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 � Ömer Faruk Çolak: 
Atilla Hocam şöyle bir soru 
sorarak başlayacağım; Hocam 
bu üç karpuzu koltuğa nasıl 
sığdırdınız? Çünkü bir koltuğa iki 
karpuz sığmazken, siz üç karpuz 
sığdırdınız. 

 ▶ Attila Sezgin: Öncelikle 
böyle bir söyleşi için teşekkür 
ederim. Dediğin doğru. Ben 
Ankara İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi’nde asistan 
olduğumda onun öncesinde 
de Maliye Bakanlığı’nda 
Bütçe Genel Müdürlüğü’nde 
uzman olarak çalışıyordum. 
Şöyle düşündüm, maliyedeki 
yapının beni klasik bir devlet 
memuru havasına sokacağını 
görünce akademik hayatın 
bana daha geniş, daha çok şey 

kazandıracağına inandığım 
için -o zaman o imkân vardı-, 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi İşletme Bölümü’ne 
asistan oldum. Orada doktora 
çalışmalarıma başladım. O 
dönem içerisinde bana şöyle 
bir imkân çıktı. Doğramacı 
Hoca’nın kurduğu vakıf 
şirketlerinden Tepe Mobilya’nın 
genel müdürü, mali danışman 
olarak gelir misin diye bana 
sordu. Ben vaktimi bir yandan 
üniversiteye, akademiye 
harcarken; böyle bir çalışma 
da bana uygulamayı görme, 
uygulamanın içinde olma 
imkânı tanıdığı için kabul ettim 
ve kendisine zaman zaman Tepe 
Mobilya ile ilgili çalışmalarında 
katkı vermeye başladım. Yani 

uygulamayla olan ilk tanışmam 
o şekilde gerçekleşti. Daha sonra 
doktora çalışmamı o zaman için 
çok yeni bir kavram üzerine 
kurmak istedim. Bugün MIS 
(Management Information 
System) dediğimiz kavram 
Türkiye’de yeni gelişiyordu ve 
biz de “Yönetim Bilgi Sistemleri” 
olarak ifade ediyorduk ve 
yönetim bilgi sistemleri, 
bilgisayar destekli yönetim karar 
süreçlerine katkı öngörüyordu 
ve benim kendi alanım itibariyle 
işletme yönetimi açısından bunu 
vurgulayacak bir tez konum 
vardı. O zamanlarda bilgisayarın 
adı dahi konmamıştı. Elektronik 
bilgi işlem makineleri 
diyorduk…

 � Ben hatırlıyorum kocaman 
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dolap gibi bilgisayarlar vardı.

▶ Evet, ODTÜ’de bizim 
öğrenciliğimiz zamanında 
yoktu ama sonradan oda 
büyüklüğünde iki tane bilgisayar 
geldi, onlar kullanılıyordu. 
Öyle bir çalışmayla başladım; 
yani bilgisayarın özellikle de 
maliyet muhasebesi üzerine 
ağırlıklı olarak uygulamasında 
katkı verecek bir çalışma 
planlamıştım. O dönemde 
Hacettepe Üniversitesi’nin yeni 
bir bilgisayarı vardı, bilgisayarla 
ilgili çalışmalarda oradaki 
imkânlarından yararlanarak 
böyle bir araştırmayı 
gerçekleştirdik. Daha sonra 
Doçent olunca bu sefer part-
time çalışmaya başladım 
üniversitede. Tepe Mobilya’da 
birçok görevlerim oldu; önce 
mali danışman, daha sonra mali 
koordinatör, daha sonra da genel 
koordinatör olarak yaklaşık 
bir 13 yıl çalışmış oldum. 
Bu durum hocaya/öğretim 
üyesine ayaklarını yere basarak, 
söylediklerinin nereye vardığını 
görerek, bilerek bir ders 
anlatma imkânı sağladığı için 
benim gelişmemde ve bunların 
öğrencilere yansıtılmasında 
önemli rol oynadığını gördüm. 
1986 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi’ne dekan 
olarak gelinceye kadar çalışmam 
bu şekilde devam etti. Ondan 
sonraki dönemde dört yıl Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nde rektör 
yardımcılığı ve dekanlık yaptım. 
Bu dönemde uygulamayla ilgili 

