tüm teknik yönlerine güven-

miþ, fabrikayý ona teslim etmiþ. Yani Atatürk’ün kurduðu bir fabrikanýn müdürü

bizim küçük ortaðýmýz olmuþtu. Onun gibi daha nice isimler Sümerbank fab-

rikalarýnda yetiþip Türk özel sektöründe çalýþtý... Aksu’nun geliþmesi böylece çok

hýzlý oldu. Zaman içinde tekstil sanayi de geliþti ve kullanýlan hammaddelerde

deðiþiklik oldu. Doðal hammaddeler tüketime yetiþemez olunca sentetik elyaflar

üretilmeye baþlandý. Sentetik elyaflar petrokimya sanayiinin ürünleri olarak tekstil

sektörüne girdi. Ýþte o dönemde yaygýn bir kullaným sahasý olan sentetik elyaf üret-

mek için Raif Dinçkök’ün önderliðinde bugün dünyanýn iki numaralý büyük kuru-

luþu ve ayný çatý altýnda en büyük kapasiteye sahip olan Aksa kuruldu ve 1971’de

üretime baþladý. Aksa’nýn ürettiði elyaf sayesinde Türkiye’de tekstil sektörü oldukça

geliþti. Öðrenciliðim 1971’de bitti. Ýstanbul’a döndüm ve çalýþmaya baþladým. O

zaman da þimdi olduðu gibi sanayiciliðin ana prensibi tasarruftu. Ne kadar çok

tasarruf, o kadar çok yatýrým; ne kadar hesaplý üretim, o kadar tasarruf demekti.

Sanayide herkes bunu uyguluyordu. Dolayýsýyla hep büyüdük, devamlý büyüdük. O

zamanki büyüme iç tüketime ve korumaya kilitlenmiþ bir büyümeydi. Bugünkü

büyüme ondan çok farklý.

Bir tasarruf tedbiri olarak, Türk vatandaþlarýnýn
yurtdýþýna çýkýþlarý sýnýrlanmýþtý. Bütün bunlara
raðmen toplumu asýl huzursuz kýlan baþka bir
sorundu. Ortaokullara kadar inmiþ anarþi.
Gazeteler hergün siyasi cinayet haberleriyle dolu-
yordu. Türk gençleri ikiye ayrýlmýþlardý. Bir yanda
sosyalist bir devrim amaçlayan solcular, bir yanda
da onlara karþý savaþan saðcýlar. Sað ve solun aþýrý
uçlarýnda örgütlenmiþ bir kardeþ kavgasý
baþlamýþtý. Okullardaki boykotlar, fabrikalardaki
grevler, duvarlardaki yazýlar ve sokak aralarýndaki

silah sesleri toplumun asýl þikayetiydi. Ayný durum
aþýrý politize olan iþçi sendikalarý yoluyla fab-
rikalar için de geçerliydi.

Çifte Ödeme ve 
Garantisiz Borçlar Sistemi
70’lerdeki baþlýca problem, enerji fiyatlarýndaki
þok artýþ ve bunun ekonomi yönetimi tarafýndan
tam algýlanmamýþ olmasýydý. Bir taraftan kapalý
ekonomik sistemin gerektirdiði ithalatta kotalar ve
tahsisler, bir taraftan da kamu yatýrýmlarýna aðýr-
lýk ve öncelik veren sistem, kýt döviz kaynaklarýnýn
etkin bir makro ekonomik araç olarak kullanýl-
masýný önledi. 

Merkez Bankasý’na transfer amaçlý para yatýran
özel sektör kuruluþlarý, iki yýla yakýn süre iþlemi-
nin gerçekleþmesini bekler hale geldi. Ýthalatçý
baþka yollarla dövizini dýþarýdan bulup ödeme
yapýyor, malýný sevkettirdikten sonra resmi
kanaldan yaptýðý ödemeyle hesabýný kapatabiliyor-
du. Ancak bu yolla ayakta durabilen sanayi,
uygulama süreklilik kazanýnca bu sisteme çifte



141Planlý Kalkýnma Dönemi

Takas Dövizi
ÞABAN ÇAVUÞOÐLU

70’li yýllarda firma kapasitesine göre döviz tahsisi verilirdi. Hiçbir zaman yetmezdi

verilen tahsis. Bir sürü takas yapýlýrdý. Örneðin tütün takasý yapýlýrdý. Tütün takasýn-

dan döviz satýlýr. Döviz 20 bin lira ise tütün takasýndan 30 bin liraya döviz alýnýrdý.

Hatta, ‘takas dövizi’ diye özel bir döviz vardý. Diyelim, tiftik yok Türkiye’de. Tütün

satýlýr, onun yerine tiftik getirilirdi. Burada kullanýlan dövizin fiyatý devletin normal

kurunun dýþýnda oluþurdu. Böyle olunca da, dövizi elinde tutan kiþi ihtiyaç sahibine

satardý. Yani ithalat belgesi gibi döviz satýn alýrdýnýz. Bu dönemleri yaþadýk. Yetersiz

hammaddeyi bu yolla alýyor, tabii ki yabancýya da anlatamýyorduk. Sorunun temeli

hammadde yokluðuydu. Hammaddesini bu yollarla bulup iþleyen de mamulünü

anormal fiyatlarla satmak zorunda kalýyordu. Çoðu sanayici de bunu beceremiyor-

du. Belirli kiþilerin elinde büyük sermaye oluþuyordu ama sanayinin büyük bir kýsmý

sýkýntý içinde yaþýyordu. O yapý içinde yokluklarla mücadele etmeye çoðu sanayici

göðüs geremiyordu. Çok fabrika kapandý. Devlet tarafýndan haksýz baskýlara maruz

kalmak da cabasýydý. Aslý astarý olmayan bir kaçak hammadde ihbarý fabrika ka-

patmak için yeterliydi. Üretime el koyulduðu bile oluyordu. Sanayici bir taraftan bu

sýkýntýlarla boðuþurken hiçbir iþçi sendikasý sanayicinin yanýnda olmadý. Hep

karþýsýnda oldu. Ülkede sendikalar þunu hâlâ öðrenememiþtir: Ýþçi verimli çalýþtýrýl-

malýdýr. Ýþçi ile iþveren ayný arabayý koþturmalýdýr. Sanki bunlar birbirinin

karþýtýymýþ gibi bir davranýþ var hâlâ. Size þöyle bir hatýramý aktarayým: 1970’li yýl-

larda biz grev yüzünden ikinci bir fabrika daha kurduk. Lokavt ilan ettik,

Alibeyköy’ü bir yýl sekiz gün kapattýk. Sefaköy’de bir fabrika açtýk. Gümrükteki

makineleri buraya çektik. Geçici bir fabrika kurduk ve üretimi orada yapmaya

mecbur kaldýk. 

Düþünün ki fiyatlarýnýzý ayarlayamýyorsunuz, kâr edemediðiniz için de üretim

yapamýyorsunuz. Üretimde zaten ithalattan gelen darboðazlar var. Mesela tekstil

sanayiinde bir boyayý bulamýyorsunuz onun için sanayi üretim kapasitesi aþaðýya

doðru iniyor. Devlet de bir taraftan enflasyonu düþük tutmak için kamu mallarýný

çýpa olarak kullanýyor. Örneðin kamu kesiminin ürettiði çimentoya, demire ve gübr-

eye zam yapmýyor ve endeksleri düþük tutuyor. O zaman yeterince mal üretemiyor-

sunuz. Bu mallarý sizin fabrikanýzýn kapýsýnda alanlar, imtiyazlý bir kesim haline

geliyor. Olmasý gereken sanayi maliyetiyle piyasa fiyatý arasýnda ciddi bir marj

oluþuyor. Aldýklarýný ertesi gün piyasada iki misli fiyata satýyorlar. Bir nevi ticari

aracýlýk ama kýsýtlanmýþ ve sýkýntýlý bir sistemde aracýlýk marjlarý çok yukarýlara

çýkýyor. Banka sisteminde faizler kontrol altýnda. Enflasyon yüzde yüzlere yaklaþmýþ

ama mevduatýnýza yüzde 10’dan fazla faiz verilemiyor. Krediler de yüzde 20 civarýn-

da faizle veriliyor. Onun için kredi almak büyük imtiyaz haline geliyor. Tanýdýk

banka müdürünüz varsa onun eþine dostuna hediye alýp, kredi almaya çalýþýyor-

sunuz. Çünkü krediyi aldýðýnýz gün herhangi bir mala yatýrýp, baþka hiçbir iþ yap-

masanýz gayet rahatlýkla vadesi geldiðinde bir kýsmý ile aldýðýnýz krediyi geriye

ödeyebiliyorsunuz. Kredi almak sanki piyango. Bunun gibi piyangolara dayalý bir

sistem. Yani ithalat tahsisi alýrsanýz köþeyi döndünüz, döviz bulabilirseniz yaþadýnýz.

Kamudan bir mal temin ederseniz çok güzel imkanlarýnýz var. Eðer bütün bunlara

raðmen üretim yapabiliyorsanýz çok güzel bir ortam. 

Bu dönemde sanayiciler hatýrlar ‘Ecevit Zenginleri’ türemiþti. Ecevit dönemindeki

kýtlýk bazý sanayicilerin nemalanmasýna ve birikim saðlamasýna sebebiyet verdi.

Ama geneline bakarsanýz ekonomi aðýr aðýr çarký çevrilemez hale geliyordu. Enerji

darboðazýna girmiþ bir sistem, sanayiye elektrik veremiyorsa kalitesiz elektrikle üre-

tim yapmaya çalýþýyorsunuz. Siyasi dengesizlik, sað sol çatýþmalarý, sokaklara

dökülmüþ üniversiteliler ve iþçiler; aþýrý politize olmuþ bir ortam vardý. Çalýþma

Bakanlýðý fabrikalarý kapatmak için terör estiriyordu. Müfettiþler mutfaðýnda eksik

var diye bile fabrikalarý kapatýyor, ideolojik olarak sermaye birikimine ve özel teþeb-

büse karþý bir husumet çok açýk bir þekilde hissediliyordu. 

Nisan 1978 ve Haziran 1979’da IMF ile yapýlan iki anlaþma da yürütülemedi. Çünkü

konuya sadece ne kadar para alýrým diye bakýldý. Anlaþmada yerine getirmek

gereken sonraki aþamalar düþünülmedi bile...

Ecevit Zenginleri
YILDIRIM AKTÜRK 



ödeme sistemi veya garantisiz ticari borçlar adýný
verdi. 

Bu durum giderek sadece imtiyazlý bir zümrenin
ithalat yapabilmesine ve iç piyasada yüksek kâr
marjlarýna kavuþmasýna yol açmakta gecikmedi.
Fiyat kontrolleri de büyük bir bürokrasi zinciri
oluþturdu. Sanayicinin fiyat ayarlamasý yapmasý
çok zorlaþmýþtý. Enflasyonist ortamda fiyat ayarla-
masý yapamayan üretici, üretimden çekilme
tehlikesiyle karþý karþýya kalýrken, kredi ve tahsis
imkaný bulanlar için de fazlasýyla avantajlý bir
ortam oluþuyordu.

Özel Sektör Atýlýmlarý
Belli baþlý sanayi sektörlerinde önemli atýlýmlarýn
göründüðü bu uzun dönem, ülkede sanayileþmenin
belli bir raya oturduðu yýllar oldu. Örneðin 1971
yýlýna dek Kayseri bölgesinde sadece yedi tesis
varken, 1970’lerin sonuna kadar beþ üretici kuru-
luþ daha bunlara katýldý. Yenilerin devreye girmesi
dýþýnda, varolan kuruluþlar da kapasitelerini

artýrdýlar, teknolojilerini yenilediler, ürünlerini
çeþitlendirdiler. Bu hareket 1980’li ve 1990’lý yýl-
larda ihracata yönelik tekstil üretiminin temeli oldu.
Cumhuriyet döneminde imar ve inþaatýn temel mad-
desini üreten çimento sanayii de büyük hamleler
yapan bir kol oldu. Türkiye çimento ithal eden bir
ülke olmaktan çýktý, ihraç eder hale geldi. Bununla
da yetinmeyip, komþu ülkelerde çimento fabrikalarý
kurdu ve çimento üretiminde dünyada 13. sýraya
yükseldi. 

3. BYKP, otomotivde talebin yýlda ortalama %13.7
artacaðýný örgörmüþken, otomobil üretiminde de
çok daha yüksek boyutlarda artýþ gerçekleþti.
Hatta 1975 - 1976 yýllarýnda üretim yetersiz kaldý
ve otomobil satýþ þirketleri önünde ilk defa kuyruk-
lar oluþtu. 

Kocaeli Sanayii
Ülke sanayiinin en fazla yoðunlaþtýðý bölgelerden
biri olan Kocaeli’nde, 1930’lu yýllarda SEKA ile
baþlayan sanayileþme, 1960’lý yýllarýn sonunda bir-
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Petkim 60’lý yýllarýn ortalarýnda petrol türevlerini iþleyerek deðiþik sanayi sektörle-

rine girdi temin etmek amacýyla kurulmuþ bir KÝT’ti. Çok büyük ideallerle, yurt-

dýþýnda burslu eðitilmiþ çok seçkin bir kadroyla iþe baþladý. Petro-kimya sanayii çok

deðiþik sanayi kesimlerine girdi saðlayan önemli bir sektördür. Ürün yelpazesine

baktýðýnýz zaman iki bini aþkýn sanayi ürününün temelinde petro-kimyasal girdiler

yatar. O baðlamda sýnai kalkýnmada çok kritik önemi vardýr. Dünya genelinde,

petro-kimya sanayii geliþmiþ olan ülkelerin ortalama standartlarý da oldukça yük-

sektir. Petkim önce Yarýmca Petro-Kimya Kompleksi ile iþe baþladý. Dünya

ölçeðinde küçük bir kompleksti. Ama o zamanlar Türkiye’de petro-kimya ürünle-

Petkim
ALÝ TÝGREL



biri ardýna açýlan tesislerle ivme kazandý. Trakya
Sanayi (RABAK), bakýr, alüminyum ve çelik alanýn-
da 1969’da; Kartonsan, karton alanýnda 1967’de;
PETKÝM, petrol ürünleri alanýnda 1970’de;
ÝGSAÞ, gübre alanýnda 1971’de üretime baþla-
yarak, Kocaeli sanayiine yön veren kuruluþlar oldu. 

Onlarý Marshall, Nuh Çimento, Kýrlangýç gibi
özel sektör firmalarý ve TÜPRAÞ gibi dev kamu
kuruluþlarý izledi. Sanayileþme bakýmýndan bu
bölge, Türkiye’nin simgesi haline gelirken körfezde
yaþanan çevre kirliliði ve kaybedilen doðal deðer-
ler ise yeni bir kavramý gündeme getirdi: Çevre
kirliliði. O ana kadar gözönünde bulundurulmamýþ
olan bu yeni sorun on yýl kadar kýsa bir zaman
içinde saðlýðý tehdit edecek boyutlara ulaþtý.
Böylece sanayicinin yeni bir görevi daha oldu: Üre-
tim yaparken çevreyi de gözetmek...

Yayýnlanamayan Plan ve Politik Ortam
Üçüncü BYKP döneminin sonunda 1974’den
beri petrol fiyatlarýnda meydana gelen artýþlarýn

devlet tarafýndan sübvanse edilmesine son verildi.
Yapay bir ortamda geliþmekte olan birçok sanayi dalý
da bundan etkilendi. 1978 yýlý dördüncü BYKP’nýn
ilk yýlý olacakken, siyasal istikrarsýzlýk yeni planýn
yayýnlanmasýný engelledi. 

1978’de kurulan yeni hükümetin ilk icraatý Tariþ,
Anýtbirlik, Çukobirlik, Güneydoðu Birlik,
Kozabirlik ve Fiskobirlik gibi devlet teþekkül-
lerinin yönetimlerini deðiþtirmek oldu. Ayný gün-
lerde Kýbrýs sorunu nedeniyle uygulanmakta olan
ABD ambargosunun kaldýrýlmasý tartýþmalarý
baþladý. ABD Baþkaný Carter’ýn NATO’nun da
istekleri doðrultusunda ambargonun kalkmasý için
Amerikan Temsilciler Meclisi’nde yaptýðý kam-
panya olumlu sonuç verdi ve dýþ kredilerin önü
tekrar açýldý, ardýndan OECD, Türkiye’nin
borçlarýný erteledi.

Toplumu rahatsýz etmeye baþlayan aþýrý politize
ortam; suikastler, saldýrýlar, cinayetler ve bom-
balama eylemleriyle sürüyordu. Terör ülke içinde
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rine olan talep de çok düþüktü. Petro-kimya sektörünün girdilerini layýkýyla kullan-

mak için ilaç sanayiinden, tekstil sektörüne, plastik sanayiine kadar deðiþen çok

geniþ bir yelpazede geliþme saðlanmýþ olmalýdýr. Nitekim Türkiye geliþtikçe, petro-

kimyasal ürünlere olan talep de arttý. Kýsa bir süre sonra çok daha büyük kapasiteli

bir kompleksin kurulmasý zarureti ortaya çýktý. Aliaða Petro-Kimya Kompleksi bu

þekilde gündeme geldi. Ýþin ilginç tarafý, 1970’li yýllar Türkiye’de sosyal ve ekonomik

çalkantýlarýn yoðun olduðu bir dönemdi. Buna raðmen Aliaða Petro-Kimya

Kompleksi’nin fizibilite çalýþmalarý yapýldý ve gerçekleþme aþamasýna geçildi. O

çalkantýlý dönemde bile Aliaða için finansman bulundu. Finansman büyük ölçüde

yurtdýþýndan saðlandý. Kompleks biraz gecikmeli de olsa 1980’li yýllarýn baþlarýndan

itibaren yavaþ yavaþ devreye girdi. Petkim’in þansý 70’li yýllar boyunca yönetim kadro-

larýnýn çok vasýflý olmalarýydý. Petkim’in genel müdürleri çok baþarýlý olmuþ,

ellerindeki teknik imkanlarý iyi deðerlendirmiþlerdir. Kuruluþ yýllarýndaki personel

altyapýsýnýn da etkisiyle þirket 70’li yýllarý asgari zararla atlattý. Bazý gecikmeler oldu

ama sonuç olarak þirket Doðu Akdeniz’in belki de en büyük petro-kimya komp-

leksini 80’li yýllarýn baþlarýnda devreye alabildi. 



öðretmenleri, akademisyenleri, savcýlarý ve mahal-
li yöneticileri hedef alýrken, ülke dýþýnda da özel-
likle diplomatlarýmýza yönelik Asala örgütünün
terörü gündemden düþmüyordu. 

Baþta Kahramanmaraþ olmak üzere, Anadolu’nun
çeþitli þehirlerinde patlak veren mezhep çatýþmasý
biçimine bürünen kanlý olaylar, yeniden sýkýyöne-
timli günlere dönülmesine yol açtý. Türkiye, gide-
rek hýzlanan bir tempoda bir kargaþa dönemine
giriyordu. 

Sýkýyönetim ve sokaða çýkma yasaklarý gündelik
yaþamýn bir parçasý olmuþ, toplumsal huzur tama-
men kaybolmuþtu. Siyasal istikrara yeniden kavuþ-
mak amacýyla CHP ve AP arasýnda bir uzlaþma
platformu arayan Milliyet Gazetesi Genel Yayýn
Müdürü Abdi Ýpekçi’nin de 1979 Þubat’ýnda bir
cinayete kurban gitmesi gündeme bomba gibi
düþtü. 
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1961’den 1966’ya kadar Arçelik’te çalýþtým. Bu devrede þirket beni Amerika’ya mas-

ter eðitimine de gönderdi. Arçelik yöneticisi sýfatýyla, devletle yaptýðýmýz temaslar-

da, bir Koç þirketi olmak, avantajdan ziyade dezavantajdý. Devlet yöneticileri,

kendilerinin Anadolu tüccarýný ve sanayicisini korumak gibi bir misyonu olduðuna

inanýrdý. Koç’a saygý duyarlardý. Ama belli bir engelleme de yaparlardý. “Her yerde,

her iþte bu Koç mu çýkacak karþýmýza, yeter artýk” gibi bir tepki gösterirlerdi. Ben

Koç’un korunmasýna deðil, korunmamasýna þahit oldum. Özellikle 70’li yýllarda bu

tutum çok açýk hale gelmiþti. Engellemeler sansürsüz yapýlýyordu...

Biz, Arçelik olarak nihai mal üretiyorduk. Sanayileþme politikasýnýn ana fikri “Ýthal

Ýkamesi” idi. Arçelik, bu baðlamda, yabancý rekabete karþý korunuyordu. Ayný

gerekçeyle, bize parça veya malzeme satan yan sanayi de korunuyordu. Herhangi

bir komponenti veya malzemeyi yerli olarak üreten, Sanayi Bakanlýðý’na müracaat

edip, o malýn ithal edilmesine engel olabiliyordu. Dolayýsýyla, Arçelik ürünlerinin

kalitesi, Arçelik üretiminin kalitesi olmaktan çýkýp, yan sanayinin ürettiði mallarýn

kalitesi haline dönüþmüþtü. Mesele Türkiye’nin kalite meselesi olmuþtu.

O zamanlar iki türlü kavga veriyorduk: Önce kendi üretimimizin kalitesini, sonra da

yan sanayinin kalitesini tüketiciye kabul ettirmek. Biz, kendi markamýzla bitmiþ

malý nihai kullanýcýya sunduðumuz için, yan sanayinin geliþmesi bizim için çok

önemliydi. Çünkü bir komponentin arýzasý, Arçelik’in arýzasý olarak algýlanýyordu.

Nitekim Arçelik’in geliþmesi, ancak yan sanayinin Arçelik’e paralel olarak geliþti-

rilmesi veya geliþmesiyle birlikte imkan dahiline girmiþtir.

Planlý Dönemde Sanayi Kesimi Bileþimi

MADENCÝLÝK

1962 

1978 

ENERJÝ

1962

1978

ÝMALAT

1962 

1978 

% 3,1

% 6

% 2,5

% 4

% 94,4

% 90

Yan Sanayi Yaratmak
EGE CANSEN

TÜÝK
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Yýl GSMH (Milyon TL) Sanayi Kesiminin Payý (%)

1962 76.754 16,7

1963 84.188 17,1

1964 7.619 18,2

1965 90.368 19,4

1966 101.204 19,9

1967 105.461 20,7

1968 31.635.197 17,1

1969 33.002.579 18,4

1970 34.468.624 17,5

1971 36.897.377 17,8

1972 40.279.248 18,1

1973 42.256.004 19,3

1974 43.633.172 20,0

1975 46.275.414 20,6

1976 50.437.968 20,5

1977 51.944.339 21,3

1978 52.582.171 21,7

1962-1978
Arasýnda
GSMH ve
Sanayi
Kesiminin
Payý

TÜÝK



Ýlk çýkan Anadol otomobilleri alabilmek için 76 bin kiþi müracat etti. O zaman

anlaþýldý ki Türkiye doðru dürüst bir kaç otomobil fabrikasýný kaldýrabilir. Tekel

olmasýn diye birbirine denk iki firmaya izin verildi. Baþlangýç gayet iyiydi. Takip

edilmeyince ihracat þartý ortadan kalktý. Renault, Fransa’daki firmanýn arabasýnýn

adýydý. Fiat da Tofaþ’ýn Ýtalya’daki arabasýnýn adýydý. Bunlar yabancý sermaye olarak

geldiler. Yerli sanayiyle buluþup, biri Renault 12 olarak diðeri Murat 124 olarak

çýktý. Vehbi Koç’un isimleri Türkçeleþtirme adeti vardý. Anadol’un adýný da anket

yaparak bulmuþtu. Bu fabrikalar kurulunca zaten Anadol bitti. Bunlarýn hepsi

Sanayi Bakanlýðý’ndan kararname ile çýkarýldý. Þartlarýnýn hepsi Sanayi

Bakanlýðý’nda hazýrlanýrdý. Tabii, birçok yalan, iftira ve iddiaya göðüs gererek..

Türkiye’de bir de yabancý sermaye düþmanlýðý vardý. Yabancý sermayenin

gelmemesinin bir sebebi de, 933 sayýlý teþvik kanunu oldu. Bu kanun 2. BYKP’nýn

finansmanýný, özellikle de özel sektörün finansmanýný saðlamak için çýkartýldý.

Bunun yüzünden Türkiye’de sanayi geliþmedi diye iddia edilir. Halbuki bu kanun üç

ayda Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edildi. Böylece 2. BYKP’nýn finansman

kanadý koptu. Ama o kanun yürürlükteymiþ gibi iddiada bulunanlar var. Teþvik

kanunu iptal edildikten sonra yabancý sermaye Türkiye’ye niye gelsin? 

Bugün dahi, Hollanda ve ABD yabancý sermayeye Türkiye’den daha çok imkan

saðlýyor. Koç’a “Van’a niye gitmiyorsun?” diyebiliyor muyuz? Niye gitsin? Ancak

daha iyi imkan olursa gider. Daha iyi çalýþacaðýna, huzur göreceðine inanýrsa gider.

Onun için yerli ortak arayan yabancý sermaye gelirken “Ýþ Bankasý da ortak olsun”,

“ Vehbi Koç da ortak olsun” diyordu. Biz de “Aman olsun” diyorduk. 

Sosyal adalet kavramý Türkiye’ye yanlýþ gelmiþti. Çünkü sosyal adalet kavramý

yetiþmiþ bir sanayi, geliþmiþ bir ekonomi gerekir. Yani ekonominin, sanayinin gücü

nispetinde çalýþanýn hakkýný vermek gerekir. Türkiye’de yetiþmiþ bir sanayi aðacý,

geliþmiþ bir ekonomi yoktu. Ama geliþmiþ ekonomilerdeki sosyal haklarý bizim

iþçilere telkin ettiler. Basýn baþta olmak üzere, 27 Mayýs’ý yapanlar, Cumhuriyet

Halk Partisi’nin sol kanadý, “Sizin hakkýnýz, sizin hakkýnýz” diye yetiþecek, meyve

verecek, meyvesinden herkesin istifade edeceði fidaný kuruttular. Biz ise vatandaþý

ayaða kaldýrmak için uðraþtýk. Mesela Anadolu sermayesi ailesiyle baþladý. Ýþçi

problemi yoktu. Bir tane atölye açana biz yardým ettik. Oðlu bir taraftan çalýþtý, kýzý

bir taraftan çalýþtý, damadý bir taraftan çalýþtý. Ýþçi problemi olmadý. Anadolu ser-

mayesi bu þekilde ortaya çýktý ve sanayi böyle geliþti.

Ýþçi sorunlarý Türkiye’de iþverenle iþçinin arasýný açtý. Türkiye’ye ücret sendikacýlýðý

hakim oldu. Japonya’da iþçiler öðle teneffüsünde grev yapýyor. Batýlýlar da “Öðle

teneffüsünde grev yapýlýr mý?” diye alay ediyor. Japon iþçisi diyor ki; “Benim gayem

patrona zarar vermek deðil. Benim gayem patronu ikaz etmek. Benim ücretim az.

Bunu tamamlamasýný söylüyorum” diyor. Japon patron da iþçisinin grev yapmasýný

ayýp olarak görüyor. Oturup iþçisiyle anlaþýyor. 

Meselâ, Sanayi Bakanlýðý’na baðlý Makine Kimya Genel Müdürlüðü vardý. Çelik-Ýþ

Sendikasý’yla karþý karþýya geldi. Bir toplantýya gittim. Baktým ki bana göre deðil.

Çünkü iþverenle iþçi ayrý insanlar deðil, birbirinin dostu olmalýdýr. Ýþveren olmazsa

iþçi olmaz. Ýþçi olmazsa iþveren olmaz. Biri parasýyla haklý, biri emeði ile haklý.

Yanyana gelir, memleket için istihsal yaparlar. Bunlar birbirine düþman gözüyle

bakarsa, birbirine hakaret ederse, birbirine baðýrýp çaðýrýrsa, aradaki münasebetler

kirlenirse, orada randýman falan kalmaz. Örneðin, Ereðli Demir-Çelik’de greve
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gidildi. Ben o zaman sanayi bakanýydým. Demir-çelik sanayii gibi durdurulmasý

mümkün olmayan sanayilerde kanunen muayyen insanlarýn mutlaka iþe gelmesi

lazým. Grev olsa dahi gelmesi lazým. Demir-çelik yüksek fýrýný patlar. Patlamasý

demek o fabrikanýn mahvolmasý demek. Ereðli Demir Çelik greve gittiðinde iþçiler

çalýþmakla mükellef olan ustalarý iþe sokmamak istediler. Genel müdür tabancayla

iþçi kordonunu yardý. O adamlarý götürdü, fabrikayý yanmaktan, yüksek fýrýný patla-

maktan kurtardý. 

Ýþçiler hiçbir gün haddinden fazla sosyal hak istememiþtir Türkiye’de. Sendikacýlýk

ücret sendikacýlýðý haline gelince, sendikalar toplu sözleþmeye sadece ücreti artýr-

mak için oturmuþlardýr. Ýþçi hiçbir gün böyle düþünmemiþtir. Ýþçi bütün seçimlerde

CHP aleyhine oy vermiþtir. Halbuki bu iþleri CHP tahrik etmiþtir. 1960’tan beri

bakýn seçimlere, sendikalar ve basýn hangi partiyi tutmuþsa millet öbür partiye oy

vermiþtir. Onun üzerinde oturup düþünmek gerekir. 

Tekrar etmek isterim, 1965-1970 devresinde sanayi sektörü kalkýnma hýzý %12’nin

üzerindedir. Yine bu devrede yýllýk milli gelir kalkýnma hýzý %7’nin üzerinde,

enflasyon %5’in altýndadýr. Bu devrenin ekibi deðiþtikten sonra Türk ekonomisi

bozulmuþtur. 

Özellikle 1965-1970 yýllarý arasýnda sanayimizin temel tesisleri kurulmuþ veya bu

tesislere baþlanmýþtýr. Bunun en açýk delili, 1965-1970 yýllarýnda, sanayi sektörü yýl-

lýk kalkýnma hýzýnýn her yýl %12’nin üzerinde kalmýþ olmasýdýr. Üstelik bu iþ kolay

olmamýþ, her þeye “Hayýr” diyen bir zihniyetin yenilmesi, deðiþik engellerin aþýlmasý

gayreti sayesinde mümkün olabilmiþtir. Bu engellerin en önemlilerine iþaret etmek-

te fayda var.

Meselâ Keban: Keban, bugünkü GAP için kilit projedir veya kilit barajdýr. Keban

olmadan Fýrat üzerine baraj yapmak mümkün deðildir. Çünkü bir ýrmaðýn düzen-

lenmesi için önce bir kilit baraj kurulmasý gerekir. Su, bu kilit barajda toplanýr,

ondan sonra aþaðýya doðru yeni barajlarla düzenlenir.

O yýllarda Türkiye’nin Keban’a ihtiyacý vardý, ama “ihtiyacý yoktur” diyen bir parti,

devlet teþekkülleri ve yýðýnla bürokrat da vardý. Yok diyenlerin baþýnda medya geli-

yordu. Ýktidar partisi, medya, DSÝ,

Etibank, Ýller Bankasý ve buralar-

daki bürokratlar “ihtiyaç yok” ker-

vanýna katýlmýþlardý. Muhalefet

Partileri ve Elektrik Ýþleri Etüd

Ýdaresi gibi araþtýrýcý kuruluþlar,

ihtiyaç var diyor ve rakamlarý

konuþturuyordu.

Sonuçta TBMM iþe el koydu ve

konuyla ilgili bir araþtýrma komis-

yonu kurdu. Ben bu komisyonun

sözcüsü idim. Komisyon altý ay

çalýþtý ve ittifakla “Keban kilit

barajýna ihtiyaç vardýr” diye rapor

verdi. Bu rapor TBMM’de kabul

edildi ve Meclis bu projenin

Birinci Beþ Yýllýk Plan’a isim ve

tek proje olarak ilave edilmesini karara baðladý.

Tabii, her þey ve her proje, TBMM’ye götürülemiyordu. Meselâ, petrolün

devletleþtirilmesi için kýyamet kopuyordu. Meselâ, Ýstanbul Köprüsü’ne hayýr mi-

tingleri yapýlýyordu. Meselâ, kafasý “Hayýr”a alýþan zihniyet “Makine yapan fabrika”

ifadesini unutmuþ “Fabrika yapan fabrika” diyerek yapýlan her þeyi inkar ediyordu.

Meselâ, sanayicilere sömürücü, liberal fikirleri savunan politikacýlara Amerikan

uþaðý ve kurulan sanayi tesislere “montaj-ambalaj tesisleri” damgalarý vuruluyordu.

Meselâ, Türk insanýnýn dinamizmini ortaya koyan ve bugünkü Anadolu sanayiinin

temelini oluþturan Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Siteleri’ne yalan ve

iftiralar yaðdýrýlýyordu.

Bu karýþýklýk içinde Türkiye meselâ, iki üç seneyi bir otomobil fabrikasýna ihtiyaç

olup olmadýðýnýn münakaþa ve kavgalarý ile geçirdi. Bunun üzerine bir ara proje

veya mode proje düþünüldü. “Anadol” projesi, bu proje idi. Buna izin verelim ver-

meyelim münakaþasý oldu, aylarca. Ben “verelim” dedim ve verdim.
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Benim esas mesleðim avukatlýk olmasýna ve aktif politika yapmýþ olmama raðmen

bütün kazanýmlarýmý Ýstanbul Sanayi Odasý’ndaki yöneticilik dönemimde edindim.

ÝSO iþlevi, görevi, etkinliði ve Türkiye’nin içinde bulunduðu koþullara göre yaptýðý

düzenlemelerle özellikle 60’lý ve 70’li yýllarda bir ekol oldu. Mesela 60’lý yýllarda

Türk sanayii müthiþ bir döviz dar boðazýndayken bütün sanayi kuruluþlarý iþletme

hammaddesini, ara malýný, yatýrým malýný dövizle getirmek mecburiyetindeydi ve

döviz Ticaret Bakanlýðý tarafýndan sýnýrlý ve kýsýtlý olmak üzere Odalar Birliði’ne

veriliyordu. Bu döviz daðýtýmýnda ÝSO diðer kuruluþlardan çok farklý, ciddi bir kamu

kuruluþu görevi yaptý. 60’lý yýllarda ÝSO’nun ana görevi bu oldu. Fazýl Zobu adlý

baþkanýmýz odanýn daðýtým sistemini çok objektif esaslara ve kriterlere baðlamýþ,

herhangi bir tartýþma konusu olmaktan çýkarmýþtý. Benim görev yaptýðým 60’lý yýl-

larýn ikinci yarýsýndan sonra da bu konuda herhangi bir eleþtiri olmadýðý gibi, kurum

Türkiye’ye örnek oldu. Yalnýz kapasiteyi deðil, bunun yanýnda fiili kullanýmý da

dikkate almak suretiyle çok ciddi bir tetkik yapýlýyordu. Hatýr ve gönül dikkate alýn-

mýyordu. Sadece ve sadece gerçeklerin rol oynadýðý bu ekol yaratýlmýþtý ve biz de

aynen devam ettik. 

70’lerde iki önemli olay oldu. 1974 ve 78’de Ecevit iktidarýndaki gergin ortamda bile

tek CHP’li üye olmama raðmen, ÝSO beni baðrýna bastý, yönetim kurulu üyesi yaptý.

Bu ÝSO’nun farklý, partizanlýk yapmayan yapýsýndan kaynaklanan bir olaydý. Yine

70’li yýllarda döviz sýkýntýsýnýn yanýnda bir de terör sýkýntýsý baþladý. Sendikalar sanki

iþçi kuruluþu deðil, birer siyasi kuruluþ olarak iþlev görmeye baþladý. Böyle bir

ortamda sanayinin varlýðý tartýþýlýr hale geldi. ÝSO bu tartýþma ortamýnda özel sek-

tör adýna mücadelenin liderliðini yaptý. Sanayinin Türk toplumuna yaptýðý hizmeti,

iþçi istihdam ediyor, döviz kazandýrýyor, ihracat yapýyor, vergi veriyor ve Türkiye’nin

ekonomik bakýmdan yükselmesine katkýda bulunuyor olmasýna raðmen, “çýkarcý”

diye nitelendiren o günkü hükümetin yanlýþ düþüncesini deðiþtirmek için çalýþtý.

Maliye Bakaný Ziya Müezzinoðlu’nun etrafýna kimsenin sokulmasý mümkün deðil-

di. Çok sert bir maliye bakanýydý. Yalnýz ben sayýn Ecevit’in uyarý ve önerisi ile ken-

disiyle çok rahat diyalog kurma imkaný bulmuþtum. Ziya Bey’den ÝSO’ya gelip bir

konuþma yapmasýný istedim. Bütün niyetim bu hükümetle sanayi kesimi arasýndaki

yakýnlaþmayý temin etmekti. Ziya Bey kabul etti. O sýrada Bülent Ecevit

Amerika’daydý. Dönüþünde Ziya Bey’in konuþmasýna engel olmasýn diye karþýla-

maya gittim. Bülent Bey bana: “Peki Nurullah Bey, ben niye gelmeyeyim?” dedi.

Odakule’de toplandýk ve Bülent Bey hayatýmda gördüðüm en güzel konuþmalarýn-

dan birini yaptý. Arada Vehbi Koç ile Nejat Eczacýbaþý gelip beni yanaklarýmdan

öptü. “Sayende ekonomiyi Bülent Bey’den öðrendik” dediler. Hemen Bülent Bey’in

bu konuþmasýný broþür haline dönüþtürüp, Hükümet Baþkaný’nýn sanayi kesimi

hakkýndaki düþüncelerini Türkiye’ye yaymak istedim. Bülent Bey bazý rötuþlarla

buna izin verdi. Barýþma böyle saðlandý ise de devamlý olamadý.

ÝSO Ekolü
NURULLAH GEZGÝN
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Planlý dönemden 1980 yýlýna kadar Türkiye’de içe dönük sanayi ve ekonomi poli-

tikasý uygulandý. Burada ilk slogan, “Üretelim, nasýl olursa olsun üretelim” idi.

Aradan 15 yýl geçtikten sonra artýk “Üretiyoruz ama kaliteli üretim yapalým” den-

meye baþlandý. Buna birçok kuruluþ uydu. Globalleþmeyle birlikte artýk sanayinin

toplumun ihtiyaçlarýný karþýlamasý yeterli deðildi. Dýþa açýlmak lazýmdý. Ýçe dönük

sanayinin ilelebet devam etmesi mümkün deðildi. Biz treni 70’li yýllarda kaçýrmýþtýk.

Avrupa Birliði’ne girme imkanýmýz varken maalesef o günkü þartlarda imzalanmýþ

olan protokolü askýya aldýk ve girme sürecimiz bana göre 20-25 yýl ertelenmiþ oldu.

Ýçe dönük olan sanayi politikasýnda piyasanýn ihtiyacý olan veya rekabetin gereði

olan bir araþtýrma geliþtirme ve ürün deðerlendirmesi yoktu. 

Genel eðilim þuydu: Bir vatandaþ çýkýp filanca malý ithal ediyor, bunda da kâr payý

oldukça yüksek, ben bunu imal eder, ithalini yasaklattýrýrsam iyi kâr ederim, diye

düþünüyordu.  Bu motivasyon dýþýnda, yani “halkýn beðenisini kazanayým, istediðini

vereyim, onun tercihlerini düþüneyim” diye bir niyet yoktu. Çünkü sanayi içe

dönüktü. Ýhracat fevkalade azdý. Sanayi mamülleri ihracatý 1980’li yýllara

geldiðimizde sadece 780 milyon dolardý. Bugün bir kalemde yaptýðýmýz ihracatýn

ondan daha büyük olduðunu söylersek, sanayi ürünleri ihracatýnda ne kadar geri

kaldýðýmýzý görmüþ oluruz. 

1980’den önce televizyon, buzdolabý, çamaþýr makinesi ihraç edemiyorduk. Çünkü

ancak Türkiye standartlarýna, Türkiye’deki tüketim modeline uygun üretim yapý-

yorduk. Fakat rekabet ortamýna geçilince Türkiye’nin yalnýz iki model araba ürete-

meyeceði ortaya çýktý. Rekabet açýlýnca Renault on ayrý model araba çýkardý. Tofaþ

da öyle yaptý, bunlar halkýn beðenisine sunuldu. Ayrýca kalite yükseldi, ihraç etme

imkaný doðdu. Bugün otomotiv sanayiinde bizim ihracatýmýz aþaðý yukarý 5 milyar

dolar. Dýþa açýlabilmenin ilk þartý içeride rekabetin var olmasýydý. Bunun için kota-

lar ve tahsisler kaldýrýldý. 

Sayýn Ecevit 1978’de hükümet baþkanýydý. “Ben sanayinin dinamizmine inanýyo-

rum. Sanayiciler fabrikalarýný ayakta tutacaktýr” dedi. Bu þu demekti: “Siz çift

ödeme yapýn. Gelip Merkez Bankasý’nda akreditifinizi açýn. Ama Merkez Bankasý

bunu transfer edemeyecek. Siz açýktan ödeyip, malý getirin. Fabrika faaliyette

olsun.” Böylelikle çifte ödemeler, ondan sonra da karaborsa devri baþladý. ‘24 Ocak

Kararlarý’na geldiðimiz zaman Türkiye’nin ürettiði bütün mallarda karaborsa vardý.

Tuzda kuyruklar vardý, Tekel önünde kuyruklar vardý. Çay Kurumu’nun önünde

kuyruklar vardý. Mazot kuyruðu anlaþýlýr bir þeydi. Ýthal edecek dövizimiz yoktu.

Ama tuzda, sigarada, çayda herhangi bir ithal girdisi olmamasýna raðmen yine de

kuyruk vardý. Hammadde ithal edenin mutlaka valizle parayý götürüp orada teslim

edip malý almasý lazýmdý. 1978’den sonra her ticari kuruluþ mutlaka valizin içinde

bir kuryeyle parasýný dýþarý götürüyor veya dýþarýda çalýþan iþçilerden para topluyor-

du. 1979’da Merkez Bankasý Japonya’daki Türk büyükelçiliðine 5000 dolarlýk çek

verdi. Büyükelçilik o çeki Japon bankalarýnda bozduramadý. Bu kadar itibarsýzdýk.

Türkiye iflas etmiþ, zaten ödeyemiyor deniyordu. IMF’ye bu noktada baþvuruldu.

Karaborsa
EKREM PAKDEMÝRLÝ
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Kiþiler ve Olaylar
CAN KIRAÇ

1930’lu yýllar, çocukluk yýllarýmdý. Ýlkokulu Eskiþehir’de okudum. Babamýn ziraat

mühendisi olmasý ve ziraat deneme istasyonunu yönetmesi þehir dýþýnda yaþamayý

gerektiriyordu. Okula yaylý arabayla giderdim. O yýllarda Eskiþehir’in önemi Ýstan-

bul-Ankara yolunun ortasýnda olmasýndan geliyordu. Demiryolu temel ulaþým

aracýydý ve Devlet Demiryollarý’nýn aðýr kuruluþlarý Eskiþehir’deydi. Vagon imal

eden fabrikanýn yanýnda en göze çarpan sanayi kuruluþlarý tuðla ve kiremit fab-

rikalarýydý. Sonraki dönemde inþaatýn sürükleyici sektör olmasýnda Eskiþehir’in çok

önemli katkýsý oldu. Bu tabii ki Eskiþehir’deki iþadamlarýnýn buluþu deðildi.

Yörenin toprak özellikleri bu þekilde deðerlendirildi. Örneðin Vehbi Koç iþ hayatýný

Ankara’da geliþtirirken inþaat malzemeleri ticareti yapmýþtý ve o günlerle ilgili

olarak þunu söylemiþti: “Biz tuðlayý, kiremiti dahi yurtdýþýndan getiriyorduk.

TBMM’nin çatýsýný tamir etmek için de kiremitleri yurt dýþýndan getirme durumun-

da kalmýþtýk”. Ýþte bu yüzden Eskiþehir milli sanayiye katkýda bulunmaya tuðla ve

kiremit fabrikalarýyla baþladý ve uzun yýllar bunu sürdürdü. 

1937 yýlýnda Galatasaray’da eðitime baþladým. 46’da da mezun oldum. Eskiþehirli

bir genç olarak Ýstanbul hayatý bana çok renkli, çok deðiþik ve çaðdaþlýða yaklaþtýran

bir ufuk açtý. O dönem yazarlarýnýn batýya açýlan pencere olarak tanýmladýðý bir

okulda, Fransýz kültürü ve Osmanlý gelenekleriyle karýþmýþ, öncü kabul edilen bir

kültür aldým. O günlerle ilgili en önemli hadiselerden biri Missouri zýrhlýsýnýn

ziyaretiydi. Þehrin eðlence merkezi olan Beyoðlu baþta olmak üzere bütün Ýstanbul

çok kýymetli bir misafiri aðýrlama hazýrlýklarýna baþlamýþtý. O kadar ki, Galatasaray

Lisesi’ne bazý organizatörler geldi ve Ýngilizce bilen gençleri seçerek bahriyelilere

rehberlik yapmalarý için ayarladýlar. Koridorlar yeniden badana yapýldý.

Beyoðlu’ndaki hemen hemen bütün ara sokaklar yeniden boyandý. Vitrinler temiz-

lendi. Ve Amerikalýlarý baðrýmýza bastýk. Bu olayýn sanayi ile ilgisi yok gibi gelebilir

ama Türk insanýnýn Amerika’yý kendisine ulaþýlmasý gereken bir hedef gibi seçmiþ

olmasýný göstermesi bakýmýndan önemlidir ve yeni bir dönemin baþlangýcýdýr. ABD,

hem Türkiye’yle hem Avrupa’yla iliþkilerinde yeni bir sorumluluk üstlenmiþ oluyor-

du. Missouri ile ilgili Türkleri mutlu eden diðer önemli bir olay oradaki

büyükelçimizin naaþýnýn bu gemiyle getirilmesiydi. Bu durum siyasetçileri çok mutlu

etti. Türkiye’de o tarihlerde yavaþ yavaþ demokrasi kývýlcýmý saçýlmaya baþladý. Yeni

fikirler, yeni görüþler ortaya çýktý ve ondan sonra zaten 1950 seçimlerini ve

Demokrat Parti’nin iktidara geliþini gördük. O yýl benim kaderimi belirleyen olay

yine Amerikalýlarýn Marshall Planý’nýn uygulamaya konmasý oldu. Türkiye planýn

özellikle tarým makineleri bölümünden pay almaya baþladý. Ben de 1950’de ziraat

mühendisi olarak hayata atýlmaya hazýrlandýðým bir dönemde, büyük ticari kuru-

luþlar traktör mümessilliði aldýklarý için çiftçiye bunlarýn kullanýmýný öðretecek genç

adamlardan biri olarak Koç Grubu’nda görev aldým. Vehbi Koç’un karþýsýna çýk-

týðým zaman beni hayatý boyunca yanýnda yetiþtirmiþ olan Bernar Nahum’a þu tali-

matý verdi ve “Bunu üç ay dene, 250 lira da maaþ verirsin” dedi. Ben itiraz dahi

edemedim, “Baþka yerde daha çok para veriyorlar” diyemedim ve Marshall Planý

sayesinde iþ hayatým Koç’ta baþladý. 

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile Türkiye’de hem sosyal alanda, hem

siyasi alanda, hem iþ dünyasýnda çok önemli beklentiler ortaya çýktý. Fakat Koç bu

beklentileri sanayiye taþýma arzusunda olmasýna raðmen bunu fiiliyata geçiremedi.

Daha çok ithalat yaparak ticareti geliþtirdi ve bence önemli bir aþama olan bayi

teþkilatý organizasyonunu kurdu. Ýnþaat sektörü Ankara’da önemli bir yere sahipti.

Vehbi Koç bu alanda birçok faaliyette bulunduktan sonra, Ýstanbul piyasasýna taþýn-

mayý düþündü. Böylece ticaretin gerçek merkezinin Ýstanbul olduðunu gördü. O

zaman Ýstanbul’da gayrimüslim tüccarlar her konuya hakimdiler. Vehbi Koç adým-

larýný küçük küçük atarak ama kadrosunu bütünleþtirerek iþe giriþti. Devlet

bünyesinde tecrübe kazanmýþ insanlarý bünyesine aldý ve yeni politikalarýnýn belir-

lenmesi için bir kurmaylar kadrosu oluþturdu. Bunlarýn baþýnda Fazýl Öziþ, Hulki

Alisbah, Bernar Nahum, Ziya Bengü, Adnan Berkay gelir. 1950’li yýllarýn baþlarýn-

da sanayinin ivme kazanmasý için de önemli adýmlar attý. Adnan Menderes bu

konuda belirli politikalarý gayet iyi savundu. Teþvikler saðladý. Fakat bürokrasi

bence bu konularda Türk aydýnlarý ile tam bir diyalog kuramadý. Yabancý sermaye

konusunda baþlangýçta aðýr tenkitler yapýldý. Yabancý sermayenin hedefi maden-

lerin devlet elinden çýkartýlmasýymýþ gibi gösterildi. Varlýklarýmýzý kaybedeceðimize

dair tartýþmalar oldu. Koç Topluluðu’nun o yýllardaki teþebbüslerine de yabancý ser-

maye pek ilgi göstermedi. Mesela Vehbi Koç’un Ford’la olan müzakereleri yýllarca

sürdü. Ford’un 1929’da Topkapý’da kurduðu montaj sanayiinden o kadar aðzý yan-

mýþtý ki, bir daha Türkiye’ye gelmek için 1980’leri bekledi. Vehbi Bey General

Electric’in ampul sanayiini getirmek için de çok uðraþtý. 1960’larda Türkiye’deki

otomobil sayýsý 40.000’in, kamyon ve otobüs sayýsý da 15.000’in altýndaydý. Vizyonu

olan bir iþ adamý Türkiye’nin bu adetlerle yetinmeyeceðini görür. Görmenin yanýn-
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da bir de buna nasýl ulaþacaðýnýn stratejisini kurdu. Bu strateji 1950’lerdeki ithalat

patlamasýndan destek buldu. Ve döviz rezervlerimiz aþaðý inmeye baþladýðýnda daha

fazla ithal etmeyelim dendi. Bu durumda az döviz imkanýyla nasýl üretim yaparýz

diye düþününce ortaya montaj sanayii çýktý. Döviz azalýnca kotalar konmaya baþ-

landý. Oysa yedek parça ithal etmek gerekiyordu. Bir parti yedek parça geldiði

zaman Ulus meydanýnda þirketin önünde sabah saat 5’te kuyruklar oluþur, polis

kuyruklarý nizama sokar, yedek parça satýþýný polis kontrolü altýnda yapardýk.

Böylece ithalinde zorlandýðýmýz neyi elimine edebiliriz diye düþünmeye baþladýk.

Uzel, kamyonlardaki makaslarýn üretilebileceðini sezerek bu konuda öncü oldu.

Önce makaslar, sonra akümülatör, sonra lastik, jant, þasi parçalarý derken, yavaþ

yavaþ montaj sanayi yan sanayi ile bütünleþti ve 1980’lerde otomotiv sanayii haline

dönüþtü.

1954 yýlýnda Nejat ve Ferruh Verdi de çok iyi bir vizyon geliþtirip, Türkiye’de askeri

kullaným sonucu piyasaya giren ‘Jeep’ markalý araçlarýn Türkiye’ye çok uygun bir

vasýta olduðunu, her ortamda çalýþtýðýný gördüler. Hatýrladýðým kadarý ile büyük bir

mücadele verip, harp sonrasý kendisine yeni pazarlar arayan fakat Türkiye’ye gelme

riskini kolay kabul etmeyen ‘Willis Overland’i ikna edip, fabrikayý kurdular. Ülke

için yine önemli bir isim olan Vecdi Diker o tarihlerde yapýlan askeri yardýmýn,

belirli bir bölümünü karayollarýnda kullanarak, ‘Karayollarý Teþkilatý’ný kurdu.

Onun baþarýsý yabancý sermaye ortaklýðýyla Federal kamyon fabrikasýnýn ve 60’lý yýl-

larda Türk Otomotiv Endüstrisi’nin (TOE) kurulmasýný saðladý. Vecdi Diker’in bu

alandaki baþarýsý bu kuruluþa Ziraat Bankasý’ný ve Makine Kimya Endüstrisi’ni

ortak yapmasý, bir nevi karma ekonomi modeli uygulamasýydý. 1950’li yýllarýn

sonunda Otosan da Koç Grubu’nda devreye girdi. Ford ortak olmayý kabul etmedi

fakat Koç kendi kararýyla bunu gerçekleþtirdi. Sonra Türkiye’de montaj kotalarý

çýktý. O dövizi elde etmek isteyenlerden dolayý da montaj sanayii patladý. Her firma

ben de montaj yapacaðým diyerek iþin içine girdi. 

Baþkasýnýn yaptýðýný hemen taklit etmek belki geliþen bir ekonomi için çok yararlýy-

dý fakat sonradan bunun zararlarýný yaþadýk. Sanayide çok önemli olan sayýsal

büyümeyi elde edemedik. Motor sanayii Türkiye’de çok geç geliþti. Otosan kendi

motorunu yapacak, Chrysler kendi motorunu yapacak, TOE kendi motorunu

yapacak, Austin kendi motorunu yapacak, BMC kendi motorunu yapacak derken,

bunlar bölük bölük 10.000 adetlik üniteler haline geldi. Siyasi iktidarlar bu konuda

çok korkak davrandý. Demokrasi kalkaný arkasýna saklanarak ve “Türkiye

demokratik bir ülkedir, kimsenin tekel olmasýna müsaade etmeyiz” edebiyatý

yaparak, bence sanayileþme hamlesindeki büyümeyi sýnýrladýlar. Böylece devletin

yönlendirici olmasý gereði görüldü ve 1960 Ýhtilali’nden sonra Devlet Planlama

Teþkilatý kurularak yönlendiricilik görevini aldý. DPT, özel sektör için yönlendirici

politikalar ortaya koydu ve bu sayede ithal ikamesi imalat sanayiine doðru yön-

lendirildi. Ben o dönemin düzenlemelerini hatalarýna raðmen sanayinin geliþmesini

saðlayan temel kararlar olarak görüyorum.

Ýthal ikamesi yanýnda himayeyi getiriyordu. Ýthalata karþý korunmak gerekiyordu ve

eðer kaliteyi ihmal ediyorsanýz kullanýcýya karþý haksýzlýk oluyordu. Mesela Anadol

üretimini gerçekleþtirdiðimiz zaman 1966 yýllarýndan sonra o kadar büyük bir talep

oldu ki, yan sanayi Otosan’a ayak uyduramadý. Diyelim, tamponlar kromaj yapýla-

cak. Fakat kromajý yapýlmýþ tampon üretim temposuna uymuyor. Tamponsuz

Anadol, stepnesiz minübüs sattýðýmýz oldu. Bunlar hep o günkü ikameci sanayinin

getirdiði dezavantajlardý. Bunlarýn sakýncasýný görerek bir adým öteye geçebildik. 

O dönemde Erbakan’ýn temsil ettiði baþka bir görüþ vardý. O Türkiye’de muhakkak

otomobil yapýlacaðýný savunuyordu. O dönemde montaj sanayi tartýþmalarý olurken,

Erbakan ÝTÜ’de otomobil sanayii konferansý verdi. Biz de montaj sanayii temsilci-

leri olarak davet edildik. Bizi oraya hýrpalamak için çaðýrmýþtý. Onun politik konuþ-

ma becerisini ilk defa orada yaþadým. Dinleyicilerin ekseriyeti üniversite öðrenci-

leriydi. Hâlâ, Ýstanbul’un fethini, Ayasofya’nýn camiye dönüþtürülmesini ve

Sultanahmet Camii’nin yapýmýný, Türkiye’de otomobilin Türk iþçi ve mühendisi

tarafýndan yapýlacaðý noktasýnda nasýl bütünleþtirdiðini anlayamam. Ama salon

ayaða kalktý ve gözyaþlarý içinde Erbakan’ý alkýþladý. Müthiþ bir olaydý. Tabii geliþme

sürecinde bu tarz heyecanlarýn yaþanmasý lazým ama Erbakan’ýn birçok konudaki

giriþimlerinin hep macera olduðunu sonradan yaþadýk.

Koç Topluluðu’nda otomotivde Otosan’la baþlayan ve Tofaþ’la devam eden otomo-

tiv yatýrým kararlarý 60’lý ve 70’li yýllarda beyaz eþya, traktör, döküm, kibrit, gýda gibi

bir çok alana yayýldý. Bu yatýrýmlarda hem bayi teþkilatýnýn sermayeye katýlým

arzusu çok iyi deðerlendirildi, hem de tahvil piyasasýnda halkýn Koç’a duyduðu

güvenle iyi bir finasman gücü saðlandý. Vehbi Koç bu giriþimlerde zaman zaman

devlet kuruluþlarýnýn da ortaklýðýný kullanarak tam bir karma ekonomi modeli

ortaya çýkardý. Ýþ Bankasý’nýn, Ziraat Bankasý’nýn, Devlet Malzeme Ofisi’nin imkan-

larý bütünleþtirildi ve finansman sorunu yaþanmadý. Tofaþ kurulurken OYAK’a da

teklif yapýldý ama müstakil kalmak istediði için anlaþma olmadý. Fakat biz Türkiye

için MKE, Ýþ Bankasý ve Fiat’ý ortak olarak aramýza alan yeni bir model geliþtirdik. 

Bu hareket, 1980 ve 90’lardaki yatýrýmlarda Türkiye için bir model oldu. 1980’lerde

montaj talimatnamesi yerini imalat sanayii talimatnamesine býraktý. Bu Turgut

Özal’ýn DPT müsteþarlýðý dönemindeki deðiþimdir. Getirdiði þartlar baþta sempatik

gelmedi ama bugün ulaþtýðýmýz sonuca bakýnca, o kararlarýn giriþimciyi teknolojisi

daha ileri yatýrýmlara zorladýðýný görüyorum. 
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Sanayi Dallarýnýn Özel Sermaye ve Devlet Kuruluþlarý Olarak Daðýlýmý

1950 % 1952 1954 1956 1958 1960 %

Devlet Özel Devlet Özel Devlet Özel Devlet Özel Devlet Özel Devlet Özel Devlet Özel Devlet Özel

GIDA 9 953 1,0 99,0 9 1.048 18 1.187 30 1.294 34 1.331 32 1.600 2,0 98,0

ÝÇKÝ 10 14 41,7 58,3 10 22 14 30 13 36 16 41 16 80 15,7 83,5

TÜTÜN 10 47 17,5 82,5 21 101 15 184 22 203 22 172 31 103 23,1 76,9

DOKUMA 16 441 3,5 96,5 15 551 20 714 23 869 21 972 21 1.014 2,0 98,0

GÝYÝM 2 25 7,4 92,6 2 9 2 15 2 24 2 34 2 49 3,9 96,1

TAHTA - MOBÝLYA 11 223 4,7 95,3 13 231 11 250 10 416 12 457 17 407 4,0 96,0

KAÐIT 2 9 18,2 81,8 2 7 2 7 2 14 2 24 3 34 8,1 91,9

BASIM - YAYIN 2 79 2,5 97,5 2 69 7 96 4 119 5 133 5 152 3,2 96,8

DERÝ - 42 - 100,0 - 39 - 45 - 53 - 73 - 137 - 100,0

KAUÇUK - 48 - 100,0 - 56 - 65 - 92 - 144 - 149 - 100,0

KÝMYA 6 308 1,9 98,1 6 355 9 457 8 504 10 539 11 591 1,8 98,2

PETROL - M. KÖMÜRÜ 2 - 100,0 - 2 - 1 2 5 2 6 2 6 1 98,6 1,4

TAÞ - TOPRAK 4 97 4,0 96,0 5 109 4 357 6 416 13 440 13 391 3,2 96,8

MADEN ERÝTME 3 43 5,5 93,5 5 35 8 49 9 63 11 88 11 104 9,6 90,4

MADENÝ EÞYA 12 64 15,8 84,2 12 64 11 77 11 103 14 142 14 160 8,1 91,9

MAKÝNE (Elektrik Makineleri Dahil) 3 61 4,7 95,3 3 67 3 76 3 110 4 177 4 143 2,7 97,3

ULAÞTIRMA ARAÇLARI 11 35 23,9 76,1 8 31 12 44 11 70 12 81 12 78 13,3 86,7

ÇEÞÝTLÝ - 42 - 100,0 - 38 9 48 10 55 11 76 21 85 19,8 80,2

TOPLAM 103 2.531 - - 115 2.832 146 3.703 169 4.443 195 4.926 219 5.278 - -
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Sýnai Kuruluþlarýn Coðrafi Daðýlýmý

Devlet
1927 % 1939 % 1955 % 1960 % Kuruluþlarý %

MARMARA 19.170 29,6 581 51,0 1.961 47,8 2.561 47,2 61 27,9

Ýstanbul 8.634 45,0 341 58,7 1.184 60,4 1.665 64,3 32 52,5

EGE 11.556 17,9 232 20,0 812 19,8 1.078 19,6 15 6,8

Ýzmir 3.522 30,5 136 58,6 452 55,7 652 60,6 10 60,6

ORTA ANADOLU 10.220 15,8 83 8,0 448 10,9 676 12,3 49 22,4

Ankara 1.276 12,5 33 39,8 186 41,5 282 41,7 30 61,2

KARADENÝZ 7.947 12,3 73 6,0 280 6,8 337 6,2 44 20,1

Trabzon 691 8,7 18 24,7 51 18,2 48 14,2 4 0,9

AKDENÝZ 4.294 6,6 79 7,0 288 7,0 384 7,0 9 4,1

Adana 970 22,6 34 43,0 159 55,2 226 58,9 5 55,6

DOÐU ANADOLU 6.213 9,6 62 5,0 157 3,8 210 3,8 14 6,4

Erzurum 880 14,2 - - 32 20,4 47 22,4 2 14,3

GÜNEYDOÐU ANA. 5.325 8,2 34 3,0 159 3,9 205 3,8 9 4,1

Gaziantep 2.016 37,9 15 44,1 59 37,1 71 34,6 - -

TOPLAM (Bölgeler) 64.725 1.144 4.105 5.451 201

Diðer Ýller - - - - 5 - 4 - 18 8,2

TÜÝK





8. Bölüm

ÝHRACATA YÖNELÝK
SANAYÝLEÞME
(1979-1989)



Siyasi Geliþmeler
16 Ekim 1979’da yapýlan ara seçimlerde boþtaki
milletvekilleklerinin beþini ve 50 senato üyeliðinin
33’ünü alan AP, meclisteki dengeyi lehine çevi-
rince, Ecevit’in ‘11’ler Hükümeti’ olarak anýlan
hükümeti düþtü ve bu kez Süleyman Demirel
baþbakan oldu. 

Azýnlýk ya da koalisyon hükümetleri gündeme aðýr-
lýðýný koyamayýnca petrol fiyatlarýnýn ekonomiye
doðrudan yansýmasýyla görümemiþ boyutlara
varan enflasyon ve döviz sýkýntýsý, baþta otomotiv
olmak üzere birçok sanayi dalýnda hýzlý üretim
düþüþlerine yolaçmýþtý. Demirel’in kurduðu azýnlýk
hükümeti, ilk olarak ekonomideki kötüye gidiþi
durduracak önlemlere yöneldi. 

24 Ocak Kararlarý
Ödemeler dengesinde açýklar ve iþsizlik yaþanýrken,
1980’lerin baþýnda yaþanan istikrarsýzlýk ve
ekonomik bunalýmlarýn had safhaya çýkmasý, acil
ve radikal önlemlerin alýnmasýný zorunlu kýlmýþtý.
Baþbakan Süleyman Demirel, Dünya Bankasý ve
DPT’deki çalýþmalarýný yakýndan bildiði Turgut
Özal’ý Baþbakanlýk ve DPT Müsteþarý yaptý ve bir
istikrar paketi hazýrlanmasýný istedi. 

‘24 Ocak Kararlarý’ olarak bilinen istikrar önlem-
leri, Türkiye’nin ekonomik seyrinde önemli bir
dönüm noktasý oluþturdu. Kararlarýn büyük önem
taþýmasýnýn nedeni, ekonomi içindeki bölüþümü
büyük ölçüde özel sektör lehine çevirmesiydi.
Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda müteþebbbis ve ser-
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maye birikimi bulunmamasý, sanayi hareketinin
devlet tarafýndan baþlatýlmasýný zorunlu kýlarken,
1950’li yýllara gelindiðinde demokratik parla-
menter sistemin etkinlik kazanmasý ile özel sektöre
önem verilmeye baþlanmýþtý. Ama özel sektöre
ekonomik sistem içinde verilen yerin ve özgürlüðün
en geniþ olduðu dönemin baþlangýcý, 24 Ocak 1980
oldu. Kararlar, Türk ekonomi ve finans
çevrelerinde çok tartýþýldý. Toplumun birçok kesi-
mini olumsuz etkileyen koþullarda herkes hemfikir-
di ama alýnan kararlarýn içeriði ve sonuçlarý
konusunda yoðun tartýþmalar yaþandý.
Uygulanacak istikrar programýnýn þartlarý
konusunda IMF, Dünya Bankasý ve OECD’nin de
yoðun baskýlarý oldu. Özellikle ödemeler dengesi

açýklarýný kapatabilmek için gereken kýsa vadeli
borçlarýn saðlanabilmesi ve vadesi gelen borçlarýn
ertelenebilmesi için, IMF ile stand by anlaþmasý
planlandýðýndan, programda IMF desteði saðlama
üzerinde önemle duruldu.

70’li yýllarda Türkiye’de sanayinin önderi aranýyordu. Ýki isim söyleyeyim. Biri

Ertuðrul Soysal. ÝSO’nun eski baþkaný. Büyük ölçekli iþyerleri yoktu. Ama sanayi

düþüncesine tapan bir insandý. Sanayinin Türkiye’yi ilerleteceðine inanan bir

insandý. Ýkincisi Mümtaz Zeytinoðlu. Eskiþehir Sanayi Odasý’nýn baþkanýydý. Nadir

bulunur bir ikili oluþturuyorlardý. Mümtaz Zeytinoðlu, Türkiye’yi ancak çaðdaþ

sanayinin çekip çevirebileceðine, baþka türlüsüne inanýrsak, Türkiye’yi çok sorunlar

beklediðine inanan insandý. 

Sanayici 1970’lerde iddia sahibiydi. 70’lerin toplum yaþamýna bakarsanýz yeni

yetiþen iþçi sýnýfý ile yeni yetiþen sermaye sýnýfýnýn hem birbirini tamamlayýþýný hem

de çatýþmasýný görürsünüz. Bunun için sanayici önemli bir role sahipti. Plancýlar da

toplumda iddia sahibi idiler. Türkiye’nin birçok þeyi yapacaðýna inanmýþlardý. Ýddia-

larýndaki esas nokta, basit tüketim mallarý yapmaktan ibaret kalmamaktý. Tüketim

mallarý yapalým, ama ara mallarý da üretelim; ara mallarý ürettikten sonra sermaye

mallarý veya yatýrým mallarý dediðimiz en iddialý kategoriye geçelim, düþüncesine

sahiptiler. Bu iddia 1970’lerde Türkiye’nin ara mallarý yapmasýyla doðru çýktý.

Türkiye 1960’larda demir-çelik, petro-kimya, kimya, çimento, gübre, seramik gibi

sanayilerde pek yoktu. Ama 70’lerde kýsa sürede bunlarý yapabildiðini gösterdi.

Demek ki ayný iddiada sanayiciler ve plancýlar buluþtular. 1970’ler bu bakýmdan

önemliydi. Ýkisi de toplumun geliþmesinde iddia taþýyan insan ve uzman kategori-

leriydi.

Türkiye 70’lerin sonlarýnda kritik bir noktaya geldi. Sanayi düþüncesini daha da

geliþtirip Ýstanbul’dan, Ýzmir’den alýp Orta ve Doðu Anadolu’ya da götürebilecek

mi? Bilgi açýðýný giderebilecek mi? Ýstihdam eksikliðini kapatabilecek mi?

Köyündeki insaný iþçi olma, sanayi iþçisi olma disiplinine sokabilecek mi? Köylü gibi

yaþamaktan kentli gibi yaþamaya çevirebilecek mi, sorularýyla karþý karþýyaydý.

Sanayinin toplum yaþamýna þekil vermesi için onu bütün Anadolu’ya entegre bir

biçimde götürebilme meselesi 4. BYKP’nýn yapýlmasýnýn nedeni oldu. Türkiye’nin o

eþiði atlayabilmesi gerekiyordu. Toplum buna hazýrdý. Ama kanaatim o ki, siyasi güç

kendi kapasitesini Türkiye’nin sanayide hamle yapabilmesine yardýmcý olma

bakýmýndan yetersiz gördü. Ve 4. BYKP, özellikle 1980 darbesinden sonra tamamen

askýya alýndý. Türkiye basit sanayilere giriþti. Bunlarla yetinen bir raya girdi. Çünkü

1980 yýlý ile birlikte Türkiye ekonomisinin temel sorununun döviz eksikliði olduðu

teþhisi kondu. O halde biz ihracata yöneleceðiz, Türkiye’nin döviz açýðýný gidere-

ceðiz dendi.

24 Ocak Kararlarý ertesi

gün medyaya devalüasyon

olarak yansýdý.
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Olaylar Týrmanýyor
Ekonomiyi kontrol altýna alma çabalarýna giri-
þilirken, terör ve kargaþa, AP iktidarýnda da fren-
lenememiþti. Tariþ’te üretim durmuþ; Pamukyaðý
kombinasý ve Çiðli Ýplik Fabrikasý’nda polislerle
iþçiler arasýnda kanlý olaylar olmuþ; cezaev-
lerinden firarlar artmýþ, MHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Gün Sazak, Maden-Ýþ Sendikasý Genel
Baþkaný Kemal Türkler, eski baþbakanlardan Prof.
Nihat Erim, CHP Milletvekili Abdullah Köseoðlu
öldürülmüþ; Çorum’da, ve Fatsa’da geniþ çaplý
olaylar meydana gelmiþti. 

Yedi Küpeli Gelin
Bu arada Güneydoðu Anadolu’yu kalkýndýrmasý
beklenen Güneydoðu Anadolu Projesi’nin etüd-
leri de 1970’de tamamlanmýþ, toplam yedi barajý
kapsayan projeye ‘Yedi Küpeli Gelin’ adý takýlmýþtý.
Keban Barajý’ndan on yýl sonra, 1976’da
Karakaya Barajý’nýn da temelini atan Baþbakan

Süleyman Demirel, 29 Ekim 1980 günü de
Atatürk Barajý’nýn temelini atmaya hazýrlanýrken
yapýlan ‘12 Eylül Darbesi’, projenin üç yýl
gecikmesine neden oldu. 

Son Ýhtilal
Bu ortamda, Türk Silahlý Kuvvetleri 12 Eylül 1980
günü yönetime el koydu. Genelkurmay ve Milli
Güvenlik Konseyi Baþkaný Orgeneral Kenan Evren,
parlamento ile hükümetin feshedildiðini, siyasi parti
ve sendikalarýn faaliyetlerinin durdurulduðunu,
bütün yurtta sýkýyönetim ilan edildiðini ve yurtdýþýna
çýkýþlarýn yasaklandýðýný duyurdu. Askeri yönetim
kýsa zaman içinde yeni bir hükümet kurarak Bülend
Ulusu’nun baþbakan olduðunu açýkladý. AP hüküme-
tinin ekonomiden sorumlu müsteþarý Turgut Özal,
Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý olarak kabi-
nede yeralýyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakaný ise
Þahap Kocatopçu idi. Demokrasiye bir kez daha ara
verilmiþ, siyasi parti liderleri gözaltýna alýnmýþ,
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Turgut Özal, Ekrem Ceyhun, Süleyman Demirel ile birlikte benim Sanayi Odasý

Baþkaný olduðum zamanlarda bir toplantýda konuþma yaptýk. Sonra da yemeðe çýk-

týk. Yemek yerken Ekrem Bey ve Turgut Bey’e “Süleyman Bey’le tek baþýna azýnlýk

hükümetisiniz. Böylesine temelden serbest pazar ekonomisine geçiþ kararý alýyor-

sunuz. Yarýn meclisten geçmezse ne olur? Memleket nereye doðru gider?” diye sor-

dum. Ekrem Ceyhun’un bana verdiði cevap, “Þaban Bey, köprüler atýlmýþtýr.

Gemileri yaktýk, kesinlikle kimse bir þey yapamaz. Geriye dönüþü olmaz bu iþin,”

oldu. Onun neye güvendiðini bilemem. Kararlar güzeldi. ‘Serbest pazar ekonomisi’

zaten Turgut Bey’in birikimlerinden biriydi, o bu iþin baþ mimarýydý. Baþbakanlýk

baþdanýþmaný ve planlama müsteþarý olarak bu iþi çok iyi dokumuþtu. Ama olmayan

þeyler vardý ülkede. Ülkenin yeterli parasý yoktu. Yeterli döviz yoktu. En büyük

eksik buydu. Kamu hazýrlýklý deðildi. Ama Turgut Bey saðolsun emrivakiyi çok

severdi. Ekrem Ceyhun da iyi bir teknisyendi. Süleyman Bey’in takýmý bunlar. 3-5

kiþi daha vardý. Onlarla bu 24 Ocak’ý hazýrladýlar. Ama  birkaç ayaðý eksikti. 

Çarpýcý anýlarýmdan bir tanesi, sýký yönetim döneminde Saltýk Paþa’yla ilgilidir.

Karargâhý Selimiye Kýþlasý’ndaydý. Bir sabah erkenden bana bir telefon geldi:

“Efendim Sanayi Odasý mühürlendi, kapandý. Ticaret Odasý da mühürlendi”.

Hemen Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Celal Umur Bey’i aradým. “Bana da

þimdi telefon geldi” dedi. Celal Bey’le beraber Saltýk Paþa’ya gittik. “Yok ya!..

Sanayi Odasý, Ticaret Odasý, hiç kapanýr mý?” dedi. Haberi yoktu. Oranýn bölge

kumandanlarýna telefon etti “Niye kapadýnýz?” diye sordu. “Efendim siz bir talimat

verdiniz. Bütün dernekler kapansýn diye” dediler. “Oðlum bu Sanayi Odasý, Ticaret

Odasý dernek mi? Çabuk açtýrýn odalarý” diye emir verdi. O zaman dernekler aþýrý

politize olmuþtu. Türkiye kaynýyordu. Millet camdan baþýný çýkaramýyordu o za-

manlar. Ben iki polisle geziyordum. Benim baþkanlýk dönemim böyle oldu. Ýhti-

lalden sonra, Milli Güvenlik Kurulu zamanýnda sanayiye rahatsýzlýk verecek bir

durum olmadý. Sanayicinin sorunlarý ne ise o devam etti. Milli Güvenlik Kurulu’nun

sanayi üstüne müsbet veya menfi gölgesi düþmedi.

Takým
ÞABAN ÇAVUÞOÐLU



terör ve anarþi býçakla kesilmiþ gibi durmuþtu.
Askeri yönetim hiç bir kesim tarafýndan benimsenen
bir idare biçimi deðilse de, tekrar huzur ortamýna
kavuþmak halkýn büyük bir kesimini memnun etti ve
yeni hükümete en azýndan istikrar sorunu olmadan
çalýþma imkaný verdi.

Turgut Özal, Danýþma Meclisi’nde bütçe ile ilgili
eleþtirileri yanýtlarken “12 Eylül olmasa bu
ekonomik programýn neticelerini alamazdýk.
Anarþi yükseliyordu. Vergi kanunlarý meclisten
geçmiyordu. Þayaný þükrandýr ki, vergi reformu
yapýlmýþtýr. Bunlar olmasaydý bütçeyi denkleþtire-
mezdik,” diyerek programý için istikrarlý ortamýn
önemini belirtiyordu.

12 Eylül Harekatý ile baþlayan terörle mücadele
döneminde 56.486 kiþi tutuklandý. Bir yandan
tutuklamalar ve idamlarla, bir yandan da yeni
düzenin anayasal altyapýsýnýn hazýrlýklarýyla geçen

24 Ocak Kararlarý 
Nasýl Alýndý?
YILDIRIM AKTÜRK

Turgut Özal “Çocuklar bunlarý not edin. Bir yere yazýn, bunlar tarih olacak” derdi sýk sýk. Biz o

kadar iþin farkýnda deðildik. En baþta siyaseten azýnlýk hükümetinin çalýþmayan bir parlamenter

sistemde çok baþarýlý olabileceðini ümit etmiyorduk. Mesela ben yabancý sermaye veya dýþ satým

kararnamelerini yazanlardan birisiyim. Ama bütün mekanizmayý tarifleyen Turgut Özal’dýr.

Teknisyenler olarak bir paket hazýrlamýþýz. Birinci endiþemiz bu paketin Bakanlar Kurulu’ndan

geçerken kuþa çevrilmesi. Teknisyen görüþleri her zaman doðruya yakýn bir þeyler söyler ama

siyasiler, “Bu siyaseten yapýlamaz” der. Geçmiþ uygulamalar böyleydi. 

Bir misal vereyim, gübre. 50 kiloluk bir gübre torbasý. O günkü fiyatýndan Zirai Donatým

Kurumu’ndan gübreyi alýp kullanýyorsunuz. Ondan sonra torbasýný daha yüksek bir fiyattan satý-

yorsunuz. Yani bedava toprak fiyatýna gübre satýlmaya gayret edildi. Niçin? Çiftçi maðdur olmasýn,

tarýma ucuz gübre saðlansýn diye. Ama verilemiyordu da. Sebebi döviz kýt, yeterince ithalat yapýlýp

fabrikalar çalýþtýrýlamýyor. Çünkü gübrenin fiyatý rasyonel deðildi. Buna raðmen yine de yüksek

fiyatla kompoze gübre ithal ediyorduk. Böyle bir tablo. 

24 Ocak’ta ne yapýldý? Gübre fiyatý, yüzde 500 artýrýldý. 100 liralýk gübre 600 liraya çýkarýldý. Nasýl

yapýldý? Tarih açýsýndan þunu açýklamak durumundayým. Rahmetli Turgut Bey bana evinde dikte

ettirdi. Sayýn Demirel’e 13 sayfalýk bir mektup yazdýk. Önünde iki yol vardý Baþbakan’ýn. Ya

saðlýklý, akýlcý olmasý gereken tedbirler paketini tümüyle alacaktý. Bunun sonunda baþarý þansý cýlýz

da olsa bir miktar vardý. Teknisyen olarak bunu söylüyorduk. Ya da Sayýn Ecevit’in yaptýðý gibi göz

boyamaya devam edip kendini seçime atacaktý. Orada da dilin nefesin yetiyorsa belki vatandaþý bir

kere daha kandýrýp iktidarda kalabilirdi. Ama bu hiç saðlýklý bir yol deðildi. Çünkü artýk hasta

kanserdi, tümör hýzla yayýlýyordu ve aðýrlaþmaktaydý. 

Bunun üzerine Sayýn Demirel “Peki” dedi. Bakanlar Kurulu’nda iktisat doktorasý olan bakanlar

var. Bir tanesi Dýþiþleri Bakaný Hayrettin Erkmen’di. Yirmi tane kararname masaya 45 dakika

içinde imzalanmak üzere sürülünce, Hayrettin Erkmen “Durun bakalým okuyalým. Biz de bu iþler-

den anlarýz” dedi. 

Demirel’in Türkiye için yaptýðý iþlerde büyük hatalarý vardýr. Birçok olumsuz, yanlýþ þeyin de harcý

Demirel’in eseridir. Ama tarihi liderliðini orada gösterdi. 24 Ocak’ta. “Hiç kimse hiçbir þey

okuyup anlamayacak” dedi. “Burada tamamý imzalanmýþ olarak toplayacaðým. Ýmzalamaktan sar-

fýnazar eden arkadaþ gruba dönsün” dedi.

Ýhtilal tüm siyasi kadrolarý tasfiye etti. 

Ekonominin baþýndaki Turgut Özal hariç...
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12 Eylül döneminde, ekonomide dýþa açýlma
çabalarý öncelikle Ýslam ülkelerine yönelik oldu.
1982 yýlýnýn Mayýs ayýnda yapýlan Ýslam Kalkýnma
Bankasý Guvernörler Kurulu Toplantýsý’nda
konuþan Baþbakan Yardýmcýsý Turgut Özal,
ÝKB’nin finansman gücünün artýrýlmasýyla
Türkiye’nin Ýslam ülkelerine daha ucuz ve kolay
ihracat yapabileceðini söylüyordu. 

Bu arada tasarruflarýný enflasyona karþý yüksek
faiz alarak koruma düþüncesinde olan halkýn
büyük ilgi gösterdiði bankerlik sisteminde yaþanan
kriz, ayný yýlýn Haziran ayýnda Banker Kastelli’nin
yurt dýþýna kaçmasýyla doruða çýktý. Baþta Kastelli
olmak üzere Mentaþ, Bimtaþ, Birleþik Finansman
gibi birçok menkul deðerler þirketine el konuldu ve
kapatýldý. Onlarý devletin Hisarbank ve Ýstanbul
Bankasý’na el koymasý izledi. Yeni Anayasa’nýn
referandumla kabulü sonrasýnda, Kenan Evren 12
Kasým 1982 günü Türkiye Cumhuriyeti’nin yedinci
Cumhurbaþkaný oldu. 

Yeniden Demokrasi
1983 yýlýnýn baharýnda demokrasiye dönüþ
hareketleri birbiri ardýna yeni partilerin kurul-
masýyla yaþanmaya baþladý. Milli Güvenlik Konseyi,

160

Acý Reçete
HÜSNÜ DOÐAN

O günkü ana mesele Türkiye’deki yokluklarýn, kýtlýklarýn

giderilmesiydi. Ülkede benzin yok, mazot yok, tüpgaz yok,

ampul yok. Büyük bir enerji kýtlýðý var. Fabrikalar bu yüzden

çalýþmýyor. 24 Ocak’ýn hedefi önce bu kýtlýðýn, yokluklarýn

giderilmesiydi. 24 Ocak günü kabine toplandý. Özal’ýn hazýr-

ladýðý program tasvip edildi. Kararlar ertesi gün Resmi

Gazete’de çýktý. Ondan sonra IMF ile, Dünya Bankasý ile,

OECD ile görüþmeler yapýldý. Mayýs ayýndan itibaren de yok-

luklar kaybolmaya baþladý.

24 Ocak günü alýnan kararlar aþaðý yukarý 14 adettir.

Bunlarýn içinde Türk lirasýnýn devalüasyonundan tutun, ihra-

cattaki teþvik tedbirlerine, garantisiz ticari borçlarýn ödenme-

sine kadar bir seri karar vardý. Bunlarýn hazýrlanmasýnda

bürokrasi çok çalýþtý. Bizler çalýþtýk. Özal gece gündüz çalýþtý.

Esas dizayný rahmetli kendisi yaptý. Fakat kabul etmek lazým

ki, Demirel’in de büyük kararlýlýðý vardý. O kararlar alýn-

madýðý takdirde o kýtlýklarýn, yokluklarýn giderilmesi

mümkün deðildi. O acý reçete yazýldý ama yoklar var olmaya

baþlayýnca da halk bundan memnun oldu.

Ýhracata Yönelik Sanayileþme

Banker skandalýnýn baþ aktörü

Cevher Özden (Banker

Kastelli)



24 Nisan’da yayýnladýðý 76 no’lu bildiriyle siyasi
partilerin faaliyetlerine izin verdi. Hemen ardýndan
kabul edilen yasayla da Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve
Lokavt Yasasý kabul edildi. Yeni kurulan ANAP,
Halkçý Parti, SODEP, Büyük Türkiye, Yeni Doðuþ,
Milliyetçi Demokrasi ve Doðru Yol partilerinin
önünde bu kez sadece Milli Güvenlik Konseyi’nin
veto yetkisi engeli vardý. Bu, MGK’nýn sakýncalý
bulduðu kiþilerin siyasete girmeyecek olmasý

demekti. Sonuçta 6 Kasým’da yapýlan seçimlere
sadece ANAP, Halkçý Parti ve MDP katýldý ve
Turgut Özal’ýn genel baþkanlýðýndaki ANAP,
oylarýn %45’inden fazlasýný alarak tek baþýna ikti-
dar oldu. Bu, 24 Ocak kararlarýnýn daha da karar-
lý bir biçimde uygulanarak, Türkiye’de liberal
ekonomi dünöminin açýlmasý anlamýna geliyordu. 

Bankacýlýkta Serbesti Dönemi
Bunun ilik etkisi finans sektöründe görüldü. Zaten,
askeri yönetimin son günlerinde ‘Türk Parasýnýn
Deðerini Koruma Kanunu’ yürürlükten kaldýrýl-
mýþtý. 1980 ve izleyen yýllarda Dördüncü BYKP
yürürlükte olsa da, plan kaðýt üzerinde kaldý ve
uygulanamadý. Dolayýsýyla bu dönem planlý olmak-
tan uzak kaldý. 1 Temmuz 1980 tarihinden
itibaren, büyük ölçüde serbest býrakýlan kredi ve
mevduat faizlerinde ilk etapta büyük artýþ görüldü.
1982-83 yýllarýnda yaþanan banka ve bankerler

Kalifiye Sanayi Ýþçisi Potansiyeli
HALÝL TUNÇ

50’lerdeki köyden þehire akýn, sanayi iþçisini kalifiye

olmaktan uzaklaþtýrdý. Bir de Almanya’ya göç baþlayýnca

sanayi iþçisinin kalitesi daha da düþtü. Ama 60’lý yýllarda

sanayi iþçisi yetiþtirmek için özel bir gayret de vardý. 

Mesela Devlet Demir Yollarý’nýn, askeri iþyerlerinin,

Makina Kimya’nýn, Paþabahçe’nin, özel sektörün bile

bazý konularda kalifiye iþçi yetiþtirmeye yönelik okullarý

vardý. Giderek sanayi iþçisi bu dönem zarfýnda, sanayiye

adapte oldu, beceri kazandý ve gerçek anlamda sanayi

iþçisi halini aldý. 

1960’la 1980 arasýnda sanayi iþçisinin sayýsý bir

hayli arttý. Türkiye’de süratli bir sanayileþme

yaþandý. Planlý kalkýnmadan sonra uygulama

gevþediyse de sanayi iþçisinin sayýsý 60’lý yýllarla

mukayese edilemeyecek ölçüde arttý. Çimento,

tekstil, metal iþ, petrol, inþaat, ulaþtýrma gibi sek-

törlerde büyük çapta iþçi artýþý oldu. 

Bugün Türkiye’de kalifiye iþçi sýkýntýsý çekilmiyor.

Yetiþmiþ, genç bir iþgücü var. Fakat þimdi de iþsiz-

lik sorun.
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bunalýmý sonrasýnda faizlerin tekrar idari karar-
larla saptanmasýna dönüldü. Bu alanda ancak
1987 yýlý ortalarýnda tekrar faiz serbestisi sað-
landý fakat bu kez de Merkez Bankasý’nýn üst sýnýr
getirmesine gerek duyuldu. 1980’li yýllar içinde,
yabancý bankalarýn Türkiye’de þube açmalarý,
ulusal bankalara ortak olmalarý ve yeni yabancý
bankalarýn kurulmasý da gerçekleþti. Türkiye’de
þube açan bankalarýn burada kurulmuþ banka
statüsüne dönüþtükleri de oldu. Böylece Türk
Boston Bank, Manufacturers Hanover Bank,
Turkish Bank, Bank of Bahreyn and Kuwait gibi
bankalar yeni statüleriyle faaliyete geçtiler.

Yabancý bankalar Türkiye’de þube açarken, ulusal
bankalar da yurt dýþýnda banka ve þube kurma çabasý
içine girdiler. Amaç, Avrupa Topluluðu ülkeleri ara-
sýnda teknik, fiziksel ve mali engellerin kaldýrýlma-
sýyla oluþan büyük boyutlu pazarda yer tutabilmek-
ti. Bu faaliyetler sonucunda hem ülke ekonomisinde
hem de uluslararasý boyutta önemli aþamalar
kaydedildi. Bankacýlýk sektörü, sunduðu hizmet
çeþitleri, sahip olduðu teknoloji ve insan kaynaklarý
açýsýndan kurumsallaþmada önemli yol katetti ve
uluslararasý platformda rekabet gücü yakaladý.

