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"Bir ülkede yürütülen ekonomik faaliyetlerde stratejik denetim ağırlıklı olarak 
yabancıların eline geçiyorsa, o ülkede 'ulusal bir strateji' uygulamanın koşulları da 
ortadan kalkıyor demektir; özellikle de bilim ve teknoloji alanında..." demiştim. Oğuz 
Oyan Hoca'nın geçenlerde bir makalesinde belirttiği gibi (Birgün, 13.03.2007), bu gidiş, 
özel sektörü temsil eden kurum ve kişileri bile tedirgin ediyormuş. Temsilciler, 
tedirginliklerini dile getirmenin ötesinde, ulusal politika ve stratejilere gereksinim 
duyduklarını da söylemişler. Söylediklerini yorumda bulunmadan aktarıyorum: 

TOBB IV. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası'na sunulan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi 
Raporu'ndan (10.03.2007): "Ülkemiz bankacılık sektöründe çok kritik bir duruma gelmiştir... 
Kredi mekanizması yoluyla reel sektörün de yabancıların kontrolüne geçtiğini, yabancı 
bankaların ..... bulundukları ülkenin değil menşe ülkenin çıkarlarını ön plâna çıkardıklarını, 
dolayısıyla da ülkenin makro ekonomik koşullarını olumsuz etkileyebildiklerini görüyoruz... 
Bankacılık sektöründeki yabancılaşma optimal noktayı geçmiştir. Dolayısıyla reel sektörün 
can damarı olan bankalarımızın büyük bir kısmının yabancıların eline geçmesi sektörün 
finansı açısından büyük sıkıntılar doğuracaktır. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 
koşulların ve küresel, özellikle de Ortadoğu’ya ilişkin siyasî gelişmelerin dikkate alınması 
durumunda bankacılık sisteminde yabancıların hâkimiyetinin artmasının orta ve uzun 
vâdede ülkemiz aleyhine ciddî sorunlar yaratma potansiyeli taşıdığını düşünmekteyiz... 
Ülkemize yabancı sermaye girişini desteklemekle birlikte son derece kritik bir öneme sahip 
bankacılık sektöründe yabancıların, bankacılık sektöründeki payı, toplam aktiflerin yüzde 20'si 
ile sınırlanmalıdır." 

Raporda sanayimiz ile ilgili şu öneri var: "Türkiye, hızla azalan rekabet gücünü yeniden tesis 
etmek, dünya fiyatlarından ve kaliteli üretim yapabilen, her türlü yeniliği ve teknolojiyi takip 
eden öncü sanayici ve ihracatçılara sahip olmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 
sağlayabilmek için âcilen sanayi politikaları ve stratejilerine gereksinim duymaktadır." 

Haber Türk'ün "Ekonomiye Yeni Plân Gerekli" başlığıyla verdiği haber de ilginçti 
(12.03.2007): "Akbank’ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, bono 
piyasasında 30 milyar dolar, hisse senedi piyasasında ise 40 milyar doların üzerinde sıcak 
para olduğunu, bunun da bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Dinçer, 2006’da 19 milyar 
dolarlık doğrudan yabancı sermaye geldiğini; ancak, her yıl bu yüksek temponun 
yakalanmasının kolay olmayacağını söyledi. Bu yüzden Türkiye’nin âcil olarak stratejik 
plânlamaya ihtiyacı olduğunu kaydeden Dinçer, '...bir tehdit var. Bunu görerek âcil plânlama 
yapılması, belli sektörlerin teşvik edilmesi ve büyümeye imkân tanınması lâzım' diye konuştu." 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik 
ise, “Genç İşsizliği Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada şöyle demiş (13.03.2007): 
"İşsizlikle mücadelede temel araçlarımız da şüphesiz isâbetle düzenlenmiş, çağdaş nitelikte 
ulusal politikalar olmalıdır. Büyüme, ekonomi, istihdam, eğitim, bilim-teknoloji, sanayi, 
vergi, teşvik vs. politikalarının birbirleri ile uyumlu olmaları; katma değer ve istihdam 
yaratmaya odaklanmaları vazgeçilmez görülmelidir... Yeterli iş alanı yaratılması sanayinin 
ekonomideki lokomotiflik gücüne bağlıdır. Bunun için de büyümeye vizyon kazandırılması 
şarttır. İşletmelerin küresel piyasada gelecekte hangi sektör ve ürünlerde rekabetçi olacağı, 
büyüme ve sanayi politikaları yeniden dizayn edilerek belirlenmelidir. Biyoteknoloji, 
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nanoteknoloji, nükleer teknoloji, enformasyon, uzay teknolojisi gibi öncü ve ileri teknolojilere 
yönelerek geleceği inşa etmeliyiz. Eğitim, ARGE, teşvik politikaları ile sosyal politikalar buna 
göre yeniden düzenlenmelidir." 
İnsan bu sözleri söyleyenlerin toplumun hangi katmanlarını temsil ettiklerini düşününce ister 
istemez soruyor: Onlar da bu gidişten şikâyetçiyse, o zaman, Türkiye'de ipler kimin elinde? 
CBTD. 30 Mart 2007 