bir çalışmam olmadı. Ama 
şunu gördüm Dokuz Eylül’e 
geldiğimde; hocalar uygulamalı 
proje yapmaktan çekiniyordu. 
Aslında sorduğunuzda hepimiz 
yaparız diyorlar, ama bir projeyi 
almaktan dahi korkar halde 
olduklarını gördüm. 

 � Özel sektörle üniversite 
iş birliği günümüzde arttı, 
vazgeçilemez bir gelişim; 
dünyanın her yerinde böyle.

▶ İlk defa üniversite sanayi 
iş birliği dediğimiz olayı 
aslında Dokuz Eylül’de ben 
uygulamaya çalıştım. O zaman 
İzmir’de METAŞ Demir Çelik 
Fabrikası vardı, daha sonra 
biliyorsunuz kapandı. Onunla 
ilgili bir çalışma yaptık. Demir 
çelik sektöründeki girdi-çıktı 
analizini çok değerli bir iktisat 
hocamız vardı İlkin diye, onunla 
birlikte ilk defa yaptık. Daha 
sonra belediyeye birkaç proje 
yaptık. Menemen Organize 
Sanayi Bölgesi’nin A’dan Z’ye 
bütün projelendirmesini biz 
fakültede çalışan öğretim üyeleri 
arkadaşlarımızla birlikte yaptık. 
O dönemde belediye ve devlet 
Yeşildere’deki dericileri çevre 
kirliliği nedeniyle bulundukları 
konumdan çıkarmak istiyordu. 
Biz de şu anda çok başarılı 
bir halde olan Menemen Deri 
Organize’yi kurduk. Yerlerini 
bulduk; taşınma planlarından 
kredilerine varıncaya kadar her 
şeyiyle ilgilenerek bu projeyi 
gerçekleştirdik.

 � Söylediklerinizden şu sonucu 
çıkarıyorum: Akademisyenin 

hangi alanda çalıştığına bağlı 
olarak, özel sektörle yani reel 
ekonomiyle iş birliği içerisinde 
çalışması hem akademisyen 
için hem özel sektör için verimli 
sonuçlar doğuruyor ki ben de 
buna açıkçası katılıyorum. Bugün 
Türkiye’deki üniversite sistemini 
düşünürsek Sanayi Bakanlığı’nın 
birkaç tane oluşumu da var; 
üniversitelerin içinde tez 
yazımıyla ilgili olarak kurumsal 
yapılanma var; fakat görüyoruz 
ki projeler o kadar iyi işlemiyor. 
Üniversite öğretim üyesi bilimsel 
açıdan bir deney yapıyor; 
fen biliminde, eczacılıkta, 
kimyada. Sonra onu özel 
sektörde uygulaması gerekiyor 
fakat uygulanmıyor. Ortaya 
bir makale çıkıyor ve süreç 
bitiyor. Hâlbuki yurt dışında 
bu iş böyle yürümüyor, öğretim 
üyesi, üniversite ve özel sektör 
beraber bu işi yapıyor. Türkiye’de 
süreç neden aksıyor, niye bu iş 
yürümüyor?