ÝMKB
Finans sektöründeki ikinci önemli hamle ise menkul
kýymetler borsasýnýn yeniden dezenlenmesi oldu.
Türkiye’deki organize menkul kýymet piyasalarýnýn
kökleri 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýna kadar uzanmak-
taydý. Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda kurulan
‘Dersaadet Tahvilat Borsasý’, 1929 yýlýnda çýkar-
týlan 1447 sayýlý ‘Menkul Kýymetler ve Kambiyo
Borsalarý Kanunu’ gibi düzenlemeler borsa ihtiya-
cýný karþýlamaya yönelik organizasyon çabalarý
olduysa da kalýcý ve etkin iþlev görmedi. Sonraki yýl-
larda, sanayinin geliþimi ve hisse senetlerini halka
arz eden anonim þirketlerin sayýsýnýn sürekli artmasý
bireysel ve kurumsal yatýrýmcýlardan talep görmeye
baþlayýnca, 1980’li yýllarýn ilk dönemlerindeki ser-
maye hareketlerine uygun mevzuat ve kurumlarýn
oluþmasýnýn paralelinde, 1981 yýlýnda Sermaye
Piyasasý Kanunu çýkartýldý. Bir sene sonra menkul
kýymetler piyasasýnýn idaresinden, kontrolünden ve
mevzuatýnýn düzenlenmesinden sorumlu resmi
kurum olan Sermaye Piyasasý Kurulu kuruldu. 

1983’ün Ekim ayýnda, Türkiye’de menkul kýymet
borsalarýnýn kuruluþunu öngören bir kararname
çýktý. Tam bir yýl sonra da ‘Menkul Kýymet Borsala-
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rýnýn Kuruluþu ve Çalýþma Esaslarý’ Resmi
Gazete’de yayýnlandý. Çalýþma esaslarýna iliþkin
mevzuat kabul edildi ve 1985 sonunda Ýstanbul
Menkul Kýymetler Borsasý resmen kuruldu.

Sanayiye Ýliþkin Hedefler 
Özal döneminde kalkýnma için kaynak yaratmak
amacýyla ihracatýn desteklenmesi yoluna gidildi.
Seçilen döviz ve finans politikalarý da bunu destek-
liyordu. Beþinci BYKP’nda, ihracata verilen
teþvikler ön planda tutuldu. Ýhracatý artýrýcý ve
döviz kazandýrýcý faaliyetlerin vergi muafiyet-
lerinde yapýlan ayarlamalar dýþýnda kaynak kul-
lanýmýný destekleme primi de 1985’te yürürlüðe
kondu. Rekabet gücünü artýracak, yeni teknoloji
getirecek, plan ve programlara uygun sýnai
yatýrýmlarda ithali gereken makine ve teçhizatýn
gümrükten muaf hale getirilmesi, teþvik tedbir-
lerinin en önemlisiydi. 24 Ocak Kararlarý, fiyat
kontrollerine son verip, KÝT ürünlerine düþük zam,
az devalüasyon ve faiz serbestisi gibi politikalarý

uygulamaya geçirerek darboðaza çözüm bulma
yolunu seçti. Günlük hayat bir yandan verimlilik,
gerçek kâr, alternatif maliyet gibi kavramlarla
karþýlaþýrken, bir yandan da aþýrý sübvansiyon,
aþýrý deðerlenmiþ kur ve KÝT ürün fiyatlarýndan
konuþulur oldu. Sübvansiyonlarýn asgari düzeye
indirilmesi, gümrük vergilerinin kademeli olarak
düþürülmesi gibi dýþa dönük sanayileþme stratejisi
politikalarýnýn uygulanmasý da farklý sonuçlar
doðurdu. Örneðin KÝT’ler ihtiyaçlarý olan parayý öz
kaynaklarýndan ve devletten karþýlayamadýklarý
için finansal kuruluþlara borçlandý ve bütçe
üzerinde gizli kalmýþ zararlarý bilançolarýna yan-
sýdýðý için verimsizlik ve hantallýklarý ortaya çýktý. 

Bu sorunun çözümü olarak da özelleþtirme gün-
deme geldi. Devletin imalat sanayii yatýrýmlarýn-
dan çekilmesi de bu kararýn sonucu oldu. Ama bu
açýk özel sektör tarafýndan yine de doldurulamadý.
24 Ocak Kararlarý ile uygulamaya konan, dýþ
ticaret ve ihracatý teþvik, para ve gerçekçi kur poli-

Biz Özal ve ekibi olarak iktidara geldiðimizde kafamdaki tipte bir ihracat organi-

zasyonu çalýþmasý olduðunu fakat uygulanmadýðýný gördüm. Ben dýþ ticaretin baþý-

na gelince sanayi ve ticaret odalarý ile müzakere ettik. Baþlangýçta dýþa açýlmaya

direten sanayiyi rekabete razý ettik. Ýleriyi gören sanayici ise zaten bunlar yapýlmalý

diyordu. Ama iþ dünyasýnda 50 bin aile veya kurum vardý. O kurumlarýn hepsi öyle

söylemiyordu. 

1980 öncesi AET ile gümrükleri sýfýrlamaya ait yaptýðýmýz protokolde gümrükleri

%5 indirdikten sonra, ikinci %5’lik indirimi bir kararname çýkarýp askýya aldýk.

Türkiye’nin AB ile problemi de orada baþladý. Onlar da hemen dönüp “Biz de

serbest dolaþýmý askýya alýyoruz. Serbest dolaþýmý tekrar gözden geçireceðiz. Türk

iþçisinin serbestçe dolaþmasýna karþýyýz” dediler. Arkasýndan ihtilal geldi. O zaman

da “AET ile iliþkileriniz dondurulmuþtur. Ancak demokratik idareye geçtiðiniz

zaman tekrar müzakere ederiz” dediler. Bu da demokrasiye çabuk geçiþte bir zor-

lama unsuru oldu. Hasan Celal Güzel 24 Ocak Kararlarý’nýn sekreteryasýný yapýyor-

du. IMF’nin taleplerine karþý pazarlýk ediyorduk. Yapacaklarýmýzý anlattýk. Ona da

sevindiler. Yapýlanlar yabancý sermayenin giriþi, yatýrýmlar, ihracat projelerine

kolaylýk getirmek ve kotalarý sýnýrlamaktý. 23 Ocak’taki kuyruklar, karaborsa, Sana

yaðý kuyruðu, çay kuyruðu, tuz kuyruðu, tüpgaz kuyruðu dört ay sonra ortadan kalk-

tý. Siyasi istikrar yoktu. Adalet Partisi tek baþýna azýnlýk hükümetiydi. 

Milli Selamet Partisi dýþarýdan desteklediði için 24 Ocak Kararlarý’nýn gereði olan

kanunlar çýkamýyordu. Koalisyonlar ve popülist politikalar dolayýsýyla vergi kanun-

larýnda yýllardýr düzenleme yapýlmamýþtý. Anarþi vardý. Yollar kesiliyor, lastikler

yakýlýyordu. Ýþ adamlarý büyük koruma ordularý ile dolaþýyordu. Ve ihtilal oldu. Ýhti-

lal 24 Ocak Kararlarý’nýn eksik kalan bacaðýný tamamladý. Vergi kanunlarý çýktý.

Dört ay sonra 70 sente muhtaç olan Türkiye’nin döviz rezervleri artmaya baþladý.
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Ýhtilal Ayaðý
EKREM PAKDEMÝRLÝ 



tikalarý, 1988 yýlýna kadar döviz darboðazýndan
çýkýp gelirleri artýrmada ve enflasyonla
mücadelede önemli mesafe alýnmasýný saðladý.
Fakat uygulanan faiz ve iç borçlanma politikalarý
sebebiyle, sanayi kesimi gelirlerinin satýþlara oraný
1987 yýlýnda düþmeye baþladý. Rakamsal veriler
pek çok soruna iþaret ediyorduysa da, bir taraftan
dýþ ticaret hacminde artýþ da yaþanýyordu.
Atyapýlarý kýsmen tamamlanan ulaþým ve haber-
leþme alanlarýnýn, dalgalanmaya býrakýlan Türk
parasýnýn, gerçek kur politikasýnýn ve ekonominin
liberalleþtirilmesine yönelik önlemlerin olumlu
sonuçlar doðurmasý doðaldý.

Uzun Ýnce Yol
Türkiye AET’ye tam üyelik baþvurusunu 14 Nisan
1987 günü yaptý. 1980 yýlýndan itibaren deðiþen
kalkýnma felsefesi yabancý sermaye yatýrýmlarý,
dýþarýdan kaynak transferleri ve ihracatýn ivme
kazanmasýyla Türkiye’yi yeni bir aþamaya getir-
miþti. Bu aþama, dýþa açýlmayý izleyen Avrupa’yla

entegrasyondu. AET ile Türkiye arasýnda zaten
üyeliðe yönelik bir yasal zemin vardý. Bu hukuksal
çerçeve içinde hareket ederek Türkiye tam üyelik
baþvurusunda bulundu. Bu adým ayný zamanda
Ankara Anlaþmasý’nýn tamamlanmasý ve anlaþ-
manýn öngördüðü hükümlerin hayata geçirilmesi
demekti. Zaten Türkiye için gümrükler sýfýrlanmýþ,
1972 yýlýnda katma protokolde 12 ve 22 yýllýk
süreler öngörülmüþtü. Türkiye’nin ekonomik
kalkýnma felsefesi, attýðý adýmlar ve yasal taahhüt-
leri bakýmýndan kendini Avrupa’da görmek için bir
eksiði kalmamýþtý. 

Brüksel’de AET ile Ýliþkilerden Sorumlu Devlet
Bakaný Ali Bozer’in AET Dönem Baþkaný Leo
Tindemans’a verdiði baþvuru mektubunun ardýn-
dan, Baþbakan Turgut Özal ANAP Meclis
Grubu’nda þunlarý söylüyordu: “AET’ye tam üyelik
baþvurusu ile birlikte önümüzde zor günler olacak.
Uzun, ince ve yokuþlu bir yoldayýz. Baþarýlý ola-
caðýmýzý ümit ediyorum. Sabýrlý, hesaplý ve

Gerçekçilik
NÝHAT BÜLENT GÜLTEKÝN

1983’te ANAP iktidara geldiði zaman, ekonomik hedeflerinden biri devletin sanayi-

den çekilmesi, eðitim ve savunma dýþýnda altyapý yatýrýmlarýndan mümkün olduðu

kadar uzaklaþmasýydý. Bu arada ‘özelleþtirme’ de gündeme geldi. Bu sadece

Türkiye’de deðil, ayný dönemde özellikle Ýngiltere’de de gündeme gelmiþ bir

kavramdý. O zaman özelleþtirme konusunda ben de uzman deðildim. Ýngiltere’ye

gittik ve onlarýn ne yaptýðýný gördük. Birinci sorun kamu teþebbüsünü daha verimli

çalýþacaðý için özel sektöre devretmek, ikincisi sermaye piyasalarýnýn geliþmesi,

üçüncüsü sermayenin tabana yayýlmasýydý. 

Kamu Ortaklýðý Ýdaresi’nin baþýna geçtikten sonra özelleþtime konusunda bir

stratejimiz olmadýðýný gördüm. Dolayýsý ile ilk yaptýðým, uzun dönemli bir strateji

oluþturmak oldu. Benim amacým önce devletin ortaklýðý olan özel sektör fir-

malarýndaki hisselerini satmaktý. Onun kazandýracaðý alýþkanlýkla da önce küçük,

sonra da büyük þirketleri devretmeyi planladýk. Bunlarý bir çýrpýda yapmak

mümkün deðildi. 

Sümerbank gibi bir þirketi düþünün. 35’e yakýn iþletmesi ve 70 þubesi, 460 maðaza-

sý olan devasa bir kuruluþ. Danýþman þirketleri atlayarak bunlarýn özelleþtirme

stratejisini oluþturduk. Ayrýca iþin sosyal tarafý ve deðiþik bölgelerde istihdama olan

etkileri var. Yani bir taraftan bütün özelleþtirme programýný yaparken bir taraftan

her büyük þirketi ayrý ayrý düþünmek gerekiyordu. Petkim de öyleydi. O dönemde

þirketin faiz giderleri satýþlarýndan daha fazla idi. Çünkü Petlas gibi problemli bir

þirketi vardý. O zaman bunlarý sadece bilanço varlýðý olarak satmanýn bir anlamý

yoktu. Ekonomiye kazandýrarak daha rasyonel bir satýþa gitmek görevimizdi. En

çok zorlandýðým þirket Petlas oldu. Önce jet lastiði yapmak için yapýlmýþ ondan

sonra proje daha da büyümüþ, 1970’lerde Çekoslavakya’dan alýnan krediyle

yapýlmýþ, 200 bin metrekarelik dev bir tesis. Ama fabrikanýn çalýþabilmesi için en az
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dikkatli olmalýyýz.” Yunanistan’ýn akýllý bir poli-
tikayla AET’ye üye olduðunu ve 5 milyar dolarýn
üstünde yardým aldýðýný söyleyen Özal, o günkü
konuþmasýný sanayiye dikkat çekerek bitirdi: “Tek
avantajlý noktamýz, iþçilerin serbest dolaþým hakký,
tekstil ve iþçiliði yoðun sanayi ürünleridir”.

Avrupa Türk sanayiini tanýmadýðýndan ve rekabet
ortamý görmediðinden özel olarak incelemeye
almadý. Türkiye’deki toplam yabancý sermayenin
%75’ine sahipse de AET için Türkiye’deki varlýðý
büyük sayýlmazdý. Ayný þekilde AET standartlarý
da genel olarak Türk sanayicisine yabancýydý.
Gerek Avrupa’da, gerek dünyada standart kriter-
lerinin deðiþtiði bir dönemdi ve kalite artýk bitmiþ
ürün üzerinden deðil, tüm üretim süreci üzerinden
ölçülür hale gelmiþti. DPT, TSE ve TÝE bu süreç
içinde görüþlerini baþarýlý bir þekilde AET’ye kabul
ettirdi. Bu geçiþ dönemi, Türk sanayiinin
Avrupa’ya uyum saðlayabilmesi için gereken
imkanlarý saðlamýþ oldu. 

Sanayinin Uyum Kabiliyeti
AB’ye tam üyeliðin ilk somut adýmý niteliðindeki
Gümrük Birliði, imalat sanayiinin ürünlerini
Avrupa Birliði pazarý içinde serbest dolaþýma so-
kabileceði anlamýna geliyordu. Dolayýsýyla iç
piyasa kurallarýnýn bir uyum sürecine girmesi
gerekti. Rekabet kurallarý, ticaret yasalarý, çevre-
cilik bilinci gibi birçok kavram deðiþimiyle
karþýlaþmasý Türk sanayii için olumlu bir etki oldu.
Türkiye pekala rekabet gücünü koruyarak,
geleneksel ihracat pazarlarýný geliþtirecek gibi
görünüyordu. Sanayi ihracatý kýsa sürede toplam
ihracatýn %85’ini kapsar hale geldi. Kaldý ki,
sözkonusu pazar Avrupa gibi sofistike ve ihracat
yapma yeteneði isteyen bir alandý. Bu geliþme,
Uzakdoðu’da patlak veren sonra da Rusya’ya
sýçrayan krizi görece az zararla atlatabilmesi için
Türk sanayiine güç verdi. Sonuçta Türk sanayicisi
rekabetten doðan bir kendini yenileme imkaný bul-
muþ oldu. 1990’lý yýllarla birlikte meyveler toplan-
maya baþlanacaktý.

90 milyon dolar yatýrýma ihtiyacý var. Çalýþtýðý takdirde yapacaðý lastik üretimi

1934’te Çeklerin Michelin’den aldýðý, artýk kimsenin kullanmadýðý tarzda, ama

kamyonda ihtiyacýn %50’sini kapsayacak büyüklükte. Diðer yandan Kýrþehir’de

yanlýþ bir yatýrým olmasýna raðmen istihdamýn en önemli gücü. 

Bir gün Petkim Genel Müdürü Faruk Yaðýz Bey’le beraberken Adnan Kahveci tele-

fon etti. Cumhurbaþkaný Kenan Evren Kýrþehir’e gidiyormuþ. Orasý hakkýnda ken-

disine bilgi vermemizi istedi. Biz hemen Çankaya’ya gittik ve Sayýn Evren’le ilk defa

o zaman tanýþtým. Beraber gelen Petlas Genel Müdürü Faruk Yaðýz o zaman

muhteþem bir açýklama yaptý. Fabrikanýn ne kadar güzel ve önemli olduðunu,

nelerin yapýlabileceðini gayet coþkulu bir þekilde anlattý. Yapmasý gereken de oydu,

çünkü o kurumun baþýndaki insandý. Söz sýrasý bana geldiði zaman “Sayýn

Cumhurbaþkaným, ben bürokrat deðil, öðretim üyesiyim. Size söyleyeceklerim çok

ters gelebilir, önceden özür dilemek istiyorum” diyerek ekonomik durumu bütün

çýplaklýðý ile anlattým. Petlas’ýn o dönemde 400 küsur milyon dolar borcu vardý.

Bunlarý söyledikten sonra “Eðer siz gidip de Kýrþehir’de bu fabrikayý açacaðým di-

yorsanýz, o zaman yýlda en azýndan 15-20 milyon dolarlýk bir kara delik açmak

üzeresiniz ve 90 milyon dolarlýk da bir yatýrým taahütünde bulunuyorsunuz. Bunlarý

bilerek gitmenizi istirham ediyorum” dedim. Herkesin yüzü bembeyaz oldu. Sonra

Sayýn Cumhurbaþkaný Kýrþehir’e gidip hiçbir söz

vermeden geri geldi. Nitekim bu fabrikayý borcunu

da üstümüze alarak, bir dolara satmaya çalýþtým.

Amaç istihdam yaratabilmekti çünkü. Ama ne

Michelin, ne Goodyear, ne Türkiye’deki, ne

Japonya’daki hiç bir firma almak istemedi. 
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80’lerin Son Yýlý
Ýktisat tarihimize ‘32 Sayýlý Yasa’ olarak geçen
düzenleme, Turgut Özal’ýn liberal görüþlerinin bir
özeti gibiydi. Sermaye harketlerine, döviz bulun-
durma ve tasarruf aracý olarak kullanmaya
serbesti getiren yasa Türk Lirasý’nýn konvertibili-
teye geçmesini de saðladý. 6 Þubat 1989’da açýk-
lanan endekslere göre, enflasyonun düþüþ göster-
mesi üzerine mevduat faizlerinde indirim baþladý.
Ertesi gün, akaryakýt ithalatý serbest býrakýldý.
Birbiri ardýna iþ dünyasýnda canlanmanýn arttýðýný
gösteren haberler duyulmaya baþlandý.
Almanya’nýn sanayi devlerinden Daimler Benz’e
ait ABD Aktiongesellschaft Profilo Elektrikli
Gereçler Aþ’nin %10 hissesini aldý ve yatýrýma
gireceðini açýkladý. Kapalýçarþý’daki tanýnmýþ
kuyumcularýn borsaya girmesiyle ÝMKB’de ilk defa
rekor düzeyde hisse senedi alýþveriþi yaþandý. Türk
bankalarý, Dünya Bankalararasý Mali Ýletiþim
Sistemi’ne girdi. Ýstanbul’da birçok KOBÝ ve iþ-
yerini bünyesinde toplayan PERPA açýldý.
Bankalar çeþitli kredi uygulamalarý baþlattý.
Dünyanýn en büyük savunma sanayii fuarý IDEA

organize edildi. Ýthalat rejimi kararýna ekli liste-
lerdeki mallarýn gümrük vergi oranlarý düþürüldü.
TOFAÞ, FÝAT’la ortaklýðýný açýkladý. Yimpaþ Tuðla
Fabrikasý kuruldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
sýnai üretime yeni standartlar getirdi. Baþbakan
Turgut Özal, Ýstanbul Sanayi Odasý’nda yaptýðý
toplantýda döviz serbestisiyle ilgili yeni kararlarý
açýkladý. USAÞ özelleþtirildi. STFA Sovyetler
Birliði için ürettiði gemileri denize indirmeye
baþladý. Borsada rekor kazanç saðlandý. 

1980’lerin son yýlý sadce Türkiye’de deðil tüm
dünyada çok önemli olaylarýn dönüm noktasý oldu.
Rusya’da Gorbaçov yönetiminde baþlayan deðiþik-
likler Doðu Avruma ülkelerine sýçradý, Berlin
Duvarý yýkýldý, Varþova Paktý doðýldý, komünist
rejimler birer birer çöktü.

Dünya bu deðiþimleri yaþarken, görev süresi dolan
Cumhurbaþkaný Kenan Evren’in yerine de
TBMM’de yapýlan oylamanýn üçüncü turunda
yeterli oyu toplayan Turgut Özal, Türkiye’nin 8.
Cumhurbaþkaný seçildi. 
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‘Un Deðirmeni’
HÜSEYÝN ARICA

1950 yýlýnda babadan bize kiralýk 5 ton/gün kapasiteli tek valslik bir un deðirmeni

kaldý. Biz de iki kardeþ bu kapasiteyi 30 ton/gün’e çýkarýp, kendi binamýzý yaptýk.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde ilk tesisleri kuranlardan olduk. Ýlk tesisimiz

1977 yýlýnda Ýsviçre’nin son sistem teknolojisi hatlarla 35 ton/gün kapasiteli makar-

na üretim tesisi oldu. Bu tesis iki ayrý marka ile devam etti ve ülke ekonomisine

kazandýrýldý. Ýhracat patlamasý olunca ve özellikle Arap ülkelerinden büyük ihracat

talebi gelince, 1984 yýlýnda Türkiye ve Balkanlarýn en büyük un-irmik üretim tesisi-

ni kurduk. Tesisimizin açýlýþýný Turgut Özal yaptý. Sayýn Özal Gaziantep’e gelmiþti

ve hemen Kahramanmaraþ’a geçmesi gerekiyordu. Tam fabrikanýn önünden geçe-

cekti ki, fabrikamýzýn açýlýþýný yapmasýný rica ettik. Özal da “Artýk deðirmen açmak

için de beni düþünmeyin” dedi ama ýsrar edince “Tamam” dedi. O sýrada

Gaziantep’in Organize Sanayi Sitesinin yapýlanmasý daha bitmemiþti. Açýlýþ için

heyet fabrikaya girip çýkacaktý, fakat yol çamur deryasýydý. Vali Oðuz Kaðan Köksal,

saðolsun, 30-40 kamyon mýcýr yolladý da bir gecede 1000 metre yol yaptýk. Ertesi

günü Özal 200 arabayla geldi. Durdu, þöyle bir tesise baktý. “Yahu, niye bu kadar

büyük olduðunu söylemediniz?” dedi. Yarým saat tesisi gezdi. Sayýn Özal’la bu vesi-

leyle tanýþtýk. GAP Güneydoðu Anadolu Pazarlama ve Tarým Ürünleri Sanayi ve

Ticaret AÞ bugün 90 ton/gün kapasite ile makarna üretimi ve 160 ton/gün kapasite

ile irmik üretimi yapmakta. Ayrýca Þanlýurfa ilinde Bergama AÞ olarak 500 ton/gün

irmik üretimi ve 300 ton/gün makarna üretimi için yabancý ortak arayýþý içindeyiz. 



Serbest Ticaretten 
Hayali Ýhracata
EKREM PAKDEMÝRLÝ

1984’te Hazine Müsteþarý’ydým. 14 ülkeye ihracat kredisi verdim. Oysa 1981’de

Lüksemburg’dan bir milyon dolar almýþtýk. Çok onur kýrýcýydý. Türkiye muhtaç bir

duruma düþmüþ, 23 ülkeden 300 milyon dolar isteyen bir konumdaydý. OECD

içinde Türkiye’ye yardým konsorsiyumu kurulmuþtu ve Türkiye hep dilenen bir

ülkeydi. 1984’ten sonra biz gittiðimiz zaman hemen þunu söyledik: “Biz para iste-

meye gelmedik”. Çünkü yüksek düzeydeki insanlar yine para isteyeceðiz düþünce-

siyle kaçýyordu. “Biz serbest ticaret için geldik” diyorduk. “O zaman, tamam, biraz

konuþalým” diyorlardý. Dýþarýya açýlýnca sanayide çok önemli geliþmeler oldu. Bir

örnek: Sanayicileri toplamýþ, Libya’ya götürmüþtüm. Libya ile ticaret yapacaðýz

diye. Sanayicilerden birisi, Arslan

Önel geldi dedi ki; “Efendim bu

süpermarketlere gittim. Burada po-

þet yok. Herkes eline alýyor, cebine

dolduruyor, yolda da düþürüyor, çat-

latýyor, patlatýyor. Bunlarda poþet

yok. Ben poþet sözleþmesi yapaca-

ðým. Bunun için döviz verir misiniz?”

“Sen iþi baðla, veririz” dedim. O

zaman Türkiye’de de poþet yok.

Kesekaðýdý kullanýlýyor. Nitekim git-

miþ, adamlarla konuþmuþ, ikna

olmuþlar. Ama iki ay sonrasýna

poþetleri istemiþler. Poþetleri 60 gün-

de teslim edeceðini öðrenince “Yahu

sen delirdin mi? 60 günde Türkiye’de

olmayan bir þeyi nasýl üretip gön-

dereceksin?” Dedi ki: “Efendim ben

þimdi buradan Ýtalya’ya gideceðim.

Makinesini alacaðým, poþet imal edeceðim ve 60 gün sonra buraya getireceðim”.

Döner dönmez dövizi tahsis ettik. Hakikaten makineleri geldi, imalatý yaptý ve iki

konteyneri 60 gün sonra Libya’ya gönderdi. Türkiye poþetle o zaman daha yeni

tanýþýyordu. Türkiye’de poþet yoktu ama Libya’ya poþet ihracatý yaptýk. Otomotiv

sanayiinde de yan sanayi ürünlerinden, yani lambaydý, lastikti, janttý, aküydü

buralardan baþlandý ve batýnýn kabul edebileceði standartlarda üretim yapýldý.

Böylece standart ve kalite normlarýyla tanýþtýk. Sanayi dýþa açýlmaya çok güzel uyum

gösterdi. Sanayicileri bu konuda tebrik ediyorum. 

Tabii þunu yapanlar da oldu: 10 dolarlýk malý getiriyor 1 dolar diye depoya koyu-

yordu. Ya da üretiyordu 5 dolara satýyordu ama 10 dolara sattým diyor, onun vergi

iadesini alýyordu. Dýþarýdan döviz getirirken ikiye üçe katlayabiliyordu. Aslýnda

1984’ten önce de çok daha aðýr þartlarda hayali ihracat ve hayali ithalat vardý ama

bilgi iþleme geçilmediði için bunlarý bulmak mümkün deðildi. Böyle bir kadro da

yoktu. Ben hazine müsteþarý olduktan sonra daireyi bilgi iþlemle donattým. Kendim

de meraklýyým. Ýhracatý takip ediyo-

rum. Ýpek gömlek ihracatýna ve fi-

yatýna bakýyorum. Ýhracatta 60

dolarlýk ipek gömlek olmamasý

lazým. Ayrýca o kadar çok ipek göm-

lek var ki... Türkiye’de bu kadar ipek

bez yapýlmýyor. O zaman hammad-

desi olmadan bu kadar ipek gömlek

nasýl oluyor diye belli programlar

yaparak hemen anormal rakamlarý

çýkarýverecek hale geldik. Türkiye’de

hayali ihracatýn var olduðunu ciddi

anlamda araþtýrýp bulduk. 1984’ün

sonunda, bilgi iþlem sayesinde.

Çeþitli tedbirler aldýk. Türkiye Özal

dönemindeki on yýl içinde bütün

hayali ihracattan sadece 210 milyon

dolar kaybetti. 

Oysa benim iddiam her yýl bir milyar dolar kayýp olduðudur. Çünkü durmasý

mümkün deðil. Bir teþvik veriyorsanýz onun yanlýþ kullanýmý olacaktýr. Buradaki

yanýlgýmýz vergi iadelerini ve ihracat desteðini nakit olarak vermek. Bunlarý

öðrendik ve uygulamaya baþladýk. 1990-1992’ye geldiðimizde hayali ihracat yoktu.

Liberal ekonomiye geçen, sanayisini teþvik etmek isteyen her ülkede hayali ihracat

olmuþtur. Bizde de oldu.
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Elli Yýlýn 
En Zor Yýllarý
ÖZCAN ÖZENBAY

1970’li yýllar geliþmekte olan sanayimizin en zor en sýkýntýlý yýllarý olmuþtur. Üretim

kýsýtlý, ancak iç pazara yetecek kadar. Özel sektörde sermaye birikimi yeni yeni

oluþmaya baþladýðýndan Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý’nýn da desteði ile yatýrým-

lar özendiriliyor. Büyük þehirlerin dýþýna doðru sanayi alanlarý geniþliyor. Yeni

yatýrýmlar için Marmara Bölgesinde Ýstanbul'un doðusunda Kocaeli ve Bilecik illeri

ile batýsýnda Trakya’da Çerkezköy teþvik edilen bölgelerin baþýnda geliyor.

Geliþmekte olan Türkiye’ye göre büyük yatýrýmlarýn baþladýðýný görüyoruz. Yatýrým

yapmak, üretime baþlamak ve üretimi devam ettirebilmek büyük cesaret istiyordu.

Yatýrýmý yaptýktan sonra, hammadde ve makinelerin temini için yeterli döviz bulu-

namýyordu. 2-2,5 milyar dolar olan ihracatýmýz, pamuk, tütün, üzüm, incir, fýndýk

gibi tarýmsal ürünlerden oluþuyordu. Buna karþýlýk ülkenin fuel-oil, mazot ve ben-

zin gibi petrol ürünleri ihtiyacý için yapýlan ithalatý bu dolarlar ancak karþýlýyordu.

Bu sýkýntýlarýn dýþýnda iþçi-iþveren iliþkileri son derece gergin geçiyor, ideolojik

görüþ ve çatýþmalar ülkeyi karýþtýrmaya ve hatta parçalamaya yönelik gibi geliyordu.

68 kuþaðýnýn da teþvik ettiði bu sýkýntýlarýn yanýnda sermaye yetersizliði de sanayi-

ciyi bezdiriyordu. Ýþyerlerini çalýþtýrabilmek için gerekli iþletme sermayesi ihtiyacýný,

türlü þekillerde maliyetine bakmadan temin etme yollarýný arýyordu. Bunlarýn

arasýnda zor þartlarda yurt dýþýndan temin edilen dövizler karþýlýðý TL kredisi olarak

kullanýlan DÇM (dövize çevrilebilir mevduat) hesaplarý en pahalý kredilerdendi.

Ýthalat için döviz transferlerini sadece Merkez Bankasý yapýyordu. Ýthal edeceðiniz

malýn döviz karþýlýðý TL’sini Merkez Bankasýna yatýrýp sýraya giriyordunuz. Sýra

ancak 1-1,5 yýl sonra geliyordu. Bu kadar beklemek mümkün olmadýðýndan, mal

bedeli dövizi yurtdýþýndaki firmaya ödüyor ve malýnýzý, mal mukabili ithalat yaparak

iþletmelerinizi çalýþtýrabiliyordunuz.  Hammadde ve yedek parça ihtiyacýnýzý bu þe-

kilde çift ödeme ile yapabiliyordunuz. 1,5-2 yýl sonra Merkez Bankasý döviz trans-

ferini yapýnca siz de paranýzý geri alabiliyordunuz yabancý firmadan. Bu þekilde çift

ödeme ile yapýlan ithalat hem iþletme sermayesi ihtiyacýný arttýrýyor hem de, kayýt

dýþý ekonomiyi teþvik ediyordu.

Dövizin iki kuru vardý. Merkez Bankasý ve karaborsa kurlarý. Merkez Bankasý

kurlarý nisbeten istikrarlý gidiyordu. Örneðin 1975-1977 yýllarý arasýnda dolar 15 ila

17 TL arasýnda seyrediyordu, 1978-1979 yýllarýnda yapýlan devalüasyonlarla 1979

yýlý sonunda dolar 35 TL idi. ‘70 Cent’e muhtaç olduðumuz 1978-1979 yýllarýnda

Merkez Bankasý çeklerinin yurtdýþýnda karþýlýksýz çýktýðý haberleri geliyor ve tabi

yurtdýþýnda kredibilitemiz iyice yok oluyordu.Yurtta karaborsa almýþ baþýný gidiyor-

du, kuyruklar uzadýkça uzuyordu. Benzin kuyruklarýnýn dýþýnda iþletmelerin çalýþa-

bilmesi için fuel-oil bulmak çok zordu. Ancak, karaborsadan 4 TL olan litre fiyatý-

na 35-40 TL ödeyerek temin edebiliyordunuz. Bu fiyat farklýlýklarý ile maliyet yapa-

bilmenin ve üretimin zorluklarýna bir de iþçi sendikalarý arasýndaki rekabet ekle-

nince iþletmelerin hangi þartlarda çalýþtýðý ortaya çýkýyor. 24 Ocak 1980 yýlý istikrar

kararlarý ile ekonomiye çeki düzen verilmek isteniyordu. Fakat sendikalarýn

kademeli olarak baþlattýðý grevler dalga dalga yayýlýyordu. Özellikle tekstil sek-

töründe Ocak ayýnda baþlayan grevler 12 Eylül 1980’de ordunun yönetime el koy-

masýna kadar devam edecekti. 1970-1980 yýllarý yeni yeþermekte olan sanayimizin

en zor yýllarý oldu ve bu sýkýntýlarý yaþayanlar için unutulamaz anýlar olarak sanayi

tarihine geçti. 

Özal vergileri artýrmadý. Çünkü vergileri artýrýrsanýz ekonomiyi aktive edemezsiniz.

Üretim düþer. Vergi tahsilatýnýz da düþer. O baþka kaynaklar aradý. “Köprüyü sata-

caðým” dedi. “Yap, iþlet, devret” dedi. Kaynak yarattý. Türkiye’ye vergi artýrmadan

kaynak yaratmak suretiyle gelir temin etti. Yabancý sermaye bugünkünden çok daha

fazla gelmeye baþladý. Güven yarattý. Þöyle düþünmek bana garip geliyor: Tasarruf

tedbirleri var. Memur çýkar, otomobil alma, gazeteyi sýnýrlý al, telefonla konuþma...

Bunlar tasarruf tedbirleri deðildir. Türkiye’de lüzumsuz kurulmuþ yahut hükmünü

yitirmiþ bir takým kuruluþlar vardýr. Bunlarý tasfiye etmek lazým. Merhum Özal

önceleri AB’ye karþý olan bürokratlardan biriydi. Fakat 1983’te iktidara geldikten

sonra bu düþüncesini deðiþtirdi. Samimi olarak AB’yi istiyordu. Tam üyelik baþvu-

rusunu yapacaðýmýz zaman kendisinin talimatýný almak üzere Londra’ya gittik. Tek

söylediði þey “Haysiyetimizle oynatma” oldu. O kadar.

Turgut Özal
ALÝ BOZER



Anýlarda Sanayici Çilesi ve 
ÝSO’nun Katkýsý
ALÝ COÞKUN

Gümrük duvarlarý ile içine kapanmýþ yarý kapalý bir ekonomi modeli ile 1960’lý yýllardan itibaren

sanayide geliþme olmuþsa da; bilgi birikimi, sermaye birikimi, kalifiye eleman ihtiyacý yeterince

saðlanamamýþtý. Sanayicilik çile ve macera dolu bir yoldu. Tahsisler, kotalar yatýrýmý engelleyen

bürokrasi hat safhadaydý. En büyük engeller de gümrüklerdeki devlet terörü haline gelen uygula-

malardý. Tahsisi alýnmýþ bir hammadde veya ara malý mevzuata uygun olarak gümrüðe gelse bile

bir muayene memurunun iki dudaðý arasýnda çile ve maceraya dönüþebiliyordu. Örnek olarak; biz

elektrik malzemesi üretiyorduk. Elektrik sigortalarýnýn güvenlik camlarý vardýr. Türkiye’de

pencere camýndan, standarda uygun incelikte yuvarlak olarak kesilemiyordu. Bir seferinde

muayene memurunun özel bazý talepleri yerine gelmediði için bu camlar bujite edilmiþ yani

taþlanýp iþlenmiþ dediði için el konuldu. Camlar gümrüðe terk edildi, kambiyo ve diðer konularda

aklanmak için çok uðraþýldý, kimsenin de iþine yaramadý. Ama bizim Almanya’ya ihracatýmýz ve

Elektrik Kurumu’na olan teslimimiz gecikti. “Kesilmiþ, taþlanmýþ cam olduðu için mücevherata

girer mi” diye bilirkiþiler tartýþtý, üniversitelerde tahliller yapýldý, Almanya’dan raporlar geldi,

kendimizi zor kurtardýk.

Sayýn Ecevit, 1978-79 yýllarýnda Yugoslavya modelini çok benimsemiþti. Hükümet, müteahhitliði

bile devlet birimleri kurarak özel sektöre yaptýrmamaya yönelmiþti. Maden ocaklarý devletleþti-

riliyordu, sýra bankalara ve sanayiye gelecekti. Halen odalarýmýzda asýlý olan Atatürk’ün resmi ile

özel sektör hakkýndaki veciz sözünü bir kompozisyonla pano haline getirdim, TOBB ve odalara

ayrýca el ilaný olarak ilgili ve yetkili kesimlere daðýttýk. Toplantýlar düzenlendi. TÜSÝAD gazete

ilanlarý verdi. Yani ekonominin devletleþtirilmesine karþý büyük mücadele verildi. Buna raðmen

devlet ekonomiye büyük ölçüde hakimdi. Devlet en büyük iþverendi. Özel sektörün katmadeðeri

giderek azalýyordu. Karaborsa, yokluklar, çift fiyat, kaçakçýlýk sonucu Türkiye Cumhuriyet tari-

hinin en bunalýmlý dönemini yaþadý. Ve ülke 24 Ocak kararlarýna sürüklendi. 24 Ocak kararlarýnýn

hazýrlanmasýnda ÝSO’nun önemli katkýlarý oldu. Kararlarýn siyasi riski hükümetindi ama teknik ve

bürokratik yük Turgut Özal’ýn üzerindeydi. Özal o dönemde ÝSO’yla çok sýký iliþkiler içindeydi.

Sanayinin durumunu tespit etme ve bizzat olaylarý yaþayan insanlarýn görüþlerini alma çabasýn-

daydý. Benim de katkýlarýmla bu irtibatý kurmuþ ve çeþitli toplantýlar yapmýþtýr. Sanayicimizin

umudunu yitirdiði bu dönemde Turgut beyin sorunlarý çözmek için ortaya koyduðu meþhur 24

Ocak kararlarý ile ilgili çözüm yollarýna sanayicilerimizin bazýlarý tepki bile göstermiþti. 24 Ocak

kararlarýnýn ülkeyi düzlüðe çýkaracaðýna inanan sanayici oraný %30-40 civarýndaydý. Çoðunluðu

olmayacak duaya amin denmez, böyle þey olmaz diyorlardý. ÝSO yönetimi destek verdi, siyasi irade

ve Turgut Özal’ýn kararlýlýðý ve risk almasý sonucu ekonomi bunalýmdan çýktý.

169Ýhracata Yönelik Sanayileþme

1965-1970 yýllarý arasýnda sanayinin temeli, en azýndan

iskeleti kurulmuþtu. 1970’ten sonra yaþanan olaylar bu

sanayinin kapasitesini %40’ýn altýna düþürdü. 1980’den sonra

asker yönetimi devralýnca bu sanayi tam kapasiteyle çalýþ-

maya baþladý. 

Turgut Bey’in dýþarý açýlmayý saðlamasýyla da ihracat birden-

bire arttý. Þimdi hiç kimse bu sanayi bir günde mi doðdu diye

sormuyor. Bu sanayi zaten hep vardý. Meselâ 100 bin iðlik

tekstil fabrikalarý Ýkinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý’nda vardýr.

Bugünkü çimento fabrikalarýnýn %90’ý 1965-1970 yýllarý

arasýnda yapýlmýþtýr. Ereðli Demir Çelik 1960’larda devreye

girmiþtir. Yani tüm ana sanayiler o yýllarda ortaya konmuþtur. 

Halka açýlma da ilk defa Bursa Çimento Fabrikasý’nda olmuþ-

tur. Bunlarýn hepsini halk yapmýþtýr. Terör olmasaydý

ekonomik sorun olmayacaktý. Turgut Özal zamanýnda

Anadolu sanayiinde büyük geliþme vardýr ama yeni yapýlan-

ma çok az olmuþtur. 

Turgut Bey’in bir hatasý vardýr. Onun zamanýnda üretimi dur-

muþ olan sanayi sektörü birdenbire tam kapasiteye yükselmiþ,

Turgut Bey ise, bu geliþmenin nereden geldiðini düþünmeden

sadece ihracata önem vermiþtir. Ýhracat malý üreten

sanayicinin devamlýlýðýna veya yeni kuruluþlara gitmesine

fazla önem vermemiþtir. Dolayýsýyla 1983’ten sonraki sana-

yileþme hýzý daha evvelki devreye göre düþüktür. Sadece teks-

tilde bir geliþme yaþanmýþtýr. 

Turgut Bey’in en büyük þansýzlýðý özelleþtirmeyi baþarama-

masýdýr. Bunun sebebi de her þeye “Hayýr” diyen zihniyetin,

özelleþtirilen hemen her kuruluþ için Anayasa Mahkemesine

müracaat edip geri çevrilmesidir.

Özal’ýn Kusuru
MEHMET TURGUT





9. Bölüm

KRÝZ YILLARI 
(1989 - 2001)
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Yeni Bir Döneme Girerken
24 Ocak Kararlarý sonrasý dönemde, ekonomide
önemli yapýsal deðiþiklikler meydana geldi.
Uygulanan para, kredi ve döviz politikalarýnda ve
ithalat ve kambiyo mevzuatýnda köklü deðiþiklik-
lere gidilerek, ithal ikamesine dayalý sanayileþme
stratejisi terkedildi. Yerine ihracata dönük sanayi-
leþme stratejisi benimsendi. Döviz kuru politi-
kasýnda esnek kur sistemi, ihracatýn ihracat kredi-
leri ve diðer mali ve parasal desteklerle teþvik
edilmesi baþladý. 

Bu çerçevede, mevduat ve kredi faizlerinin enflas-
yon oranýnda ve bankalarýn kaynak maliyeti ve
mali tasarrufu özendirme unsurlarý dikkate alý-
narak tespit edilmesi kabul edildi. Devletin
küçülmesi, KÝT’lerin özelleþtirilerek veya bütçe
üzerine yük getirmeyecek þekilde serbest piyasa
koþullarýna uygun olarak faaliyet göstermesi

amacýyla yeniden yapýlandýrýlmasý ve KÝT fiyat-
larýnýn bazý temel mallar dýþýnda serbest olarak
belirlenmesi hedeflendi. 

Özel sektörün ise, dýþ ticarette yüksek gümrük
duvarlarýnýn indirilmesi ve çeþitli miktar kýsýtla-
malarýnýn kaldýrýlmasý, gerçekçi kur, faiz ve fiyat
politikalarýnýn uygulanmasý sonucu dýþ rekabete
yönelik, yüksek teknoloji ihtiva eden bir yapýya
kavuþturulmasý planlandý.

Dýþa dönük sanayileþme stratejisi gereði, ihracatý
cazip hale getirmek maksadýyla parasal teþvikler
gündeme gelince, ihracatta önemli büyüklükte
geliþme kaydedildi. Türkiye’nin toplam ihracatý
1980’de 2.9 milyar dolar iken, 1983’de 5.7,
1984’de 7, 1988’de 11.6, 1993’de 15.3, 1995’de
20.5, 1996’da 25 milyar dolar civarýnda gerçek-
leþti. Ýhracatta meydana gelen artýþ, ilk yýllarda



kapasite kullaným oranlarýnýn artýrýlmasý yoluyla,
sonraki yýllarda ise yeni kapasite yaratan, yeni
teknolojiyle üretim yapan tesislerin devreye girme-
si ile mümkün oldu.

1980 kararlarý ile birlikte yabancý sermaye
giriþinde ilk yýl 35 milyon dolar olan fiili giriþ,
1990 yýlýnda 1 milyar dolar tutara ulaþtý. Yabancý
ortaklý firma sayýsý 1980 yýlýnda 78’ken 1999
yýlýnda 5 bine ulaþtý. 1980’lerin ilk yarýsýnda,
kamu  finansmanýnda yaþanan olumlu geliþ-
melerin de etkisiyle, yatýrýmlara önemli ölçülerde
kaynak aktarýlabildi. Özellikle 1986 yýlýndan
itibaren, yatýrým teþvik tedbirlerine parasal
teþviklerin girmesi ve verilen teþviklerin yatýrým

kararlarýný etkileyecek büyüklükte olmasý, bazý
sektörlerde yatýrýmlarýn ciddi ölçülerde artmasýna
sebep oldu. 

Yatýrýmýn yaklaþýk %50’sine varan hibe þeklindeki
Kaynak Kullanýmý Destekleme Primi (KKDP) uygu-
lamasý, kalkýnmada öncelikli yöreler, organize
sanayi bölgeleri, eðitim, saðlýk, turizm gibi özel
önem taþýyan sektörlerde yatýrým patlamasý yarat-
tý. Özellikle Denizli, Malatya, Kahramanmaraþ,
Çorum, Karaman gibi bu döneme kadar yatýrýmlarý
ile adý fazlaca duyulmayan illerde, imalat ve tekstil
sektörlerinde, Ege ve Güney sahillerindeki tatil
köyleri ve beþ yýldýzlý konaklama tesisleri ile tu-
rizm sektöründe büyük yatýrýmlar gerçekleþtirildi.
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80’li yýllarda öne çýkan sektör

tekstil olurken iplik ve boya gibi

yan sanayilerde de gözle

görülür geliþim saðlandý.



Postmodern Cumhurbaþkaný
1989 - 1993 yýllarý arasýnda, özellikle Turgut
Özal’ýn Cumhurbaþkanlýðý döneminde Türkiye
dünyanýn deðiþim sürecindeki yerini sorgulamaya
baþladý. Bu dönemde Özal, zaman zaman yetkileri-
ni aþarak müdahalelerde bulunmasýnýn yanýnda,
Türkiye’yi 21. yüzyýlda lider ülke yapmaya yönelik
olduðuna inandýðý projeler üretti. 

Özal, mühendis rasyonelliðiyle, çaðýn gereklerine
uygun dönüþüm projelerini kiþiliðinde birleþtirince,

sorunlara yaklaþým biçimiyle, ‘postmodern
mühendis’ olarak tanýmlandý. Baþýnda bulunduðu
devleti, küçülterek ‘teknik devlet’e dönüþtürme
çabasý ve Ýkinci Deðiþim Programý, laiklik ve
ulusal bütünlüðü tehlikeye atýyor olduðu gerekçe-
siyle bazý kesimlerden tepki gördü. 

Özal, özelleþtirme gibi, yapýlmasýný önerdiði bir
takým önemli reformlarý parlamentoda yeterli
desteðe sahip olduðu dönemde deðil,
Cumhurbaþkanlýðý sýrasýnda gündeme getirdi. Ne
var ki, kýsa vadeli hesaplar üzerine kurulu koalis-
yon hükümetleri ve bölücü terör tehdidinin et-
kisiyle Türkiye’nin dýþa açýlarak küreselleþmesi
sekteye uðradý. 

Turgut Özal, 3. Ýzmir Ýktisat Kongresi’ndeki konuþ-
masýnda, Türkiye’yi XXI. yüzyýlda lider ülkeler
arasýna sokabilmenin þartlarý ile ana hedef ve yön-
temlerini þu þekilde ifade etmiþti: 

“Bu hedefe ulaþmanýn temelinde, demokrasiyle el
ele geliþen serbest pazar ekonomi sistemi yatar.
Bu sisteme önümüzdeki on yýl süresinde de
mutlaka baðlý kalmalý, devletin ekonomiye
müdahalesini asgariye indirmeliyiz. Dýþa açýlma
politikasýndan asla taviz vermemeli ve koru-
macýlýk gibi kolaycý yaklaþýmlardan uzak          dur-
malýyýz. Devletin topladýðý ve kullandýðý kaynaklar
milli gelirin %30’unu geçmemelidir.            Devlet
ticari ve endüstriyel faaliyetlere asla girmemelidir.
KÝT’ler derhal tasfiye edilmeli, özelleþtirilmeli
veya kiralanmalýdýr. Hukuk reformu yapýlmalýdýr.
XXI. yüzyýl ileri teknoloji ve bilgi çaðýdýr. 80’li yýl-
larda baþlayan teknoloji ihtilali, baþta elektronik
ve biyoteknoloji olmak üzere bi-limde saðlanan baþ
döndürücü geliþmeler, insanoðlunun beyin gücünü
çok daha iyi kullanmasýný saðlayarak önüne inanýl-
maz sonsuzluk açmaktadýr”.

174 Kriz Yýllarý

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8.

Cumhurbaþkaný Turgut Özal.
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Özelleþtirme Uygulamalarý
1984 yýlýnda çýkan bir kanunla yürütülmesi karar-
laþtýrýlan özelleþtirme uygulamalarý, öncelikle
kamu ekonomisine büyük yük bindiren KÝT’lerin
özel sektöre devrini amaçladý. 1987’de uygulama
yetkisi Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar
Kurulu’na devredildi. 1990’da da karar yetkisi
Kamu Ortaklýðý Ýdaresi Baþkanlýðý’na verildi. 

Yetkili kurulun sýk sýk deðiþmesi 1990’lý yýllarda
da sürdü ve sonunda Özelleþtirme Yüksek Kurulu
oluþturuldu. 1998 yýlýnda 204 KÝT ve farklý kate-
gorilerdeki benzeri iþletme özelleþtirme kapsamýna
alýnmýþ oldu. Bunlarýn 23’ü sonradan kapsamdan
çýkarýldý ve farklý yöntemlerle tasfiye edildi. Kamu
ve özel sektörün özelleþtirme fikrinde uzlaþmýþ
olmasý bütün sorunlarý çözmeye yetmedi. Kamuoyu
özelleþtirme uygulamalarýnýn baþlangýcýndan
itibaren yöntem, zaman ve uygulamalarla ilgili
tartýþmalara tanýk oldu. 1998’e kadar Süt Endüstrisi AÞ, Yem Sanayii AÞ,

Et ve Bakýl Ürünleri AÞ, Sümer Holding AÞ,
PETKÝM, THY, ORÜS, TESTAÞ, ÇÝNKUR,
ÇÝTOSAN, KBÝ baþta olmak üzere birçok KÝT
satýldý ve 557,2 milyon dolarlýk gelir elde edildi.
Blok satýþ uygulamalarýnda 1989 yýlýnda bir yön-
tem deðiþikliðine gidildi. ‘Halka arz’ olarak
adlandýrýlan bu yöntemle kamu hisseleri el
deðiþtirdi ve özelleþtirme gelirleri 2 milyar dolarý
aþtý. TELETAÞ, TÜPRAÞ, POAÞ gibi KÝT sistemi-
nin önemli kuruluþlarý, 1991 yýlýnda hisselerini
halka arz etti. Bu satýþlar özellikle ÝMKB’nin ve
halkýn özelleþtirmeye hazýrlanmasýna katkýda
bulundu. 1994 yýlýnda bu hazýrlýðýn meyvesi sayýla-
bilecek bir geliþme oldu ve TOFAÞ hisselerini ulus-
lararasý piyasalarda halka arz etti. Onu Türkiye Ýþ
Bankasý’nýn C grubu hisseleri izledi. ÝMKB’nin ve
SPK’nýn kurumsallaþmada önemli aþamalar kay-
detmesi ve uluslararasý standartlarýn oluþumunu
saðlamasýyla, Türkiye’de kýsa zamanda hareketli
bir menkul deðerler piyasasý oluþtu. 

Özelleþtirme uygulamalarý

özellikle emekçi kesimden tepki

aldý.
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Makro Ekonomi
1988-1989 yýllarýnda yüksek bir ücret politikasý
uygulandý. Gelir artýþý iç talebi uyarýnca, ithalat
arttý, ihracat azaldý. 1992 yýlýnda iktisadi büyüme
hýzý %5 iken, 1993 yýlýnda bu oran %7 oldu ama
diðer yandan 1993’te kamu harcamalarýnýn
büyümesi, bütçenin açýk vermesi, iç tasarruflarýn
azalmasý, dýþ kaynaklara yönelmeyi kaçýnýlmaz bir
hale getirdi. Nitekim 1983’te 18 milyar dolar
civarýnda olan dýþ borçlar 1993’te 70 milyar
dolara yükseldi. Döviz kurlarýnýn enflasyonun
altýnda tutulmasý da ithalatý büyük boyutlara
ulaþtýrdý. 

1990’lý yýllarda sermaye hareketlerinin serbest-
leþtirildiði Türkiye’de, makro ekonomi yönetim
ilkeleri gereði gibi uygulanamadý. Yüksek enflas-
yonun oluþturduðu belirsizlik ortamýnda dýþ kay-
nak akýmý kýsa vadeli bir yapýya büründü. Dýþ
borçlanmada devletin payý azaldý. Banka kesiminin
ve özel sektörün payý büyürken, kýsa vadeli ser-
maye giriþ-çýkýþlarý sistemi sarsmaya baþladý.
Hükümetler bu dönemde faiz-kur kýskacý içine gi-
rince, kuru destekleyecek döviz rezervleri azaldý.
Ýhracat 1980’li yýllardaki gücünü koruyamamýþ,
ithalat ve borç ödemeleri ise dýþ borçla karþýlanýr
hale gelmiþti. 

Körfez Krizi
2 Aðustos 1990 günü Irak, Kuveyt’i iþgal etti.
Önemli petrol üretici ülkelerinden biri olan Irak,
dünya petrol kaynaklarýnýn %10’una sahipti ve
diðer bir %10’luk kaynak da Kuveyt’deydi. Ýþgal
Irak’ýn dünya petrolünün beþte birine hakim olmasý
demekti. 

ABD, Rusya da dahil olmak üzere bir çok ülkeyi
yanýna alarak, Irak’a karþý savaþa girdi. Türkiye
bu durum karþýsýnda Kerkük - Yumurtalýk petrol
boru hattýný kapatarak ve Ýncirlik hava üssünü kul-

lanýma açarak büyük koalisyona destek verdi.
Akabinde gelen Birleþmiþ Milletler’in Irak’a
ambargo koyma kararýyla zaten kaçýnýlmaz hale
gelen boru hattýnýn kapatýlmasý ciddi bir kayba
yolaçtý. 

Savaþ süresince ve izleyen ambargo döneminde güç
kaybeden Irak ekonomisi, bu ülkeyle olan ticaret
hacmini de büyük ölçüde düþürdü. Savaþla
baþlayan kriz ortamý Güneydoðu’daki terör ve
Irak’ta yumuþama olmamasýyla süreðen hale geldi.
Kaybýn tazmini mümkün olmadý.

5 Nisan Kararlarý
1994 yýlý sonunda uluslararasý rating kuru-
luþlarýnýn Türkiye’nin kredibilite notunu
düþürmeleri ile birlikte dýþ borçlanmanýn zora
girmesi, ödemeler dengesinin zayýflamasý ve bunun
sonucunda da faiz-kur kýskacýndaki döviz ayaðýnýn
desteklenememesi bir kriz olarak iktisadi hayatýn
karþýsýna çýktý. 

Serbest piyasada döviz fiyatlarý yükselince ve
Merkez Bankasý döviz fiyatlarýný %2-6 artýrýp,
düþük tutulan Hazine Bonosu fazini %85’e yük-
seltince faizler %150-200’lere fýrladý. Döviz talebi
ise bu yüksek faizler karþýsýnda azalacaðýna arttý. 
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80’li yýllarýn baþýnda henüz çelikhane yatýrýmý yapamadýðýmýz dönemlerde ham-

madde olarak kullandýðýmýz kütük malzemesini çok zor þartlar altýnda yurtdýþýndan

genellikle Bulgaristan aðýrlýklý temin ediyorduk. Türkiye’de kütük üretimi bugünkü

gibi yeterli deðildi. Ýstanbul’da sabahýn erken saatlerinde yola çýkar, mesai saatinin

baþlangýcýnda Bulgaristan’daki RUD metalin yetkilisi Taþkov ile görüþmelere

baþlardýk. Öðlen yemeðini birlikte yedikten sonra tekrar Ýstanbu’a dönerdik.

Yaptýðýmýz bu görüþmelerin bizde býraktýðý önemli dersler olmuþtur. Toplantýlarda

biz yabancý dil bilmediðimizden, onlar da Türkçe bilmediðinden dolayý tek tük

Ýngilizce veya Fransýzca kelimeler ile anlaþmaya çalýþýrdýk.

Ticarette taraflarýn pozisyonlarý ile ürün ile ilgili koþullarý bilmesi gerekirdi. Bunu

konuþma ile oluþturamazdýk. Ancak vucut dili ile þunu yakalamýþtýk. Eðer

Masyo/Taþkov ellerindeki ürünleri satma ve fiyatý düþürmesi zorunluluðunda ise

sigarasýný çok sinirli bir þekilde, sanki yer gibi içerdi. Mal satma zorunluluðu yok

veya yüksek fiyat ile satmak kararýnda olduðu zamanda sigarasýnýn dumanýný ke-

yifle savururdu. Alýmlarýmýz sýrasýndaki fiyat pazarlýðýnda bu durum bizim açýmýz-

dan önemli bir saptama olarak yer alýrdý. Pazarlýk yaparken baþlangýç rakamlarý

kaðýt üzerine yazýlýr, indirme ve yükseltmelerde yine kaðýt üzerine yazardýk. Belirli

bir noktada anlaþma saðlanýrdý. Bu anlaþmalar o kadar ciddi idi ki her iki taraf da

yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirirdi. Bir müddet ticaretimizi böyle yaparak

bugünkü seviyelere getirdik.

Türkiye içinde ilk olan deneyimimiz Ýran’a bin tonluk kangal demir ihracatý oldu.

Ülkenin yakýnlýðý, ulaþým kolaylýðý ve ürettiðimiz kalitedeki mallarýn kabul edilmesi

büyük cesaret verdi. Bir taraftan da baþka ülkelere nasýl ihracat yaparýz arayýþýna

girdik. 1985 baþlarýnda ABD’ye ilk Türk çeliði ihraç eden firma olduk. Hammaddeyi

dýþarýdan ithal ediyor, Amerika’nýn istediði vasýflarda tesislerimizde iþliyor ve ihraç

ediyorduk. Bu bizim için önemli bir geliþmeydi. Buradan edindiðimiz tecrübeler

ýþýðýnda Avrupa’da, Uzakdoðu’da birçok ülkeye Türk demir-çeliðinin ilk kez ihra-

catýný gerçekleþtirdik.

Irak’a ihracatýmýzýn çok yoðun olduðu dönemlerde fiyat belirlemede aðýrlýklý bir yön

verme pozisyonumuz var idi. Özellikle fabrikamýzýn Irak’a en yakýn tesis olmasýn-

dan dolayý fiyat belirlemede öncelikli firmaydýk. Bir gün Türkiye’de genel olarak

fiyatlar düþtü. Durumu deðerlendirdikten sonra ayný gün akþamý Irak’a uçuldu.

Uçakta tesadüfen hiçbir Türk satýcý veya firma yetkilisi yoktu. Sabahýn erken saat-

lerinde Baðdat’a varýp, otele yerleþtim. Yine otelde de hiçbir Türk firmasý yetkilisi

ile karþýlaþmadým. O dönemde Türk satýcýlar birbirini görünce hemen fiyat kýrarak

sipariþ alma yarýþýna giriþirlerdi. Genelde de Irak tarafý bu durumu iyi kullanýr, ucuz

fiyattan sipariþler baðlardý.

Ýhracattaki geliþmelerin verdiði cesaret ve teþvikle üretim tesislerimizin kapasitesi-

ni artýrma ve modern teknolojiyi yakalamaya karar verdik. 80’li yýllarýn sonlarýnda

çelikhanemizi kurarak kendi hammaddemizi üretir hale geldik. 90’lý yýllarda

kendine yeterli, modern, otomasyon seviyesi yüksek entegre bir tesis haline geldik.

Ürettiðimizi satmaktan ziyade satabileceðimizi üretme felsefesini deðiþmez

kuralýmýz haline getirdik. Bu geliþmeler bize insan kaynaðýnýn önemini daha yakýn-

dan öðretti. Yetiþtirdiðimiz kalifiye insanlar sayesinde pazarýn istediði kalite ve

vasýfta çelik üretmeye ve hizmet vermeye devam ettik. 

90’lý yýllarýn baþlarýndan itibaren Sovyet Cumhuriyetlerinin daðýlmasý üzerine yap-

týðýmýz araþtýrmalarla bu ülkelerde büyük boþluklar olduðunu tespit ettik. Daha çok

inþaat alanýnda olmak üzere üç ayrý ülkede 15 adet deðiþik tesisler kurmak için

sözleþmeler yaptýk. Bu ülkelerde þirketimizle birlikte, Türkiye’nin tanýtýmýna önem

verdik.Nakliye ile ilgili aldýðýmýz hizmetlerde sorunlar yaþayýnca kendi nakliye þir-

ketimizi kurup ürünlerimizi müþteriye kendi kontrolümüz altýnda ulaþtýrmaya karar

verdik. 

1994 krizinde þirket olarak yatýrým aþamasýnda idik. O tarihe kadar var olan

teþviklerin aniden kalkmasý ve o zamana kadar kazanýlmýþ haklarýmýzýn düþük

kurlar üzerinden ödenmesi bütün hesaplarýmýzý alt üst etti. Bahsi geçen teþviklerin

iptalinden kaynaklanan zarar o yýlki bilançolarýmýza 35 milyon dolar olarak yansýdý.

1994’ten sonraki kýsa dönemin ardýndan 1999 ve 2001 krizleri Türkiye’deki koþullarý

çok aðýrlaþtýrdý. Son krizden önce yabancý bir ortak ile birleþmeyi düþünüyorduk,

çalýþmalar devam ediyordu. Fakat onlar Türkiye’deki Þubat 1991’deki geliþmeler-

den korktular ve tüm yatýrýmlarýný askýya aldýlar.

Fabrikamýz dünyanýn sayýlý tesislerinden biri olmasýna raðmen þimdi atýl vaziyette

duruyor. Türk ekonomisine katký yapamýyor. Sadece kendi fabrikamýzdan yýllýk 200

milyon dolar civarýnda ihracat yapýlabilme, 120 milyon dolar da net döviz girdisi

kazanma bin kiþiyi doðrudan istihdam edebilme imkanlarýmýz var. Fabrikamýzýn

bulunduðu bölgeye ve ülke ekonomisine katkýda bulunamamanýn verdiði acý üzün-

tülerimizi daha da artýrýyor.

Ýþ Durunca
NAMIK EKÝNCÝ



27 Ocak 1994’de yapýlan %13.6 oranýndaki devalüasyonun ilk
büyük etkisi dövize baðlý ürünlerde görüldü. Fiyatlar
devalüasyon oranýnda arttý. Ek vergiler yoluyla harcamalarýn
kýsýlmasý da ekonomiyi daha da darboðaza soktu. Ýhracatta
saðlanan canlanmaya karþýlýk, döviz kurlarýndaki artýþýn
enflasyon artýþýndan daha düþük olduðu görülünce ‘5 Nisan
Kararlarý’ açýklandý. 

1994 krizinin doðrudan sanayiye olan etkisi dolar kurunun
artýþý sonucu sanayiye girdi maliyetlerinin beklenmedik dere-
cede yükselmesi oldu. Enflasyonun %100’ü geçmesiyle talepte
yaþanan daralma sanayi kesiminde 6-7 ay süren bir durgunluk
yarattý. 5 Nisan kararlarý bu sürenin daha da uzamasýný
önlemiþ oldu.

Gümrük Birliði
Avrupa Topluluðu ile Türkiye arasýnda kurulan ortaklýk reji-
minin amacý, iliþkilerin bir kaç aþamadan geçmesinden sonra
gümrük birliðinin kurulmasýydý. Ankara Anlaþmasý’nýn ikinci
maddesi uyarýnca ortaklýðýn ‘Hazýrlýk Dönemi’, ‘Geçiþ Dönemi’
ve ‘Son Dönem’ olmak üzere üç aþamasý vardý. 

6 Mart 1995’te alýnan kararý sonucunda, Türkiye, Avrupa
Topluluðu ile Gümrük Birliði’ne girdi. Böylece AB ülkeleri ile

Gümrük Birliði
SEDAT ALOÐLU

178 Kriz Yýllarý

Türkiye ile Avrupa Birliði arasýndaki ortaklýk yolculuðunun çerçevesini çizen

Ankara Anlaþmasý 1963 yýlýnda imzalandýktan sonra, Türk özel sektörü bu yolun

önemini en iyi þekilde idrak ederek, tamamen bu konuda çalýþma yapacak olan

Ýktisadi Kalýnma Vakfý’ný kurdu. 90’lý yýllarýn ilk yarýsýnda Türk özel sektörü olarak

konu bütün aðýrlýðýyla gündeme geldiði zaman stratejik bir karar aldýk. Türkiye her

ne kadar sanayi olarak Avrupa Birliði’yle rekabette zorlanacak olsa dahi Gümrük

Birliði konusunda herhangi bir gecikmeye sebep olmama düþüncesi aðýr bastý.

Çünkü takvimi belli bir olayý geciktirmek hukuken Ankara Anlaþmasý’nýn ve

Katma Protokol’ün zedelenmesi manasýna gelir, tam üyelik yolunda engel teþkil

edebilirdi. 

Katma Protokol’den sonra Avrupa Birliði Türkiye’ye yönelik kýsýtlamalarý büyük

ölçüde ortadan kaldýrýp gümrükleri de sýfýrlamýþtý. Yani Türkiye, Avrupa Birliði’ne

kýsýtlamasýz ve gümrüksüz sanayi ürünleri ihracatý yapmaya baþlamýþtý. Türkiye

ihracatýnda serbestti, Avrupa Birliði’nden yapýlan ithalat ise geçiþ döneminde

gümrük vergileri azaltýlarak yapýlýyordu. Türkiye’ye bir kolaylýk yapýldý. 1995

yýlýnýn sonunda belirlenmiþ olan Gümrük Birliði gerçekleþtirilme hedefinde bir

gecikme Türkiye’nin Avrupa Birliði yolundaki tam üyelik hedefini tehlikeye

sokardý. Ciddi bir rekabet getireceðini bilmemize raðmen Gümrük Birliði’nin en

büyük savunucularý Türk özel sektörü ve onu temsil eden Ýktisadi Kalkýnma Vakfý

oldu. Biz bu konuda Avrupa Birliði sanayi kuruluþlarýnda çalýþmalar yaptýðýmýz

zaman, bu tavrýmýz hayretle ve takdirle karþýlandý. Çünkü genellikle Avrupa Birliði

sanayicileri koruma duvarlarýný mümkün olduðu kadar uzatma gayreti içinde oldu-

lar. Ama Türk sanayicisi bu hedefte hiçbir aksama olmamasýna gayret gösterdi. 

Gümrük Birliði’nin gerçekleþmesindeki en önemli etken tam üyelik yolunda

devam edeceðimiz yolculuktu. Bir de Gümrük Birliði’nin zamanýnda olmamasý

halinde Türkiye’nin üçüncü ülke konumuna düþme ihtimali... Böyle olduðu

takdirde yýllarca önce kaldýrýlmýþ olan gümrükler tekrar konulabilir ve Türkiye’nin

Avrupa Birliði’ne yapacaðý ihracat çeþitli engellerle karþý karþýya kalabilirdi. Bu da

gayet tabii ki bizim arzu etmediðimiz bir durumdu. Üçüncü etken de Avrupa

Birliði ile Gümrük Birliði’ni gerçekleþtirmiþ olan Türkiye’ye önemli ölçüde büyük

sermaye giriþinin saðlanmasýdýr. Çünkü 90’lý yýllar boyunca devam eden siyasi

istikrarsýzlýk maalesef Türkiye’ye arzu ettiði yabancý sermayeyi davet edemedi.

Türkiye’nin ilk kadýn

baþbakaný Tansu Çiller.



1990’lý yýllarda Kahramanmaraþ’ta tekstile hücum vardý. Yabancý dil bilen iþadamý

çok azdý. Dünyayý global olarak göremiyorduk. Bankacýlar da görememiþler ki bir

anda kurulan 60 kadar iplik tesisini kredilendirdiler. Bankalarýn da teþvikiyle özkay-

nak yabancý kaynak dengesini kuramadýk. Binasýný bitiren, makine almak için

krediye baþvuruyordu. DPT bizleri yönlendirseydi, sanýyorum herkes ayný alana

yatýrým yapmazdý. Uzakdoðu ve Rusya krizleri bizleri ciddi etkiledi. Gerek yurtdýþý

ve gerekse yurtiçi krizlerden çok dersler alarak bugünlere gelen sanayicimiz bugün

daha emin adýmlarla yürümekte ve saðlýklý bir þekilde büyümektedir. Türkiye’de

son yýllarda rant ekonomisi uygulanýyor. Ama biz bunu dikkate almýyoruz. Ýnsanlarý

çalýþtýrmak ve üretim yapmak çok güzel bir þey, 15 yýl önceki haliyle K.Maraþ’ta

birkaç tane fabrika vardý, bugün 500 tane tekstil fabrikasý var. Bugün tekstilde 35-

40 bin kiþi çalýþýyor. Bu insanlar evlerini geçindiriyorlar. Bunun apayrý bir mutluluðu

var.

Türkiye’de son 10-15 yýlda ortaya çýkan ekonomik sorunlarýn temel nedeni kamu

açýklarý ve bunlarýn finansmanýnda uygulanan politikalardýr. Bu temel problemin

üzerine, ekonomik önceliklerin yanlýþ veya çok fazla seçilmesi eklenince krizler

kaçýnýlmaz olmuþtur. Türkiye’de mali sektörün, özellikle bankacýlýk sektörünün,

zayýf ve piyasalarýn da sýð olduðu genelde siyasi otoritelerce gözardý edilmiþtir. Buz

daðýnýn sadece görünen bölümüyle uðraþýlmýþ, okyanusun altýnda kalan temel

kitlesinin çözümüne yönelik politikalar uygulanamamýþtýr. Çünkü bu politikalar

zaman alan (orta ve uzun vadeye yayýlan) ve reform niteliðindeki yapýsal deðiþiklik-

leri kapsayan uygulamalardýr. Bunlar yapýlamadýðýndan, 1994 krizinde olduðu gibi,

krizlerden çýkýþ eklektik çözümlerle saðlanmýþ ancak bu yöntem zaman içinde daha

aðýr ve çözümü daha uzun zaman alan krizlere neden olmuþtur.

1993 sonu ve 1994 yýlý baþýnda giderek yoðunlaþan kamu finansmaný sýkýntýsý

Devletin (Hazine’nin) daha fazla borçlanmasýný gerektirmiþtir. Hazine’nin borçlan-

ma ihtiyacý arttýkça faizler yükselmiþtir. Yüksek faizler üretim kesimi ve yatýrýma

olumsuz etki yapacaðýndan, liberal ekonominin kurallarýna ters düþecek þekilde,

devlet eliyle faizler düþürülmeye çalýþýlmýþ bunun saðlanamadýðý bazý ihaleler iptal

edilmiþtir. Böylece kamu finansmaný daha sýkýntýlý hale gelmiþ ve piyasadaki likidite

dövize yönelmiþtir. Hazine borçlanamadýðýndan ve piyasadaki likidite dövize kay-

dýðýndan döviz kurlarý üzerinde baský oluþmuþtur. Rezervler azalmýþ ve döviz

bankacýlýk sistemi dýþýna çýkmýþtýr. Hazine borçlanamadýðýndan, çaðdaþ liberal

ekonominin kurallarýna aykýrý olarak, kamu finansmaný Merkez Bankasý üstünden

yapýlmaya baþlanmýþtýr. 5 Nisan 1994 öncesi durumun ana hatlarý böyleydi. Kur

ayarlamasý, zamlar, yüksek faizli süper bonolarla kriz aþýlmýþtýr. Ancak, bu eklektik

çözümler kamu finansmaný ve iç borç sorununu artýrmýþ, daha ileriki yýllarda ortaya

çýkacak krizlerin aðýrlaþmasýna neden olmuþtur.

Liberal ekonomi dediðimiz piyasa ekonomisinde, döviz kurlarýna ve faize devletin

müdahalesi söz konusu deðildir. Faiz, Merkez Bankasý tarafýndan kullanýlan bir

para politikasý aracýdýr. Kurun da faizin de oluþtuðu yer piyasadýr. Devletin görevi

düþük enflasyonla makro ekonomik dengeleri saplamak, bunun için gerekli olan

yapýsal reformlarý gerçekleþtirmek, denetim fonksiyonunu yerine getirmektir.

Ayrýca devlet çaðdaþ liberal ekonominin gerektirdiði bir vergi reformu yapmalýdýr.

Düþük enflasyonla sürdürülebilir büyümeyi saðlamanýn yolu budur. Yerli ve yabancý

yatýrýmcý, sanayici önünü görmek ister. Dünyayla rekabet edebilir fiyatlarda girdi

temin ederek istihdam yaratýp mal üretmeye çalýþýr. Belirsizlik ortamý sanayiyi

rahatsýz eder ve zarara uðratýr. Gerçek sanayici düþük enflasyon ve istikrarlý makro

ekonomik dengeleri arar. Küreselleþmiþ çaðdaþ ekonomide rekabetin temel unsuru

teknolojidir, Ar-Ge’dir. Çaðdaþ gerçek sanayici bunu bilir. Sanayi kesimi önünü

görebiliyorsa yatýrýma devam edebilir. 1994 yýlý baþýnda, enflasyon-kur-faiz belir-

sizliði yoðun olduðundan sanayici yeni yatýrýma yönelememiþtir.

1994 krizinin bir avantajý olmuþtur; önderliðini sanayi kesiminin yaptýðý “her þeyi

devletten beklememek” düþüncesi yayýlmýþtýr. Kalite, verimlilik, teknoloji, Ar-Ge,

maliyet muhasebesi, iç-dýþ denetim, fizibilite gibi kavramlar bu krizden sonra sanayi

kesiminden çýkýp Türkiye’ye yayýlmýþtýr.

1994 Krizi
BAHAR ÞAHÝN
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Üretim Mutluluðu
MEHMET ARÝFOÐLU
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Türkiye arasýnda yapýlan sanayi mallarý ticaretinde
ülkemizin gümrük vergileri sýfýrlandý, fon ve
harçlar kaldýrýldý, 3. ülkelerden yapýlacak sanayi
mallarý ithalatýnda da, daha düþük oranlý olan
Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaya baþlandý. 

Türkiye’nin sanayi mallarý, birkaç istisna dýþýnda
Eylül 1971’den beri AB’ye zaten gümrüksüz giri-
yordu. Karara karþý birçok kötümser görüþ öne
sürüldü. Bunlarýn doðrudan sanayiyle ilgili olaný,
Gümrük Birliði sonucu Türk sanayii ve KOBÝ’lerin
çökeceði, ithalatýn patlayacaðý, ihracatýn azala-
caðý ve Türkiye’nin tekrar döviz krizine gireceði
görüþünü savunuyordu. 1996 ve 1997 yýllarýnda
ihracat sýrasýyla %7.3 ve % 13 oranlarýnda arttý.
1997’de ihracat/GSMH oraný %13.5’e, ihracatýn
ithalatý karþýlama oraný da %54’e çýktý. Gümrük
Birliði sonrasýnda Türkiye’nin ihracatýnýn yaklaþýk
%60’ý OECD ülkelerine, geri kalaný da AB ülkele-
rine yapýlmaya devam etti. Ýthalatýn ülkelere göre
daðýlýmýnda ise fazla bir fark olmadý, normal artýþ
seyrini takip etti.

Öne Çýkan Sektörler
Sanayi 1990’lý yýllarda artýk Türkiye’nin toplam
gelirinin %25’inden fazlasýný oluþturur hale
gelmiþti. Bu durumun kalýcý ve sürekli olmasýnda
öne çýkan bazý sektörlerin önemi büyük oldu. 

Tekstil, dokuma ve giyim sanayii bu sektörlerin
baþýnda geldi. Hammadde, teknoloji ve makine
kaynaklarý bakýmýndan dýþa baðýmlý olmakla
beraber, kapasite kullanma oraný en yüksek sektör-
lerden biri olan testil, ülke ihracatýnda %10, dünya
ölçeðinde de %2’lik bir paya sahip oldu.
Konfeksiyon ihracatýnýn hacmi 1984 yýlýnda bir
milyar dolarý aþamazken, 1988’de beþ, 1998’de on
milyar dolarý buldu. 1990’lý yýllarda, tekstil ve
konfeksiyon sektörü içinde önemli bir yere sahip
olan iplik ve dokuma alt sektörlerinde moderni-

zasyon ve yenileme yatýrýmlarý aðýrlýk kazandý.
Özellikle pamuklu ve yünlü dokuma alanlarýndaki
geliþmeler tüm dünyanýn dikkatini çekecek boyutta
oldu. Türk  tekstil ve konfeksiyon sanayii, ülke
kalkýnmasýnda lokomotif görevi yapan önemli bir
yere sahip olunca, sanayi istihdamýnýn %40’ýný da
kapsar hale geldi. Vasýflý iþçi konusunda herhangi
bir sorunla karþýlaþýlmamasýnýn da verdiði destek-
le, tekstil ve konfeksiyon üretiminde özel sektörün
payý %95’lere ulaþtý. Hazýr giyim üretimi ve ihra-
catýnda dünya sekizinciliðine yükselen Türkiye, AB
ülkelerine bu konuda yapýlan ihracatta Çin’in
arkasýnda ikinci ülke oldu. 

Ýstanbul, Bursa, Denizli, Adana, Gaziantep,
Kahramanmaraþ, Kayseri, Antalya, Mersin ve
Malatya’da yoðunlaþan tekstil sanayii, toplam
imalat sanayii üretimi içinde de %13’lük pay aldý.
Sadece konfeksiyon alt sektörünün toplam ihracat
içindeki payý 1990 - 1997 yýllarý arasýnda
%20’lerden %30’lara çýktý. Türkiye’nin 500 büyük
sanayi kuruluþu arasýndan 120’nin üzerinde firma
tekstil ve konfeksiyon sektöründe üretim yaparken,
yaklaþýk bir milyon kiþilik bir istihdam alaný oluþ-
muþ oldu. 

Taþ - toprak sanayiinde de üretim artýþý yüksek
seviyelerde seyretti. 1997 yýlý üretimindeki artýþ
%7.4 oldu. Taþ-toprak sanayii üretiminde de özel
sektörün aðýrlýðý açýk olarak hissedildi. 

Sanayi üretiminin 1997 yýlýnda hýzla artmasýnda,
imalat sanayiinin alt sektörleri olan metal eþya,
makine, teçhizat ve kaðýt sektörleri de önemli rol
oynadý. Dayanýklý tüketim ve yatýrým mallarýný
içeren metal eþya, makine ve teçhizat sektörü
üretimi ortalama %48.3 arttý. Bu üretim artýþý
ekonominin büyümesinde de itici güç oluþturdu ve
otomotiv sanayii üretiminde önemli sýçramalar
yarattý. Örneðin 1996 yýlýnda 48 bin seviyelerinde



olan traktör üretimi, bir yýlda 60 bine çýktý. Bu
sektörün üretim artýþýnda iç talebin yaný sýra dýþ
talep de etkili oldu ve imalat sanayii üretim
aðýrlýklý kapasite kullaným oraný %80.9 düzeyine
yükseldi. 

Sanayi sektörü içinde yeralan madencilik sek-
törünün katma deðeri de 1996’da %2.3 artýþ gös-
terirken, 1997’de %4.7’ye yükseldi. Dünya bor
rezervlerinin %65’ine, ayrýca krom, mermer, trona
ve manyezit cevherlerine sahip olan Türkiye’de
1994’ten itibaren ihracat her kademede artýþ
sürecine girdi. 

Ülkenin sanayide ulaþtýðý aþamayý ve geliþmiþlik
düzeyini göstermesi bakýmýndan önemli bir alan olan
demir - çelik sanayii de gerekli teknolojik atýlým
yapýlamasa da döküm ve boru alt kollarýnda önemli
aþama kaydetti. Bir anlamda ülkenin gerçek loko-
motif sektörü olan makine imalat sanayii, 1994
yýlýndan sonra hýzla yükselen bir grafik çizdi.

Ýstanbul Sanayi Odasý’nýn verilerine göre 1991-
1996 döneminde KOBÝ’lerin istihdamdaki paylarý
da %25 oranýnda artýþ gösterdi. Ayný dönemde
büyük iþletmelerdeki artýþ %10 kadarken
KOBÝ’lerin sayýsý tüm iþletmelerin %99’undan
fazlasýný oluþturacak kadar arttý. Deðiþim ve yeni-
liklere uyum kabiliyeti kazanan KOBÝ’ler, ihracat-

ta %9 pay alýrken 1997 yýlýnda kredilerden %5
kadar pay alarak ülkenin sanayileþmesinde yeni bir
itici güç oldular. 

6 Mayýs 1998 tarihli Resmi Gazete’de yayýnlanan
‘Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Teþvik Fonu
Esaslarý Hakkýnda Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin
Teblið’de yatýrýmlara saðlanacak destek unsurlarý
þu þekilde sayýldý:

Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnasý
Yatýrým indirimi
Ýthalde katma deðer vergisi ertelemesi
Vergi, resim ve harç istisnasý
Enerji desteði
Arsa tahsisi
Fondan kredi tahsisi

Bu destek unsurlarýndan yararlanacak yatýrýmlar
ise þöyle sýralanýyordu:

Elektrik enerjisi üretim yatýrýmlarý
Altyapý yatýrýmlarý
Yap-iþlet ve Yap-Ýþlet-devret modeli çerçe-
vesinde yapýlacak yatýrýmlar
Ar-Ge, tasarým, yeni ürün ve model geliþ-
tirmeye yönelik yatýrýmlar
Çevre korumaya yönelik yatýrýmlar
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca belir-
lenen öncelikli teknoloji yatýrýmlarý
Gemi ve yat inþa yatýrýmlarý
Tersane yatýrýmlarý
Teknopark, biliþim teknolojisi, eðitim, saðlýk,
turizm ve haberleþmeye yönelik yatýrýmlar
Modernizasyon, kalite düzeltme, yenileme,
darboðaz giderme, entegrasyon yatýrýmlarý
Yüksek teknoloji gerektiren, katma deðeri
yüksek yatýrýmlar

Atölyeden Entegre Tesislere
Orman sanayiine yapýlan yatýrýmlar sonucu, XIX.
yüzyýlda Türkiye’de atölye üretimlerinin ortaya çýk-
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týðý mobilyacýlýk, 30’lu yýllardakine benzer bir
geliþimi 80’li yýllarda da gerçekleþtirdi ve büyük
ölçekli iþletmelerde sayýsal artýþ kaydedildi. 1990’lý
yýllarda 70 milyon dolarlýk ihracat hacmine ulaþan
sektör, kökenleri sektörün ilk oluþtuðu yýllara
dayanan Kelebek Mobilya, tasarým, ürün ve
teknoloji geliþtirme ve üretim standartlarýnda çað-
daþlýk kriterlerini yakalayýp dünyaya yayýlan
Nurus, 1950’li yýllardan beri faaliyat gösteren
Ýstikbal, sektöre daha sonra katýlýp tüketici beklen-
tilerini karþýlamada yenilikçi çözüm yollarý yaratan
Tepe Mobilya ve Koleksiyon gibi kuruluþlarla
geliþti. Türkiye mobilya üretiminin %30’a yakýnýný
gerçekleþtiren Ankara bölgesi onu izleyen Ýstanbul,
Ýzmir ve Anadolu kentleriyle birlikte, 1970’li yýl-
lardan itibaren küçük ve orta ölçekli üreticilerin
entegre sanayi sitelerinde toplanmaya baþla-
malarýyla yýllar itibarýyla deðiþim gösteren iç ve dýþ
talebe yanýt vermekte zorlanmadý. 

Ulusal Savunma Sanayii
Jeopolitik olarak dünyanýn en istikrarsýz böl-
gelerinden birinde bulunmasý, Türkiye’nin savunma
sanayii ihtiyacýný sürekli artýran bir faktör oldu.
Milli Savunma Bakanlýðý’nýn bu ihtiyacý karþýla-
maya yönelik olarak belirlediði devletçi politika,
1980’den itibaren deðiþti. Yerli ve yabancý özel
sektöre açýk, dinamik, ihracat potansiyeline sahip,
teknoloji geliþimine kolay adapte olabilen, mütte-
fik ülkelerle dengeli bir iþbirliði saðlayabilen,
deðiþken politik ortamdan etkilenmeyen bir savun-
ma sanayii politikasýnýn devreye girmesi, hem dýþa
baðýmlýlýðý hem de stratejik riskleri azaltan bir
tablo yarattý. 

Ýç ve dýþ tehlikelere karþý sürekli güçlü bir ordu
bulundurmasý gereken Türkiye, çevresindeki ülke-
ler arasýnda en çok savunma sanayii ithalatý yapan
ülke olmasý itibarýyla, sadece kamu sektörüne

General Electric ile TUSAÞ ortaklýðý olan TEÝ, Türk

hükümetinin ‘F-16 projesi’ kapsamýnda uçak sanayii kurmak

istemesi ile baþladý. %54’ü Türk hükümetinin, %46’sý

General Electric’in olan uçak motoru sanayiinin temeli 1985

yýlýnda atýldý. O zamanki kuruluþ hedefi F-16 uçaklarýnýn

motor montajýný ve sadece 12 tane seçilmiþ parçanýn üretimi-

ni yapmaktý. GE bu kapsamda Türkiye’ye gerekli teknolojiyi

ve yönetim tekniklerini getirdi. 

Þu anda kuruluþ yýllarýndaki hedefler çok aþýlmýþ vaziyette.

Yýllýk satýþýmýz 85 milyon dolara ulaþtý. Bunun çok büyük bir

kýsmý ihracat. Üretilen parça sayýsý 300’ün üzerinde. Bütün

Havacýlýk Sanayii
KÜRÞAT ÖZKAN
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Boeing ve Airbus uçaklarýnda kullanýlan çok kritik motor parçalarý tek kaynak

olarak Türkiye’de yapýlýyor. 

Küreselleþmedeki bir sonraki adýmýmýz da sadece dünyanýn pek çok ülkesinde

üretilen mal ve hizmetleri kendi portföyümüze katmak deðil, ayný zamanda buralar-

daki entelektüel sermayeye ulaþmak. Bu yatýrým için Türkiye’nin seçilmesinin en

büyük sebebi, geldiðimizde görüþtüðümüz insanlarýn, özellikle Tübitak yönetimin-

dekilerin çok açýk fikirli olmasýydý. Çok esnek düþünebilmeleri ve hýzla hareket ede-

bilmeleri General Electric’i çok etkiledi. Bunun Türkiye’ye faydasý þudur: Uçak

motoru parçasý imalatý yaptýðýnýz zaman bunun ham malzemesi yurtdýþýndan gelir.

Siz yönetim bilginizi bunun üzerine ekler ve ihraç edersiniz. Yurt dýþýndan gelen

maliyetleri çýkardýðýnýz zaman burada oluþturduðumuz net katma deðer %20-30

civarýndadýr. Burada bir mühendislik hizmeti üretip, ihraç ettiðiniz zaman ise oluþ-

turduðunuz net katma deðer hemen hemen %100’e yakýn olur. Bu ekonomik

katkýsý. Diðer büyük fayda ise bilginin burada üretilmiþ olmasý. Yani bilgiyi dýþardan

transfer etmek yerine, dünyada bu sektörde iþtigal eden bütün fabrika ve kurumlara

siz satmýþ oluyorsunuz. Mühendislik bilgi ve becerilerinin oluþmasýnda katkýda

bulunuyor. Üniversitelerle, Tübitak’la global bir þirketin teknolojik iþbirliði yap-

masý, o kurumlar için de önemli bir tecrübe oluyor.

Türkiye, F-16 uçaklarýnýn alýmýna karar verdikten sonra bu uçaklarýn ve motor-

larýnýn Türkiye’de maksimum yerli katký ile yapýlmasýný benimsedi. Bu çerçevede

Ankara ve Eskiþehir’de tesisler kuruldu. Uçak ve buna baðlý motor sanayii için

teknolojinin en uç noktasý gerekmektedir. Bu son derece ileri teknoloji ülkemize

kademe kademe transfer oldu. 1985’ten itibaren baþlayan motor montajý ve daha

sonraki motor parçalarýnýn imalatý çok büyük bilgi birikimi yarattý. Bu alandaki Ar-

Ge faaliyetleri de mühendislik faaliyetlerinin geliþmesi bakýmýndan önemli bir katký

yaptý. Þirketin 2001 yýlý cirosu 85 milyon dolar oldu ve bunun 74 milyon dolarlýk

bölümü tamamen ihracata yönelikti. Üretiminin %90’ý ihracata yönelik olan þirket

uluslararasý alanda gerek ABD, gerek Avrupa’daki diðer üreticilerle kýyasýya reka-

bet içinde. Þu anda 300’den fazla motor kaleminde dünyadaki tek üretici konu-

munda bulunan ve sürekli olarak hem teknolojiye hem insana yatýrým yapan TEÝ

gerek ulusal gerekse uluslararasý alanda birçok ödülün sahibi.