▶ Benim o çalışmaları yaptığım 
dönemde devletin bu tür 
katkıları çok azdı. TÜBİTAK, 
o zamanki Sanayi Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı bu tür 
desteklere pek açık değillerdi. 
Yani bunlar daha ziyade bireysel 
olarak üniversite hocalarının 
veya üniversite yönetiminin 
bulduğu işletme deneyimleri 
olarak gerçekleşiyordu. 
Günümüzde, dediğiniz gibi, 
projeleri destekleyen fonlar var. 
Bir alt yapı var her şeyden önce. 
TÜBİTAK’ın bu tür destekleri 
çoğaltması da teşvik ediyor bir 
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anlamda. Fakat burada dediğiniz 
nokta önemli; bunlar ne kadar 
bilimsel çalışma olsa dahi 
sonradan ticarileşemiyor. Bu 
anlamda araştırma projelerinin 
ticarileşme oranı çok önemli. 
Birçok, belki yüzlerce, binlerce 
araştırma projesi yapılıyor 
ama bunların ticarileşmesi 
yani gerçek hayata, reel sektöre 
yararlı hale gelebilmesini 

sağlayacak çalışmalar yok. 
O zaman da yoktu. Şimdi 
kısmen var gibi görüyorum 
ama sonuçlarda çok başarılı 
olmuyor. Netice olarak, özellikle 
temel bilimler ve mühendislik 
alanlarında yapılan çalışmaların 
bir patente dönmesi, bu patentin 
hem ülke endüstrisine hem de 
bilimsel hayata katkı vermesi 
çok önemli ama bu patente 

çevirmede Türkiye maalesef 
beklenen ivmeyi ve gelişmeyi 
sağlayamıyor.

 � Hocam bu, kurumsal 
yapılanmaların birbirine olan 
güveninin zayıf olmasından 
kaynaklanıyor olabilir mi? Çünkü 
geçen gün bir yazı okudum; 38 
OECD ülkesinde Daha İyi Yaşam 
Endeksi’nde Türkiye en düşük 
skoru elde etmiş. Yani üniversite 
şirkete güvenecek, özel sektör 
üniversiteye ve devlete güvenecek; 
bu şekilde iş birliği yapılması 
gerekiyor. Bunu çok iyi yapan 
ülkeler var. Örneğin İrlanda 
muhteşem bir atak yarattı, gayri 
safi milli hasılası arttı, krizden 
önce kişi başına düşen gelir 44 
bin dolara kadar çıkmıştı. Ve 
bunu 1980’li yılların başındaki 
toplumsal anlaşmada yaptılar. 
Bu güven ortam nasıl sağlanabilir 
hocam?

▶ Ben İzmir’de sanayicilerle, 
ticaret odasıyla, sanayi 
odasıyla, borsayla onları da 
bu işe teşvik edebilmek için 
çok yakın ilişkiler kurmaya 
çalıştım. Fakat maalesef o 
dönemde sanayicilerde ve iş 
adamlarında üniversiteye ve 
üniversite hocalarının bu tür 
bilimsel çalışmalarına bir güven 
duygusu yoktu. Dediğiniz nokta 
çok doğru. Ben de o dönemde 
çok düşündüm bu düşünceyi 
nasıl kırarız diye. Sorunun 
bir başka boyutu da hocaların 
bu tür araştırma geliştirme 
faaliyetlerine çok yatkın 
olmamalarıydı. Korkuyorlardı, 
çekiniyorlardı, başarısız olursa 
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kendisine olumsuz yansır diye 
endişeleri vardı hocaların. Ama 
bu, çalışma yapılarak, hocaların 
alışmasını sağlayarak yenilir. 
Hata yapılır; hata yapılmaz diye 
bir şey yok. Sanayiciler olaya 
pragmatik bakıyorlar. Onları 
ikna etmek için ortaya olumlu 
bir sonuç konması lazım. Yani 
sanayiciler “Ben burada şu kadar 
kaynak harcadım, bu çalışmayı 
yaptım ama bu benim işimi 
nasıl geliştirecek? İşime nasıl 
katkı verebilecek? Benim gelecek 
potansiyelimi nasıl artıracak?” 
diye düşünüyor. 

 � Ben bunu şundan dolayı 
önemsiyorum. Öğrencilerimiz 
üniversiteden mezun oluyorlar; 
son sınıfta çocuklara soruyorum, 
ne yapacaksınız çocuklar? 
Bazıları “Hocam ben KPSS’ye 
hazırlanıyorum, şuraya 
gireceğim” veya “farklı bir 
sınava gireceğim” diyorlar. Peki 
diyorum içinizde hiç iş kurmak 
isteyen yok mu çocuklar? Çünkü 
neden? Eğer çocuk üniversiteden 
o güvenle çıkarsa iş kurmayı 
düşünebilir. İş arayan değil de 
müteşebbis olabilir. Bu bizim 
için neden önemli? Her ne 
kadar büyük şirketlerin adını 
bilsek de dünyanın her yerinde 
ekonomileri esas ayakta tutan 
KOBİ’lerdir. Türkiye'de bakıyoruz 
istihdamın önemli bir kısmını 
KOBİ’ler yaratıyor. Dolayısıyla 
öğrencileri de bu işe ikna etsek 
daha iyi bir sonuç alabiliriz diye 
düşünüyorum. Siz Dokuz Eylül’de 
bunları yaptınız, sonra kamuda 
üst düzey bürokratlık yapmaya 

başladınız. Oradaki deneyim 
nedir? Hatırladığım kadarıyla 
Türk Telekom ve Demir-Çelik 
deneyimleriniz var Hocam, o 
deneyimleri de öğrenmek isteriz.

▶ Anlatayım. Şimdi ilk 
o sorunuzla ilgili olarak, 
batı örnekleri, özellikle 
İngiltere örneğiyle ilgili bir 
husustan bahsedeyim. Benim 
bir avantajım da özellikle 
İngiltere ve Amerika’daki 
birçok üniversiteyi gezme 
görme imkânımın olmasıydı. 
Özel programlar yaparak 
bunları inceledim. Bu konu 
hakkında İngiltere’deki 
birçok üniversitede şöyle bir 
uygulama var: Hocaların 
üniversite sanayi endüstrisiyle 
iş birliğini sağlamak amacıyla 
bir araştırma şirketi kurulur. 
Bu şirketin başında profesyonel 
bir genel müdür olur. Bu genel 
müdür iş âlemiyle ilişki kurar, 
üniversiteyi çok iyi tanıdığı 
için hangi hocanın potansiyeli 
var, laboratuvarı ve imkânları 
var mı bunları bilir ve bir 
anlamda üniversiteyi sanayiye 
pazarlar. Tabii arada böyle 
profesyonel bir yapı olduğunda 
endüstri de güven duyuyor. Bu 
güvenin sonucu olarak hoca da 
kendine güveniyor. Dolayısıyla 
bu ilişkiler hocaların bireysel 
bazda çalışmalarıyla maalesef 
gerçekleşmiyor. Yani organize 
edilmesi, kurumsallaşması 
gerekiyor. Bunu da İngiliz 
modelinde şirketleşme olarak 
yapmışlar ve hala bildiğim 
kadarıyla böyle devam ediyorlar.

 � Biz aslında bir parça 
teknokentlerde denedik ama 
istediğimizi elde edemedik.