Kendi Uçaðýný 
Kendin Yap
TAYFUN MUTLU



baðlý olmaktan kurtulunca, ana sistemlerinin
%21’ini iç piyasadan karþýlayabilme olanaðýna
kavuþtu. 

1980’li yýllara kadar optik malzemelerde Lamaþ,
roketatarlarda Mes ve savunma sanayii deyince ilk
akla gelen Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kuru-
luþlarla sýnýrlý olan sektör, MKE kuruluþlarýnýn þir-
ketleþmesi, Kýbrýs Barýþ Harekatý sonrasý uygu-
lanan ambargonun sonucu olarak kurulan
Aselsan’la yeni bir ivme kazandý. Askeri elektro-
nik araçlarýn geliþtirilmesi ve üretiminde örnek
gösterilen bir baþarý kazanan Aselsan’ý, havacýlýk
ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren ve ayda altý
F-16 savaþ uçaðý üretme kapasitesine ulaþan
Tusaþ, F-16 motorlarý üreten TEÝ, Stinger projesi
kapsamýnda roket motor ve parçalarý üreten
Roketsan, sivil amaçlý telekomünikasyon üretimi
de olan Teletaþ ve Testaþ izledi. 

Milli Savunma Bakanlýðý’nýn 3763 sayýlý kanun
uyarýnca sinai güvence seviye belgesi verdiði kuru-
luþlar da bu alana yönelince, Hema, MAN,
Otomarsan, Otokar, Metis, STFA, Barýþ, Aydýn-
Amet, FNSS/FMC-Nurol, Transvaro, Marconi,

Mikes gibi yerli ve yabancý ortaklý firmalar savun-
ma sanayiinin özel sektör ayaðýný oluþturdu.

Döküm Sanayi
Anadolu’nun tarih öncesine uzanan dökümhaneci-
lik geleneði, Cumhuriyet’in sanayi anlayýþýnda da
önemli bir yer tuttu. 1950’li yýllardaki makine-
leþme hareketinde duyulan döküm sanayii ihtiyacý,
planlý kalkýnma döneminde hýzlý bir geliþim göster-
di. 70’li yýllarda Odöksan, Demisaþ, Trakya
Döküm, Döktaþ, Toprak gibi büyük tesisler devreye
girdikten sonra, 1980’li yýllarda ihracata dönük
bir yeniden yapýlanma yaþandý. Günümüze yak-
laþtýkça, geliþmiþ ülkelerdeki yaþam standart-
larýnýn yükselmesi sonucu, yatýrým geri dönüþünü
uzun vadede saðlayan döküm sanayiinde düþük
maliyetlerle üretim yapabilen Türkiye’nin önemli
bir rekabet avantajý oluþtu. Bunun sonucunda
döküm sanayii üretimi 1998 yýlý baþýnda bir mil-
yon ton sýnýrýna geldi. 

Un Sanayi
1990’larýn sonuna doðru ihracat oranýnda zirveye
çýkan bir baþka sektör de un sanayii oldu. Modern
deðirmencilik ve unlu ürünler olarak iki ayaðý olan
un sanayii, Türki cumhuriyetlerin de pazarlama
aðýna girmesiyle önemli bir ihracat dalý haline geldi.

Eczanede Baþlayan Sanayi
Cumhuriyet öncesi ilk olarak eczanelerde baþlayan
ilaç üretimi, laboratuvarlar ve fabrikalarýn kurul-
masýyla bir sanayi dalýna dönüþtü. 1925 yýlýnda
sayýlarý 30’u geçmeyen müstazhar, þurup ve
damlalardan oluþan sektör büyük çapta ithalata
dayalýydý. 1919’da kurulan Abdi Ýbrahim labo-
ratuvarý 1928’de çýkan kanunla rekabet ortamý
buldu ve geliþti. Onu izleyen ve 2. Dünya Savaþý
sonrasýnda üretime geçen ilaç endüstrisinin öncü-
leri, savaþ sonrasý ortamýnýn yüksek talebini karþý-
maya yönelik faaliyet gösterdi. Bunlardan biri de
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1944 yýlýnda üretime baþlayýp, kaliteye gösterdiði
titizlikle ün kazanan Dr. Nejat Eczacýbaþý labo-
ratuvarýydý. Bu iki öncüden Abdi Ýbrahim, Türki-
ye’nin ilk antibiyotik hammadde üreticisi olan
Ansa’nýn, Dr. Nejat Eczacýbaþý ise Türkiye’nin ilk
modern ilaç fabrikasý sayýlabilecek Eczacýbaþý’nýn
kurucusu oldular. 1970’li yýllardaki istikrarsýz
ortam bu sektörde faaliyet gösteren Abbott, Squibb,
Carlo-Erba, Farmitalia gibi yabancý kuruluþlarýn
kaçmasýna, yatýrýmlarýn durmasýna sebep oldu. 

Dýþa açýk, serbest rekabete dayalý, liberal poli-
tikalarla birlikte 1980’li yýllarýn ikinci yarýsýnda
ise bu sanayi dalý tekrar canlandý. Böylece sektör
Türkiye’nin ilaç ihtiyacýnýn %90’ýný karþýlar ve
ihracat yapar duruma gelmekle kalmadý, 1984-
1996 yýllarý arasýnda 642 milyon dolarlýk yatýrýma
da sahne oldu.

G
eleneksel üretim biçimlerinden Dr. Nejat Ezca-

cýbaþý’nýn öncülüðüyle sanayileþen seramik üretimi,

Anadolu’da binlerce yýllýk geçmiþe dayanan bir

zanaatti. 2. Dünya Savaþý yýllarýnda Türk kahvesi içmek için

gerekli fincanlarý ithal edemez olunca, Eczacýbaþý Kartal’da

fincan üretecek bir tesis kurdu. Tesis zaman içinde sofra ve süs

eþyasý da üreterek büyüdü. 1950’li yýllarda güçlü bir sanayi

kolu olmaya baþlayan seramik üretimi, Ýbrahim Bodur

öncülüðünde kurulan Karo Seramik, Þakir Kesebir öncü-

lüðünde kurulan Tuzla fabrikasý ve Sümerbank’ýn Bozüyük ve

Yýldýz porselen fabrikalarýyla arttý. Ýbrahim Bodur’un 1957

yýlýnda Çan kasabasýnda kurduðu Çanakkale Seramik AÞ’yi

Kalebodur Seramik Sanayi ve diðer Kale kuruluþlarý izledi.

Ayný yýllarda o ve Eczacýbaþý, Sümerbank Bozüyük fabrikalarý

duvar karosu üretimine baþladý. 

60’lý yýllara kadar ithal edilen seramik saðlýk gereçleri ve izo-

latörler de bu tarihten sonra sektördeki firmalar tarafýndan

üretilmeye baþladý. Elektriksel seramik üretimi de 1969 yýlýn-

da Kaleporselen ile baþladý. Özellikle 80’li yýllarda hýzlý bir

büyüme gösteren sektör, dünya toplam üretiminin %5’ini

gerçekleþtirir duruma geldi ve ihracatta dünya sýralamasýnýn

ilk sýralarýna çýktý. 

Gelenekten
Güncelliðe
Seramik
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Güneydoðu Asya Krizi
Güneydoðu Asya’da baþlayan krizden önce fazla
etkilenmeyen Türkiye ekonomisi 1997’de kriz
Rusya’ya sýçrayýnca etkiyi hissetti. Geliþmekte olan
ülkelerin piyasalarýnda yaþanan güven bunalýmý,
özellikle az geliþmiþ ülkelerden fonlarýn çekilmesi
Türkiye’yi de etkiledi. Türkiye üretimde ve ihracat
finansmanýnda büyük miktarda dýþ kaynak kul-
landýðý için önemli bir kaynak sorunuyla karþý
karþýya geldi. Dýþ kaynak bulamayan yatýrýmcýlarýn
iç piyasaya yönelmesiyle oluþan talep artýþý, liki-
tide sýkýntýsý baþlattý. Faizler ve borçlanma
maliyetinin yükselmesi, borsada yabancý yatýrým-
larýn azalmasý, ekonominin yüksek faiz açmazýna
girmesi gibi nedenler yatýrýmlarýn yavaþlamasýna,
özellikle Anadolu’daki KOBÝ’lerin ciddi sýkýntýlar
yaþamasýna neden oldu. 

Son dönemde hýzla büyüyen tekstil sektörü kaynak
sýkýntýsýna düþerek krizden çok etkilendi. Otomotiv
ve yan sanayii bunu izledi. Bu dönemde Laleli
piyasasýnda gerçekleþen bavul ticaretinin önemli
bir paya sahip olduðu ihracat gelirleri azalýnca
ülkede yaþanan siyasi istikrarsýzlýkla birleþen kriz,
uzun vadeli ve planlý önlemlerin alýnmasýný
güçleþtirdi. 

IMF denetimi
Krize ilk ciddi müdahele 1999’da IMF ile yapýlan
yakýn izleme anlaþmasýyla geldi. Bu durum ekono-
mide ciddi bozukluklarýn olduðu yönünde bir iþaret
idi. O yýllarda kamu kesimi borçlanma gereksinimi
GSMH’nýn %10’u düzeyine ulaþmýþ, borç stoðu
milli gelirin %60’ý düzeyine yaklaþmýþ, enflasyon
%70 düzeylerinde seyrediyordu. Reel faizin de
%30-35 oranlarýnda olmasý, tüm ekonomik
göstergelerin olumsuz olduðunu gösteriyordu.
Türkiye ileri kapitalist ülkelerin yaþadýðýndan fark-
lý bir kriz ortamýna sürükleniyordu. Diðer ülkeler
sermayenin organik birleþimindeki deðiþimlere
baðlý olarak aþýrý birikim krizi yaþarken, Türkiye

geri kalmýþlýðýn ve merkezi kanamanýn krizini
yaþýyordu. Verimsiz alt yapý ve ekonominin bu
alanlarda ilerlemesi büyük bir kayýtdýþý sektör
oluþturmuþtu. Bu durum hem maliyet enflasyonunu
hem de vergi gelirlerinin artýrýlamamasýna baðlý
talep enflasyonunu tetikledi. Rekabetten uzak
piyasa yapýlarý içinde korunan üretici ve fiyat
belirleyici davranýþ kalýplarý verimsiz yapýlar
üzerinde yaygýn rant alanlarý oluþturduðundan,
enflasyonun da önü alýnamadý. Ekonomi hýzla da-
raldý ve dengeler bozuldu. %35’lik enflasyon hede-
fi ile çýpalanan döviz, denetlenemeyen enflasyon
karþýsýnda aþýrý deðerlenmiþ para ya da baskýlan-
mýþ döviz kuru yapýsý yarattý. Ýthalat yükseldi, cari
açýk büyüdü. 

Marmara Depremi
1990’lardan sonra sanayi aðýrlýklý bir geliþme
sürecine giren Sakarya, kriz altýndaki ülkeye
büyük bir darbe daha vuran Marmara depre-
minden en çok etkilenen bölge oldu. Türkiye’nin en
cazip sanayi yatýrým alanlarýnýn baþýnda gelen
Sakarya, organize sanayi bölgelerinde pek çok fab-
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Krizler bir yerde fýrsattýr. Ama bilinçli olmak lazým. 1994’te Vestel’i satýn aldýðýmýz

vakit ilk yaptýðým iþ Ar-Ge’yi tamamen yenilemek oldu. En büyük üreticiler

Kore’de, Tayvan’da, Çin’de olduðundan hemen Uzakdoðu seyahatine gittim. 380

bin televizyon üretiyorduk. 30 milyon dolar civarýnda televizyon ihracatý vardý.

Rakip firmalar ise bizim ürettiðimizin on katýný üretiyordu. Rekabet þansýmýn hiç

olmadýðýný gördüm. 1995’teki ilk hedefimiz kapasitemizi artýrmak oldu. O yýl 600

bin televizyon sattýk. Ýftiharla söyleyebilirim ki, Vestel Þirketler Grubu þu anda

dünyanýn en büyük üreticisi durumunda. Dünya televizyon üretiminin %5’i bu çatý

altýnda üretiliyor. Dünyada 7 milyon kapasiteye sahip tek firmayýz. Biz hem kendi

markamýzý satýyoruz hem de dünyanýn en iyi markalarýný üretiyoruz. Bugün ayda

600 bin televizyon üretip, bunun %95’ini satýyorsak bu bizim kara kaþýmýz kara

gözümüz için olmuyor. Bu fabrikada 400 çeþit televizyon üretiliyor. Her ülkenin

kendisine has vericisi, alýcýsý, sistemi var. Ve biz her ülkeye cevap verebilecek

altyapýya sahibiz. Ýþte Ar-Ge’nin faydasý da bu. Þu anda elektroniðin beþiði Silikon

Vadisi, ama dijital teknolojinin beþiði de Ýngiltere. 2005 yýlýndan sonra televizyon

yayýnlarý tamamen dijital olacak. Bugün dijital televizyonda yapýlmasý gerekenlerin

çalýþmalarý baþlamýþ, ilk sipariþler alýnmýþ durumda. 17 bin çalýþanýmýzla krizde bile

büyüme hýzýmýzý devam ettirdik. Ýhracatýmýz olmasa, iç pazara kalsaydýk bu yapýyla

çalýþmak mümkün olmazdý.

Krizde Büyüme
AHMET NAZÝF ZORLU

Krize Çare
SALÝM ÇOKYÜRÜR

Babam yýllar önce, Akþehir’den soba alýp satýyordu. Markasý, ‘Savaþ’ olan sobalar.

Sonra krediyle alamaz olunca, kendi üretmeye karar vermiþ ve adý da ‘Savaþan’

olsun demiþ. Eskiþehir’den, Bursa’dan soba malzemesi getirerek ve sac aksamýný da

kendi atölyesinde üç kiþiyle yaparak 1972’ye kadar gelmiþ. 

1988’de Adana çevre yolunda, kendi emaye tesisimizi kurduk. Fýrýnýmýz var.

Emayemiz var. Presimiz var. Baþladýk mutfak eþyasý yapmaya. 1995’e geldik. Ýç

piyasada daralma olunca malýmýzý dýþarýda satma olanaklarýný araþtýrdýk.

Makedonya’da baþka bir Türk firmasýnýn daha kalitesiz malýný görünce cesaret

geldi. Ýlk malý oraya gönderdik. Sonra Mýsýr’a, Afrika’ya, Macaristan’a, Fransa’ya,

Ýtalya’ya derken bir numaralý ihracatçý olduk. Bugün üretimimizin %90’ý mutfak

eþyasý ve tamamýný yurt dýþýna satýyoruz.

Endonezya, Singapur, Malezya ve

Hong Kong’da yaþanan para krizi tüm

dünya borsalarýný etkiledi.
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rika ve firma üretime geçmiþ, binlerce kiþiye istih-
dam alaný yaratmýþtý. 

KOBÝ’lerin de sanayide önemli bir yer tuttuðu
bölgede büyük sanayi kuruluþlarýna yan sanayi
imalatý yapan, geliþmiþ teknoloji birikimine sahip
birçok KOBÝ, Sanayi Bakanlýðý’nýn katkýlarýyla
oluþmuþ sanayi sitelerinde faaliyet gösteriyordu.
Bölgede depremden zarar gören 248 sanayi
tesisinin toplam zararý 309 milyon dolar oldu.

Milli gelirde deprem dolayýsýyla bir anda 10 milyar
dolarlýk bir gerileme meydana geldi ve bu durum
diðer mevsimsel þartlarla ve iþ kayýplarýyla bir-
leþerek arttý, turizm gelirlerinin de gerilemesine ve
bu alandaki sanayi yatýrýmlarýnýn askýda kalmasý-
na sebep oldu. Türkiye bir yandan insan gücü kay-
naklarýný artýrýrken, bir yandan da ileri teknoloji
alanlarýna yatýrým yapmak suretiyle uç ürünler
üretimini desteklemek ve böylece katma deðeri
yüksek ürünler üretimine doðru sanayi tabanýný
deðiþtirmek mecburiyeti ile karþý karþýya kaldý.

ÝMKB’nin Geliþim Takvimi
1991 Ocak ayýnda bileþik endekse ek olarak mali
ve sýnai endekslerin hesaplanmaya baþlandýðý
ÝMKB, Ekim ayýnda Dünya Borsalar Federas-

yonu’na (WFE) tam üye olarak kabul edildi. Ýki yýl
içinde Rüçhan Hakký Kupon Pazarý ve Yeni Hisse
Pazarý’ný kuran, Tahvil ve Bono Piyasasý Repo-Ters
Repo Pazarý’ný faaliyete baþlatan kurum, Sermaye
Piyasasýnda kamunun aydýnlatýlmasý amacýyla
Özel Durumlarýn Kamuya Açýklanmasýna Ýliþkin
Teblið’in yayýmlanmasýndan sonra SEC (U.S.
Securities and Exchange Commission) tarafýndan
yatýrým yapýlabilir yabancý borsa olarak da tanýndý.
Çaðýn gereklerine uyarak bilgisayarlý alým-satým
sistemine ve piyasa bilgilerinin TRT tarafýndan
teletext sistemi üzerinden yayýnlanmasýna geçildik-
ten sonra daha geniþ kitlelerin ilgi alanýna giren
ÝMKB, 1995 yýlýnda Bölgesel Pazarlar ve Toptan
Satýþlar Pazarý’ný oluþturdu ve SEC tarafýndan bu
kez de güvenilir saklama kuruluþu olarak tanýndý.

ÝMKB, yeni binasýna taþýndýktan sonra Japon
Aracý Kurumlar Birliði (JSDA) tarafýndan da
yatýrým yapýlabilir yabancý borsa olarak tanýndý,
Uluslararasý Menkul Kýymetler Serbest Bölgesi
faaliyet ruhsatý aldý ve gerek çeþitli yabancý bor-
salarla gerekse yabancý yatýrým ve finans kuru-
luþlarýyla iliþkiye geçti. 

Sermaye Piyasasý Kurulu’nun, bankalara, 2 Ocak
1997 tarihinden geçerli olmak üzere, hisse senet-
leri piyasasý iþlemlerini kuracaklarý veya devrala-
caklarý bir aracý kurum üzerinden gerçek-
leþtirmeleri zorunluluðu getirmesiyle sektörde
görülen yeniden yapýlanma sonrasýnda ÝMKB,
Güneydoðu Avrupa Sermaye Piyasalarý Arasýnda
Ýþbirliði Projesinin lideri olarak çalýþmalara
baþladý. Ardýndan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii
Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý
(KOSGEB) ile ve Ýstanbul Sanayi Odasý ile iþbirliði
protokolleri yapýldý.

2000 Haziran’ýnda ÝMKB’de iþlem görmekte olan
ve gerekli kriterleri saðlayan þirketler FTSE All-

Türkiye’de serbest piyasanýn

simgesi Tahtakale 
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Türk sanayiinin kurulu düzeninin yaklaþýk %15’i Ýzmit Kocaeli

civarýndadýr. Hatta üretim deðeri olarak bakýlýrsa daha da yük-

sektir. Deprem, oradaki fabrikalarýn hepsini etkiledi. Oradaki

iþgücü sosyal olarak çok ciddi bir facia yaþadý. 200 bin konut otu-

rulamaz hale geldi. Bu, sayýsý milyona varan insanlarýmýzýn depre-

mi þu veya bu þekilde hissettiklerini gösterir. Evlerini kaybettiler,

ailelerini kaybettiler ve çalýþma güçlerini kaybettiler. 

Üretim iki yönden duraklamaya uðradý. Tesisler zarar gördü ve

facianýn arkasýndan gelen oluþumlarla iþ yerlerine gidemez hale

geldiler. Bütün düzenleri bozuldu. Bu sosyal yara Türkiye’nin üre-

tim gücünü de etkiledi. Mesela TÜPRAÞ ciddi bir yangýn geçirdi ve

Ýzmit rafinerisi durdu. Bir sene süren yatýrým ve tamiratla ancak ken-

disine gelebildi. Aþaðý yukarý 130 fabrika zarar gördü. Hepsinde bir

ila altý ay arasý rehabilitasyon yapýlmasýný gerektiren hasarlar oluþtu. 

Yöre Türk sanayiinin her kesiminden örneklerle dolu olduðundan,

hem o yýlýn katma deðerinden kaybettik ve milli gelirde düþüþ oldu,

hem de varlýk kaybý oldu. Türkiye’nin milli

geliri dýþýnda bir de ölçülebilir varlýðý var. Bu

varlýk sadece altyapý veya tesisler deðil, insan

varlýðý da. 

Türkiye’nin milli gelirinin belki de %10’u nis-

petinde bir varlýk düþüþü yaþandý. O günlerde

bu konuda çok tartýþma oldu. Kimileri 5 milyar

dolar kadar varlýk kaybý olduðunu söyledi. Ben

TÜSÝAD baþkaný olarak 15 milyardan aþaðý

olmadýðýný dile getirdim. Çeþitli ölçümler yapýl-

maya çalýþýldý. Türkiye’nin ondan sonraki 2-3

yýlýný etkileyecek bir varlýk kaybý geçirdiði

kesindi. Dolayýsýyla 1999 yýlýndaki krizi esas

itibarýyla depreme baðlýyorum.

Deprem Etkisi
ERKUT YÜCAOÐLU
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World (Dünya) Endeksine dahil oldu. Ayný tarihte
Hisse Senetleri Piyasasý Alým-Satým Sistemi’ne
uzaktan eriþebilen kurum sayýsý da 98’e ulaþtý.

Yeni Yüzyýla Girerken Türkiye
Baþbakanlýðýn 14 Aðustos 1999 tarihli genelgesi
uyarýnca kurulan özel ihtisas komisyonlarýnýn hazýr-
ladýðý raporlar, sekizinci BYKP hazýrlýk çalýþmalarý-
na ýþýk tutmak ve toplumun çeþitli kesimlerinin
görüþlerini plana yansýtmak üzere hazýrlandý. 

Sekizinci BYKP ile istikrar içinde büyümenin
saðlanmasý, sanayileþmenin baþarýlmasý, ulus-
lararasý ticaretteki payýn yükseltilmesi, piyasa
ekonomisinin geliþtirilmesi, ekonomide toplam ve-
rimliliðin artýrýlmasý, sanayi ve hizmetler aðýrlýklý
bir istihdam yapýsýna ulaþýlmasý, iþsizliðin azaltýl-
masý, saðlýk hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi,
sosyal güvenliðin yaygýnlaþtýrýlmasý, sonuç olarak
refah düzeyinin yükseltilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý
hedeflendi, ülkenin hedefleri ile uyumlu olarak yeni

Arçelik 90’lý yýllarda ürün ve üretim teknolojilerinde Ar-Ge faaliyetlerine yatýrým

yapmaya baþladýktan sonra 35 milyon dolar civarýnda olan ihracat hacmini bugün

400 milyon dolarýn üstüne çýkarmýþtýr. Ulaþýlan bu hacim yaklaþýk on yýllýk bir

sürede on kattan fazla bir artýþý ifade etmektedir. Arçelik bugün 5 kýtada 79 ülkeye

ihracat yapabilmekte, her ülkenin müþteri isteklerine ve standartlarýna uygun bir

üretimi gerçekleþtirebilmektedir. Marka tanýnmýþlýðýný artýrarak, daðýtým aðlarýna

hakim olarak ve satýþ sonrasý servis hizmetlerini geliþtirerek kâr marjlarýný da yük-

seltme baþarýsýný göstermektedir. Arçelik bugün ihracat yaptýðý ülkelerdeki milyon-

larca müþterisine ulaþabilecek, onlarýn isteklerine cevap verebilecek lojistik hizmet-

lerini de gerçekleþtirmektedir. Arçelik ulaþmýþ olduðu seviye ile artýk Avrupa’da

marka, daðýtým aðý ve tesis satýnalma seviyesine gelebilmiþtir. Bütün bunlarý gerçek-

leþtirirken yüzelli yýldýr bu konuya yatýrým yapmýþ, insan yetiþtirmiþ, sistemlerini

kurmuþ, halký belirli bir zenginlik seviyesinde geliþmiþ toplumlarla rekabet etmek-

tedir. Üstelik politik istikrarsýzlýðýn ekonomiyi doðrudan etkilediði, sürekli iniþ

çýkýþlarla geçen son elli yýl içerisinde bu baþarýlar elde edilebilmiþtir. Biz sana-

yileþmiþ toplumlara nazaran çok geç baþlamýþ olmamýza raðmen onlarla baþa baþ

rekabet edebilecek seviyeye ulaþtýk. 

Beko ve Arçelik ayný fabrikada üretiliyor ama Beko’nun söyleniþi daha kolay

olduðundan yurtdýþýnda Beko markasýný kullanýyoruz. Avrupa’da birçok ülkede var-

lýðýmýzý hissettirmekle birlikte en yüksek pazar payýna Ýngiltere’de ulaþtýk.

Ýngiltere’deki % 14’lük pazar payý Avrupa ölçülerine göre çok yüksek bir orandýr.

Dünyaya Marka Sunmak
MEHMET ALÝ BERKMAN
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politikasý güden Beko ve

Arçelik dünya piyasalarýnda.



Pamukla iþtigal eden insanlarýn aklýna fabrika deyince hep iplik fabrikasý gelir. 1994

krizi Kahramanmaraþ’ta ciddi bir yatýrým patlamasýna sahne oldu. Krizden menfaat

saðlandý bir anlamda. 1994’te dolarýn 13 bin liradan 40 bin liraya çýkmasý dünya

pamuk fiyatlarýnýn iki kat artmasý, elinde pamuk bulunduran insanlarý bir anda zen-

gin etti. Gümrük Birliði sürecinde tekstil sektörünün hýzla geliþeceði beklentisiyle

elde biriken sermaye tekstil sanayiine yönelik yatýrýmlara kanalize edildi. O

dönemde finansman imkanlarý da bir anda geliþti. Leasing þirketlerinin genel

müdürleri haftada bir Kahramanmaraþ’a geliyordu. 1995-1997 arasý iplik üreticisi

firmalar Almanya’da, Ýsviçre’de, hatta Uzakdoðu’da Kahramanmaraþ için özel

turlar düzenlemeye baþladýlar. Bugün 65 tane iplik fabrikasý var. Dünyada baþka bir

örneði yok. Sanayileþme bir süreçtir. Kahramanmaraþ o süreci çok hýzlý yaþadý. Tam

hazmetti mi? Hazmetti, ama siyasi ve ekonomik istikrarýn saðlanmasýyla tekrar bir

yatýrým hamlesi baþlayacaktý.

Kahramanmaraþ Ýpliði
MEHMET BALDUK

1994 ile Kasým 2000 ve Þubat 2001 ekonomik krizlerinin Kayseri sanayicisi

üzerindeki etkileri çok farklý oldu. 1994 krizinden sonra çabuk toparlandýk. Talepte

uzun boylu bir daralma olmadý. Bazýlarý büyük sýkýntýya girdi, bazýlarý yatýrýmý ter-

cih etti. Yatýrým yapanlardan özellikle banka kredisi kullananlar, ileri yýllarda, çok

sýkýntý çekti ama vatandaþýn gelirinde de büyük bir azalma olmadý. Fabrikalar iþçi

çýkartmadý, ekonomi kendisini çabuk toparladý. 1995’te %8, 1996’da %7,1 ve

1997’de %8 büyüdük. 2001 ve 2002 krizlerinde ise durum çok farklý oldu. Aslýnda

bu kriz 1997’de baþladý. O dönemki yöneticiler, asýl krizin 1998’de olacaðýný ve

Uzakdoðu’da baþlayan dalganýn Rusya’dan sonra bizi vuracaðýný söylemiþlerdi. Bu

süreçte, yoðun kredi kullanmamayý, öz kaynaklarýmýzla yetinmeyi hedefledik.

Sonuçta; %20-25’lere varan bir küçülme ile atlattýk. Krizin etkileri halen devam

ediyor. Kayseri’de parasý olana bugün “Ýþ yapalým!” deseniz; “Deli miyim ben þimdi

yatýrýmýn sýrasý mý? Paramý bir gün dövizde, bir gün borsada, bir gün repoda deðer-

lendirir ve her gün en az %5 para kazanýrým!” der.

Kayseri’de Kriz
MUSTAFA ÇAPAR
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Kredi kullanýmý oldukça düþük illerden biri Konya. Buna raðmen geliþimini ciddi

anlamda artýran da bir il. Sanayiciler özkaynaklarýný en iyi þekilde deðerlendirdi. Þu

anda IMF’den, Dünya Bankasý’ndan çeþitli kaynaklar bekliyor durumda görün-

memizle beraber, aslýnda Türkiye’nin yeniden ayaða kalkabilmesine imkan saðlaya-

cak kaynak kendi içimizde var. Ama güvensizlik ortamýndan dolayý ekonomiye

kazandýrýlamýyor. Önemli olan bir güven ortamý meydana getirmek. Özellikle küçük

ve orta ölçekli sanayiciler için bu çok daha önemli. Konya’da sermayeden çok servet

vardýr. 90’lý yýllar servete deðil, sermayeye kayýþýn olduðu yýllardý. Ben inanýyorum

ki Türkiye’nin ihtiyacý olan finansman kaynaðý kendi içimizde var. Konya Sanayi

Odasý’na üye olan 1200 sanayiciye baktýðýnýz zaman, %70’e yakýný baba mesleðini

geliþtirmiþ ve hakikaten büyük sanayici olmuþ insanlardýr. Bu merhaleden geçip de

ciddi anlamda ihracatlarý olan ve ülkeye ciddi anlamda katma deðer saðlayan aile

þirketlerinin genel problemleri þudur: Bir evin büyüðü vardýr. O, þirketin yönetim

kurulu baþkanýdýr. Beraberinde kardeþleri, kardeþlerinin çocuklarý vardýr. Bunlar

farklý meslekler üzerine okumuþlardýr ve kendi þirketine uyum noktasýnda gerekli

eðitimi almamýþ, bir patron mantýðýnda iþ yapmaya devam eden insanlardýr. Ýste-

nilen profesyonellik saðlanamamýþtýr. Bu Konya’da ciddi bir problem. Ýkinci,

üçüncü nesile geçmiþ iþletmelerde yavaþ yavaþ bunlar aþýlýyor. Ancak profesyonel

yönetici noktasýnda ciddi sýkýntý var. 837 sanayici þu anda 28 bin kiþilik istihdam

yapýyor. %37’si profesyonel yönetici, %35’i de yetiþmiþ eleman arýyor. 

Konya ihracatýnýn büyük bölümünü Avrupa ülkelerine satýyor. Yüksek kalite ürün

üretebiliyor. Ancak teknik eleman sorunlarýyla boðuþarak yapýyor bunu.

Konya’dan Avrupa’ya
AHMET ÞEKEROÐLU



bin yýlda Avrupa Topluluðu ve dünya ile bütün-
leþme amaçlandý. Teknoloji alt yapýsýný öncelikle
yenilemek zorunda olan Türkiye’nin, doðru ve
uygun teknolojilerin seçilmesi konusunda ilke ve
hedefleri içeren yeni bir teknoloji politikasýný oluþ-
turmasýnýn gerekli olduðu DPT tarafýndan da dile
getirildi. 

2000 yýlýna geldiðinde Türkiye genel olarak bir
sanayi ülkesi görünümündeydi. Sanayinin %50’si
Marmara, %8.9’u Ege Bölgesi’nde yoðunlaþmýþtý.
Bu durum ülkede iç göçlerin sürmesine, iller ve
bölgeler arasýnda gelir daðýlýmýnda bozulmalar
meydana gelmesine ve ayrýca doðal afetlerden
büyük ölçüde etkilenme gibi sorunlarýn yaþanmasý-
na sebep oldu. Bu sorunlarýn giderilmesi için
sanayinin yeniden yapýlanmasý, sanayi yatýrým-
larýnýn coðrafi daðýlýmýnýn yeniden deðerlendiri-
lerek sanayi planlarýnýn yapýlmasý, sanayi bakýmýn-
dan geri kalan illerde yeni oluþumlara fýrsat veri-
lerek bu bölgelerde alt yapýlarýn kamu tarafýndan
karþýlanmasýnýn yararlý olacaðý düþünüldü.

Ne var ki, ekonomik istikrarsýzlýk giderek sanayi-
leþme sürecinden ve üretimden uzaklaþarak, rant
ekonomisine yönelmesine neden oldu ve rekabet
gücünü olumsuz yönde etkiledi. Bireysel çýkar ve
rantlarýn sosyal yararlarýn yüksek olduðu sektör-
lerde yoðunlaþmasý sonucu, reel ekonomi önemli
darboðazlarla karþý karþýya kalmayý sürdürdü.
Kaynaklar üretken, verimli ve istihdam yaratan
sektörler yerine kamu açýklarýnýn kapatýlmasýnda
kullanýldý. Geliþmekte olan veya geliþmiþ sanayi
ülkeleri her yýl GSMH bakýmýndan veya kiþi baþý-
na GSMH bakýmýndan gelirlerini artýrýrken
Türkiye’de Kiþi Baþýna Milli Gelir 3000 dolarýn
altýna indi. Ýhracat ve ithalat önemli ölçüde
hedefinden saptý, sanayi üretim endeksi %80’e,
sanayide kapasite kullaným oranlarý ise %70’e
kadar geriledi.

Bitmeyen Kriz
2000 yýlý sonlarýnda mali piyasalarda yaþanan
olumsuz geliþmeler, Türkiye için ilginç bir döneme
denk geldi. Fiilen bir istikrar programýnýn uygu-
lanmakta olduðu, enflasyonda düþüþ trendinin
yakalandýðý, bankacýlýk sisteminin yeniden yapý-
landýðý, cari açýða karþý mali önlemlerin alýndýðý,
IMF’nin programla ilgili olarak olumlu mesajlar
verdiði bir sýrada hem halk, hem siyasal irade, hem
de sanayici büyük bir þokla karþýlaþtý. 

9 Aralýk 1999 günü Hükümet, kamuoyuna IMF ile
standby anlaþmasý yaptýðýný açýkladý. Bir gün önce
beþ banka fona aktarýlmýþtý. Böylece bir buçuk yýl
boyunca döviz kurlarýný belirleyecek bir ana politi-
ka gündeme geldi. Program, çarklarýn tekrar iþler
hale gelmesi için kamunun borçlanma ihtiyacýný
azaltmayý hedefliyordu ve en temel özelliði Türk
lirasýna olan güvensizlik nedeniyle büyük dalgalan-
malar gösteren enflasyonu kontrol altýna almaktý.
Enflasyonu kontrol altýna almaya yönelik temel
enstrüman, kurlarýn belirli olmasýydý ve 1 Ocak
2000’de kurlar sabitlendi. 

Bu uygulamayla faizlerin süratle düþtüðü görüldü.
Bireysel krediler devreye girdi, þirketlerin borçlan-
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Bakanlar Kurulu, Egebank, Esbank, Yurtbank, Sümerbank ve

Yaþarbank’ý Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu’na devretti.
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ma maliyetleri azaldý ve iç talep arttý. Ýç talebe
yöneliþin ardýndan çok ciddi bir gerçek daha ortaya
çýktý: Programýn baþýnda ön görülen cari iþlemler
açýðýnýn 3.5 milyar dolar civarýnda olmasýna rað-
men ithalat patlamasýyla açýðýn 1993 krizindeki 6
milyar dolarýn bile üstüne çýkmasý. Türkiye’nin bu
sýrada ihracatý destekleyecek bir mekanizma bula-
madý ve enflasyonu düþürmeye yönelik baþarýlý
operasyonlar yapamadý. Konu, 29 Aðustos’ta ÝSO
Yönetim Kurulu, Meclis Baþkanlýk Divaný, Merkez
Bankasý Baþkaný, Hazine Müsteþarý ve Dýþ Ticaret
Müsteþarý’nýn katýldýðý ortak bir toplantýda
görüþüldü. Toplantýda herkes gerçekleri görür
durumdaydý ama elinde acil bir reçete olan yoktu. 

Önce 3.5 milyar dolar olan cari iþlemler açýðý
revize edildi. Açýk 7 milyar dolardý ve nereden
karþýlanacaðý sorusunun cevabý yoktu. Bu çaresiz-
lik önce mali piyasalarda sýkýntý baþlamasýna, sonra

faizlerin aþýrý yükselmesine, %80’lere fýrlamasýna
neden oldu. IMF yetkilileriyle yapýlan görüþmelerde
uzmanlarýn bu konudaki gerekçesi, kamunun
borçlanma ihtiyacýnýn azaltýlmasýna yönelik husus-
larýn çok geciktirilmesiydi. IMF, 1 Temmuz 2001’de
deðiþtirilecek olan sabit kur uygulamasýnýn erkene
çekilmesi önerisini gündeme getirdi ve mevcut prog-
ramýn sürdürülemez olduðunu ifade etti. Fakat bu

Tabii ki, ihracat yaparak krizi atlatmak mümkündür. Ama ihracat yapacak üretimi

yapamayacak durumda da olabilirsiniz. Örneðin krizsiz geçen 2000 yýlýnda Orta

Anadolu AÞ olarak, bizim ciromuz 92 milyon dolar civarýndaydý ve 55 milyon dolar-

lýk ihracat yapmýþtýk. Kriz altýndaki 2001 yýlý içindeyse ciromuzu 132 milyon dolara

çýkardýk ve 88 milyon dolarlýk ihracat yaptýk. Sermaya birikiminin yanýnda bilgi

birikimini, yüksek teknolojiyi, on beþ yýlda saðlanmýþ bir güveni hem çalýþanlarýnýzla

hem müþterilerinizle iletiþim halinde tutarsanýz, bunlarýn her birinin krizi atlatmak-

ta yardýmcý olduðunu görürsünüz. 

Hiçbir banka, içinde bulunduklarý çok kötü duruma raðmen Orta Anadolu’ya gelip

kredisini geri istemedi, faiz artýrýmý talebinde bulunmadý. Dünya pazarlarý gelen

malýn markasýna veya nerede yapýldýðýna bakmýyor. Bu pazarlarda tutunmanýn yolu

hep þikayetçi olduðumuz Uzakdoðu’daki düþük maliyetlerle rekabet zorluðu da

deðil. Eðer siz son teknolojiyle onlarýn istediði en iyi malý üretebiliyorsanýz, kaliteniz

günübirlik olmayýp devamlýlýk arz ediyorsa ve söz verdiðiniz günde malý teslim ede-

bilme bakýmýndan güvenilirseniz herhangi bir güçlükle karþýlaþmanýz mümkün

deðil. 

Maliyetler açýsýndan Uzakdoðu ülkeleriyle rekabet etmeye mecburuz çünkü orada

iþçilik ve enerji çok ucuz, hükümetler de sektörleri sübvanse ediyor. Türkiye’de bun-

larýn hiçbiri yok. Krizden önce de böyleydi. Krizden sonra da sanayiciye herhangi

bir kolaylýk getirmek, reel sektörü desteklemek üzere herhangi bir tedbir alýnmadý.

Dünyanýn akla gelen bütün büyük markalarý bizim müþterimiz. Levi’s, Lee,

Wrangler, Rifle, Donna Karan, Calvin Klein gibilerinin nezdinde güvenilir bir üreti-

ci ve satýcýysanýz rekabet etme þansýnýz yüksek oluyor. 

Orta Anadolu, 1953 yýlýnda o günün en iyi teknolojisiyle kuruldu. 35 yýl boyunca

Türkiye’nin ihtiyacýný karþýlayacak her türlü dokuma tipini üretti. 80’li yýllarýn baþýn-

da çok zor bir dokuma türü olan ‘denim’i seçti. Ve Orta Anadolu yaptýðý yatýrýmlarý

krizde geçen yýllar da dahil olmak üzere devamlý yenileyerek bugüne getirdi. Þu

günlerde %93,6 ihracata yönelik kalite ile çalýþýyoruz.

Anadolu’nun ‘Denim’i
ATÝLLA KIYAT

IMF Türkiye Masasý Þefi

Carlo Cottarelli ve Avrupa

Bölüm Baþkaný Michael

Deppler, Ankara’da Merkez

Bankasý Baþkaný Gazi Erçel

ve Hazine Müsteþarý Selçuk

Demiralp ile görüþtüler.



durumun yaratacaðý aðýr ekonomik tahribat ve siyasi
riskleri düþünen hükümet mevcut programý sürdürme
kararlýlýðýndan vazgeçmedi. 

Birçok kuruluþ gibi Ýstanbul Sanayi Odasý da
hükümetle görüþerek 5 Ocak 2001 günü mevcut
durumu bütün açýklýðýyla üç baþbakan yardýmcýsý-
na aktardý. Ýçinde bulunulan kriz ve yaklaþan
tehlike karþýsýnda her iktisadi birimi kendiyle ilgili
tedbirleri alacak, bu da genel olarak piyasalarda
çok aðýr koþullar yaratacaktý. Ekonomik faliyetler-
le ödenmesi mümkün olmayan faizler, firmalarla
bankalar arasýnda çözümsüz sorunlar yaratacak,
özkaynaklarý saðlam olmayan kuruluþlar çaresiz
kalacaktý. Ýþ kaybý ve iþsizlik de cabasý olacaktý. 

Program 22 Þubat 2002 sabahýna kadar
sürdürüldü. Birikmiþ risklerin zamanýnda temiz-
lenmemiþ olmasý, bilançolarýn faiz riskine karþý
uyumsuzluðu, stand-by düzenlemelerinde senkron
bozukluðu gibi nedenler açýk pozisyonlarýn bilanço
büyüklüklerine göre mantýksýz oranlara çýkmasý ve
zamanýnda tasfiye edilmemiþ bankalarýn getirdiði
yük üstüste binince, piyasalarda hýzlý bir likidite
daralmasý, banka batýþlarý, hiperdevalüasyon ve
durgunluk baþgösterdi. 

Yaþanan durum, Cumhuriyet tarihinin en aðýr
koþullarýný doðurdu. Yaþanan krizin ardýndan
gerçekleþen yoðun döviz çýkýþý ve kredi düzeninin
altüst olmasý sanayi üretimini ve yatýrýmlarý da
ciddi ölçüde etkiledi. 2001 yýlý sonundaki rakamlar
1.5 milyona yakýn insanýn iþini kaybettiðini göster-
di. Üstelik bu kitlenin çok önemli bir kýsmý
Türkiye’nin kýt kaynaklarla eðittiði, yüksek öðre-
nim görmüþ insanlardý. 

Dýþ kaynak ihtiyacýyla bir kez daha karþý karþýya
kalan Türkiye 14 Mart 2001 tarihinde bir Ulusal
Ekonomik Program hazýrlayarak bunu bir niyet
mektubuyla IMF’ye sundu. IMF ve Dünya Bankasý
bütçe finansmaný amacýyla 12.8 milyar dolar dýþ
kaynak saðlanmasýný kabul etti ve Türkiye’nin
büyüme potansiyeli önünde engel oluþturan yapýsal
bozukluklarýn giderilmesi koþuluyla yeni bir stand-

Kriz öncesi iþler çok iyiydi. Ýnþaatlar iyi gidiyordu. Ýhracat da yapýyorduk. Ödeme

dengemiz iyiydi. Kriz sonrasý müteahhitler inþaatlarý durdurunca mermer sek-

töründe de yavaþlama oldu. Bazý firmalar kapandý. Biz de Kaðýthane’deki yerimizi

kapatmak mecburiyetinde kaldýk. Müþterilerimiz vardý. Bunlarýn hepsi durdu. Bir

tek Polat Ýnþaat bir þeyler yapmaya devam etti o kadar. Krizden önce ihracat için de

bir firmam vardý. Almanya’ya masa yapýyorduk. Avusturya’ya da çalýþtýk. Ýsrail

piyasasýna mermer, basamak, döþeme iþleri ve mezar taþý yapýyorduk. Ýþlerimiz çok

iyiydi. Halen Ýsrail’den talep var. Bilecik’te yeni bir fabrika kurduk, çalýþmaya baþ-

landý. Ama sermayemizin olmayýþý mal alýþýný etkiledi. Kriz olduðu için karþý tarafýn

da vadeli mal verme imkaný olmuyor. Yani fabrika ne kadar yapabilse o kadar iþ var

ama çalýþmýyor. Bir bekçi koyduk bekliyor. Çalýþabilmesi için para lazým. Kredi

lazým. Tek sorun finans sorunu.

Ahret Sanayii
HASAN ALTIKULAÇ
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1945 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliði’nden mezun olduðum zaman

baba mesleði olduðu için dericiliðe baþladým ve Kazlýçeþme’ye geldim. O zamanki

tesislere fabrika demek mümkün deðildi. Tabakhaneye gittiðim zaman üstüme

yýkýlýcak diye korkardým. Bütün çalýþanlar ve ustalar çýraklýktan yetiþmiþ kimselerdi.

Ýþin baþýnda da patronlar vardý. Patronlar arasýnda okur yazar sayýsý çok azdý. Okur

yazar olanlar daha çok gayrimüslimlerdi. Babam Yugoslavya’dan göçtüðü için

Avrupa atmosferine alýþmýþtý ve kurduðu tabakhanenin fabrika haline dönüþmesini

istiyordu. O nedenle beni kimya mühendisliði okumaya göndermiþti. Üniversitede

staj dolayýsý ile Beykoz Deri Fabrikasý’ný tanýdým, büyük bahçeler içinde güzel

tesislerden oluþuyordu. Orada 15 kadar Almanya’da dericilik eðitimi görmüþ,

kimyager arkadaþ vardý. Ben dericiliði Alman ekolünün hakim olduðu Beykoz’da

öðrendim. Kazlýçeþme’nin sanayi açýsýndan öneminin Fatih Sultan Mehmet’e kadar

dayandýðýný da... O devirde deri mamülleri harp sanayiinde kullanýldýðýndan

Avrupa’ya sefere çýkan ordunun gereksinimi Anadolu’ya daðýlmýþ dericilerden tam

olarak karþýlanamayacaðý için Kazlýçeþme bölgesinde 300 küsur tabakhane ve atöl-

ye yaptýrmýþ. Dolayýsýyla iþe baþladýðým Kazlýçeþme, 500 yýllýk Türk dericiliðinin

merkeziydi. 1940’larda da 5-6 tane gayrýmüslimin büyük sayýlabilecek fabrikasý ve

kol kuvvetiyle çalýþýlan tesisleri vardý. Türkiye’de bugünkü büyük sanayicilere baka-

cak olursak, hepsinin baþlangýcý 1950’lere dayanýr ve arkalarýnda tarihsel bir birikim

varmýþ gibi gelir bana. Biz de oradan çýkýp, 1972 yýlýnda Avrupa’nýn en büyük deri

fabrikasý olan Kazlý Deri Sanayii’ni kurduk. Projeye Ýþ Bankasý’ný %25 oranýnda

ortak aldýk. Banka genel kurulda %51 hisse aldý. Sonra yavaþ yavaþ sermaye

artýrarak, fabrikanýn %96’sýna sahip oldu. Böylece bana ihtiyaçlarý kalmadý. Ben bu

iþe ömrümü harcadým ama fabrika yürüsün diye ayrýldým ve tekrar Kazlýçeþme’ye

döndüm. Küçük bir fabrika kurup yine dericilik yapmaya baþladým. Ýsmini Has Deri

koydum ve ayrýca iki yeðenimi de yanýma aldým. Biri 30 milyon dolar ihracat yapan

Derimod’u kuran Ümit Zaim, diðeri de Türkiye’nin en büyük deri kimyasallarý

satan firmasý haline gelen Mehmet Panayýrcý’ydý.

Fatih’in Derileri
HASAN YELMEN

2000’lerin baþýnda elimizde ne 1970’lerin sonunda tasarladýðýmýz gibi bir sanayi

baþlangýcý, ne de sanayiyi finanse edecek kývamda bir mali kesim var. Demek ki

Türkiye’nin eksiði aslýnda döviz açýðý deðildi. Bilgi ve istihdam açýðýydý. Özellikle

genç bir ülke olarak genç insanlara ve bilgiye dayanan istihdam açýðýydý. Sanayiyi

mutlaka Orta Anadolu’dan baþlayarak ülkenin tümüne yaygýnlaþtýrmak ve entegre

bir biçimde kurabilmek gerekliydi. 4. BYKP’nda yaptýðýmýz hesaplara göre bunun

için çok büyük bir finansmana da gerek yoktu ama inanca ve disipline ihtiyaç vardý. 

Dýþ finansman ihtiyacý yýlda net 300 milyon dolardý. Dýþ çevreler 1970’lerin sonun-

da bunun için kredi vermek istemediler. Ama 1980’lerin baþýnda Türkiye düþük

katma deðerli sanayilere yönelince bunun iki mislini verdiler. O zaman Türkiye’ye

yýlda net 750 milyon dolar girdi ama Türkiye sanayideki iddiasýný býraktý. Bunda

sanayicilerin de payý vardý. Ýkinci el sanayilerin, Türkiye’ye ithal edilmesine razý

oldular. Birçok sektörde dünyanýn en eski makine parklarýný yenilemekten

vazgeçtiler. Kýsacasý Türkiye, sanayileþmenin kritik eþiði olan yatýrým mallarýna

atlayabilme ve sanayi düþüncesine göre kendine ufuk çizme þansýný 1980’lerde bir

kenara býraktý. Büyüme hýzý gayri safi milli hasýla üzerinden %8 olarak

düþünülmüþtü. Orada da bizi eleþtirenler “Türkiye’nin nasýl bir darboðazda

olduðunu plancýlar bilmiyorlar mý ki bu kadar yüksek hýz düþünüyorlar?” dediler. 

1930’larda da Türkiye bütün dünyanýn birbirine kapalý olmasýndan ötürü mecburen

kapalý bir ülkeydi. Ama sanayi toplumunu kurma iddiasý ile iþe giriþtiði zaman

1934’ten itibaren büyüme hýzý %10’du. Büyüme hýzýný yükseltmenin yolu mutlaka

dýþ finansmanda deðildir. Ýç tasarruflarý sanayi yatýrýmlarý ile yönlendirebilmekte-

dir. Tasarrufu tekrar yaratacak olan þey yatýrýmdýr. Onun için Türkiye kendi gücünü

kullanacak, kendi organizasyon gücünü kullanacak, bilgi açýðýný giderecek, istihdam

kapasitesini bununla artýracak bir raya girmeliydi. Bizim düþüncemiz buydu. Belki

o siyasi güce büyücek bir elbise dikerek yanýldýk. Ama aradan geçen 20 yýlýn sonun-

da toplumun canýný acýtan birikimler bugün en çok sanayici dostlarýmda gördüðüm

“Sanayi ne olacak?” sorusuna yolaçýyor. Çünkü sanayi var olacaksa mutlaka yüksek

katma deðerlere yönelecek ve ancak dünyaya çýkarak yapabilecek. Bugün artýk re-

kabet etmekten baþka þans kalmadý. Türkiye’yi, dünyada rekabet edebilecek olan

sanayilere teknoloji açýðýný gidererek taþýmayacaksa, o zaman sanayici niçin var?

Sanayici Niçin Var?
BÝLSAY KURUÇ



Türk toplumu ‘sanayi çaðýndan’ giderek ‘bilgi çaðýna’ geçiþin sýkýntýlarýný yaþa-

makta. Günümüzde ‘iletiþim’, tüm diðer kavramlarýn önünde yer alýyor. Bilgi ve

iletiþim teknolojilerindeki geliþmeler, özellikle de ‘internet’, bilgiye eriþimi inanýl-

maz þekilde kolaylaþtýrarak insan yaþamýnda adeta bir çýðýr açtý. Bütün bu deðiþik-

liklerin itici gücünü ise ‘dijital teknoloji’ oluþturuyor, bu teknolojinin dili de

‘makine dili’.

1990’lý yýllarýn baþýndan bu yana, yaklaþýk 150 ülke ya yeni ‘iletiþim yasalarý’ çýkart-

tý ya da mevcut olanlarý yeniden gözden geçirmek zorunda kaldý. Henüz daha baþýn-

da bulunduðumuz yüzyýlda ülkeler, ‘bilgi toplumu olanlar ve olmayanlar’ þek-

linde iki gruba ayrýlýyor. Bu çaðdaþ yaþama ayak uyduramayanlar, stratejik önemini

yitirerek, ekonomik altyapýsýný bilgi toplumuna göre düzenleyen ülkelerin göl-

gesinde kalacak, hatta olasýdýr ki, baðýmsýzlýklarýný ve geliþmelerini sürdürmekte

zorlanacaklar.

Buna karþýn Türkiye, bilgi üretmenin ve kullanabilmenin hayati önem kazandýðý

‘bilgi toplumuna’ geçiþin henüz baþýnda sayýlýr. Türkiye, bilgi devriminin dýþýnda

kalarak bilgi çaðýný kaçýrmamalý ve bu yarýþýn asla gerisinde kalmamalý. Elektronik

sektörü ülkemizin bilgi toplumu olmasýna doðrudan katkýda bulunacak en önemli

sektör. Ancak sektörün en kýsa zamanda pasif uygulama alaný olan ‘teknoloji

transferinden’ kurtularak, ‘teknoloji üreten’ bir konuma ulaþmasý saðlanmalý. 

Bugün dünya üzerindeki yaklaþýk 380 milyon bilgisayar, gittikçe geliþen küresel

bir beyin, enformatik bir sinir sistemi gibi. Dünyadaki bilgisayar parkýnýn sadece

%0.43’üne (yaklaþýk 1.700.000 adet) sahip olan ülkemiz için ‘daha henüz yolun

baþýnda’ denilebilir. Ne var ki, yabancý kaynaklardan her türlü bilgi akýþýnýn kolay-

laþtýrýlmasý sonucunda, Türkiye de en kýsa zamanda bilgi ve teknoloji üreten ülke-

ler arasýndaki yerini mutlaka alacaktýr.

1980 müdahalesi sonrasý ‘liberal ekonomiye geçiþ’ sürecinde, rahmetli Baþbakan

Turgut Özal, özellikle iki sektörün her türlü korumacýlýðýn dýþýnda býrakýlarak

‘uluslararasý rekabete’ açýlmasýný istemekteydi. Bu iki sektör tekstil ve elektronik

sanayii idi. Özal, bu iki sektörün, artýk kimseden yardým görmeksizin ‘kendi kanat-

larýyla’ uçabileceklerine, ayaklarý üzerinde sallanmadan durabileceklerine inaný-

yordu. Ya da öyle olduðuna inanmak istiyordu. 

Aslýnda elektronik sanayii salt anlamýyla ‘tüketici elektroniði’nden ibaret

olmayýp; endüstriyel ve askeri elektronik, komponentler, bilgisayar ve

telekomünikasyon olmak üzere beþ alt sektör þeklinde sýnýflandýrýlýr.

Özal’ýn uluslararasý pazarlara, daha doðrusu ‘kurtlar sofrasýna’ korumasýz gön-

dermek istediði elektronik sanayiinin beþ alt sektöründen biri, diðerlerine kýyasla

daha fazla geliþti. Tüketici elektroniði sektörünün en önemli ürünlerinden biri

olan televizyonda Japonya %44 pay ile dünya lideriyken, Türkiye %12’lik pay ile

gerçekten önemli bir konumda. Türkiye’nin önünde sadece %17 ile Çin ve %16 ile

Güney Kore var. Türkiye’nin Avrupa’daki üstünlüðü ise tartýþýlmaz. 1990’lý yýllar-

dan bu yana ülkemiz Avrupa’da üretim payýný hýzla artýrarak 1998’de %20,5 payla

ilk sýraya yerleþmiþ, bu oran 2000 yýlýnda %25,7’ye yükselmiþtir. Bu da takriben

yýlda 10 milyon adetlik bir üretim demektir. Avrupa pazarýnýn yaklaþýk %30’una

sahip olan ve yýllýk ihracatý bir milyar dolarý bulan Türk firmalarý, gösterdikleri bu

büyük performans nedeniyle, yakýn geçmiþte Avrupalý rakipleri Grundig ve Philips

firmalarýnýn þikayetleri sonucu ciddi bir ‘anti-damping’ suçlamasýna muhatap oldu-

lar. Yaklaþýk bir yýl süren çok ciddi soruþturmalar sonucu, komisyonca tüm suçla-

malarýn yersiz olduðu anlaþýldý. Aksi halde Türkiye mahreçli televizyonlara %20’ye

yakýn gümrük vergisi konacak ve rekabet güçleri büyük ölçüde kýrýlacaktý. 

Ancak lehimize çýkan bu karar Türk üreticileri daha da güçlendirdi. Bugün Vestel

ürettiði beþ milyon televizyonun dört milyonunu, Profilo Telra iki milyonluk üre-

timin %75’ini Avrupa’ya ihraç ediyor. Bir dünya markasý olan Beko ise 2,5 mil-yon

adetlik üretimini katlayacak yeni yatýrýmlarýný tamamlýyor. 

Ne gariptir, buradaki fabrikasýný yýllar önce kârlý olmadýðý için kapatarak giden ve

geçen yýl ülkemizi anti-damping komisyonuna þikayet eden ünlü Philips, piþ-

manlýk içinde geri dönüyor. Þimdi kendi markasýyla televizyon ürettirmek için

Profilo Telra firmasýna baþvurmasý, Türkiye televizyon ve elektronik sektörünün

ulaþtýðý kaliteyi açýkça göstermektedir.

Sanayi Çaðýndan Bilgi Çaðýna Geçiþ...
EYÜP KARADAYI
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Bütün bu geliþmeler kuþkusuz gurur verici, ancak yine de yetersizdir. Türk elek-

tronik sanayii, genel olarak bilgi paylaþýmý, tasarým, Ar-Ge, insan kaynaklarýnýn

yetiþtirilip yönlendirilmesi, yasal yapýnýn yeterliliði ve kurumsallaþma açýsýndan

ciddi sýkýntýlarla karþý karþýyadýr. Elektronikte ‘ürün ömrü’nün her geçen gün daha

da kýsalmasý ve çeþitlendirmenin zorunluluðu, Ar-Ge ve tasarým konusunu ön plana

çýkarmaktadýr. ‘Ülke imajý’ ve dolayýsýyla ‘marka güvenilirliði’ saðlanarak sürek-

li kýlýnmalý, uluslararasý pazarlarda ‘Made in Türkiye’ kavramý mutlaka zihinlere

yerleþtirilmelidir.
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by anlaþmasý yapýldý. Program, reel ekonominin
canlanmasý için de öngörülerde bulunuyordu ve
birdenbire aðýr bir yara alan sanayide kâh umutlu,
kâh umutsuz bir beklenti baþladý.

Sanayi Üretiminde Canlanma
Toplam sanayi üretim endeksi, 2001 yýlýnýn son
dönemindeki kýpýrdanmanýn 2002 yýlýnýn ilk
aylarýnda yine tersine döndüðünü gösterdi. Aylýk
imalat sanayii üretim endeksi de ayný trendi gös-
terdiðinden krizden kurtulma yolunda en önemli
veri olarak kabul edilen iktisadi büyümenin sinyal-
leri ortaya çýkmadý. 

Mart ayýna gelindiðinde ise sanayi üretiminde bir
önceki yýla göre %18.7’lik bir artýþ gözlendi ve
beklenen canlanmanýn ilk iþareti görülmüþ oldu. 

Bu artýþ ayný zamanda son beþ yýlýn rekoru olma
niteliðini de taþýyordu. Toplumun olumlu haberlere
aç olduðu bir dönemde, 8 Mayýs 2002 tarihinde
Ýstanbul Sanayi Odasý Baþkaný C. Tanýl Küçük
kamuoyuna bir açýklama yaptý ve DÝE verilerinin
ÝSO sonuçlarýyla paralel olduðunu, Mart ayýndan
baþlayarak olumlu bir geliþme trendi yaka-
landýðýný, %3’lük büyüme hedefini yakalama þan-
sýnýn artýk mümkün olduðunu söyledi. Üretim
endeksinin tarihindeki en yüksek aylýk artýþý Mart
ayýnda gerçekleþtirmiþ olmasý, toplumda uzun
süredir aranan güven aþýsý oldu ve ülkede krizden
çýkma psikolojisinin yerleþmesinde önemli bir katký
saðladý.

Dünyada þok: 
11 Eylül 2001.
New York/
Dünya Ticaret
Merkezi.



1990’larýn baþýnda Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý kuruldu. Bu Dünya

Bankasý kredisi kullanan ilginç bir vakýf. Çünkü Hazine’nin garantörlüðünde alýn-

mýþ bir kredi var ama vakfýn yönetim kurulunda üç kamu, altý sanayi kesimi temsil-

cisi var. Vakfýn Türk sanayiine araþtýrma geliþtirme yapmak üzere tahsis ettiði kre-

dinin bu kültürü yaymada çok büyük yararý var. 

1995-1996 yýllarýnda da TÜBÝTAK, Teknoloji Ýzleme ve Deðerlendirme

Dairesi’ni kurdu ve sanayiye Ar-Ge yardýmýný Türkiye gündemine getirdi. Teþvikler

Dünya Ticaret Anlaþmasý’yla birlikte sadece araþtýrma

geliþtirmeye ve eðitime verilmeye baþlandý. Türkiye burada

çok çabuk davrandý. Hazine Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, Türkiye

Teknoloji Geliþtirme Vakfý, TÜBÝTAK ve sanayiciler çok hýzlý

bir Ar-Ge yardým programý hazýrladý ve altý ay içinde hayata

geçirildi. Bu halen devam etmekte olan bir program. 

Sanayici kendisi için belli bir konuda araþtýrma geliþtirme yap-

týðý zaman, bu araþtýrma geliþtirmeye yaptýðý masrafýn bir kýs-

mýný devletten baðýþ olarak geri alabiliyor. Ayrýca bu teþviði

alabilmenin yaný sýra eðer projesini beðendirirse TTGV’den

de bu projesi için çok iyi þartlarla uzun vadeli kredi alabiliyor.

Bu ikisini üstüste getirdiðiniz zaman araþtýrma geliþtirme

faaliyetlerinde hiç olmazsa finansal açýdan ciddi bir kolaylýk

saðlanmýþ oluyor. Bir sanayici 100 liralýk masraf karþýlýðýnda

araþtýrma geliþtirme faaliyeti yaptýðý zaman 30 lira geri ala-

biliyor, bunu bir üniversiteyle veya bir araþtýrma kuruluþuyla

birlikte yaparsa 36 lira geri alýyor. 

1990’larda araþtýrma geliþtirmeye ayrýlan dilim binde dört kadardý. Ancak 1992’de

bu küçük pasta içinde sanayinin payý %17’ydi. Son yýl ise TÜBÝTAK istatistiklerine

göre %38. Yani artýk hiç kimse Türk sanayii araþtýrmaya önem vermiyor dememeli.

Bu pay Yunanistan’da %25. Türkiye zorluklardan korkmayan insanlarýn ülkesi.

Yeter ki, hep beraber bu zorluklarý aþabileceðimize inanalým. Sadece þikayet

etmeyelim. Çözümün de parçasý olmaya çalýþalým.

Ar-Ge’de Ýlerleme
TOSUN TERZÝOÐLU
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Türkiye'de sanayinin zaman içerisindeki deðiþimini incelediðinizde, yani düne,

bugüne ve yarýna baktýðýnýzda, ülkenin sanayileþmeden, üretmeden ve deðer yarat-

madan kalkýnmasýnýn mümkün olamayacaðýný görürüz. Bu itibarla, sanayi ve sanayi-

ci ülke için çok önemli dinamik bir güçtür. Sanayici: ülke artýlarýný iyi bilen ve deðer-

lendiren, insaný ve toplumu seven, eðitimi, bilgisi ve tecrübesiyle ülke için üretebilen

insandýr. Bu vasýflarý haiz olan sanayici, ülke için onur verici bir görev üstlenmiþtir.

Parlamenter demokratik ülke yönetiminde, özel sektör eliyle kalkýnma giriþimleri

1950'li yýllarýn baþlarýnda baþlamýþtýr. Sanayileþmenin gereðini ve önemini gören o

yýllarýn sanayicileri, 1952 yýlýnda Türkiye'nin öncü, ilk ve müstakil sanayi odasý olan

Ýstanbul Sanayi Odasý'ný kurmuþlardýr. O yýllarýn genç bir sanayicisi olarak, bu kuru-

cular arasýnda olmakla büyük gurur ve onur duyuyorum. Hür teþebbüs gücünü tem-

sil eden sanayiciler, o günden bugüne 50 yýldýr ülkenin kalkýnmasý için yýlmadan,

usanmadan, sabýrla, fedakarlýklarla hizmet ve gayret içinde olmuþlardýr.

Türk sanayi tarihinin önemli bir bölümünü ve cumhuriyet dönemi ilk özel sektör

sanayicilerini temsil eden bizler, zor koþullara, kýt kaynaklara, en önemlisi üç defa

askeri yönetimle rejimin ve ekonominin duraklamalarýna raðmen yatýrým heye-

canýmýzý, üretme ve deðer yaratma azmimizi ve gayretimizi hiç kaybetmedik. O

zorunlu duraklamalar olmasaydý, ülke sanayisi ve genel ekonomisi bugün çok daha

iyi durumda olabilirdi. 

1950'li yýllardan sonra baþlayan kalkýnma ve geliþim sürecine baktýðýmýzda, 1950-

1954 döneminde tarýmda ve sanayileþmede önemli geliþmeler saðlanmýþtýr. Tarýmýn

makineleþmesi, kredi imkanlarý ve tarým için belirlenen yüksek fiyat politikasý ile

birlikte iklimin elveriþli olmasý, bu dönemde tarým üretimini de artýrmýþtýr. Ayný

zamanda, yabancý sermaye giriþini kolaylaþtýrýcý uygulamalar, para arzýnýn artýrýlma-

sý, ithalatýn sýnýrlandýrýlmasý ve dýþ kredi yardýmlarý sayesinde de hýzlý bir sanayi-

leþme sürecine girilmiþtir. Kamu ve özel sektör iþbirliði ile karma ekonomi

düzeninde yapýlan yatýrýmlar dikkat çekicidir. 1954'ten sonra ülkenin daha hýzla

kalkýnmasý ve sanayileþmesi için gerekli olan yol, liman, enerji gibi alt yapý yatýrým-

larýna daha fazla önem verildi ve daha fazla harcama yapýlmaya baþlandý. Bunun

yanýnda bütçe dýþý gereksiz harcamalar ve bazý plansýz yatýrýmlar dýþ ticaret den-

gesini aleyhe çevirdi. Ýthalatta finansman zorluklarý baþladý. Fiyatlarýn artmaya

baþlamasýyla birlikte ekonomik büyüme de yavaþladý. 

Bankalarýn tarým ve sanayi sektörüne açtýðý kredilerin ve faizlerin yükselmesi ve

1956 yýlýnda Milli Koruma Kanunu'nun yeniden yürürlüðe konulmasýyla, fiyatlar

üzerinde suni bir baský yaratýldý ve maalesef enflasyon körüklendi. Alýnan bir takým

önlemler, ekonomik istikrarý saðlamak için sýký para ve maliye politikalarý ve ihra-

catý tevik tedbirleri gibi ekonomik tedbirler de enflasyonist gidiþi önleyemedi. 50'li

yýllarýn sonunda alýnan istikrar tebdirleri ve ihracata yönelik olarak 1 dolarýn 9 Türk

Lirasý'na devalüe edilmesiyle tekrar planlý ve programlý ekonomiye geçiþ kararý alýn-

mýþ oldu. 

1958 yýlýndan sonra giderek artan ekonomik zorluklar, artan fiyatlar, geçim sýkýntýsý,

siyasi bunalýmlar gibi þartlar,1960 ihtilalinin doðmasýna neden teþkil etmiþtir. 1960

ihtilali, demokratik idarenin kesilmesine, ekonomik hamlenin duraklamasýna neden

olmuþtur. Ýhtilali müteakip askeri Milli Birlik hükümetleri kurulmuþ, bu dönemin

kayda deðer icraatý Devlet Planlama Teþkilatý'nýn kurulmuþ olmasýdýr. 

1959 yýlýnda Yunanistan ile birlikte Ortak Pazar'a giriyorduk ki, ihtilalin olmasýyla

hala peþinde koþtuðumuz fýrsatý kaçýrdýk. Yunanistan da, Albaylar Cuntasý sebe-

biyle giriþini ertelemek zorunda kaldý. Oysa o dönemde Türkiye'nin Avrupa

ülkeleriyle ayný haklarý alacak gücü, ilk 6 ülke arasýna girme þansý vardý. 

Teþebbüs ve sermaye gücünü, sanayi üretimi ve kalkýnmanýn önemli þartlarý olan

iþgücü, hammadde, enerji gibi milli kaynaklarýn yanýna götürmeliydik. Ama o yýl-

larda, altyapý eksikliði, ulaþým ve nakliye güçlükleri gibi pek çok sebepten dolayý

sanayici sanayileþme hamlesine Anadolu'dan baþlamaya cesaret edemiyordu.

Sanayileþme, az çok alt yapýsý olan büyük þehirlerden baþladýðý için, o zamanlar

bavulunu, yorganýný alan Anadolu insaný iþ için büyük þehirlere akýn etti. Bunun

neticesi, bugünkü plansýz, gecekondulu þehirleþmeyi doðurdu.

1964 yýlýna kadar devam eden bu durum demokrasiye ve hür teþebbüse olan güveni

azaltmýþ, planlý kalkýnmayý rafa kaldýrmýþtýr. 1965 yýlýndan sonra gerçek demokratik

parlamenter sisteme dönülebilmiþ ve 1965'den 1971 yýlýna kadar devam eden birin-

ci, ikinci ve üçüncü Süleyman Demirel hükümetleri döneminde, beþ yýllýk kalkýnma

planý dönemi baþlamýþtýr. Maalesef 1971 askeri muhtýrasý ile planlý kalkýnma döne-

mi ve sanayileþme hamlesi tekrar kesintiye uðramýþtýr. Bu dönemin diðer en önem-

li etkisi, siyasette ve hükümet etmede bölünmüþlüðün, istikrar ve güvensizliði getir-

miþ olmasýdýr. 1971'den 12 Eylül 1980 üçüncü askeri müdahaleye kadar geçen on

yýllýk sürede 11 hükümet gelmiþ gitmiþtir. Bu dönemde, 1975 ile 1980 yýllarýnda

hükümet eden 4, 5 ve 6. Süleyman Demirel hükümetleri, beþ yýllýk kalkýnma süreci-

ni baþlatmýþ olmasýna raðmen, 12 Eylül harekatýyla dördüncü beþ yýllýk plan döne-

mi kesintiye uðramýþ, bundan sonra da istikrarlý ve düzenli kalkýnma için gerekli

Sanayileþmede ÝSO'nun Yeri
ve Önemi
ÝBRAHÝM BODUR
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planlý kalkýnma dönemleri saðlanamamýþ, ne yaptýðý pek belli olmayan bir ekonomi

süreci baþlamýþtýr. 

1981'den 2002 yýlýna kadar 11 yýllýk bir süre zarfýnda 14 hükümetin ülke yönetimine

gelip gittiðini görüyoruz. Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn kuruluþ yýlý olan 1952'den, 50.

kuruluþ yýlýný idrak ettiðimiz 2002 yýlýna kadarki 50 yýllýk sürede, Türkiye 33

hükümet tarafýndan yönetilmiþ, bir hükümetin ortalama görev süresi bir buçuk yýl,

18 aydan fazla olmamýþtýr. 

1965 - 1970 yýllarýnda planlý kalkýnma dönemlerinde sanayileþme ve ekonomik

büyüme artmýþ, enflasyon %3'lere inmiþtir. 1971 ve 1980 müdahaleleriyle müsbet

geliþmeler durmuþ, faizler, fiyatlar alabildiðine artmýþ, enflasyon azmýþ, %125'leri

bulmuþtur. 1989 -2001 yýllarýnda baþlayan ve devam eden ekonomik kriz, güvensiz-

lik ve istikrarsýzlýkla geçen elli yýl zarfýnda bir çok kurum ve kuruluþlar yok olmuþ-

tur. Bütün bunlara raðmen, geçen elli yýllýk sanayileþme ve kalkýnmaya baktýðýmýz-

da, yine de önemli bir çok hizmet ve iþler yapýlmýþtýr. Türk milletinin sabrý ve

tahammülü, Türk Devleti'nin giriþimci sanayicisinin gayreti, bu kadar zor þartlara

raðmen bugüne kadar yapýlanlarýn önemli nedenidir.

Elli yýl gibi yarým asýrlýk bir süre zarfýnda Türkiye'nin ilk ve öncü sanayi odasý olan

Ýstanbul Sanayi Odasý, yazýlý kanun ve tüzüklere, yazýlý olmayan prensip ve gelenek-

lere baðlýlýðý, bunlarý oda yönetimlerinin tavizsizce uygulamasýyla, Ýstanbul Sanayi

Odasý 50. kuruluþ yýlýnda da en istikrarlý, güvenilir ve onurlu bir oda durumunu

korumaktadýr. Bu odanýn üyesi olmak, bu odada görev yapmak, mensubu bulunan

tüm sanayiciler için önemli bir hizmettir.

Bu seçkin ve büyük, öncü odanýn 1952'den bu yana üyesi olarak onurluyum. Geçen

50 yýllýk süre zarfýnda, 1951'den 1962 yýlýna kadar, taþ ve topraða dayalý oda meclis

gruplarýnýn meslek komitesi üyeliðinde, 1962'den 2000 yýlýna kadar aralýksýz 38 yýl

meclis üyeliðinde, 1975 yýlýndan 1995 yýlýna kadar, kesintisiz 20 yýl süreyle ISO

Meclis Baþkanlýðý'nda bulunmaktan, Türk sanayicisi olarak gururluyum. 

Elli yýllýk üyeliðim ve 38 yýllýk meclis üyeliðim zarfýnda: 1968 yýlýnda Ýstanbul Sanayi

Odasý'ný temsilen Türkiye Odalar Birliði Genel Kurul Üyeliði'ne seçildim. 1969

yýlýnda Türkiye Odalar Birliði Yönetim Kurulu'na seçilerek, 1969'dan 1975 yýlýna

kadar 6 yýl süreyle Odalar Birliði Bakanlýk Divaný'nda baþkan ve baþkan vekilliði

görevlerini ifa ettim. Bu süre zarfýnda, Odalar Birliði bünyesinde sektör konseyleri-

ni kurarak, 1975'ten 1979 yýlýna kadar iki dönem Türk Sanayi Odalarý Konsey

Baþkanlýðý'ný, müteakiben 1980 ve 1982 yýllarý arasýnda, iki dönem Türkiye Odalar

Birliði Genel Kurul Baþkanlýðý görevinde bulundum. Türkiye Odalar Birliði'ni

temsilen Türkiye Sanayi Odalarý Sanayi Konseyi'ni, Türkiye Dýþ Ekonomik Ýliþkiler

Konseyi'ni (DEÝK), bu konsey faaliyetlerinden Türk-Ýtalyan Ýþ Konseyi'ni kurarak

uzun süre baþkanlýðýný yaptým. Ayrýca, Sanayi Odasý'ný temsilen, Türkiye Ýktisadi

Kalkýna Vakfý'nýn (ÝKV) ve Ýstanbul Sanayi Odasý Vakfý'nýn (ÝSOV) kuruluþlarýnda

bulunarak, bu kuruluþlarda görev yaptým. Ayrýca, Türkiye Sanayici ve Ýþ Adamlarý

Derneði'nin (TÜSÝAD) ilk altý kurucusundan biri olarak uzun yýllar bu kuruluþun

yönetiminde ve Genel Kurul Baþkanlýðý'nda bulundum. Bu görevlerim süresinde

Türk sanayisine ve ekonomisine hizmet etmeye çalýþtým. Tahsil hayatýmý

tamamladýktan sonra, babamýn ve kayýnpederimin ortaklýðý ile 1951 yýllýnda

Türkiye'nin ilk 3,200 ilik 80 numara penye pamuk ipliði üretebilen Bodur-

Eðinlioðlu Edirnekapý Pamuk Ýpliði Fabrikasý'ný kurdum. 1956 yýlýna kadar bizzat bu

fabrikayý yönettim.

Türkiye'nin sanayileþerek kalkýnacaðýna ve kalkýnmanýn Anadolu'dan baþlamasý

gerektiðine inanarak, 1955 yýlýnda 47 ortaklý Çanakkale Seramik Fabrikalarý

Limited Þirketi'ni kurdum ve ayný yýl seramik sanayi için gerekli etüd ve araþtýr-

malara baþladým. 1956 yýlýnda gerekli makine ve teçhizatý Çekoslovakya'ya sipariþ

ettim ve 1957 yýlýnda Türkiye'nin ilk seramik fabrikalarýnýn temelini attým. Ýlk kuru-

lan limited þirketi 1958 yýlýndan itibaren baþlangýçta 750 ortaklý, bugün 1200 ortak-

lý olan Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi Anonim Þirketi'ne dönüþtürdüm.

Böylece aile fertlerinin, çalýþanlarýn, bayilerin, bölge halkýnýn iþtirakleri ile halka

açýk, çok ortaklý þirketi kurmuþ oldum. 1952 yýlý baþýndan günümüze dek geçen

sürede, 30 kuruluþtan oluþan, tekstil, inþaat malzemeleri, inþaat kimyasallarý,

makine teçhizat, savunma sanayi, robotik ve otomasyon sistemleri, enerji ve enerji

daðýtým ve ölçüm sistemleri, teknik seramik, seramik hammaddeleri, nakliye, iç ve

dýþ ticaret þirketleri ve biliþim gibi birçok konuda ve sektörde faaliyet gösteren Kale

Grubu'nu oluþturdum. Ayrýca, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dýþýnda önemli þir-

ketlere kurucu ortak olarak katýldým. Siemens, Roca ve General Electric gibi bir çok

önemli kuruluþlarla yabancý ortaklýklar tesis ettim. 1962 yýlýnda sanayi ürünleri ihra-

catýna baþlayarak Türk Sanayi'nin ve ürünlerinin yurt içinde olduðu kadar yurt

dýþýnda da tanýtýlmasýna ve pazarlarýmýzýn geniþlemesine, uluslararasý sýnai ve ticari

iþbirliðinin saðlanmasýna büyük önem vererek, ülkemi ve Kale Grubu'nu tanýtmaya

ve baþarýlar elde etmeye çalýþan arkadaþlarýmla beraber, durmadan yýlmadan

çalýþtýk. Hepsine teþekkür ve þükür borçluyum. 

Bana bu hizmeti ve imkanlarý ihsan buyuran Yüce Allah'ýma hamd ve þükranlarýmý,

ömrü boyunca benden dualarýna esirgemeyen merhum anneme minnetlerimi,

ömrünü insan sevgisine, hizmete, sanayileþerek kalkýnmaya vakfetmiþ benim gibi bir

sanayiciye sabredip, destek olan eþime gönül dolusu sevgi ve teþekkürlerimi

sunarým.

201Kriz Yýllarý



S
abri Ülker, 1944 yýlýnda Eminönü'ndeki Nohutçu

Han'da, yaklaþýk 100 metrekarelik bir alanda, üç

çalýþanýyla birlikte bir kazan, kalýplar ve küçük bir fýrýn-

la bisküviciliðe baþladý. Dört yýl sonra imalathaneyi Topkapý'ya

taþýdý. Ardýndan bugün de üretimin sürmekte olduðu fab-

rikanýn yerinde yeni bir tesis kurdu. Ardýndan yatýrýmlar, þir-

ketler, fabrikalar birbirini izledi. Sabri Ülker'in, "Çok çalýþmak,

sebat etmek, sabýrlý olmak ve zamana ayak uydurmak" cümle-

siyle özetlediði baþarý formülü Ülker'i bugünkü konumuna

getirmiþ. Sabri Ülker, dünyanýn dört bir köþesindeki mar-

ketlerde uluslararasý dev markalar arasýnda, üzerinde 'Ülker -

Made in Turkey' yazan ürünlerin satýlýyor olmasýndan duyduðu

gururu ve yaþadýðý deneyimlerin ýþýðýnda geleceðe bakýþýný

þöyle ifade ediyor: "Herkes bildiði iþi yapmalý, iþini yaparken

bildiði ile yetinmeyerek daha fazlasýný öðrenmeye çalýþmalý ve

iþinde geliþmeyi yakalamalýdýr. Biz bu anlayýþ ile büyüdük.

Bugünkü gençlerin bilgiye ulaþmada bizden daha þanslý olduk-

larýný görüyorum. Çaðýmýzýn 'Bilgi Çaðý' olarak adlandýrýl-

masýnda bunun büyük payý var. Ancak, bilginin özümlenip

uygulamaya aktarýlmasý da ona ulaþmak kadar önemli.

Yakalanan fýrsatlar seçilerek deðerlendirilir, bilgiyle donatýlarak

uygulamaya çevrilebilirse, giriþimcilik doðar. Bugün ülkemizin

müteþebbis insana ihtiyacý var. Hamdolsun, kendi sektörlerinde

baþarýlý, çok deðerli sanayicilerimiz var. Çeþitli dönemlerde,

farklý sektörlerde, farklý teklif ve fýrsatlarla karþýlaþtýk. Ancak biz

gýdacý olmak ve bu konuda büyümek istiyorduk. Çocuklarýma

da hep bunu tavsiye ettim. Türkiye, hem dünyada, hem böl-

gesinde büyük bir ülke. Süratle de büyüyor. Þüphesiz bu konu-

mu iyi bir pazar olmasýný da beraberinde getiriyor. Rekabet,

doðru ve meþru zeminde yapýldýðý sürece biz ondan hiç çekin-

medik ve serbest piyasa ekonomisinin olmazsa olmaz kuralý

olarak gördük. Bilime, Ar-Ge'ye çok önem verdik. Bu yolda

seve seve yatýrým yaptýk. Ülker kalitesine böyle ulaþtý ve geliþme

çabasýný da sürdürüyor. Genç meslektaþlarýma tavsiyem, kali-

teden taviz vermemeleri, onu saðlayacak ve devamlý kýlacak

harcamalardan kaçýnmamalarýdýr. Bana zaman zaman 'Bu

kadar fabrika, bu kadar yatýrým nasýl oluþtu?' diye sorarlar.

Bizim prensibimiz, kazancýmýzý hiç oyalanmadan yatýrýma

dönüþtürmek olmuþtur. Geçen yýllarda insanlarýmýzýn yatýrým

gibi zor ama o kadar da zevkli ve ulvi bir tutumu býrakýp,

parayý çalýþtýrma yoluna gittiklerini üzülerek tespit ettim. Oysa

yatýrým demek, istihdam, üretim, vergi ve ülke refahýnýn art-

masý demektir. Ýzlediðim kadarýyla, bu yýl makro ekonomik

dengeler yerine oturmuþ, ekonomi istikrar kazanmýþ

görünümde. Ýnþallah, yatýrýmlarýn artýrýlmasýna yönelik teþvik

ve tedbirler alýnýr ve ülkemiz kalkýnma yönünde hýzla yürür.

Ticaretin sýnýr tanýmaz duruma geldiði dünyamýzda, ülkeler

ekonomik entegrasyonlara giderek, konumlarýný güçlendir-

meye çalýþýyorlar. Avrupa ülkeleri neredeyse birleþerek Avrupa

Birliði'ni kurdular. Bu, siyasal gibi görünse de, temelinde

ekonomik bir birlikteliktir. Biz de bu birliðin bir üyesi olma yo-

lunda çaba harcýyoruz. Ancak, sanayicilerimiz de baþta birbir-

leriyle olmak üzere, gerekirse yabancý þirketlerle iþbirliði

yaparak güçlenmeli ve temel sanayi dallarýnda kuvvetli

olmalýlar. Çok çalýþmamýz, kendimize güvenmemiz ve birbiri-

mizi çok sevmemiz gerekiyor. Ülker, ulusumuza mal olmuþ, adý

uluslararasý üne kavuþmuþ bir kuruluþ. Ortaya çýkmasýnda

emeði geçenlere, bugün hala bayraðý taþýyarak ileri gitmesine

gayret gösteren çalýþanlarýna, onu yücelten müþterilerimize ve

tüm ulusuma teþekkür ederim."
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ÝSO mensubu sanayici ve iþadamlarýnýn, ülkemizin kültürel, bilimsel, teknolojik,

sosyal ve ekonomik geliþimine katký saðlayacak giriþimleri ve özellikle sanayi sek-

törüne gereken mesleki eðitim ve iþbirliðini saðlamak amacýyla kurulan ÝSO Vakfý,

bu yöndeki iþlevini her geçen yýl artýrarak sürdüren bir kurum. Türkiye'nin önemli

sosyal sorunlarý ve eðitim alanýnda Türk sanayicisinin duyarlýlýðýný somut hizmetlere

çevirerek geleceði imar etmenin de sorumluluðunu taþýyor. 

Bilim, teknoloji ve bunun temeli olan eðitim ve öðretim konusunu ana eksen olarak

ele alan bir geliþim stratejisinin Türkiye'ye umut verici bir gelecek sunacaðý inancýy-

la hareket eden vakfýmýz, Türk Milli Eðitimi'ne tüm gücüyle destek vermeyi de

amaç edinmiþ durumda. 

Özellikle sanayinin ara eleman ihtiyacýný karþýlayan Mesleki Teknik Liselerin fizik-

sel kapasiteleri, atölye donanýmý, öðretmenlerin güncel teknolojiyi takip ede-

bilmeleri için gereken hizmet içi eðitimle buluþmalarý, öðrencilerin sanayi kuru-

luþlarýnda uygulama yapabilmeleri faaliyet alanýnýn önemli bir kýsmýný oluþturuyor.

Sanayide istihdam edilen insanýn beceri, iþ uyumu ve verimliliðinin en üst seviyeye

ulaþmasý en önemli hedef olarak belirlendi. 

Eðitim seferberliði kapsamýnda, Milli Eðitim ve Yüksek Öðretim görevlileriyle

Sanayicimizi bir araya getirerek öðrencilerin, sanayinin ihtiyacýna göre yetiþmeleri-

ni saðlamak amacýyla yüksek öðretim ders programlarýnda deðiþiklikler öngörüldü

ve uygulamaya konulmasý saðlandý. 

ÝSO'nun kuruluþundan bu yana ideali olan ÝSOV Endüstri Meslek Lisesi ve Mesleki

Teknik Eðitim Merkezi projelerinin hayata geçirilmesi de bu stratejinin bir sonucu

olarak karþýmýzda beliriyor. 'Bir Tuðla da Sizden' ve 'ÝSOV Ödül Töreni' etkinlikleri

projenin finansmanýný saðlayan iki önemli kaynak oldu ve medyada geniþ yer

almamýzý saðladý. 

Ýçinde bulunduðumuz yüzyýl, bilim ve teknikte yaþanan hýzlý geliþmelere paralel

olarak eðitim ve donaným araç ve gereçlerinin de deðiþimini gerektiriyor. Devletin

ödeneklerinin yetersiz kaldýðý Türk sanayine eleman yetiþtiren kurumlara destek

olmak zorundayýz. Bundan hareketle sanayi ve üretimin dinamosu olan Ýstanbul'-

daki mesleki teknik eðitim kurumlarýný inceleyen vakýf, pilot okullardan baþlayarak

rehabilitasyon çalýþmalarýna giriþti. 

Vakýf kriterlerine uyan ve eðitim için kaynaklarý sýnýrlý olan 450 burslu öðrencimiz

de bu çabanýn somut göstergelerinden biri. Vakýf, sosyal bir yarayý kapatma amacýy-

la Aðaçlý Köyü Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne saðladýðý katkýlarýn yanýnda Ýstanbul

Valiliði'yle iþbirliði içinde sokakta yaþayan ve çalýþtýrýlan çocuklara yönelik, bugüne

kadar devlet düzeyinde katýlýmýn en kapsamlý olduðu, farklý platformlardan temsil-

cileri bir araya getirip çözüm önerilerinin ortaya konduðu panel organizasyonu da

üstlenmiþ olmaktan gurur duyuyor. Sokak çocuklarý, doðal afetler ve alýnmasý

gereken tedbirler konularýnda somut çareler üreterek yayýn haline getirmek de

faaliyetlerin merkezinde yer aldý.