▶ Şimdi ona geleceğim. 1992 
yılında Ersin Faralyalı Enerji 
Bakanı olduktan sonra Türkiye 
demir-çelik işletmelerinde 
genel müdür olmamı istedi. 
Türkiye demir-çelik işletmeleri 
o zaman yaklaşık 30.000 çalışanı 
olan Karabük Demir Çelik, 
İskenderun Demir Çelik, Divriği 
Maden Ocakları, Malatya 
Hekimhan Maden Ocakları ve 
Erbakan’ın kurduğu şirketlerden 
kalan Gerede’deki Gerkonsan 
makine sanayi vardı. Büyük 
bir kuruluştu. Ben gelmeden 
önce şöyle bir baktım; şirketin 
durumu nedir, mali yapısı 
nedir, ne yapılabilir gibi. Biraz 
tereddüt ettim. Yani şu açıdan 
tereddüt ettim; bu büyüklükte 
bir işletmeyi başarılı bir şekilde 
yönetebilir miyim, yönetemez 
miyim? Rahmetli Ersin Bey’le 
de o zaman konuştum. “Bu 
işin çok karmaşık ve teknolojik 
bir yapısı var, benim böyle bir 
geçmiş tecrübem yok, sıkıntı 
çekerim diye düşünüyorum.” 
dedim. Ersin Bey’in o zaman 
bana işaret ettiği nokta beni o 
işe girmeye teşvik etti. Dedi ki, 
“buranın sorunu finansman, 
onun için sen gel, bu işe gir” 
dedi ve öyle başladım. 1992 
Şubat’ının başında başladım. 
Tabi yavaş yavaş bağlı kurumlara 
da gitmeye başlamıştım. Ay 
sonuna doğru Karabük’e gittim. 
Mali işler daire başkanı aradı, 
“Ay sonu geldi Sayın Genel 
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Müdürüm. Maaş ödememiz 
lazım.”, “E ödeyin.” dedim, 
“Para yok.” dedi. Ondan 
sonra anladım ki bu iş böyle 
kolay çözülecek bir iş değil. O 
zamanlar Tevfik Altınok hazine 
müsteşarıydı, onu aradım. 
Neticede %100’ü kamuya ait 
bir KİT Türkiye demir-çelik 
işletmeleri, kimden para 
alabilirsin? Kamudan destek 
almak için sayın müsteşarla 
konuştum. O da bizde para 
yok, başının çaresine bak dedi. 
Ondan sonra ne yapabiliriz? 
Tabii para alınacak yer banka. 
O zaman 1992 yılında -maalesef 
KİT’lerin de halini göstermesi 
bakımından çok ilginç- 44 tane 
bankadan yurt içinde, yurt 
dışında borçlanmadık banka 
kalmamış. Neyse biz bir şekilde 
aylık maaşı bir bankadan 
aldık, maaşı ödedik. Ondan 
sonra ben işletmenin temel 
sorunlarını tespit ettim. İlk 
olarak işçi sayısı fazla; 30.000’e 
yakın bir çalışanı var. Burada 
bir tasarruf yapılabilir. İki, işçi 
ücretleri çok yüksek; o zaman 
genel müdür maaşımdan daha 
fazla alan 600 kişi falan vardı. 
Tabi bunun evveliyatı var, daha 
önce bir grev yaşanmış, orada 
çok yüksek ücretler verilmiş, 
hesapsız ücret artırımı yapılmış 
ama verilen ücreti geri alma 
şansı olmadığı için yapacağınız 
bir şey yok. Üçüncüsü de 
sermaye yetersizliği; yani bu 
çarkı çevirmek için sermayenin 
artırılması lazım, başka türlü 
yürümüyor. Kredi alıyorsunuz, 

kredi aldığınız için faiz yükü 
var, dolayısıyla işletmenin hiçbir 
zaman kâr şansı gözükmüyor. 
Önce Hazine’ye başvurdum 
sermaye artıralım diye, 
maalesef artıramadık. O günkü 
hükümetin artırma imkânı 
yoktu. O zaman işçi fazlalığını 
bir şekilde azaltmalıydık. 
Sendika Başkanı Metin Bey’le 
konuştum. Dedim ki işletmenin 
durumu bu, şimdi anlattığım 
gibi bütün sorunlarını söyledim, 
devlet para vermiyor. Şu 
aşamada yapmamız gerekenin, 
en azından geride kalan 
çalışanları kurtarabilmek; 
işletmenin devamlılığını, 
sürdürülebilirliğini sağlamak 
için işçi sayısını azaltmak 
olduğunu söyledim. Tabii onlar 
çok büyük bir tepki koydular. 
Ama çeşitli konuşmalarla ikna 
oldular ve şöyle bir model 
üzerinde anlaştık: Sendikayla 
dedik ki; 25 yılını dolduranları 
-çünkü 25 yılını dolduran işçiler 
emekli olabiliyordu- sırası 
geldikçe emekli edelim, bütün 
haklarını verelim. Dolayısıyla 
hiç kimseyi rahatsız etmeden 
bir azaltma yapalım, şeklinde 
bir anlaşmaya vardık. O zaman 
memur durumunda olanlar, 
657’ye göre çalışan mühendisler 
ve idari personellere de aynı şeyi 
yaparsanız kabul ediyorum dedi, 
tamam dedim. Yani belki bu 657 
sayılı devlet memurları kanunu 
tarihinde olmayan bir şey; 25 
yılını dolduran memurları da 
aynı şekilde emekli edecektik.