Deprem olan her yerde acýlarý dindirmeye yönelik çabalarýmýz, sivil toplum kuru-

luþlarýna örnek oldu ve sosyal sorumluluk halkasý güçlenerek büyüdü. 

Sanayi dilinde gelecek, yatýrým demektir. En önemli sýnai yatýrým da eðitim olarak

karþýmýza çýkýyor. Ülkemizin uluslararasý rekabet gücünü artýrmasýnýn en akýlcý

yolu; sanayimizin ihtiyacý olan nitelikli ara elemanlarýnýn mesleki eðitim kurum-

larýnda yetiþtirilmesi, eðitim seviyelerinin artýrýlmasý. Bugüne kadar yaptýklarýmýz-

dan çok memnunuz. Yakýn gelecek için yaratýlan zemin üzerinde bizden sonra gele-

cek yöneticiler çok rahat ilerleme kaydedebilecekler. Arzumuz Türkiye'de eðitim

gören çocuklarýn eðitimlerini bitirdiði anda profesyonel hayattaki yerlerini almalarý

ve zaman kaybetmemeleri. 

Mesleki eðitim almýþ, modern üretimi bilen, yüksek eðitim aldýðýnda sanayicinin

karþýsýna tam donanýmlý olarak çýkacak, Atatürkçü, laik, çaðdaþ ve teknolojiye önem

veren bir gençliðin yetiþmesine gayret ediyoruz. Artýk 30 yýl öncenin teknolojisiyle

yarýnýn gençlerini yetiþtirmek mümkün deðil. ÝSOV, meslek liselerinin günün

koþullarýna uygun hale getirilmesini çok önemsiyor. Bu baðlamda da rehabilitasyon

çalýþmalarý sürdürülüyor. Dil eðitimi, iletiþim, bilimsel yenilikler, internet ve bilgisayar

ortamýnda çalýþma gibi eksiklerin tamamlanmasýný birinci hedef olarak görüyoruz. 

Topluma ve Eðitime Yatýrým:
Ýstanbul Sanayi Odasý Vakfý
ENGÝN KOYUNCU 
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Globalleþen Dünyanýn Gerçekleri
Dünya ekonomisi önümüzdeki 10 yýllýk dönem
içinde uluslararasý ekonomik iliþkileri, mal ve
hizmet ticaretini engelleyici tüm vergi, fon ve tari-
feleri kaldýrmayý hedeflerken, Türkiye de kendini
küresel rekabetin içinde bulmaya doðru ilerliyor-
du. Gerek haberleþme teknolojisinde ulaþýlan
nokta, gerekse de demokrasi ile yönetilen ülke
sayýsýndaki artýþa baðlý olarak, ekonomik özgürlük
ortamý, tam rekabet piyasasýný anýmsatýr þekilde,
geçtiðimiz dönemlere göre tüketicinin çok daha
fazla piyasayla ilgili bilgiye ulaþmasýný ve kendisi
için en doðru kararý verebileceði bir yeteneðe
kavuþmasýný saðlamaktaydý.

Dünya ekonomisi, son 20 yýllýk dönemde üretici
odaklý bir sistemden tüketici odaklý bir sisteme
doðru kaymýþtý. Tüketici odaklý bu yeni oluþum,
dünyanýn herhangi bir noktasýnda üretilen malýn,
dünyanýn herhangi bir noktasýnda tüketilebileceði
yeni bir rekabet ortamý yarattý. Bu yeni ortam,
uluslararasý þirketler açýsýndan bile kimi zaman
ürkütücü olabiliyordu. Bu yüzden uluslararasý þir-
ketler, uluslarüstü þirket olabilmek için, önemli

birleþme ve evliliklere imza attý. Bu trendin en
yoðun olduðu sektörler petrol ürünleri, otomotiv
sanayii, telekomünikasyon ve kaðýt ürünleri sanayii
oldu.

Bu geliþmelerin ýþýðýnda bazý uluslarüstü þirket-
lerin aktif büyüklükleri, iþ hacimleri, cirolarý ve
kârlarý, birçok ülke ekonomisinden daha büyük
hale geldi. Bu geliþmeler, sanayi alanýnda ayakta
kalabilecek ülkelerin ancak, ileri teknoloji üret-
meleri ve daha çok marka yaratmalarý halinde bu
yoðun rekabete dayanabileceklerini gösteriyordu. 

Dünya hýzla tek pazara yönelirken, Türkiye,
Hindistan ve Çin gibi hýzla geliþen ekonomilerin
tehdidi altýna girdi. Bu nedenle sanayileþme mo-
delini teknoloji geliþtirmeye yönelik olarak yeniden
yapýlandýrmak zorunda olduðunu da gördü.
Türkiye, ithal ikamesi ile baþladýðý sanayileþme yol-
culuðuna, teknoloji transferi gerçekleþtirerek
devam etmiþti. Ancak geldiði nokta, yabancý
teknolojileri ithal etmenin ötesine geçerek, teknolo-
ji geliþtiren bir sürece girmesini gerektiriyordu.
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Türkiye Baþaracak
YAKUP KEPENEK

Günümüzde bilgisayar yongasý önemli. Yazýlým önemli. Ýletiþim önemli. Þimdi bu

alanlarda Türkiye ne üretiyor? Bu önemli. Bunlarý üretmek için Türkiye’nin ne yap-

masý lazým? Türkiye’nin bunu tartýþmasý gerekir. TÜSÝAD Baþkaný “Türkiye her yýl

dýþarýya 1,5 milyar dolar araþtýrma geliþtirme parasý aktarýyor” dedi. Peki Türkiye bu

aktardýðý para ile kendisi burada araþtýrma geliþtirme yapýyor mu? Sanayi ile, üniver-

siteler ile, kamu araþtýrma birimleriyle, Ar-Ge’ye dayalý teknolojik yeniliði yeterli

düzeyde yapamýyor.

Ankara’da ODTÜ’den Kýzýlay’a kadar devletin sekiz tane araþtýrma birimi var: Þap

Enstitüsü, MTA, Türkiye Petrolleri, Elektrik Ýþleri Etüd Ýdaresi, DPT, Ýstatistik

Enstitüsü... Bu kurumlarý, üniversiteyi ve yanýndaki sanayi kuruluþlarýný, teknolojik

yenilik, üretim, araþtýrma, insan kalitesi, üretkenliði artýrma yönünden doðru deðer-

lendirdiðimizi söyleyebilir miyiz? Doðalgaz projelerimizi baþkalarý yapýyor. Biz bura-

da mühendis yetiþtiriyoruz. Mühendislerimizi dýþarýdan kredi verenler “isterse”

çalýþtýrýyor. Türkiye bu anlamda, geleceðe yönelik sanayileþme yönünden çok iyi iþler

yapýyor denemez. En verimli olmasý gereken kurumlar çalýþtýrýlmýyor. Çoðu

siyasetçinin çiftliði haline getiriliyor. Kötüye kullanýlýyor ve 15-20 yýldýr bu böyle gidi-

yor. Geleceðe dönük olarak Türkiye’nin yapmasý gereken bu alanlarda toparlanmak-

týr. Günümüzde büyük teknolojik dönüþüm yaþanýyor. Bilime dayalý iþ ve bilgi

toplumuna geçiþ çok önem kazandý. Yalnýz doðal kaynaklara, yalnýz ucuz iþgücüne

dayanarak, yalnýz komþu ülkelere satarak, kalitesiz ve birinci derecede tüketim malý

üreterek ayakta kalamazsýnýz. Gýda üretecekseniz de en ileri teknolojiyi kullanmak

zorundasýnýz. Bir ülke her þeyi üretmek zorunda deðildir. Ama geleceðin teknolojileri

açýsýndan belli þeyleri yapmak durumundayýz. 

Türkiye 30’lu yýllarda Hýfzýsýhha Enstitüsü’nü kurdu. Amacý gýda ürünlerini denetle-

mek ve serum üretmekti. Türkiye bugün serumu dýþarýdan alýyor ve Ankara’da yenen

etin yüzde kaçýnýn kaçak kesim olduðunu kimse bilmiyor. Bu düzgün bir ortam deðil.

En büyüðünden en küçüðüne kim ne üretiyorsa dünyaya kafa tutacak kalitede üret-

meli. Avrupa’ya girecekse ürettikleriyle girmeli. Ancak böyle yaptýðý ölçüde Türkiye

Sanayii güçlenir, kalýcýlaþýr ve yeni nesillere iþte biz bunu yapýyoruz deme þansý verir.

Bu þans Türkiye’de var. Bu gizli güç, bu potansiyel, Türkiye’de var ve Türkiye’nin

bunu baþaracaðýna içtenlikle inanýyorum. 
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KOBÝ’lerin Önemi
Türkiye’de ihracatýn büyük bir kýsmý, büyük ölçek-
li firmalar tarafýndan gerçekleþtirilmekte olduðun-
dan, krizler süresince özkaynak yeterliði bakýmýn-
dan sýkýntý çeken birçok küçük ve orta büyüklükte-
ki iþletme, teknoloji yatýrýmýna ara verdi. Ýþletme
sermayelerinin azalmasý ve yatýrýmlarýn kredilere
dayandýrýlmasý, kredi maliyetlerinin planlanandan
çok daha fazla artmasýyla bir çok KOBÝ
hissedarýnýn kiþisel tasarruf ve birimlerinin þirket
finansmanýna katýlmasýna sebep oldu. Kriz
ortamýnda ihracat yapýsý bozulmayan büyük ve
özkaynaklarý güçlü firmalar saðlam durabilirken,
küçük ölçekli ya da krediye baðlý yatýrýmlara gi-
riþmiþ firmalar çok daha büyük sorunlarla karþý
karþýya kaldý. 

KOBÝ’lerin makine parklarýnýn bir çoðu, baþta
leasing olmak üzere çeþitli kredilendirme yöntem-
leriyle finanse edilmiþti. Döviz fiyatlarýnýn beklen-
medik artýþýyla verimlilik hesaplarý þaþýnca, geri
ödemeler aksadý. Birçok firma, finansörleriyle yeni

anlaþmalar yapmak zorunda kaldý. Piyasada yeni
geri ödeme yöntemleri doðdu. Bunlar arasýnda en
çok rastlananý, banka ya da leasing firmasýnýn
makinelere el koymasý yerine, her iki taraf için de
daha uygun koþullar saðlayan “ikinci el leasing”
satýþlarý oldu. Piyasayý görece daha iyi tanýyan
KOBÝ yöneticileri, uygun alýcýlar bulup, leasing fir-
malarý adýna kendi makine parklarýný satarak daha
az zararla borç ödeme yolunu tercih etti.

1980 - 1996 yýllarý arasýnda yýlda ortalama %15
büyüyen imalat sanayii ihracatý, ardarda gelen
krizler sonucu giriþimciler için cesaret kýrýcý bir
makro ekonomik ortam yaratmýþtý. 

KOBÝ’lerde yaþanan bu yýkýmýn sanayiye en büyük
zararý, uzun vadede yüksek teknolojiye dayalý bir
imalat sanayii için gereken kaliteli teknik eðitim
sürecinin sekteye uðramasý oldu. Teknoloji yenilen-
mesinin en yoðun görüldüðü kesim olan
KOBÝ’lerde bu yönde yeni bir teþvik programýnýn

Dört ortopedi hekimi, bir kaportacý ustasýyla birlikte zamanýnda yurtdýþýndan ithal

edilen ortopedik malzemelerin yurtiçinde üretileceði inancýyla þirketin temelini

atmýþlar. Ýki tezgah, bir usta, dört doktor... Bugün 110 çalýþanýyla, dünyanýn 40 ülke-

sine 1,5 milyon dolarý aþkýn ihracat yapan bir KOBÝ’yiz. Kalça protezleri, omuz, diz,

dirsek protezleri, kýrýk kemiklerin tedavisinde kullanýlan tespit plak ve vidalarý gibi

200 ana kalemde sekiz bini aþkýn üretim kalemimiz var. TTGV ve Tübitak’ýn yap-

týðý Teknoloji Kongresi ülkede yenilikçi ürünlere, teknoloji yaratan firmalara ulusal

ödül verme süreci baþlattýðýný ilan edince, biz de o zaman bitirmek üzere olduðumuz

spinal protez projemizi kongreye taþýdýk, hatta 1998 yýlý KOBÝ dalý Teknoloji ve

Baþarý Ödülünü aldýk bu proje ile. Dokuz omurga cerrahý ve bizim teknik ekip bir-

likte çalýþtý. Baþta tamamen kendi kaynaðýmýzý kullandýk. Sonra TTGV teknoloji

geliþtirme sürecinde yeni projeler üretme ufkumuzu açtý. Böylece kalça protezi

geliþtirme projesi oluþtu. 

Þimdi insan vücudunda yapýsý kemiðe benzeyen malzemeler hayal ediyoruz.

Protezler þu anki teknolojiyle dayanýklý ve vücuda uyumlu metallerden yapýlmakta.

Bunu hafifletmek, mukavemetini ve esnekliðini ayný kemik gibi kýlmak konusunda

çalýþýyoruz. Dünyada daha yeni yeni tanýnýyoruz. Yavaþ yavaþ pazara giriyoruz. Her

þey hayalle baþlýyor ama bunlar olacak.

KOBÝ Mucizesi
M. ALPTEKÝN AYDIN
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ihtiyacý hissedilmeye baþlandý. Bulunduðu sektöre
yenilik getiren yatýrýmlarýn özendirilmesi, politik
söylemde sýkça dile getirilen reel ekonominin can-
landýrýlmasýnýn gereði haline geldi. 

Yüksek nitelikli teknik iþgücünün varlýðý, yüksek
teknolojinin yaygýnlaþmasý ve geliþmesi için bir
olanak olduðuna göre, bu olanaðýn üretim, istih-
dam ve ihracata dönüþmesi sanayide ve üniver-
sitelerde AR-GE yatýrýmlarýnýn büyük ölçüde art-
masýna baðlýydý. 

8. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý, yatýrýmlara yönelik
devlet destekleri kapsamýndaki teþvik araçlarýný,
“Ýktisadi teþvikler”, “Bölgesel teþvikler” ve
“Ýhracat teþvikleri” olarak gruplandýrdý. Yatýrým
teþvik araçlarý, yatýrým indirimi, Gelir ve Kurumlar
Vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti, ihracata vergi
iadesi, Ýhracat Kredi Sigortasý olarak; mali teþvik
araçlarý, orta ve uzun vadeli krediler, düþük faizli
krediler, faiz ve vergi iadeleri, makine ve teçhizat
yatýrýmlarýna KDV istisnalarý, gümrük ve fon istis-
nasý olarak; dolaylý teþvik araçlarý ise, AR-GE har-
camalarýnýn desteklenmesi, iþgücü eðitim prog-
ramlarý, pazarlama destekleri ve danýþmanlýk

Ar-Ge Harcamalarý
2004 2005 2006

YTL Pay (%) YTL Pay (%) YTL Pay (%)

TOPLAM 2.897.516.250 100,0 3.835.441.076 100,0 4.399.880.662 100,0

Ticari Kesim 700.595.752 24,2 1.297.591.429 33,8 1.629.087.642 37,0

Kamu 230.494.240 8,0 443.161.190 11,6 513.803.475 11,7

Yüksek Öðretim 1.966.426.258 67,9 2.094.688.456 54,6 2.256.989.544 51,3

Babam 70’li yýllarda iplik tüccarlýðý yapardý. Gaziantep’te tekstil bu kadar ilerlemiþ deðildi. Ýstan-

bul’dan iplik alýr, Gaziantep’te satardý. O zaman Gaziantep’te bu kadar iplik fabrikalarý da yoktu.

Tüccarlýktan küçük bir boyahaneye geçtik. Ýpliði burada boyamaya baþladýk. Ýþin hem þehrimiz

için, hem kendimiz için geliri iyi, istihdamý güzel olduðunu görünce dört kardeþ olarak boyama

tesislerini büyüttük. Sonra da eski makineler getirip, iplik imalatýna baþladýk. Yeni teknolojiyi,

yeni aþamalarý bilmiyorduk. Bilmememiz de bize çok sorun yaratýyordu. Ýthalatý, ihracatý

bilmediðimiz için yol alamadýk. Sonra yurtdýþýna gittik, Avrupa’nýn teknolojisini izledik. Ýç pazar-

da ticari geliþmenin aðýr olduðunu, yurtdýþýnda satmak gerektiðini hissettik. 

Ýlk ihracatýmýzý Suriye’ye yaptýk. Bu tecrübemiz bize iç satýþ ile dýþ satýþýn kýyaslanamayacaðýný öðret-

ti. Hedefimizi daha çok imalat ve daha çok ülkeye ihracat olarak belirledik. Ýlk zamanlar bir TIR

malý zor bir araya getiriyorduk. Bu zorluklar bize teknolojimizi yenilememizin ve deðiþtirmemizin

zorunlu olduðunu gösterdi. Gürteks olarak, yurtdýþýna açýlmayý ve büyük tesislere sahip olmayý

baþlangýçta düþünmemiþtik. Nedeni kendi ortamýndan çýkmayan, dýþ dünyada neler olduðunu

görmeyen bir insanýn ileriyi görmemesidir. Þimdi 25 ülkeye yaptýðýmýz ihracatla dünyadan daha iyi

bilgi alýyor ve buna baðlý olarak geleceði daha iyi görüyor, dolayýsýyla plan ve programlarýmýzý bu

doðrultuda yapýyoruz. Hedefimiz; ülkemiz ve kendimiz için her geçen gün daha ileriye gitmektir.

Gaziantep’ten Bir Örnek
ÖMER ÖZKAYA

TÜÝK
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desteði olarak görüldü. Yatýrým teþvik aracý olarak
uygulanmakta olan vergi politikalarý da ayný yönde
saðlanan desteðin bir baþka aracýydý.

KOBÝ’ler 80’li yýllardan beri geliþmekte olan
ülkelerin tümünde, gittikçe yaygýnlaþarak varlýðýný
duyuran bir akým oldu. Toplumlarýn refah yarýþýn-
da kulvarýn ön sýralarýnda koþabilmeleri küçük ve
orta boy iþletmeciliðe ve giriþimciliðe gereken
önemi vermelerine ve toplumlarýnýn bu konudaki
potansiyellerini en iyi þekilde deðerlendirmelerine
baðlý görünüyordu. Çünkü KOBÝ olgusu yarýnýn
bilgi toplumunun ürünü olarak deðerlendirilebilir-
di. Sanayi toplumundaki belli mallarýn üretimine
dayalý ekonomilerin yerini çeþit ekonomileri,
entegre tesislerin yerlerini ise sanayi ve yan sanayi
bütünleþmesine yönelik daha esnek ve daha hýzlý
modeller almaya baþlamýþtý.

Evrenselleþen piyasa ekonomisinin temeli olan
rekabetin yerleþmesi ve sürdürülmesi, küçük ve

orta boy iþletmelerin varlýðýna baðlý olduðuna
göre, KOBÝ’ler teknolojik geliþmenin de ana kay-
naðý olmalýydý. Bu tür iþletmelerin dünya ekonomi-
lerinde ilgi odaðý olmalarýnýn en önemli neden-
lerinden biri de istihdam saðlama ve yeni iþ yarat-
ma güçleriydi.

Yenilikçiliðin Sonuçlarý
Türkiye’de 90’lý yýllarda, iktisadi faaliyet koluna
göre teknolojik yenilik yapma oraný en yüksek sek-
törler arasýnda týbbi aletler, hassas ve optik aletler
ve saat imalatý; büro, muhasebe ve bilgi iþlem
makineleri imalatý; radyo, televizyon, haberleþme
teçhizatý ve cihazlarý imalatý sektörleri vardý.

1995 yýlýnda Türk televizyon üreticileri aleyhinde
damping yaptýklarý iddiasýyla soruþturma açýldý.
Suçlama, Türk üreticilerin 3. dünya ülkelerinden
aldýðý parçalarla üretim yapmasý ve bunu
Avrupa’ya “Türkiye’de üretilmiþtir” diye sat-
malarýydý. Bu iddialar çürütüldü. Böyle olmadýðý,
Türkiye’deki üretimin düzeyi ve Türk malý
parçalarla büyük bir girdi oraný elde edildiði
anlaþýldý. 

Ayný alanda ikinci bir iddia da haksýz rekabet
yapýldýðý oldu. Türk üreticilerinin devletin teþvik
ödemeleri sayesinde maliyetin altýnda fiyatla
Avrupa’ya satýþ yaptýðý ileri sürüldü. Bunun da
doðru olmadýðý ortaya çýktý ve üç büyük Türk üreti-
cisi anti-damping soruþturmasýndan alýn akýyla
çýktýlar. 

2001 yýlýnda, Avrupalý üreticiler artýk Türk reka-
beti karþýsýnda dayanamayacaklarýný anladý. 2002
yýlýnda, Avrupa’da satýlan 33 milyon televizyonun
8,5 milyonu Türkiye’de üretiliyordu. Ayný trendi
beyaz eþya sektöründe de yakalayabilmek için
Avrupa’yý standart oluþturmaya zorlayan, yine
Türk sanayicileri oldu. 
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Avrupa Birliði
Türkiye’de bir çok kesimin umut baðladýðý Avrupa
Birliði’ne tam üyelik hedefi, politika gündeminin
olduðu kadar sanayi kesiminin de dikkatle izlediði
bir süreç olmaya devam ediyordu. Devlet yardým-
larý, Avrupa Topluluðu anlaþmasýnýn 42, 77, 90,
92 ve 94. maddelerinde düzenlenmiþti. Özellikle
42. madde, rekabet kurallarýna iliþkin hükümleri,
yapýsal ya da doðal þartlar sebebiyle geliþememiþ
iþletmelerin korunmasý ve ekonomik kalkýnma
programlarý çerçevesinde iþletmelere yardým yapýl-
masýna izin verilmesini öngörüyordu. Bu baðlam-
da, devlet yardým türlerinin de birçok diðer unsur
gibi Avrupa Birliði standartlarýna uyumlu hale
getirilmesi gerekti. 

Avrupa Birliði’nde devlet
yardýmlarýnda kýsa ve orta
döneme iliþkin politika ve
stratejilerin belirlendiði
‘Beyaz Kitap’ta yer alan
entegre program, KOBÝ’lere
yönelik politikalarý da ele
alýyordu. Buna göre Avrupa
Birliði’nin bütün ülke ve
bölgelerinde KOBÝ’lerin ge-
liþmesine her yönden elveriþli bir ortamýn meydana
getirilmesi, KOBÝ’lerin rekabet gücünün artýrýl-
masý ve Avrupa standartlarýna uygun hale geti-
rilmesi ile teþvik edilmesini kapsýyordu. 

Özgün Teknoloji 
AYDIN ÇUBUKÇU

Beko Elektronik 1966’da kuruldu. 35 yýl içinde gerek Türk ekonomisinin gerek

teknolojinin geçirdiði bütün evreleri yaþadý. Önce siyah-beyaz televizyon üretimiyle

baþladý. 1980’lerin ortalarýnda renkli televizyon baþlayýnca renkli üretimine döndü. 

Elektronik sanayii 1960’larýn sonundan itibaren çok hýzlý büyüyen bir alan oldu.

Dolayýsýyla parça ithal ederek, montajlarýný Türkiye’de yapýp bitmiþ ürün haline

getirerek üretimi baþlattý. Daha çok Japonlarla çalýþtý ve onlardan çok þey öðrendi.

Renkli televizyon imalatý baþlayýnca kendi özgün teknolojisi olmasý gerektiðine

karar verdi. Dolayýsýyla 80’li yýllardan itibaren Ar-Ge faaliyetlerine çok büyük önem

verdi. 

Beko Elektronik’te üretilen ürünlerin hepsi özgün teknolojiyle üretiliyor. Çeþitli

dönemlerde çeþitli sýkýntýlar çekildi. Ama bugünkü durumda Türkiye’de bu sanayi

dalýna teþvik uygulamasý neredeyse bitmiþ durumda. Beko ürünlerimizin en büyük

ihraç alaný ise Avrupa. Özellikle Gümrük Birliði’ne girildikten ve Avrupa

Topluluðu’na gireceðimiz anlaþýldýktan sonra bu uyum çerçevesinde, Avrupa’daki

teþvikler neyse Türkiye’de de aþaðý yukarý aynýsý olmasý gerekli düþüncesiyle

teþvikler bitti. Beko için teþvik, sektöründe ilk defa alýnan ISO 9000 belgesi, ÝSO

Çevre Ödülü, TÜSÝAD/KALDER Kalite Baþarý Ödülü ve son olarak da 2001

Kasým ayýnda Japonya’da Toplam Verimli Bakým konusunda Dünya Mükemmellik

Ödülünü kazanmak oldu. 90’lý yýllarda ‘no name brand’ denen tanýnmayan bir

markayken yurtdýþý pazarlama þirketlerinin kurulmasý ve bunlarýn Beko markasýyla

saygýnlýk kazanmasý Ýngiltere’de %11, Almanya’da %10 pazar payýna sahip olmayý

getirdi.
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1930 yýlýnda 6 yaþýmda iken ailece köyden þehire, yani Afyon’a indik. Babam,

bakkaliye ile iþe baþladý, sonra manifaturacýlýk yaparken, ayný zamanda da Afyon’un

köylerinden biralýk arpa toplayýp demiryolunun geçtiði yerlerde depolamaya

baþladý. Toplanan bu arpalar Ýzmir’e sevk olunur, oradan da bira imali için bir

Ýtalyan firmasý aracýlýðý ile Belçika’ya ihraç edilirdi. 1938’de ailecek Ýstanbul’a göç

ettik. Ýlk ve orta okulu Afyon’da okuduktan sonra eðitimimi, Ýstanbul Lisesi’nde,

ve Ý.Ü. Ýktisat Fakültesi’nde tamamladým. Babam Ýzmirli Mehmet Nebioðlu ve

diðer iki ortakla 30 bin lira sermayeli Birlik Þirketi’ni kurdu. Þirketin konusu hubu-

bat, bakliyat ve yaðlý tohumlar ihracatý idi. Bilhassa biralýk arpalarý kendimiz ihraç

etmek istedik. 1939 Ýkinci Cihan Harbi’nden sonra, 1940 veya 1941’de Toprak

Mahsulleri Ofisi kuruldu. Bizim iþimiz devlete geçti. Yeni kurulan Karabük Demir

Çelik Fabrikalarý’nýn ürünlerini pazarlamaya gayret ettik. Bu þirket, 1943 baþýnda

daðýldý. Babam beni de yanýna alarak yeni bir þirkete yöneldi. 1944 baþýnda Ýstikbal

Þirketi kuruldu. Yaðlý tohumlar, bakliyat, fýndýk ihracatý ve demir-çelik ithalatý ile

uðraþmaya baþladýk. 1952’de babam 58 yaþýndayken vefat etti. Tek baþýma kaldým.

Babamýn hayatý bir cesaret ve baþarý serüveniydi. Tahsili eski dönemin ‘molla mer-

tebesi’ idi. Köy bakkallýðýndan Ýstanbul’a ihracatçý tüccarlýða ulaþmýþtý. 1954’te

Türkiye döviz dar boðazýna girince ithalat durdu, sanayiye yöneldik.1958’de kur-

duðumuz boru üretimi iþi zamanla geliþti. Sonraki yýllarda galvanizli sac, motor su-

baplarý üretimine baþladýk. Bir taraftan da ticaret yapmaya karar verdik. 1984’te

BMW otomobillerinin distribütörlüðü, 1994’te Caterpillar makineleri distribütör-

lüðü faaliyetlerimiz arasýna girdi. Yine 90’lý yýllarda Borçelik’i kurduk. Dünyanýn

önde gelen çelik firmasý Fransýz Arcelor, Erdemir ve IFC ortaklýðý ile soðuk hadde-

lenmiþ yassý çelik üretimine baþladýk. Bu þirket halen Fransýz ve Lüksemburglu

ortaklarla birlikte 145 milyon ABD Dolarlýk yatýrým yaparak kapasitesini 400 bin

tondan 800 bin tona çýkarmakta ve 300 bin tonluk çinko kaplama tesisi kurmaktadýr.

Daha sonra dünyanýn sayýlý çelik firmalarýndan Mannesmann ile ortak olduk. Yýllýk

500 bin ton kapasite ile Avrupa’nýn ilk beþ çelik boru üreticisinden biri haline

geldik. 2001 yýlýnda otomotiv endüstrisine direkt satýþýn gerçekleþtirilmesi ve bu

ürün bazýndaki ileri teknolojiye sahip olmak için Ýtalya’da özel çelik boru imal eden

bir fabrikayý satýn aldýk. 1944’te kurulan Ýstikbal Þirketi þimdi 4000 kiþilik Borusan

Grubu’nun baþlangýcý oldu.

2002 yýlýna geldiðimizde Türkiye’nin yerinin AB olduðuna milletçe inanýyoruz.

Bugünkü Avrupa müesseseleri ile ortaklýklarýmýz bu yoldaki çalýþmalarýn bir

baþlangýcý sayýlabilir. Vizyonumuz AB içinde veya dýþýnda globalleþen dünyada re-

kabet þartlarýnýn aðýrlaþtýðý bir dönemde iþimizi en iyi yaparak dünya þartlarýna

uyum göstermektir. Ümidim, millet olarak AB içinde yerimizi almak ve gelecek

nesillerin eðitim, kültür ve teknoloji alanlarýnda AB standartlarýna uygun þekilde

yetiþmesidir.

Afyon’un Bir Köyünden
Avrupa’ya
ASIM KOCABIYIK

Avrupa Birliði ile ilgili geçici
ithalat rejimlerinden kay-
naklanan sektörel pürüzlerin
giderilmesi ve kurumsal boyutun
iþlenmesi, sanayi kesiminin
sorunlarý arasýndaki mali kay-
naklar ve yabancý sermaye
yatýrýmlarýnýn çözümünde önemli
rol oynayacaktý. 

Gümrük Birliði ile imalat sana-
yiindeki sýnýrlarýn kalkmasý ve
hizmet sektörünün de Gümrük

Birliði kapsamýna alýnmasý, bir yýldan daha kýsa
bir süre içinde Türkiye ekonomisinin önemli bir
bölümünün daha dýþa açýlacaðýnýn habercisi oldu.
Ýmalat sanayii ürünleri hizmet sektörüyle birlikte
serbest dolaþýma girdiðinde ulaþtýrma, turizm,
bankacýlýk, mali hizmetler gibi alanlarýn standart-
larýnda geliþim saðlanmaya, rekabet platformunu
geliþtirmeye baþladý. 

Türkiye tekrar özgüvenini kazanýp 1980’li yýllar-
daki iyimser ve atak yapýsýný yeniden oluþturma,
makro ekonomik dengelerini oturtma aþamasýnda,
siyasal belirsizliklerin giderilmesini bekliyordu. 
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Ýki Sektör: Otomotiv ve Elektronik
Ýstanbul Sanayi Odasý’nýn ‘Avrupa Birliði’ne Tam
Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör
Stratejileri Geliþtirilmesi’ projesi kapsamýnda
gerçekleþtirdiði çalýþmalardan ‘Otomotiv Sanayii
Sektörü’ raporu, 2001 krizinin izlerini taþýyan
deðerlendirmeleri de kapsayan bir birlikte oluþtur-
ma anlayýþý ürünü olarak vizyon, strateji ve uygu-
lama planý geliþtirdi. 

Raporun ortaya koyduðu sonuçlar, sektörün gele-
ceðine yönelik ipuçlarýný da göz önüne serdi. Küresel
düzeyde hýzla deðiþen pazarlar ve rekabet koþullarýna
paralel olarak, dünya üzerindeki üretici sayýsý da bir-
leþme ve satýn almalar nedeniyle azalma eðilimindey-
di. Bu eðilimi hýzlandýran nedenlerden biri de AR-GE
ve teknolojik geliþme maliyetlerinin artmasýydý. 

Türkiye’deki otomotiv sanayii bu yýllarda yabancý
sermayenin en fazla ilgi duyduðu, üretim ve ihra-
cata yönelik yatýrým yaptýðý alan oldu. Yan sanayi
de teknolojisini geliþtirip Avrupa Birliði ülkelerine
ihracat yapacak düzeye geldi.  

1994 - 2002 arasýndaki krizler döneminin hemen
ardýndan, kamunun sektörün önündeki engelleri
kaldýrmasýyla, otomotiv lokomotif sanayi dallarýn-
dan biri olacaðý kuþku götürmüyor.

Mühendisimizin Kabiliyeti
ÞAHAP KOCATOPÇU

20. yüzyýlda Birleþmiþ Milletler kuruldu ve koloni sistemi yýkýldý. Büyük devletler kazançlarýný

patent, know-how ve araþtýrma geliþtirme ihraç ederek saðlama yoluna girdiler. Bundan kurtuluþ

yok. Bu, dünyanýn gidiþatý üzerinde sanayileþmede kullanýlacak en büyük koz ve biz burada biraz

geri kalýyoruz. 1969 yýlýnda Þiþe Cam’da Ar-Ge grubu kurmak amacýyla üç büyük üniversitenin

kimya fakültesi mezunlarýndan birer genci seçerek yurtdýþýna gönderdik. Þimdi her sene yapýlan

çeþitli araþtýrmalarýn anlatýldýðý bir toplantýya çaðrýldýðýmda sonsuz bir mutluluk duymaktayým.

Üniversiteler birçok çalýþmayla bu daveti yapýyorlar ama sanayicilerimiz buna daha ayak uydura-

madý. 

Otomasyon her þeyi baþka gözle görmeyi gerektiriyor. Sizin yapacaðýnýz þeyleri makineler yapar

duruma geliyor. Gelecekteki teknolojiyi dijital olarak görüyoruz. Dijital ürünlerin pazarda talep

edileceðini düþünüyoruz. Ýnteraktiviteyle beraber örneðin televizyonda artýk tüketici yayýncýyla

baðlantý kurabilecek. Bu bakýmdan Türkiye kaynak olarak çok çok iyi. Çok iyi yetiþen elektronik

mühendisleri var. Ar-Ge mühendisliði yaptýðý tasarýma ticari anlam kazandýrabildiði için özellikle

önemsenmeli. Profilo, Beko, Vestel gibi kuruluþlar sayesinde Avrupa’da üretim yapan Japon fir-

malarýnýn hemen hepsi þu anda bize üretim yaptýrýyolar. JBS, Hitachi, Mitsubishi ve Sanyo gibi fir-

malar Avrupa’daki üretimlerini durdurdular ve bütün ürünleri Vestel tarafýndan üretiliyor. Türk

mühendisinin ürünleþtirme konusunda büyük kabiliyeti var.
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Biliyorsunuz bugün otomobil sektörü sýkýntý içinde. Geçmiþ yýllara göre iç pazarda

otomobil satýþ hacmi fevkalade düþük. Vergiler bunun baþlýca nedenlerinden biri.

Vergilerin yüksekliðinden dolayý artýk hükümet eskisi kadar bile vergi tahsil edemi-

yor. Ben siyasetten uzaklaþtýktan sonra tekrar Renault’ya baþkan oldum. O zaman

Fransýzlarýn da teklifi üzerine karara baðladýðýmýz husus, ‘Megane Station’ý yalnýz

Türkiye’de üretmekti. Fransa’da dahi yapýlmayacaktý. Dolayýsýyla üretimin büyük

kýsmý ihraç edilecek, Fransa da dahil olmak

üzere yurtdýþýna gönderilecekti. 300 milyon

dolar civarýnda bir yatýrým gerekiyordu. Biz o

zamanki hükümete bu projenin açýlýþý için

ricada bulunduk. Gelmelerini saðlayamadýk.

Ýþin farkýnda deðillerdi. Þimdi “Ýhracatýmýz

arttý” diyorlar. Artýþ bu otomobil sanayii

sayesindedir. Þimdi baktýðýnýz zaman ihracat kalemleri içinde otomobil sektörü

önemli yer tutuyor. Yani Megane Station ve Tofaþ’ýn bu maksatla yaptýðý üretim.

Bunlarý geri çekerseniz Türkiye’nin ihracat-ithalat dengesi fevkalade kötü bir hale

gelir. Þimdi çok daha kapsamlý bir entegrasyona gitmek ve yurt dýþýna açýlmak

lazým. Bu hamleyi OYAK’ýn yapacaðýný umarým. Bunu yaparsa hem otomobil

sanayiine yardýmcý olur hem dýþarýda fevkalade güçlü bir rekabete kavuþur. 

Otomotivde Gelecek
ALÝ BOZER

Turgut Özal, Amerika’ya kalp ameliyatý için gitmeden önce kendi partisine, “mut-

laka yapýn” diye adeta üç vasiyette bulunmuþtu. Bunlardan biri “batýk þirketlerin

kurtarýlmasý” için gerekli bir kanunun çýkarýlmasýydý. Nitekim bu kanun 3332 sayý

ile 23.3.1987 tarihinde TBMM tarafýndan kabul edildi. Turgut Özal, baþarýlý bir

ameliyat geçirip yurda döndükten bir süre sonra, Milliyet Gazetesi’nin “Araþtýrma-

Ekonomi” bölümü yöneticisi Necati Doðru, kendisiyle röportaj yaptý ve þu sorularý

sordu: “Þirket Kurtarma Kanunu diye bilinen kanunun çýkmasýný niçin parti

grubunuza vasiyet ettiniz. Bu, ufukta görünen birtakým tehlikelerin önünü almak

için bulunmuþ bilinçli bir tedbir midir?” Özal’ýn cevabýnýn özeti þudur: “Bize, þir-

ketlerimizin sýkýntýda olduðuna dair abartýlý bilgiler gelmiþtir. Ben, ekonominin

düzelmesi için, kötü idare edilen þirketlerin el deðiþtirmesinin, olmuyorsa kapan-

malarýnýn doðru olacaðýna inanýyorum. Çünkü sizin kaynaklarýnýzý bunlar kötü kul-

lanýyorlar... Bankalarýn bazý þirketlerden büyük alacaklarý var... Bankalarýn, bor-

cunu ödemeyen þirketlerin üzerine gitmeleri gerekirdi. Doðrusu buydu... Eðer git-

selerdi, belki de askeri idare döneminde (olduðu gibi) postu kaybederdik. Nitekim,

Kastelli gibi küçük bir hadisede ayrýlmak zorunda kaldýk... O gün (Kastelli olayý)

çok büyütüldü. Bugün üç þirket veya banka batsa yine büyütülür.”

Bugün, yani 2002 yýlýnda, yine batýk þirketler ve batýk bankalar konuþuluyor. Ben,

yakýn bir gelecekte, Türkiye’de çok önemli bir deðiþiklik olacaðýný tahmin etmiyo-

rum. Yani bugüne kadar olmamýþ bir þeyin, þu sýralarda olacaðýna inanmýyorum.

Türkiye’nin, adeta viraj alýr gibi bir dönüþüm gerçekleþtirebileceðini tahmin etmi-

yorum Elli sene önce, Prof. Niyazi Berkes, “200. Yýlýnda, Türkiye Batýlýlaþmanýn

Neresinde” diye kitap yazmýþtý. Demek ki, aþaðý yukarý 1750’lerde baþlamýþ batýlýlaþ-

ma hareketi. Türkiye’nin 250 senede gelemediði noktaya, 260 senede geleceðine

dair bir iþaret de yok. Zaten toplumun bu baðlamda kendisini sorgulamasý da yok.

Hepimiz çok akýllý insanlarýz. Ben, Türkiye’de aklýný beðenmeyen insana hiç rastla-

madým. Hiç kimse, hiçbir þeyi yanlýþ yapmýyor. Nedense hep baþkalarý yanlýþ yapý-

yor. Böyle bir þey, mantýken mümkün olmadýðýna göre, birisinin bize, bizim, kendi

kendimize “doðru” hükmü verdiðimiz eylemlerimizin “yanlýþ” olduðunu gösterme-

si gerekli. Bu da ancak kültür melezleþmesiyle olur. Yani var olan kültürün bir baþka

kültürle evlenmesiyle.

Ýþte bu konuda bir þans var gibi duruyor ortada. Türkiye’nin AB’ye katýlmasý, bir tür

melezleþmeyi getirecek. AB’nin mevzuatý, bizim hukuk sistemimizi, genel anlayýþ

çerçevemizi, kamu yönetimimizi, ekonomi yönetimimizi etkiliyor. Adeta Türk

toplumunu hem felsefi hem de kurumsal baðlamda yeni bir kalýba girmeye zorlu-

yor. Türk bu kalýba ne kadar girer, ne kadar uyar belli olmaz. Ama bir miktar uya-

caktýr. Böyle bir deðiþim, bir eþik atlamasý getirebilir. Ama bu beklentiyi de fazla

abartmamak gerek.

Kültürel Melezleþme
EGE CANSEN
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Mavi Jeans 11 yýl önce sadece Yenibosna’daki fabrika maðazasýnda satýlýrken,

bugün dünyada 3200’ün üzerinde satýþ noktasýna sahip. Türkiye’den Amerika’ya,

Kanada’dan Ýngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadar geniþleyen dünya hari-

tasý üzerinde, farklý diller konuþan insanlar Türkçe bir sözcüðü, ‘Mavi’yi telaffuz

ediyorlar. Onlar bu markayý televizyon reklamlarýndan, radyo spotlarýndan, bir

baþkasýnýn dilinden öðrenmediler. Çarþýya çýktýlar, keþfettiler, giydiler ve beðendi-

ler. Mavi, Türkiye’de farklýlýðýný ve cesaretini ilk gösteren ismi oldu. Esasý

Amerikan olan bir ürüne, ürünün orijinal isminin Türkçesini verdik. Blue Jeans

deðil, Mavi Jeans dedik, önce diðer markalardan ismiyle ayýrdýk. 

Mavi’nin markalaþmasýndaki önemli itici güç üretim teknolojisi ve birikim oldu.

Mavi Jeans’in ERAK fabrikasý Calvin Klein, Guess, Rifle, Mustang gibi dünya fir-

malarýyla birlikte ürettiði Mavi Jeans’le beraber 30 senelik uzmanlýðýný markaya

çevirdi. ‘Yaþayan Fabrika’ anlayýþý içinde üretim hýzýný modaya göre ayarlayabilen

bir düzen kurdu. Tasarýmý üründe en iyi uygulayacaðý teknolojileri geliþtirdi. 

Mavi Jeans ihracata yönelik sanayileþmede sinai altyapýnýn güncel ve kapasite

artýrýmýna uygun olmasýyla yetinmeyip, bir adým öne, uluslararasý marka olmaya

yöneldikten sonra, üretim hýzýný rafa baðladý. Sýnýrsýz bilgi aðý ile New York, Ýstan-

bul, Sidney arasýndaki saat ve uzaklýk farkýný en aza indirdi. Amerikalý bir maðaza

zinciri bir ay sonrasý için sipariþ veriyorsa yetiþtirecek sistemi kurdu. O gün gemi

kalkmýyor, lodos var, bir sonraki partiyi bekleyelim gibi engelleri göz ardý edip ürün-

lerin çoðunu uçakla yerlerine ulaþtýrdý. Marka katma deðeri böyle önem kazandý. 

Önemli bir pazarlama stratejisi de kaliteli olduðunu bildiðimiz ürünümüzü yeni

pazarlara girmek için ucuza satmak yerine, deðerine satmak oldu. Marka pazarda-

ki yerini belki daha uzun sürede aldý ama satýþ noktalarýnda markaya sadece ürün

olarak deðil, firma olarak da güvenilmesini saðladý. Ürün blucin olduðu için

Amerika’da marka olmadan dünya markasý olmak mümkün deðildi. Rekabetin ve

pazarýn en büyük, en geliþmiþ olduðu yerde baþarýlý olmak gerekiyordu. Dünya blu-

cin pazarýnýn %49,1’i Kuzey Amerika’da. Oysa dünya nüfusunun sadece %6,7’si

Kuzey Amerika’da yaþýyor. Avrupa’da nüfus bu oranýn iki katý olmasýna raðmen

blucin tüketimi %17. Bu veri bile markalaþma hedefinin ancak Amerika’da gerçek-

leþebileceðini gösteriyor. Modayý takip ve taklit etmek yerine, yaratmak. Dünyanýn

sadece bilinen köþelerini deðil her yerini gezip, araþtýrmak Mavi’yi ‘Dünyalý’ kýldý.

Bu marka dünyalý olduðu için iç piyasanýn lideri oldu ve ayný sebeple uluslararasý

markalar arasýndaki yerini buldu. 

Ürüne kattýðýmýz yeni görüntü ve biçimi kim beðensin istiyorsak, onun üzerine göre

yarattýk. Bunu ilk kez Mavi Jeans yapýyordu. Mavi Jeans Türkiye’de Türk insanýnýn

vücut ölçülerine, beden ve boyuna göre blucin yaptý. Rakiplerine göre daha çok

beden, boy seçeneði sundu ve yarattýðý kalýplarla bir pantolonu nasýl giydirmek isti-

yorsa öyle üretti. Yenibosna’dan ‘Yeni York’a giden yolu da bu anlayýþ açtý. ‘Üze-

rine mükemmel oturmanýn sýrrý’ dediðimiz bu yöntem ve dünyanýn en saygýn denim

tasarýmcýlarýndan Adriano Goldschmied’in ürün danýþmanlýðýyla Kuzey Amerika

pazarý için tasarlanan ‘Molly’ Amerikan genç kýzlarý arasýnda büyük ilgi gördü. Yeni

ve büyük bir pazara girmek için fizibilite raporlarýyla, geniþ çaplý araþtýrmalarla, dev

reklam kampanyalarýyla uðraþmayýp, tüketicinin kalbini ve aklýný çalacak alternatif

yollar bulduk. Sonra Amerika modelini Kanada’ya, Ýngiltere ve Avustralya’ya

taþýdýk. 

Marka yaratmayý sadece reklam yapmak olarak görmedik. Altyapý ve organizasyo-

numuzu, satýþ aðýmýzý saðlamlaþtýrmadan reklam yapmadýk. Yer verdikleri markalar

hakkýnda çok seçici olan satýþ noktalarýndan alýþveriþ yapan kitlenin Mavi Jeans’i

kendi kendine keþfetmesini saðladýk. Sonunda büyük maðaza zincirleri bizi satmak

istediklerini söyleyerek ayaðýmýza geldi. Ardýndan New York’ta ünlü Times

Square’e reklam koyan ilk Türk markasý olduk. Þimdi New York’un en önemli nok-

tasýnda kendi konsept ve kimliðimizle maðazamýzý açmaya hazýrlanýyoruz. Bunu

diðerleri de izleyecek...

Markalaþmaya Yönelik 
Üretim Düzeni 
ELÝF AKARLILAR
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Her iþ bir fikirle baþlar. Bu iþin büyümesi, kararlýlýðý (stability), sonuçtaki baþarýsý

yenilik (innovation) ve yaratýcý düþünce akýmýnýn sürekliliðine baðlýdýr. Tasarým

mühendisinin görevi yaratýcýlýktýr ve tasarýmcýlýk, bilinen tarihi boyunca hep

Yaratýcý’ya özenen insanoðlu için ulaþýlabilir bir “yaratýcýlýk” hedefidir. 

Benim de bu alanda oldukça þanslý bir iþ hayatým

oldu: ITÜ’den mezun olur olmaz Otosan Mamul

Geliþtirme bölümünde iþe baþladým ve kendimi çok

ciddi bir tasarým ekibinin içinde buldum. 1971-1975

yýllarý arasýnda yaþlarý 30’un altýnda bulunan

olaðanüstü bir takýmla müthiþ iþler yaptýk.

Türkiye’de, imal edilmek üzere dizayn edilmiþ ilk oto-

mobil olan Anadol STC16 bu takýmýn eseridir. Eralp,

Kadri, Necdet, Zeki, Adil ve diðerleri bu ilki baþar-

mamýzý saðlayan çocuklardý. Ve projenin esas gücü

bunun yapýlacaðýna inanan Sn. Erdoðan Gönül’den

gelmekteydi. Ancak, gördüðünüz gibi, bu takýmda yabancý uzman yoktu; ve bizim

çocuklar da, en az bu göklere çýkarýlan yabancýlar kadar baþarýlý olmuþlardý. Otosan

Mamul Geliþtirme bugün bile Türkiye’de tasarým mühendisliðinin beþiði olma özel-

liðini sürdürüyor. Bu takým Temel Atay (Ýcra Komitesi Üyesi, Koç Holding) ,

Claude Nahum (Baþkan Yardýmcýsý, Kýraç Holding), Jean Nahum (Direktör, Fiat

Auto), Kudret Önen (Gn. Md. Otokar) gibi adamlarý yetiþtirmiþ bir takým. Bugün

de Ufuk ve Ernur’un bu bayraðý çok ötelere taþýyýp Ford’un yeni aracýnýn (Transit

Connect) tüm tasarýmýný baþarýyla tamamladýklarýný görüyoruz. 

Tasarým mühendisliði zevkli olduðu kadar da zahmetli bir yoldur. Baþarý ancak çalýþ-

ma, inanç, sabýr ve ýsrarla saðlanabilir. Çok baþarýlý projelerde bile, geriye dönüp

baktýðýmýzda birçok acýnýn derin izleri görülür, bunlara göðüs gerebilmek kolay

deðildir. Yalnýz, “bunu biz yaptýk” diyebilmenin tadý her þeyin üzerindedir.

Tasarýmýnýzý kendiniz yapabiliyorsanýz dýþa baðýmlýlýðýnýz en alt düzeye gelmiþ

demektir. Memleketimizin, bilhassa bugün, buna çok ihtiyacý vardýr. 

Ortaðým Þakir Yýlmaztürk 1985 senesinde birlikte tekne yapmamýzý önerdiðinde

benim otomotivdeki tecrübem ve onun tekne tutkusundan baþka dayanaðýmýz

yoktu. Ama biz yine de tasarým ve teknolojisinin bize ait olduðu tekneler için çalýþ-

malara baþladýk. 1985-88 arasýnda dünyada bilinen tekne fuarlarý/konferanslarýnýn

neredeyse tamamýna gittik. Birçok tekneyi test ettik;

bunlarýn iyi taraflarýný deðiþik bir þekilde kombine edip

kendi yorumumuzu ortaya çýkardýk. Ýlk ürünlerimiz

yanýlmadýðýmýzý ortaya koydu. Ama hepsinden ötede

önemli bir tecrübe sahibi olmuþtuk: Uygun yöntemle,

yeni bir alanda bile olsa, doðru teknisyenleri bulup

hedefleri iyi tarif ederek onlardan yararlanýp sonuca

varabiliyorduk. Artýk bunu diðer projelerde de tekrar-

layabileceðimizden emindik.

Sonra 31,25m.lik YONtech 105 (M/Y Motali) projesi

geldi. YONtech 45’ler gibi ileri kompozit yapýya sahip olan YONtech 105 temas ve

tecrübelerimizi geniþletti. Bilgiye olan açlýðýmýz giderek artýyor hedeflerimiz yük-

seliyordu. 

Bu arada ilginç birþey oldu: 13-14 yaþýndan beri oyun oynayan çocuklar olarak ter-

saneye gelen Kaan ve arkadaþlarý akýllý önerilerle ortaya çýkmaya baþladýlar. Bizler

de yaratýcý takýmýmýza bu 20 yaþýndaki gençleri dahil ettik. Kaan, MRTP konseptini

ve bugün kullandýðýmýz tasarýmlarý ortaya koydu, bugün operasyonumuzun kilit

görevlerini üstlenen yöneticilerin çoðunluðu bu çocuklar... Bence bu en önemli

baþarýlarýmýzdan birisi.

YONtech 45’in performansý bizlere daha öteye gitme cesareti verdi. Kaan ve

Erdoðan Ertekin arama/kurtarma/hücumbot görevleri için geliþtirilmiþ bir 15m

çizdiler. Ýlk ONUK MRTP15 (Multi Role Tactical Platform) böyle doðdu. Sonra 21,

25, 29, 33 ve 38m ler tasarlandý. MRTP ailesi dünyanýn en iyisi olmak üzere tasar-

lanmýþtý. Bizce, savunma sektöründe bir “orta” ürünün yaþama þansý olamaz. En

Denizde ‘Kaan’ Teknolojisi
EKBER Ý. ONUK

216 Bölgesel Güç Olma Yolunda



iyisi olmadýðýnýz takdirde hayatýnýzý kaybedebileceðinizi unutmamak gerekir.

Yalnýz, burada çok realist olmak ve hedefleri iyi tarif etmek önemlidir. Bizce, baþarý

için en temel þart, global olarak rekabetçi olabilecek bir ürün veya teknolojiyi reka-

betçi olabilecek bir ölçekte üretmeyi hedeflemektir.

1996 yýlýnda projenin ýþýðý Kaan’ý bir trafik kazasýnda kaybettik ve her þeyi durdur-

duðumuz bir sýrada, Savunma Sanayii Müsteþarlýðý Sahil Güvenlik Komutanlýðý

ihtiyacý için 6 adet bot alýmýna çýktý. Þakir Yýlmaztürk bir gün beni aradý: “Bu botu

dizayn etmek için yýllarca uðraþtýk. Þimdi býrakmanýn sýrasý deðil. Gel ve Kaan’ýn

teknesini yap” dedi. Uluslararasý katýlýma açýk ihaleye tamamen Türk dizayný

ONUK MRTP15 botuyla katýldýk. 

Doðrusu yabancý hayranlýðýnýn çok etkili olabildiði bir ortamda, dünya çapýnda isim-

lerin bile “ütopik” diye vasýflandýrdýklarý bir performans zarfýný garanti ettiðini

söyleyen, adý çok duyulmamýþ bir Türk yapýmcýyý seçebilmek cesaret deðil

görünüþte biraz çýlgýnlýktý. Savunma Sanayii Müsteþarlýðý ve Sahil Güvenlik

Komutanlýðý (kabul etmeliyiz ki) kendileri için oldukça yeni bir konuda derinleme-

sine ciddi bir deðerlendirme sonucu hesaplý bir risk almýþ oldular.

Ýlk “Kaan15” Haziran 1998’de denize indi. SAT testlerinde tam yükte 54,56 knota

eriþti. “Kaan15” üstün denizciliði hedef alan kararlý ve emin bir platformdur. 3

kuvvetinde denizde (SS 3) 50 knot yapabilen bot yüksek manevra yeteneðine sahip-

tir. TTGV desteðiyle yürütülen Ar-Ge çalýþmalarý sonucu geliþtirilen ikinci nesil

“Kaan 15” botlarý ayný motor gücüyle tam yükte artýk 64 knot’un üzerinde bir hýza

eriþmektedir. Yakýn bir komþumuzun “Kaan15”lerin özelliklerinden - her

karþýlaþtýklarýnda ezilip - etkilenerek benzer bir bot alýmý için çalýþtýklarýný keyifle

izliyoruz. 

1998 yýlýnda yine uluslararasý katýlýma açýk bir ihaleyi kazanarak “Kaan29” (ONUK

MRTP29) larý yapmaya baþladýk. “Kaan29”lar da beklenenin üzerinde bir perfor-

mans saðladý ve halihazýrda 28-40m aralýðýnda dünyadaki en hýzlý, en yetenekli plat-

form durumundalar.

Baþlangýçta detay dizayn ve imalat resimlerimizin %60’ý yurt dýþýnda yapýlýrken bu

oran þimdi %10’un altýnda. Otomotiv ve uçak sanayiinde (bizce denizcilik sektörü

bu alanda oldukça gerilerde) kullanýlan yazýlýmlarý ve yöntemleri yoðun þekilde kul-

lanýyoruz. Yaþ ortalamasý 27 olan bir teknik ekiple bunu yapýyoruz. Ve yabancýlar-

dan çok daha iyiyiz. 

Þu anda Türkiye’de 18 adet “Kaan15” botu ve 5 adet “Kaan29” botu görevde. Sahil

Güvenlik Komutanlýðýmýz bu botlarla çok ciddi bir etkinlik saðladý. Türkiye’de yerli

dizayn bir savunma ürünü çýkarabilmek çok iddialý bir hedefti. Bunu yaptýk. Þimdi

hedefimiz bu ürünleri yurt dýþýna satmak. 

2003 yýlý içerisinde 50 knot’un üzerinde hýza sahip 6 tona kadar silah taþýyabilen

MRTP33’ü üretmeye hazýrlanýyoruz. Beþ yýl önce iddialarýmýzýn ütopik olduðunu

söyleyen rakip dev savunma kuruluþlarý þimdi (Euronaval

2002 fuarýnda) kýskanarak ve utanarak önümüzden geçi-

yorlar. 

Uzun vadede hayatiyetini ve adýný korumak isteyen her

iþletme ciddi, dürüst ve gayretli olmak zorundadýr. Burada

özel ilave bir sebebimiz de var: Kaan’ýn adýný yaþatmak.

Bizim çocuklarýn dediði gibi “her ölümlü adý, anýsý, eseri

son kez anýlýncaya kadar yaþar.” Biz bu eseri sürekli kýl-

maya yeminliyiz. Ve, bunu yaparken biliyoruz ki “rekabet

ortamýnda korunabilecek yegane avantaj baþkalarýndan

daha hýzlý öðrenebilmektir”.
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ÝSO'nun 39 yýldýr yaptýðý '500 Büyük' çalýþmasý, 100 büyükle baþlamýþ, sonra 300 fir-

maya ulaþmýþ, 1980'de de 500 büyük firmaya ulaþmýþ. Bu çalýþmalarýn sonuçlarýna

baktýðýmýzda, kamunun aleyhine, özel sektör lehine açýk bir geliþme görüyoruz.

1982 verilerine baktýðýmýzda 500 büyük firmada üretimden satýþlara %49'u kamu

sektörü tarafýndan yaratýlýrken, geri kalan %51'i özel sektör yaratýyor. 2006'ya

geldiðimizde kamunun payý %7'ye düþüyor, % 93 özel sektör tarafýndan kapsaný-

yor. 1982'de 69 kamu kurumu 500 büyük arasýndayken, 2006'daki sayý 13. Hacim

olarak baktýðýnýz zaman, üretim hacminin yarýya yakýn kýsmý 1982'de kamu kuru-

luþlarýna aitken, 25 sene sonra bu oran %7'ye gerilemiþ durumda.

Türkiye, özelleþtirmede Ýngiltere ile birlikte ilk harekete geçen ülkelerin baþýnda

geliyor. 2005 yýlýnda TÜPRAÞ'ýnda özel kesime geçmesi özelleþtirmede büyük bir

baþarý. Daha bu iþin sonuna gelinmedi. Ayný hýzla devam etmek gerekiyor.

Özelleþtirmenin makro ya da mikro düzeyde etkilerine baktýðýmýzda, son 25 yýlda,

özel sektördeki kuruluþlarýn kamu kuruluþlarýnda iki buçuk kat daha kârlý çalýþtýk-

larýný görüyoruz. Bu farký verimlilikte de görüyoruz. Özelleþme sonucu daha büyük

bir kesim özel sektöre geçiyor ve yaratýlan katma deðerde özel sektörün payý artý-

yor.  Dolayýsýyla üretim ve katma deðer de daha hýzlý büyümüþ oluyor. 

Telekom gibi büyük özelleþtirmeler uluslararasý ortamda Türkiye'ye güveni artýrdý ve

doðrudan yatýrýmlarýn artmasýna katkýsý oldu. Özelleþtirmenin hýzlanmasý ülke

ekonomisinde bir reform olduðunu gösteriyor. Bunun etkisi dýþ piyasalarda Türkiye

lehine bir durum yaratýyor. Doðrudan yatýrýmlardaki son iki yýldaki artýþ, imalat sanayii

sektöründe deðil, hizmet sektöründe görünüyor. Türkiye'nin esas ihtiyacý üretiminde

devamlýlýðý artýrabilmesi ve AB ortalamasýna yaklaþabilmesi için refah seviyesini yük-

seltecek, gerçek sabit sermaye yatýrýmlarý. Bunun için kendi kaynaklarý yetmiyor. 

Özel Türkiye
ERDOÐAN ÖZÖTÜN
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Dört sene önce Vestel olarak, Silikon Vadisi’nde tamamen Ar-Ge’yle ilgili bir þirket

kurup, orada neler olup bittiðini çok yakýndan izledik, iþbirliklerimizi artýrdýk. Çok

güzel projeler yaptýk. Bunlar hayata geçti. Nemalarýndan faydalandýk. Ama tek

kazancýmýz ürün satmak olmadý. Daha önemlisi o kulübe girdik. Neyi en iyi nere-

den bulabileceðimizi öðrendik. Teknolojinin nereye gittiðini tam yerinde izledik.

Herkesin gittiði yönden ters yöne gittiðiniz zaman kaynaklarýnýzý israf etmiþ olur-

sunuz. Ýleriyi de yakalayamazsýnýz. Ýleriyi yakalamak da baþkasýnýn ürettiðini, ondan

görüp üretmek deðildir. Türkiye’deki üniversitelerde çok iyi derece yapan

mühendisleri aldýk ve dört senedir orada çalýþtýrýyoruz. Çok güzel ürünler çýkýyor

ortaya. Örneðin, Microsoft’la ortak bir proje yaptýk. Tamamen Türk mühendisinin

geliþtirdiði bir internet terminali ortaya çýktý ve bu ABD pazarýnda satýlýyor. Sonra,

dijital geleceðe hazýrlýk yaptýk. Bunun için de bir buçuk yýl önce Ýngiltere’nin Bristol

kentinde bir yazýlým þirketi satýn aldýk. Þu anda orada 25 civarýnda Türk mühendis

çalýþmakta. Bütün bunlarý yapmak da yetmiyor. Patent sahibi olmak lazým. Yakýnda

bir Türk þirketi olarak biz de patent verir hale geleceðiz.

Patent Yolu
ÖMER YÜNGÜL



Sanayileþmiþ ülkelerde profesyonel ve endüstriyel
cihazlar elektroniðin alt sektörü olarak deðer-
lendirilemeyecek kadar geliþip ayrý bir sanayi alaný
olarak kabul ediliyor. Komponentler, bilgisayar,
tüketici elektroniði, telekomünikasyon gibi sektör-
ler hem kendi alanlarýnda hem de farklý sektörlerin
girdileri olarak Sanayi Devrimi’ne eþdeðer bir
deðiþimin parçalarý.

Türkiye’de elektronik sanayii üretiminin GSYÝH ve
Ýmalat Sanayii Katma Deðeri’ne oraný, yýllara göre
önemli farklýlýklar gösteriyor. Türkiye geliþmiþ
ülkelerle elektronik sanayii ürünleri ticaretinde
açýk veren bir ülke konumundaydý. Bu açýðýn en
yüksek olduðu ülkeler ABD ve Ýsveç iken, Ýspanya
ve Almanya ise en düþük olanlarýydý. Dünyadaki
geliþmeler ve Türkiye’nin baþta AB ülkeleri
ile elektronik sanayii ticareti, atýlým yapýlmasý
gereken sektörlerin baþýnda elektroniðin geldiðini
gösteriyordu.

Özellikle tüketici elektroniði (TV, video, audio,
uydu sistemleri, yazar kasa, terazi), bilgisayar ve
telekomünikasyon alt sektörlerinin geliþmesinde
temel dinamik olarak deðerlendirilebilecek canlý
bir iç pazar vardý. Türk Silahlý Kuvvetleri’nin mo-
dernizasyonu çerçevesinde Türk elektronik sek-
törüne saðlanacak uzun vadeli destek sektörün
genelinde rekabet gücünü artýracak bir fýrsat
olarak görünüyordu.

Günümüzde her sektör için geçerli olsa da “bilgi
toplumu olmak” bu sektörde ayrýcalýklý bir yere
sahip. Bir anlamda diðer sektörlerin çaðdaþlaþ-
masý elektronik sektörünün kendi evrimini saðlaya-
bilmesine baðlý. 

Krizde Yýpranan Partiler 
3 Kasým 2002’deki genel seçimler öncesi yapýlan
araþtýrmalar, birinci parti olarak Adalet ve
Kalkýnma Partisi’ni (AKP) iþaret ediyordu. Fakat

Siyaseten Gerekenler
EKREM PAKDEMÝRLÝ

Türkiye koalisyonlara girmemeli. Siyasal sistemini, seçim kanununu ve siyasi

partiler kanununu deðiþtirerek azami iki partinin hükümet olabileceði bir

sisteme geçmeli. Türkiye siyasi tercihlerini deðiþtirmeli. O zaman tekrar

ivme kazanabilir. Þu anda Türkiye’de kapasite kullanýmý düþüktür. Pazarlar

küçülmüþtür. Vergiler aðýrlaþmýþtýr. Ýþsizlik artmýþtýr. Türkiye’de bugün

sanayici olmak, aþaðý yukarý kamikaze olmak gibi bir þeydir. Çünkü neyin ne

zaman olacaðýný, nasýl taahhütte bulunacaðýný, dolarý kaçtan alýp kaçtan

ihraç edeceðini bilen yok. Bunun için önce güvenin artmasý lazým. Güvenin

artmasý için de önce tek parti iktidarlarýnýn doðmasý...

Geleceðe Bakmak
FERÝT ÞAHENK

Zannediyorum 2002’nin yaz aylarýndan itibaren bankalar ekonomide yapýlmasý

gerekenlerin devam etmesi için vazifelerini gönül rahatlýðýyla yapacak duruma

gelecek. Bize bu fonu veren IMF, son bir senede gerçekleþtirilen herþeyden çok

memnun. Türkiye inanýlmaz þeyler gerçekleþtirmeye baþladý. Biz hep pesimist

gözle bakýyoruz. Biraz da bugüne deðil, yarýna bakmak lazým. Türkiye için gele-

cek çok daha önemli. Bu bölgede Türkiye kendine has bir ülke. 65 milyon

dinamik, genç, çalýþma potansiyeli olan bir nüfusu, laik demokrat bir devlet

olmasý çok önemli. Türkiye’de senelerdir yapamadýðýmýz yapýsal reformlarýn

tohumlarý ekildi. Bunu bizim kadar Batý ülkeleri de görüyor.
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AKP’nin yüzde 34 oranýnda oy almasýna karþýn
Meclis’te Anayasa’yý deðiþtirebilir çoðunluðu eline
geçirmesi bir çok kesim tarafýndan beklenmedik
bir geliþme olarak karþýlandý. Yaþanan enflasyon
ve ekonomik daralma, ülkeyi yüksek oranda iþsiz-
lik ve gelir daðýlýmýnda büyüyen dengesizlikle karþý
karþýya getirmiþ, bu durum, seçimlerde parlamen-
todaki eski partileri ve liderleri tasfiye etmiþti.
Uzun yýllardýr yýpranan partilerin ve koalisyon
hükümetlerinin doðurduðu siyasal istikrarsýz
ortam 2002’de tek parti iktidarýyla sona erdi.
Barajý sadece iki partinin aþmasý siyasi yasak-
lýlýðýnýn sona ermesiyle baþbakan olan Recep
Tayyip Erdoðan’ýn sözleriyle partisine, “Halkýn
egemenliðini tek baþýna temsil etmek” gücünü ver-
miþti. Yüzde 10 barajlý 2002 seçimleri, DYP ve
MHP’yi çok küçük marjlarla meclis dýþýnda býrak-
mýþ, toplam oyun yüzde 45’i Meclis’te temsil edile-
memiþti. 2002, büyük umutlarla baþlanan bir yýl
olmuþtu. 2000 ve 2001 yýllarýnda etkisini sürdüren
krizin yarattýðý zorluklarla geçen dönem sonrasýn-

da, IMF’ye baðlý ekonomi yönetiminin olumlu
sonuçlarý ve koalisyon hükümetinin yarattýðý
altyapý üzerine siyasi istikrarýn ayný hedeflere yöne-
lik politikalarý sürdürmesi bekleniyordu. 

Daralmadan Büyümeye
Türkiye ekonomisinin 2002 yýlýna iliþkin sektörel
analizleri ise, krizle birlikte GSMH’da meydana
gelen erimeye paralel olarak, kiþi baþýna düþen milli
gelirin de düþtüðünü gösteriyordu. 3.000 dolarlar
seviyesinde ifade edilen KBMG, bu süreçte 2.000
dolarlara kadar geriledi. DÝE tarafýndan yapýlan
açýklamaya göre 2001 yýlýnda KBMG 2.123
dolardý. Farklý kaynaklarca yapýlan hesaplamalara
göre 2002 yýlýnda bu meblað, 2.500 dolar civarýna
yükseldi. Rakamlardaki hareketlilik, kriz öncesi
seviyelere ulaþmak ise biraz daha zaman gerektiðini
gösteriyordu. Büyüme oranlarý, yýl boyu çeyrekler
itibariyle %0,2, %9,4, %7,8 ve %11,5 oldu. 2002
yýlý hedef büyüme oraný %3’tü. Bu oran, ekonominin
performansý göz önünde bulundurularak %4 olarak
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1945’te Merinos’a ilk geldiðimde iþçiler fabrikada tahta takunyalarla dolaþýrlardý.

Ýlk sinemayý orada gördük. Düðün salonu da vardý. Fabrikanýn kendisi için ürettiði

elektrik þehri de takviye ediyordu. 

1950-51 yýllarýnda Bulgaristan’dan göç edenlerden, 1960’tan sonra da mahkumlar-

dan iþçi olarak çalýþanlar oldu. Her iki dönemde de çalýþanlarýn çocuklarý için kreþ

vardý. Hastalandýðýn zaman revirdeki doktor kontrol edip, devlet hastanesine gön-

deriyordu. Spor kulübü için de bir bina yapýlmýþtý. Bizim fabrikanýn sporcularý

meþhurdu o zamanlar. Ücretlerimiz düþüktü ama katlanýyorduk. Senede iki kere bir

kat elbise ve ayakkabý verirlerdi. Ýplik çýkaranlar kilo hesabýyla, dokumacýlar metre

hesabýyla çalýþýrdý. Onlar iþini biliyor, çok güzel çalýþýyor, hiç kaytarmýyorlardý.

Çalýþtýðý kadar kazananlar daha sýký çalýþýrdý. Ben 28 yýl 2 ay orada hizmet ettim.

Þimdi duydum ki fabrika belediyeye verilmiþ. Öyleyse çok yazýk olur. Milletin o

kadar ekmek yediði yer satýlacaksa eðer özel sektöre satýlmalý. Belediye ne yapacak?

Çöp arabalarýný dolduracak buraya. Zarar ediyorsa özel sektöre versinler. Özel sek-

tör daha iyi çalýþtýrýr. 

Merinos’un Geleceði
ALÝ TABAK



revize edildi. Ancak 2002 yýlý büyüme oraný, hedef-
lenenin neredeyse iki katýna ulaþtý, toplamda %7,8
olarak gerçekleþti. Krizin geride kaldýðýna dair ilk
ipucu da bu geliþme oldu. 2002 yýlý toplam sanayi
üretiminde de önemli oranda artýþ saðlandý.
Madencilik sektörü hariç olmak üzere, tüm alt sek-
törlerde elde edilen üretim artýþý bu sonucu doður-
du. Toplam sanayi üretim artýþ oraný, 2001’de
%-8,9 iken 2002’de %9,1’e yükseldi. En yüksek
üretim artýþý ise imalat sanayii sektöründe yaþandý.

Kapasite kullaným oranýnda da yýl boyunca
istikrarlý bir artýþ görüldü. Tam kapasite ile çalýþa-
mama için belirtilen en önemli sebep ise iç
pazardaki talep yetersizliðiydi. Buna karþýn, dýþ
pazarýn talebi artýyor, sanayi ürünlerinin dýþ
piyasalardaki ticari baþarýlarý devam ediyordu.

Yatýrým ve Ýstihdam
Kriz sonrasýyla ilgili durumu yansýtan göstergelerin
biri de, kriz yýllarý boyunca görülen þirket kapan-

malarý ve duran yatýrýmlardaki seyrin deðiþmesiydi.
2002’de 30.842 þirket ve kooperatif, 24.012 firma
kuruldu. Bu sayýlar 2001 yýlý ile kýyaslandýðýnda,
ekonomide ciddi bir toparlanmanýn yaþandýðý
görülüyordu. 2002 yýlý, istihdam açýsýndan da olum-
lu geliþmelere sahne oldu. Önceki yýlla kýyaslandýðýn-
da, dikkate deðer geliþmeler görülüyordu. Ýstihdam-
da 842.000 kiþilik artýþ vardý. Eksik istihdamdaki-
lerin oranýnda da düþüþ gerçekleþmiþti. Bu alandaki
olumsuzluklar ise iþsiz sayýsý, iþsizlik oraný ve iþsiz
eðitimli genç oranýyla ilgiliydi. Ýþsizler ordusuna
301.000 kiþi daha katýlmýþ, iþsizlik oraný %11,4’e
yükselmiþti. Tüm kesimlerin hemfikir olduðu nokta,
olumlu geliþmelerin kaynaðýnda Merkez Banka-
sý’nýn, fiyat istikrarýnýn saðlanmasýna yönelik önce-
likli hedefe sadýk kalmasý ve uygulanan politikalarla,
enflasyon hedeflerine ulaþýlmasý yatýyordu.

Acil Eylem Planý
16 Kasým 2002 günü, AKP Genel Baþkaný
Erdoðan, bir basýn toplantýsý düzenleyerek, bir yýl-
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Ýlkokul mezunuyum. 1965 senesinde beni bir tornacýya götürdüler. Orada 13 sene

çalýþtým. Askerden geldikten sonra ortaðýmla beraber tornacý dükkaný açtýk. Sonra

4 kiþi, 6 kiþi, 10 kiþi olduk. On kiþi olduktan sonra sanayi sitesine taþýndýk. Zamanla

2000 çeþit ürünümüz oldu. Para kasalarýnýn yedek parça imalatýyla baþladýk, sonra

yan sanayiye ve Temsa Otomotiv Grubu’na çalýþtýk. Kalitenin ne olduðunu, demirin

ne olduðunu öyle öðrendik. Sonradan Gaziantep’e ilk metal enjeksiyonu getirdik.

Ýlk kalýpçýlýðý yaptýk. Çeliðe hükmedip ve onu kontrol altýnda tutmayý öðrendik.

Leyla ile Mecnun’u bilirsiniz. Mecnun çölde gidiyor, bir Arap da namaz kýlýyormuþ.

Arap demiþ ki; “Sen benim önümden geçtin, namazýmý bozdun”. Mecnun da demiþ

ki; “Leyla’nýn aþkýyla seni görmedim. Eðer sen bu namazý Allah aþkýyla kýlsan sen

de beni görmezdin”. Demiri çok sever de aþýk olursanýz yapamayacaðýnýz hiçbir þey

kalmaz. Bir elektrik panosu yaptýrdým. Almanlar geldi dedi ki, “Sen bu elektrik

panosunu kaç mühendisle yaptýn?” Biz de az olmasýn diye beþ mühendisle dedik.

Halbuki meslek lisesi mezunlarýna yaptýrmýþtýk. O da dedi ki; “Dalga mý geçiyor-

sunuz, biz bunun aynýsýný 75 mühendise yaptýrdýk...”

Birine gidip deseniz ki “ya Antep’ýe ilkokul mezunu bir adamýn makinesini

Almanlar kopya etmiþ” kimse inanmaz. Ama “Antep’ten Mennan Usta gitmiþ

Avrupalý’yý kopya etmiþ” deseniz inanýrlar. Fransa’da fuara gittik. Bir baktýk, bizim

makine fuarda duruyor. 2000 senesinde Amerika’ya gittiðimizde yine bizim makine-

miz fuarda duruyordu. Yani birisi bizim makinemizi kopyalýyor. Ama biz makineyi

geliþtirip yine öne geçtik. TTGV de bizim yanýmýzda, TÝDEB de yanýmýzda.

Kazancýmýzýn %95’ini Ar-Ge’ye harcýyoruz. %5’i ile de geçimimizi saðlýyoruz. Ar-

Ge yapmayan bir insan geride kalýr. Çelikle konuþabilirsen, demirle konuþabilirsen,

yapamayacaðýn hiçbir þey yoktur. Konuþacaksýn ve yapacaksýn.

Çelikle Aþk
MENNAN AKSOY



Çakýltaþlarýndan Arýnmak
ALÝ SABANCI

Yabancýlarýn bir lafý vardýr: “Genç kuþaklar hep kendilerinin vizyonlarýnýn bir evvel-

ki kuþaktan daha önde olduðunu düþünürler”. Senin vizyonun daha fazla olabilir

çünkü sen bir evvelki kuþaðýn omuzlarýnýn üzerinden bakýyorsun dünyaya. Yani

temelde onlarýn oluþturduðu varlýklar seni daha dýþa açýk düþünmeye sevk ediyor.

Geçmiþ kuþaklarla kýyaslandýðýmýzda bizim büyük bir avantajýmýz var. Dünya

geçmiþten çok daha küçük. Seyahat etme olanaðý var ve insanlar eðitime daha fazla

önem veriyor. Tüm dünya ile interaktif iliþki içinde olabilme olanaðý var. Dolayýsýyla

biz gençler hep daha vizyon sahibi olduðumuzu düþünürüz. Ama bunun temel sebe-

bi bir evvelki neslin omuzlarý üzerinden dünyaya bakabilme olanaðýmýz olmasýdýr. 

Yeni kuþaklarýn iþlere adapte olmasýyla geçmiþ kuþaklarýn bu iþleri oluþturmasý

arasýnda büyük bir zorluk farký var. Evvelki kuþaklardan onlarýn bizim yaþýmýzda

nelerle uðraþtýklarýný dinlediðimizde biz kendimizi çok daha dünya insaný olarak

görüyoruz. Yaþadýðýmýz zorluklara raðmen hazýra konduðumuzu ifade edebilirim.

Rekabetçi ortamda dýþ firmalarla yaptýðýmýz rekabetlerde bizi ezikliðe iten bir þey

yok artýk. Biz de onlar gibi insanlarýz. Bu 50 sene evvel daha zormuþ. 

Türkiye’nin zaman zaman bazý

konularda ileri ülkeleri arkadan

takip etmesinin bir avantajý da

oluyor. Batý’daki örneklere

bakma olanaðý, onlarýn yaptýðý

hatalardan pay çýkartma avantajý

saðlýyor. Tek teknoloji üretmeyi

planlayan siz deðilsiniz. Tüm

dünyadaki rakipleriniz de öyle.

Türkiye bugünlerde eðitime her

geçen gün daha fazla önem veri-

yor. Ýnsan faktörü ön plana çýkýyor. “Türkiye olarak neredeyiz?” diye baktýðýmýzda

Sabancý Grubu’nda da kendini belirgin olarak hissettirdiði gibi, genelde yabancý

ortaklýklar vasýtasý ile teknolojiye sahip olmaya uðraþmýþýz. Bu teknolojinin sürekli

rekabetçi ürün yaratma ve kaynaðýný sürekli kýlma bilinci 1986 yýlýnda baþlamýþ.

Bugün her konuda olmasa da örneðin lastiðin içine konan kord bezi konusunda

teknoloji ihracatý yapan bir konumdayýz.

Bugün insana yaratýcýlýk platformu oluþturmak çok önemli. Bu da sabýr ve parayla

oluyor. Biz bunu Sabancý Üniversitesi’nin desteði ile oluþturmaya baþladýk. Bir

senedir muhtelif þirketlerimiz, Sabancý Üniversitesi ve üçüncü þirketlerle teknoloji

üretme konularýnda bir yol alma arayýþýmýz var. Düþünen insanla üreten insaný

evlendirmeye çalýþýyoruz. 

Dünya çok hýzlý deðiþiyor. Eskisi gibi beþ, on yýllýk planlar yapmak ekonomi ve poli-

tikasý istikrarlý ülkelerde bile çok zor. Dolayýsýyla esas yapýlmasý gereken uzun

vadeli bir perspektifle, gerçekçi planlar yapmak. Keþke bütün deðnekler özel sek-

törün elinde olsa. O zaman olayý daha doðru yönlendirme potansiyelimiz olabilir.

Uzaða gitmeyelim... Macaristan, Polonya, Romanya belki de Ýran, hatta bir kaç sene

sonra Irak dahi bizim ihracat pazarlarýmýzdan pay kapacak duruma gelebilir. Bu

perspektifte deðerlendirdiðimiz zaman kendi evimizi düzeltemezsek, Türkiye dýþýn-

daki rekabetin ne yaptýðýný iyi ölçemezsek, Türk sanayiinin önünde yine çakýltaþlarý

oluþur. 
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Tamamen içine kapalý bir ekonomi, yüksek gümrük duvarlarý ve kotalar tarafýndan

korunan cýlýz bir sanayi ve hiç ihracat yapamayan bir ülkeydik. 1978-79 yýllarýnda

ciddi bir darboðaz vardý. Doðal kaynaðýmýz yoktu. Petrol ithal eden bir ülkeydik ve

ihtiyacýný duyduðumuz mallarý ithal edebilmek için mutlaka ihracat yapmamýz

gerekiyordu. O zaman bir de sol yelpazede devletçi, hatta Sovyet Rusya modeli,

ithal ikamesine dayalý, kendi yaðýyla kavrulan, dünyaya açýlmayan model daha

geçerliydi. 

Dünyada döviz darboðazýna giren, borç krizi yaþayan, güçlük çeken ülkeler çoktur.

Geliþmekte olan ülkeler arasýnda Sovyet modelinin giderek geçerliðini yitirmesiyle

içine kapalý kalkýnma stratejisi yerini dünyaya açýk, dünyadaki yarýþmaya katýlan bir

sanayileþme stratejisine býraktý. Özellikle Doðu Asya’da sonra da Latin Amerika’da

bu benimsendi. 1978 yýlýnda doçentlik tezimin konusu, dýþ ticaretle planlama arasýn-

daki iliþki idi. O çalýþmalar çerçevesinde Dünya Bankasý’nda da araþtýrmalar yap-

tým. O çalýþmayla birlikte Dünya Bankasý’na geçtim. Özetle Türkiye’deki sana-

yileþme stratejisinde dýþ satýmýn lokomotif rol oynamasýyla hýzlý büyüyebiliriz tezini

de o zamanki çalýþmalarýmda savundum. Oradaki araþtýrma bölümünde çalýþýrken

dolaylý olarak Türkiye üzerinde de çalýþtým. Türkiye içinde reformcu kesim bunu

destekliyordu ve Sayýn Turgut Özal doðru olduðuna inanmýþtý. Bu deðiþikliði

Türkiye büyük ölçüde 80’li yýllarda gerçekleþtirdi. 

80’li yýllarda dünyada da çok ciddi bir deðiþim baþladý. Orta gelirli ülkeler giderek

dünya sanayi yapýsý içinde yerini almaya baþladý. Özellikle tekstil ve elektronik

sanayiinde hýzlý geliþmeler oldu. 60’lý yýllarda tarým ülkesiyken, 80’li yýllarda giderek

sanayi ürünü ihraç eden bir ülkeler grubu oluþtu. Malezya, Güney Kore, Tayland,

Tayvan, Brezilya, Meksika ve yavaþ yavaþ Türkiye... Bu çok önemli bir fark yarattý.

Sanayi geliþimi açýsýndan açýk pazar ve küreselleþen ekonomi bu ülkelerin de sanayi

ürünü ihraç edebileceklerini gösterdi. Dýþa dönüklük ve dünya ekonomisiyle bütün-

leþme sanayi ürünü satabilmekle birlikte gerçekleþti. 1981-1986 yýllarý arasýnda beþ

yýl boyunca Türkiye sanayi ürünü ihracatýnda dünya birincisi oldu. Bu benim Dünya

Bankasý’nda Sanayi Stratejileri Bölümü’nün baþýnda olduðum yýllara rastladý ve çok

mutlu oldum. Dünyayý dolaþýrken “Bakýnýz Türkiye sanayi ürünü ihracatýnda ne

kadar baþarýlý” diye anlatabiliyordum. 80’li yýllarda bu ihracatý özendirecek tedbir-

lerin hepsi alýnmýþtý. Kur politikasýný da eklersek ihracatýn niye bu kadar hýzlý

geliþtiðini anlamak mümkün oluyor. Fakat iþin olumsuz yanlarý da vardý. Kaynaklar

biraz hesapsýz kitapsýz verildi. Özellikle 1988 yýlýndan sona Türkiye iç borçlanmayý

keþfetti. Ve bu özellikle 90’lý yýllarda çok ölçüsüz kullanýldý. Kamu bankalarýnda

biriken zararlar da ayný sürece katkýda bulundu ve direkt sanayileþmeyle ilgisi

olmayan müthiþ bir borç yükü altýna girildi. Bu arada isteyen banka açtý ve banka

denetimi çok gevþek tutuldu. 

Bütün bunlar bir araya gelince 1999 yýlýnda bir borç kriziyle karþý karþýya kaldýk.

Zaten eðer para piyasalarýnda %50 reel getiri elde edebiliyorsa kim, niye sanayici

olmak için uðraþsýn? Dolayýsýyla yüksek faizle borçlanma süreci aslýnda Türk sana-

yisi için de çok büyük bir darbe oldu. Üretime ve istihdama gidebilecek kaynaðý borç

sarmalýna çekti ve büyüme hýzýmýza çok ciddi bir engel oluþturdu. Türk toplumu bu

korkunç sürecin bedelini maalesef bir þekilde ödemek mecburiyetinde kaldý. 2001

yýlýndaki olayýn en zor tarafý, sanayi için bir kur ilan edilmiþ ve herkesin hesabýný

ona göre yapmýþ olmasýydý. Birdenbire bu sistem çöktü ve %100’ü aþan devalüas-

yonla karþý karþýya kalýndý. Bütün bilançolar alt üst oldu. Sanayinin sermaye yapýsý-

na çok büyük bir darbe vuruldu. Reel sektör de bu darbenin etkisiyle kabuðuna çe-

kildi. Bankalarla reel sektör arasýndaki iliþkiler kopma noktasýna geldi. Bankalar

kendilerini kurtarmak için aþýrý faiz istemeye kalktýlar. Reel sektör bunu ödeyemez

hale geldi. Piyasalar ve iç talep çöktü. Hakikaten çok aðýr, 1979 krizinden de daha

aðýr bir krizle Türkiye 2001 yýlýnýn ilkbaharýna girdi.

Baþka bir ülke olsaydý belki çok daha zor günler yaþanýrdý. Tasarruf eksiði var,

toplum büyüyor, istihdam artýþý karþýlanamýyor, kaynak eksiði var. Ama dünya

rakamlarýna baktýðýmýz zaman kredi/özkaynak dengesinde Türk sanayii daha çok

özkaynak kullanýyor. Tersi olsa çok daha zor günler yaþanacaktý. Dolayýsýyla kredi

darlýðý ve banka krizi kötü yaþandý ama öldürücü de olmadý. Türkiye iki yýlýný kay-

betti belki ama bazý yeni þeyler de geldi. Daha doðru bir yasal altyapý hazýrlandý.

Siyasetin piyasa ekonomisine müdahalesi azaldý. Yüksek enflasyon, yüksek faizli

borçlanma sürecinin artýk devam edemeyeceðini toplum anladý. Bunlar ilerisi için

olumlu düþünmek için birer neden. Dolayýsýyla daha saðlýklý bir yapýya kavuþmak

üzere bir takým ameliyatlar yapýldý. Þimdi ileriye dönük daha saðlam bir yasal

altyapýyla yola çýkýyor Türkiye sanayii. Ama hýzlý kalkýnmanýn gerçekleþebilmesi ve

dýþ yatýrýmýn içerdeki tasarrufla birleþip daha büyük kaynak yaratabilmesi ve %7-

8’lik büyüme hýzýna ulaþabilmesi için ekonomideki daðýnýk yönetimin düzgün-

leþmesi gerekiyor. Ankara’da rant kavgasý yapmayla deðil, teknolojiyle, bilgiyle,

pazarlamayla baþarýlý olunacaðýný; Ankara’dan vergi kolaylýðý isteyerek deðil,

hakikaten bu tür baþarýlarla ileriye gidileceðinin görülmesi lazým. Bence bunlar

olursa %7’yi çok rahat yakalarýz.

Krizin Öncesi ve
Sonrasý
KEMAL DERVÝÞ
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lýk acil eylem planýný açýkladý. Planda; vergi mev-
zuatý, özelleþtirme stratejisi, maliye ve para poli-
tikalarýna yönelik açýklamalarýn yanýnda, reel sek-
törün canlandýrýlmasýna yönelik taahhütler de yer
alýyordu. Teþvik tedbirlerinin yeniden düzenleneceði
ve teþvik belgesi olmaksýzýn yatýrýmlarýn destek-
leneceði bir yapýnýn oluþturulmasý; yatýrýmcýlara
bedelsiz arsa tahsisi saðlanmasý; yabancý yatýrým-
larýn özendirilmesi; KOBÝ’lerin desteklenmesi gibi
konular sanayiyi doðrudan ilgilendiriyordu.