 � Neden işçi sayısı 30.000'e 

yükseltilmiş? Ben biliyorum da 
bunu sizden duyalım. Herhalde 
sizden önceki genel müdürler 
de oturup hadi gel işçi alalım 
demedi. Birileri onlara o işçiler 
aldırmış. 

▶ Yani bunun temel faktörü 
siyasi. Daha önceki genel 
müdürler döneminde sürekli 
olarak kadrolar şişirilmiş, talep 
edilmiş, genel müdürler de buna 
karşı çıkmamışlar. Bir de bu 
işletmeler lokal alanlarda olduğu 
için -Karabük, İskenderun, 
Divriği, Hekimhan, Malatya 
gibi- yerel baskılarla, siyasi 
baskılarla maalesef bu sayılar 
gereğinden fazla bir hale, 
işletmenin kaldıramayacağı 
duruma gelmiş.

 � Bunlar devasa kuruluşlar. 
Benzerini özel sektör yapamadı, 
özelleştirildi ama yenisini 
özel sektör yapamadı. Devlet 
büyük iş başarmış esasında. 
Bunun öyküsünü biraz 
Süleyman Demirel’in anılarında 
dinlemiştim. Yani hem Sovyetler 
Birliği ile düşmanmış gibi NATO 
bloğunda yer alıp hem de orayı 
Sovyetler Birliği’ne kurdurmak 
isteyen muhteşem bir beceri 
örneği göstermişler. 

▶ Başarısı çok büyük. O zaman 
hakikaten İskenderun Demir 
Çelik Fabrikası’nın bir milyon 
metre kare alanı vardı, çok 
entegre tesisti. Demir-çelikte 
yaklaşık beş yıla yakın genel 
müdürlük yaptım, 1996 sonunda 
bıraktım. Bir tek eleman 
almadım ve bıraktığımda da 
zaten Karabük’ü o dönemde 
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sendikaya devrettiler. Devir 
işleminden önce işçi sayısını 
yaklaşık yarı yarıya indirmiştim. 
Bu operasyonla beraber 14-15 
bin işçiye indirmiştik.

 � Peki kârlılığa geçmiş miydi 
işletme?

▶ Kârlılığa geçmedi. Hala 
14-15 bin kişi bile fazlaydı. 
Ücretler zaman içinde yine 
yükseldiği ve öz kaynak olmadığı 
için faiz yükü nedeniyle işletme 
kârlılığa geçemedi maalesef. 

 � Eğer devlet o dönemde öz 
kaynak vermiş olsaydı, işletmenin 
finans maliyetleri düşecekti, 
dolayısıyla kârlılığa geçebilecekti.