Sanayinin uluslararasý piyasalarda rekabet ede-
bilecek verimliliðe ulaþmasý ve Türkiye’nin
dünyaya açýlýp dünyadaki ekonomik sisteme tam
entegre olmuþ bir ülke haline gelmesi için ihracatýn
geliþtirilmesi hükümetin en önem verdiði konuydu.
Bu kapsamda mevcut ihracat potansiyeli etkin bir
þekilde kullanýlacak, ihracata dönük sektörlerde
kapasite artýþý saðlanacak, ihracat mallarýnda ve
pazarlarýnda büyüme ve çeþitlenmeye gidilecekti.
Eximbank’ýn kaynak ve iþleyiþ bakýmýndan etkin-
liði artýrýlacak, özel sektörle iþbirliði içinde, ihra-
cata dönük stratejik planlamalar ve ihracatçý fir-
malarýn girdi maliyetlerini düþürmeye yönelik
çalýþmalar yapýlacaktý. Sürdürülebilir bir kalkýn-
ma ve küresel ölçekte  rekabet edebilir güçlü bir
ekonomiye ulaþmanýn en önemli araçlarýndan biri
olan enerji politikalarý konusunda da ucuz ve güve-
nilir enerji teminiyle rekabete dayalý enerji
piyasasý oluþturulmasý plana dahil edilmiþti.

Ortadoðu Operasyonu
2002’ye damgasýný vuran en önemli konu Ortadoðu
operasyonu oldu. 11 Eylül’de yaþanan olaylar son-
rasýnda, baþta ABD olmak üzere dünyanýn geliþmiþ
bazý ülkeleri, Irak odaklý bir operasyonun gereklili-
ðini sürekli dile getirdi. Bölgeye yakýnlýðý dolayýsýy-
la Türkiye de hep gündemde oldu. Ýttifakýn lideri
olan ABD, Türkiye’nin de operasyonda yer almasý
veya gerekli desteði saðlamasý beklentisine girmiþti.

Ufukta savaþ görünüyordu. 1 Mart 2003 günü, Türk
Silahlý Kuvvetleri’nin yabancý ülkelere gönderilmesi
ve yabancý silahlý kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasý
için hükümete yetki verilmesine iliþkin Baþbakanlýk
tezkeresi, TBMM’de yeterli oyu saðlayamadý.
Yapýlan oylamaya 533 milletvekili katýldý, 250 ret,
264 kabul, 19 çekimser oyu kullanýldý. Anayasa’nýn
96. maddesinde öngörülen çoðunluða ulaþýla-
madýðýndan, tezkere kabul edilmemiþ sayýldý.
Tezkere ile ilgili olarak CHP milletvekilleri ret oyu
kullanýrken, AKP de 97 oy fire verdi.

Ancak geliþen olaylar bu konuya bakýþý deðiþtirdi.
Hükümet 6 Ekim 2003 tarihinde Anayasa’nýn 92.
maddesine dayanarak ayný konuda bir Baþbakanlýk
tezkeresi daha hazýrlayýp TBMM’ye sundu. Tezkere,
TBMM Genel Kurulu’nun 7 Ekim 2003 tarihinde
gerçekleþtirilen kapalý oturumunda görüþüldü ve
183 ret oyuna karþý 358 oy ile kabul edildi. Ancak
bu kez de hükümet bu yetkiyi kullanmama kararý
aldý. Sonuçta Türkiye, kamuoyunda çok tartýþýlan
Ortadoðu operasyonunun dýþýnda kaldý.

Savaþa Raðmen Üretim
ABD yönetimi, 11 Eylül sonrasýnda oluþan ortamda,
Ortadoðu’nun demokratikleþtirilmesine yönelik
olduðunu deklare ettiði Büyük Ortadoðu Projesi’ni
uygulamaya soktu.  Birleþmiþ Milletler kararlarýnýn
kendisini engelleyemeyeceðini belirten ABD Baþkaný
George W. Bush, Ýngiltere, Ýtalya, Ýspanya,
Portekiz, Polonya, Macaristan, Danimarka ve Çek
Cumhuriyeti’nden de destek alarak, Irak’ýn silahsýz-
landýrýlmasý için 20 Mart 2003’te bu ülkeyi bom-
balamaya baþladý. Baþta sorununun barýþçý yollarla
çözmek konusunda tüm olasýklarýn tükenmediðini
savunan Almanya ve Fransa’nýn daha sonra itiraz-
larýnýn tonunu düþürmesiyle  AB de ittifaký destekle-
di. Bu arada savaþýn gerekçelerinden biri olarak
gösterilen terör Türkiye’yi vurdu. Ýstanbul’da Neve
Þalom ve Beth Ýsrael sinagoglarýna ardýndan
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Bankalara mevduat toplama yetkisi veriyorsanýz, bu mevduatlarý ne yaptýðýný da

denetleyeceksiniz. Türkiye, mali sektörünü 2001 sonrasýnda çok saðlýklý bir hale

getirdi. Bankalarýn bir kýsmý tasfiye oldu, birleþti. TMSF ve BDDK, son derece

önemli çalýþmalar yaptý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu kuruldu.

Kurallarý yeniden tespit edildi ve þu an mali sektörde kurallar geliþmiþ ülke-

lerdekine benzer bir yapý içinde çalýþýyor. Dünyada da bu süreç içinde önemli

geliþmeler oldu. Basel 2 uygulamasý, yakýnda bizim de hayatýmýza girecek. Özünde,

"Mevduat topladýðýn halktan topladýðý paralarý bir yere plase ederken, halkýn var-

lýðýný gözetecek, halkýn zarar görmeyeceði bir þekilde güvence saðlayacaksýn," diyor.

Bu anlamda, tabii ki sermaye yapýsý güçlü bankalara ihtiyaç var. Türkiye'nin toplam

bankacýlýðýnýn dünya bankacýlýðýnýn neresinde olduðunu rakamlar ortaya koydu. Biz

çok küçüðüz ama 2007'nin sonlarýna doðru, yabancý ilgisi ve satýn almalarýn hangi

boyuta ulaþtýðýný artýk hepimiz görüyoruz. Bunlar olumlu geliþmeler. Hepsinin

ötesinde, özel sektör borçlanmalarýn üstesinden gelmek için kendisini yeniden yapý-

landýrdý. Teknolojik ihtiyaçlarýný ve rekabet gücünü artýrmaya yönelik verimlilikler

saðlandý. Ýnsan kaynaklarý konusunda biraz fazla rahattýk. Bazý birimlerde ihti-

yacýmýz olanýn üzerinde insanla çalýþtýðýmýzý gördük. Bir taraftan maalesef o insan-

lar iþlerini kaybetti ama daha sonra ortaya çýkan iþ güvencesi yasasýnýn getirdiði

hukuki koþullar ve zorlayýcý unsurlar, istihdamýn çok daha dikkatli ve akýlcý yapýl-

masýný doðurdu. Dolayýsýyla verimlilik alanýnda çok yol kat ettik.

Türkiye'nin önünde þimdi yeni bir gerçek var. Reel sektörünü yeniden yapýlandýr-

mak durumunda. Geleceðe yönelik olarak, rekabetçi üstünlüklerinin nerelerde

olduðunu belirlemek zorunda. Reel sektörün yeniden yapýlanmasýný ancak ve

ancak, hep beraber baþarabiliriz.  Kamu ve özel sektör verileriyle Türkiye tercihler

yapmak zorunda. Türkiye karar vermeli. 

Mali piyasalarda dünden bugüne saðlýklý yapýya dönüþüm var ama aynýsýný reel sek-

törde yapamadýk. TL'nin aþýrý deðerli konumunun ihracat üzerinde son derece

olumsuz etkisi var. Her sanayicinin önünde bir bütçe var. Öbür taraftan da malýný

satarken elde ettiði gelir var. Kur politikalarý ortaya çýkan tablo, 2006'dan 2007

sonuna kadar ihracatçý üzerinde son derece olumsuz etkiler gösteriyor. Özel sek-

törün 2000 yýlý sonunda 56 milyar dolar olan borcu, þimdi 138 milyar dolar.

Kamunun borcu 72 milyar dolar civarýnda. Merkez Bankasý'nýn da 15 milyar dolar

civarýnda bir borcu var. Toplam 226 milyar dolar dýþ borç. 

Burada bir çeliþki yaþýyoruz. Hükümetin 2008 yýlý enflasyon hedefi %4. Merkez

Bankasý bu hedefe uygun bir para programý uygulamak istiyor. Onu uygulamaya

kalktýðý zaman da kurlarýn yükselmesini istemiyor. Çünkü deneyimlerimiz bize kur

yukarýya taþýndýðý zaman enflasyonun artacaðýný söylüyor. O zaman sanayici bugün

karþý karþýya olduðu o aðýr yükün altýndan nasýl kalkacak? Bunun da bir çaresi var.

Kamu maliyetlerini aþaðý çekmek. Vergi politikalarýný revize etmek. Sosyal güvenlik

politikalarýný revize etmek. Gelirinizi artýramýyorsanýz dengeyi saðlamanýn yolu,

giderleri ve harcanmalarý azaltmaktýr. Türkiye artýk yapýsal reformlar sözcüðü altýn-

da bu düzeni kurmak zorunda. 

Yeni bir süreci hayata geçirmek zorundayýz. Bu yeni süreçte, Türkiye sektörel önce-

liklerini belirlemeli. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yýlýna küresel rekabeti gerçek-

leþtirebileceði, ilk ona girebileceði sektörleri belirleyerek girmeli. Siyasi otoritesiyle,

derli toplu bir demokrasi ve özel sektörün yetkili kurumlarý ile girmeli. 

Türkiye kiþi baþýna gelirini 25-30.000 dolara taþýmak istiyorsa, çok daha yüksek

katma deðerli ürünler üretmeli. O yüzden teknolojiyi kendimiz yapacaðýz, kendiniz

üreteceðiz. Geliþtirdiði teknolojiyi baþkasýna veren ülke yok. Onlar bir üst teknolo-

jiyi ürettiklerinde ikinciyi satarlar. Türkiye'nin ARGE'ye ayýrdýðý kaynak giderek

büyüyor. Türkiye'de sessiz sedasýz son derece önemli teknoloji çalýþmalarý yapýlýyor.

Bunun Türkiye sathýna yayýlmasý, KOBÝ'lerin de bu konuda önemli çalýþmalar yapa-

bilir hale gelmesi lazým. 

O yüzden KOBÝ'lerin ölçek ekonomisini gerçekleþtirmek adýna birleþmeleri lazým.

Bir araya gelip sinerji yaratmalarý, bilgilerini birleþtirmeleri ve üniversitelerle birlikte

hareket edip, giriþim sermayesi dediðimiz çok ciddi fonlardan pay almalarý lazým.

Türkiye 2008 yýlýný teknolojide seferberlik yýlý haline getirebilmeli. Türk sivil toplumu

da bu karar sürecinin içinde istiþari olarak siyasi yürütme erkine sahip olan taraflarýn

yanýnda olmalý, onlarýn önünü aydýnlatmalý ve onlara önerilerde bulunabilmelidir.

Yarýn Türkiye
HÜSAMETTÝN KAVÝ
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Levent’te HSBC Bank Genel Müdürlüðü ile Ýngiliz
Konsolosluðu’na yapýlan saldýrýlarda 50’den fazla
kiþi öldü, 750’den fazla kiþi yaralandý. Ayný terör,
2004’te Ýspanya’yý, 2005’te Ýngiltere’yi de vurdu.

Savaþýn gölgesinde geçen yýlýn ilk üç ayýnda, buna
raðmen sanayi üretimi yüzde 9.2 oranýnda arttý.
Ýhracat ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde
33.2 oranýnda yükseldi. Ayný dönemde, otomobil ve
ticari araç üretimi yüzde 48, otomobil satýþlarý
yüzde 170, lüks otomobil satýþlarý ise yüzde 300
oranýnda artýþ gösterdi. 2003 yýlýnda hazýr su ihra-
catýnýn yüzde 60’tan fazlasý Irak’a yapýldý ve bu sek-
törde ihracat yüzde 130’luk bir artýþ saðladý.
Saddam yönetiminin direncinin beklenenden çabuk
kýrýlmasýyla yoðunluðu düþen savaþ sonrasý ortam-
da, Irak’ýn imarý ve insani yardýmlarla ilgili çalýþ-
malar hýz kazanýrken Irakla iþ anlaþmalarý olan
Türk iþadamlarý da Irak’a gitmeyi planlýyordu.
Yeniden yapýlandýrma için Irak program ofisince
öncelik tanýnan 470 kontrattan 27’si Türk firmalara
aitti. Ýhraç mallarý hazýr olan Türk firmalar kýsa
süre içinde belirlenen noktalara sevkiyatlara
baþladý. Irak’a yapýlan öncelikli mal sevkiyatýnda
Ýskenderun limaný kullanýldý. Birleþmiþ Milletler’in
görevlendirdiði baðýmsýz deðerlendirme kuruluþu
Cotegna, Ýskenderun’da çalýþmalara baþladý. Bu
arada, Türk firmalarýn Irak’a gerçekleþtirdiði
ziyaretlerde 708 milyon dolarlýk ihracat sözleþmesi
imzalandý. Sözleþmelerin 575 milyon dolar tutarýn-
daki bölümü BM tarafýndan onaylanýrken, bir
bölümünün de akreditifleri açýldý. Ne var ki, savaþýn
bitmesi normale dönme anlamýna gelmiyordu.

ABD, AB ve Türkiye
AB geniþleme sürecinin ele alýndýðý Kopenhag
Zirvesi, 15 üye ülkenin devlet ve hükümet baþkan-
larý ile aday ülkelerin heyetleri katýlýmýyla gerçek-
leþirken, tartýþmalarýn baþlýca konusu Türkiye’ydi.
Kopenhag zirvesi 10 aday ülkenin 1 Mayýs 2004’te

üyeliðe davet edilmesiyle sona erdi. Bulgaristan ve
Romanya’nýn üyelik tarihleri 2007 olarak belir-
lenirken, Türkiye tarih için tarih almakla yetinmek
zorunda kaldý. ABD’nin Türkiye’ye  saðladýðý açýk
desteðe raðmen, Almanya ve Fransa’nýn “AB 2004
yýlýnýn Aralýk ayýna kadar Türkiye’nin kriterlerle
ilgili koþullarý yerine getirmesini bekleyecek, bu
karþýlanýrsa 2005 Temmuz’unda Türkiye ile tam
üyelik müzakerelerine baþlanacak” önerisi eklendi.
Türkiye, tam üyelik müzakerelerinin baþlamasý için
tarih beklemeye baþladý.

AB, Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni karþýla-
maya yönelik adýmlarýný yeterli görmediðini, eksik-
likleri salt yasal düzenlemelerle deðil, uygulama
açýsýnda da tamamlamasý gerektiðini belirtiyordu.
2004 Aralýk ayýnda toplanacak olan AB Konseyi,
AB Komisyonu’nun raporu ve önerisi temelinde
Türkiye’nin kriterleri karþýladýðýna karar verirse,
müzakerelere baþlama tarihini saptayacaðýný açýk-
ladý. Zirvede Türkiye üzerine yürütülen tartýþ-
manýn odak noktasý  daha çok demokratikleþmey-
di. Türkiye’den daha çok demokrasi isteniyordu. 

17 Aralýk 2004 Brüksel zirvesi ise, 41 yýllýk
geçmiþi olan Türkiye-AB iliþkilerinde önemli ve ta-
rihi bir dönüm noktasý oluþturdu, yeni bir dönem
baþlattý. 2002-2004 yýllarý arasýnda AB siyasi
kriterlerini karþýlama amacýyla sekiz uyum paketi-
ni hayata geçiren Türkiye, Anayasa deðiþiklik
paketiyle de kadýn-erkek eþitliði,  basýn özgürlüðü,
uluslararasý sözleþmelerin statüsü, yargýnýn
iþlevselliði alanlarýnda yeni düzenlemeler de yapýn-
ca, katýlýmýnýn AB’ye olumlu katkýlarda bulunacaðý
sonucuna varýldý ve üyelik müzakerelerinin 3 Ekim
2005 tarihinde baþlatýlmasý kararlaþtýrýldý.

Tek Haneli Enflasyon
Türkiye ekonomisi 2003’te de büyümeyi sürdürdü.
Enflasyondaki aþaðý gidiþin devam etmesi, ihracatta-



Püf Noktasý
HÜSNÜ DOÐAN

Rekabet çok þeyin ölçüsüdür. Rekabet olmadan ne bir ülke

geliþebilir ne tüketici korunabilir. Hem içeriye, hem dýþarýya

karþý rekabeti saðlamak lazým. Maliyetleri öyle oluþturmak

lazým ki, ürün hem kalite hem fiyat bakýmýndan dýþarýdan

müþteri bulabilsin. 

Dýþarý açýldýðýnýzda o malý yapan bir yýðýn sanayici var. Siz o

piyasaya gireceksiniz ve satacaksýnýz. Bu da ülkenin ithalat

gücüne sahip olmasýna baðlý. Çünkü bazý mallarý tamamen

yerli üretime býrakýr, hele bazý hallerde tekelleþmeye hakim

olamazsanýz tüketiciyi ezersiniz. Dolayýsýyla bugünkü modern

dünyada geliþmiþ ekonomilerde bu rekabet meselesi iþin püf

noktalarýndan biridir. Bunun dýþýnda bir þey düþünmek bugün

de yarýn da mümkün deðildir.

Neredeyiz?
ÖMER DÝNÇKÖK

Vergi almak bir politikadýr. Vergi alarak devlet bir iþ görür. Vergiyi %100 artýrdýðýnýz

zaman ise ekonomik aktivite sýfýr olur. Çünkü %100 artmýþ vergiyi kimse ödeyemez.

Vergiyi ne kadar çok üretime yönelik býrakýrsanýz, üreten onu o kadar daha iyi kul-

lanýr. Daha fazlasýný üretir, daha verimli üretir. Vergiyi yükselttikçe ve daha fazla

kendinize kaynak almak istedikçe devlet olarak yatýrýmcýnýn kaynaðýný elinden alý-

yorsunuz demektir. Bu yüzden hep devlet küçülsün deniyor. Çünkü devlet küçülürse

masrafý azalacak. Masrafý azalýrsa da vergi ihtiyacý azalacak. Vergi ihtiyacý azaldýkça

o kalan para ekonomiye, üretime, istihdama, ihracata dönüþecek. 

Türkiye ekonomisi bu son krizden çok aðýr bir yara aldý. Bir yýlda ekonominin %8,5

küçülmesi tam geriye dönmek demektir. Böyle bir model yok. Biz her sene istikrarla

büyümeliyiz. Ýstikrarlý bir büyüme modeli yaratmalýyýz. Türkiye sanayiinin nerede

olduðunu veya nereye gidebileceðini görebilmemiz için önce bu krizden çýkmamýz

lazým.

ki önemli artýþ geleceðe yönelik ümitleri güçlendirdi.
Sanayici, 2004’e girerken ümitliydi ancak kafasýnda
enflasyonla mücadele, büyüme, ihracat, yatýrým ve
istihdam gibi konularda ne ölçüde ilerleme saðlaya-
caðýna iliþkin soru iþaretleri taþýyordu. 14 Þubat
2005 günü ÝSO Meclisi’nde konuþma yapan Ýstanbul
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný C. Tanýl
Küçük, 2004 yýlýný hem ekonomide hem siyasette
önemli geliþmelerin yaþandýðý, oldukça baþarýlý bir
yýl olarak tanýmladý. Ekonomik göstergelerdeki
iyileþme 2004’te artarak sürmüþ, öngörülenin
üzerinde bir büyüme saðlanmýþtý. Bu sonuçla birlik-
te, Türkiye ekonomisi, üç yýl üst üste büyümek gibi,
son yýllarda görülmemiþ, önemli bir geliþme kaydet-
miþti. Enflasyon, yýllar sonra yeniden tek haneli
rakamlarla ifade ediliyordu. Bu üç yýl içinde, Türk

sanayii de oldukça baþarýlý bir performans sergiledi.
Sýnai üretim, 2002’de %9,2, 2003’te %8,5, 2004’te
ise %9,8 oranýnda arttý. Ayný þekilde, ihracatta da
çok önemli artýþlar yaþandý. Türkiye’nin ihracatý,
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2004 NATO zirvesinin

kapanýþýnda, ABD Baþkaný

George W. Bush Galatasaray

Üniversitesi’nde dünya

medyasýna yaptýðý konuþmada,

“Türkiye’nin yeri AB

içindedir” dedi.
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dolar bazýnda, 2002’de %15, 2003’te %30 ve
2004’te de %33 oranýnda arttý. Bu dönemde ekono-
mideki büyümeye ve ihracat artýþýna en büyük katký
sanayi sektöründen geldi. Sanayici, krizin etkilerini
atlatarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayý
sürdürüyordu.

ÝSO’nun Etkinliði
Artýk sanayi çevrelerinde yaþanan krizlerden ders
çýkartmak, dünyayý izleyerek dönüþümlere açýk
olmak gerekliliði konuþuluyordu. Sanayicinin
önündeki sorunlarýn niteliði deðiþtikçe, yeni çözüm
yollarýnýn aranmasý da sanayi kesiminin en büyük
örgütüne düþüyordu. 

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasýnda, iþgücü
maliyeti üzerindeki vergi ve prim yükü oranýnýn en
yüksek ülke olmasý; enerji piyasasýnýn tam olarak
rekabete açýlmamasý; Türk sanayicisinin rakip-
lerinden daha yüksek bedel ödemesi; uygun
koþullarda ve uzun vadeli finansman imkaný olma-
masý gibi sorunlarýn çoðunun ancak yapýsal
reformlarýn hayata geçirilmesiyle çözüme kavuþa-
bileceðine inanan ÝSO, bu yeniden yapýlanma döne-
minde de aktif rol üstlendi.

Bu dönemde, hükümetle temaslarýnda yapýsal
reformlarýn tamamlanmasý gereðinin üzerinde
duran ÝSO, reel sektörün belli noktalarda yeniden
yapýlanmasý gerektiðini de ortaya koyuyordu. ÝSO,
50. yýlýnda baþlattýðý sanayi kongrelerini düzenle-
meyi sürdürerek önemli bir düþünce platformu da
yarattý. Kongrelerin kapsamýnda, markalaþma,
tasarým, Ar-Ge, yenilikçilik ve fark yaratma üze-
rine düþünce üreten ve verimliliði, kaliteyi, katma
deðeri nasýl artýrabileceðini tartýþan sanayi
dünyasý, hýzla deðiþen küresel pazarlara düþünsel
uyum saðlama imkaný buldu.

Türkiye'de oda ve borsalarýn kuruluþ ve çalýþma

esaslarýný belirleyen 5590 sayýlý yasa, 1952'den bu
yana yürürlükteydi ve günün ihtiyaçlarýna cevap
vermekte yetersiz kalýyordu. Yasa deðiþikliði süre-
ci, ÝSO'nun gündem maddeleri arasýndaydý. Sanayi
Konseyi'nin davetiyle tüm sanayi odalarý ÝSO'nun
ev sahipliðinde bir araya geldi. 1 Haziran 2004'te
kabul edilen 5174 sayýsý kanun ile, sanayici
tanýmý, kapasite raporlarýnýn sanayi odalarýnca
düzenlenmesi, aidat yüzdesi gibi konular yeniden
düzenlendi.

Kur ve TL
Merkez Bankasý’nýn kur ayarlamalarý da,
sanayinin rekabet gücünü kýsa dönemde olumlu
etkileyen bir araç olarak ortaya çýkmýþtý. Fakat
sanayicinin uzun vadeli ve sürdürülebilir rekabet
gücünü baþka yerlerde aramasý gerekiyordu.
Ancak, yýllardýr düþük deðeriyle ve istikrarsýzlýðýy-
la sorun olan TL’deki aþýrý deðerlenme, artýk reka-
bet gücüne zarar veren bir noktaya gelmiþti.
Dolayýsýyla 2004 yýlýndan baþlayarak, kur tartýþ-
malarý da farklý bir boyuta taþýndý. Ucuz ithalat,
dýþ açýðý büyütürken, üreticinin rekabet gücünü de
zayýflatmaktaydý. Ýthalat yapmak, üretim ve ihra-
cata göre daha avantajlý hale gelmiþti. 

Ýhracatçý sanayici, girdi maliyetlerinde iyileþme
olmamasýna ve kurlardaki olumsuz tabloya raðmen
ihracatýný artýrýyor, ancak nefesinin tükenmek üzere
olduðunu haykýrýyordu. Ýhracattaki baþarýnýn daha
ne kadar süreceði belirsizdi. Ekonomik göstergeler
genel olarak iyiye gidiyor, fakat dýþ ticaret ve cari
iþlemler açýðý büyüyordu. Merkez Bankasý’nýn veri-
lerine göre, 2004 yýlýndaki cari açýk 15,6 milyar
dolarla, Türkiye tarihindeki en yüksek düzeye çýk-
mýþtý. 34,4 milyar dolarlýk dýþ ticaret açýðý da diðer
bir rekor olarak ekonomistlerin dikkatini çekiyordu.
Dýþ kaynaklardan finansman saðlanmasý, ekonomiyi
ciddi bir borç yükü altýna sokmaktaydý. Yýllardýr
tartýþýlan bir konu olan TL’den sýfýr atýlmasý, Türkiye



Türkiye, deneme yanýlma metodunu çok severek uygulayan bir ülke. Aslýnda en

pahalý metot, ama biz çok seviyoruz. Türkiye'nin ihracatý 20, ithalatý 30 milyar dolar-

lar seviyesindeyken, ihracatýn esas aðýrlýk olmasý için dinamoyu çalýþtýrdýk. O döne-

min Merkez Bankasý, Hazine Müsteþarlýðý, çýpaya tutunmayý faydalý görüyordu. O

zaman, Exim Bank'tan  gereken desteði verip sýkýntýlarý aþtýk. Türkiye bir takým

programlar denedi. Aslýnda istikrarlý bir döneme girebilmesi daha erken olabilirdi.

Ama maalesef Türkiye aþýrý deðersiz Türk lirasý tecrübesinden geldiði için, aþýrý

deðerli Türk lirasýna geçiþ dönemini çok kýsa zamanda yapmak zorunda kaldý.

Esasýnda þu anda çektiðimiz sýkýntýlarýn kaynaðý o dönemden kaynaklanan o

birikim. O dönemde, ihracatçýnýn yanýnda olmak için yapmamýz gereken þeyler

vardý. 

O dönemde, girdi maliyetlerinde de zaten bir fazlalýk vardý. Gelin, bunu ihracata

dayalý bir kalkýnma modeline getirelim. Halbuki hep ithalata dayalý bir kalkýnma

modeli vardý Türkiye'nin. Oysa Türkiye, ihracatla büyümesi gereken bir ülkeydi.

Son dönemde, ihracatla büyüme, gayri safi milli hasýla içinde ihracatýn yaklaþýk

%24'lük bir deðer oluþturmasýyla baþladý. Dýþ ticaret, gayri safi milli hasýlanýn

%56'sýna karþýlýk gelen bir deðere ulaþtý. Bunu öngörmüþtük, çünkü sanayinin için-

den geliyoruz. Masa baþýndaki hesaplar doðrudur ama alan çalýþmasý yapýlmasý

gerekir. O zamanlar en önemli sektör bankacýlýktý. Sonra sahte bir cennet oluþtu ve

kimse gerçeði algýlayamadý. ÝMKB vardý, ama derin deðildi, operasyonlar dýþarýdan

dýþarýya yapýlýyordu. Bunlarý tartýþtýðýmýz zaman eleþtiriliyordum, ama dört sene

sonra doðru söylediðim ortaya çýktý.

Önce Uzakdoðu'da yaþanan kriz, sonra Rusya krizi Türkiye'ye arka arkaya etki

yaptý. Rusya'ya olan ihracatýmýzda sýkýntýlar baþladý. Diðer ülkeler kendi pozisyon-

larýný uluslararasý sýkýntýlara göre deðiþtirdi. O da bizim AB'ndeki ihracat payýmýzýn

artmamasýný getirdi. Gümrük Birliði'ne yeni geçmiþtik ve Türkiye'nin AB'ye ihra-

catý, ithalatýnýn ancak %46'sýný karþýlayabiliyordu. Bugün %80'leri geçmiþ durumda.

Bugün yaptýðýmýz 270 milyar dolarlýk dýþ ticaretin yaklaþýk 135 -140 milyar dolarýný

AB ile yapýyoruz. Buradaki dýþ ticaret açýðýmýz 11 milyar dolarý geçmez. Bu kadar

büyük bir hacme sahiptir ve oldukça saðlýklý gidiyor. 

Bankalar, Türkiye'de sanayi ve ihracat yapýsýný yeterli desteklemekten uzaktý.

Büyük bir rehavet ortamýndaydýlar. Para kazanmak kolaydý. Bugün de ihracatta,

yurtdýþý inþaat sektöründe, aldýðýmýz ihalelerde bankalarýn katkýsýný pek göremi-

yoruz. Bu o günlerden kalmýþtýr. Güven ortamý vardý ama bankalarýn kazancý

tamamýyla hazine kaðýdý alýp, altý ay yatýp, kaðýtlarý tekrar hazineye vererek yüksek

gelir almaya dayanýyordu. Bu yalancý cennetin uzun sürmeyeceði belliydi. 

Krizde Türkiye'deki ihracat sektörünün imdadýna Eximbank yetiþti. Küçük orta boy

iþletmeleri ancak oradan destekleyebildik. Sektörde toplam mevduatýn yaklaþýk

%86'sýný kredi olarak geri verebilen tek bankaydý. Eximbank bugün, dünyada

Türkiye'nin kredibilitesi yüksek bankasý. Çünkü o bankacýlýk sektörünün kriz

yaþadýðý dönemde dahi ihracatçýya elinden gelen desteði verdi. Sektör bir tetikleme

etkisi ile karþýlaþtý. Piyasalar daraldý. Herkes nakte geçmeye çalýþtý. Nakte dönmeye

çalýþan bankalar nedeniyle firmalar sýkýntýya girdi. Bankacýlýk sektöründen

baþlayan, bütün küçük orta boy iþletmelere kadar inen, bir domino etkisi görüldü.

Doðal bir seleksiyon olmadý, yönlendirilmiþ bir eleme oldu.

O dönemi dýþ ticaret sermaye þirketleri kurarak ve birliktelikleri saðlayarak atlat-

maya çalýþtýk. Denizli'den,  Ýzmir'den,  Orta Anadolu'dan kümeleþmeler saðlayarak,

mümkün olduðu kadar küçük orta boy iþletmeleri ihracatçý haline getirmeye

çalýþtýk. Diðer sektörler baþaþaðý giderken, ihracattaki sektörlerin hayatta kalma

nedenlerinden biri de buydu. Birlik beraberlik saðladýk. Türkiye Ýhracatçýlar

Meclisi, ihracatçý birlikleri, Ýhracatý Geliþtirme Merkezi, Eximbank, Dýþ Ticaret

Müsteþarlýðý, kendi aralarýnda birbirlerine yardýmcý olacak hale getirildi. Gecelik

faiz, 6000'e çýkmýþtý. Bu normal deðildir. Ama herkes normalmiþ gibi hayatýný

sürdürmeye çalýþýyordu. O zaman, "Türkiye çok deðersiz bir para biriminden çok

deðerli bir para birimine geçmeli" dedik. Þimdi de deðerli para biriminin sýkýn-

týlarýný çekiyoruz. Bu süreci iyi yönetmek zorundayýz. Ama o sahte cennet bitti.

Sahte Cennet
KÜRÞAD TÜZMEN
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Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkýnda 5083
Sayýlý Kanun’un 31.1.2004 tarih ve 2563 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanmasý ile birlikte, 1.1.2005
tarihinde gerçekleþtirildi, altý sýfýr atýlmýþ Yeni Türk
Lirasý Türkiye’nin para birimi haline geldi. 

Yýl sonunda IMF ile yeni bir stand-by anlaþmasý
için saðlanan mutabakat, AB’nden gelen olumlu
sinyallerle birleþince, ekonomide olumlu bir hava
estirdi ama Türkiye 2005 yýlýna yine kýrýlgan bir
ekonomiyle giriyordu.

KOBÝ’ler Avrupa’da
Enflasyonla mücadeleyi, borç yükünü azaltmayý,
yapýsal reformlarý gerçekleþtirmeyi hedefleyen, IMF
destekli ekonomik istikrar programýnýn uygulanmasý
2005’te de sürerken, dünyadaki sosyo-ekonomik
deðiþim iyice belirginleþmiþti. Sanayi toplumundan
bilgi toplumuna geçiþle, ulusal ekonomi politikalarý
birbirine yaklaþmýþ, para, sermaye ve mal hareket-
leri sýnýr tanýmamaktaydý. Küreselleþen piyasa
ekonomisinin temelindeki rekabetin önemli bir unsu-
runun KOBÝ’ler olduðu genel kabul görüyordu.
Türkiye’de büyük iþletmeler uluslararasý pazarlara
yönelirken, KOBÝ’ler esnek yapýlarýyla yaratýcý
faaliyet alanlarý yaratarak sanayileþme sürecinin
itici gücünü oluþturuyor, istihdam yaratýyor, yerel
kalkýnmaya katkýda bulunuyordu.

AB uyum süreci, KOBÝ’lere birçok tehdit ve fýrsatý
bir arada getirdi. Geleneksel üretim anlayýþýndan
markalaþma ve pazarlama anlayýþýna geçenler, kýsa
zamanda pozitif rekabet gücü kazandý.  Kümelenme
ve iþbirliði aðlarýný geliþtirenler, rekabet güçlerini
artýrdý, Avrupa’yý sadece pazar olarak deðil, ortak
olarak da deðerlendirerek küresel üretim zincirinin
halkalarý arasýna girdi. 80’li yýllarýn baþýnda
Avrupa ülkelerinde hayata geçirilen ve ayný iþ ko-
lunda faaliyet gösteren firmalarýn ayný coðrafi
bölgede yoðunlaþmasýný ifade eden “kümelenme

modeli”, Türkiye’de de görülmeye baþladý.

KOBÝ’lerin sayýsý, tüm iþletmelerin sayýsýnýn
%99,8’ini oluþtururken, toplam istihdamýn da
%77’sini saðlýyordu. KOBÝ yatýrýmlarýnýn, toplam
yatýrýmlar içindeki payý ise %38 seviyesine ulaþtý. Bu
oranlar toplam katma deðerin %27’si, toplam ihra-
catýn da %10’una vardý. Sýra, iþletmeyi uzun ömürlü
kýlan ortaklýk kültürünün yerleþmesine gelmiþti.

Kamu, Özel Sektör ve Sanayi
2005 yýlýndan farklý olarak, 2006’da devletin
tüketim harcamalarý hýzlý bir þekilde arttý.
2006’nýn ikinci çeyreðinde, kamunun tüketim har-
camalarý %41.2 ile rekor seviyede artarken,
yatýrým harcamalarý %11.3 oranýnda azaldý. Buna
karþýn, özel sektör yatýrým harcamalarýný %14.8
artýrarak 10.7 milyar YTL’ye çýkardý. Sanayi sek-
töründeki büyüme oraný ise %10.5 düzeyindeydi ve
GSMH’daki payý yüzde 33.1’e ulaþmýþtý. Bu
dönemde sanayi sektöründeki büyümenin motoru,
imalat sanayii oldu. Artan maliyetler ve kâr oran-
larýndaki düþüþe raðmen, imalat sanayiinde iþ-
verenler büyüme yönündeki dirençlerini koruyordu.
Bu durumun kalýcý olabilmesi, hükümetin enerji ve
iþgücü maliyetlerini aþaðýya çekecek önlemleri
almasýna baðlýydý. Kamu kesimi tüketirken özel
sektör yatýrým yapmayý sürdürüyordu. 

Türkiye’de, 2001 yýlýnda yaþanan ekonomik krizin
ardýndan uygulanan politikalar ile göreceli olarak
daha istikrarlý bir makro dengeye ulaþýlmýþtý. Dýþ
borçlardaki artýþýn arkasýndaki temel neden ise,
harcamalarýn kaynaklarý aþmasý ve tasarruf açýðý
oluþmasýydý. Türkiye bu nedenle dýþ kaynak kullan-
makta ve dýþ borçlarý da artmaktaydý.Özel kesim,
kamu kesiminin 2001 sonrasý yürüttüðü mali poli-
tikalar sonrasýnda toplam harcanabilir kaynaklar
içinden giderek daha az pay alýr hale geldi. Özel
kesimin harcanabilir gelirler veya toplam kay-



Ekonomi dengelerini yerine oturtma süreci aslýnda bir geçiþ süreci. Dolayýsýyla bu

sürecin olabildiðince kýsa zamanda tamamlanmasý lazým. Bu da azami 4, bilemedi-

niz 5 yýl içinde bütün önlemleri, birbirini tamamlayacak þekilde alma gerekliliðine

iþaret eder. Türkiye maalesef yýllardan beri bunlarý ayný zamanda yaþama geçirme

enerjisini gösteremiyor. Zamana yaydýkça da etki azalýyor ve süreç uzuyor. 1999 yýlý

sonunda IMF Stand by programý uygulamasýna geçildi. Bugün "IMF kusurludur,"

deyip kolaycýlýða kaçmamak gerekir. Bu iþ 10 yýl sürdüyse, Türkiye'nin hatasýdýr. Þu

ana kadar alýnmasý gereken önlemler 4 yýla sýðdýrýlsaydý, Türkiye bugün çok daha

farklý durumda olurdu. Türkiye hâlâ önlem almak durumunda. Vergi yapýlan-

masýnýn saðlýksýz olduðu konuþuluyor. Kur politikasýnýn doðru olup olmadýðý

konuþuluyor. Cari iþlemler açýðýnýn sürdürülebilir olup olmadýðý konuþuluyor. Ýstih-

damýn nasýl artýrýlacaðý konuþuluyor. Bütün bunlarýn çözümü, alacaðýnýz önlemlerin

en çok 4 yýl içine sýkýþtýrýlmasýnda yatar. 

Türkiye'de en kapsamlý programlardan biri 1999 yýlý sonunda yaþama geçirildi, 2002

yýlýna kadar da devam etti. Türkiye'nin birikmiþ sorunlarýna çözüm için o cesaret

gösterildi ve koalisyon partilerinin tamamý baraj altýnda kaldý. Bu siyasi bir risktir.

O partiler de meseleyi ertelemeye çalýþabilirdi. Ama "Madem bu noktadayýz, bu

önlemleri alacaðýz," dediler. Aldýlar fakat baraj altýnda kaldýlar. Þimdi o politikalarý

eleþtiren siyasi kadro ilave takviyelerle programý sürdürmeye devam ediyor. Bu

cesareti gösterip, kararlýlýkla elini taþýn altýna koyan, yýllardýr ertelenen sorunlarýn

üzerine giden bir kadroya bir bedel ödetmiþ olduk. Toplumun bir süre sonra bu

süreci deðerlendirmesi lazým. Ancak o zaman siyasetçi sorunu biriktirmek yerine

"Benim vatandaþým zamaný geldiðinde soruna gerekli operasyonu yaptýðým vakit

beni anlayýþla karþýlayacak ve aldýðým önlemler için toplum da dengeli yaydýðým

sürece zararý da üstlenecek yapýdadýr," desin. 

Þimdi önümüzde yerel seçimler var. Türkiye'de yýllardýr enerji fiyatlarý artmýyordu.

Petrolün fiyatý dört kat artmýþ, doðalgazýn fiyatý artmýþ, kömürün fiyatý artmýþ ama

hükümet fiyat artýþýný ertelemiþ. Sonra reel sektörün üzerine bir gün aniden þok

etkisi yapýyor, "Kusura bakma bundan sonra enerji maliyetin %20 daha pahalýdýr,"

diyor. Yýllardýr kurulan denge, bir enerji maliyeti girdisiyle deðiþiveriyor. Reel sek-

tör buna göre düzenleme yaparken bir baþka önlem alýp, sosyal güvenlik primlerini

de arttýrdýðý takdirde reel sektör dört taraftan köþeye sýkýþýyor. 

Bu sorunu toplum olarak hep beraber çözeceðimize, niye erteliyoruz? Niye ener-

jinin maliyetinde ki artýþý 3-6 ayda bir ayarlamýyoruz da erteliyoruz? Bu örnekleri

artýrmak mümkün. Zihniyeti deðiþtirmediðimiz sürece sorunlarýmýz devam ediyor.

Batýlý ve medeni olmak, hatta onlarýn üzerine çýkmak istiyorsak, Atatürk'ün hedef

gösterdiði gibi, onlardan daha rasyonel davranmak durumundayýz. Günü kur-

tararak bir yere varýlmaz.

Türkiye bulunduðu coðrafyadaki geliþmelere yön verecek konumda bir ülke. Ýlgili

devletlerin de daima yanlarýnda bulunmasýnda fayda görecekleri aðýrlýðý olan da bir

ülke. Türkiye, yýllardan beri ABD ve diðer NATO ülkeleri ile denge içinde, ulusal

çýkarlarýný gözetmek için büyük çaba sarf etti. Bu çabalarý sarf ederken saðladýðý

ortamdan diðer ülkeler de kendi ulusal çýkarlarýna katkýlar gördü. Bu bölgenin

savunmasýný üstlenmek suretiyle, Türkiye 50'li yýllardan bu yana, batý ülkelerinin

savunma harcamalarýnda ciddi tasarrufa yol açtý ve ekonomilerinin istikrarlý bir

þekilde devam etmesine ciddi katkýlarda bulundu. Türkiye, þu anda dünya petrol-

lerinin %65'inin, gaz potansiyelinin %40'ýndan fazlasýnýn bulunduðu bir coðrafyada

istikrar unsuru. Ýstikrarýný korumasýnda dünyada bu maddeleri tüketen ülkelerin

çýkarý var. O nedenle de Türkiye kolay kolay karþý kampa itilmesi göze alýnacak bir

konumda deðil. Bütün dýþ politikanýn temelinde ulusal çýkarlarý gözetmek yatar.

Bugün dost olduðunuzla yarýn çýkarlarýnýz çatýþabilir. Bugün düþman olduðunuzla

yarýn ulusal çýkarlarýnýz örtüþebilir. Bütün bunlar dönüp dolaþýp ekonomiye

dayanýyor. Yani oradaki petrol varlýðý boþu boþuna durmuyor. Doðalgaz barýþ içinde

aktýðý takdirde dünya ekonomisinin sürdürülebilir saðlýklý geliþmesine ortam

yaratýyor. O ortamý da 1923'den bu yana Türkiye saðlýyor.

Türkiye'nin Halleri
HÝKMET ULUÐBAY
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2006. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattý, Azerbaycan’ýn Hazar Denizi’ndeki

petrollerini Gürcistan ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarýna aktarmaya

baþladý.
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Alt Sektörler Ýtibariyle Sanayi Sektöründeki Üretim Artýþ Oranlarý (%)

Toplam Madencilik Ýmalat Sanayii Elektrik, Gaz
Sanayi Sektörü Sektörü ve Su Sektörü

2006 5,8 4,3 5,5 9,1

2007 5,4 9,6 4,8 8,7

Tam Kapasite ile Çalýþmama Sebepleri

2006

2007

Büyüme (GSYÝH) Oranlarý (%)
Yýllar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (9 Aylýk)

Büyüme Oraný -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 5,0

Ýç Pazarda 
Talep 

Yetersizliði

%47,2

%48,3

Dýþ Pazarda 
Talep 

Yetersizliði

%20,2

%18,2

Mali 
Ýmkansýzlýk

%4,2

%3,8

Yerli Mallarda
Hammadde
Yetersizliði

%5,0

%4,1

Ýthal Mallarda
Hammadde
Yetersizliði

%2,4

%2,5

Ýþçilerle Ýlgili
Meseleler

%2,1

%1,9

Kurulan Þirketler, Kooperatifler ve Firmalar

2006

2007

Deðiþim(%)

Yeni açýlan þirketler
ve kooperatifler

52.699

55.350

5,0

Kapanan þirketler
ve kooperatifler

9.471

9.954

5,1

Yeni açýlan ticaret 
ünvanlý iþyerleri

52.523

48.673

-7,3

Kapanan ticaret
ünvanlý iþyerleri

23.342

23.595

1,1

TÜÝK

TÜÝK

TÜÝKNot: 1998 yýlý fiyatlarýyladýr. 

TÜÝK
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naklar içindeki payý, 2001 yýlýnda %96.4 iken
2006 yýlýnda %82.4’e kadar geriledi. Toplam har-
canabilir gelirler içindeki pay hýzlý ve dramatik
þekilde gerilerken, özel kesim tüketim harca-
malarýnýn payý ise deðiþmedi. Dolayýsýyla özel kesi-
min toplam kaynaklar içindeki tasarruf payý
%24.6’yken, 2006 yýlýnda %11.3’e kadar indi.
Buna karþýn, özel kesim yatýrýmlarýnýn toplam kay-
naklar içindeki payý arttý. Özel kesim yatýrým-
larýnýn toplam kaynaklar içindeki payý, 2001 krizi
ile %11.4’e gerilemiþken, 2006 yýlýnda %20 oldu.

Özelleþtirmeler ve Reel Sektör
2006 yýlýnda, Ýstanbul Sanayi Odasý`nýn yaptýðý
Ekonomik Durum Tespit Anketi sonuçlarý, 2005’in
ikinci yarýsýnda ekonomide nispi yavaþlama eðili-
minin azaldýðýný, iþletmeler için ilk yarýya göre
daha olumlu tablo bulunduðunu ortaya koydu.
Ankete katýlan sanayiciler, olumlu beklentiler
içindeydi. Tekstil, hazýr giyim ve ayakkabý sana-
yiinde bir önceki yýla göre %12-19 düþüþ yaþanýr

ve iþletmelerin finans sorunu devam ederken, iç ve
dýþ satýþlar artýþ göstermiþti. Son dört yýlda mali
disiplin tavizsiz sürdürülmüþ, enflasyonla
mücadele ve mali disiplindeki baþarý faizleri düþür-
müþ, önemli bir bütçe performansý gösterilmiþti.
Þikayet konularý ise kayýtdýþý istihdam ve YTL’nin
aþýrý deðerlenmesi oldu. 2006’nýn en önemli gün-
dem maddesi ise, sanayinin rekabet gücündeki
tahribatýn giderilmesiydi. Özelleþtirmeler, reel sek-
töre yatýrým indirimi ya da enerji maliyetlerinin
ucuzlamasý olarak yansýmýyordu. Son dört yýlda,
bazý sektörler büyürken, tekstil, hazýr giyim, deri
ve ayakkabý gibi ihracat ve istihdam açýsýndan
büyük önem taþýyan sektörlerin gerilediði, bazý
sektörlerin de arzu edilenin çok altýnda büyüme
kaydettiði görülüyordu. 

Türkiye, bu koþullar altýnda bir yandan yeni bir
genel seçime doðru ilerliyor, diðer yandan büyüyen
ekonomisi, yabancý sermaye için giderek çekici
hale gelen altyapý ve piyasalarýyla bölgesel güç

Ýþgücü Durumu

Kurumsal olmayan
sivil nüfus (Bin)

15 ve daha yukarý
yaþtaki nüfus (Bin)

Ýþgücü (Bin)

Ýstihdam

Ýþsiz

Ýþgücüne katýlma 
oraný (%)

Ýstihdam oraný (%)

2006

68.133

48.485

23.250

20.954

2.295

48,0

43,2

2007

68.897

49.215

23.523

21.189

2.333

47,8

43,1

Ýþsizlik oraný (%)

Tarým dýþý 
iþsizlik oraný (%)

Genç nüfusta 
iþsizlik oraný1 (%)

Eksik istihdam 
oraný (%)

Genç nüfusta eksik
istihdam oraný1 (%)

Ýþgücüne dahil
olmayanlar (Bin)

2006

9,9

12,6

18,7

3,6

4,0

25.235

2007

9,9

12,6

19,6

3,2

3,2

25.692

TÜÝK



Türkiye'ye resmen "Türkiye bir aday ülkedir," dendikten sonra, adaylýðýn gerekleri-

ni yerine getirmesi beklendi. Bunlar öncelikle Kopenhag siyasi kriterleriydi. Avrupa

Birliði, Türkiye için bir program hazýrladý. Türkiye buna ulusal programla cevap

verdi. 2000 - 2001 yýllarýnda çok yoðun bir çalýþma yapýldý. Koalisyon hükümetinden

siyasi kriterlerin yerine getirilmesi için adým atmasýný beklemek kolay deðildi. Buna

raðmen, siyasi kriterleri yerine getirmek için herkes kendine düþeni yaptý. Anayasa

deðiþiklik paketleri hazýrlandý. En önemlisi 2002'deki idam cezasýnýn da kaldýrýldýðý

paket oldu. Türkiye'de zaman zaman ön plana çýkan bir yaklaþým var. Avrupa

Birliði'nin siyasi kriterlerini ya da adaylýk gereklerini yerine getirdiðimiz zaman, bir

tavizde bulunduðumuz sanýlýyor. Bunun böyle olmadýðýný, kriterleri yerine getir-

menin Avrupa Birliði'ne verilmiþ bir taviz deðil, Türk toplumunun demokratik stan-

dartlarýný yükseltme amaçlý olduðunu anlatmak gerekiyordu. Konuya böyle bakan

pek çok siyasetçi de vardý. Ýkna etmek gerekiyordu.

2007 yýlýna baktýðýmýz zaman, o kriterlerin aslýnda Türk toplumunun kendi

demokratik standartlarý için ne kadar önemli olduðu görülüyor. Kültürel özgürlük-

leri tanýmanýn toplumdaki bir takým sýkýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasýna hizmet

ettiðini þimdi görüyoruz. Ýnsan haklarý, ifade özgürlüðü gibi pek çok konu çok

önemli. ÝKV olarak bu yönde çok kapsamlý çalýþmalar yaptýk. Bizden beklenen

deðiþikliklerin AB ülkelerinde nasýl uygulandýðýný çok net bir biçimde ortaya koy-

duk. Aksi takdirde çifte standarttan bahsetmek söz konusu olurdu. Lobi çalýþmalarý

çerçevesinde, sadece kendi fikir önderlerimize, kendi siyasetçilerimize ve karar

alýcýlarýmýza deðil, ayný zamanda AB nezdinde de çok ciddi çalýþmalar yaptýk.

Bugün bile Türkiye'yi yeterince tanýmadýklarýný söylemek mümkün. Onun için

halen çok ciddi ve kapsamlý çalýþmalar yapýlýyor.

Türkiye, AB ile Gümrük Birliði'ne tam üye olmadan giren tek ülke. Gümrük

Birliði'nin etkilerinin ne olacaðý konusunda daha 1996'da çalýþmalar yaptýk. Örneðin

otomotiv ve beyaz eþya sektörlerinin Avrupa'daki rakipleriyle rekabet sýkýntýsý

yaþayabileceði düþünülüyordu. Buna karþýn, tekstil sektörü için kotalar kalkacaðýn-

dan, toz pembe bir dünya beklentisi vardý. Oysa böyle olmayabileceði ortaya çýktý.

Tekstil sektöründe baþka dinamikler devreye girdi ve kotalarýn kalkmasý çok büyük

avantaj ortaya koymadý ama beyaz eþya ve otomotiv sektörlerinde Türk sanayii

müthiþ bir atýlým gerçekleþtirdi. 100 milyar dolarlýk ihracat rakamlarýný o tarihlerde

hayal etmek bile mümkün deðildi. Standartlar, kalite ve rekabet konularýnda,

Gümrük Birliði sonrasýnda çok ciddi ve önemli tecrübeler yaþandý. Gümrük

Birliði'nin Türk reel sektörüne, Türk sanayine hiçbir dezavantajý olmadýðýna inanýy-

orum. Çünkü Türk sanayiinin geldiði nokta deðerlendirildiðinde, kazanýmlarýn çok

büyük olduðu açýk. Zaman zaman Türkiye'deki ithalat-ihracat rakamlarý diðer para-

metreler göz önünde bulundurulmadan karþýlaþtýrýlýyor ve " Türkiye'ye bu kadar

külfet gelmiþtir," deniyor. Bunun çok yanlýþ ve son derece dar bir bakýþ açýsý

olduðunu düþünüyorum. Üstelik statik ekonomik açýdan da yanlýþ. Çünkü, Türkiye

bu ithalatý ihtiyacý olduðu için yapýyor. Gümrük Birliði bu ithalatý özellikle artýran

bir faktör deðil. Ýthalat rakamlarýnýn detayýna baktýðýmýz zaman, AB dýþýndaki

ülkelerden yapýlan ithalat artýþ hýzýnýn çok daha yüksek olduðunu görüyoruz. Ýhra-

catta ise AB ülkelerine yaptýðýmýz ihracatýn hýzý diðer ülkelerden çok daha fazla.

Gümrük Birliði 1 Ocak 1996'da tamamlandýðý zaman, Türkiye'nin yükümlülüðü

tamamlanmýþtý. Oysa AB, 1971'den beri, bazý ürünlerdeki kotalar hariç, Türkiye'ye

gümrük vergisi uygulamýyordu. Sanki o tarihten itibaren kendi gümrük vergilerini

kaldýrdý gibi bir algýlama var. Oysa Türkiye kendini koruyabilmek için tekstilde

olduðu gibi, kota ve diðer uygulamalarý 1971'den itibaren koymak zorunda kalmýþtý.

Her ülke kendini korumak için bir takým tedbirler alabilir. Ama Gümrük Birliði'nin

þöyle bir önemli farký var: Eðer herhangi bir ülke, yaptýðýmýz ihracata bir takým

engeller çýkartýyor ve koruma mekanizmalarý çalýþtýrýyorsa, bunu þikayet etmek ve

ortadan kaldýrmak mümkün. Çünkü ortada bir ortaklýk anlaþmasý var. Bu ortaklýk

anlaþmasýnýn içeriði son derece net. Türkiye bütün sanayi ürünlerini AB ülkelerine

hiç bir engel olmadan ihraç edebilme özgürlüðüne sahip. Aynýsý AB ülkeleri için de

söz konusu. Taraflardan biri, bu anlaþmayý ihlal eden bir uygulamaya girerse, þikayet

edip ortadan kaldýrýlmasýný saðlama hakkýna sahibiz. Gümrük Birliði'nin farký da

buradan kaynaklanýyor. 

Türkiye, AB'ye mutlaka tam üye olmalýdýr ve olacaktýr. Türkiye'nin bu konudaki

hevesini heyecanýný ve þevkini hiç azaltmamasý lazým. Zaman zaman AB'de hakim

olan siyasi konjonktür aleyhimize iþleyebiliyor. Zaman zaman iç sorunlarýmýz ön

plana çýkýyor, konu rafa kalkýyor. Fakat Türkiye için AB ile bütünleþmek temel

olarak doðru bir tercih. Bütünleþme hedefi sadece ekonomik iþ birliði açýsýndan

özlemle beklenmiyor, Türkiye demokratik standartlarýyla, sosyal yapýsýyla, siyasi

yapýsýyla, hem iç hem dýþ güvenlik konularýndaki bütün geliþmeler ve sonuçlarýyla

birlikte AB'nin parçasý olmaya talip. Dolayýsýyla iliþkiyi sadece ekonomik iliþkilere

indirgemek eksik ve yanlýþ olur. Mücadeleden asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü Avrupa

Birliði yolunda saðladýðýmýz her geliþme, aslýnda bizim kendi toplumumuzun yaþam

standardýný yükseltecek. Zorluklarý aþmak, hayatýmýzý daha iyiye doðru deðiþtire-

cek. Onun için bu dönüþümden korkmamak lazým.

AB’ye Devam
MERAL GEZGÝN ERÝÞ
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CÝBALÝ TÜTÜN FABRÝKASI
1946’da ilk puroyu, 1959’da Samsun markasýyla ilk filtreli ve

kokulu sigarayý piyasaya süren fabrika. 1984 yýlýnda yeni

makinelerin ithal edilmesiyle yeni bir puro, 1988’de de pipo

tütünü tesisi kuruldu. 1985 yýlýnda da fabrikanýn bünyesinde

Türkiye’de sigara ve tütün sanayisinin tarihinin ayrýntýlý bir

tanýtýmýný yapan bir müze de kuruldu. Cibali Tütün Fabrikasý

kuruluþunun erken dönemlerinden itibaren erkek ve kadýn

iþçilerin bir arada çalýþmasý, Ýstanbul’daki iþçi hareketleri ve

buna baðlý olarak grev ve iþçi örgütlenmesi bakýmýndan da

önemli roller oynamýþ bir kuruluþ olarak tanýndý. Bina ve

çevresi Has ailesi tarafýndan kurulan vakýf bünyesinde yeniden

düzenlenerek, 2002 yýlýnda Kadir Has Üniversitesi adý altýnda

öðretim hizmetine baþladý. 

4. ANTREPO
T.C. Denizcilik Ýþletmeleri için kuru yük deposu olarak inþa

edilen 4 No'lu antrepo binasýnýn müzeye dönüþtürülmesiyle

hayata geçen Ýstanbul Modern, 11 Aralýk 2004'te hizmete

girdi. 2003 yýlýnda gerçekleþtirilen 8. Uluslararasý Ýstanbul

Bienali'ne de ev sahipliði yaparak iþlev dönüþümüne baþlayan

bina, Baþbakanlýk tarafýndan modern sanat müzesi olarak

tahsis edildi ve Türkiye'nin AB üyeliði için müzareke tarihi veri-

lecek olan 17 Aralýk'tan önce tamamlanmasý amaçlandý.

Eczacýbaþý Ailesi'nin öncülüðünde, Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý

tarafýndan kurulan müze, kentin sanat gündemini belirleyen

etkinlikleri, sürekli ve süreli sergileriyle, kentin kültürel

yaþamýndaki yerini aldý.

HASKÖY TERSANESÝ
1861 yýlýnda hizmete giren ve Þirket-i Hayriye’nin en küçük

tersanesi olan Hasköy Tersanesi aslýna sadýk kalýnarak restore

edildikten sonra Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi olarak 1994

yýlýnda hizmete girdi. Temelleri Bizans’a dayanan tarihi bir

mekan olan müzede sanayinin geliþimini yansýtan eserler

sergilenmekte. Bina temelleri 12. yüzyýla ait bir Bizans yapýsý-

na kadar uzanan ‘Lengerhane’ 1991 yýlýnda Rahmi M. Koç

Müzecilik ve Kültür Vakfý tarafýndan satýn alýndý ve müzeye

katýldý. Babasý Vehbi Koç’un çocukken Rahmi Koç’a

Almanya’dan getirdiði ilk elektrikli trenden beri mekanik ve

endüstriyel objeler toplayan Koç’un koleksiyonu 1996 yýlýnda

Avrupa Konseyi ‘Yýlýn Müzesi Özel Ödülü’ne layýk görüldü.

SANAYÝ 
ve 
DÖNÜÞÜM
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En Büyük 17. Ekonomi  
Ekonomi ve siyasette saðlanan istikrar, Türkiye'ye
doðrudan yabancý sermaye giriþini artýrmakta
gecikmedi. Bu hareketlenme, iþ dünyasýnda ser-
maye artýrýmýnda halka arz yönteminin dýþýnda
Türkiye için yeni bir araç daha doðurdu. 

Uluslararasý fonlar ya da küresel ölçekteki þirket
aðlarý, dünyanýn en büyük 17. ekonomisini gör-
mezden gelemezdi. Dünya üzerine yapýlan iktisadi
ve finansal analizlerde mutlaka Türkiye'den
bahsediliyor, küresel sermayenin yollarý yine kadim 

Ýpek Yolu'nun bu vazgeçilmez köprüsünden geç-
meye baþlýyordu. Stratejik finansal ortaklýklar,
hisse devirleri ve büyük özelleþtirmeler yeni yatýrým
kaynaklarý doðurmaya baþladýkça, Türk sanayicisi
de küresel kapsama alanýna girdi ve iþletmelerinin
tüm standartlarýný gözden geçirmeye, salt kârlýlýk
ya da verimliliðiyle deðil, yönetim þemasýnýn her
ayrýntýsýnda uluslararasý standartlara göre düzen-
leme çabalarýna giriþti. Kurumsallaþma kültürü
2010'larýn ikinci yarýsýnda her sektördeki iþletme
yapýlarý içinde kendine yer bulmaya baþladý.



1990'lý yýllar bizim için kayýp yýllardý. Siyasetçilerin almasý gereken birçok tedbiri

alamadýðý bir dönemdi. Reformlarýn yapýlamadýðý koalisyonlar dönemi. Biriken

sorunlarla, çýkarýlamayan yasalarla Türkiye çok önemli bir krize maruz kaldý. O

dönemde birçok yapýnýn bozulduðunu, yýprandýðýný, kamu finansmanýnýn dönemin

bankacýlýk sektöründe açýk pozisyonlarla finanse edildiðini, çok yüksek enflasyon ve

çok yüksek faizlerle ülkenin yönetilmeye çalýþtýðýný gördük. Özel sektör bu gidiþatýn

farkýndaydý. Esasýnda aðýr hastalýklar Aspirin'le tedavi edilmeye çalýþýlýyordu ama

hasta kýsa bir müddet tedaviye cevap veriyor, hastalýk tekrar ortaya çýkýyordu.

Bunun neticesinde Türkiye'de 17 tane IMF programý uygulandý. Bir program uygu-

lanýyor, bir müddet iþler düzeliyor, ardýndan siyasetçi eski havasýna dönüp

Türkiye'nin iplerini elinde tutmaya çalýþýlýyordu. Araba, gittiði duvara çarptý. Deniz

bitti. Yeni bir program ve köklü bir reform uygulanmadýðý takdirde, bu krizin

yürütülemeyeceði görüldü, anlaþýldý. Bunu siyasetçi de gördü ve sistem öyle bir ki-

litlendi ki finans sektörü durdu, bankalararasý krediler durdu, Türkiye'nin yurtdýþý

muhabir banka iliþkileri bitti. O tarihte, A Bank'ýn çok önemli iki devlet bankasýn-

dan o zaman ki parayla 250- 300 milyon dolara yakýn para alacaðý vardý. Haftalarca

alamadý. Faizler %7000'lere çýktý. Bunlarý yaþadýk. Ondan sonra, çok köklü bir IMF

programý baþladý. Kemal Derviþ sorumluluðu aldý ve bir takým iyileþtirmelerle

bugüne kadar geldik.

Öncelik kilitlenen mekanizmanýn açýlmasýydý. Finans sektörü olmadan reel sektör

olamýyor. Reel sektörün geliþebilmesi için çok güçlü bir finans sektörünün olmasý

lazým ve bu finans sektörünün güçlendirilmesi için çok önemli adýmlar atýldý. Kemal

Derviþ, siyasetçinin devlet bankalarýnýn içinden elini çekmesini saðlayacak yapýyý

oluþturdu. Tam baðýmsýz Merkez Bankasý oluþturdu. Düzenleyici kurullarý oluþtur-

du. Bunlarýn birçoðunda yoðun iþbirliði yaptýk. Kemal Derviþ, sýra dýþý bir insan.

Teknik tarafý çok kuvvetli. Ekonomiyi iyi biliyor. Yurtdýþýný iyi tanýyor, ulaþýlacak

mekanizmalarý çok iyi biliyor. IMF ve Dünya Bankasý iliþkileri açýsýndan, Avrupa

yatýrým bankalarýyla iliþkiler açýsýndan mükemmel biri. Yumuþaklýðýn içinde katý

prensipleri olan ve bunlardan taviz vermeyen bir yapýsý var. Bunu da çok kibarca hoþ

bir þekilde söyleyen ama bir adým geri atmayan biri. Siyasetçilerle, bakanlarla,

baþbakan yardýmcýlarýyla olan diyaloglarýný gördüm. O dönem çok önemli katkýsý

oldu ve hâlâ onun koyduðu birçok sistem çalýþýyor. O dönem hükümetinin de

hakkýný yememek lazým. Hakikaten

bir siyasetçi için bu kararlarý almak

ve uygulamak, elindeki bütün güç-

leri býrakmak kolay iþ deðildi. Ama

öylece Türkiye'de önemli bir kültür

oluþtu. O devam ediyor.

Türk ekonomisinin içine girdiði

kriz, yabancýlarýn ne olup ne bittiði-

ni anlamak için kenarda beklediði

ve yatýrým ortamýnýn kötü olduðu bir

dönemdi. Kemal Bey o konuda da

önemli adýmlar attý. Ondan sonraki

dönemde, maliyetlerin deðerlerinin

arttýðýný gördük. Bunda yurtdýþý

konjonktürünün de çok önemli et-

kisi oldu. Yurt dýþýnda likidite ço-

ðaldý, bazý ülkeler çok önemli fonlar biriktirdi ve þirketlerin deðeri çok yükseldi. 100

milyon dolarlýk þirketler milyar dolarlýk oldu. "Servetimin yarýsýný kaybettim" diyen

Sakýp Sabancý bunu kast ediyordu. Akbank'ýn deðeri birkaç milyar dolarlara

inmiþken, bugün onlarca milyar dolarla ifade ediliyor. Krizden sonraki dönemde,

þirketlerin deðeri yurtdýþýnýn da yardýmýyla çok önemli noktalara geldi.

Geçen sene de Türkiye'ye senelerce gelmeyen yabancý sermaye geldi. Bundan sonra

temennimiz, hazýrlara deðil, direkt yatýrým olarak gelmesi. Yeni fabrikalar kurul-

masý, yeni istihdam yaratýlmasý, yeni ihracat imkanlarýnýn yaratýlmasý.

Dünya yakýn zamana kadar iki büyük güçten oluþuyordu. Biri elimine oldu, tek güç

kaldý. Tek gücün zararý ortada. "Demokratik yapý içinde uyguluyorum" deyip, tek

karar verici mekanizma haline gelindiði zaman, ne Birleþmiþ Milletler'i, ne

Avrupa'yý dinliyor ve çok düþmanlý ortam gündeme geliyor.

Türkiye çok büyük bir ülke. Coðrafi olarak çok önemli özellikleri olan bir ülke.

Ýnsanýnýn karakterinin sýcak olduðu bir ülke. Ýnsanlarýmýz ellerinde çanta, dünyayý

gezebiliyor. Bir dünya ülkesi olma yönünde hýzlý bir þekilde ilerliyor. Türk sana-

yiinde çok önemli bir alt yapý oluþtu. Ama yetmiyor. Þimdi marka yaratma, katma

deðeri yüksek teknolojiler yaratma zamaný. Milli gelir 10 - 15 bin dolar olduðu

zaman, bugüne kadar yapýlanlarýn aynýsýnýn bir defa daha yapýlmasý gerekecek

demektir. Çünkü satýn alma gücü artacaktýr, talep artacaktýr, yeni kapasiteler gün-

deme gelecek, istihdam kartopu gibi büyüyecektir.
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Kemal Derviþ 
TUNCAY ÖZÝLHAN



Ortaklýk Kültürü
Sanayide verimlilik artýþýný sürdürebilmek için fir-
malar arasý birleþmeler suretiyle ölçek büyütme ve
teknoloji-yoðun yapýya geçiþ için yabancý yatýrým
en uygun finans kaynaðý olarak ortaya çýktý. Uyum
kabiliyeti yüksek yapýlar bu avantajý en erken
deðerlendirenler oldu.

Atatürk, Türkiye'nin sanayiye yönelik ilk yapýlan-
ma çabasý olarak nitelendirilebilecek olan 1923
Ýzmir Ýktisat Kongresi'nin açýlýþ konuþmasýnda, o
günkü olumsuz konjonktüre raðmen yabancý ser-
mayeye bakýþýný þöyle ortaya koymuþtu: "Ýktisat
sahasýnda düþünürken ve konuþurken zannolun-
masýn ki, biz yabancý sermayesine hasým bulunu-
yoruz. Hayýr, bizim memleketimiz geniþtir. Çok
emek ve sermayeye ihtiyacýmýz vardýr. Binaenaleyh
kanunlarýmýza uymak, saygý göstermek þartýyle
yabancý sermayelerine lazým gelen teminatý ver-
meye her zaman hazýrýz ve þayaný arzudur ki,
yabancý sermayesi bizim emeðimize ve servet-i
sabitimize katýlsýn. Bizim için ve onlar için faydalý
neticeler versin; fakat eskisi gibi deðil!" Bu sözler
halen geçerliliðini koruyan iki kavram barýndýrý-
yordu: Kaynak ihtiyacý ve adil yatýrým ortamý. 

Türkiye ekonomisi son elli yýlda, her yýl ortalama
yüzde beþ büyüme kaydetti. Bazý yýllar sert dal-
galanmalar geçirdi, küçülmeler, darboðaz ve kriz-
ler yaþandý ama genel trend hiç deðiþmedi. Buna
raðmen özlenen refah seviyesine ulaþýlamadýðý da
görülüyordu. Çözümün daha hýzlý büyüme ve
kalkýnma kadar siyasi istikrar ortamýna da baðlý
olduðu 1980'lerdeki tek parti iktidarý sýrasýnda
deneyimlendi. Ekonominin hýzlý büyümesi için
gereken daha fazla yatýrým olasýlýðý ancak daha çok
kaynakla mümkün olabilirdi. Kalýcý yabancý ser-
maye giriþi için gereken diðer koþullarýn yanýnda,
siyasi istikrar ortamý da gerekiyordu. 2007 genel
seçimlerinin Ak Parti'yi bir dönem daha tek baþýna
iktidara taþýmasýyla bu koþul da yerine geldi.

2013 Hedefi ve ÝSO
Deðiþimin çok boyutlu ve hýzlý bir þekilde yaþandýðý,
rekabetin yoðunlaþtýðý, belirsizliklerin de arttýðý bir
ortamda, planlamanýn geçmiþte olduðundan çok
daha önemli ve gerekli hale geldiðini düþünen
hükümet, yedi yýllýk bir dönem (2007-2013) için 9.
Kalkýnma Planý'ný uygun gördü. Bu plan program-
lama, bütçeleme, projelendirme ve uygulama aþa-
malarýnda temel referans belgesi olma iþlevini
üstlendi. Rekabetçi piyasa, etkin kamu yönetimi ve
demokratik sivil toplum geliþme süreci
öngörüsüyle, planda devletin ticari mal ve hizmet
üretiminden çekilerek, politika oluþturma, düzen-
leme ve denetleme iþlevlerinin güçlendirilmesi esas
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Depremden önceki iki yýl, Türkiye, kapasite kullanýmlarý açýsýndan verimli bir

dönem geçirdi. Depremle beraber bir duraklamaya girdik. Türkiye'nin kalbi

dediðimiz, sanayinin Ýstanbul'dan sonraki ikinci büyük merkezi Kocaeli, maliyeti üç

buçuk milyar dolarý bulan bir zararla sarsýldý. Bunun 2 milyar dolarý fiziksel hasardý,

bir buçuk milyar dolarý da üretim kaybýndan dolayý ortaya çýkan maliyetti. Deprem

olduðu andan itibaren üç ay %20 kapasitede çalýþtýk. Altýncý aydan itibaren %50'yi

bulmaya baþladýk. Hasar yalnýzca binalarda deðildi. Makinelerin kalibrasyonlarý da

bozuldu. Fakat, Kocaeli ve Adapazarý kendini çok hýzlý topladý. Kocaeli, sanayi

çalýþanlarýna ve kente sahip çýktý. Sanayi kuruluþlarý, bahçelerinde çadýrlar kurdu.

Ýþçiler, aileleriyle o çadýrlarda kaldý. Depremden sonra, bir anket yaptýk. Riskli böl-

gelerdeki 250 sanayici bize yer deðiþtirmek istediðini söyledi. Þu anda ise 80 sanayi-

ci yer deðiþtirmek istiyor. Projelerimizden biri de bu sanayinin yer deðiþtirmesi.

Depremin bugüne yansýmasý olarak görüyoruz bunu. 

Þu anda 1500 tane kayýtlý üyemiz var. 400 tanesi büyük ölçekli sanayi. ÝSO 500'de 82

tane sanayicimiz var. 2006 rakamlarýna göre Kocaeli'nin dýþ ticaret hacmi 35 milyar

dolar. 2007 hedefi 40 milyar dolar. Yalnýzca Kocaeli'nin ihracatý da 12 milyar dolar.

Türkiye geneline baktýðýnýz zaman, istihdam oranýnda büyük bir açýk var. Ama

Kocaeli'nde ayný zamanda yatýrým da arttýðý için, yeni istihdam olanaklarý saðlandý.

1999'larda 124 bin çalýþan varken, þu anda bu sayý 140 binin üzerinde. Yalnýzca

Ford'un 8000 kiþilik istihdamý var. Serbest bölgede 3500 kiþi çalýþýyor.

Krizle nakit akýþý durdu. Kimse kimseden para alamýyordu. Zaten para da yoktu

ortada. Herkes borçluydu, bankalardan kaçýyordu. Yatýrým yapmak mümkün deðil-

di. Evini, barkýný satanlar, iþini küçültmeye gidenler, kapatanlar oldu. Deprem

sýrasýnda iþçi çýkarmayanlar, kriz sýrasýnda çýkarttýlar. Mecburdular. Bunun en

büyük etkisi de bugün istihdam sorunu olarak ortaya çýkýyor. Maliyetleri minimum

seviyelere düþürerek verimliliði en yüksek seviyesine çýkartmak için o iki üç sene,

sanayiciler inanýlmaz bir mücadele verdi. Türkiye krizlerle yaþamaya alýþmýþ bir

durumda. Ama eskiden dolar dýþ dünyada deðer kaybettikçe bizde yükselirdi. Þimdi

bizde de düþüyor. Bunun etkilerinin nasýl olacaðýný hep birlikte yaþayýp göreceðiz. 

Sanayimiz daha çok ara malý üretiyor. 2002 baþýnda kiþilerin banka borcu 3,5 mil-

yarken, bugün 48 milyar dolar. Bunlarýn içinde ev kredisi var, araba kredisi var,

þahýs tüketici kredileri var, yani büyüme var. Borçlanarak, ithalatla büyüyoruz.

%35'le Türkiye kimya sektörünün birinci sýrasýndayýz. Otomotiv ve yan sanayiinde

gerçek bir merkez olmaya doðru gidiyoruz. Oraný %20'lere yükselmeye baþladý.

Ford, Hyundai, Honda,  Isuzu, Toyota burada. Avrupa merkezlerini kapatanlarýn

büyük bir kýsmý da Türkiye'yi kendine üs olarak kullanmaya baþlýyor. Artýk tama-

men Türkiye'ye yerleþmeyi düþünüyorlar. Ýlave fabrikalar yapmaya baþladýlar.

Sermayeyi tutamazsýnýz. Bizimkiler de Mýsýr'a gidiyor. Nerede kazanabilirse oraya

gidecektir. Mýsýr, nerede fabrika kurarsan orayý sanayi bölgesi ilan ediyor. ABD

pazarýna doðrudan satýþ yapabilir hale getiriyor. Maliyetler çok düþük. Elektrik 3-4

sent, iþçilik ayda 100 dolar. Tekstilciye rekabet þansý veremezseniz, Avrupa'da Çin'le

rekabet edebilmek için gidiyorlar. Bizim en büyük avantajlarýmýz, kalifiye iþçilik

olduðundan bazý sektörler buraya gelmeyi tercih ediyor. Onlar buraya gelirken, biz

baþka tarafa gidiyoruz 

Ýstanbul kültür ve finans merkezi ilan edildiðinden beri, sanayici oradan kaçýyor ve

çevre sorunlarýndan dolayý Kocaeli üzerinden, Bolu'ya ya da Trakya'ya gitmek

zorunda kalýyor. Haydarpaþa garýnýn yükleme boþaltma merkezi Köseköy'e

taþýndýðýndan beri, Kocaeli lojistik merkez haline geldi. Beþ yýl sonra, 500 milyar

dolar ihracat hedefi olan hükümet,  bu alt yapý eksiðini görmek zorunda. Yoksa

burasý týkanýp kalacak. Tarým alaný diye bir þey kalmadý. 

Biz þu anda 2023 çalýþmasýný yapýyoruz. Ve artýk burada sanayi istemiyoruz. Burada

ancak ileri teknolojili, az su ve enerji harcayan, az yakýt tüketen firma istiyoruz.

Onun için, kentin bütün güçleri ile birleþtik. Yatýrým yapacak olan, önce bu icazeti

alacak. Yoksa boðulup gideceðiz... Bir referans kurumu olmak zorundayýz. Sadece

Kocaeli Sanayi Odasý deðil, Türkiye'deki bütün sanayi ve ticaret odalarý referans

kurumu olma niteliðini korumak zorunda.

Deprem Sonrasýnda Kocaeli
YILMAZ KANBAK
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Türkiye'nin ekonomik istikrarsýzlýklarý vardý. Ýstikrarsýzlýk oldukça da, hazine

üzerinde siyasi baskýlar artýyor, faizler ister istemez yükseliyordu. Bir sürü sorun bir-

birini takip ediyordu. Yani sýkýntýlý bir iþti hazine yöneticiliði. Yalnýzca devlette

deðil, özel kurumlarda da zor iþtir. Parayý yönetmek zordur.

Kamu borçlarýnýn ve borçlanma ihtiyacýnýn büyük bir bölümü personel masraflarýn-

dan, özellikle de sosyal güvenlik sisteminin açýklarýndan kaynaklanýyor. Yani kamu-

nun istihdamýyla ilgili bir sorun. Cari harcamalar çok yüksek deðil. Devletin yatýrým-

larý da yüksek deðil. Dolayýsýyla piyasayla iliþkilerden kaynaklanan borçlar az. Esas

bütçeye yük getirenler personel giderleri, sosyal güvenlik sistemi açýklarý gibi,

devletin kendi sorunlarýyla ilgili büyüklükler. Eðer enflasyon da yüksekse, o zaman

yüksek faizle borçlanýldýðý için, sonraki yýlýn bütçesinde faiz de bütçeye yük getir-

meye baþlýyor. Bu sefer her þey unutuluyor, faizi ödeyebilmek için borçlanma baþlý-

yor. Böyle bir kýsýr döngü var. 

Her iþletmenin belli sýkýntýlarý olur. Mesela, sattýðý malýn fiyatý düþmüþtür. Ama

dünya piyasasýnda bir sene sonra tekrar artacaktýr. O arada borçlanýr, personel

çýkarmayabilir, bir sene sonra fiyatlar arttýðý zaman borçlarýný öder. Devlette böyle

olmuyor. Böyle bir alým satým iþi yok çünkü. 

Kendi hazine geçmiþime baktýðým zaman, bir sürü farklý þey görüyorum. En üst

nokta olan müsteþarkenki duruma bakalým. Çünkü en fazla iþin içini orada gördüm.

Bürokrasinin beklentileri, hedefleri, kendine çizdiði gelecek ve siyasetçilerin bek-

lentileri birbiriyle pek örtüþmüyordu. Müsteþar olduðumda, bunu çok net bir þe-

kilde gördüm. Siyasi kadroyla da o yüzden ayrýldým. Kafamda bir takým yapýsal

reformlarý hayata geçirmek vardý. Türkiye ekonomisini düzeltmek için yapýlmasý

gerekenlerden biri buydu. Bir takým vergilerin artýrýlmasý lazýmdý. Bütçe açýðýnýn

kapatýlmasýna yönelik iþler yapýlmasý ve bir takým harcamalarýn azaltýlmasý lazýmdý.

Bunlarý siyasi kadrolarla konuþtuðunuz zaman sanki yapýlacakmýþ gibi bir eðilim

tespit ediyorsunuz. Bir süre geçtikten sonra, sizin hedeflerinizle onlarýnkiler farklý

hale gelmeye baþlýyor. Bu reformlar yapýlmadý. Sosyal güvenlik açýklarý indirilmedi.

KÝT sorunlarý çözülemedi. Belki bunlarý o kadrodan beklemek haksýzlýk olabilir.

Çünkü 55. Hükümet dýþarýdan destekli bir azýnlýk hükümetiydi. Ve o hükümetin

bunlarý yapmasý zordu. Ama ne olursa olsun, ben kendime böyle bir hedef

çizmiþtim. 

2006 ve 2007'de dalgalanmalar daha ciddiye alýndý. Bundan öncekiler o kadar cid-

diye alýnmýyordu. Asya, Rusya krizi de böyle oldu. Bize yansýmasýnýn kýsa dönemde

olmayacaðýný, pek etkilemeyeceðini düþünüyorduk. Ama iki yýl sonra, yansýma daha

büyüyerek ortaya çýktý. Türkiye bir takým öngörülü adýmlar atmadý. Finans sektörü

sorunluydu. Bunu gidermeye yönelik bir þey yapýlmadý. Enflasyon çok yüksekti.

Esas sorunumuz bunu çözmekti. Sosyal güvenlik sistemi büyük bir kanamaydý.

Kamunun mali disiplin saðlayacak þekilde kendine çeki düzen vermesi gerekiyordu. 

O zaman arkadaþlarla birlikte hazýrladýðýmýz programýn adý da enflasyonla

mücadele programýydý. Hazýrladýk ama hiçbir þekilde gündeme gelmedi. Hükümete

götürdük, cazip bulunmadý. Çýtayý çok yüksek koyarak, bir azýnlýk hükümetinden

beklentimle, insanlarý yanýltmýþ olabilirim. Programdaki hiçbir þey hayata geçiri-

lemedi. 

Merkez Bankasý'yla Hazine'nin bir araya gelip, gayri resmi olarak konuþmasý çok

yararlýydý. Bu iki kurum birbirine düþman olursa -ki, Türkiye'nin geçmiþinde bunlar

çok oldu- o zaman Türkiye tamamen kilitlenir. O nedenle amacýmýz biraz da üst

düzeydeki insanlar arasýndaki iyi iliþkileri alt düzeye de çekmekti. Bu iki kurum, bir-

birini kollayan, birbirinin ne yaptýðýný izleyen halde olmasý lazým. Býrakýn önlem

almayý, "Uygulamada sonuç ne oldu?", "Hazinede ne etki yarattý?", "Borçlanma arttý

mý?", "Merkez Bankasý'nda ne oldu?", "Maliyede ne oldu?", bunlara bakmak lazým.

Amacýmýz bunu saðlamaktý. Kamuoyuna da daha önce verilmiþ bir sözüm vardý.

"Bunlarýn yapýlamadýðýný görürsem istifa ederim" diye. O sözü tuttum ve istifa ettim. 

2001 krizi aslýnda 2000 Kasýmý'ndan baþladý. Yayýlmýþ bir krizdi. 2001 Þubatý'nda

ortaya çýktý ama geçmiþi vardý. Bazý krizler çalýþanlar üzerinde, bazýlarý üretici

üzerinde sýkýntý yaratýr. 2001 krizi Türkiye'deki bütün kesimleri zora soktu. Ýnsanlar

iþlerini kaybetti. Ýþinde kalanlar gelirlerinin bir bölümünü kaybetti. Maaþlar indiril-

di. Bunlar ilk defa oldu Türkiye'de. Bir çok üretim yeri kapandý. Reel sektörde

sýkýntýlar oldu. Bankalar battý. Bankalar kredilerini geri alamadý. Çiftçi malýný sata-

Paranýn Yönetimi
MAHFÝ EÐÝLMEZ
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maz hale geldi. O zaman bununla ilgili olarak, Financial

Times'a "Türkiye milli gelirinin %25'ini kaybetti" diye bir

makale yazdým. Gerçekten de aþaðý yukarý 200 milyar

dolarlýk bir ekonomiydi Türkiye. Krizden çýktýðýnda ise

149 milyar dolara düþmüþtü. Demek ki, daha az ürete-

bilir hale gelmiþtik. Üretim kayboldu. Çünkü iþyer-

leri kapandý, insanlar iþten çýkarýldý, Türkiye'nin

kabiliyeti düþtü. Bunun toparlanmasý iki buçuk

yýlý aldý. Bana sorarsanýz, IMF'nin de çok

büyük günahý var. O dönemde IMF'den

krizi önlemek için likidite istediðimiz

halde vermedi. Özellikle büyük bir

bankanýn batýþý sýra-sýnda likidite imkaný

saðlansaydý, kriz bu boyutlara gelmezdi. Þunu da

teslim etmemiz lazým. IMF'nin krizden çýkýþta da çok

büyük katkýsý oldu. 1999'dan bu yana, Türkiye'ye, 43 milyar dolar

verdi. Doðru politikalar da uygulattý. 

Bana sorarsanýz bugün de þirketler, hisse senetleri ve varlýklar aþýrý deðerlenmiþ

durumda. Burada bir düzeltme olacaðý kesin. Gayrimenkuller çok deðerlendi. Üç

sene önce 100 bin dolara satýlan bir gayrimenkul, þimdi 400 bin dolar ediyor. Böyle

bir deðer artýþý olamaz. Gerçekçi deðil. Bunun doðrusu neresidir? Bunu bilmek

mümkün deðil. Þirketler deðer kaybettiðinde kimse gelip almadý. Þimdi, deðer

kazandýðýnda alýyorlar. Bence burada korkmamak lazým. Eleþtirilerin en baþýnda

gelen þu: "Yabancý sermaye bir þirketi alacaðýna, gelsin burada bir þirket kursun."

Bence esas sorun o deðil. Adam bu iþletmeyi aldý. Parayý kime verdi? Ýþletmenin

sahibi olan Türk'e. Türk kursun o zaman yeni þirketi. Yani burada yabancýnýn ne

yaptýðýndan ziyade, o parayý alan Türk'ün ne yaptýðý önemli. Bence biz kendimizi

suçlayalým. Bu bir çeliþki. Sermayeyi edinen yatýrýmý da yapmalý.

Ekonomide küreselleþmenin ve liberalleþmenin artmasý, siyasi alanda ise mil-

liyetçiliðin yükseliyor olmasý birbiriyle çeliþiyor. Ciddi sorunlardan biri bu. 1987'de,

ABD'de bulunduðum sýrada, Amerikan tekstilcilerinin "Yerli malý kullan" diye çaðrý

yaptýklarýný hatýrlýyorum. Bu yaygýn bir eðilim.

Çin ucuz mal satýyor diye, Amerikan üreticileri

ayaklanýyor. ABD'de önemli bir açýk veriyor ama bu

sefer, Çin de kazandýðý paralarý dolar olarak tutuyor ve

ABD hazine kaðýtlarý satýn alýyor. Bu sefer Çin ABD'den

kazandýðý para ile ABD'yi finanse ediyor. Kaldý ki o parayý

kazananlar kim? Çinli mi yoksa ABD'li mi? Artýk öyle iç içe

girdi ki, milliyetçilik kavramý karýþmaya baþladý. Bugün küresel

sisteme baktýðýmýzda, deyim yerindeyse kimin eli kimin cebinde,

belli deðil. 

Bu çerçeveden baktýðýmýzda, özelleþtirme normal bir þey. Kamunun üre-

timden çýkmasý, kabul edilen sistemin özünde var. Özelleþtirme politikasý

doðru ve buradan gelir saðlamak da önemli deðil. Biz geçmiþte geliþme zaman-

larýnda hep özel sektör devletin karþýsýndaymýþ gibi düþündük. Bugün ise devlet

de, özel sektör de bu memlekete hizmet edenler. Bir malý devletten alýp özel sek-

töre vermekle bir þey kaybetmiyorsunuz. Dolayýsýyla ben özelleþtirmenin doðru bir

felsefe olduðunu düþünüyorum. 

2007 yýlýnda mali disiplinde bozulma oldu. Beklenen bir þeydi. Seçim ekonomisi

dolayýsýyla bütçe bozuluyor. Bizim þöyle bir sorunumuz var: Üç tane makro

ekonomik denge var. Bir tanesi özel kesimin tasarruf yatýrým dengesi. Burasý tasar-

ruf açýðý veriyor. Yani özel kesim borçlanmak zorunda. Ýkincisi bütçe dengesi. Bu

kamunun gelir gider dengesi. 2006 yýlýnda aþaðý yukarý denkti þimdi açýk vermeye

baþladý. Geçmiþte de hep büyük açýk verdik burada. Üçüncüsü cari denge. Burada

da açýk veriyoruz. Yani bizim üç dengemiz de açýk veriyor. Dolayýsýyla burada bir

revizyona gitmek lazým. Bunlardan birine fazla verdiriyor olmamýz lazým. Eskiden

bütçe dengemiz açýk verir, cari dengemiz büyük açýk vermezdi. Bunlar birbirini

götürürdü. Sonra tersine döndü. Cari açýk büyüdü, bütçe açýðý küçüldü. Þimdi ikisi

de büyük. Dolayýsýyla revizyon ihtiyacý var. Bu dengelerin yeniden saðlanabilmesi

için, özellikle kamu maliyesinin disipline edilmesi, hükümetin bir takým önlemler

almasý lazým. Bunlar can acýtýcý önlemlerdir fakat yeni seçim kazanmýþ bir hükümet

olduðu için alabilir.
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alýndý. 9. Kalkýnma Planý'nýn, "Ýþ Ortamýnýn
Ýyileþtirilmesi" baþlýðý altýndaki bölümü þöyle diyor-
du: "Ýþ ortamýný iyileþtirmek için çalýþmayý ve iþ
yapmayý özendiren bir vergilendirme, finansal kay-
naklara kolay eriþim, ürün ve girdi piyasalarýnda
etkinlik, geliþmiþ fiziki altyapý ve etkin yargý ve
kamu hizmeti sunumu saðlanacaktýr. Ýþletmelerin
kazanç ve iþlemleri ile istihdam üzerindeki vergi ve
yükler rekabet gücünü olumsuz etkilemeyen bir
yapýya kavuþturulacaktýr. Baþta KOBÝ'ler olmak
üzere iþletmelerde kurumsal yönetiþimin geliþti-
rilmesi desteklenecektir. KOBÝ'lerin uygun koþullar-
la çeþitlendirilmiþ finansman imkanlarýna eriþimi
kolaylaþtýrýlacaktýr."

Plan birçok bakýmdan ÝSO'nun siyasi otoriteden
beklentilerini karþýlamayý vaat ediyordu. Ürün ve
girdi piyasalarýnýn etkinliðinin artýrýlmasý amacýyla
haksýz rekabetin önlenmesine, fikri ve sýnai
mülkiyet haklarýnýn korunmasýna, iþ gücü eðitim
seviyesinin yükseltilmesine, Ar-Ge faaliyetlerinin

geliþtirilmesine ve girdi maliyetlerinin düþürülme-
sine önem verileceðini dile getiriyor, sýnai iþletme-
ler için enerji, ulaþtýrma, bilgi ve iletiþim teknoloji-
leri gibi fiziki altyapý imkanlarýnýn iyileþtirileceðini,
organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri
baþta olmak üzere uygun yatýrým yeri imkaný
saðlanacaðýný belirtiyordu. Türkiye bir kez daha iyi
niyetlerle karþý karþýyaydý. 

Yüksek Katma Deðer Kavramý
Uluslararasý ticaretin giderek serbestleþmesi, bilgi
ve teknoloji yoðun ürünlerde dünya ticaretinin
hýzla artmasý, emek yoðun ürünlerde rekabet
üstünlüðünün belli ülkelere geçmesi, Türkiye'nin
dünya sýnai mamulleri imalatý deðer zincirinde
daha üst ve katma deðeri yüksek alanlarda konum-
lanmasýný ve sýnai üretim yapýsýnda dönüþümü
gerekli kýlýyordu. Bu çerçevede ekonominin reka-
bet gücünü artýrmak ve dünya ihracatýndan daha
fazla pay almak üzere yüksek katma deðerli mal
üretiminin artýrýlmasý kaçýnýlmazdý. 
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Ýmalat sanayii, AB kriterleriyle uyumlu teknik
standartlarý karþýlayan, verimlilik artýþý saðlayan,
ileri teknolojiye dayalý ve yüksek katma deðerli
ürün üreten, rekabet gücü yüksek ve dýþa dönük bir
yapý içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen temel
sektör olmaya adaydý. Bu alanda, firmalarýn yük-
sek giriþimcilik gücüne sahip, özgün tasarým ve
marka yaratabilen, teknoloji üreten, yenilikçi ve
kurumsallaþmýþ bir yapýya dönüþmesinin özen-
dirilmesi de 9. Kalkýnma Planý'nda yer alan konu-
lardan oldu. 

Tekstil, hazýr giyim, deri gibi emek yoðun sektör-
lerde, katma deðeri yüksek ürün ve faaliyetlere
aðýrlýk verilerek uluslararasý rekabete uyum
saðlayacak yapýya dönüþüm desteklenmeye baþ-
landý. Türkiye'nin orta ve yüksek teknoloji
seviyesindeki otomotiv, beyaz eþya, makina ve
elektronik sektörlerinde önemli üretim merkez-
lerinden biri olmasý ve dünyadaki aðýrlýðýný daha
da artýrmasý mümkündü. Ýleri teknoloji ürünlerinin
yurt içinde üretimini geliþtirmek üzere Ar-Ge
altyapýsý ve inovasyon faaliyetlerine önem ve
destek saðlanmasý, bu yöndeki hareketin sürmesi
için atýlacak ilk adýmlardan olacaktý. 

2007 Kuþkularý 
2000'li yýllara Türk sanayii çok önemli kazaným-
larla girdi. En önemli konu ilk on yýlýn ilk yarýsýn-
da enflasyonla mücadele ve büyümede elde edilen
baþarýnýn yarattýðý ortamýn 2010'lara da taþýn-
masýydý. Uluslararasý doðrudan yatýrým giriþinde
saðlanan artýþýn yarattýðý ortam sürdürülebilirse,
ekonominin kazanýmlarýna göre özellikle rekabet
gücü cephesinde halen tatminkar olmayan sýnai
kazanýmlar da artabilirdi. 2007'de halen OECD'nin
istihdam üzerindeki en yüksek vergi ve prim
yükünü taþýyan üyesi olan Türkiye, elektrik baþta
olmak üzere sanayinin kullandýðý enerji kay-
naklarýný rekabet içinde olduðu ülkelerden daha

pahalý alýyordu. Kayýt dýþý faaliyetler de ekono-
minin yarýsýna yakýnýný oluþturmayý sürdürüyordu.
Bu olumsuzluklara raðmen, ihracata yönelik
sanayi üretimi artmýþ, hatta ekonomideki büyü-
menin lokomotifi olmuþtu. 

2002-2004 arasýnda sanayi üretimindeki yýllýk
artýþ yüzde 9 üzerinde gerçekleþmiþ, 2005'te yüzde
5'e gerileyen oran, sanayiciyi rekabet gücünü koru-
ma arayýþlarýna sokmuþtu. Verimliliðini yükseltmek
adýna, daha az iþçi istihdam ederek, düþük kurun
ucuzlattýðý ithal girdiye yönelerek finansman
maliyetlerini azaltmak, kur riski üstlenme pahasýna
dýþarý borçlanmak ve kârlýlýktan vazgeçmek gibi
önlemler rakamlara yansýyýnca, özel sektörün
toplam dýþ borç stoku içindeki payý arttý. Üretimde
kullanýlan ara malý ithalatý, toplam ithalat artýþýnýn
üzerinde seyrediyor, yerli girdi üreticilerinin üretim
ve istihdam kapasitelerini eritiyordu. 
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2000'li yýllarýn baþýndan itibaren, Türkiye'nin gelmiþ olduðu düzey, ekonomide

saðlanan bir takým geliþmeler, yasal alt yapýnýn olabildiðince güncel hale getirilmiþ

olmasý ve ekonomide istikrarýn saðlanmasý ve 90'lý yýllar boyunca devam eden poli-

tik istikrarsýzlýðýn sona ermiþ olmasý, özelleþtirme için son derece elveriþli bir ortam

hazýrlamýþ oldu. Nitekim 2003 yýlýndan itibaren, özelleþtirmede son derece önemli

adýmlar atýldýðýný hep birlikte gördük. 2003 yýlýna kadar yapýlmýþ özelleþtirmeler, 8

milyar dolar iken; 2003 yýlýndan 2007'ye kadar yapýlmýþ özelleþtirmeler, 22 milyar

dolarýn üzerine çýktý.

Bu süreç, dýþardan görüldüðü kadar kolay geliþmedi. Her ne kadar, özelleþtirmenin

yapýlabilmesi için olmazsa olmaz bir takým þartlar yerli yerinde olsa da, uygulama-

da birçok sorunla karþýlaþtýk. Bunlarýn aþýlabilmesi için interaktif ve yoðun bir çalýþ-

ma dönemi geçirdik. Özellikle ilk kez karþý karþýya kaldýðýmýz bir takým durumlara

iliþkin olarak, mevzuatta bir takým yeni düzenlemeler yaptýk. 

4046 sayýlý, Özelleþtirme Kanunu, 1994 tarihliydi. O günün þartlarýna göre hazýrlan-

mýþ bir kanundu ancak 2003 yýlýna geldiðimizde, ihtiyaca yeterince cevap vermiyor-

du. Önce 2003 yýlýnýn Aðustos ayýnda 4046 sayýlý Özelleþtirme Kanununda çok kap-

samlý bir deðiþiklik yapýldý. Daha sonra 2004 - 2005 yýllarýnda da sorunlarýn aþýl-

masýna yönelik önemli düzenlemeler yapýldý. Bu düzenlemelerin büyük bir kýsmý,

özelleþtirme sonrasýndaki istihdamýn düzenlenmesine iliþkindi. Önemli bir kýsmý da

yargý kararlarýnda tespit edilen bir takým eksikliklerin giderilmesine yönelik düzen-

lemelerdi. Bütün bu düzenlemelerle birlikte 2003 - 2006 yýllarýnda, büyük

özelleþtirmelerin gerçekleþtirilmesi mümkün oldu.

Öncelikle özelleþtirmeyi toplumumuza yeterince anlatamadýðýmýzý fark ettik. Bu

konuda bir eksiklik olduðunu dürüstçe kabullenmek lazým. Yaklaþýk 17-18 yýllýk

geçmiþi olan bir özelleþtirme deneyiminin kamuoyunca yeterince anlaþýlmadýðýný ve

benimsenmediðini gördük. Bunu tesbit ettiðimiz andan itibaren, özelleþtirmeyi

daha iyi anlatabilmek, geniþ toplum kesimleri tarafýndan daha kabullenebilinmesi-

ni saðlamak için bir takým çabalarýmýz oldu. Bu konuda çabalarýmýz devam ediyor.

Bir diðer husus, büyük özelleþtirmeler yapýlýnca iþsizliðin nedeninin bu kamu iþçi-

lerinin iþlerini kaybetmesi gibi görülmesiydi. Ýþçi kesimiyle karþý karþýya gelmemize

neden olan en önemli sorunlardan biri bu oldu. Bunu aþmak adýna da çalýþanlar

lehine bir takým yeni düzenlemeler getirildi. Rahatlýkla söyleyebilirim ki,

özelleþtirme nedeni ile herhangi bir kiþinin iþini veya sosyal güvenlik haklarýný kay-

betmesi gibi bir durum asla olmadý. Hukuksal bir takým bir sorunlarla karþýlaþtýk, ilk

uygulamalarla birlikte bir tür öðrenme süreci yaþadýk, sorunlarý aþma konusunda da

son derece yapýcý olmaya gayret gösterdik. Bunlar bizim için önemli aþamalardý.

Þimdi belli bir olgunluk düzeyine geldik.  

Bazý durumlarda etkisizlik ve verimsizliðin kaynaðý olan birimlerin faaliyetine son

verilmesi birçok olumlu getiriyi de beraberinde getiriyor. Verimsiz olduðunu bile

bile, bir üretimde ýsrar etmek çoðunlukla israfla sonuçlanýyor. Bu kaynaklarýn israfý

da bence en büyük suç. Ancak ülkenin ve piyasalarýn geleceði açýsýndan devamýnda

fayda görülen birçok tesisin daha saðlýklý bir yönde geliþmesini temin etmek için

özelleþtirme öncesinde tedbirler aldýk. Nitekim bunlarýn birçoðunun özelleþtirme

sonrasý büyüyerek geliþtiðine þahit oluyoruz. Yakýn bir zamanda

TÜPRAÞ'ýn Ýzmir'de yapmýþ olduðu büyük bir ek yatýrýmýn açýlýþý

yapýlacak. Özelleþtirmeden sonra gerçekleþenler, heyecan verici. 

Türkiye'ye yabancý sermaye giriþinin önünün açýlmasýnda

özelleþtirmelerin çok büyük rolü oldu. Türkiye, 1950'lerden beri,

yabancý sermayeyi teþvik mevzuatýna sahip olmasýna raðmen yýllýk

yabancý sermaye giriþi hiçbir zaman 1 milyar dolarýn üzerine

geçmemiþti. Ama son iki yýlda Türkiye'de 15 milyar dolarýn

üzerinde doðrudan yabancý sermaye giriþi oldu. Geliþmekte olan

ülkelerin kendi kaynaklarýyla bütün yatýrýmlarýný yapmasý söz

konusu olamaz. Bizim de ciddi ölçüde yabancý sermayeye ihti-

yacýmýz var. Bunun saðlanmasýnýn deðiþik yollarý olabilir. Biri borç

Türkiye'nin En Büyük
Holdingi: Özelleþtirme Ýdaresi
METÝN KÝLCÝ
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alýp yatýrýmlarý finanse etmektir. Biri de doðrudan yabancý sermayeyi ülkeye çek-

mektir. Borç almak ve doðrudan yatýrým tercihlerini bir arada düþündüðümüzde,

riski en düþük, üretime ve kalkýnmaya en fazla katkýsý olan yabancý sermaye giriþi

tercih sebebidir. Özelleþtirme bu anlamda son derece faydalý bir rol oynamýþtýr.

Diðer taraftan, özel sektörün kendine güveninin artmasýnda, özel sektörün ulus-

lararasý ve büyük yatýrýmlar yapmasýnda özelleþtirmenin çok öncü bir rol oynadýðýný

da rahatlýkla söyleyebiliriz. Özelleþtirme, þirket birleþmeleri ve satýn alma operas-

yonlarýnýn da önünü açtý. Bir çok þirketimizin ülkedeki deðeri arttý. Piyasada

hareketlilik olunca, içinde bulunan herkes istifade ediyor. Bunlarýn tek sebebi

özelleþtirme deðil ama özelleþtirmenin bu alanda öncü bir rol oynadýðýný kabullen-

mek gerekir.

Yüksek oranda borçluluk, ülkemizin en büyük risklerinden biri. Nitekim kamu

finansmanýn da faiz dýþý politikasý da ülkenin net borç düzeyinin azaltýlmasýna yöne-

lik politikalar. Özelleþtirme gelirlerinin de kullanýlabileceði tek alan, net borç

ödeme alaný. Özelleþtirme gelirlerini yatýrýmlarda veya baþka finansman alanlarýn-

da kullanamazsýnýz. Bu, kanunla tespit edilmiþ bir husus. Bu anlamda, özelleþtirme

ile saðlanan yaklaþýk 20-22 milyar dolar tutarýn, gerek ülkenin dýþ borçluluðunun

azaltýlmasýnda, gerekse Merkez Bankasý'nýn rezervlerinin artýrýlmasýnda çok ciddi

bir katký olduðunu söylemek mümkün.

2003 yýlýnýn baþýnda, Özelleþtirme Fonu'ndan iþçi ücretleri ve bir takým benzer

giderler için kuruluþlara aktarýlan kaynak 600-650 milyon dolar düzeyindeyken,

þimdi bu rakam 100 milyonun altýna indi. Bu da ciddi bir tasarruf. 

Özelleþtirilen þirketlerin özelleþtirme sonrasý performansýný sürekli izliyoruz. Çoðun-

lukla çok daha rantabllaþtýklarýný görüyoruz. Rantabl çalýþmanýn da ötesinde eðer bir

verimsizlik söz konusu ise, maliyeti vergi ödeyen vatandaþlarýn cebinden deðil,

müteþebbisin riskinden çýkýyor. Eskiden bir kamu þirketinde kâr elde edip etmenin

hiçbir önemi yoktu. Maliyet diye bir kavram söz konusu deðildi. Maliyeti ve zararý ne

olursa olsun, sadece üretim odaklý bir yaklaþým söz konusuydu. Biriken zararlar

bütçeden finanse ediliyor, dolayýsýyla hepimizin cebinden çýkýyordu. Nitekim

özelleþtirmenin nihai amacý da bu çarpýk çapraz süspansiyonun önüne geçmekti.

Þimdi imalat sektöründe kamunun rolü yok denilecek düzeye kadar geriledi. 

Bizim özel sektörümüzün çok ciddi bir teþebbüs kabiliyeti ve müteþebbis ruhu var.

Fýrsat sunuldukça, fazla finansal desteðe ihtiyaç duymadan çok iyi iþler yapabile-

ceðini ispat etti. Biz bunun alt yapýsýný oluþturmada büyük rol oynadýk. Biz de bir

çeþit özel sektörüz. Türkiye'nin en büyük holdingi, Özelleþtirme Ýdaresi. Özel sek-

törü en yakýn tanýyan kamu kuruluþu. Bir ülkede, sermaye birikiminin saðlanmasý ve

güçlendirilmesi toplumsal faydaya bir katkýdýr. Sermaye oluþumu yastýk altýnda

muhafaza edilmediði sürece, istihdam ve üretim demektir. Bir ülkede sermaye

oluþumunun büyüklüðünden gurur duymak lazýmdýr. Bu oluþumu saðlarken, þart-

larýn herkese eþit ve son derece adil bir þekilde daðýlmasý gerekir. Bizim bu oluþum-

da oynadýðýmýz rol, son derece açýk, herkese þeffaf bir þekilde gerçekleþiyor.

Önümüzdeki yýllarýn özelleþtirme programý henüz netlik kazanmadý.

Portföyümüzde Tekel, otoyollar, Halk Bankasý, Türk Telekom gibi gündeme gelecek

varlýklar var. Üzerinde çalýþýyoruz. Önümüzdeki dönemlerde özelleþtirme, yine

ülkemizin önemli gündem maddelerinden biri olacak.
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Kuruluþtan bugüne
Ýktisadi Kalkýnma Vakfý, Ankara anlaþmasýndan hemen iki yýl sonra, özellikle Ýstan-

bul Sanayi Odasý'yla Ýstanbul Ticaret Odasý'nýn büyük öngörüsüyle kuruldu. Türkiye

ile Avrupa Topluluðu arasýndaki iliþkileri iþ dünyasý adýna izleyecek, iþ dünyasýný bil-

gilendirecek, iþ dünyasýnýn taleplerini gerekli mekanizmalar kanalýyla gerek yurt

içinde gerek yurt dýþýnda yansýtacak bir kurumdu. 

1999'da Helsinki'de Avrupa Birliði hükümet ve devlet baþkanlarýnýn yaptýðý zirve

toplantýsýnda, Türkiye'nin adaylýðýnýn teyit edilmesinin ardýndan, Türkiye'de özel-

likle üyeliðin son aþamasý olan müzakerelere baþlamanýn ön koþulu olan siyasi

kriterleri karþýlama yönünde yoðun bir çaba sarf etti. Bu dönemde Türkiye'de çok

kapsamlý reformlar gerçekleþtirildi. Özellikle 2001-2007 arasýnda 10 reform paketi

meclisimizden yasalaþarak çýktý. Altý anayasa deðiþikliði ve sayýsýz yasal düzenleme

yapýldý. Bütün bunlar müzakerelerin ön koþulu olan kriterleri karþýlama baðlamýn-

da, düþünce ve ifade özgürlüklerinin geniþletilmesi, idam cezasýnýn kaldýrýlmasý,

tutukevi koþullarýnýn iyileþtirilmesi, insan haklarý, azýnlýk haklarý, dini haklar

konusunda demokrasi standardýný daha da büyütmeye yöneltmeye yönelik çalýþ-

malardý. 

Bu süreçte IKV'nin koordinasyonunda iþ dünyasý bir araya gelerek yayýnladýðý

deklarasyonlarla, Türkiye'de demokratikleþme sürecinin hýzlandýrýlmasý ve reform-

larýn gerçekleþtirilmesi yönünde destek verdi. ÝKV koordinasyonunda bir araya

gelen 264 sivil toplum örgütü (Türkiye Platformu), gerek yurt içi, gerek yurt dýþýn-

da yaptýðý toplantýlarla, Türkiye'nin Avrupa Birliði konusunda destekçisi olan bir

baský grubu olarak çalýþtý. Aralýk 2004'e geldiðimizde, düzenlenen zirvede

Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterince karþýladýðý teyit edilerek müzakerelere baþla-

ma kararý verildi.

Beklenen, hukukun üstünlüðü, insan haklarý ve ifade özgürlüklerinin geniþ bir þe-

kilde, hem yasalarla korunmasý, hem de uygulamaya yansýtýlmasýydý. Bu süreç

bitmedi. Belli yasal düzenlemeler yaptýk. Halen eksiklerimiz var. Nisan 2007'de

hükümet özellikle IKV gibi sivil toplum örgütlerinin görüþlerini alarak, kendisine

2013 yýlýna kadar takip edebileceði bir yol haritasý çizdi. Bu baðlamda bir araya

gelen hükümet ve sivil toplum, artan oranda iþbirliði içine girdi. Yasal düzen-

lemelerin sadece yasalarla kayýt altýna alýnmýþ olmasý yeterli deðil. Bunlarýn tüm

ülke sathýnda, vatandaþlarýnýn tümüne eþit ve etkin bir þekilde uygulanmasýný saðla-

mak gerekiyor. Bu da, ne yazýk ki zaman zaman dile getirdiðimiz gibi, Türkiye'de bir

zihniyet deðiþimi gerektirebiliyor. Bu zihniyet deðiþimine yardýmcý olmak üzere yasa

uygulayýcýlarýn eðitimine baþlandý. Hükümetin içinde bir reform izleme grubu oluþ-

turuldu. Buradaki beklenti, özellikle uygulamada karþýlaþýlan sýkýntýlarý teþhir edi-

lerek aksaklýklarý gidermek. Baþbakanlýk bünyesinde bir Ýnsan Haklarý Denetleme

Kurulu oluþturuldu. Sivil toplum örgütlerinin daha fazla güçlenmesi ve kararlara

katýlmasý konusunda teþvik edici uygulamalara geçildi. Ancak bütün bunlara rað-

men, son bir buçuk yýl içinde siyasi münazaralarla Türkiye'de siyasi reform süreci

yavaþladý. Son bir buçuk yýlda, seçim münazaralarýyla yavaþlayan reform süreci yeni

hükümetin kurulmasýyla birlikte yeniden ivme kazandýrýlmasý gereken bir konu.

2004 zirvesine varmadan önce, Türkiye için hazýrlanmýþ olan ilerleme raporunda,

Türkiye'de iþleyen bir piyasa ekonomisinin var olduðu teyit edildi. Bu konu Avrupa

Birliði'nin Kopenhag kriterlerini karþýlama açýsýndan önemli olmanýn yaný sýra, ayný

ÝKV'nin Etkinliði
DAVUT ÖKÜTÇÜ
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zamanda yurt dýþýndaki yabancý sermayenin Türkiye'ye bakýþ açýsýný da deðiþtirdi.

Çünkü artýk Türkiye bir taraftan Avrupa Birliði yolunda istikrarlý bir ülke, bir

taraftan piyasa ekonomisinin hakim olduðu bir ülke görüntüsüne kavuþtu.

Baþlangýçta sýcak parayla baþlayan, sonra Türkiye'deki finans sektörüne yatýrým

yapan yabancý sermaye, gittikçe þekil deðiþtirerek bu günlerde artýk istihdam

yaratan yatýrýmlara da yöneldi.

Bugünden geleceðe
Türkiye bir taraftan Avrupa'ya en yakýn ülke. Belli alanlarda üretim merkezi ola-

bilecek bir iyi konumda. Örneðin otomotivde dünyanýn en büyük markalarý

Türkiye'de üretim yapmakta ve büyük oranda yurt dýþýna ihraç etmekte. Yabancý

sermayenin Türkiye'ye gelip yatýrým yapmasýnýn birkaç unsuru arasýnda Türkiye'nin

70 milyon nüfusuyla büyük bir tüketim pazarý olmasý da var. Türkiye gerek merkezi

Asya ülkeleri yani Türki cumhuriyetlerle, kendi nüfusunun beþ katý bir pazara kolay

eriþen bir ülke. Avrupa'ya nazaran iþçiliði daha ucuz mal edebilen bir ülke. Bütün

bu faktörleri bir araya getirdiðiniz zaman, bir de istikrarlý bir siyasi yapý devam

edince, Türkiye'ye yatýrýmlar arttý.

Lizbon stratejisi çerçevesinde, Avrupa Birliði geleceðe yönelik planlarýný yaparken,

21. yüzyýlýn en rekabetçi bilgi toplumu olma hedefini ortaya koydu. Nitekim iþçilerin

serbest dolaþýmýnýn tartýþýldýðý bir ortamda, Almanya bilgisayar mühendisliði ve

enformasyon teknolojisinde uzmanlaþmýþ 500 bin kiþilik ihtiyaç açýðýndan bahsetti.

O konuda yetiþmiþ uzmanlara herhangi bir kýsýtlama getirmeden çalýþma ortamý

yarattý. Almanya ve Fransa'da artan oranda iþsizlik yaþanmaya baþladýðýný görü-

yoruz. Ama sermaye optimum çýkarlarýný bulacaðý yere gider. Þu sýralarda

Türkiye'yi bulduðu için, bu geliþ oldu.

Ýktisadi Kalkýnma Vakfý olarak, iþ dünyamýzý bu sürece hazýrlama yönünde deðiþik

programlar ve projeler hayata geçirdik. Deðiþimin maliyeti, yeniden yapýlanma için

gerekli zaman ihtiyacý gibi tespitleri yapýp, iþ dünyasýnýn ileri yönelik plan yapabilmesi

için etki analizleri yapmasý gerekiyor. Etki analizleri Avrupa Birliði tarafýndan yasal

sürecin bir parçasý. Bizde de geçen yýl kabul edildi. Bundan sonra yapýlacak tüm yasal

düzenlemelerde etki analizleri yapmak zorundasýnýz. Etki analizi, ileriye yönelik

planlar hazýrlamaya yardýmcý olmanýn ötesinde, ayný zamanda Türk sanayiinin müza-

kereleri yürüten heyetine taleplerini yansýtabilmesi açýsýndan da önemli. Geçmiþ

aday ülkelerinin çalýþmalarýna baktýðýmýzda, özel kesimin hazýrladýðý etki analiz-

lerinin müzakere heyetinin elini güçlendirdiði görülüyor. Ama Türkiye'de ne yazýk ki

bir eksikliðimiz var. Öteden beri müzakereleri yürütecek heyet ile iþ dünyasý ve sivil

toplum örgütleri arasýnda bir kurumsal mekanizmanýn kurulmasýný savunduk. Bu

kurumsal mekanizma yoluyla da iþ dünyasýnýn sivil toplum örgütlerinin masaya yan-

sýtýlmasýný saðlamaya çalýþtýk. Ancak bunu baþarmýþ deðiliz. Ne yazýk ki burada büyük

bir eksikliðimiz var. Ancak her þeye raðmen, Türk iþ dünyasý etki analizlerini hemen

her sektörde yapmak ihtiyacýnda. Biliyoruz ki bir kýsým iþ dünyasý örgütleri etki ana-

lizleri yapmaya baþladý. Ancak bu yeterli deðil ve kapsamýnýn geniþletilmesi ve mut-

laka sonuçlarýnýn müzakereyi yürütecek heyetle paylaþýlmasý gerekiyor.

2005'te müzakerelerin baþlamasýyla birlikte, Türkiye AB iliþkilerinde yeni bir dönem

daha açýldý. Üyeliðe götüren müzakere döneminde AB'de toplumsal yaþamý tümünü

düzenleyen hukuk kurallarýnýn bütününü Avrupa müktesabatý olarak nitelendiriyoruz.

Aday ülkeden beklenen, AB müktesabatýnýn tümünü eksiksiz olarak üstlenmek.

Böylesine kapsamlý bir deðiþim, iþ dünyasýnýn çalýþtýðý ortamý da deðiþtirecek. 35

baþlýktan 20'den fazlasý, doðrudan iþ dünyasýný etkilemekte. Örnek vermek gerekirse,

baþta çevre politikasý olmak üzere ulaþtýrma, enerji, sosyal politika, sanayi politikasý,

bilgi toplumu, mal, hizmet ve iþçilerin serbest dolaþýmý doðrudan iþ dünyasýný etkile-

mekte. Onun için de ýsrarla söylediðimiz; iþ dünyasýnýn bu sürecin getireceði deðiþim-

leri çok yakýndan izleyip, kendi sektörlerini bu sürece hazýrlamasý gerekliliði. 
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ÝSO 500'ün Söyledikleri 
Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn Türkiye'nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluþu Araþtýrmasý, 2007 yýlýnda baþta
tekstil, giyim, deri ve ayakkabý grubu olmak üzere
kârlýlýktaki düþüþe iþaret etti. Bu grubu elektrikli
makineler ve elektronik ile otomotiv sektörleri
takip ediyordu. Küçük ve orta boy iþletmelerin
aðýrlýkta olduðu Ýkinci 500 kapsamýndaki özel

kuruluþlarda da sektörel kârlýlýk oranlarýnda dra-
matik düþüþler görülüyordu. 

Kârlýlýk, iþletmeleri ilgilendiren bir mikro mesele
deðil, tüm ekonomiyi ilgilendiren makro bir mese-
le olarak deðerlendirildiðinde, tasarrufun artma-
masý doðaldý. Tasarruflarý yeterli olmayan ekono-
minin de yatýrým ve üretim için, dýþ tasarruflara
baþvurmasý, dolayýsýyla cari açýðýn yükselmesi
kaçýnýlmaz bir sonuç oldu. 2007, geride kalan beþ
yýlda özel tasarruflarýn GSMH'ya oranýnýn
2006'dan sonra en düþük gerçekleþtiði yýl oldu.
Buna karþýlýk, GSMH'daki dýþ kaynak payý arttý. 

Baþka bir ekonomide görülmeyen diðer bir artýþ
oraný da dolaylý vergilerdeydi. Dolaylý vergilerdeki
yüksek artýþýn sanayiye olumsuz etkisi, yaratýlan
kýt katma deðerin her geçen yýl daha fazla
bölümünün devlete aktarýlmasýydý. Devletin aldýðý
pay arttýkça da, üreticiye ve çalýþana düþen pay
giderek azaldý, sistem daha az yatýrým, daha düþük
rekabet gücü ve daha az tüketim üretti. 

Ýstanbul Sanayi Odasý, yaptýðý ve hükümete ilettiði
araþtýrmalarda, rekabet gücüne anlamlý bir etki
yaratabilmesi için, istihdam üzerindeki yüklerin
belli oranlarda inmesi gerektiðine dikkat çekti.
Kota ve zorunluluk yerine, teþvik ve gönüllülük
esasýna dayanan bir sistemin benimsenmesini
önerdi. 
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Siyaset ve Ýktisat 
Rekabet gücünü iyileþtirecek reformlarda ilerleme
kaydedilemezken, TÜFE bazlý reel kur endeksi,
Ekim 2007'de yüzde 187,2'ye çýktý ve 1980'den
beri en yüksek seviyeye ulaþtý. Buna raðmen, Türk
sanayii ülke ekonomisini, ihracat fýrsatlarý da Türk
sanayiini büyütmeye devam etti. Bu durum önün-
deki engeller kalktýkça, Türkiye'nin sanayide küre-
sel bir oyuncu olacaðýna yönelik açýk bir göstergey-
di. Ýhracattaki artýþ hýz kesmiyor, ekonomistler
sürekli cari iþlemler açýðýndaki artýþ hýzýna dikkat
çekiyordu.

2007 yýlý sona ererken, T.C. Merkez Bankasý, faiz-
leri beklenmedik bir þekilde 25 baz puan indirdi.
Ýhracattaki artýþ, özel yatýrýmlarda görünen kýpýr-

danma, cari açýðýn yeniden artmaya baþlamasý, iç
talepte toparlanma belirtileri ve faiz indiriminin iç
talepteki toparlanmayý desteklemesiyle, ekonomide
ciddi bir durgunluk yaþanma riski ortadan kalkmýþ
göründü. Dolayýsýyla Türkiye 2008'e de siyasal
istikrara dayalý, güçlü ekonomik verilerle girdi.
Ýktidardan beklentiler, sanayi kesiminin talep-
lerinin karþýlanmasý, AB uyum sürecinde etkinlik,
toplumsal gerginliklerin giderilmesi ve demok-
ratikleþme sürecinin hýzlanmasýydý. 

Yeni bir dönem yeni umutlarla baþlarken, küresel
sisteme entegre olmanýn her zaman olumlu
sonuçlar doðurmadýðýný hatýrlatan bir geliþme
yaþanacaktý…
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Ýlk ve ikinci AK Parti hükümetleri, benim bildiðim kadarýyla, Türkiye Cumhuriyeti

tarihinin en iþ alemi temsil eden hükümetleri oldu. Bu, hükümeti oluþturan insan-

larýn biyografilerinden de belli. Türkiye'de hükümetler genellikle hayatýnda hiç özel

teþebbüste çalýþmamýþ bürokratlardan oluþurdu. Masanýn öbür tarafýný bilen insan

bulunmazdý. Þimdi ise neredeyse sadece bürokrasiden gelen kimse yok. Herkes

masanýn öbür tarafýndan. Yani bu hükümet, iç güdüleri itibarýyla devletçi deðil,

deneyimi itibarýyla bürokrat kökenli deðil, genel zihniyet itibarýyla da liberal. 

Hayatýný Maliye Bakanlýðý'nda geçirmiþ biri, doðal olarak önce bakanlýðý korur.

Hayatýný vergi kaçýrmakla geçirmiþ olan adam ise vergi mükellefini korur. Bu, açýk

seçik ortadadýr. Hayatýný Ankara'nýn bürokrasi koridorlarýnda geçirmiþ olan adam

için özelleþtirme, kendi özel malýnýn satýlmasýdýr. Ankara'da hiç bürokratik görev

almamýþ adam için ise, özelleþtirme, bir varlýðýn topluma iadesidir. Biri almýþ gibi

hisseder, diðeri satmýþ gibi hisseder. Bu felsefi bir boyut deðil, doðrudan günlük

pratiðin getirdiði bir durumdur. 

Bu iki insan kategorisinin duruþunun farklý olmasý çok normaldir, çünkü pratikleri

farklýdýr. Bugün karþýmýzda, Ýngilizce tabiriyle 'Business friendly' bir hükümet var.

Önemli olan budur.  Türkiye'nin baþarýsýnýn arkasýnda, Türkiye'ye doðrudan yatýrým

amaçlý kaynak getiren, dýþ dünyanýn Türkiye ekonomisine bakýþýnda büyük deðiþik-

lik yapan, hükümetin bu tavrý yatmaktadýr. 

Fakat, bir taraftan haksýz rekabet aynen devam etmektedir. Mahkemelerin yavaþlýðý

aynen devam etmektedir. Tüketicinin korunmasýndaki sorunlar aynen devam

etmektedir. Keyfi idare aynen devam etmektedir. 1987 Türkiyesi ile 2007 Türkiyesi

arasýnda hem liberalleþme, hem de kamu maliyesi açýsýndan çok büyük fark vardýr

ama bazý konularda ayný dönüþüm saðlanamamýþtýr. Yapýlan reformlar var. Piyasa

sisteminin güçlenmesi ve kurumsallaþmasý yönünde atýlmýþ önemli adýmlar var.

Ama piyasa sisteminin en önemli unsurlarýndan biri olan hukukun üstünlüðü yok.

Vergi kaçýrýlýyorsa hukukun üstünlüðü olamaz. Haksýz   rekabet yoksa piyasa

ekonomisinden bahsedebiliriz. 

2002 seçimlerinde Türkiye'yi 70 yýl yönetmiþ kadro, bütünüyle tasfiye edildi.

"Türkiye çok deðiþti" dediðimiz zaman, sadece kiþi baþýna düþen kuru fasulye tüke-

timi ya da cep telefonu sayýsý deðil, kalitatif farklýlýklar da anlamlý. Türkiye, dünya

ile daha fazla entegre oldu ama her ilerlemede herkes kazanacak diye bir kural yok.

Kaybedenler de var. Eskisine kýyasla geliri artmýþ olabilir ama komþusunun geliri

daha hýzlý artmýþsa, insan kendini fakirleþmiþ hisseder.

“Business Friendly” Hükümet
ASAF SAVAÞ AKAT
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Türkiye'nin Dýþ Borç Stoku Rasyolarý

Toplam GSYH (Milyar Dolar)

Toplam Dýþ Borç Stoku (Milyar Dolar)

Özel Sektörün Dýþ Borç Stokundaki Payý

Kamu Kesiminin Dýþ Borç Stokundaki Payý

Toplam Dýþ Borç Stoku/GSYH

Özel Sektör Dýþ Borç Stoku/GSYH

Kamu Dýþ Borç Stoku/GSYH

Toplam Dýþ Borç Stoku/Ýhracat

Özel Sekter Dýþ Borç Stoku/Ýhracat

Kýsa Vadeli Toplam Borç/
TCMB Rezervler (Brüt)

Özel Sektör Kýsa Vadeli Borç/
TCMB Rezervler (Brüt)

231

130

33

50

56,2

18,7

28

359

119

61

51

305

144

34

49

47,3

16

23,2

305

103

68

56

390

161

40

47

41,2

16,4

29,4

255

101

89

75

481

170

50

41

35,4

17,6

14,6

232

115

81

70

526

208

58

34

39,6

23

13,6

244

145

73

66

649

250

64

29

38,6

24,8

11,3

233

150

60

54

742

281

67

28

37,9

25,4

10,6

213

143

75

68

617

269

64

31

43,6

28

13,5

263

169

69

62

732

292

66

31

39,9

26,1

12,2

256

168

96

89

774

304

66

31

39,3

25,9

12,2

226

149

105

95

786

339

67

31

43,1

29

13,2

222

149

99

87

% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Özel ve Kamu Tasarruflarýnýn GSYH'ya Oraný

Özel Tasarruf/GSMH

Kamu Tasarruf/GSMH

Toplam Tasarruf/GSMH

24,6

-5,3

19,3

21,6

-1,3

20,3

14,2

4

18,2

11,3

5,3

16,6

13,1

2,4

15,5

15,1

1,7

16,8

14

-0,9

13,1

11,8

0,8

12,6

12,7

0,8

13,5

Yýllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

www.usak.org.tr

www.esfenderkorkmaz.com
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Türkiye'de Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Ýçerisindeki

Dolaylý Vergilerin Geliþimi (2000-2011) (Milyon TL)

Merkezi Yönetim Bütçe

A) Genel Bütçe Gelirleri

I-Vergi Gelirleri

3. Dahilde Alýnan Vergiler

a) Dahilde Alýnan KDV

b) ÖTV

c) BSMV

d) Þans Oyunlarý Vergisi

e) Özel Ýletiþim Vergisi

4. Uluslararasý Ticaret ve 

Muamelelerden Alýnan Vergiler

a) Gümrük Vergisi

b) Ýthalden Alýnan KDV

5. Damga Vergisi

6. Harçlar

DOLAYLI VERGÝLER

38,229

37,427

29,571

10,967

4,283

5,238

1,026

0

420

5,057

454

4,590

833

594

17,451

(Milyon TL) 2000

152,784

149,047

119,628

52,773

14,104

33,345

1,988

312

3,023

21,826

1,538

20,222

2,552

3,280

80,430

2005

173,483

168,547

137,480

59,408

15,911

36,926

2,624

369

3,578

27,563

2,081

25,426

3,149

3,958

94,078

2006

190,360

184,803

152,835

63,590

16,793

39,111

3,149

327

4,211

28,970

2,441

26,493

3,642

4,744

100,946

2007

209,598

203,027

168,109

67,258

16,805

41,832

3,695

376

4,551

32,781

2,770

29,972

3,945

5,050

109,035

2008

215,458

208,610

172,440

73,136

20,853

43,620

4,003

396

4,265

28,651

2,466

26,134

4,169

4,755

110,712

2009

254,277

246,051

210,560

91,736

26,325

57,285

3,571

434

4,121

39,528

3,240

36,208

5,083

7,034

143,379

2010

295,862

286,737

253,765

103,380

29,956

64,189

4,288

528

4,419

53,450

4,652

48,685

6,464

8,303

171,598

2011
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Küresel Mali Kriz
2007'de ABD'de baþlayan ekonomik çalkantý,
mortgage kredilerinin geri ödenmesindeki sýkýn-
týlar olarak dillendirildiðinden, baþlangýçta kýta-
lararasý bir kriz dalgasýna dönüþeceði düþünülme-
di. Ne var ki, piyasanýn önemli aktörleri olan
finansal kuruluþlar tehlike sinyalleri verince,
dünya bankacýlýk sistemi aðýr bir darbe aldý. Bir
anda dillere dolanan küresel mali krizin farklý
ekonomilere doðrudan etkisi,  ABD ekonomisinin
dünya üzerinde ne kadar etkili olduðunu da gözler
önüne serdi. ABD'de kredisi ödenmeyen konutlar
bankalar tarafýndan satýþa çýkarýlýnca ev stoku
arttý. Fiyatlarýn gerilemesi de olumsuz bir sarmal
doðurdu. Kredilerin toplandýðý fonlarýn deðeri
düþtü, bu tahvillere yatýrým yapan bankalar zarara
girdi. Birçok büyük banka ve finans kuruluþu iflas
ederken, uluslararasý þirketler de milyarlarca dolar 

zarar açýkladý. Piyasalar durgunluk beklentisine
girdi, likidite krizi baþ gösterdi ve dünya borsalarý
sarsýldý. 

Küresel mali kriz, yalnýzca baðýmsýz devletlerin
mevcut küresel mimari içindeki ekonomik koordi-
nasyonuna duyulan ihtiyacý ön plana taþýmakla
kalmayýp, ayný zamanda yeni küresel mekaniz-
malarýn ortaya konulmasýna yönelik tartýþmalara
da neden oldu. Türkiye'deki en büyük merak konusu
da, tam her þeyin yoluna giriyor gibi göründüðü
sýrada ekonominin bu durumdan nasýl etki-
leneceðiydi. Amerika'dan Japonya'ya, Ýngiltere'den
Ýtalya'ya kadar ekonomide deprem yaratan bu
geliþme karþýsýnda "Kimse endiþeye kapýlmasýn,
kriz Türkiye'ye teðet geçecek" diyen Baþbakan
Erdoðan'a, birçok kesim kuþkuyla bakýyordu.

254 Küresel Güç



Sanayide ilaç konusunda her zaman ayrý bir duyarlýlýk vardýr. Çünkü üretim kesin-

tisi çok kötü sonuçlar doðurabilir. O nedenle ilaç hammaddesinin alýmýnda

1970'lerdeki döviz sýkýntýsýnda da öncelikler oldu. Bu yüzden üretim kýsýntýsý

olmadý. Ama 70'li yýllarýn sonlarýna doðru, enerji dar boðazý çok büyük sorunlar

yarattý. Ýlaç gibi öncelikli olmayan alanlarda ise ithalat için döviz bulamama

nedeniyle üretim aksamalarýnýn neden olduðu dönemler oldu. O dönemde de iþ

çevreleri, biraz bugünküne benzeyen biçimde görüþlerini dile getirdi, önerilerini

raporlarla ilgililere duyurdu. Belki bugünkü kadar bilimsel ve organize biçimde

yapýlmýyordu fakat yine de yapýlmaya çalýþýlýyordu. Bürokraside de iþ aleminden

gelen seslere kulak verme alýþkanlýðý hiç yoktu. Siyasi çevrelerle iþ hayatý arasýnda-

ki uçurum çok daha büyüktü. Bugün zaman zaman þikayet ettiðimiz kopukluk, o yýl-

larda  çok daha fazlaydý. O zamanlar iþ alemine yönelik olumsuz bakýþ, bugün çok

þükür yok. Özel kesimin önemi  bütün dünyada olduðu gibi Türkiye'de de anlaþýldý.

Ekonominin motoru olmasý gerektiði kabul edildi. Giriþimciyi özendiren bir iklim-

in yaratýlmasý gerektiði kabul ediliyor. Yine de bazý pürüzlerden þikayetçi oluyoruz.

Ama genel anlayýþýn ne kadar farklý olduðunu ancak o yýllarý yaþayanlar bilir.

Devletçi görüþ çok daha güçlüydü. Özel kesimin ülkeye yarar getirip getirmeyeceði

tartýþma konusuydu. Özel kesim yatýrýmlarýnýn olmamasý gerektiði dahi söyleniyor-

du. Devlet en büyük sanayiciydi ve daha da büyük olmasý, özel sektöre hiç oyun

alaný býrakmamasý çok güçlü bir görüþtü. Biz de çok baþarýlý olamayacaðýmýzý

düþündüðümüz bazý alanlardan o yýllarda çekildik. Buna karþýn daha tecrübeli

olduðumuza inandýðýmýz ve rekabet avantajýmýz olduðuna inandýðýmýz alanlarda

faaliyete devam ettik. Ýlaç, seramik, yapý malzemeleri, temizlik kaðýtlarý gibi...

Sonunda baþarýlý olduk. Vitra ve baðlantýlý diðer ürünlerimizin Avrupa ve ABD

pazarlarýndaki baþarýlarýnýn temeli o yýllarda atýldý. 

Özel Kesimin Önemi Anlaþýldý
BÜLENT ECZACIBAÞI
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1987 yýlý Meslek Komiteleri seçimlerinde amcam Zeki Kavi, o tarihe kadar ÝTO’da

görev yapan bana artýk ÝSO’daki görevi üstlenmenin zamanýnýn geldiðini söylüyor-

du. Ýþte, hayatýmda o tarihten sonra çok büyük bir deðiþim sürecinin baþlayacaðý

ÝSO’ya adým atýyordum. Meclis Üyeliði, Yönetim Kurulu Üyeliði, Yönetim Kurulu

Baþkanlýðý ve Meclis Baþkanlýðý hayatýmýn son 15 yýlýnda büyük bir onur ve sorum-

lulukla üstlendiðim görevler bana çok þey öðretti. Ýþ hayatýmdaki kurumsal kültüre,

katýlýmcýlýk ve paylaþýma; misyon ve vizyon geliþimine ÝSO’daki görevlerimin çok

büyük bir katkýsý olduðunu da özellikle belirtmek istiyorum.

ÝSO’da deðiþim ve müþteri odaklý yönetim anlayýþýnýn artýk ÝSO’yu üyelerinin

hizmet üretim kurumu olarak yeniden tasarýmýna bizleri itiyordu. Alt yapý, üst yapý,

insan kaynaklarý derken yeni hizmet ve kalite anlayýþý bizleri yeni bir yolculuða

çýkardý. Günümüzde ÝSO’nun üyelerinin ve ekonominin gerçeklerini ortaya koymak

büyük bir önem taþýyor, sivil toplum ve meslek kuruluþlarý artýk Pazar ekonomisinin,

re-kabetin, paylaþýmýn ve katýlýmýn en önemli öðeleri haline geldiðini giderek artan

önem ve sorumluluðun hepimiz farkýndayýz. Günümüzde artýk Dünya’da olduðu

gibi ülkemizde de her gün özerk kurumlarýn sayýsý artýyor. Kalite ve belgelendirme

sistemi artýk piyasaya terk ediliyor. Türkak yakýnda akreditasyon faaliyetlerini uygu-

lamaya koyacak. ÝSO 9000 kalite sistemi yanýnda “CE” sertifikasyonu ile de yakýn-

da tanýþacaðýz. 

AB’nin beyaz kitabýndaki 4 temel unsur, saðlýk, güvenlik, tüketicinin korunmasý ve

çevre, üretimin yeni kurallarýný tarif ediyor. Bu koþullar ülkeleri ve topluluklarý

kendi geleceðini güvence altýna almak için yeni standartlar tarif ediyor, sivil

toplumun hayatýn içindeki rolü, katýlýmcýlýðý artýk tartýþýlmaz bir gerçek. Türkiye’de

demokrasi ve Pazar ekonomisinin kurumlaþtýrýlmasý adýna daha pek çok iþimizin

olduðunu fark ettiðimiz bir süreçten geçiyoruz. Önümüzde yepyeni bir ikinci 50 yýl

var. Bu yeni 50 yýlýn gerçekleri, öncelikleri dünden çok farklý olacak. Türkiye’de

bireyler, aileler, þirketlerimiz ve kurumlarýmýz olarak bu yeni gerçekleri, yeni

ihtiyaçlarý ne kadar önce algýlayabilir, ne kadar önce hayata geçirebilir isek küre-

selleþme sürecinin maliyetini ödemek yanýnda getirdiði fýrsatlardan da o ölçüde

yararlanabiliriz. Artýk hiçbir þey duraðan deðil. Deðiþimi ve geliþimi gerçekleþtire-

cek güç bizlerde. Kurallar, standartlar, rekabet ve hukuk düzeni bu geliþimin temeli.

Ekonomik performans ve büyüme aslýnda sonuç. Temeli giderek güçlü bir altyapýya

taþýyan, ekonomik performansý sürdürebilen bir Türkiye gelecek nesillerin eðitimi

ve onlarýn ayaklarý üzerinde durabilecekleri bir özgüveni saðlayarak, Cumhuriyetin

100. yýlýna 2023 Türkiye’sine Ata’sýna olan borcunu ödeyebilir.

Projeksiyon
HÜSAMETTÝN KAVÝ
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EVYAP'ýn 1927'de Erzurum'da sabun üretimiyle baþlayan öyküsü, günümüzde

dünyanýn önde gelen sabun ve kiþisel bakým ürünleri üreticilerinden biri olmasýyla

sürüyor. Türkiye sabun ihracatýnýn %70'ini gerçekleþtiren Evyap, ilk 100 Türk

sanayi þirketi arasýndadýr. Türkiye'deki tesislerinin yanýnda 2002 yýlýnda Mýsýr'da

faaliyete geçen üretim tesisleri de bulunuyor. Evyap'ýn Duru ve Arko markalarý

Türkiye pazarýnda, Sanino markasý Ukrayna'da, sabunlarý da Rusya, Ukrayna,

Romanya, Polonya ve Kazakistan'da pazar lideridir. Duru, Arko, Evybaby, Evylady,

Gibbs, Fax, Sanino ve Savoy markalý ürünleri, Polonya'dan Venezuela'ya kadar

100'ü aþkýn ülkeye ihraç ediliyor. Evyap, özel markalý ürünlerin yaratýlmasý için de

global þirketler ve zincir maðazalarla iþbirliði yapýyor. Sabun, saç bakýmý, cilt bakýmý

ve güneþten korunma, diþ saðlýðý, erkek týraþ ürünleri ve kolonya kategorilerindeki

tecrübesini bu özel markalara yansýtarak, ürünlerin kalite ve deðerlerini artýrýyor.

Özel markalý ürünler için, ortaklarýna, TS-EN-ISO 9002 kalitesi ve TS-EN-ISO

14001 çevre duyarlýlýðý ile esnek üretim, Ar-Ge ve profesyonel pazarlama, satýþ, yeni

akýmlarýn takibi konularýnda sürekli destek veriyor.

EVYAP'ýn kurucusu Mehmet Rýfat Evyap, bu kurumun temellerini üç altýn ilkeye

dayandýrmýþtý:

Üstün kaliteli ürünler üretmek karþýlýðýnda aldýðýmýz en deðerli ödül tüketi-

cilerin markalarýmýza duyduðu güven ve sadakattir.

Tüketicilerimizin güven ve sadakati en iyi ürünlerin üretimini gerektirir ve

elde edilen kâr yatýrýma dönüþtürülmelidir. Evyap'ta kalite her þeyden önce

gelir. Bu nedenle üstün kaliteli ürünler üretebilmek için her koþulda en son

teknoloji bulunup kullanýlmalýdýr.

En üstün kaliteli ürünler uygun fiyatla üretilip tüketiciye sunulmalýdýr.

Bu ilkelere aynen uyulmaya devam edilirken, ihracata yönelik pazar belirleme

stratejileri, markalarýn globalleþmesinde önemli bir etken olarak ortaya çýkýyor.

Yeni bir pazara girmeden önce, yapýlan aþaðýdaki gibi bir dizi analiz, uluslararasý

pazarlardaki deneyimlerimizin sonucu olarak ortaya çýkmýþ durumda:

1. Ülkenin nüfusu, coðrafi konumu ve gelir daðýlýmý. 

2. Ülkenin ekonomi-politikalarý ve uluslararasý iliþkileri

3. Ülke ve pazar hakkýndaki raporlarýn incelenmesi

4. Gümrük oranlarý, mevzuat ve uygulamalar, güçlüklerin aþýlma mekaniz-

malarý

5. Bankacýlýk sistemi

6. Ýthalatçý veya bayilerin daðýtým, finans, merkezi ve yerel otoritelerle iliþkiler

bakýmýndan güçlü ve zayýf yönleri

7. Pazarlama kanallarýnýn yapýsý (alt bayi sistemi, toptancý yapýsý, perakende

sistemi)

8. Perakende sektörünün geliþmiþlik düzeyi ve geleneksel ve modern pera-

kendecilik esaslarýna göre izlediði yol

9. Tüketici ihtiyaçlarýnýn saptanmasý ve ürün gamýyla örtüþme oraný

10. Tüketici veya perakende pazarlarý hakkýnda araþtýrmalarýn incelenmesi

11. Tüketicilerin yeni ürünlere ve markalara yönelik eðilimi

12. Tüketiciye yönelik reklam ve tanýtým çalýþmalarýyla ilgili mecra ve maliyet

analizleri 

13. Rekabet ortamý ve fiyat politikalarý

14. Kâr tahminleri ve pazar hakkýndaki öngörüler

Yeni Pazarlara Yönelmek
FÝKRET EVYAP

Teðet Geçiþ
Küresel mali kriz, Türkiye'yi en az üç yýllýk büyüme
avantajýný kaybetme riskiyle karþý karþýya býraktý.
Finansal piyasalardaki durum geliþmiþ ülkeler
kadar, geliþmekte olan piyasa ekonomilerini de
tehdit ediyordu. Nitekim olumsuz etkiler hýzla
hissedilmeye baþlandý. Tüketici kredileri 2008 ba-

þýnda 96,6 milyar YTL'ye ulaþtý. Bunun 31 milyar
YTL'sinin konut kredisi olmasý soru iþaretlerini
artýrdý. Yetkililer "Henüz burada yangýn yok ama
itfaiye aracýmýz, yeterli sayýda itfaiye ve suyumuz
var" mesajý verse de, reel sektörde olumsuz
geliþmeler ve moral bozukluðu gözleniyordu.

.
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Son senelerde hýzlý kentleþme, nüfus artýþý, standartlarýn yükselmesi tüketimdeki

taleplerin deðiþmesi, alýþveriþ merkezlerinin hýzla ülkemizde yaygýnlaþmasý, tüke-

timin ve ihracatýn artmasý sektörün hýzla geliþmesindeki baþlýca unsurlardýr. Bu

geliþme ve büyümenin yanýnda sorunlarýn da artacaðý muhakkak. Kanýmca bu

unsurlara yenileri de eklenerek sektörün kazandýðý ivme devam edecek. Sektörle

ilgili olarak þu anda mevcut olan olumsuz rekabet koþullarýnýn düzenlenmesi ve bu

durum sonucu oluþan düþük fiyatlarýn düzelmesi temennilerimiz arasýnda. Bu duru-

mun saðlanabilmesi için sektörde önde gelen firmalarýn birlikte hareket etmesi

gerek. Fakat sektör yapýsý ve firmalar arasý iliþkiler göz önüne alýndýðýnda, bu durum

çok kýsa vadede mümkün gözükmemekte. Sektörün içinde bulunduðu darboðazda

yeni firmalarýn kurulmasý, yeni yatýrýmlarýn yapýlmasý pek mümkün gözükmüyor.

Firmalarýn mevcut durumlarýný korumasý ve mevcut pazarda payýný artýrmasý orta

vadede gerçekleþebilecek hedefler arasýnda gösterilebilir. Matbaa-kaðýt-karton

sanayiinin sorunlarý ülke sorunlarý ile paralellik göstermekte. Bir ülkenin geliþmiþ-

lik düzeyini gösteren kriterlerden birisi de basým ve ambalaj sanayinin geliþmesidir.

Geliþmiþ ülkelerde kiþi baþýna 240 kg kaðýt tüketilirken, bu oran ülkemizde maale-

sef kiþi baþýna 42 kg'dýr. Ülkemizde kaðýt-karton üretim kapasitesi yýlda 2 milyon

600 bin ton iken fiili üretim bunun altýnda. Buna karþýlýk tüketimimiz ise yýlda 2.5

milyon ton. Fiili üretim ancak 1.5 ton civarýnda. Tüketim ve üretim arasýndaki fark

düþük kura dayalý ithalat ile karþýlanýyor.  Ýthalata ayrýlan bütçe ise 1.1. milyar dolar

civarlarýnda.

Genelde yaþanan en büyük sorun, sektördeki firmalarýn kendilerinin yarattýðý hak-

sýz rekabet koþullarý. Bu hem fiyat düzeylerini etkilemekte, hem de sektörde çok

uzun yýllarda bulunan firmalarýn geliþimlerini etkilemekte. Bu durumun

düzeltilebilmesi için mevcut meslek odalarýnýn, ilgili derneklerin daha etkin bir þek-

ilde çalýþma yürütmesi gerekiyor. Günümüzde sektörümüzün giderek artan bu açýðý

kapatmasý için aþaðýda sýraladýðým sorunlarýn ivedilikle giderilmesi gerekmekte:

Farklý sektörlere gösterilen ilgi sektörümüze gösterilmemekte. Devlet mat-

baa-kaðýt-karton sektörünü, sektör olarak tanýmlayamamýþ durumda.

Merkezi otorite üzerinde bir birim kurulmalý: Sektörün sorunlarý farklý plat-

formlarda dile getirilmesine raðmen, gerekli önlemler alýnmamakta.

Acilen sektörün durumunu ortaya koyacak kapsamlý bir araþtýrma yapýlmalý.

Bu çalýþmanýn amacý sektördeki makine parkýnýn, çalýþan sayýsýnýn ve nite-

liklerinin belirlenmesi; gelecekteki insan kaynaðý ihtiyacýnýn belirtilmesi;

özkaynaklarýn üretim kapasitesinin ve ihracat imkanlarýnýn ortaya koyulmasý

olmalýdýr. Ülkedeki yatýrým ve eðitimle ilgili kararlar alýnýrken bu çalýþma

rehber görevi görmelidir.

Sektörümüzde nitelikli iþ gücü önemlidir: Kalifiye elemana ve yetiþmiþ ara

elemana olan ihtiyaç sektörümüzün temel sorunudur.

Daralan ekonomi, düþük döviz kurunun getirdiði ara mal ithalatýnýn artmasý

azalan talep karþýsýnda sektördeki kapasite ve makine fazlalýðý da göz önüne

alýnýrsa üretimini durduran iþletme sayýsý hýzla artmaktadýr. Buna karþýn

kamuya ait matbaalar, býrakýn özelleþtirmeyi, yeni yatýrýmlar yaparak dar-

alan pazara daha da menfi etki yapmaktadýr.

Kaðýt-karton üretiminin temel hammaddesini odun, yýllýk bitkiler ve geri

dönüþümlü atýk kaðýtlar oluþturmaktadýr. Türkiye'de selüloz ihtiyacý dýþa

baðýmlýdýr. Atýk kaðýtta geri kazanma oraný % 70 olmalýyken ülkemizde bu

oran % 40 civarýndadýr.

Ormanlarýmýzdan yeterli verim alýnamamaktadýr. Orman idaresinin yaptýðý

tahsislerin büyük bölümü yakacak oduna ayrýldýðýndan, sanayici ham-

maddeyi yurtdýþýndan karþýlamak zorundadýr. Odun yalnýzca yakacak

olmaktan çýkarýlmalýdýr.

AB ülkeleri arasýnda pahalý enerji kullanan ülkelerin baþýnda gelmekteyiz.

Sektör enerji fiyatlarýnýn yüksekliði karþýsýnda oldukça zorlanmakta ve ulus-

lararasý rekabet fýrsatlarýný kaybetmektedir. Doðalgaz fiyatlarýndaki artýþ,

kojenerasyonu cazip olmaktan çýkarmýþtýr. Sektöre rekabet ettiði diðer

ülkelerle eþit maliyette enerji temin edilmelidir.

SSK primlerinin yüksekliði, girdi maliyetlerini yükseltmekte, rekabet þansýný

azaltmakta, kayýtdýþý istihdamý teþvik etmektedir. Bu sakýncayý gidermek

üzere asgari ücrete dayalý yükler azaltýlmalýdýr.

Kaðýt-Karton ve Matbaa
Sektörü Sorunlarý
OKTAY DURAN
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Yýl sonuna doðru Ford Otomotiv, Kocaeli ve Ýnönü
fabrikalarýndaki üretimini geçici süreyle durdurma
kararý aldý. Otomotivin lokomotif sektör olmasý,
sanayicinin tedirginliðini artýrdý. Her ne kadar
AB'ye uyum bakýmýndan en saðlam sektörün
bankacýlýk olduðu ve sistemin saðlamlýðý dile geti-
riliyorsa da, AB'den gelen haberler hiç de iç açýcý
deðildi. Kötümser senaryo, küresel mali sistemin
tamamen çökeceði, iyimser senaryo ise Türkiye'nin
bu rüzgardan soðuk kapmayacaðýydý. 

2000'li yýllara büyük bir ekonomik krizle giren
Türkiye, takip eden dönemde sýký para ve maliye
politikalarý uygulamýþ olmanýn yararýný þimdi
görüyordu. Bu süreçte ekonominin büyümesini ve
istikrarý saðlayan en önemli faktörlerden biri, ulus-
lararasý piyasalarda yaratýlan finansal geniþleme
oldu. 2009'da dünya konjonktüründe etkisini
sürdüren daralma, mali takvim ve bütçe belir-
lemelerini en önemli konular haline getirdi.
Türkiye, sýcak paraya dayalý bir politika ile ihracat
ve üretime dayalý bir politika arasýnda tercih
yapma noktasýna geldi. Merkez Bankasý bu durumu
teyit ederek krizden çýkýþýn çabuk ve kolay olmaya-
caðýný belirtti. Nitekim dünya genelinde Tayvan'dan
sonra en fazla daralan ikinci ekonomi Türkiye oldu.
IMF'nin beklentisi, Türkiye'nin GSYH'sýnýn yüzde
6,5 düþeceði, ancak en büyük 17. ekonomi olmaya
devam edeceði yönündeydi. 2009 ortasýnda tarihin-
deki en düþük deðere inen enflasyon oranlarý
Merkez Bankasý'nýn faiz indirme silahýný daha agre-
sif kullanmasýna olanak tanýdý. 

Düþük faiz oranlarýna raðmen reel sektör oksijen-
siz kalýyor, talebin daralmasý durgunluk anlamýna
geliyordu. Ýþsizlik oraný rekor kýrýyor, yeni kurulan
þirket sayýsý yüzde 30'a yakýn azalma gösteriyordu.
Ekonominin belkemiði olan sektörlerden imalat
sanayii yüzde 7,3, inþaat yüzde 16,1, ticaret yüzde
10,4, ulaþtýrma yüzde 7,8 oranýnda daraldý.
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2001 krizi, herhalde 2. Dünya Savaþý'ndan sonra yaþadýðýmýz

en önemli ekonomik krizdi. Çünkü iþletmelerimiz büyük

bedeller ödemek zorunda kaldý, sermayelerinin çok büyük

kýsmýný yitirdiler, çalýþanlarýmýz iþsiz kaldý. Bunun sebebi

hýzla yükselen döviz kuru ve faiz kýskacýydý. Ýstanbul Sanayi

Odasý'nýn kaynak niteliðinde çok önemli bir çalýþmasý var.

500 büyük ve ikinci 500 büyük araþtýrmasýnda, 2001 yýlýnda-

ki faiz ödemeleri bir önceki yýla göre %201.7 oranýnda art-

mýþtý. Kârlýlýk, 1980-2001 yýlý arasýnda ilk defa %1.2 oranýna

düþmüþtü. Ekonomi, %9.5 oranýnda küçülmüþtü. Bütün

bunlar 2001 yýlýna ait çarpýcý rakamlar.

Ardýndan, iþletmeler her zaman olduðu gibi önceliði üretimi

devam ettirmeye verdi. Çok ciddi faizler ödendi, sermaye

yapýsýnda çok ciddi tahribat oldu. Telaþ ve panik vardý. Ama,

Ýstanbul Sanayi Odasý olarak, çok net bir mesaj verdik.

Öncelikle finans sektörünün rehabilitasyonuna inanýyor-

duk. Bu olmadan reel sektöre kaynak aktaramaz, krizi

atlatamazdýk. Zaten aðýrlýk finans sektörüne verildi ama

reel sektöre gerekli desteðin verilmesi hâlâ bir tartýþma

konusu.

Sayýn Kemal Derviþ baþkanlýðýnda, Sayýn Faik Öztrak'la

beraber birçok toplantýlar yapýldý. Çözüme yönelik kararlar

beraber alýnýyordu. Zor bir dönemdi. Ortak akýlla hareket

etmek o krizin boyutunu minimize edebilmek süresini

azaltabilmek açýsýndan gerçekten önemliydi. Ýstanbul

Sanayi Odasý dikkatli hareket etti. 2001 sonrasý ekonomi

hýzlý bir toparlanma sürecine girdi. Alýnan kararlar netice

verdi ve bugün makro ekonomik dengelerin tesisi anlamýn-

da çok ciddi yol kat ettik. Enflasyonla mücadelede önemli

bir yere gelindi. Denk bütçe yapýlýr hale geldi. Bütün bunlar,

2001 sonrasý elde edilen kazanýmlar. 

2001'den
2007'ye
C. TANIL KÜÇÜK



2001 krizi sonrasý Türkiye ekonomisi, yýllýk ortalama %7.8 oranýnda büyüdü ve bu

reel sektörün çok ciddi bir baþarýsý oldu. Sanayi kesimi, üzerine düþeni fazlasýyla

yaptý. Elde edilen büyümenin lokomotifi oldu. Türkiye, 2002'nin ilk çeyreðinden bu

yana kesintisiz büyüyor. 2005 ve 2006 yýllarýnda, sanayi üretimi ortalama %5 oranýn-

da büyüdü. Araþtýrmalar Türkiye'nin %7-8 oranlarýnda büyüme potansiyeli

olduðunu gösteriyor. 

Tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'nin de çok ciddi bir istihdam sorunu var ve

Türkiye her yýl %1 oranýnda büyümeyle 100 bin kiþiye istihdam saðlayabilir deni-

yor. Birikmiþ istihdam sorunu dýþýnda, her yýl nüfusa 700 bin bin kiþi katýlýyor. Buna

göre, %7 - 8 oranlarýnda büyüsek dahi ancak nüfusa yeni gelen istihdam sorununa

çözüm olabiliyor. Dolayýsýyla % 5 büyümeyi normal kabul etmemek lazým. Esas

olan potansiyel büyüme oranlarýný yakalayabilmek. 

2005-2006 yýllarýnda büyüme oraný %5'e düþtü. Çünkü düþük kur, üretimi olumsuz

etkiledi. Ýthalata yöneliþ baþladý. Ara malý üreten sanayici rekabet gücünü devam

ettirmek adýna, düþük kuru avantaja çevirmek için ithalata yöneldi. Ara malý üreten

sanayici de, üretimine son ya da ara vermek zorunda kaldý. Bunlar 2005-2006 yýl-

larýnda yaþanan göreceli olumsuzluklar oldu. Esas olan, Türkiye'nin sanayinin

önündeki engelleri kaldýrarak, yapýsal reform yapmasý. Türk sanayiinin rekabet

gücü için bu çok önemli. Yapýsal reformlarýn etkisi orta vadede görülüyor. Mikro

reformlar ise dünden bugüne rekabet gücünü olumlu etkilediði için bir an önce

gerçekleþmesini talep ediyoruz. 

Örneðin faiz oranlarýnýn düþürülmesi Türk sanayiinin rekabet gücü açýsýndan

önemli. Ýstanbul Sanayi Odasý olarak bunu ifade ediyoruz. Faiz oranlarýnýn

indirilmesinde geç kalýndý. Yüksek faiz Türk sanayinin rekabet gücünü nasýl olum-

suz etkiliyorsa, gerçekleþmeyen reformlar da öyle etkiliyor. Sadece Merkez

Bankasý'ný hedef göstermek doðru deðil. Kur da ihracatýn önemli bir enstrümanýdýr.

Ama tek enstrüman deðildir. Esas olan devletin ürettiði mal ve hizmetlerde bizim

rekabet ettiðimiz ülkelerle eþit þartlarý yaratmasýdýr. Türk sanayicisi OECD ülkeleri

içerisinde en aðýr primi ve vergi yükünü üzerinde taþýyandýr. Sosyal Güvenlik

Reformu bunun için önemli. 

Vergi oranlarý çok yüksek. Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn '500 Büyük' araþtýrmasýna

bakarsak, devletin yaratýlan katma deðerden dolaylý vergiler yoluyla aldýðý payýn

1995-2006 yýllarý arasýnda %10.5'ten %32'ye çýktýðýný görüyoruz. 2005-2006 yýllarý

arasýnda da %32'den %41'e çýkmýþ. Yani devlet bir anlamda gelirini dolaylý vergiler

yolu ile temin ediyor. Ama kârlýlýðý olumsuz etkiliyor. Dolayýsýyla kâr yaratamayan

sanayi yatýrým yapamýyor, rekabet gücünü devam ettiremiyor. 

Ayný þekilde, satýn alma gücü paritesine göre, Türk sanayici elektrik enerjisini rakip-

lerinden çok daha yüksek fiyatlara kullanýyor. Bütün bunlar Türk sanayiinin reka-

bet gücünü olumsuz etkileyen hususlar. Devletin ürettiði mal ve hizmetlerde eþit

þartlarý yaratmasý Türk sanayii için çok önemli. Beþ yýldýr ayný ifadeyi kullanýyorum.

Yüksek faiz oranlarý Türk sanayiinin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Gerçekleþmeyen yapýsal reformlar ve mikro reformlar da Türk sanayiini olumsuz

etkilemeye devam etmektedir. Bu reformlarýn bir an önce gerçekleþmesi Türk

sanayiinin rekabet gücü için çok önemlidir. 60. hükümetin bu yönde açýklamalarýy-

la bizim ifadelerimiz bire bir örtüþüyor ama beklentimiz gerçekleþmiyor. Ýfadeler

önemli ama niyetten öteye geçip reformlarý gerçekleþtirirsek, Türk sanayiinin reka-

bet gücü olumsuz þartlardan kurtulacak.

Türk özel sektörü olarak, AB sürecine olumlu katký verdik. Baþta TOBB olmak

üzere, bu çatý altýndaki tüm kuruluþlar bu süreci çok ciddi bir þekilde destekledi.

Bugün geldiðimiz nokta gerçekten önemli. ÝSO olarak hep þu mesajý verdik: AB,

Türk insanýnýn ekonomik ve sosyal standartlar konusunda mutlaka elde etmesi

gereken bir kazanýmdýr. AB böyle bir hedeftir. Dolayýsýyla biz o hedefe ulaþmak için

Türk insanýnýn hak ettiði o sosyal ve ekonomik kazanýmlarý elde etmesi için, baþta

hükümetler olmak üzere, toplum olarak kararlýlýkla o hedefe ilerlememiz lazým.

Çünkü bu hedefe ilerlediðiniz zaman elde ettiðiniz kazanýmlar artýyor. Yaþadýðýmýz

süreç de bunu gösteriyor. ÝSO olarak, birinci misyonumuzu müzakere sürecinde

mümkün olduðu kadar rol alabilmek olarak gördük. Türk sanayiinin sorunlarýný çok

iyi anlatabilmek ve o geçiþ sürelerinde Türk sanayiinin ödeyeceði bedelleri belir-

lemeyi çok önemsiyoruz. Diðer bir konu da, bu süreç boyunca üyelerimizi bil-

gilendirmek. Bu konuda yýl boyunca paneller ve yayýnlar yapýyoruz.

1996 yýlýnda uygulamaya giren Gümrük Birliði’nin üzerinden 11 yýl geçti. Bugün 100

milyar dolarý aþan ihracatýn %90'ýndan fazlasý sanayi ürünleri. Bunun %70'e yakýný

da AB ve ABD gibi seçici ekonomilere yapýlýyor. Demek ki Türk sanayii bu uyum

sürecini son derece olumlu geçirmiþ. Bu da bizim sorumluluðumuzu daha da artýrý-

yor. Müzakere sürecinde Türk sanayiinin fonlardan yardým talep edebilmesi ve

geçiþ sürecini iyi ayarlayabilmesi lazým.

2000 - 2007 yýllarý arasýnda, dýþ ticaret açýsýndan çok sevindirici geliþmeler oldu.

2007 yýlýnda ihracat 100 milyar dolarý aþtý. Çok ciddi bir rakamdýr. Diðer sevindiri-

ci geliþme de ihracatýn mal yapýsýyla ilgili. 1990 yýlýnda dayanýklý, yarý dayanýklý ve

yatýrým kaynaklarýnýn payý  %8,3 iken, 2007 yýlýnýn sekiz ayý sonunda %38.6'ya yük-

seldi. Bu gerçekten çok önemli bir baþarý. Ýhracatýmýzýn ürün yapýsýndaki deðiþme

bir anlamda Türk sanayiinin geldiði noktayý çok net gösteriyor.
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Türkiye, hýzlý büyüme performansý yakalamak ve AB standartlarýnda milli gelir

seviyesine yaklaþabilmek için önümüzdeki uzun yýllar boyunca önemli miktarda

yatýrým yapma ihtiyacý içindedir. Ancak ülkemizdeki sermaye birikimi maalesef bu

yüksek yatýrým ve büyüme ihtiyacýný karþýlayacak boyutlara henüz eriþmemiþtir.

Ülkemiz, yüksek yatýrým ve büyüme performansýný sürdürebilmek için her yýl tasar-

ruf açýðý vermeye de devam etmektedir. Bu açýdan bakýldýðýnda diðer birçok

geliþmekte olan ülkede olduðu gibi, doðrudan yabancý yatýrýmlar Türkiye'nin bu

performansý göstermesi için kritik önem taþýyan bir unsur olarak görülmelidir.

Buna raðmen ülkemiz tarihi boyunca yabancý yatýrým çekebilme yönünden fazla

baþarýlý olamamýþtýr. Gerek yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler gerekse

yabancý yatýrýmý teþvik edecek koþullarýn bulunmamasý uzun yýllar istenilen düzeyde

sermaye akýþýnýn gerçekleþmesini engellemiþtir. Ancak son yýllarda gözlenen siyasi

ve makroekonomik istikrar ve reform süreci ile yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesine

yönelik çalýþmalar sayesinde, son on yýllýk dönemde yýlda ortalama 1 milyar dolar-

lar seviyesinde olan doðrudan yabancý yatýrýmlar 2006-2007 yýllarýnda 20 milyar

dolar seviyelerine yükselmiþ ve Türkiye 2006 yýlýnda en fazla yabancý sermaye çeken

16. ülke sýrasýna yükselmiþtir. Bu sonuçlar ülkemizi geliþmekte olan ülkeler arasýn-

da da en fazla doðrudan yabancý yatýrým çeken 5. ülke haline getirmiþtir.

Son üç yýlda ülkemize gelen doðrudan yabancý yatýrýmýn büyük artýþ göstermesi

önemli bir baþarýdýr. Ancak aðýrlýklý olarak özelleþtirme ve birleþme ve satýn

almalarla baðlantýlý olan bu sermaye giriþi nedeniyle, Türkiye'nin yabancý sermaye

için bir çekim merkezi olduðu anlamýný çýkarmak doðru olmayacaktýr. Bizden çok

daha sonra bu sürece baþlamýþ olmalarýna raðmen bizden öne geçmiþ eski Doðu

Bloku ülkelerinin durumu önemli bir örnektir. Hem rakip olarak vurguladýðýmýz

Orta ve Doðu Avrupa ülkelerinin, hem de Brezilya, Çin ve Rusya gibi geliþmekte

olan ve Türkiye'den daha büyük ekonomilerin çektikleri doðrudan yabancý yatýrým-

larýn o ülkelerin toplam milli gelirlerine oraný %2 seviyelerinin oldukça üzerinde

gerçekleþmektedir. Ülkemizde ise bu seviyelere henüz çok yeni olarak yaklaþýlmak-

tadýr. Türkiye'nin büyüklüðü ve potansiyeli doðrultusunda sermaye akýmlarýnýn

kalýcý þekilde devam etmesi ve bu akýmlar içinde yeni (greenfield) yatýrýmlarýn bir

miktar daha artmasý gerekmektedir.

Bu dönemde ülkemize gelen uluslararasý sermayenin yeni yatýrým formatýndan

ziyade, özelleþtirme ve satýn almalar yoluyla mevcut iþletmelere yoðunlaþtýðý

gözlemlenmektedir. Ayrýca mevcut durumda yabancý yatýrýmýn daha çok hizmetler

sektöründe yoðunlaþtýðý. Ýmalat sanayinin payýnýn %22'ler seviyesinde kaldýðý

görülmektedir. Ancak burada hatýrlanmasý gereken husus, yabancý yatýrým çekmeye

yeni baþlayan pek çok ülkede eðilim bu yönde geliþmekte, yabancý yatýrým ilk olarak

satýn alma ve birleþmeler vasýtasýyla ülkeye girmekte; daha sonra gözlenen karlýlýk,

büyüme potansiyeli ve iþ yapýþ þeklindeki etkinlikler paralelinde özellikle imalat

sanayine yönelik yeni yatýrýmlarýn da artmasý gündeme gelmektedir. Ayrýca, dünya-

da gerçekleþen tüm yabancý sermaye akýmlarýna bakýldýðýnda da aðýrlýðýn birleþme

ve satýn almalarda olduðu, yeni (greenfield) yatýrýmlarýn aðýrlýðýnýn %33 olduðu

görülmektedir. Dolayýsý ile ülkemizde de geliþmelerin buna paralel yönde gerçek-

leþmesi beklenmelidir. Mevcut durumda ülkemize gelen doðrudan yabancý yatýrým-

lar içinde %10'lar civarýnda pay alan yeni (greenfield) yatýrýmlarýn ileride kademeli

olarak daha fazla pay almasýný ve dünya ortalamasýna yaklaþmasýný beklemek yanlýþ

olmayacaktýr.

Aslýnda burada hatýrlanmasý gereken diðer bir nokta da, satýn almalar yoluyla ülk-

eye giren doðrudan yabancý yatýrýmlarýn dolaylý olarak da olsa yeni yatýrýmlara, isti-

hdama ve büyümeye faydalarýnýn olduðudur. Nitekim, þirketlerin satýþýndan elde

edilen sermaye Türk þirketleri tarafýndan yine çoðunlukla Türkiye'deki yeni yatýrým

fýrsatlarý için kullanýlmakta; dolayýsý ile dolaylý olarak da olsa büyümeyi ve istihdamý

desteklemeye devam etmektedir. Diðer taraftan, satýn alma ya da birleþmelerin

bugüne kadar daha çok büyük ölçekli þirketlerde olduðu gözlenmiþtir. Nitekim 2007

yýlýnda sadece en büyük beþ yatýrým kalemine baktýðýmýzda toplam giriþin yarýsýný bu

kalemlerin oluþturduðu gözlenmektedir. Ancak yavaþ yavaþ daha küçük ölçekli fir-

malara ve KOBÝ'lere de talep gelmeye baþladýðý görülmektedir. Bu yatýrýmlarýn da

hýzlanmasý ile toplam doðrudan yabancý yatýrým giriþlerinin istikrarlý olarak devam

etmesi beklenmelidir. 

ÝSO-500 araþtýrmasýndan elde edilen veriler Türkiye'deki yabancý sermaye þirket-

lerinin durumunu ve ekonomiye katkýsýný ortaya koymak için önemli ipuçlarý ver-

mektedir. ÝSO-500 þirketlerine bakýldýðýnda bunlarýn yaklaþýk üçte birinin yabancý

sermayeli olduðu gözlenmektedir. Ancak bu þirketlerin toplam katma deðer, kar-

lýlýk ve ihracat gelirlerindeki paylarýna bakýldýðýnda %40-50'ler seviyesinde yüksek

oranlar gözlenmektedir. Bu da yabancý sermayeli þirketlerin katma deðerinin, kar-

lýlýðýnýn, ihracata katkýsýnýn göreceli olarak daha yüksek olduðunun

göstergelerinden biridir. Doðrudan yabancý yatýrýmlarýn ne gibi faydalar saðlaya-

bileceðini incelediðimizde gerek makro gerek mikro düzeyde önemli katkýlarýnýn

olduðu açýktýr. Makro açýdan bakýldýðýnda tasarruf açýðý sonucu eksik kalan büyüme

Yabancý Sermayenin Türk
Sanayine Etkileri
MUSTAFA V. KOÇ
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Ýhracatta da dramatik bir gerileme görülünce
hükümet yerel seçimlerinin ardýndan krizle yüzleþti
ve ekonomik hedefleri revize etti. Üretim rakam-
larý, sanayinin aðýr darbe aldýðýný, 2001 krizinden
daha çok küçülme yaþandýðýný gösteriyordu.
Herkesin dilinde "Krizin dibi görüldü mü görülme-
di mi?" tartýþmasý vardý. Petrol fiyatlarýnýn
2009'un en yüksek seviyeye ulaþtýðý günlerde
iyimser rüzgarlar da esmeye baþladý. Merkez
Bankasý, ekonomik toparlanmanýn 2010 ortalarýn-
da baþlayabileceðini öngörürken, Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý, hükümetin krize önlem almakta geç
kaldýðý eleþtirilerini bazý gecikmeler dýþýnda haksýz
buluyordu. 

için gerekli sermayenin saðlanmasýnda olduðu kadar cari

dengenin finansmaný, kayýt dýþý ekonominin azaltýlmasý ve

istihdam olanaklarýnýn saðlanmasý, yurtdýþýnda pazarlama

olanaklarýnýn yaratýlmasý açýsýndan yabancý yatýrým ihtiyacý

yüksektir. Mikro bazda ise, en iyi uygulama ve tekniklerin

transferi (know-how desteði), Ar-Ge'ye verilen önem ile

teknolojik yeniliklerin ve geliþmenin saðlanmasýna katký,

ihracat imkanlarýnýn geniþlemesi ile daha yüksek ölçekli

üretim sayesinde ürün maliyetlerinin azaltýlmasý; gelenek-

ten moderne geçiþi destekleyerek pazarýn geliþimine katký,

toplum saðlýðý ve tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda

daha küresel uygulamalara geçiþ, sürdürülebilir çevre uygu-

lamalarý ve insan kaynaðýnýn geliþtirilmesi açýsýndan

katkýlar (yurtdýþýnda eðitim ve çalýþma olanaklarý) sayýla-

bilir. Yabancý sermayenin, sadece sermayenin konduðu þir-

ketin daha verimli çalýþmasýna katkýsý bulunmamakta, ayný

zamanda yan sanayinin ve rakiplerin de geliþmesine faydalý

olmakta, dolayýsý ile de sektörde daha rekabetçi bir ortamýn

saðlanmasý ve uluslararasý boyutta rekabetçi þirketler yarat-

ma konusunda olumlu desteði gözlenmektedir.

Kýsaca, doðrudan yabancý yatýrýmlar gerek ülkemiz

ekonomisi gerekse imalat ve hizmet sektörlerinin global

bazda rekabetçi hale gelebilmesi açýsýndan büyük önem arz

etmektedir. Bu konuda son yýllarda yaþanan ilerlemeler ve

atýlan adýmlar cesaret vericidir. Ümidimiz bu yatýrýmlarýn

önümüzdeki dönemde daha fazla yeni yatýrýmlar kapsamýn-

da artýþ göstermesi ve ülkemizde makroekonomik istikrarýn

ve istihdamýn artmasýna faydasýnýn daha da yükselmesidir.

Son dönemde hizmetler alanýnda yoðunlaþan yabancý ser-

maye giriþlerinin önümüzdeki dönemde sanayi sektörlerine

ve küçük ölçekli firmalara da yoðunlaþacaðý beklenebilir.

Deðiþen dünya koþullarýna hýzla ayak uydurmanýn ve hatta

deðiþime liderlik edebilmenin her geçen gün önem

kazandýðý rekabet ortamýnda ise stratejik yabancý ortaklýk-

lar ve artan yabancý sermaye yatýrýmlarý, beraberinde

getirdikleri know-how vasýtasýyla þirketlerimizin daha reka-

betçi ve gerçek anlamda global þirketler olmasýna katkýda

bulunacak ve küresel iþ alanlarýndaki fýrsatlara olan açýlým-

larý artýracaktýr.
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Çerkezköy gerçekten bir köydü. Hükümet teþvik ve Iisans verirken, Sýnai Kalkýnma Bankasý da

kredi veriyordu. Bundan dolayý arsa aramaya gittim. Silivri'de yemek yerken, Trakya'nýn askeri

komutaný bir paþa ve Çerkezköy Belediye Baþkaný geldi, "Haydar Bey, sizi Çerkezköy'de fabrika

yapmaya davet ediyoruz," dediler. "Artezyenden su çýkar, arsa da bedava..." Hep beraber kalktýk,

gezdik. Çerkezköy'de hiç fabrika yoktu. "Bedava olmaz, sembolik bir ücret verelim," dedik ve

arsayý aldýk. Bizden sonra Nurullah Narin geldi. Tam bizim karþýmýza bir fabrika yaptýlar. Bugün

ise Çerkezköy muazzam bir sanayi bölgesi. Bunu yaptýran da o zamanki belediye reisi. "Buradaki

insanlar aç, iþçiler istihdam edilecek, esnaf da onlara ekmek, meyve, et, süt satacak," demese, bu

zenginlik oluþmayacaktý. 

Biz de o sayede fabrikamýzý geniþlettik. Yeni makineler aldýk. Çerkezköy'de Akip, Ýkitelli'de Edip

fabrikasýný yaptýk. Dokumayla baþladýk, tezgahlarý çoðalttýk, kredi aldýk. Bunlarý 1970'lerde yap-

týk. Yavaþ yavaþ ihracata baþladýk. Döviz gelmeye baþladý. Sanayi geliþmeye baþladý. Biz de Akýn

Tekstil olarak o zaman geliþmeye baþladýk. 

Teþvik ve Kredi
HAYDAR AKIN
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Japonya'da çok enteresan bir kuruluþla iþbirliði yapmýþtým. Mascuta diye bir elektrik-

li eþya üreticisiydi. Baþýnda 87 yaþýnda bir adam vardý. Tanýþtýðýmýzda "Bizimle ilgili

neyi beðendin?" diye sordu. "Elektronik sistemleriniz, robotlarýnýz mükemmel ama

100 milyon nüfuslu bir ülkesiniz. Otomasyona baðlý olarak iþçi azaltýyorsunuz. Ulusal

çýkarlar bakýmýndan bu konuda ne düþünüyorsunuz?" dedim. Adam baktý ve "Bir þir-

ketin asýl amacý daha ucuza üretebilmek ve mal satabilmektir, iþçimize nasýl baka-

caðýmýzý da biliriz" dedi. Büyük adam diye sustum. Bir süre sonra beni çaðýrttý ve

"Bana sorduðun soruyla ilgili olarak bir rapor istedim," dedi. Þunlarý anlattým: "Biz de

rekabetle imalat hacmini yükseltiyoruz. Ýstihdam saðlayarak da sektöre daha fazla

büyüme imkaný tanýyoruz. Ýþçi, sektörde iþ bulabiliyor, kalifiye oluyor. Hatta sanayi-

den çýkan bir iþçi baþka sektörlerde de olanak buluyor." O ise kafalarýna göre iþçi

bulamadýklarýný, bu yüzden baþka ülkelere yatýrým yaptýklarýný anlattý: "Çünkü hizmet

sektörü müthiþ bir þekilde büyüyor. Pazarlama sektörü geniþliyor ve satýn alma gücü

çok yükseliyor. Dolayýsýyla, teknoloji geliþimi yüzünden bir iþçinizin fabrikadan ayrýl-

masýndan korkmayýn. Siz büyümeye bakýn. Büyüdükçe, hizmet sektöründe iþ hacmi

açýlacaktýr." Nitekim, Türkiye'de de böyle oldu. Yirmi yýl öncesine göre beþte bir

oranda iþçi çalýþtýrýyoruz. Yeni teknoloji ve olanaklar kaliteyi de artýrdý. Eskiden

kalite konusunda sorunlar olurdu, bugün teknik servisten "Kimse bize bakýma gelmiy-

or," diye þikayet geliyor. Geçinebilsinler diye baþka iþler veriyoruz.

Teknoloji Kaliteyi Artýrdý
JAK KAHMÝ

Avrupa Birliði'ne giriþ hazýrlýklarý döneminde, özellikle büyük ser-

maye tarafýndan epey zorlandýk. Sanayicileri ikna etmek zor oldu.

Herkes Gümrük Birliði'nin, Türkiye'ye felaket getireceðine inanýyor-

du. Ýstanbul Sanayi Odasý bu bakýmdan iyi bir üniversite oldu. Ýnsan-

larý, toplumu ve dünyayý tanýmak açýsýndan az bulunur bir fýrsattý.

Burada göreve talip olan insanlar gönüllüydü. Ýstanbul Sanayi

Odasý'nýn yazýlý olmayan kuralý, kimsenin kendi þirketiyle ilgili yöne-

tim kurulu toplantýsýna katýlmamasýný gerektirir. Yani o arkadaþýmýz

dýþarý çýkar diðer arkadaþlar o dosya hakkýnda kararlarýný verirler.

Bazý geleneklerinden dolayý Ýstanbul Sanayi Odasý'yla gurur duyarým.

Yaptýðým görevden de gurur duymuþumdur. Türkiye'deki siyaseti taný-

mamý saðladý. 

Dün dündü. Bugün ve yarýn için ise Ýstanbul Sanayi Odasý gibi kurum-

larýn Türkiye için çok önemli olduðu inancýndayým. Sýký sýký sahip çýk-

maya çalýþýyoruz. Benimle beraber genç bir nesil geldi ve gençleþme

baþladý. Bu kurumun Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatýna çok olumlu

etkileri olacaðýný umuyorum. Dinlenen bir kurum olduðundan,

siyasetin üzerinde ama siyasete etkisi olan bir kurumdur.

Ýstanbul Sanayi Odasý
ile Gurur Duyarým
MEMDUH HACIOÐLU
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Ýflasýn Eþiðindeki Ülkeler
ABD hükümeti 2008 sonunda yürürlüðe koyduðu
700 milyar dolarlýk Sorunlu Varlýklarý Kurtarma
Programý (TARP) ile banka ve finans kuruluþlarý-
na yardým ederek piyasaya likidite saðlamayý
öngördü. IMF elindeki kaynaklarý 750 milyar
dolara çýkartarak durma noktasýna gelen birçok
ülke ekonomisine etki etmeye baþlarken, Çin
hükümeti de 586 milyar dolarlýk harcama öngören
bir paket açýkladý. Benzer bir þekilde Hindistan'da
200 milyar dolar deðerinde bir canlanma paketi
yürürlüðe koydu. Geçmiþ yýllarýn tersine Brezilya
ise IMF'ye 4.5 milyar dolarlýk katkýda bulu-
nacaðýný açýkladý. 

Kriz sadece ekonomik deðil, baþta ABD olmak üzere
Avrupa ülkelerinde 1929 buhranýný hatýrlatan
sosyo-kültürel sonuçlar da doðurdu. Krizin maliyeti
11 trilyon dolarý aþmýþ, maliyeti küresel hasýlanýn
beþte birini bulmuþtu. Mevcut sorunlar ancak
ekonomilerin yeniden büyüme süreçleri geliþtirme-

sine baðlý görünüyordu. Kapitalist sisteme duyulan
güven sarsýlýyor, özellikle Avrupa'nýn kýrýlgan
ekonomileri yýkýlma tehlikesi altýna giriyordu. 

Satýlmayan otomobil daðlarý, þiþen kamu borçlarý
ve batan bankalar, tüm gözlerin Yunanistan,
Portekiz, Ýspanya ve Ýtalya'ya çevrilmesine neden
oldu. 2010 baþýnda Yunanistan'ýn borç toplamý
300 milyar euroyu buldu. Bu rakam, 1998'de
borçlarýný ödeyemez duruma gelen Rusya ve
2001'de iflas durumuna gelen Arjantin'in
borçlarýnýn beþ katýndan fazlaydý. Ekonomi
çevrelerinde Yunanistan'ýn daha fazla euro böl-
gesinde yer alamayacaðýna iliþkin görüþler
yayýlýrken, AB kurduðu sistemin çatlamamasý için
olaðanüstü gayret içine girdi. Uluslararasý kon-
jonktür karþýsýnda IMF bir kez daha ekonominin
baþrol oyunculuðuna soyundu. Türkiye ise yapýlan
müzakereler sonucunda 45 milyar dolarlýk kredi
önerisini reddediyor, son yýllarda yakaladýðý
trendin geçici olmadýðýný vurguluyordu.



2007 yýlýnda IMF Dünya Bankasý Ýlkbahar Toplantýlarý vesilesiyle

Washington'daydým. Orada büyük bir bankanýn genel müdürü, 15 ülke merkez

bankasý baþkanýný yemeðe davet etti. Bu yemekte belli baþlý Avrupa ülkelerinin

merkez bankasý baþkanlarýnýn yanýnda Türkiye, Çin, Malezya gibi ülkelerinkiler de

vardý. Toplantýya Alan Greenspan de davetliydi. Toplantýyý düzenleyen banka genel

müdürü þöyle dedi: "Bugün bizim burada toplanmamýzýn nedeni þu sorunun ceva-

býný aramak: Son 15-20 yýlda dünya ekonomisinde özellikle geliþmiþ ülkeler son

derece iyi bir performans gösterdi. Ýþsizlik oranlarý düþük, enflasyon düþük, makul

bir büyüme var. Bunun nedeni, acaba merkez bankalarýnýn iþlerini çok mu iyi yap-

masý? Doðru politikalar uygulamalarý mý? Yoksa merkez bankalarýnýn faydalandýðý

baþka faktörler mi var? Ardýndan da þunlarý söyledi: "Biliþim teknolojilerinde bir

devrim yaþandý. Bunun sonucunda iþ yapma yöntemleri deðiþti. Maliyetler aþaðýya

çekildi. Ulaþýlamayan kesimlere ulaþýldý. Dolayýsýyla ekonomideki aktarým mekaniz-

malarý daha etkin çalýþýr hale geldi. Ve bu da uygulanan para politikalarýnýn etkin-

liðini arttýrdý. Özellikle biliþim teknolojileri ve bilgisayarlaþmanýn yanýnda, makro

ekonomi yapýsýnda da birtakým deðiþiklikler oldu. Þimdi ekonomide Philips Eðrisi

diye bir eðriden söz ediliyor. Bu eðri istihdam oranýyla enflasyon arasýnda bir ödün-

leþme gösteriyor. Eðer iþsizliði artýrmak pahasýna enflasyonu düþürmek isti-yorsanýz

o zaman sýký para politikasý uygulayacaksýnýz. Fakat iþsizliði daha önemli görüyor-

sanýz, istihdamý artýrýp bir miktar enflasyona razý olacaksýnýz." Bugün bulunduðu-

muz nokta itibarýyla artýk bu Philips Eðrisi bu kadar açýk ve net deðil. Dolayýsýyla

enflasyon istemeden de iþsizliði düþürebilirsiniz. Son 15-20 yýlda merkez bankalarý

bunu yaptý. Dolayýsýyla iþlerini çok iyi yaptýlar gibi bir sonuç çýkarýldý. O toplantýda

bu konuyla ilgili tartýþmalar sürerken Alan Greenspan söz aldý ve "Siz, siyasilerin bu

konuda eðitilebileceðini mi zannediyorsunuz? Benim tecrübelerim bunun pek öyle

olmadýðýný söylüyor. Onlar daima düþük faizden yanadýr. Hiçbir siyasi liderin içinde

bulunulan konjonktür faiz oranlarýnýn artýrýlmasýný gerektiriyor dediðini duydunuz

mu? Onlar daima düþük faiz isterler ve siyasetçiler eðitilemez. Eðitilebilir olsalar

zaten baþtan siyasetçi olmazlardý" dedi. 2007 krizine gelene kadarki dönemde

insanoðlu doðasý gereði rehavete kapýlmýþtý. Olumlu gidiþatýn kesintisiz bir þekilde

devam edeceði intibaýna sahiptiler. Ýþlerini de buna göre yapmaya devam ettiler.

Faiz oranlarý düþük kaldý. Kredi geniþlemesi oldu. Toplam talep arttý. Herkes mem-

nundu. Oysa o geniþleyen kredinin bir gün çalýþanlarýn elde edeceði ücretle öden-

mesi gereði vardý. Acaba iþleri ayný devam edecek miydi? Yeterli tasarrufu saðlayýp

borçlarýný ödeyebilecekler miydi? Düþük faizin ve kredi geniþlemesinin ortaya

getirdiði sonuç, dünyayý bu krizle yüz yüze getirdi. Aslýnda ekonomik yazýnýnda

bunun bir teorisi var. Hyman Minsky diye bir Amerikalý ekono-mistin ismi kriz son-

rasý tekrar hatýrlandý. Bu iþin beþ aþamasý var: 

1. Dýþsal faktörlerden dolayý ekonomik aktivitede bir canlýlýk oluyor. 

2. Bu canlýlýk sonucunda kâr etme imkanlarý geniþliyor. 

3. Üretenler ve tüketenler bu fýrsattan geri kalmamak için 

borçlanýyor ve daha fazla tüketmeye baþlýyor.

4. Bir noktada doyum noktasýna geliniyor. Alýnan krediler 

ödenemez oluyor.

5. Ödenemez noktaya geldikten sonra kriz baþlýyor ve kimse 

yükümlülüðünü yerine getirmiyor. Ýnsanlarýn taahhütlerini yerine 

getiremedikleri bu noktaya Minsky Aný (Minsky Moment) deniyor. 

Bütün dünyada dalgalý kur rejimi uygulanýyor. Dolayýsýyla bütün bu olan bitenden

sonra ticaret, kredi ve beklenti kanallarýyla bütün ülkeler etkilenmeye baþladý.

Kriz ve Reel Sektör
DURMUÞ YILMAZ
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Krizi Alteden Türkiye Sanayii
2010 yýlýnda birçok veri Türkiye'nin krizi görece
hafif etkilenerek atlatacaðý görüþünü doðrular
nitelikte gerçekleþti. Sanayi üretim endeksi, 2010
sonunda yýllýk bazda o güne kadarki en yüksek
artýþ oranlarýný yakaladý. 2008'in son ayýnda yüzde
17,4 azalan sanayi üretimi 2009'un ayný ayýnda
yüzde 23,9 yükseldi. Bu yükseliþ ekonomik topar-
lanma kaynaklýydý ama 2010'un Aralýk ayýndaki
15,3'lük artýþ sürekliliðin kanýtý olacaktý. 

Yýllýk verilere göre sabit fiyatlarla milli gelirin
yüzde 26'sýný oluþturan sanayi kesimi, üretim
endeksi ve kapasite kullaným oranýnda görülen
dikkat çekici artýþla, krize dayandýðýný gösterirken,
siyasi karar ve politikalarýn da olumlu destek
verdiði ortaya çýkmýþ oldu.  Veriler sanayi üreti-
mindeki güçlü performansý göstermenin yaný sýra
milli gelir rakamlarýna da olumlu yansýdý. Nitekim
Orta Vadeli Program'da yüzde 6,8 olarak
öngörülen büyüme oraný yüzde 9,2 ile tahminlerin
ötesine geçti. 

2011'in Mart ayýnda Türkiye Ýstatistik Kurumu
tarafýndan açýklanan sanayi üretim endeksi, ihra-
catta olduðu gibi sanayi üretiminde de rekorlar
kýrýldýðýný ortaya koydu. Türkiye ekonomisi seçim
yýlýnda olmasýna raðmen büyümeyi sürdürmüþtü.

ABD'de konut kredisi alanlar taksitlerini ödeyemeyince

kredi veren mali kuruluþlar sýkýntýya girdi, bilançolarý

bozuldu. Reel sektördeki þirket ve kiþilere kredi vermekte

zorlandýlar. Borçlu olan kesimler de kredi talep etmedi ve

ekonomide daralma baþladý. Bu sefer de o ülkelere mal

satan Türkiye gibi ülkeler ihracat yapamadý. Ýnsanlar üret-

tikleri mal ve hizmetlerden elde ettikleri gelirin bir kýsmýný

tüketiyor bir kýsmýný da tasarruf ediyor. Bu tasarruf edilen

fonlar tasarruf açýðý olan ülkelere kredi kanalýyla gidiyor.

Ekonomi daralýnca tasarruflar da kredi verilebilecek fonlar

da azaldý ve fon akýmlarý zayýfladý. Ýþler kötüye gidince

insanlar gelecek endiþesine düþtü. Geliri düþük olanlar har-

camamaya, yüksek olanlar da borçlu olduklarý için tasarru-

fa yöneldi. Borçlar ödenmeye baþlayýnca da resesyon oluþ-

tu, ekonomi daralmaya devam etti. En büyük tahribat emek

piyasasýnda görüldü, insanlar iþsiz kaldý. 2001 krizinin vergi

mükellefi üzerine býraktýðý toplam yük o dönemde bizim

milli gelirimizin üçte biri maliyete neden oldu. 

Ekonomik aktivitenin nihai sonucu insanlarýn refahýný artýr-

maktýr. Merkez Bankasý politikalarýnýn nihai amacý da

aynýdýr. Bunun altyapýsý da finansal istikrardýr. Yani oyun

alanýný temizlemek, oyunun düzgün oynanmasýný saðlamak.

Kriz ortaya çýktýðýnda Merkez Bankasý Türkiye'nin

refahýnýn azalmamasý için ne yapabilirim sorusunu kendi-

sine sordu ve dünyada olan biteni okumaya baþladý.

Tespitler çerçevesinde de bir takým kararlar alýndý. 2008

yýlýnda Lehman Brothers battýktan sonra döviz likiditesi

sýkýntýsý ortaya çýktý. En önemlisi güven unsuru zedelendi.

O dönemde Türkiye'de döviz sýkýntýsý yoktu. Ama dünyanýn

belli baþlý büyük bankalarý rating kaybedip yatýrým yapýla-

maz hale geldikleri için Türkiye'deki bankalar da elindeki

rezervleri nereye yatýracaðýný sormaya baþladý. Güven de

sarsýldýðý için herkes kabuðuna çekildi. Herkes elinde bulu-

nan deðere sahip çýkmaya baþladý. Ýlk olarak krizin bizim

mali piyasalarýmýza etkilerini atlatmaya çalýþtýk ve son

derece baþarýlý olduk. Sonra dünyayý doðru okuyarak

ekonomide hýzla daralmayý engellemek için kademeli

olarak faiz oranlarýný düþürdük.
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Endeks bir önceki yýla göre yüzde 11,7 artýþ gös-
terdi. Ekim 2010-Mart 2011 döneminde sanayi
sektörü ihracat artýþ oraný  yüzde 8 olarak
gerçekleþti. Bu veri sanayi üretiminin ihracatla
doðrudan baðlantýlý olduðunu gösteriyordu. Artýk
hedef, sanayi üretiminin performansýný ihracata
yansýtmaktý. Dünya ekonomisi ve özellikle
Türkiye'nin bir numaralý ihracat pazarý olan AB
ekonomisi toparlandýkça temponun bu þekilde
devam etmemesi için bir sebep yoktu. Neredeyse
tüm dünyada olumsuzluklar devam ederken
Türkiye geliþim trendine devam ediyordu.
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AKKÝM, yapý kimyasallarý baþta olmak üzere, farklý sektörlere izolasyon ürünleri üreten ve 55 ülkeye

ihracat yapan bir þirket olarak, 2008'de bütün dünyayý etkisi altýna alan krizden olumsuz etkilendi.

Türkiye görece az etkilenen ülkelerden biri gibi gözükse de AKKÝM gibi þirketler çalýþtýklarý ihracat

bölgeleri itibarýyla olumsuzluklar yaþadý. Sadece Türkiye'de iþ yapan bir firma olmadýðýndan Avrupa

kaynaklý iþler daha fazla etkilendi. Özellikle Balkanlar'da sorun yaþandý. Romanya ve Bulgaristan'da

batan müþterilerden doðan finansal sýkýntýlar ortaya çýktý. Kârlýlýk düþtü. En önemli pazarlardan

Ukrayna ve Rusya'da ciddi devalüasyon oldu. Maddi kayýplar yaþandý. Bunlarý Orta Asya ve Ortadoðu

gibi pazarlarda telafi etmeye çalýþtýk. Yýlýn ilk aylarý krizin Türkiye'de hissedildiði dönemin ortasýydý.

Altý ay durgunluk yaþadýk ama ilk iki ay bir hafta boyunca çalýþmadýðýmýz oldu. Sonra toparlanýr gibi

oldu ama hep böyle giderse diye bir korkuya kapýldýk. Birçok batan firma olduðunu duyuyorduk. Üre-

tim verimliliðimiz ilk altý ayda ciddi oranda düþtü. Çalýþanlarla bir araya gelip kimseyi iþten çýkarma-

ma kararlýlýðýnda olduðumuzu açýkladýk ama ücretli izinlerini kullandýrmak zorunda kaldýk. Böylece

iþlerin iyiye gitmeye baþladýðý ikinci altý ayda ihtiyaç duyacaðýmýz kadroyu kaybetmemiþ olduk. Bu

sayede, kriz öncesinde müþterileri sorgulamayýp rahat kredi vermeyi alýþkanlýk haline getirmenin ted-

birsizlik olduðunu öðrendik. Özellikle bankacýlýk sisteminin geliþmediði ülkelerde böyle çalýþmanýn

zararýný gördük. Diðer bir çözüm yolunu da kriz kapsamýnda olmayan, katý rejimlerin olduðu ülke-

lerde pazar geliþtirmede bulduk. Ýkinci altý aydan itibaren yüzde 20-35 arasý büyüme kaydetmeye

baþladýk.

Krizden Doðan Dersler
MEHMET ALÝ AKDEMÝR

Türkiye'nin ekonomisinin ve bütün verilerin iyi olduðu

söylenirken, bir bakýyorsunuz yüzde beþ devalüasyon

olmuþ. Dolayýsýyla ekonomi ve mali politikalar ne kadar

iyi olursa olsun yabancý paraya karþý bir savaþýmýz var.

Çünkü bizde uzun vadeli kaynak bulmak isteyen

iþadamýnýn kullanacaðý kaynak döviz cinsinden. Bu sis-

temin karþýsýnda o para blokuna girmedikçe bundan kur-

tuluþ yok. Özellikle KOBÝ konumundaki iþadamlarý

yabancý parayla borçlanýyor. Yaptýðý üretimle yüzde yirmi

kâr edecekken para eline geçmeden bir dalgalanma olun-

ca kaybediyor. Dalgalanmalar bütün kârý alýp götürüyor.

Sonra "Ticarette bunlar olur" deniyor. Rezervi varsa dal-

galanmanýn geçmesini bekleyebilir. Örneðin Torunlar

Gýda olarak 2008 krizini hissetmedik. Çünkü olasý dal-

galanmalara karþý tedbir almýþtýk. Bugüne kadar dört

ciddi kriz geçirdik. Bunlarýn hepsini yönettik. Çünkü borç

aldýðýmýz kaynaðý hiçbir zaman kendi paramýz olarak

görmedik.

Önlem Almanýn
Yolu
MEHMET TORUN



Global ekonominin daralmasý hem iç talebi hem de ihracat talebini olumsuz etkile-

di. Bunun sonucunda toplam satýþlar geriledi. Global bankacýlýk sistemi krediler

konusunda daha ihtiyatlý bir tutum benimsedi ve kredi kanalýndan ihracat bedeli

tahsilatý ve Türk bankalarý üzerinden iç piyasa tahsilatý zorlaþtý. Bu iki kanal sanayi-

ciyi 2009 yýlý baþýnda sarstý. Ancak toparlanma da bir o kadar hýzlý oldu. Global

merkez bankalarýnýn para musluklarýný açmasý ve büyük ölçekli mali teþviklerin

geliþmekte olan ülkelerde finansman imkanlarý yaratmasýyla güven arttý. Bu da is-

tihdamdaki kayýplarýn önemli ölçüde geri alýnmasýný saðladý. Türkiye dýþa açýk bir

ekonomi. Dünya konjonktürü de ihracat üzerinden imalat sanayinin yatýrým ve istih-

dam kararlarýný etkiliyor. Kriz öncelikle yatýrým kararlarýnýn yeniden gözden geçi-

rilmesine yol açtý. Çünkü ilk aþamada uluslararasý finans sistemini pençesine almýþ,

fon kaynaklarý kuruma tehdidiyle karþý karþýya kalmýþtý. Mesele maliyet deðildi.

Global finans sisteminde güven krizi yaþandýðý için kredi alýþveriþi sekteye

uðramýþtý. Nitekim kriz akut safhaya gelince Bear Stearns, Northern Rock ve

Lehman Brothers gibi kurumlar battý, dev sigorta þirketleri ticari riskleri sigortala-

maktan kaçýndý. Türk bankacýlýk sistemi ise 2002'de konan kurallara baðlý olarak

saðlam durdu. Ancak global fon aktarýmlarýnda kesilme tehdidi göze alýnabilecek

bir risk deðildi. Stratejik yatýrýmlar dýþýnda kalan, örneðin kapasite artýrýmýna yöne-

lik yatýrýmlar, sipariþlerdeki düþüþ dikkate alýnarak ertelendi. Nitekim üretim 2009

baþýnda yýllýk bazda yüzde yirmi düzeyinde daraldý. Ekonomilerde görülen kanama

2009 ortasýna doðru durunca, üretimdeki kayýp hýzla geri alýndý ve yatýrým planlarý

raflardan indi. Türk sanayicisi ihmal ettiði Ortadoðu ve Afrika pazarlarýný yeniden

hatýrladý ve buralarda büyük kazaným saðladý. Üzülerek belirtmek gerekir ki,

Türkiye uluslararasý ticarette genel olarak büyüme hýzý ve yarattýðý katma deðer

bakýmýndan geri durumdaki ürün ve sektörlerde yoðunlaþmýþ bulunuyor. Bu sek-

törlerde halen fiyat ve kur üzerinden rekabet edebiliyor. Bu yapý rekabetin çok

yoðun olduðu geliþmiþ ülke pazarlarýnda ciddi sorun yaratýyor. Özellikle global kriz

sonrasýnda AB ve ABD'nin yaþadýðý gelir kaybý yüzünden bu pazarlardaki rekabet

iyice sertleþti. O nedenle ihracatçý yeniden, bir süredir pek önem vermediði Rusya,

Ukrayna, Doðu Avrupa, Yakýn Doðu, Ortadoðu ve Kuzey Afrika gibi hýzlý büyüyen

ülke pazarlarýna yöneldi. Bu pazarlar Türkiye'nin ihracat artýþýna önemli katký

saðladý. Özetle Türkiye, pazar avantajlarýný ve coðrafi konumunu iyi kullandý. Fakat

hýzlý büyüyen ve teknolojik düzeyi yüksek ürünler üreten sektörlerde henüz rekabet

gücüne sahip olamadýðý için, global ticarette konumunu daha üst düzeye taþýyamadý.

Türkiye'nin artýk, standart teknolojiyi kullanarak kaliteli ürün üreten fakat fiyat re-

kabetine çok duyarlý sektörlerden, teknolojiyi üreten ve üzerinden deðer saðlayan

sektörlere yönelmesi gerekiyor. Bu yönde atýlým yapýlmasý zorunlu ve bu açýdan yeni

teþvik düzenlemelerinin, çok olumlu bir rol oynayacaðýný düþünüyorum. Bu baðlam-

da biz de inovasyonu kurumsallaþtýrmaya, kurum kültürünün parçasý haline getir-

meye çalýþýyoruz. Bunu her kurum mutlaka yapmalý. Dünya ticaretindeki konumu-

muz açýsýndan yüksek teknolojili ürünlere geçerek ihracat yapýmýzý bu yönde

deðiþtirmemiz þart. Bunun yolu da inovasyondan geçiyor. Bu çabalar yoðunlaþtýkça

sýçrama yapabileceðiz. Yüksek teknolojili, teknoloji üreten bunun üzerinden reka-

bet gücü kazanan sektörlere yönelmek zorundayýz. 

Kriz döneminde yatýrýmlarda temkinli olduk ve iþletme sermayesi yönetimine önem

verdik. Bu klasik kriz dönemi refleksiydi. Küresel krizden önce, marka deðerini re-

kabet gücünü artýrýcý etken olarak görmeye baþladýðýmýzdan, uluslararasý marka

satýn almalarýna yönelmiþ, konuya ihracatta rekabet yerine pazarda rekabet olarak

bakmaya baþlamýþtýk. Dolayýsýyla ürünün üretildiði tesisin yeri önem taþýmýyor.

Satýlan ürünün o pazara en uygun maliyetle temin edilmesi ise rekabet deðil, sadece

kârlýlýk açýsýndan önemli oluyor. Türk þirketleri global ölçeðe çýktýkça, üretim yer-

lerini de çeþitlendirmeleri gerekecek. Böylece, hem maliyet hem de servis düzeyini

optimize etmek mümkün olacak. Bu geliþmeler sonucunda, bir merkezden ihracat

yapmak þirketlerin sorunu olmaktan çýkýyor, dýþ dengeler açýsýndan ülkelerin

sorunu haline geliyor.

Özel emeklilik teþvik sistemi ve cari açýðý azaltmak üzere oluþturulan yatýrým teþvik

sistemi yapýsal alanda Türkiye ekonomisine orta vadede önemli kazanýmlar saðla-

yacak. Hem büyümeyi sürdürmek, hem tasarruflarý artýrmak, hem cari açýðý azalt-

mak, hem de enflasyon riskinden kaçýnmak kolay yönetilebilecek bir denge deðil.

Bu adýmlara ek olarak, mali sistemin eriþilebilirliði ve derinliði, ve ayrýca yatýrým

enstrümanlarýnýn çeþitliliði de önem taþýyor. Ancak, biz bu soruna en doðru yak-

laþýmý büyüme, verimlilik ve iþgücüne katýlým noktasýnda görüyoruz. Türk sanayii

inovasyon ve markalaþma yolunda ilerlemeye çalýþýyor. Ýhracatta ürün yelpazesini

daha fazla katma deðer yaratan ve daha yüksek teknoloji kullanan mal grubuna

doðru geniþletmeye gayret ediyor. Kayýt dýþý ekonominin azaltýlmasý, eðitim

kalitesinin yükseltilerek iþgücüne verimli katýlým saðlanmasý da bu amaçlara ulaþ-

mada önemli destekler olacak. Burada unutulmamasý gereken bir nokta da, kadýn-

larýn iþgücüne katýlýmýnýn tasarruf artýþýnda oynadýðý önemli rol. Diðerlerinin yanýn-

da, sosyal ve ekonomik politikalarda kadýn istihdamýna da öncelikli yer vermek

gerekiyor.

Sanayinin Yeni Pazarlarý
BÜLENT ECZACIBAÞI
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Ýhracatta öne çýkan sektörler
Türkiye'nin en yüksek ihracat düzeyine sahip sek-
törleri otomotiv, tekstil, demir-çelik, hazýr giyim ve
elektrikli eþyalar olarak sýralanýrken, 2011'in ÝSO
500 listesi, 2000'lerin ilk on yýlýnda ülke ihracatý
beþ kat artarken otomotiv sektöründeki artýþýn 25
kat olup 16,9 milyar dolara yükseldiðini gösterdi.
Bu parlak tabloya raðmen iç pazarýn yýlda 600 bin 

bandýný aþamamasý, yeni yatýrýmlarýn Polonya,
Macaristan, Romanya gibi eski Doðu Bloku ülke-
lerine kaymasýna neden oldu. 

Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri olma
konumunu koruyan tekstil ve hazýr giyim sektörü
de yarattýðý istihdam ve aylýk bir milyar dolarý

Elginkan Holding kurucularýnýn tümü vefat etmiþ bir vakýf þirketi. 18 þirketin vakýf

olmasý konusunda altyapý hazýrlanmýþ ve mütevelli heyetinde üniversiteler, Türk

Silahlý Kuvvetleri, Ýþ Bankasý gibi kurumsal yapýlar da bulunuyor. Bu þirketler vakýf

senedinde geçen üç ana maddeye baðlý çalýþýyor: Eðitim, teknoloji, Türk örf ve dili-

ni destekleme ve koruma. Bütün þirketlerin kazancý vergilendirdikten ve yatýrým

sermayesi ayrýldýktan sonra bu konulara harcanýyor. Bir kriz zamanýnda Elginkan

Holding'de kriz masasý kurulur ve bütün þirketlere global ölçekte neler yapacaðý

anlatýlýr. Holding bu yöntemle son krizi de çok zorlanmadan atlattý. Ekonomik

olarak zaten holdingin finansal bir sýkýntýsý yoktu. Tabii ki tedbirler de alýndý.

Holding ürünlerinin pazarlayan iki þirketimiz var. ELMOR ve EMAS. Türkiye'de

yayýlmýþ 1250 bayimizin hepsi doðal olarak ayný finansal güce sahip deðil. Kriz yöne-

timine onlara destek olarak baþladýk. Onlara pazara hizmet sunmalarýnýn gerektiði-

ni, kendilerini bu yolla yaþatabileceklerini anlattýk. Ödeme zorluðu çekenlere karþý

anlayýþlý olduk. Ýhracatta özellikle Doðu Avrupa ülkelerinde ciddi oranda talep

düþtü. Böyle dönemlerde tasarruf tedbirleri çok önemli rol oynuyor. Üretim

tesisimizi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne taþýyýp yeniden yapýlanmýþ olmamýzýn

da etkisiyle sektörün daraldýðý 2009'u 2008'e göre büyüyerek geçirdik. Panel rad-

yatördeki ihracatýmýzý Þili'ye, Çin'e kadar geniþlettik. Kombide ise servis saðlamak

gerektiðinden yakýn coðrafyada kaldýk.

Vakýf Þirketi Krizde Ne Yapar?
CAHÝT KÖSE

Türkiye'nin bankalarý geçmiþ krizlerden çok büyük dersler almýþtý. Kriz dolayýsýyla

kimi bankalarýn vaktinden önce kredilerini geri istemesi, yeni kredi vermemesi, nakit-

lerini hazine kaðýtlarýna yatýrmalarý, uzun vadeli sanayi riskini almak istememeleri

gibi olaylar yaþadýk. Bunlarýn hepsi geçmiþten alýnan derslerden dolayýydý. Hükümet

hýzlý bir þekilde devreye girerek bankalarýn bu tip davranýþ biçimlerini kýsýtlayýcý ve

onlarý rahatlatýcý bazý tedbirler aldý. Merkez Bankasý ve Bankacýlýk Denetleme

Kurulu'nun takibi devreye girdi ve hükümet iyi bir koordinasyon saðladý. Kamu kuru-

luþlarý eskiden böyle bir koordinasyon içinde deðilken bu kez Baþbakan Yardýmcýsý

koordinasyonunda bütün kurumlarla sýk sýk toplantýlar yaptýk. ÝMKB'de daha önce

böyle bir koordinasyon görülmemiþti. Bürokratlar birbirini yakýndan tanýdý. Veri

alýþveriþinde bulunuldu. Bunun sonucunda gerek Merkez Bankasý gerek Hazine daha

rahat hareket etti. Ayrýca Sermaye Piyasasý Kurulu ile de þirketlerin bilanço yapýlarý

sýký takip altýna alýndý. Þirketler beklenmedik sorunlar yaþamasýnlar diye verileri

kamuoyuyla paylaþtýk. Bazý parametreleri devreye sokarak piyasadaki müþteri bazlý

hareketleri takip ettik. O dönem böyle bir çalýþmayla geçti. Þirketler finansman sýkýn-

týsýndan kurtulmaya baþladýktan sonra halka arz konusunu tekrar gündeme getirdik

ve halka arz seferberliði baþlattýk. 2009 sonlarýndaki kampanya ciddi bir ses getirdi.

Þirket sahiplerinin "Sermayeye ihtiyacým yok, niye halka açýlayým?" demesi ciddi bir

sorundu. Buna verdiðimiz cevap "Þirketinizi uzun vadeli kýlabilmek için halka açýl-

malýsýnýz" oldu. Görüþtüðümüz birçok iþadamýnýn hoþuna gitti. Borç ve öz varlýðý bir-

likte yönetebilmek lazým. Bunun da yolu sermaye piyasalarý.

Kriz Psikolojisi
HÜSEYÝN ERKAN
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aþan ihracat geliriyle otomotivin ardýndan ikinci
sektör oldu. Son iki yýlda iç pazar hazýr giyim
satýþýnýn yüzde 50'nin üzerinde artýþ göstermesiyle
güç kazanan sektör, toplam ihracatýnýn yüzde
80.4'ünü 27 AB ülkesine yaptý. Küresel piyasa
koþullarýndaki geliþmeler, yurtiçi üretim maliyet-
leri ve döviz kurunun seyri, hazýr giyim sektörünün

son yýllardaki ihracat performansýna etki eden en
önemli faktörler olarak sýralanýrken, 2011'de ara
mal ithalatýna getirilen ek vergiler tekstil sanayici-
lerini zorlayan bir etken oldu.

2011 yýlýnda, dünya çelik sektöründeki büyüme,
kriz kayýplarýnýn telafi edildiði 2010 yýlýna kýyasla

Güvensizliðin ortaya çýkmasý mali sistem unsurlarýnýn, þirketlerinin birbirine kredi vermeme-

si demek. Sistem kilitlenince devlet müdahale etmek zorunda kaldý ve büyük kurtarma paket-

leri hayata geçti. Bu sadece ABD'yle sýnýrlý deðildi. Ýskandinav emeklilik fonlarý da ABD mali

sistemine yatýrýmda bulundu. Globalleþmiþ bir piyasada sorun sadece ABD'nin olamazdý.

Türkiye'de 2001 krizinden sonra bankacýlýk sistemi BDDK tarafýndan yakýn takip altýna

alýndý ve sermaye yeterliliði ciddi biçimde yükseltildi. Dolayýsýyla krizde mali sektörde bir

çöküþ yaþanmadý. Hatta belki gereðinden fazla kendini kýstý. Sermaye yeterlilik oranlarýný

korumak ciddi bir kredi daralmasý doðurdu. Bu da özel sektörü vurdu. KOBÝ'ler geçmiþe

göre daha fazla kredi bulabilir hale geldiðinden en fazla onlar etkilendi. Yani krizin ilk

mekanizmasý kredi daralmasý þeklinde ortaya çýktý. Ýkinci mekanizma da özellikle ihracat

alanýnda talep daralmasý oldu. AB'den gelen talep ciddi biçimde daraldý. 2010'da büyümeyle

birlikte kredi daralmasý sona erdi. Uluslararasý karþýlaþtýrmalý analizlere bakýldýðýnda

Türkiye'nin 2010'da krizi en hýzlý atlatan ülkelerden biri olduðu görülüyor ama ayný zaman-

da 2009'da milli gelir açýsýndan en yüksek düþüþü yaþayan ülkelerden de biri. Türkiye ne olur-

sa olsun uluslararasý mali akýmlara hassas bir ekonomi. Belirli kýrýlganlýklarý var. 2000'li yýl-

larda Türkiye çok iyi büyüdü. Emek verimliliðinde de çok büyük bir artýþ yaþadý. Bunun

arkasýndaki en önemli dinamiklerden biri tarýmdaki istihdamýn azalmasý ve sanayi ve

hizmetlerdeki istihdamýn artmasý. Geleceðe bakýnca bu mekanizma uzun dönemli büyümeyi

tek baþýna saðlayabilir mi? Ýleri teknoloji içeren ürünlerin payýna baktýðýmýz zaman hala

yüzde 2-3 düzeyinde olduðunu görüyoruz ve bu çok düþük bir oran. Bu konudaki ilk muha-

tap da sanayiciler deðil, devlet ve Milli Eðitim Bakanlýðý. Çünkü sanayici eðitim sisteminden

çýkacak beþeri sermayeyi kullanacak. En önemli konu eðitim kalitesinin artýrýlmasý. Özellik-

le ilk ve orta öðretimde...

Güvensizlik ve Gelecek
ÝZAK ATÝYAS

Biz dünya ekonomisi açýsýndan çok önemli deðiliz. Ama ABD gibi

bir ekonomi çok ciddi büyüklükte. Bugün 56 trilyon dolarlýk dünya

ekonomisi içinde Amerikan ekonomisi 17 trilyon dolarlýk paya

sahip. Dolayýsýyla o hapþýrdýðý zaman, ilintili ekonomilerin yataða

düþmesi çok þaþýrtýcý deðil. ABD'nin önlemleri doðru, radikal ve

göreli olarak çabuktu. Önlemlerin bir kýsmý birtakým endüstrileri

korumaya yönelikti. Doðrudan yardýmlar yapýldý. Batamayacak

kadar büyük finansal firmalara yardým yapýldý. Önlemlerin bir

baþka kýsmý da parasal geniþleme, miktarsal geniþleme ve faizlerin

neredeyse sýfýra indirilmesi gibi makro ekonomik dengelere yöne-

len politikalardý. ABD'de likidite artýnca, yani Merkez Bankasý

dolar basýnca, bu para yalnýzca ABD'de kalmýyor, dünyaya yayýlý-

yor. Türkiye gibi ekonomiler bundan yararlandý. Buna mukabil

geliþmiþ ülkelerdeki faizler de sýfýra yaklaþtý. Uzun süre Avrupa

Merkez Bankasý da kýsa vadeli faizleri yüzde 1'de tuttu.

Geliþmekte olan ekonomilerin çoðu ise yabancý yatýrýma muhtaç

veya aç ve geliþmiþ ekonomilere göre daha iyi getiri saðlýyor.

Sonuçta geliþmiþ ekonomilerin tümü parasal geniþlemeye gitti. Bu

likiditenin bir bölümü geliþmekte olan ülkelere kaydý. Türkiye bu

anlamda avantaj elde etti. 2009-2011 arasýndaki büyümeye bu

durum katký saðladý.

ABD'nin Önlemleri
ERCAN KUMCU



Tekstil sürekli deðiþen bir sektör. Dünyada son yýllarda "fast fashion" denen bir moda

anlayýþý geliþti. Daha ucuz ve kolay alýnabilir, hýzlý tüketilen malzemelere talep var.

Türkiye bugüne kadarki birikimiyle bu talebe iyi cevap verdi. H&M, ZARA,

MANGO gibi firmalara hýzlý servis verebilen ülkeler arasýnda Türkiye'den iyisi yok.

Bu nedenle tek yapýlmasý gereken daha iyi ürünü daha hýzlý üretebilmek. Avrupa'daki

kriz azaldýkça tekstil sektörü daha da hýzlý büyüyecektir. Migiboy'daki istihdam son

beþ yýlda yüzde yüzden fazla arttý. Kahramanmaraþ ve Kýrklareli'nde iki iplik tesisi

alýp büyüttük. Ýtalya'da bir þirket kurduk. Ýtalya'ya kumaþ satýyoruz. Geçen yýl 23 ülke-

ye ihracat yaptýk. Mümkün olduðunca katma deðerli ürün yapýyoruz. Ayný zamanda

Ýhracatçýlar Birliði yönetim kurulundayým. Türkiye'nin kumaþ ihracatý 8 milyar dolar,

konfeksiyon ihracatý ise 15 milyar dolar civarýnda. 2023 için tekstil sektörü hedefi 70

milyar dolar. Bunun gerçekleþeceðine inanýyorum. Rekabet konusunda Türk sanayii-

nin ciddi teknolojik yatýrým yaptýðýný görüyorum ama teknik tekstilde eksikler var.

Uçaklarda kullanýlan malzemelerden, yanmaz ürünlere kadar geniþleyen bir alan. En

alt segmentte en fazla tüketilen ürün vardýr ama en ucuzudur. Yukarý doðru gittikçe

fiyat artar. Biz en yukarýlara gitmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Sanayi

büyümeli ve bu ülkede sanayinin büyümesi için gereken neyse onlar yapýlmalý.

Tekstilde Yeni Segmentler
VEHBÝ CANPOLAT
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2008 yýlýndaki kriz bir kere daha bütün dünyaya, ekonomisi sanayi üretimine dayan-

mayan ülkelerin gerçek bir ekonomiye sahip olmadýðýný gösterdi. Türkiye bu konu-

da önceden beri attýðý adýmlarla sanayiye önem verdiði için üretime dayalý bir

ekonomiye sahip olmasýnýn faydalarýný gördü. Avrupa'da bazý ülkelerin özellikle

Yunanistan'ýn sýnai üretime dayanmayan ekonomiye sahip olmasý yönetim prob-

lemleriyle de birleþince içinden çýkýlmaz bir hal aldý. Sanayinin yanýnda siyasi

istikrara da sahip olmak, makro ekonomik dengeleri iyi kurmak lazým ama sanayi

yoksa diðerleri ülkeye gerçek bir ekonomi saðlamýyor. Türkiye dýþa açýk bir ekono-

mi ve ihracatýnýn yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluþturuyor. Ýhracatýnýn yarýsý Avrupa

Birliði ülkelerine olduðu için sanayi ürünleri de AB standartlarý ve kalitesinde. Bu

da yeterli deðil. Türkiye düþük teknolojili ürünlerden, üretim yöntemlerinden ve

ihracattan, orta teknolojili ürünlere, üretim yöntemlerine ve ihracata yönelmiþ

durumda. Henüz ileri teknoloji ürünleri, üretim yöntemlerinin toplam ihracattaki

payý yüzde 5 seviyesinde. Artýk buna odaklanmak gerekiyor. 2008 ekonomik

krizinde Türkiye sanayii çok iyi bir sýnav verdi. Ýhracat pazarlarý çeþitlendi. Sanayi

ürünleri Afrika'ya, Ortadoðu'ya, Asya ülkelerine de gönderilmeye baþlandý. 2002'de

36 milyar dolar olan ihracat 2012'de 142,5 milyar dolar seviyesine ulaþtý. Yýlda 142,5

milyar dolarlýk ihracat yapýlýyor ve bunun yüzde 95'i sanayi ürünleri. Türkiye'nin

ekonomik krizden büyüyerek çýkan ilk üçe girip en hýzlý büyüyen ülkelerden biri

olmasýnda sanayinin katkýsý büyük. 2010 ve 2011'deki büyüme iç pazara odaklýyken

2012'deki büyüme daha çok ihracata odaklý ve yine sanayiye dayalý. Bunun için

Türkiye, orta ve ileri teknolojili ürünlerde Avrasya'nýn üretim merkezi haline

getirme vizyonuyla hareket ediyor. Sanayiini bu vizyona uygun bir þekilde yapý-

landýrýyor. Bu baþlýk altýnda, otomotiv, kimya, demir-çelik, tekstil, ilaç ve benzeri

sektörler için strateji belgeleri hazýrlýyoruz. Firmalar bazýnda da bu yönde bir

yeniden yapýlanma ve dönüþüm saðlanmasý gerekiyor. Bunun için firmalar

düzeyinde ve proje bazýnda Ar-Ge destek ve teþvikleriyle teknolojik kabiliyeti

artýran destek mekanizmalar harekete geçirdik. Sanayinin dönüþümünü saðlamaya

yönelik 27 eylem planý hazýrlandý. Akýl terinin alýn terinin önüne geçtiði bu

dönemde araþtýrma merkezleri kurmak, sanayi kuruluþlarýnýn Ar-Ge'ye ve üniver-

sitelerle iþbirliðine önem vermeleri gerekli. Hastalanýnca nasýl doktora gidiyorsak

rekabet gücünün azalmasýna karþý da akademiye baþvurmamýz gerekiyor. Ýnsan kay-

naklarý kalitesinin artýrýlmasý da eðitim sistemiyle yakýndan iliþkili. Ýlkokuldan

üniversiteye kadar insan kalitesinin bu vizyona uygun þekilde bilgi ekonomisiyle

uyumlu güçlenmesi gerekli. Önümüzdeki süreçte bütün üniversiteleri giriþimcilik ve

yenilikçilik endeksine göre sýralayacaðýz. 

Ekonomiyi Büyüten Sanayi
NÝHAT ERGÜN
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önemli ölçüde yavaþlayarak yüzde 6.8 seviyesinde
gerçekleþti. Türk çelik sektöründe ise yüzde 17
oranýnda büyüme kaydedildi. Ekonomisindeki
büyümenin iki misline yakýn bu büyüme oraný,
Türkiye'yi dünyanýn en büyük otuz üreticisi arasýna
sokarken, üretimini en hýzlý arttýran ülke olmasýný
da saðladý. Sektördeki toplam nihai mamul üreti-
mi de yüzde 21.5 artýþla 31.94 milyon tona yük-
seldi, ham çelik üretimi 34.1 milyon tonla rekor

seviyeye ulaþtý ve Türkiye Çin, Hindistan ve Güney
Kore'nin ardýndan, kriz öncesi üretim seviyesinin
üzerine çýkan dördüncü ülke oldu.  

Dünya ekonomisindeki belirsizliklere, bazý Ortadoðu
ülkelerinde devam eden sosyal problemlere ve özel-
likle euro bölgesindeki ülkelerde derinleþen kamu
borç krizine raðmen 2011'de Türkiye ekonomisi,
yüksek büyüme hýzýný yakaladýðý bir yýl yaþadý.

Royal Conta 1978 yýlýnda faaliyete baþladý. 1980 yýlýnda Otoyol ve TOFAÞ'a conta vererek

OEM imalatýna geçti. 1986 yýlýnda Otosan, Renault ve Karsan'ý portföyüne ekledi. Birçok fir-

manýn tek imalatçýsý oldu. 1988'de Hollanda hükümetinin davetlisi olarak RTV fuarýna

katýldý. Bu sayede dünya çapýnda bir conta firmasýna fason üretim yapma imkaný doðdu. 5500

metrekare kapalý alanda yüzde 60'ýný ihraç ettiði üretimini sürdürüyor. Ýhracatýn en büyük

bölümü Almanya baþta olmak üzere 16 AB ülkesine yapýlýyor. 2008 krizinde iç pazarda büyük

bir düþüþ yaþadýk. Bu düþüþ kapasite azalmasýný getirdi. O zamaný personel eðitimi ve bir-

takým iyileþtirme çalýþmalarýyla deðerlendirdik. Otomotivdeki talep düþüþ münferit kul-

lanýcýlarýn tasarrufunu getirdi. Parça deðiþimi azaldý. Prensip olarak kredi kullanmamayý

hedefleyen Royal Conta, bu sayede hayati bir sorun yaþamadý ama planlanmýþ yatýrýmlar

ertelendi. Sabit harcamalar dýþýnda özenli davranarak zaman geçirdik. Personelin büyük

bölümü kalifiye olduðu için elemanlarý daðýtmamýz söz konusu olmadý. Müþterimiz olan

yabancý firmalar bizden aldýklarý fason ürünleri daha çok servis firmalarý kanalýyla tüm

dünyaya pazarladýðýndan düþüþ yaþanmayan diðer pazarlarýn varlýðý þansýmýz oldu. Ýhra-

catýmýz 2007-2011 döneminde her yýl yüzde 20, yüzde 25 artýþ gösterdi. Ürünlerimiz doðru-

dan otomotive gidiyor olsa, büyük oranda menfi etkilenirdik. Ýç piyasadaki talep düþüþü ise

2008'deki boyutlarda olmamakla birlikte devam ediyor. Yeni nesil araçlarda kullanýlan ham-

maddeyi ithal ediyoruz. Ýster istemez bizim maliyetimizi yükseltiyor ve yurt dýþý rekabet

gücümüzü zayýflatýyor. Bu nedenle bu malzemeyi kendi bünyemizde imal etmek için yola

çýkýp, Ar-Ge çalýþmalarýna baþladýk. Belli bir noktaya gelmiþ durumdayýz. Bunu

baþardýðýmýzda fiyat avantajý ve ihracat olanaðý doðacak.

Royal Conta'nýn Kriz Deneyimi
ASIM PEKMEZCÝ
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Arap Baharý'nýn Sonuçlarý
2011 baþýnda Tunus'ta patlak veren, daha sonra
diðer Kuzey Afrika ülkeleriyle Ortadoðu'ya yayýlan,
Libya'da iç savaþa dönüþen ve NATO'nun silahlý
müdahalesiyle sonuçlanan yönetim karþýtý halk
ayaklanmalarý en çok bölgede faaliyet gösteren
Türk inþaat þirketlerini etkiledi. Birleþmiþ Milletler
Güvenlik Konseyi kararýyla Libya'ya yapýlan askeri
operasyon, müteahhitlik firmalarýnýn yarým kalan
projelerini belirsizliðe sürükledi. Ýlgili sektör ve
kamu kuruluþlarýný bir dizi önlem almaya iten
geliþmeler sonrasýnda, dýþ ticarette önemli bir payý
bulunan bölgeyle iliþkiler tekrar baþladý. 

Arap Baharý'nýn küresel ekonomik krizin yaþandýðý
döneme denk gelmesi, Batý dünyasýnýn müdahale ve
nüfuzunu oldukça zayýflattý. Bu fýrsatý deðerlendiren
Türkiye'nin Mýsýr, Libya ve Tunus'a gerçekleþtirdiði
ihracat, 2012'de yüzde 53,5 artýþ gösterdi. Böylece
Arap Baharý'ndan etkilenen ülkelerde yaþanan
kayýp, taþlarýn yerine oturmasýyla normale döndü. 

Bu süreçte söz konusu ülkelerin demokratik
kazanýmlar elde etmesi beklentisi yayýlýrken,
dünyayla entegrasyonlarý da normalleþme kriterine
baðlandý. 



2000 sonrasý dünya ekonomisine baktýðýmýzda, finansal kazançlarý düþmeye

baþlamýþ olan sanayi faaliyetlerinin azalan gelirlerini ikameye dayalý bir sistem

geliþtirildiðini görüyoruz. ABD ve AB'deki reel üretim Asya'daki ucuz iþgücü ve seri

üretimine dayalý üretime kaydý. Bu sistem içinde sanayi sonrasý postmodern hizmet

toplumu sanayisizleþmeyi edebiyat, felsefe ve müziðe yansýtmýþ, tasarým, fikri

mülkiyet haklarý ve daha çok finansal geniþlemeye dayalý bir kapitalizm ön plana

çýktý. Bu sistemde dünya ekonomisi bir kumarhane kapitalizmine dönüþtü. Her bir

dolarlýk sanayi üretimine tekabül eden 25-30 dolarlýk aktivite ortaya çýktý. Bunlar

köpük dediðimiz, þiþkinleþmiþ reel

deðerlerden kopan sanal deðerler oldu.

2008 krizinde þöyle bir manzarayla

karþýlaþtýk: ABD'de Wall Street'in o dâhi

finansal yatýrýmcýlarý aþýrý risk alýp

finansal varlýklarý harmanlayarak yeni

varlýklar elde etti. O harmanlaþmýþ var-

lýklar baþka tür varlýklarla tekrar har-

manlandý ve finansal türevler elde et-

meye baþladý, amip gibi çoðaldýlar. Kuralsýzlaþtýrýlmýþ piyasaya finansallaþma dendi.

2007'de bir Fransýz bankasý ilk uyarýyý yaptý ve "ABD kaynaklý varlýklar arasýnda

vasýfsýz konut kredileri var. Geri dönüþü riskli" deyip bilançosuna sokmadý. Ýlk kývýl-

cým buydu. Mart ayýnda Bear Stearns iflas etti. Martin Wolf Financial Times'taki

köþesinde "Bugün dünya küreselleþme hayalinin sona erdiði gündür. Serbest küre-

selleþme dünya kapitalist finans pazarlarýna Amerikan Federal Rezerv Sistemi

yasaya aykýrý olarak müdahale etmiþtir. Bu küreselleþme ruhuna aykýrýdýr. Serbest

rekabetçi küreselleþme ideali son bulmuþtur" diye hiciv dolu bir yazý yazdý. Bu nok-

tadan sonra dolu dizgin bir panik havasý baþladý ve trilyonlarca dolarlýk deðer

taþýyan kaðýtlarýn aslýnda bir köpük olduðu sözü yaygýnlaþtý. ABD emeklilik fon-

larýný idare eden þirket rehabilite edildi. Para basmaya "miktar yumuþamasý" adý

takýldý ki, piyasa oyuncularý rahatsýzlýk duymasýn. Yapýlmasý gereken þeyler vardý

fakat piyasalarý rahatsýz etmeden yapýlmalýydý. Kimse saf deðildi fakat herkes bu sis-

temden para kazanýyordu. Bu devlet müdahalesinin artmasý, devlet yardýmlarýnýn

çoðalmasý, kurtarma ve canlandýrma operasyonlarý, trilyonlarca dolarlýk müda-

haleler þunu sordurdu: Bir devlet kapitalizmi mi var yoksa sosyalizme mi gidiyoruz?

2000'li yýllarýn dünya ekonomisinde böyle bir sorun çýktý. ABD ticaret açýðý veriyor,

bunu karþýlamak için hazine kaðýdý ve dolar çýkartýyor. Bu finansal çorbanýn varlýk-

larýný da ihraç ediyor. Türkiye gibi ülkeler de bunlar aracýlýðýyla kendi dýþ ticaret

açýðýný finanse ediyor. Bu mallar satýlamaz hale gelince dünya ticareti bir anda

týkanýverdi. Toksik varlýklar karþýlýðýnda mal satýlamaz hale geldi. Dolayýsýyla

Türkiye'ye de sýcak para akýný durdu. Türkiye çok yüksek dýþ ticaret açýðý vermekte,

ucuz ithalatla makine teçhizatýný yeniliyordu. Yurt dýþýndan ithal ettiði doðal gazý,

petrolü, makine teçhizatýný, ara mallarý, çipleri, yongalarý finanse edemediði için

Türkiye de üretim yapamaz hale geldi. Çünkü Türkiye'nin üretim yapýsý ucuz kredi

ve sýcak paraya aþýrý baðýmlý hale gelmiþti. Israrla Türk sanayiinin yapýsýna iliþkin

ciddi bir tahribat diye vurguladýðým olgu budur. Ara malý ithalatý en tahripkâr itha-

lat biçimi olarak karþýmýza çýkýyor. 2009 boyunca dünyaya saçýlan kurtarma operas-

yonlarý 2010'da ikinci bir finansallaþma dalgasý baþlattý. Ortalýða saçýlan taze sýcak

para Türkiye gibi yükselen piyasa ekonomilerine akmaya baþladý. Türkiye yüksek

miktarda spekülatif portföy yatýrýmý ve kýsa vadeli sýcak para çekti. Merkez Bankasý

2010'un Kasým ayýnda finansal istikrarý

tehlikede görüp uyarýda bulundu fakat

önüne geçemedi. Böylelikle cari iþlem

açýðý tekrar 70 milyar dolara fýrladý. Ayný

2008 öncesinde olduðu gibi ithalat

finansmanýna dayalý bir büyüme yaþadýk.

Bunu sürdüremediði noktada Türkiye

ekonomisi tekrar bir durgunluða girecek.

IMF de yýllardýr söylediðimiz bir olguyu

ilk defa kabul etti. Türkiye yurt dýþýndan sermaye giriþi oldukça büyüyen, sermaye

giriþi yavaþladýðýnda durgunluða itilen bir ekonomi. Krizin göreceli olarak çabuk

atlatýldýðý imajý yayýldýktan sonra 2012'nin ilk çeyreðinde yüzde 3.2'lik, çok kuþkulu

bir büyüme rakamý yakalandý. Bu göreceli durgunluk dünya finans hacminin Avrupa

kaynaklý bir krize girmesinden kaynaklansa da yumuþak mý, sert mi olacak bilmi-

yoruz ama bir iniþ olacaðý kesin. Büyümenin niteliði deðiþmedikçe, ben bunu bir

sanal büyüme, saman alevi veya aþýrý riskli bir konjonktür olarak nitelendirmeyi

sürdüreceðim. Acilen Türkiye koþullarýna uygun bir sanayileþme modeli kurmamýz

gerekiyor. Bu modelin Türkiye'nin coðrafyasýna uygun, eðitime, Ar-Ge'ye önem

veren, teknolojik kazanýmlarla desteklenmiþ þekilde kurgulanmasý gerekiyor. Bunda

kamuya da özel sektöre de önemli görevler düþüyor. Ýþbirliði içinde bölgesel yeni

cazibe merkezleri yaratmak gerekiyor. Bursa-Kocaeli hattýna sýkýþmýþ sanayinin

bölgesel eþitsizlikleri de azaltmak amacýyla Anadolu sathýna yayýlmasý, yeni sanayi

merkezleri kurulmasý, daha yüksek eðitimli ve teknolojili bir iþgücü yaratýlmasý

gerekiyor. Sanayi Strateji Belgesi bu açýdan olumlu bir adým. Bunun hýzla hayata

geçirilmesini umut ediyorum.

275Bugün ve Gelecek

Hakikat ve Eleþtiri 
ERÝNÇ YELDAN



Yatýrým Ortamý ve Ýmalat Sanayii
Yatýrým ortamýný iyileþtirmek amacýyla kurulan,
Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme Koordinasyon Kurulu
(YOÝKK), birçok yeni düzenlemeyi uygulamaya
geçirerek sektörün yeni itici gücü oldu. Türkiye'de
yatýrým yapan yabancý yatýrýmcý ile yerli yatýrýmcý
arasýndaki farkýn ortadan kaldýrýlmasýyla ulus-
lararasý sermayeli þirketlerin tüzel kiþiliðinin Türk
olarak kabul edilmesi bu çabanýn ilk iþaretiydi.
Ýmalat sektörüne milyar dolarlarca uluslararasý
doðrudan yatýrým gelmesiyle uygulamanýn
meyveleri alýndý. 2007-2012 arasýnda imalat sek-
töründe iki bini aþkýn uluslararasý sermayeli yeni
þirket kuruldu.
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Özel sektör olarak ekonominin aynasýyýz. Bu nedenle ekonomide çekilen sýkýntýlarý

ve acýlarý en iyi biz biliriz. 2009'da dünya ekonomileri ortalama yüzde 5 küçüldü. 182

ülkeden 183'ünde ekonomi daralma yaþandý. 27 milyon kiþi iþini kaybetti. Dünya

herkesi bu kadar derinden etkileyen bir krizle sarsýldý. Dünya ekonomisine entegre

olan Türkiye de doðal olarak bu krizden etkilendi. Ekonomi 125 milyar dolar kayba

uðradý. Ýþsiz sayýsý 1 milyon 100 bin kiþi arttý. 2009 yýlý baþýnda hep potansiyelimize

vurgu yaptýk. Çaresizliðe, ümitsizliðe, karamsarlýða kapýlmayalým dedik. Türkiye

ekonomisinin dinamizmi üretim ve tüketim gücünden gelir dedik. Milli Gelir'in yak-

laþýk yüzde 70'ini oluþturan, yurt içi tüketimi canlý tutulursa krizin etkileri hafifler

dedik. Ve bu hedefler doðrultusunda çalýþtýk. 81 ilde "Kriz varsa Çare de Var" kam-

panyasýný hayata geçirdik. Bir ve beraber olarak krize meydan okuduk. "Evini

Yenile Türkiye" kampanyasýyla bankalarý, reel sektörü ve tüketicileri buluþturduk.

Böylece krizin getirdiði kýsýr döngüyü el birliði ile kýrdýk. Üreticiye ve tüketiciye

moral verdik. Alýnan tedbirler ve bütün bu çabalar sayesinde ülkemiz krizden çok

hýzlý bir þekilde çýktý. Daha sonra da önemli baþarýlara, önemli rekorlara imza attýk.

Ýmalat sanayi üretimimiz, yatýrýmlarýmýz ve kayýtlý istihdamýmýz tarihi zirveye ulaþtý.

2011 yýlýnda özel sektör olarak çalýþan sayýmýzý 1 milyon 300 bin kiþi artýrdýk ve tari-

hi bir rekor kýrdýk. Faal iþyeri sayýsý 109 bin artýþla 1 milyon 398 bine ulaþtý. Özel sek-

törün makine ve teçhizat yatýrýmlarý reel olarak yüzde 25 büyüdü ve 128 milyar lirayý

geçti. Ýhracat yapan üye sayýmýz yüzde 8 artarak 54 bine, yaptýðýmýz ihracat yüzde

18 artarak 135 milyar dolara ulaþtý. Bu rakamlarýn hepsi tarihi rekor seviyeleridir.

Bizler kendimize güveniyoruz. Yeter ki önümüz açýlmaya devam etsin. Ýþ ve aþ

saðlamayý, yatýrým yapmayý sürdüreceðiz. Avrupa yerinde sayarken biz koþmaya

devam edeceðiz. Önümüze milletçe herkesin benimsediði hedefleri hep beraber

koyduk. 2023 vizyonumuz siyasetin de, toplumun da, ortak hedefi haline geldi.

2023'e yönelik vizyon belirlemeleri hepimizin motivasyonunu artýrmaktadýr. Özel

sektör olarak bizler son on yýldaki gibi daha fazla çalýþacaðýmýza, daha fazla ürete-

ceðimize, daha fazla yatýrým ve istihdam saðlayacaðýmýza söz veriyoruz. Geçtiðimiz

on yýlda nasýl baþardýysak, emin olun ki, önümüzdeki on yýlda daha iyisini baþarýrýz.

Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Ýnsanlarýmýza inanýyoruz. Koyduðumuz hedef-

leri mutlaka yakalayacaðýmýza düþünüyoruz. Ama bir tek talebimiz var. O da rakip-

lerimizin üretim þartlarýnda, hangi imkanlar þartlarýnda üretiyorlarsa, o þartlarýn da

bize tanýnmasý. 

Elbirliðiyle 2023 Vizyonuna 
RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU



Büyümenin Lokomotifi Sanayi
2012 baþýnda sanayi üretim endeksi beklentilerin
üzerinde artarak 2005 yýlýndan beri kaydedilen en
yüksek seviyeye ulaþtý. Dünyanýn en hýzlý büyüyen
ekonomilerinden biri olan Türkiye'deki büyümenin
lokomotifi de yine sanayiydi. Sanayi kesimi bir kez
daha ülke ekonomisinden daha fazla oranda büyüy-
erek tüm sektörlere katký saðladý. 

Yapýsal reformlar gerçekleþtirmiþ ve makroeko-
nomik dengeleri saðlam bir ülke olarak yatýrýmcýlar
için güvenli liman özelliðini dünyanýn çalkantýlar
geçirdiði bir dönemde de sürdüren Türkiye, 2012'ye
özel sektör yatýrýmlarýný yüzde 23 artýrarak girdi.
Teþvik sistemini güncelleyen hükümet, cari açýðýn
azaltýlmasýný, bölgesel dengesizliklerin en aza
indirilmesini ve yüksek katma deðerli üretimi vur-
guladýðý politikalarýnda yeni teþvik sisteminin de
sonuç verdiðini kýsa vadede gördü. 2011 ortalarýn-
da yüzde 52'ye düþen ihracatýn ithalatý karþýlama
oraný, 2012 baþýnda yüzde 66'yý geçti. Artýk
sanayinin gündemi Ar-Ge, inovasyon, markalaþma
ve kayýt dýþýyla mücadele olacaktý.
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Bir arabanýn gidebileceði süratten daha hýzlý gitmesinin

her tarafýnda sorun yaratmasý gibi, büyümede ekono-

minin aþýrý körüklenmesi cari açýk ve fiyatlar açýsýndan

birçok negatif sonuç doðuruyor. Türkiye ekonomisi, çok

net bir hesap olmasa da yüzde 7'lerde kalkýnabilen bir

ülke. Ama o zaman cari açýk da yüzde 7'lere geliyor.

Yüzde 5 üzerinde büyüyen bir ekonominin cari açýk ver-

meden bunu yapabilmesi için yapýsal bazý deðiþiklikler

lazým. Bu da her iþi daha verimli yapmak demek. Bir

temizlikçinin binayý temizlemesinden, trafikte kaybedilen

saatlere kadar düzelmesi gereken çok þey var. Üretimde

de iþgücünün daha verimli kullanýlmasý, iþgücü eðitimi,

saðlýðý gibi konularda yapýlacak binlerce reform var. Suni

olarak ithalatý zorlaþtýrma önlemleri almak yanlýþ. Bu

deðiþim ancak reformlarýn devamýyla olur. Türkiye'de son

on yýlda çok iyi makro ekonomik reformlar yapýldý.

Reform sürecinin baþýnda finans bilgisi çok yüksek insan-

lar vardý. Finanstaki sýký disiplin de çok iyiydi. Fakat

Türkiye'nin büyüme politikalarý içinde ekonomistler ve bu

konudaki akademik çalýþmalar çok zayýf kaldý.

Ekonominin liderliðine ekonomistler deðil finansçýlar

hakim oldu. Örneðin ithal girdilerindeki yapýsal sorunun

çözümünde arz zincirleri denen bir konu var. Üretkenlik

nasýl düþüyor nasýl artýyor? Bu konularda doðru dürüst bir

çalýþma yapýlmadý. Reel ekonomiden sorumlu bakanýn

yanýna iþadamlarýný alýp dünyayý gezdirmesi iyi bir þey

ama bu yetersiz. Çünkü iþin entelektüel tabaný da yok.

Teknoloji bakanýmýz teknoloji seviyesinin artmasýnýn

Türkiye'nin sorunlarýna faydasý olacaðýný biliyor tabii;

ama ne incelikli bir çalýþma, ne de stratejik ve entelektüel

derinliðe rastlanmýyor. 

Bir Baþka Altyapý
Daha Var
REFÝK ERZAN



TÜÝK'in açýkladýðý 2012 yýlý Þubat ayý sanayi üre-
tim endeksi sonuçlarý bir yýl öncesine göre, maden-
cilik ve taþocakçýlýðý sektöründe yüzde 14,1,
imalat sanayiinde yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirmede de yüzde 12,7 artýþ görüldü.
Mal gruplarýna göre incelendiðinde, en yüksek
artýþ ise yüzde 11,5 ile enerji sektöründeydi. Onu
dayanýklý tüketim malý ve sermaye malý imalatý
izledi. Ýmalat sanayiinin alt sektörlerinde ise ilk
sýrayý ulaþým araçlarý aldý, bilgisayar, elektronik ve
optik ürünler de ardýndan geldi.

Hýzlý Büyümeye Fren
2007-2011 yýllarý arasýnda Türkiye ekonomisi reel
olarak yüzde 19 civarýnda büyüme kaydederken bu
kapsamýn yaklaþýk üçte biri imalat sanayii tarafýn-
dan gerçekleþtirildi. Ýmalat sanayii rekor seviye-
lerde uluslararasý doðrudan yatýrým çekerek ülke
ekonomisine önemli katký saðladý. Ýmalat sanayine
yýlda ortalama yaklaþýk 3 milyar dolar yatýrým ile
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YOÝKK, Türkiye'deki yatýrýmlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,

yatýrým ortamýnýn rekabet gücünü artýracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek

politika önerileri geliþtirmek, iþletme dönemi de dâhil olmak üzere yatýrýmýn her

safhasýnda, ulusal ve uluslararasý yatýrýmcýlarýn karþýlaþtýðý idari engellere çözüm

üretmek amacýný taþýmaktadýr. YOÝKK'in en önemli özelliði, yatýrým ortamýnýn

iyileþtirilmesi için reform sürecini sürekli ve güncel tutmasýdýr. Yani reformlar ve

düzenlemeler yapýlýp bir kenara çekilmiyor, tam tersine, hem iç hem de dýþ

geliþmeler sürekli takip ediliyor ve bu geliþmeler ýþýðýnda yeni düzenlemeler yapýlý-

yor. Türkiye bir yandan yatýrým ortamýný iyileþtirmek için reformlar yaparken, diðer

yandan da dönem dönem çeþitli teþvik programlarýný uygulamaya koydu. 2009 yýlýn-

da uygulamaya konulan teþvik programý daha da geniþlettirilerek 2012 yýlýnda yeni

bir teþvik sistemi olarak yatýrýmcýlarýn hizmetine sunuldu. Ayný þekilde 2008 yýlýnýn

ikinci yarýsýnda uygulamaya konulan Ar-Ge teþvikleri ile yatýrým ortamý daha da

cazip bir hale getirildi. Son olarak da yabancýlarýn Türkiye'de gayrimenkul ala-

bilmelerinin önündeki engelleri kaldýran ve bu amaçla mütekabiliyet ilkesinde

önemli mevzuat deðiþiklikleri yapýldý.  Son dönemde yatýrýmcýlar, gýda ve içecek

imalatý, kimyasal ürün ve ilaç imalatý, ana metal sanayii, petrokimya, metalik

olmayan mineral ürünler, bilgisayar ve elektrik-elektronik ürünlerin imalatý gibi

sektörlere yönelmektedirler. Amacýmýz daha çok istihdam ve daha çok katma deðer

oluþturacak, teknoloji transferi saðlayacak, ihracatýmýzý artýracak ve ithalatýmýzý

azaltacak sektörlere yatýrým çekerek Türkiye'nin ekonomik kalkýnmasý için ihtiyaç

duyulan yatýrýmlarýn ülkemize kazandýrýlmasýdýr. Türkiye'ye gelen uluslararasý

doðrudan yatýrýmlarýn büyük bir kýsmý Avrupa'dan gelmektedir. Ancak yatýrým kay-

naðýný çeþitlendirme stratejimizin bir sonucu olarak Avrupa dýþýndaki ülkelerden de

önemli yatýrýmlar gelmektedir. Bu ülkeler; Hindistan, Çin, Rusya, ABD, Japonya ve

Suudi Arabistan'dýr. Yatýrým kaynaðýný çeþitlendirme stratejimiz ile Avrupa'ya alter-

natif bulmaya çalýþmýyoruz, tam aksine Avrupa'ya ek olarak yatýrým çekerek ölçek

ekonomisini yakalamaya ve Avrupa'nýn krize girdiði dönemlerde Avrupa'dan kay-

naklanan riskleri asgari düzeye indirmeye çalýþýyoruz.

Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme
Koordinasyon Kurulu 
ÝLKER AYCI
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toplam 17,5 milyar dolarýn üzerinde uluslararasý
doðrudan yatýrým yapýldý.  Sektörün Türkiye'nin
toplamda çektiði uluslararasý doðrudan yatýrýmlar
içindeki payý da yüzde 11'den yüzde 25'e çýktý. 

Türkiye'nin geçmiþte yaþadýðý krizlerden ders
çýkardýðýný gösteren 2007-2012 dönemi, her
ölçekte bütçe ve mali disiplinin, rasyonel borç ve
kaynak yönetiminin, verimliliðin ve sürdürülebilir
büyümenin krizlere karþý direnç saðladýðýný göster-
di. Bu bilinçlenme giderek iþ hayatý kültürünün bir
parçasý haline gelmeye baþladý. 2011 sonunda
kamu borç stoðu ve bütçe açýðýnýn GSYH'ya
oranýnýn, Maastricht kriterlerini karþýlar hale
gelmesi, ekonomik büyümenin 2010'da yüzde 9,2,
2011'de yüzde 8,8 olmasý olumlu geliþmeler olarak

kayda geçti. 2012'de ise GSYH cari fiyatlarla
yüzde 9,2'lik artýþla 1 trilyon 416 milyar 798 mil-
yon lira olarak gerçekleþti. Kiþi baþýna düþen milli
gelir 18.927 TL (10.504 dolar) olarak hesaplandý.
2012'de ekonomide kaydedilen yýllýk büyüme ise
yüzde 2,1'de kaldý.

2012'de gözlemlenen en belirgin deðiþim, sanayi
sektöründeki büyüme oranýnýn negatife dönmesi
oldu. Üçüncü çeyrekte sanayi üretimi yüzde 1,4
artarak büyüme oranýna 0.4 puan katký yaptýysa
da yýlýn son çeyreðinde sýnai üretim yüzde 0,5
oranýnda azaldý. Ýç talepte uygulanan kontrollü
frenlemenin sonucu olarak özel tüketimin yüzde
0,5, özel kesim yatýrýmlarýnýn yüzde 4,9 oranýnda
azaldýðý 2012'de özel sektörün yatýrým ve tüketim

Ýhracatýn yüzde 90'ýndan fazlasýný oluþturan imalat sanayii, ekonomi içindeki payýnýn

ötesinde diðer sektörlere yaptýðý çarpan etkisinden dolayý da önemli. Dünya

ticaretinde tarýmla birlikte önemli bir aðýrlýða sahip. Dolayýsýyla Türkiye'nin kalkýn-

ma hedeflerine imalat sanayiini ihmal ederek ulaþmasý mümkün deðil. Ancak

geleneksel sektörlerin bir dönüþüm geçirmesi gerekiyor. Katma deðeri daha yüksek

daha fazla rekabet gücü olan sektörler oluþturmak gerekiyor. Ar-Ge ve inovasyon da

bu konunun kritik kavramlarý. Artýk bilgi ekonomisinden bahsediyoruz. Ýmalat

sanayii de bilgi tabanlý olmak durumunda. Türkiye geçtiðimiz on yýl içinde önemli bir

atýlým gerçekleþtirdi; ancak 2023 hedefleri çerçevesinde daha yapacak çok iþ var. Bu

çerçevede oluþturulan sanayi stratejisi dokümaný son derece önemli. Sektörel strate-

jiler ve girdi tedarik stratejisi çalýþmalarýnýn amacý daha rekabetçi bir sanayi yapýsý

oluþturmak. Geçmiþte milli gelire oranla 0.5 civarýnda olan Ar-Ge harcamalarý son

yýllarda 0.84'lere ulaþtý. Milli gelirin son on yýlda üç kattan fazla arttýðý düþünülürse,

büyüyen milli gelir içinde artan Ar-Ge payý olumlu görünebilir ama bu da yeterli

deðil. Bu oraný yüzde 3'lere kadar çýkarmak istiyor özel sektör ve kamudan birer

puanlýk katký olmasýný arzu ediyoruz. Bunun için özel sektörle ilgili öncelikli konu

uygun yatýrým ortamý oluþturmak. Türkiye'nin kalkýnma modeli çok net. Kamu

olarak bize düþen görev, gerçekten etkili bir düzenleyici altyapý oluþturmak. Temel

altyapý hizmetlerini ülke sathýnda saðlýklý bir þekilde geliþtirmek ve eðitime ciddi

yatýrým yapmak. Ýþ gücü piyasalarýný da iyi ayarladýktan sonra artýk gerisi özel sektöre

kalýyor. Bu yöndeki teþvik politikalarýnýn da iki ekseni var. Biri özel sektörü küresel

alamda rekabetçi hale getirmeye, diðeri ise bölgelerarasý dengesizlikleri gidermeye

dönük teþvikler. Türkiye'nin neresinde yapýlýrsa yapýlsýn bu yöndeki yatýrýmlara en

yüksek oranda teþvik veriyoruz. Çünkü Türkiye'yi küresel anlamda rekabetçi hale

getirecek, dýþ dengeyi iyileþtirecek, katma deðerini artýracak olan bu sektörler.

Ýmalat Sanayiinin 
Ekonomide Önemi  
CEVDET YILMAZ



harcamalarý daraldý. 2013'ün ilk çeyreðinden
itibaren hem iç talepte, hem de ekonomik
büyümede toparlanmasý beklenen ekonominin
hedef büyüme oraný yüzde 4 olarak dillendirilirken,
en büyük güce sahip Almanya da dahil olmak
üzere, AB ülkeleri krizi atlatamamýþ görünüyordu.

Son Beþ Yýl 
Türkiye ekonomisi son beþ yýlda tarým, gýda ve
tekstile dayalý, geleneksel emek yoðun ihracat
yapýsýndan otomotiv, makine ve elektronik ürünler
gibi nispeten ileri teknolojili ürünlerin ihracatçýsý
haline geldi. Ancak genel olarak ihracata yönelik
sanayici standart teknolojileri kullanýyor ve buna
dayalý olarak düþük maliyet temelinde rekabet
ediyor. Makine ve otomotiv gibi orta derece
teknoloji içeren ürünlerin ihracatta ön plana çýk-
masý olumlu bir geliþme sayýlsa da ileri teknolojiye
geçiþ saðlanamadýðýndan Türkiye'nin uluslararasý
ticaret ve küresel ekonomideki konumunda sýçra-
ma kaydedilemiyor. Uygulanan kur ve teþvik poli-
tikalarý mevcut konumun korumasýný saðlarken,
2010'lu yýllarda sanayiden beklenen atýlým
teknoloji kullanýmýnda bir üst lige çýkmak.

Kriz döneminde yatýrýmlarda temkinli davranýp
iþletme sermayesi yönetimine önem veren Türkiye
sanayii, klasikleþmiþ reflekslerini devreye sokarak
önlem alýrken hükümet politikalarýnýn da
desteðiyle büyük dalgalanmalarla baþ edebildiðini
gördü. Marka deðerini rekabet gücünü artýran bir
etken olarak görmeye baþlayan ve uluslararasý
marka satýn almalarýna yönelen giriþimci örnek-
leri, artýk ihracat rekabetini pazar rekabetine
dönüþtürmekten bahsediyor. Giderek ürünün
üretildiði tesis ve ülkenin önemini kaybettiði küre-
sel pazarlarda, üretim yeri çeþitlendirmesine de
tanýk olunuyor. Maliyet ve servis düzeyi optimi-
zasyonu, yakýn gelecekte bu yönde yeniden yapýlan-
malar olmasýný gerekli kýlýyor. 

Koç Grubu'nun en önemli pazarý Batý Avrupa. Özellikle de Almanya, Fransa ve Ýngiltere. Bu

pazarda çok ciddi bir daralma yaþadýk. Türkiye izafi olarak saðlam bir finansal ve bankacýlýk sek-

törüne sahip olduðundan dolayý bu süreci firmalar iyi yönetti ve hükümet de çok yardým etti.

Böylece tüketici güveni fazla sarsýlmadý. Ýnsanlar para harcamaya, tüketmeye devam etti. Biz de

tasarrufa çok önem verdik ve açýk pozisyonlarýmýzý gün gün, saat saat takip ederek esnek üre-

tim yapýsýyla iþin üstesinden gelmeye çalýþtýk. AB pazarý daralýnca, pazar çeþitlendirmesi yap-

mamýz gerekti. Örneðin Arçelik, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük beyaz eþya þirketi

Defy'ý satýn aldý. Böylece hem Afrika'da büyük bir pazar hem de iþ yapma imkaný saðladý.

Arçelik kendi teknolojisini üreten, cirosunun yüzde 2'sini Ar-Ge'ye ayýran, Pakistan ve

Endonezya'da yeni pazar arayýþlarýnda olan bir þirket. Avrupa'nýn üçüncü , dünyanýn altýncý

büyük beyaz eþya þirketi konumunda. O yüzden devamlý yenilik yapmak, ürün geliþtirmek,

teknoloji yenilemek durumunda. Satýþ sonrasý servisi ve pazarlama aðý en büyük gücü. Muazzam

bir bayilik aðý var. 2009'da Ýngiltere'de ilginç bir geliþme oldu. Beko kendi alanýnda en çok pazar

payý kazanan firma oldu. Çünkü tüketici fiyat/kalite paritesine daha çok dikkat etmeye baþladý.

Beko'nun Ýngiltere'deki payý yüzde 17'ye yükseldi ki, Ýngiltere gibi açýk ve zor bir pazarda bu çok

büyük bir oran. Otomotivde ana firmalar bir ara çok bocaladý. ABD'de Ford herhangi bir kamu

desteði görmeden, kendi yaptýðý çalýþma ve reformlarla özellikle Kuzey Amerika pazarýnda ciddi

bir geri dönüþ yaþadý. Uzun süre kapalý ekonomide çalýþmaya alýþmýþ, elinde yeterli ürün

olmayan ve Ýtalya ölçeðinde kalmýþ Fiat ise Chrysler'i satýn aldý. Þimdi nerdeyse Chrysler Fiat'ý

taþýr duruma geldi. Bu iki ortaðýmýzýn da üretim merkezlerinin Gölcük'teki Ford Otosan fab-

rikasý ve Bursa'daki Tofaþ olmasý ayrýca gurur verici. Otomotiv ihracatýmýzýn yüzde 90'ý da Ford

ve Fiat'a gidiyor. Otosan çok ciddi yatýrýmlar yapýyor. Yeni bir Ford kamyon Cargo projesi var.

Transit Connect tekrar yenilendi. Bir motor yatýrýmýmýz var. Transit Connect'in ABD'ye de ihraç

edilmeye baþlanmasý muazzam bir hadise. Bir de küçük bir minicargo üzerinde çalýþmaya baþ-

landý. Önümüzdeki on yýl içinde Otosan'ýn bir buçuk milyar dolarlýk yatýrýmý olacak. Tofaþ'ta da

Doblo'nun yeni bir yatýrýmý var. Grup içinde Tofaþ, Otosan, Arçelik, Tüpraþ ve enerji grubu

bankayla birlikte kârýn yüzde 80-90'ýný yaratýyor. Dolayýsýyla imalat þirketleri bizim için çok

önemli. Türkiye'nin dünyanýn 16. ekonomisi olduðunu, 2023'de ilk ona gireceðini söylüyoruz.

Diðer taraftan insani geliþmiþlik endeksine baktýðýmýz zaman ekonomisine oranla çok düþük

seviyede olduðunu görüyoruz. Bu büyük bir paradoks. Bu deðiþmedikçe kaçýncý büyük ekonomi

olursak olalým bir yere varamayýz. Bu da tabii eðitimden geçiyor. Bu konuda da elimizden geleni

yapmalýyýz.
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Koç Grubu'nda Kriz Bilançosu
MUSTAFA V. KOÇ



60. Yýlda ÝSO'nun Misyonu 
2012'de Türkiye imalat sanayi sektöründe üretilen
toplam katma deðerin yaklaþýk yüzde 40'ý ÝSO
üyesi kuruluþlarýn eseri. ÝSO üyeleri Türkiye imalat
sanayindeki toplam çalýþan sayýsýnýn yüzde 15,5'ini
istihdam ederken, Türkiye'nin toplam ihracatýnýn
yaklaþýk yüzde 35'ini de ÝSO üyeleri saðlýyor. 2012
yýlý 500 büyük sanayi kuruluþunun yaklaþýk yüzde
40'ýný da ÝSO üyesi kuruluþlar oluþturdu.  

Temel amacý, üyelerinin ve Türk sanayisinin mev-
cut veya gelecekteki ihtiyaçlarýný bilgilendirme,
eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri aracýlýðýyla
karþýlayarak, Türk sanayi ve ekonomisinin ulus-
lararasý rekabet gücünün artmasýna ve ülke kalkýn-
masýna katkýda bulunmak olan ÝSO, bu anlayýþla,
dinamizmi ve deðiþimi içinde barýndýran, hizmet-
lerini her gün yenilemeye ve geliþtirmeye çalýþan
bir sivil toplum kuruluþu olarak varlýðýný ve etkisi-
ni sürdürüyor. Ýstanbul Sanayi Odasý, Türk sanayii-
nin genelinde yenilikçiliði, Ar-Ge uygulamalarýný,
üretim ve teknoloji geliþtirmeyi özendirip üyeleri-
nin kalite ve teknolojiye yönelik ihtiyaçlarýna çö-
zümler üretmeye ve ulusal politikalara katký saðla-
maya devam ediyor. ÝSO, Sanayi-üniversite iþbir-
liði kapsamýnda sayýsýz çalýþmalar yaparak ve
Avrupa Birliði program ve fonlarýný yakýndan takip
ederek iþlevselliðini artýrmýþ durumda. 

Hýzla deðiþen dünyada, sivil toplum kuruluþlarýnýn
sosyal yaþama kattýðý artý deðerle etkinleþmesin-
den hareketle, baþta Ýstanbul Sanayi Odasý Vakfý
(ÝSOV), Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý
(TTGV), Ýktisadi Kalkýnma Vakfý (ÝKV) ve Ýstanbul
Kültür ve Sanat Vakfý (ÝKSV) olmak üzere birçok
dernek ve vakfýn kurulmasýnda da öncü rol
oynayan ÝSO, üyelerini doðrudan veya dolaylý
olarak ilgilendiren çeþitli ekonomik ve sosyal konu-
larda kapsamlý araþtýrmalar yapýyor. Ekonomik
göstergeler baþta olmak üzere ekonomi ve sanayiyi

Ülkemizin sanayileþme hamlesinde Ýstanbul'un ayrý ve özel bir yeri var. Aslýnda Anadolu'da

yetiþen, ülkemizin kuzeyinde, güneyinde geliþen bütün iþadamlarý, sonunda Ýstanbul'a yerleþir,

Ýstanbul'da büyük iþler yapmaya çalýþýr. Burasýnýn ayrý bir özelliði var bu anlamda. Sadece servis

endüstrisiyle geliþmemiz mümkün

deðil. 70 milyonun üzerinde nü-

fusumuz var. Avrupa ile Asya'nýn

arasýnda bulunuyoruz. Jeopolitik

konumumuz çok önemli ve sür-

dürülebilir kalkýnma, sürdürülebilir

geliþme de sanayisiz olmaz. Ýçinde

bulunduðumuz 21. yüzyýl bilgi çaðý.

Dolayýsýyla sanayiyi katma deðeri

yüksek teknoloji ve bilgiyle buluþ-

turmamýz lazým. Bunu biliyoruz.

Bunu yapamazsak, baþarýlý olamaz,

sürdürülebilirliði yakalayamayýz.

Türk sanayiinde önemli bir unsur

içinde yaþadýðýmýz dünyada yeni-

likçiliði, inovasyonu dolayýsýyla

katma deðeri yüksek ürünleri ürete-

bilmek, marka yaratabilmek.

Sanayimizin en önemli baþarý

unsurlarý ileride bunlar olacak.

Bunlarý tek baþýmýza yapamayýz.

Hükümetin bu konudaki desteði ve yol göstericiliði çok önemli. Dolayýsýyla son senelerde özellik-

le marka ve þimdi de teknoloji yaratma, teknoloji geliþtirmede yapýlan desteklerin hedefine ulaþa-

bilmesi için bu iklimi yaratmalarý lazým. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkýnma ve büyümeyi gerçek-

leþtirebilmesi, gelecek nesillere daha baþarýlý bir ülke býrakabilmesi için imalat sanayiinde katma

deðeri yüksek, teknolojik ürünlere ve marka yaratmaya yönelmesi gerekiyor. Bugüne kadar

Türkiye halkýnýn, çalýþanýnýn verimliliðinin yüksek olduðunu gördük. Çok çalýþkan, baþarý odaklý

bir toplumuz. Ýmalat sanayiindeki tecrübelerimizden gördüðümüz, iþçi ve iþverenin el ele

verdiðinde verimli olup çok baþarýlý iþler ortaya koyduðudur. Ýnanýyorum ki, yeni yüzyýlda, yeni

bakýþ açýlarýyla Türkiye yine baþarýlý olacak.

Ýstanbul ve Sanayi
GÜLER SABANCI
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2009'un baþýnda, kriz dolayýsýyla farklý taleplerin geldiði, "Hani nerede önlem paket-

leri?" denen dönemde, son derece planlý ve programlý, gereken yerlerde müdahale

ederek, devreye girerek, kesenin aðzýný açarak istihdam ve likiditeye yönelik önem-

li tedbirler aldýk. Bunlarýn meyvelerini de çok çabuk aldýk. AB ekonomisinin ken-

dini toparlayamadýðý, dünya ekonomisinin sallandýðý ortamda hükümetin aldýðý ted-

birler, gerek sanayinin dinamizmi gerekse iç pazarýn kuvvetli olmasý sayesinde

büyümeyi sürdürmemizi saðladý. 2010'da yüzde 9.2, 2011'de yüzde 8.5 oranýnda

büyüme elde ettik. 2012'nin ilk çeyreðinde elde edilen ihracat odaklý büyüme de son

derece önemli oldu. Türkiye artýk kriz kelimesinin çöpe atýldýðý bir ülke oldu.

Küreselleþmeyle beraber dünyanýn bir köy haline geldiði ortamda, Türkiye de

büyük oyuncularýndan biri olmuþ durumda. Küresel krizin ortasýnda, Kuzey Afrika

ve Ortadoðu'da yaþananlara raðmen Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kýrýyor.

Ýhracat yapmadýðýmýz pazar kalmadý. Kriz

yönetimini özel sektörün de öðrenmesi

gerekiyordu. Ciddi tecrübeler edindikten

sonra mutlaka verimli çalýþmayý öðrendi.

Bunlarýn yanýnda tabii ki krizin ciddi bir

maliyeti de oldu. Büyüyecekken küçülmek

zorunda kaldýk. Ýhracat artacakken eksilmek

zorunda kaldý. Ýþsizlik rakamlarý yüzde

16'lara kadar çýktý. Bunlar Türkiye'ye zaman

kaybettirdi. Ancak krizden fýrsat çýkartmayý

öðrenen bir toplum haline geldik.

Ýþadamýmýz bunu çok iyi öðrendi. Ortaya

çýkan bir finansal krizdi ama hiçbir finans

kuruluþuna müdahale etmeye bile gerek

olmadý. Merkez Bankasý ve BDDK da sürece

dahil oldu ve likidite konusunda önemli

finansman araçlarý devreye soktular. Döviz

piyasalarýnda iþlem yapma limitlerinden,

bankalarýn merkez bankasýndan kullanacaðý

döviz depolarýnýn vadelerine, munzam

karþýlýklarýn azaltýlarak bankalarýn özel sek-

töre kredi vermesinin saðlanmasýndan faiz oranlarýnýn düþürülmesi ve zorunlu

karþýlýklara kadar birçok önemli düzenleme yapýldý. Özel sektörün finansman

rahatlýðý için vergi ve primler konusunda da önemli düzenlemeler yaptýk. Varlýk

barýþýný çýkardýk. Yurtdýþýnda toplanan paralarý Türkiye'ye getirerek önemli bir kay-

nak transferi saðladýk. Hisse senetlerindeki stopaj sýfýra indirildi. Vergi borçlarý

yeniden yapýlandýrýldý, taksitlendirme imkaný getirildi. Yurt dýþýndan alýnan kredi-

lerdeki vergi yükleri azaltýldý. Birçok mal ve hizmet alýmýnda KDV indirimi uygu-

landý. KOSGEB ile ilgili çok önemli kanunlar çýkardýk. Ýhracat kredilerini uygula-

maya koyduk. Esnaf ve sanatkara uygulanan kredi plasman miktarýný ciddi bir þe-

kilde artýrdýk. Halk Bankasý'yla TOBB protokol yaparak nakdi ve gayri nakdi kredi-

ler konusunda bir havuz oluþturdu. Vergi ve SGK primi borçlarýnda yeniden yapý-

landýrma yapýldý. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleriyle ilgili inþaatlarda

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn verdiði kredilerin faiz oranlarý düþürüldü. Merkez

Bankasý'ndaki ihracat reeskont kredi limiti yükseltildi. Yapmýþ olduðumuz tüm

düzenlemeler tam bir koordinasyon içinde ve baþbakanýmýzýn baþkanlýðýnda yapýlan

aylýk toplantýlarla yürütüldü. Ekonomi Koordinasyon Kurulu sürekli dersini çalýþan

bir yapýdaydý. Sonuçta Türkiye böylesi bir küresel kriz ortamýndan hýzla sýyrýlma

imkanýna kavuþabildi. Þimdi 2023 hedefleri var. Cumhuriyetin yüzüncü kuruluþ

yýldönümünde Türkiye'yi farklý konumda görmeyi planlýyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi

2023'te bizim devraldýðýmýz þekilde deðil, kiþi

baþýna 25 bin dolar milli geliri olan, mümkün

olduðu kadar az borçlu olarak genç nesillere

sunmak. Ulaþýmda, iletiþimde, saðlýkta,

eðitimde yaptýðýmýz yatýrýmlarla, IMF bor-

cunu ödeyerek ve 80 yýlda gelen yabancý ser-

mayenin yedi katýndan fazlasýný getirerek

bunu yapabileceðimizi gösterdik. Türkiye'de

2002 yýlýnda toplam kamu borçlarý milli

gelirin yüzde 80'inene yakýn bir ülkeyken,

bugün küresel krizden önemli fýrsatlar

yakalayabilen bir ülke haline geldi. Bunun

için sanayicimizi kutluyorum. Bunlarý

hükümetin açtýðý yoldan giden özel sektör

gerçekleþtirdi. Türk sanayiinin çatý kuruluþu

olan Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn üyeleri önde

gelen sanayiciler olarak Anadolu sermayesi

ile bütünleþmiþ durumda. Türkiye'ye yeni

baþarý hikayeleri yazdýracak olan da gelecek-

le ilgili hesap, plan, program yapabilir hale

gelen Türk sanayicisi olacaktýr. 

Hükümet Ne Yaptý? 
ZAFER ÇAÐLAYAN
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ilgilendiren güncel bilgileri düzenli olarak
kamuoyu ile paylaþýyor. Sürekli yayýn organý
"Sanayi" dergisi ile Türk sanayicilerini ve
kamuoyunu gerek makro gerekse sektörel konu-
larda bilgilendiriyor.

Gelecek 
Türkiye ekonomisinin genç iþgücüne istihdam
yaratmasý ve refah düzeyini yükseltmesi için glo-
bal ölçekte maliyet bazlý rekabete dayalý, orta
teknolojili üretim sisteminden çýkmasý gerekli
görülüyor. Sürdürülebilir kalkýnma saðlayacak
ileri teknolojiye dayalý yüksek katma deðerli üre-
timin temellerinin atýlmasý, eðitim sisteminin buna
göre geliþtirilmesi ve mali kaynaklarýn artan oran-
da Ar-Ge çalýþmalarýna tahsis edilmesi üzerine
genel bir konsensüs oluþmuþ durumda. Orta gelir
tuzaðýna düþme tehlikesi gündemde olmayý
sürdürürken, Türkiye tüm toplumu kucaklayan bir
yaklaþým ve ülke çapýnda bir atýlým beklentisi
içinde.

Sanayinin teknoloji kapasitesinin yükselmesi bilim,
teknoloji, inovasyon, sýnai üretim alanlarýndaki
yeteneðini sistematik bir bütünlük içinde deðer-
lendirerek, ulusal bir politika ve strateji ortaya
koymakla mümkün olacak. Teknoloji transferi,
edinilen teknolojiyi anlayýp kullanabilme ve bir üst
düzeyde üretebilme, altyapýyý oluþturabilme ve
nihayet teknoloji ihracatýyla ilgili süreçlerin orga-
nizasyonu ancak yeni beceriler kazanmanýn sonucu
olabilir. 

150 yýlý aþkýn süredir kalkýnma mücadelesi veren
Türkiye'nin sanayileþme hamlesi yakýn geçmiþe
kadar çok parlak bir baþarý öyküsü sayýlmayabilir-
di. Sanayiyi keþfeden Türk giriþimcisi birçok
mucize gerçekleþtirerek dünya ölçeðinde önemli
baþarýlar kaydetti ama topyekûn sanayileþme
düzeyi hep arzu edilenin altýnda kaldý. Yine de
geleneksel üretim tekniklerinden gelip, el yorda-
mýyla, montaj yoluyla, küçük atölyelerle baþlayan
ve önce kendi kendine yetmeyi, sonra da dünyaya
açýlan bir Türkiye yaratmayý amaçlayan
sanayicimizin "Bu iþi baþarma" niyeti hiç deðiþme-
di. Bu niyet artýk meyvelerini veriyor. Son altmýþ

Türkiye'nin artýk herkesin kabullendiði bir 2023 vizyonu var

ve bu vizyonda bir hedefimiz var. Bu hedef dünyanýn en güçlü

on ekonomik ülkesi arasýnda olmak. Bu büyük bir hedef ve

altýný doldurabilecek farklý noktalar var. Sanayi, ihracat ve

eðitim baþta geliyor. Türkiye'nin 2023'e kadar olan sürede her

yýl hatýrý sayýlýr bir büyüme gerçekleþtirmesi gerekiyor. Sanayi

büyümenin ve hedefe ulaþmanýn en önemli aktörü olmaya

hazýr. Ama tek baþýna bu göreve hazýr olmasý yeterli deðil.

Sosyal dairenin de ayný titizlikle geliþmesi lazým. Kamu

bürokrasisi, siyaset, finans kesimi ve sanayiyi besleyecek

eðitim politikalarýnýn ciddiyet ve düzeyli þekilde yörüngeye

odaklanarak hareket etmesi gerekiyor. Türk sanayicisi 2023'e

hazýr ama bunu tek baþýna yapabilmesi mümkün deðil.

Türkiye'nin çözmek zorunda olduðu temel sorun büyümeyle

cari açýk arasýnda sýkýþýp kalma durumu. Belli bir büyüme

oraný yakalandýðý zaman cari açýk sendromu ile karþýlaþýlýyor

ve 2012 bunun çok net bir örneði oldu. Maalesef cari açýðý

çözmek için büyümeden fedakarlýk etme durumunda kaldýk.

Belli bir dinamizme alýþmýþ olan bir bünyede fren yapmak

kolay olmuyor. O nedenle Türkiye'nin ne yapýp edip cari açýk

sendromunu ortadan kaldýrmasý gerekiyor. 70 milyonu aþan

bir toplumda, üretimsiz, sanayisiz, çarklarý döndürmeden

toplumu mutlu etmek mümkün deðil. Türkiye stratejik sana-

yilere yönelmek durumunda ve mutlaka 2023 vizyonunu

gerçekleþtirmek zorunda.

2023 Vizyonu 
ERDAL BAHÇIVAN
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yýlda, büyük bir kýsmý Ýstanbul Sanayi Odasý üyesi
olan Türk sanayicisi, her þeye raðmen yoluna
devam etmenin sonuçlarýný Türkiye'nin güncel ko-
numundaki payýna bakarak görüyor. 

Hükümet politikalarýna, uluslararasý rekabetin zor
koþullarýna, darbelere, tarih boyu görülmemiþ þid-
detteki krizlere, ambargolara, savaþlara, teröre,
ekonomideki dalgalanmalara karþý koyup ayakta
kalan Türk sanayii, kimi zaman belki de her þeyin
anlamýný yitirdiði dönemler yaþamasýna raðmen,
hep bir ileri adým atmayý düþünen bir kitle oldu.
Küresel ekonomide yaþanan geliþmelerden tedirgin
olmasýna raðmen, ülke ekonomisi büyüme oraný ve
mali disipliniyle özellikle geliþmekte olan ülkeler
ve AB ekonomisinde ön plandaki yerini korudu.
Türk sanayicisi sahip olduðu giriþimcilik ruhunun
gücünü çoktan kanýtlamýþ durumda. Bu da gele-
ceðe her zamankinden de çok umutla bakmayý
saðlýyor.
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Ýktisat tarihinde, Türkiye gibi ülkelere, kalkýnma yarýþýna sonradan katýlan ülkeler

manasýnda "late-comers" deniyor. Türkiye tarihsel nedenlerle, siyasal, ekonomik,

toplumsal alanlardaki kalkýnma ve çaðdaþlaþma atýlýmlarýna ancak Cumhuriyetle bir-

likte, 1920'li yýllarda baþlayabilmiþtir. Nereden baþladýðýmýzý hatýrlamadan, ülkemi-

zin ve sanayimizin geldiði nokta hakkýnda gerçekçi bir deðerlendirme yapmak

mümkün deðildir. Ýðneden ipliðe her þeyi dýþarýdan satýn alan Türkiye Cumhuriyeti

dünyanýn yaklaþýk 200 ülkesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya gelmiþtir. Ýzmir'-

den Aydýn'a güçlükle gidilen Anadolu coðrafyasýnda günümüzde en ücra köylere

dahi ulaþýlabilmektedir. Bir üniversiteden 104 devlet üniversitesine ulaþýlmýþ, eði-

tilmiþ insan potansiyeli ülkemizin en büyük sermayesi haline gelmiþtir. Olumsuzluk-

larýn aðýrlýðýndaki gündem ve gündelik telaþlarýn etkisiyle, toplamdaki olumlu seyri

fark etmiyor olabiliriz. Çözüm bekleyen ciddi sorunlarýmýzýn olduðu kuþkusuzdur.

Ama unutmayalým ki, toplam sonuçlarý itibariyle, Ulu Önder Atatürk'ün kurduðu

Türkiye Cumhuriyeti 20. yüzyýlýn en baþarýlý dönüþüm projelerinden birisidir. Bu

süreçte doðrularýn yanýnda mutlaka yanlýþlarýmýz da olmuþtur. Daha farklý poli-

tikalar uygulanabilseydi, belki çok daha az bedel ödeyerek, çok daha iyi yerlerde ola-

bilirdik. Ama zamaný geri çevirmek mümkün deðil. Üstelik, geliþmiþ diye taným-

ladýðýmýz ve çaðdaþlaþma hamlesine bizden birkaç yüzyýl önce baþlamýþ ülkelerin ta-

rihleri de ekonomik ve sosyal krizlerle, hatalar nedeniyle ödenen aðýr bedellerle dolu

deðil midir? Türkiye'ye "en köklü sanayi odasýnýn geçmiþi sadece 60  yýl olan bir ülke"

diye baktýðýmýzda baþardýklarýmýzýn anlamý ve deðeri çok daha iyi anlaþýlacaktýr.

Sanayimizi ve cumhuriyetimizi geleceðe taþýrken baþardýklarýmýz bize ýþýk tutmalý,

güç vermelidir. Bundan sonra, önemli olan yanlýþlarýmýzdan ders çýkararak geleceðe

yürümek, hatalarýmýzý tekrarlamamaktýr. Türkiye Cumhuriyeti, geride býraktýðý 89

yýlýn sonunda, tüm kurumlarý ve toplumsal kesimleriyle artýk çok daha olgun,

iletiþime ve geliþmeye çok daha açýk bir toplum haline gelmiþtir. Sorunlarýmýzý aþa-

cak güce sahip olmanýn verdiði güvenle geleceðe umutla bakýyoruz.

Geleceðe Umutla Bakmak
C. TANIL KÜÇÜK



285

ÝSTANBUL SANAYÝ  ODASI

Bu k i t aba  ka tk ý l a r ýn ýzdan do lay ý  s iz le re  teþekkür  eder

Anekdot l a r ý y l a

Elif Akarlýlar
Mavi Jeans Pazarlama ve Ürün Direktörü

Asaf Savaþ Akat 
Ýktisat Profesörü 

Mehmet Ali Akdemir 
Akkim Yapý Kimyasallarý Sanayi ve Ticaret AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný 

Mennan Aksoy
Özçelik Tekstil Makineleri ve Pres Döküm Sanayi Ticaret AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný

Yýldýrým Aktürk
1977-1979 Teþtaþ Kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baþkaný / 1981-1983 DPT Müsteþarý

Ýshak Alaton
Alarko Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

Sedat Aloðlu
1993-95 Ýktisadi Kalkýnma Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný / 1987-1991 ÝSO Meclis Üyesi

Hasan Altýkulaç
Hasan Altýkulaç Mermer Fabrikasý Yönetim Kurulu Baþkaný

Hüseyin Arýca
Güneydoðu Anadolu Pazarlama ve Tarým Ürünleri San. ve Tic. AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný

Mehmet Arifoðlu
Karacasu Tekstil Yönetim Kurulu Baþkaný / Ziraat Yüksek Mühendisi

Arif Atilla
General Elektrik Ýmalat Mühendisliði Eski Müdürü

Ýzak Atiyas 
Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi

Ýlker Aycý
Eski Türkiye Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý Baþkaný

Alptekin Aydýn
Hipokrat Týbbi Malzemeler ve Pazarlama AÞ Koordinatör

Erdal Bahcývan
2009-2013 dönemi ÝSO Meclis Baþkaný

Mehmet Balduk
Kahramanmaraþ Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

Mehmet Ali Berkman
1994-2000 Arçelik Genel Müdürü

Ýbrahim Bodur
Kale Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný

Korkut Boratav
Ýktisat Profesörü - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ali Bozer
Renault Yönetim Kurulu Eski Baþkaný / 1990 Dýþiþleri Bakaný

Vehbi Canpolat
Migiboy Tekstil Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný

Ege Cansen
Koç Holding Sanayi Ýþler Eski Koordinatörü

Ali Coþkun
1979-1981 ÝSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili / 
58. ve 59. Hükümette Sanayi ve Ticaret Bakaný

Zafer Çaðlayan 
Eski Sanayi ve Ticaret Bakaný

Mustafa Çapar
Kayseri Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

Þaban Çavuþoðlu
ÇBS Yönetim Kurulu Eski Baþkaný / 1969-1999 ÝSO Meclis Üyesi / 
1979-1981 ÝSO Yönetim Kurulu Baþkaný

Fethi Çelikbaþ
1953 Devlet Bakaný / 1954 Ekonomi ve Ticaret Bakaný / 1954 Ýþletme Bakaný / 
1961-1963 Sanayi Bakaný / 1960-1962 ÝSO Meclis Baþkaný

Ayhan Çilingiroðlu
1960-62 DPT Koordinasyon Dairesi Baþkaný

Salim Çokyürür
Savaþan Emaye Yönetim Kurulu Baþkaný

Aydýn Çubukçu
Beko Eski Genel Müdürü

Süleyman Demirel
1965-1971 Baþbakan / 1979-1980 Baþbakan / Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaþkaný
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Kemal Derviþ
Ekonomist / 2001-2002 Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný

Ömer Dinçkök
Akkök Holding Yönetim Kurulu Baþkaný / 1992-2001 ÝSO Meclis Baþkaný

Hüsnü Doðan
1981-1983 DPT Yabancý Sermaye Daire Baþkaný

Oktay Duran
Cem Ofset Yönetim Kurulu Baþkaný / ÝSO Meclis Üyesi

Bülent Eczacýbaþý
Eczacýbaþý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

Mahfi Eðilmez
1997-Hazine Müsteþarý

Namýk Ekinci
Ekinciler Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

Meral Gezgin Eriþ
1996-2003 ÝKV Yönetim Kurulu Baþkaný

Nihat Ergün
Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný

Hüseyin Erkan
Eski ÝMKB Baþkaný

Özer Ertuna
1988 Sümer Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

Refik Erzan
Boðaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Baþkaný

Fikret Evyap
Evyap Yönetim Kurulu Baþkaný / ÝSO Meclis Üyesi

Nurullah Gezgin
1973-1979 ve 1981-1989 ÝSO Yönetim Kurulu Baþkaný

Can Göknil
Oyak-Renault Eski Genel Müdürü

Nihat Bülent Gültekin
1988-1989 Özelleþtirme Ýdaresi Baþkaný

Memduh Hacýoðlu
Karin Gýda Firma Sahibi / 1992-1993 ÝSO Yönetim Kurulu Baþkaný

Rifat Hisarcýklýoðlu
TOBB Yönetim Kurulu Baþkaný

Mehmet Kabasakal
1978-1980 Baþbakanlýk DPT Müþaviri

Jak Kahmi
Profilo Holding Yönetim Kurulu Baþkaný / ÝSO Eski Yönetim Kurulu Üyesi

Yýlmaz Kanbak
Kocaeli Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

Eyüp Karadayý
ÝSO Meclis Üyesi

Atilla Karaosmanoðlu
1960-1962 DPT Ýktisadi Planlama Daire Baþkaný

Hüsamettin Kavi
Kavi Kablo / 1993-2001 ÝSO Yönetim Kurulu Baþkaný / ÝSO Meclis Baþkaný

Yakup Kepenek
Ýktisat Profesörü, Orta Doðu Teknik Üniversitesi

Can Kýraç
1950 Otokoç / 1968-1974 Koç Holding Otomotiv Grubu Koordinatörü / 
1987-1991 Koç Holding Ýdare Komitesi Baþkaný

Atilla Kýyat
Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi Ýþletmesi T.A.Þ. Genel Müdür

Metin Kilci
Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkaný

Asým Kocabýyýk
Borusan Holding Kurucu Baþkaný

Þahap Kocatopçu
1954-1960 Þiþe Cam Genel Müdürü / 1960-1961 Sanayi Bakaný / 
1961-1980 Þiþe Cam Genel Müdürü / 1962-1965 ÝSO Meclis Baþkaný

Rahmi M. Koç
Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

Mustafa V. Koç
Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

Engin Koyuncu
Ýstanbul Sanayi Odasý Vakfý Onursal Baþkaný

Cahit Köse
Emas Elektroteknik Makine Sanayi ve Ticaret AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný

Ercan Kumcu
Ekonomi Yazarý

Kemal Kurdaþ
1953-1956 Hazine Genel Müdür Vekili / 1961 Maliye Bakaný / 
1961-1969 ODTÜ Rektörü

Bilsay Kuruç
1978-1979 DPT Müsteþarý

C. Tanýl Küçük
ÝSO Yönetim Kurulu Baþkaný

Tayfun Mutlu
TEÝ (TUSAÞ Engine Industries, Inc.) - TUSAÞ Motor Sanayi Genel Müdürü
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Görüþ  ve  yorumlar ý y l a

Ekber Ý. Onuk
YONtech - Yonca Onuk Ortaklýðý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý

Davut Ökütçü
2003-2007 ÝKV Yönetim Kurulu Baþkaný

Özcan Özenbay
Kasar Boyacýlýk Sanayi AÞ / ÝSO Meclis Üyesi

Erdoðan Özgörkey
E. Özgörkey Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný / Türkiye Coca Cola Üretim Þirketi Hissedarý

Tuncay Özilhan
2001-2004 TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný

Kürþat Özkan
General Electric Aircraft Engines Orta Asya Sorumlusu

Ömer Özkaya
Gürteks Tekstil Yönetim Kurulu Baþkaný

Erdoðan Özötün
Ýstanbul Sanayi Odasý Danýþmaný

Ekrem Pakdemirli
1980-1983 DPT Müsteþar Yardýmcýsý / 1983-1986 Hazine ve Dýþ Ticaret Müsteþarý

Asým Pekmezci
Royal Conta Sanayi ve Ticaret AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný

Ali Sabancý
Sabancý Holding Strateji ve Ýþ Geliþtirme Grup Baþkaný

Güler Sabancý
Sabancý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

Mustafa Sönmez
Araþtýrmacý - Yazar

Ferit Þahenk
Doðuþ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

Bahar Þahin
1993-1994 Hazine ve Dýþ Ticaret Müsteþar Yardýmcýsý

Ahmet Þekeroðlu
Konya Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

Mehmet Þuhubi
Paxar-Teslo Tekstil Ürünleri Sanayi AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný / TTGV Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Tabak
Sümerbank Merinos Fabrikasý Eski Ýþçisi

Tosun Terzioðlu
TÜBÝTAK Eski Baþkaný / Sabancý Üniversitesi Rektörü

Yahya Sezai Tezel
Ýktisat Profesörü - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ali Tigrel
1988-1991 DPT Müsteþarý

Mehmet Torun
Torunlar Gýda AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný

Halil Tunç
1960-1976 Türk-Ýþ Genel Sekreteri / 1976-1981 Türk-Ýþ Genel Baþkaný

Mehmet Turgut
1965-1969 Sanayi Bakaný

Kürþat Tüzmen
Devlet Bakaný

Hikmet Uluðbay
1999-Devlet Bakaný

Kemalettin Vardar
Devrim Otomobili Mühendisi / Yüksek Makine Mühendisi

Erinç Yeldan
Yaþar Üniversitesi Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný

Hasan Yelmen
1964-1966 ÝSO Meclis Baþkaný / Derimod Yönetim Kurulu Baþkaný

Ömer Yengül
Vestel Þirketler Grubu Ýcra Kurulu Baþkaný

Cevdet Yýlmaz
Kalkýnma Bakaný

Durmuþ Yýlmaz
Eski Merkez Bankasý Baþkaný

Erkut Yücaoðlu
1983-1984 General Elektrik T.A.Þ. Genel Müdür / 1985 General Electric Türkiye ve Doðu Akdeniz
Bölge Müdürü / TÜSÝAD Yönetim Kurulu Eski Baþkaný

Ahmet Nazif Zorlu
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baþkaný

Prof. Dr. Erdoðan Alkin, Prof. Dr. Eser Karakaþ, Prof. Dr. Önder Küçükerman



Baþkan Kazým Arýn

Baþkan Vekili Sýrrý Enver Batur

Meclis Üyeleri Kazým Arýn
Sýrrý Enver Batur
Hüsnü Yaman
Cahit Evrenos
Ziya Ýnankur
Haydar Kaynak
Sadýk Bigat
Sadi Kaplancalý
Refik Bezmen
Ýhsan Altýok
Ahmet Ramazanoðullarý
Ýsmail Dilber
Kazým Yurdakul
Osman Çokay
Mustafa Somuncu
Necmettin Uyguner
Sami Besler
Avni Kulen
Dr. Þahap Kocatopçu
Fuat Taylan
Cemil Ýpekçi
Ali A. Kermen

Hüseyin Baþarýr
Albert Hakko
Melih Altýnelli
Ýsmail Akman
Malik Yolaç
Hasan Yelmen
Tevfik Sabuncu
Hasan Tahsin Aker
Atýf Ýlmen
Ýbrahim Gerçel
Muzaffer Berberoðlu
Osman Münif Mýsýrlýoðlu
Süleyman Kermen
Yekta Teksel
Hamdi Gürsoy
Ýhsan Gökçay
Mustafa Denizer
Ali Kemal Kavrakoðlu
Osman Kermen
Fettah Barýn
Ahmet Tezel
Ali Hüsnü Türkoðlu
Fahrettin Sayýner
Raif Dinçkök
Hasan Derman

288 ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu

1952 - 1955
I. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri

ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu



I. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN SEÇTÝÐÝ
YÖNETÝM KURULLARI

2 Haziran 1952 - 16 Nisan 1953

Baþkan Hüsnü Yaman

Baþkan Vekilleri Cahit Evrenos
Hasan Derman

Üyeler Haydar Kaynak
Sadýk Bigat
Sadi Kaplancalý
Refik Bezmen
Ýhsan Altýok

17 Nisan 1953 - 18 Nisan 1954

Baþkan Hüsnü Yaman

Baþkan Vekilleri Cahit Evrenos
Hasan Derman

Üyeler Ziya Ýnankur
Haydar Kaynak
Sadýk Bigat
Sadi Kaplancalý
Ýsmail Dilber
Ýhsan Altýok

28 Nisan 1954 - 30 Ekim 1955

Baþkan Hüsnü Yaman

Baþkan Vekilleri Hasan Derman 
Ýsmail Dilber

Üyeler Haydar Kaynak
Ziya Ýnankur
Hamdi Gürsoy
Sadi Kaplancalý
Ýhsan Altýok
Ahmet Ramazanoðullarý

289ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu



Baþkan Sýrrý Enver Batur

Baþkan Vekili Dr. Þahap Kocatopçu

Meclis Üyeleri Sýrrý Enver Batur
Dr. Þahap Kocatopçu
Kazým Arýn
Hasan Derman
Raif Dinçkök
Osman Çokay
Refik Bezmen
Ziya Ýnankur
Mustafa Somuncu
Hüseyin Baþarýr
Hüsnü Türkoðlu
Muzaffer Berberoðlu
Ali Asaf Kermen
Albert Hakko
Ýhsan Gökçay
Sami Besler
Malik Yolaç
Necmettin Uyguner
Ahmet Tezel
Hasan Yelmen
Hayrettin Abra
Agop Keþiþ

Tevfik Sabuncu
Ýsmail Akman
Avni Kulen
Kemalettin Ýbak
Fahri Sayýner
Melih Altýnelli
Sadýk Bigat
Nezihi Ulagay
Adnan Birgi
Yekta Teksel
A. Kemal Kavrakoðlu
Mustafa Dizdar
Dr. Nejat Eczacýbaþý
Ýsmail Dilber
Haydar Kaynak
Vitali Hakko
Ýsmet Atavar
Necdet Akdað
Yasef Eskenazi
Mustafa Denizer
Mümtaz Atýnelli
Bican Baðcýoðlu
Fuat Taylan
Hamdi Gürsoy
Ahmet Ramazanoðullarý

290 ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu

1955 - 1959
II. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



II. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

31 Kasým 1955 - 29 Kasým 1956

Baþkan Kazým Arýn

Baþkan Vekilleri Hasan Derman
Raif Dinçkök

Üyeler Refik Bezmen
Ziya Ýnankur
Mustafa Sabuncu
Hüseyin Baþarýr
Hüsnü Türkoðlu
Muzaffer Berberoðlu
Ali Kermen

1 Aralýk 1956 - 27 Ocak 1958

Baþkan Raif Dinçkök

Baþkan Vekilleri Hasan Derman 
Refik Bezmen

Üyeler Ziya Ýnankur
Osman Çokay
Yekta Teksel
Ahmet Ramazanoðullarý
Ali Kermen
Sami Besler
Hamdi Gürsoy
Hasan Yelmen

28 Ocak 1958 - 30 Kasým 1959

Baþkan Raif Dinçkök

Baþkan Vekilleri Hasan Derman 
Refik Bezmen

Üyeler Ziya Ýnankur
Osman Çokay
Yekta Teksel
Ahmet Ramazanoðullarý
Ali Kermen
Sami Besler
Hamdi Gürsoy
Hasan Yelmen

291ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu



Baþkan Sýrrý Enver Batur

Baþkan Vekili Dr. Þahap Kocatopçu

Meclis Üyeleri Sýrrý Enver Batur
Dr. Þahap Kocatopçu
Raif Dinçkök
Refik Bezmen
Dr. Nüzhet Tekül
Ziya Ýnankur
Yekta Teksel
Fikret Erenyol
Hamdi Gürsoy
Hasan Yelmen
Mustafa Somuncu
Abdurrahman Yazgan
Ahmet Ramazanoðullarý
Necmi Komili
Reþat Ozan
Kemal Kaplancalý
Hulki Göknar
Doðan Ersoy
Ali Kermen
Ýbrahim Acar
Sýtký Çiftçi
Rasin Babür

Sait Canpolat
Mustafa Þuhubi
Fazýl Zobu
Hüseyin Baþarýr
Lemi Ýþmen
Zübeyir Þeyhun
Ýsmail Akman
Mükerrem Berksoy
Adnan Bensel
Naim Akbay
Faruk Saner
Ýzak Sevig
Kemal Haraççý
Ata Refið
Avni Kulen
Ýbrahim Zeki Acar
Ertuðrul Soysal
Selçuk Demet
Albert Hakko
Ýsmail Dilber
Osman Boyner
Elia Elvaþvili
Mahmut Sipahi
Vehbi Koç
Dr. Nejat Eczacýbaþý

292 ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu

1959 - 1960
III. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



III. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULU

1 Aralýk 1959 - 14 Haziran 1960

Baþkan Raif Dinçkök

Baþkan Vekilleri Refik Bezmen
Dr. Nüzhet Tekül

Üyeler Ziya Ýnankur
Yekta Teksel
Fikret Erenyol
Hamdi Gürsoy
Hasan Yelmen
Mustafa Somuncu
Abdurrahman Yazgan
Ahmet Ramazanoðullarý

Geçici Komite 
29 Haziran 1960 - 22 Aðustos 1960

Baþkan Vehbi Koç

Baþkan Vekili Dr. Nejat Eczacýbaþý

Üyeler Dr. Þahap Kocatopçu
Kemal Haraççý
Ýsmail Dilber

293ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu



1960 - 1962
Baþkan Prof. Fethi Çelikbaþ
Baþkan Vekili Muzaffer Berberoðlu

1962 - 1963
Baþkan Dr. Þahap Kocatopçu
Baþkan Vekili Kemal Haraççý

Meclis Üyeleri Nejat Kozikoðlu
Kemal Dedeoðlu
Fethi Çelikbaþ
Muzaffer Berberoðlu
Süleyman Baþer
Behiç Besler
Muammer Eriþ
Lemi Ýþmen
Bican Baðcýoðlu
Kemal Haraççý
Dr. Nüzhet Tekül
Rasin Babür
Ziya Ýnankur
Ali Kermen
Kemal Yýlancýoðlu
Reþat Ozan
Osman Boyner
Zübeyir Þeyhun
Ata Refið
Ýskender Yakak
Mehmet Öztürkmen
Tevfik Bursa
Ýbrahim Harmancý
Fethi Ark
Sezai Sümercan
Jak Kamhi
Vehbi Koç
Fikret Erenyol
Ertuðrul Soysal
Sadi Beceren

Hüseyin Baþarýr
Sabri Yaman
Tuðrul Besen
Rýþar Libert
Ýsak Sevig
Sýtký Çiftçi
Ulvi Özler
Selahattin Aloðlu
Faruk Gönel
Simon Arhanyan
Þevket Belgin
Akil Güres
Fazýl Zobu
Mükerrem Berksoy
Nezihi Ulagay
Tevfik Sabuncu
Bülent Kalmýk
Ýbrahim Acar
Osman Kaymak
Süleyman Ýshakoðlu
Abdülkadir Çavuþoðlu
Necati Dölay
M. Emin Cankurtaran
Hasan Yelmen
Cezmi Öztemir
Mustafa Þuhubi
Ýsmet Atavar
Agop Keþiþ
Ali Rýza Baskan
Kemalettin Ýbak
Ali Rýza Boysal
Ahmet Tezel
Yavuz Selek
Ömer Ýnönü
Adnan Demirci
Dr. Þahap Kocatopçu
Muvvaffak Akçit
Dr. Nejat Eczacýbaþý

294 ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu

1960 - 1963
IV. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



IV. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

25 Aðustos 1960 - 27 Kasým 1961

Baþkan Hüseyin Baþarýr

Baþkan Vekilleri Rasin Babür
Zübeyir Þeyhun

Üyeler Behiç Besler
Jak Kamhi
Lemi Ýþmen
Necati Dölay
Sezai Sümercan
Tevfik Bursa
Kemal Yýlancýoðlu
Nejat Kozikoðlu

1 Aralýk 1961 - 30 Kasým 1962

Baþkan Dr. Nüzhet Tekül

Baþkan Vekilleri Hüseyin Baþarýr
Kemal Yýlancýoðlu

Üyeler Bican Baðcýoðlu
Mükerrem Berksoy
Rasin Babür
Fikret Erenyol
Faruk Gönel
Ziya Ýnankur
Nejat Kozikoðlu
Mustafa Þuhubi

3 Aralýk 1962 - 26 Kasým 1963

Baþkan Dr. Nüzhet Tekül

Baþkan Vekilleri Mükerrem Berksoy
Faruk Gönel

Üyeler Rasin Babür
Hüseyin Baþarýr
Ziya Ýnankur
Lemi Ýþmen
Nejat Kozikoðlu
Kemal Yýlancýoðlu
Fazýl Zobu
Ali Kermen

295ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu



1963 - 1964
Baþkan Dr. Þahap Kocatopçu
Baþkan Vekili Hasan Yelmen

1964 - 1966
Baþkan Hasan Yelmen

Meclis Üyeleri Nejat Kozikoðlu
Mihri Karaca
Behiç Besler
Muhip Ýþmen
Hüseyin Baþarýr
Lemi Ýþmen
Kiryako Vrehopulos
Bican Baðcýoðlu
Kemal Haraççý
Dr. Nüzhet Tekül
Rasin Babür
Ziya Ýnankur
Ali Kermen
Kemal Yýlancýoðlu
Osman Boyner
Naim Akbay
Zübeyir Þeyhun
Ata Refið
Ýzzet Pensoy
Daryo Levi
Tevfik Bursa
Muhittin Gençarslan
Fethi Ark
Esat Soyman
Jak Kamhi
Þekip Menço
Ertuðrul Soysal
Kenan Demirtaþ
Abdülrauf Alasya
Nurullah Gezgin 
Sabri Yaman

Tuðrul Besen
Nesim Afumado
Erol Esiner
Sýtký Çiftçi
Ulvi Özler
Ahmet Ramazanoðullarý
Mehmet Ergür
Þevket Belgin
Cevat Sürek
Akil Güres
Fazýl Zobu
Mükerrem Berksoy
Melih Eczacýbaþý
Etem Pertev
Muammer Eriþ
Ýbrahim Acar
Osman Kaymak
Behçet Osmanaðaoðlu
Yorgi Hristidis
Ýsmail Akman
M. Emin Cankurtaran
Hasan Yelmen
Cezmi Öztemir
Mustafa Þuhubi
Ýsmet Atavar
Agop Keþiþ
Ali Rýza Baskan
Kemalettin Ýbak
Ali Rýza Boysal
M. Türkmen
Ýldoðan Ferat
Alparslan Öktener
Adnan Demirci
Dr. Þahap Kocatopçu
Muvaffak Akçit
Muzaffer Berberoðlu
Ýbrahim Bodur

296 ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu

1963 - 1966
V. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



V. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

4 Aralýk 1963 - 20 Kasým 1964

Baþkan Fazýl Zobu

Baþkan Vekilleri Ertuðrul Soysal
Zübeyir Þeyhun

Üyeler Hüseyin Baþarýr
Lemi Ýþmen
Ýsmet Atavar
Behiç Besler
Kemal Yýlancýoðlu
Nejat Kozikoðlu
Dr. Nüzhet Tekül
Þekip Menço

1 Aralýk 1964 - 29 Kasým 1965

Baþkan Fazýl Zobu

Baþkan Vekilleri Muhittin Gençarslan
Lemi Ýþmen

Üyeler Behiç Besler
Ýsmet Atavar
Jak Kamhi
Sýtký Çiftçi
Ertuðrul Soysal
Zübeyir Þeyhun
Ziya Ýnankur
Kemal Yýlancýoðlu

3 Aralýk 1965 - 31 Kasým 1966

Baþkan Fazýl Zobu

Baþkan Vekilleri Muhittin Gençarslan
Lemi Ýþmen

Üyeler Ýsmet Atavar
Sýtký Çiftçi
Erol Esiner
Nurullah Gezgin
Ziya Ýnankur
Jak Kamhi
Ertuðrul Soysal
Kemal Yýlancýoðlu

297ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu



Baþkan Kemal Haraççý

Baþkan Vekilleri Ertuðrul Soysal

Meclis Üyeleri Nejat Kozikoðlu
Þinasi Üçbaþaran
Behiç Besler
Sabri Ülker
Lemi Ýþmen
Hüseyin Baþarýr
Muhittin Gençarslan
Adnan Bileydi
Kemal Haraççý
Ali Kermen
Kemal Yýlancýoðlu
Osman Boyner
Ömer Alageyik
Rasin Babür
Ziya Ýnankur
Naim Akbay
Zübeyir Þeyhun
Ata Refið
Daryo Levi
Azmi Suntekin
Osman Özdoðan
Melih Koyuncu
Mehmet Erginler
Ertuðrul Soysal
Necati Göksu
Fethi Ark
Esat Soyman
Kenan Demirtaþ
Abdülrauf Alasya
Nurullah Gezgin
Sabri Yaman
Faruk Üstün
Mehmet Güler
Ahmet Ramazanoðullarý

Hasan Akay
Süleyman Efe
Ýbrahim Üzümcü
Cemal Atay
Ulvi Özler
Ýbrahim Malkoç
Akil Güres
Fazýl Zobu
Mükerrem Berksoy
Melih Eczacýbaþý
Bülent Kalmýk
Orhan Balaban
Vecihi Gürün
Necati Dölya
Necmi Komili
Ýbrahim Acar
Osman Kaymak
M. Emin Cankurtaran
Hasan Yelmen
Cezmi Öztemir
Pandelli Elmacýoðlu
Mahmut Keçeci
Melih Adacan
Sedat Tuncay
Þalom Mizrahi
Sait Nacar
Adnan Demirci
Moiz Kanza
Ali Rýza Boysal
Ferzan Aras
Dr. Þahap Kocatopçu
Muvaffak Akþit
Ýbrahim Bodur
Muzaffer Berberoðlu
Jak Kamhi
Sebahattin Karahan
Þekip Menço
Asým Kocabýyýk

298 ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu
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VI. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



VI. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

1 Aralýk 1966 - 31 Kasým 1967

Baþkan Fazýl Zobu

Baþkan Vekilleri Mükerrem Berksoy
Lemi Ýþmen

Üyeler Ýbrahim Acar
Naim Akbay
Muhittin Gençarslan
M. Emin Cankurtaran
Nurullah Gezgin
Bülent Kalmýk
Jak Kamhi
Ali Kermen

1 Aralýk 1967 - 25 Kasým 1968

Baþkan Fazýl Zobu

Baþkan Vekilleri Mükerrem Berksoy
Lemi Ýþmen

Üyeler Naim Akbay
M. Emin Cankurtaran
Muhittin Gençarslan
Nurullah Gezgin
Jak Kamhi
Asým Kocabýyýk
Nejat Kozikoðlu
Sabri Ülker

5 Aralýk 1968 - 27 Kasým 1969

Baþkan Fazýl Zobu

Baþkan Vekilleri Mükerrem Berksoy
Lemi Ýþmen

Üyeler Ömer Alageyik
Rauf Alasya
Adnan Bileydi
Nurullah Gezgin
Jak Kamhi
Ata Refið
Zübeyir Þeyhun
Kemal Yýlancýoðlu
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1969 - 1970
Baþkan Ertuðrul Soysal
Baþkan Vekili Muhittin Gençarslan

1970 - 1972
Baþkan Sýtký Çiftçi
Baþkan Vekili Muhittin Gençarslan

Meclis Üyeleri Salih Mithat Hacýsalihzade
Kemal Özdoyuran
Muhip Ýymen
Behiç Besler
Lemi Ýþmen
Hüseyin Baþarýr
Adnan Bileydi
Þaban Dastan
Ömer Alageyik
Kemal Haraççý
Ziya Ýnankur
Rasin Babür
Merih Þamlý
Hulki Boyner
Naim Akbay
Raif Dinçkök
Ata Refið
Zübeyir Þeyhun
Azmi Suntekin
Daryo Levi
Muhittin Gençarslan
Necati Göksu

Sezai Sümercan
Ömer Çizmeci
Melih Koyuncu
Mehmet Erginler
Ertuðrul Soysal
Adnan Görenç
Nurullah Gezgin
Abdülrauf Alasya
Mehmet Ganiyusufoðlu
Mustafa Yurdakulol
Nesim Afumado
Talap Alp
Sýtký Çiftçi
Mustafa Kurtkaya
Ahmet Ramazanoðullarý
Bahri Ersöz
Tolga Erdoðru
Atilla Saruhanoðlu
Fazýl Zobu
Akil Güres
Mükerrem Berksoy
Melih Eczacýbaþý
Bülent Kalmýk
Necmi Komili
Halil Torolsan
Abdurrahman Macit Mýsýrlý
Orhan Balaban
Þaban Çavuþoðlu
Ýsmail Akman
M. Emin Cankurtaran
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VII. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Hasan Yelmen
Cezmi Öztemir
Ýsmet Atavar
Mahmut Keçeci
Murtaza Çeliker
Ergun Baskan
Bedir Konuþur
Moiz Kanza
Sait Nacar
Dündar Buharalý
Ferzan Aras
Ýbrahim Malkoç
Dr. Þahap Kocatopçu
Muvaffak Akçit
Ýbrahim Bodur
Bedri Denizli
Jak Kamhi
Sebahattin Karahan
Asým Kocabýyýk
Nuri Efe
Suphi Aydýner
Mesut Eren
Ali Mansur
Kemal Yýlancýoðlu
Muammer Yelten
Nejat Deðer
Altan Saðanak
Kamuran Altýlar

VII. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

4 Aralýk 1969 - 21 Kasým 1970

Baþkan Fazýl Zobu

Baþkan Vekilleri Mükerrem Berksoy
Lemi Ýþmen

Üyeler Naim Akbay
Ömer Alageyik
Adnan Bileydi
M. Emin Cankurtaran
Sýtký Çiftçi
Nurullah Gezgin
Jak Kamhi
Ata Refið

4 Aralýk 1970 - 23 Kasým 1971

Baþkan Ertuðrul Soysal

Baþkan Vekilleri Mükerrem Berksoy
Nurullah Gezgin

Üyeler Naim Akbay
Ömer Alageyik
Ýsmet Atavar
Ergun Baskan
Jak Kamhi
Ali Mansur
Ata Refið
Altan Saðnak

1 Aralýk 1971 - 23 Kasým 1972

Baþkan Ertuðrul Soysal

Baþkan Vekilleri Mükerrem Berksoy
Nurullah Gezgin

Üyeler Naim Akbay
Ömer Alageyik
Ýsmet Atavar
Ergun Baskan
Jak Kamhi
Ali Mansur
Ata Refið
Altan Saðanak

301ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu



Baþkan Muhittin Gençarslan

Baþkan Vekili Hüseyin Baþarýr

Meclis Üyeleri Salih Mithat Hacýsalihzade
Kemal Özdoyuran
Yakup Tahincioðlu
Memduh Hacýoðlu
Lemi Ýþmen
Ýlhan Müren
Adnan Bileydi
Muhittin Gençarslan
Ömer Alageyik
Kemal Haraççý
Ýlyas Özsüer
Rasin Babür
Ali Kermen
Merih Þamlý
Naim Akbay
Raif Dinçkök
Ata Refið
Zübeyir Þeyhun
Daryo Levi
Mesut Öz
Ertuðrul Gökbakan
Necati Göksu
Sezai Sümercan
Hüsnü Kor

Engin Koyuncu
Mehmet Erginler
Ertuðrul Soysal
Kenan Demirtaþ
Nurullah Gezgin
Hüseyin Baþarýr
Murtaza Çeliker
Faruk Üstün
Nesim Afumado
Fuat Miras
Sýtký Çiftçi
Mustafa Kurtkaya
Sabahattin Demir
Hasan Adatepe
Tahsin Ersoy
Ýbrahim Üzümcü
Ahmet Ramazanoðullarý
Suha Tuðrul Aksoy
Hasan Akay
Nezihi Tümay
Fazýl Zobu
Akil Güres
Mükerrem Berksoy
Melih Eczacýbaþý
Bülent Kalmýk
Þefik Sabuncuoðlu
Halil Toronsan
A. Ender Beller
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VIII. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



VIII. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

1 Aralýk 1972 - 27 Kasým 1973

Baþkan Ertuðrul Soysal

Baþkan Vekilleri Nurullah Gezgin
Lemi Ýþmen

Üyeler Ali Mansur
M. Emin Cankurtaran
Ergun Baskan
Ýsmet Atavar
Jak Kamhi
Naim Akbay
Þaban Çavuþoðlu

1 Aralýk 1973 - 10 Aralýk 1973

Baþkan Ertuðrul Soysal

Baþkan Vekilleri Nurullah Gezgin
Lemi Ýþmen

Üyeler Tahsin Ersoy
Sabahattin Sunguroðlu
Ergun Baskan
Ýsmet Atavar
Jak Kamhi
Naim Akbay
Ömer Alageyik
Þaban Çavuþoðlu

13 Aralýk 1973 - 28 Kasým 1974

Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Lemi Ýþmen
Þaban Çavuþoðlu

Üyeler Tahsin Ersoy
Sabahattin Sunguroðlu
Ergun Baskan
Ýsmet Atavar
Jak Kamhi
Naim Akbay
Ömer Alageyik
Hüsnü Kor

1 Aralýk 1974 - 27 Kasým 1975

Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Lemi Ýþmen
Þaban Çavuþoðlu

Üyeler Tahsin Ersoy
Sabahattin Sunguroðlu
Ergun Baskan
Ýsmet Atavar
Jak Kamhi
Naim Akbay
Ömer Alageyik
Hüsnü Kor

Hamdi Ýshakoðlu
Þaban Çavuþoðlu
M. Emin Cankurtaran
Ýsmail Akman
Nezihi Yalýbeyi
Cezmi Öztemir
Ýsmet Atavar
Mahmut Keçeci
H. Nurettin Demirkol
Ergun Baskan
Hüseyin Temizel
Moiz Kanza
Ýbrahim Kerimol
Dündar Buharalý
Ferzan Aras
Adnan Demirci
Dr. Þahap Kocatopçu
Ferdi Vardarman
Ýbrahim Bodur
Bedri Denizli
Jak Kamhi
Sebahattin Karahan
Asým Kocabýyýk
Masis Balyan
Muharrem Tansel
Sabahattin Sunguroðlu
Ali Mansur
Alber Bilen
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1975 - 1976
Baþkan Fazýl Zobu
Baþkan Vekili Ýbrahim Bodur

1976 - 1978
Baþkan Ýbrahim Bodur
Baþkan Vekili Zübeyir Þeyhun

Meclis Üyeleri Hüsnü Çakýr
Salih Mithat Hacýsalihzade
Yakup Tahincioðlu
Memduh Hacýoðlu
Ýsmail Özdoyuran
Ýzzet Özilhan
Adnan Bileydi
Muhittin Gençarslan
Fuat Bezmen
Halit Narin
Rasin Babür
Ýlyas Özsüer
Ali Kermen
Orhan Demirtaþ
Raif Dinçkök
Osman Boyner
Zübeyir Þeyhun
Mehmet Þuhubi
Hayati Zýrh
Azmi Suntekin
Ýsmail Göksu
Güney Kýldýran

Cavit Bor
Hüsnü Kor
Lemi Ýþmen
Naim Akbay
Ertuðrul Soysal
Kenan Demirtaþ
Nurullah Gezgin
Hüseyin Baþarýr
Faruk Üstün
Kemal Sözen
Dr. Nusret Arsel
Ali Coþkun
Cavit Çýtak
Can Kýraç
Tuðrul Aksoy
Mustafa Kurtoðlu
Fuat Dinçer
Nezihi Tümay
Fazýl Zobu
Murtaza Çelikel
Ýhsan Þensoy
Dr. Ýsmet Sözen
Roje Asseo
H. Sacit Keyman
Halil Torolsan
Merih Þamlý
Hamdi Ýshakoðlu
Þaban Çavuþoðlu
Ýsmail Akman
M. Emin Cankurtaran
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1975 - 1978
IX. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Nezihi Yalýbeyi
Cezmi Öztemir
Ýsmet Atavar
Kemal Berkan
Ergun Baskan
Ýlter Tekand
Hüseyin Temizel
Refik Baydur
Dündar Buharalý
Sabriye Nacar
Günaydýn Yirmibeþoðlu
Ferzan Aras
Dr. Þahap Kocatopçu
Ferdi Vardarman
Ýbrahim Bodur
Ýhsan Erez
Jak Kamhi
Sabahattin Karahan
Asým Kocabýyýk
Masis Balyan
Üzeyir Garih
Suphi Aydýner
Alber Bilen 
Ali Mansur
Sadýk Tanrýöver
Muammer Yüceler
Tahsin Ersoy
Zeki Kavi

IX. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

1 Aralýk 1975 - 26 Kasým 1976

Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Þaban Çavuþoðlu
Zübeyir Þeyhun

Üyeler Ergun Baskan
Jak Kamhi
Ferdi Vardarman
Ýhsan Erez
Orhan Demirtaþ
Adnan Bileydi
Ýsmet Atavar
Naim Akbay

1 Aralýk 1976 - 28 Kasým 1977

Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Þaban Çavuþoðlu
Ergun Baskan

Üyeler Jak Kamhi
Ferdi Vardarman
Ýhsan Erez
Orhan Demirtaþ
Ýsmet Atavar
Ýzzet Özilhan
Mehmet Þuhubi
Cavit Çýtak

1 Aralýk 1977 - 27 Kasým 1978

Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Þaban Çavuþoðlu
Ergun Baskan

Üyeler S. Tuðrul Aksoy
Ali Coþkun
Orhan Demirtaþ
Mehmet Þuhubi
Sadýk Tanrýöver
Ýzzet Özilhan
Ferdi Vardarman
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Baþkan Ýbrahim Bodur

Baþkan Vekili Refik Baydur

Meclis Üyeleri Hüsnü Çakýr
Salih Mithat Hacýsalihzade
M. Ýlkin Okkan
Memduh Hacýoðlu
Ýzzet Özilhan
Ýsmail Özdoyuran
Tunç Uluð
Nuh Kuþçulu
Halit Narin
Demir Hepyaz
Erdem Ýlmen
Ýlyas Özsüer
Orhan Demirtaþ
Ali Kermen
Raif Dinçkök
Osman Boyner
Zübeyir Þeyhun
Mehmet Þuhubi
Hayati Zýrh
Azmi Suntekin
Ýlhan Baþaran
E. Sevil Bursa
Hüsnü Kor
Cavit Bor

Naim Akbay
Ediþ Erginler
Ertuðrul Soysal
Kenan Demirtaþ
Nurullah Gezgin
Hüseyin Baþarýr
Kemal Sözen
Sabri Yaman
Ali Coþkun
M. Emin Cankurtaran
Cavit Çýtak
Ahmet Binbir
Salih Ergür
Fehmi Denizli
Nezihi Tümay
Fuat Dinçer
Fazýl Zobu
Murteza Çelikel
Ýhsan Þensoy
Dr. Ýsmet Sözen
Ali Tuncer Taciroðlu
Kadir Sabuncuoðlu
Merih Þamlý
Halil Torolsan
Þaban Çavuþoðlu
Hamdi Ýshakoðlu
Ýsmail Akman
Ýsmet Atavar

306 ÝSO’da 60 Yýlýn Kadrosu

1978 - 1981
X. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Cezmi Öztemir
Osman Güneþ
Orhan Kocabaþ
Kemal Berkan
Ýlter Tekand
Reþat Umur
Refik Baydur
Tuncel Oyal
Ýbrahim Þiþman
Sabri Güleray
Hulusi Damgacýoðlu
Günaydýn Yirmibeþoðlu
Dr. Þahap Kocatopçu
Ferdi Vardarman
Ýhsan Erez
Ýbrahim Bodur
Jak Kamhi
Ahmet Çuhadaroðlu
Asým Kocabýyýk
Hanefi Usta
Suphi Aydýner
Üzeyir Garih
Alber Bilen
Ali Mansur
Cemil Tacir
Hayri Özilhan
Zeki Kavi
Nusret Arsel

X. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

1 Aralýk 1978 - 26 Kasým 1979

Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Þaban Çavuþoðlu
Cavit Çýtak

Üyeler Ferdi Vardarman
Mehmet Þuhubi
Hayati Zýrh
Dr. Ýsmet Sözen
Nezihi Tümay
Alber Bilen
Jak Kamhi
Orhan Demirtaþ

1 Aralýk 1979 - 30 Kasým 1980

Baþkan Þaban Çavuþoðlu

Baþkan Vekilleri Orhan Demirtaþ
Ali Coþkun

Üyeler Jak Kamhi
Cavit Çýtak
Hüsnü Çakýr
Ferdi Vardarman
Ýzzet Özilhan
Tuncer Taciroðlu
Ahmet Çuhadaroðlu
Mehmet Þuhubi

1 Aralýk 1980 - 25 Kasým 1981

Baþkan Þaban Çavuþoðlu

Baþkan Vekilleri Orhan Demirtaþ
Ali Coþkun

Üyeler Ferdi Vardarman
Ömer Dinçkök
Kemal Berkan
Ahmet Çuhadaroðlu
Memduh Hacýoðlu
Ýzzet Özilhan
Mehmet Þuhubi
Jak Kamhi
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Baþkan Ýbrahim Bodur

Baþkan Vekili Murtaza A. Çelikel

Meclis Üyeleri Orhan Cemil Keçeli
Hayati Yazýcý
Gündüz Besler
C. Tanýl Küçük
A. Zafer Taciroðlu
Mecit Bahçývan
Recep Derviþoðlu
Nuh Kuþçulu
Halit Narin
Demir Hepyaz
Ýlyas Özsüer
Ýzzet Kuleli
Orhan Demirtaþ
Ömer Dinçkök
Raif Dinçkök
Osman Boyner
Mehmet Þuhubi
Oðuz Karahan
Hayati Zýrh
Muhittin Gençarslan
Halit Demirkaya
Yalçýn Özkara
Cavit Bor
Hüsnü Kor

Pýnar Bakýr
Engin Koyuncu
Kenan Demirtaþ
Ertuðrul Soysal
Nurullah Gezgin
Hüseyin Baþarýr
Kemal Sözen
Sabri Yaman
Turan Ýnkaya
Ali Coþkun
Ýzzet Özilhan
Hulusi Çetinoðlu
Mustafa Kurtoðlu
Salih Ergür
Nezihi Tümay
Fuat Dinçer
Fazýl Zobu
Murtaza A. Çelikel
Dr. Ýsmet Sözen 
Bülent Atabay
Ali Tuncer Taciroðlu
Musa Yahya
Halil Torolsan
Ali Kermen
Þaban Çavuþoðlu
Ýsmet Uzunyol
M. Emin Cankurtaran
Ýsmet Atavar
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1981 - 1984
XI. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Osman Güneþ
Cezmi Öztemir
Sakýp Sabancý
Orhan Kocabaþ
Ýlker Tekand
Ergun Baskan
Azmi Suntekin
Bülent Eczacýbaþý
Sabri Güleray
Ýbrahim Þiþman
Günaydýn Yirmibeþoðlu
Dr. Fazýl Ayverdi 
Talat Orhon
Ferdi Vardarman
Ýbrahim Bodur
Ýhsan Erez
Jak Kamhi
Sabahattin Karahan
Asým Kocabýyýk
Cemal Boztepe
Necati Arýkan
Sabahattin Sunguroðlu
Ali Mansur
Alber Bilen
Muammer Yüceler
Hilmi Þahin
Zeki Kavi
Eyüp Karadayý

XI. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULU

1981 - 1983
Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Ergun Baskan
Ömer Dinçkök

Üyeler Sabahattin Sunguroðlu
Jak Kamhi
Orhan Demirtaþ
Pýnar Bakýr
Mehmet Þuhubi
Muammer Yüceler
A. Tuncer Taciroðlu
Fevzi Demirci

1983 - 1984
Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Ergun Baskan
Mehmet Þuhubi

Üyeler Pýnar Bakýr
Muammer Yüceler
Orhan Demirtaþ
Jak Kamhi
Ýsmet Atavar
Sabahattin Sunguroðlu
Ýbrahim Þiþman
Bülent Atabay
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Baþkan Ýbrahim Bodur

Baþkan Vekili Cavit Çýtak

Meclis Üyeleri Orhan Cemil Keçeli
Hüsnü Çakýr
Memduh Hacýoðlu
Tevfik Kitapçý
Mecit Bahçývan
Zafer Taciroðlu
Recep Derviþoðlu
Nuh Kuþçulu
Osman Savaþ Kargýn
Halit Narin
Ýlyas Özsüer
Ýzzet Kuleli
Ömer Dinçkök
Orhan Demirtaþ
Osman Boyner
Raif Dinçkök
Mehmet Þuhubi
Oðuz Karahan
Hayati Zýrh
Azmi Suntekin
Halil Demirkaya
Celalettin Özgen
Cavit Bor
Hüsnü Kor

Musa Antebi
Engin Koyuncu
Kenan Demirtaþ
Nuri Egeli
Nurullah Gezgin
Oðuz Aydemir
Kemal Sözen
Sabri Yaman
M. Emin Cankurtaran
Ali Coþkun
Cavit Çýtak
Erdoðan Gönül
Mustafa Kurtoðlu
Salih Ergür
Ahmet Çuhadaroðlu
Þahin Karacan
Turan Ýnkaya
Natýk Buda
Dr. Ýsmet Sözen
Melih Eczacýbaþý
Ali Tuncer Taciroðlu
Musa Yahya
Halil Toronsay
Ali Kermen
Þaban Çavuþoðlu
Ýsmet Uzunyol
Refik Baydur
Mahmut Keçeci
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1984 - 1987
XII. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Osman Güneþ
Cezmi Öztemir
Yavuz Doðan
Sakýp Sabancý
Reþad Umur
Ergun Baskan
Fevzi Yeþilçimen
Kamuran Arslaner
Salih Zeki Tever
Faruk Cengiç
Günaydýn Yirmibeþoðlu
Halit Keleþ
Talat Orhon
Nevzat Þeker
Ýbrahim Bodur
Ýhsan Erez
Jak Kamhi
Sebahattin Karahan
Asým Kocabýyýk
Cemal Boztepe
Necati Arýkan
Üzeyir Garih
Ali Mansur
Alber Bilen
Derviþ Tarý
Sadýk Tanrýöver
Zeki Kavi
Tahsin Ersoy

XII. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULU

Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Ergun Baskan
Mehmet Þuhubi

Üyeler Orhan Demirtaþ
Memduh Hacýoðlu
Jak Kamhi
Ali Coþkun
Ömer Dinçkök
Necati Arýkan
Orhan Cemil Keçeli
Engin Koyuncu
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Baþkan Ýbrahim Bodur

Baþkan Vekili Mehmet Þuhubi

Meclis Üyeleri Hüsnü Çakýr
Metin Yavuz Keçeli
Memduh Hacýoðlu
Gündüz Besler
Erdal Bahçývan
Hayik Arslanayan
Recep Derviþoðlu
Dr. Nusret Arsel
Halit Narin
Demir Hepyaz
Ýzzet Kuleli
Aydýn Tanyel
Ömer Dinçkök
Erol Lodrik
Osman Boyner
Raif Dinçkök
Mehmet Þuhubi
Oðuz Karahan
Hayati Zýrh
Ýlyas Özsüer
Halil Demirkaya
Yalçýn Özkara
M. Nuri Erol
Haydar Ali Öztaþ

Engin Koyuncu
Musa Antebi
Kenan Demirtaþ
Nuri Egeli
Nurullah Gezgin
H. Meral Gezgin
Uður Ekþioðlu
Necip Yüksel
M. Emin Cankurtaran
Ali Coþkun
Erdoðan Gönül
Hulusi Çetinoðlu
Mustafa Kurtoðlu
Fehmi Denizli
Sedat Aloðlu
Yusuf Kenan Öztiryaki
Ahmet Çuhadaroðlu
Turan Ýnkaya
Melih Eczacýbaþý
Dr. Ýsmet Sözen
Fikret Evyap
Özkan Tibet
Halil Torolsan
Ali Kermen
Þaban Çavuþoðlu
Ozan Güven
Köksal Yüceler
Memduh Aktar
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1987 - 1991
XIII. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Cengiz Orhan Uyguner
Osman Güneþ
Sakýp Sabancý
Dr. Yavuz Doðan
Ergun Baskan
Dr. Oktay Duran
Fevzi Yeþilçimen
Kamuran Aslaner
Mehmet Kemal Sarýoðlu
Ýbrahim Þiþman
Günaydýn Yirmibeþoðlu
Halit Keleþ
Talat Orhon
Nevzat Þeker
Ýbrahim Bodur
Ýhsan Erez
Jak Kamhi
Sebahattin Karahan
Ali Ahmet Kocabýyýk
Hasan Subaþý
Necati Arýkan
Üzeyir Garih
Adnan Þener
Alber Bilen
Muammer Yüceler
Sadýk Tanrýöver
Hüsamettin Kavi
Turhan Alankaya

XIII. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULU

1987 - 1989
Baþkan Nurullah Gezgin

Baþkan Vekilleri Memduh Hacýoðlu
Engin Koyuncu

Üyeler Necati Arýkan
Ali Coþkun
Ömer Dinçkök
Muammer Yüceler
Oðuz Karahan
Ali Ahmet Kocabýyýk
Sedat Aloðlu
Dr. Oktay Duran

1989 - 1991
Baþkan Memduh Hacýoðlu

Baþkan Vekilleri Engin Koyuncu
Necati Arýkan

Üyeler Ahmet Çuhadaroðlu
Ali Coþkun
Oðuz Karahan
Kamuran Aslaner
Ömer Dinçkök
Halil Demirkaya
Dr. Yavuz Doðan
Erdal Bahçývan
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1992-1993 
Baþkan Ömer Dinçkök
Baþkan Vekilleri Ergun Baskan

Orhan Keçeli

1993-1995
Baþkan Ömer Dinçkök
Baþkan Vekilleri Ergun Baskan

Dr. Oktay Duran

Meclis Üyeleri Orhan Keçeli
Hüsnü Çakýr
Memduh Hacýoðlu
C. Tanýl Küçük
Erdal Bahçývan
Tolga Tekeli
Recep Derviþoðlu
Cengiz Solakoðlu
Halit Narin
Ertekin Ashaboðlu
Ýzzet Kuleli
Haydar Akýn
Ömer Dinçkök
Erol Lodrik
Osman Boyner
Raif Dinçkök
Mehmet Þuhubi
Oðuz Karahan
Hayati Zýrh
Ýlyas Özsüer

Halil Demirkaya
Hasan Vatansever
Haydar Ali Öztaþ
Kemal Kenanoðlu
Engin Koyuncu
Musa Antebi
Kenan Demirtaþ
Korhan Gökþin
Nurullah Gezgin
Meral Gezgin Eriþ
Uður Ekþioðlu
Necip Yüksel
M. Emin Cankurtaran
Ali Coþkun
Ali Ýhsan Ýlkbahar
Ahmet Arkan
Temel Kaya
Mustafa Özkazanç
Yenal Oktuð
Þahin Karacan
Ahmet Çuhadaroðlu
Turan Ýnkaya
Dr. Ýsmet Sözen
Kaya Turgut
Fikret Evyap
Özkan Tibet
Ali Kermen
Özcan Özenbay
Þaban Çavuþoðlu
Ýsmet Uzunyol
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1991 - 1995
XIV. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Ýlhan Arslan
Köksal Yüceler
Cengiz Orhan Uyguner
Osman Güneþ
Sakýp Sabancý
Dr. Yavuz Doðan
Ergun Baskan
Dr. Oktay Duran
Fevzi Yeþilçimen
Kamuran Arslaner
Mehmet Kemal Sarýoðlu
Ýbrahim Þiþman
Halit Keleþ
Bahattin Keleþ
Adnan Çaðlayan
Nevzat Þeker
Ýbrahim Bodur
Ýhsan Erez
Jak Kamhi
Sebahattin Karahan
Ali Ahmet Kocabýyýk
Hasan Subaþý
Necati Arýkan
Üzeyir Garih
Adnan Þener
Alber Bilen
Muammer Yüceler
Sadýk Tanrýöver
Hüsamettin Kavi
Turhan Alankaya

XIV. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

1991 - 1993
Baþkan Memduh Hacýoðlu

Baþkan Vekilleri Engin Koyuncu
Necati Arýkan

Üyeler Kamuran Arslaner
Erdal Bahçývan
Dr. Yavuz Doðan
Oðuz Karahan
Halil Demirkaya
Ahmet Çuhadaroðlu
Hüsamettin Kavi
Dr. Oktay Duran

1993 - 1995
Baþkan Hüsamettin Kavi

Baþkan Vekilleri Erdal Bahçývan
Halil Demirkaya

Üyeler Kamuran Arslaner
Necip Yüksel
Engin Koyuncu
Necati Arýkan
Oðuz Karahan
Meral Gezgin Eriþ
C. Tanýl Küçük
Köksal Yüceler
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1995-1997
Baþkan Ömer Dinçkök
Baþkan Vekilleri Ergun Baskan

Dr. Oktay Duran

1997-1999
Baþkan Ömer Dinçkök
Baþkan Vekilleri Dr. Oktay Duran

Kaya Turgut

Meclis Üyeleri Ali Engin Keçeli
Hüsnü Çakýr
Memduh Hacýoðlu
C. Tanýl Küçük
Erdal Bahçývan
Tolga Tekeli
Recep Derviþoðlu
Cengiz Solakoðlu
Halit Narin
Atilla Tamer Alptekin
Ýzzet Kuleli
Haydar Akýn
Ömer Dinçkök
Erol Lodrik
Osman Boyner
Ali Raif Dinçkök
Mehmet Þuhubi
Oðuz Karahan
Hayati Zýrh
Engin Yalaza
Halil Demirkaya
Güney Kýldýran
Haydar Ali Öztaþ
Kemal Kenanoðlu
Engin Koyuncu
Musa Antebi
Kenan Demirtaþ
Radi Dikici

Nurullah Gezgin
Meral Gezgin Eriþ
Dr. Kemal Sözen
Fikret Dalkýran
Emin Cankurtaran
Mehmet Tafer Sabuncu
Ali Ýhsan Ýlkbahar
Ahmet Arkan
Mustafa Özkazanç
Andon Arakelyan
Yenal Oktuð
Þahin Karacan
Ahmet Çuhadaroðlu
Turan Ýnkaya
Dr. Ýsmet Sözen
Kaya Turgut
Fikret Evyap
Miþel Gülçiçek
Yaþar Malta
Özcan Özenbay
Þaban Çavuþoðlu
Ali Þeref Þenok
Mehmet Erdoðan Aktar
Köksal Yüceler
Ünver Boduroðlu
Osman Güneþ
Sakýp Sabancý
Dr. Yavuz Doðan
Ergun Baskan
Dr. Oktay Duran
Bülent Eczacýbaþý
Kamuran Arslaner
Mehmet Kemal Sarýoðlu
Ýbrahim Þiþman
Günaydýn Yirmibeþoðlu
Cemil Ökten
Adnan Çaðlayan
Mahmut Kuþçulu
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1995 - 1999
XV. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Ýbrahim Bodur
Ýhsan Erez
Jak Kamhi
Sebahattin Karahan
Ali Ahmet Kocabýyýk
Nuri Tuna
Mustafa Koç
Aykut Ozan
Adnan Þener
Ýsmail Aytemiz
Muammer Yüceler
Sadýk Tanrýöver
Hüsamettin Kavi
Uður Ekþioðlu

Eyüp Karadayý
Ferzad Kuchani
Recep Sami Yazýcý
Faruk Ekinci
Necati Arýkan
Üzeyir Garih
Hasan Subaþý
Yusuf Kenan Öztiryaki
Ýlhan Arslan
Fahri Türkkan
Turan Sarýgülle
Hasan Doðan
Okan Oðuz
Ataman Onar

Hasan Vatansever
Hülya Durmaz
Mehmet Zeki Karahan
Cezmi Ovacýk
Celal Çiçek
Hakký Kalkavan
Necip Yüksel
Atilla Kuzucan
Halit Keleþ
Bahattin Keleþ
Liya Eli Düvenyaz
Alaattin Ali Tacir

XV. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

1995-1997
Baþkan Hüsamettin Kavi

Baþkan Vekilleri Erdal Bahçývan
Halil Demirkaya

Üyeler C. Tanýl Küçük
Yenal Oktuð
Necati Arýkan
Oðuz Karahan
Dr. Necip Yüksel
Köksal Yüceler
Ahmet Arkan
Ataman Onar

1997-1999
Baþkan Hüsamettin Kavi

Baþkan Vekilleri Halil Demirkaya
C. Tanýl Küçük

Üyeler Yenal Oktuð
Ataman Onar
Oðuz Karahan
Dr. Necip Yüksel
Köksal Yüceler
Ahmet Arkan
Cengiz Solakoðlu
Bahattin Keleþ
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1999 - 2001
Baþkan Ömer Dinçkök
Baþkan Vekilleri Dr. Oktay Duran

Kaya Turgut

2001 - 2005
Baþkan Hüsamettin Kavi
Baþkan Vekilleri Erdal Bahçývan

Turan Sarýgülle

Meclis Üyeleri Ali Engin Keçeli
Süleyman K. Tuðtekin
Memduh Hacýoðlu
Macit Akýn Özoflu
C. Tanýl Küçük
Erdal Bahçývan
Tuncay Özilhan
Necati Arýkan
Cengiz Solakoðlu
Fikret Tanrýverdi
Kenan Þiþman
A. Haydar Akýn
M. Nevzat Sürmeli
Ömer Dinçkök
Erol Lodrik
Ali Osman Boyner
Ali Raif Dinçkök
Mehmet Þuhubi
Oðuz Karahan
S. Hayati Zýrh
Ali Ýsmail Sabancý
Halil Demirkaya
R. Güney Kýldýran
Ali Haydar Öztaþ

M. Kemal Kenanoðlu
Musa Antebi
Kadir S. Kaleli
M. Lebib Mýsýrlý
Kenan Demirtaþ
Korhan Gökþin
Orhan Ramazanoðullarý
Nurullah Gezgin
Haldun Baþarýr
H. Meral Gezgin Eriþ
Mustafa Alpagut
Cevat Yaman
Kaya Tütengil
M. Emin Cankurtaran
Ömer Ýltan Bilgin
A. Nezih Olcay
Mustafa Özkazanç
Andon Arakelyan
Yenal Oktuð
Ýnan Altýnbaþ
Þahin Karacan
Turan N. Ýnkaya
H. Nejat Çuhadaroðlu
Kaya Turgut
Kadir Ayhan Suskun
Kamil Göknar
Ahmet Fikret Evyap
Ali Demir Ataç
N. Özcan Özenbay
A. Yaþar Malta
Ali Þeref Þenok
Ali E. Çavuþoðlu
Köksal Yüceler
Nahit Kemalbay
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1999 - 2005
XVI. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Mehmet Erdoðan Aktar
Hakký Matraþ
Seyit Ali Gündüz
Ahmet Sakýp Gürsoy
Sakýp Sabancý
Dr. Yavuz Doðan
Dr. Oktay Duran
Nezih Demirkent
Atilla Aksoy
Nuri Görenoðlu
Kazým Gamgam
Kamuran Arslaner
Osman Nuri Tever
Abdülbaki Kuriþ
Ýbrahim Þiþman
Kemal Sarýoðlu
Selim Çiçek
Günaydýn Yirmibeþoðlu
Teoman Yenigün
Adnan Çaðlayan
Mahmut Kuþçulu
Zeynep Bodur Okyay
Salih Erez
Jak Kamhi
Sebahattin Karahan
C. Bülent Demircioðlu
Nuri Tuna
Bedri Üner Tellikurþun
C. Mehmet Betil
Ýsmail Aytemiz
Doç. Dr. Enis Erkin
M. Adnan Þener
Muammer Yüceler
M. Sadýk Tanrýöver

Hüsamettin Kavi
Dr. M. Ýlhan Arslan
Nahit Aksekili
Eyüp M. Karadayý
Uran Tiryakioðlu
Ali Nuri Çolakoðlu
Recep Sami Yazýcý
Melih Batýlý
Osman Metin
Yusuf Kenan Öztiryaki
Muhittin Dizdar
Fikret Kaya
Mehmet Büyükekþi
Selahattin Akaydýn
Turan Sarýgülle
Hasan Doðan
Ataman Onar
M. Okan Oðuz
Metin Kulunk
H. Hüseyin Bayram
Nurettin Çetinkaya
Mehmet Zeki Karahan
Engin Koyuncu
Celal Çiçek
Hakký Kalkavan
Dr. Necip Yüksel
Atilla Cengiz Kuzucan
Bahattin Keleþ
Halit Keleþ
Vasil Liaze
Alaattin Tacir
Mustafa A. Özilhan

XVI. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

1999-2001
Baþkan Hüsamettin Kavi

Baþkan Vekilleri Halil Demirkaya
C. Tanýl Küçük

Üyeler Bahattin Keleþ
Necip Yüksel
Necati Arýkan
Yenal Oktuð
Ataman Onar
Zeynep Bodur Okyay
Ali Ýsmail Sabancý
Mustafa Özkazanç

2001-2005
Baþkan C. Tanýl Küçük

Baþkan Vekilleri Halil Demirkaya
Mustafa Özkazanç

Üyeler Nuri Tuna
Ataman Onar
Bahattin Keleþ
Zeynep Bodur Okyay
Ali Ýsmail Sabancý
Uran Tiryakioðlu
Bülent Demircioðlu
Mehmet Büyükekþi
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2005 - 2008
Baþkan Hüsamettin Kavi

Baþkan 

Yardýmcýlarý Mustafa Özkazanç
Turan Sarýgülle

Katip Üye M. Kemal Özþahin

Meclis Üyeleri Ali Engin Keçeli
Dr. Mehmet Çetin Duruk
C. Tanýl Küçük
Necdet Buzbaþ
Erdal Bahçývan
Metin Yurdagül
Cengiz Solakoðlu
M.Abdulkadir Çayýrgan
Süleyman Yusuf Kuþçulu
Oktay Irsýdar
Ahmet Çalýk
Zeki Akýncý
Fikret Tanrýverdi
Faik Fuat Onur
Selahattin Gündoðdu
Ömer Dinçkök
Erol Lodrik
Celal Çiçek
Hakký Kalkavan
Oðuz Karahan
Mustafa Can Penbecioðlu
Mehmet Þuhubi

Ali Kaloðlu
Mustafa Damar
Halil Demirkaya
Asým Ilgaz
Eyüp Güzel
R. Güney Kýldýran
Bekir Aydýn
Necip Öztaþ
Ýsmail Gülle
Oðuz Satýcý
Recep Sami Yazýcý
Nihat Uyar
Kemal Akar
Adnan Dalgakýran
N. Niyazi Öztürk
Cevat Yaman
Hayrullah Yelkenci
M. Emin Cankurtaran
Fahir Gök
Ahmet Bayraktar
Ahmet Nezih Olcay
Turgay Durak
Mustafa Özkazanç
Andon Arakelyan
Ýnan Altýnbaþ
Þahin Karacan
Yusuf Güray Gürsoy
Turan Necdettin Ýnkaya
Uður Yüzen
Sedat Birol
Kaya Turgut
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2005 - 2008
XVII. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri



Kamil Göknar
A. Fikret Evyap
Miþel Gülçiçek
Ragýp Gültekin
Kemal Ata
Kenan Baytaþ
Baha Telli
Þahin Metin
Nahit Kemalbay
Bilal Alkoç
Hakký Matraþ
Zafer Kurþun
Gürkan Kopuz
Eray Savcý
M. Kemal Özþahin
Atilla Aksoy
Dr. Oktay Duran
Fevzi Yeþilçimen
Mehmet Nuri Görenoðlu
A. Baki Kuriþ
Osman Nuri Tever
Ýbrahim Þiþman
Ali Kahyaoðlu
Dursun Çakýr
Mahmut Kuþçulu
Gülsüm Azeri
Zeynep Bodur Okyay

Selim Çiçek
Sebahattin Karahan
Bahri Murat Önay
Bekir Yelken

C. Bülent Demircioðlu
Nuri Tuna
Fuat Can Akbaþoðlu
Nejat Oktar
Nesip Tan
Mehmet Celal Betil
Refik Sait Önür
Ali Aytemiz
Osman Þahit Kanuni
Mustafa Akyüz
Mehmet Aydýn
Hüsamettin Kavi
Emin Armaðan Þakar
Þefik Þenyürek
Peniyamin Teker
Uran Tiryakioðlu
Dr. Ferzad Kuçhani
Vasil Liaze
Alaettin Ali Tacir
Mustafa Aydýn Özilhan
Ayhan Yavrucu
Melih Batýlý
Osman Metin
Muhittin Dizdar
Yusuf Kenan Öztiryaki
Mehmet Keçeci
Mehmet Büyükekþi
Haþim Paksözer
Süleyman Nazif Orakçýoðlu
Turan Sarýgülle
M. Zeki Karahan

Mehmet Okan Oðuz
Ataman Onar
Yýlmaz Ulusoy
Ekrem Akyiðit
Hasan Hüseyin Bayram
Nurettin Çetinkaya
Hasan Doðan
Mehmet Metin Özçelik
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XVII. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

2005-2008
Baþkan C. Tanýl Küçük

Baþkan 

Yardýmcýlarý Zeynep Bodur Okyay
Nuri Tuna

Sayman Üye Mehmet Büyükekþi

Üyeler Ataman Onar
Cengiz Solakoðlu
C. Bülent Demircioðlu
A. Baki Kuriþ
Gülsüm Azeri
M. Zeki Karahan
N. Niyazi Öztürk
M. Kemal Özþahin
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2009 - 2013
XVIII. Dönem 

Oda Meclis Üyeleri

2009 - 2013
Baþkan Erdal Bahçývan

Baþkan 

Yardýmcýlarý Zeynep Bodur Okyay
Mustafa Özkazanç

Katip Üye Serdar Urfalýlar

Meclis Üyeleri Mehmet Atýlkan Sökmen
Turan Özyurt
Erdal Bahçývan
Faruk Kayar
Metin Yurdagül
Ercan Bayramlý
Dr. Mehmet Çetin Duruk
Ali Engin Keçeli
C. Tanýl Küçük
Necdet Buzbaþ
Basri Kalaycýoðlu
Mustafa Kemal Sofuoðlu
Erol Lodrik
Raif Ali Dinçkök
Zeki Akýncý
Mehmet Sedat Aloðlu
Ýshak Ýhsan Kýsacýk
Zafer Çeliktaþ
Ýsmail Gülle
Mehmet Selçuk Sadýr
Ekrem Akyiðit
Fikret Tanrýverdi

Kenan Þiþman
Mehmet Keçeci
Osman Sait Günteki
Nurettin Çetinkaya
Hasan Hüseyin Bayram
Orhan Gazi
Hüseyin Demirci
Ali Ulvi Orhan
Süleyman Nazif Orakçýoðlu
Ömer Faruk Kavurmacý
Efsane Turan
Ýsmail Hakký Kýsacýk
Kenan Güneþ
Ýrfan Özhamaratlý
Ýsmail Koç
Ali Bekmezci
Nesim Bensusan
Rýza Adýgüzel
Hakký Matraþ
Dr. Bilal Alkoç
Mehmet Büyükekþi
Selahattin Akaydýn
A.Baki Kuriþ
Mustafa Sabri Tever
Fatma Saral
Mehmet Nuri Görenoðlu
F. Ülkü Büyükgönenç
Süleyman Ertem
Nahit Kemalbay
Refik Sait Önür
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Haluk Erceber
Ahmet Ciðer
Kenan Baytaþ
Baha Telli
A. Fikret Evyap
Miþel Gülçiçek
Erol Kiresepi
Sedat Birol
Bülent Savaþ
Nurhan Kaya
Mustafa Aydýn Özilhan
Alaettin Tacir
Nevzat Demir
Ýslam Kaya
Mustafa Akyüz
Gülsüm Azeri
Mahmut Mahir Kuþçulu
Zeynep Bodur Okyay
Salih Erez
Ýbrahim Keleþ
M. Zeki Karahan
Kadir Efe
Nihat Uyar
Mustafa Çokyaþar
Mustafa Necati Tecdelioðlu
Ali Natýk Buda
Muammer Vila
Mustafa Özkazanç
Andon Arakelyan
M. Uður Kocaoðlu

Aynur Ayhan
Serdar Urfalýlar
Kemal Akar
Bahri Murat Önay
Mehmet Celal Betil
Ahmet Samet Yapar
Bekir Yelken
Mehmet Öncel
Fikret Kaya
Cemal Þeref Oðuzhan 

Öztürk
H. Uran Tiryakioðlu
Emin Armaðan Þakar
Gamze Dinçkök Yücaoðlu
Ýsmail Ali Daðbaþý
Hüsamettin Kavi
Fahir Gök
Ahmet Bayraktar
Salih Arslantaþ
Þevki Þimþek
Ayhan Yavrucu
Ali Eren
Ender Yýlmaz
Adnan Dalgakýran
N. Niyazi Öztürk
Hasan Büyükdede
O. Turgay Durak
Celal Kaya
Celal Çiçek
Hakký Kalkavan

Nuri Tuna
Adem Yýlmaz
Adnan Serbest
Nuri Gürcan
Ýnan Altýnbaþ
Ýlyas Gençoðlu

XVIII. DÖNEM ODA MECLÝSÝNÝN
SEÇTÝÐÝ YÖNETÝM KURULLARI

2009-2013
Baþkan C. Tanýl Küçük

Baþkan 

Yardýmcýlarý Fikret Tanrýverdi
Nuri Tuna

Sayman Üye Baki Kuriþ

Üyeler F. Ülkü Büyükgönenç
Kenan Baytaþ
Bülent Savaþ
Mustafa Aydýn Özilhan
Kadir Efe
Fahir Gök
Osman Turgay Durak



20. YÜZYIL ANSÝKLOPEDÝSÝ
Hüseyin Gündoðdu, Birsen Cankat, Gündüz Altan, 

Zülal Ünaldý, Tercüman Yayýný, 1990

20. YÜZYIL SÝYASÝ TARÝHÝ
Prof. Dr. Fahir Armaoðlu, T. Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, 1986

30. KURULUÞ YILINDA ÝSTANBUL SANAYÝ ODASI
Fasih Ýnal, Cahit Ceran, 

Ýstanbul Sanayi Odasý Yayýný, 1983

75 YILDA, ÇARKLARDAN ÇÝPE
Ay dýn En gin, Ta rih Vak fý Yayýný, 1999

1999 GENEL RAPORU
Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu, 2001

ADAPAZARI’NDA DEPREM VE SONRASI
Ankara Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýný, 2000

ALMANAK 2003
Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

ATATÜRK’TE KONULAR ANSÝKLOPEDÝSÝ
Seyfettin Turhan, Yapý Kredi Yayýnlarý, 1993

BELGELERLE TÜRK TARÝHÝ DERGÝSÝ
Dün, Bugün, Yarýn.

Ekim 2000 Sayý 45

Ekim 2001 Sayý 49

BÝLANÇO, 1923-1998 
Zeynep Rona, 1999

BÜYÜME-ÝSTÝKRAR-YABANCI SERMAYE ÝLÝÞKÝSÝ
Prof. Dr. Erdoðan ALKÝN, www.tcmb.gov.tr

CUMHURÝYET DÖNEMÝNÝN ÝKTÝSADÝ TARÝHÝ 1923-1950  
Türkiye Araþtýrmalarý Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý, Kasým 1994

CUMHURÝYETÝN 75. YILINDA TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ 
Dünya - Ekonomi ve Politika Çerçeve Dergisi, Sayý 27

Müsiad Yayýný, 2001 

DÜNDEN BUGÜNE GALATASARAY
Vefa O. Semenderoðlu - Osman Tamburacý

Galatasaraylýlar Derneði Yayýný, 1997

DÜNDEN BUGÜNE ÝSTANBUL ANSÝKLOPEDÝSÝ
T.C. Kültür Bakanlýðý ve Tarih Vakfý Yayýný, 1994

DÜNYA GAZETESÝ 
Murat Koraltürk, Aralýk 2001/29-30

ELEKTRONÝK VE TELEKOMÜNÝKASYON SEKTÖRÜ
Ýstanbul Sanayi Odasý Yayýný, 2001/17

ÝPTÝDAR
Ýzzeddin Çalýþlar, Mavi Jeans Yayýný, 1998

ÝSTANBUL TÝCARET ODASI’NIN 100 YILI
Prof. Dr. Erol Zeytinoðlu - Doç. Dr. Necla Pur

ÝTO Rehberlik Yayýnlarý Dizisi, 1982

ÝSTATÝSTÝK GÖSTERGELER 1923-1995
DÝE Yayýný, 1996

KOBÝ'LERÝN DÜNYA EKONOMÝSÝNDEKÝ YERÝ
Özlem Yonar, http://stratejikgundem.com

KORE SAVAÞLARINDA MEHMETÇÝK
Ýbrahim Artuç, Kastaþ Yayýnlarý, 1990

KURTULUÞ SAVAÞINDA DEMÝRYOLCULUK
Ziya Gürel, Türk Tarih Kurumu Basýmevi, 1989

NEYÝN ÝSTÝKRARI VE KÝMÝN ÝÇÝN?   
Erol Çevikçe, Vatan 14 Ocak 2006 Cumartesi

ÖZAL, SÝYASET, ÝKTÝSAT, ZÝHNÝYET   
Ýhsan Sezal - Ýhsan Daðý, Boyut Kitap larý

TÜRK ORDUSU
Mehmet Özel, TC Kültür Bakanlýðý, 1999

TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ'NÝN 75 YILINA TOPLU BAKIÞ
ULUSLARARASI KONGRESÝ
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 1998

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ 2002 DEÐERLENDÝRMESÝ
www.ekometre.com 

TÜRKÝYE ÝKTÝSADI
Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, Beta Basým - Yayým, 1986

TÜRKÝYE ÝKTÝSAT TARÝHÝ 1908-1985
Prof. Dr. Korkut Boratav, Gerçek Yayýnevi, 1998

TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI TARÝHÝ
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfý

Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, 2001

TÜRKÝYE’DE OTOMOTÝV SANAYÝ
Hande Daloðlu

Otomotiv dergisi

Oyak Renault Yayýný

Sayý 10, 11, 1980

Sayý 12, 13, 14, 1981 

Sayý 15, 1982 

TÜRKÝYE’DE ÖZELLEÞTÝRME UYGULAMALARI 
1984-1998
DPT Yayýný, 1998

TÜRKÝYE'DE SANAYÝLEÞME VE SORUNLARI SEMÝNERÝ
AÜSBF, 1974

TÜRKÝYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ
EKONOMÝK BÜYÜMEYE KATKISI
Prof. Dr. Rýdvan KARLUK, www.tcmb.gov.tr

TÜRKÝYE'NÝN SANAYÝLEÞMESÝ
Dr. Necdet Serin, AÜSBF, 1963

ULUSLARARASI YATIRIMLAR VE TÜRKÝYE
Ýstanbul Sanayi Odasý Yayýný, 2002

SANA BÝR KÝTAP
Ýzzeddin Çalýþlar, Unilever Yayýný, 1993

YENÝ TÜRKÝYE
Sayý 41

Ekonomik Kriz Özel Sayýsý Eylül, Ekim 2001  

Sayý 23, 24

Cumhuriyet Özel Sayýsý  Eylül, Aralýk 1998

Sayý 28

Türk Ekonomisi Özel Sayýsý Temmuz, Aðustos 1999  

Sayý 27     

Mayýs, Haziran 1999

www.belgenet.com

www.sanayi.gov.tr

www.tekstilisveren.org

http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/

md/155/05.Nazan.SUSAM_Ufuk.BAKKAL.pdf

http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/kalkinma/kalkinma5.pdf

http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/aralik 2010 sanayi

uretim-30032011140534.pdf

http://www.ankarastrateji.org/yazar/doc-dr-sevket-tuyluoglu/

arap-bahari-ve-turkiye-nin-bolgesel-ekonomik-iliskileri/

http://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/bulten 

temmuz2011.pdf

http://www.usak.org.tr/analiz_det.php?id=17&cat=365366678

#.U8bEAJR_toN

http://www.esfenderkorkmaz.com/yenicag/turkiye-de-ozel-

tasarruflar-ve-yatirimlar-nasil-artar.html

http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/DOLAYLI-DOLAYSIZ-

VERGI.pdf
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