▶ Geçebilecek durumdaydı 
aslında ama bunları yapamadık. 
O zaman devletin bunu 
yapabilecek imkânı yok 
gibiydi. Demir-çeliğe böyle 
bir imkân sağlanmadı ve 
neticede Tansu Hanım’ın 
başbakanlığı döneminde 
Karabük Demir Çelik 1 TL 
bedelle sendikaya verildi. Daha 
sonra da İskenderun’u Ereğli 
Demir Çelik aldı. Karabük 
1938’lerde faaliyete geçmiş, 
yenileme ihtiyacı yüksek bir 
kuruluştu. İskenderun’da 
da aynı şekilde iyileştirme 
gerekiyordu. İskenderun’da 
yassı çelik üretimine müsait 
bir üretim alt yapısı var ama 
yassıya çevirmek için yeni 
yatırım yapmak lazımdı, onu 
planladık ama yapamadık. 
Türkiye’nin o zamanki durumu 
da şuydu; uzun çelik dediğimiz 
yani inşaat çeliğinde üretim 

fazlası vardı. Pazar da çok rahat 
bir ortam değildi. Türkiye’nin 
yassı çelik ihtiyacı da ithalatla 
karşılanıyordu, dolayısıyla biz 
yassı çelik üretimi için uğraştık 
ama finansman sağlanamadığı 
için bu yapılamadı maalesef.

 � Peki hocam Telekom deneyimi 
nasıl oldu?

▶ 1998 başlarında Türkiye’de 
bir koalisyon hükümeti vardı, 
Hüsamettin Cindoruk başbakan 
yardımcısıydı. O çok ısrar etti 
Telekom’a gelmem için. Ben o 
dönemde YÖK Genel Kurul 
Yürütme Üyesiydim. Yani tam 
gün YÖK’te çalışıyordum. 
Dolayısıyla oraya da başta pek 
gitmek istemedim. Telekom 
75.000’e yakın çalışanı olan 
çok daha büyük bir kuruluş, 
Türkiye’nin neredeyse her 
yerinde, Jandarma karakolu 
olmayan yerde bile bir tane 
Telekom şefliği vardı. Çok 
yaygın bir kuruluştu. Telekom 
kendini teknolojik olarak 
yenilemiş, rekabet edebilir 
bir durumdaydı. Daha 
doğrusu şöyle söyleyeyim 
yerleşik telefonda zaten tekel 
durumundaydı ama 1990’lı 
yılların başında biliyorsunuz 
cep telefonları devreye girdi. 
Ondan önce bir araç telefonu 
başlamış ama o araç telefonu 
çok yaygınlaşmamıştı. Sonra cep 
telefonları devreye girmiş ve iki 
tane lisans anlaşması yapmışlar; 
biri Turkcell’le, biri Telsim’le. 
Bunlar 1992’de bu lisansı 
almışlar. 1998 ortalarında da bu 
lisans için bedel ödeyip kalıcı 

hale dönüşmesi için çalışmaları 
vardı. Ben 1998 başlarında Türk 
Telekom’da göreve başladım, bu 
iki firmayla lisans anlaşmalarını 
Mayıs 1998 sonunda imzaladım 
ve Hazine’ye 1 Milyar dolar 
gelir yarattım. Türk Telekom 
çok yaygın ve teknolojik 
bir kuruluştu. Sabit telefon 
yatırımlarında hala yatırım 
ihtiyacı vardı. Bir kişi telefona 
başvurduğunda hemen telefonu 
bağlanmıyordu, onun nedeni 
de telefon santrali kurulması 
ihtiyacı vardı.  Mesela Ankara 
Çankaya’da iki tane santral var, 
bu santraller ancak mevcut 
kapasiteye yetiyor. Yeni talepleri 
karşılamak için ya bunların 
kapasitesini artıracaksınız ya 
da yeni santral kuracaksınız. 
Türk Telekom’da bir finansman 
sorunu yoktu. Personel fazlası 
belki olabilir ama onunla çok 
fazla ilgilenmedik çünkü orada 
da teknik eleman açığı vardı 
yani mühendis ve teknisyen 
düzeyinde açıklar vardı. Onları 
kapatmaya çalıştık. Ama 
yatırımlarına devam ediyordu. 
Türk Telekom mali açıdan çok 
güçlüydü. 

 � Peki hocam zarar etmeyen 
bir kuruluş o zaman neden 
özelleştirme kapsamına alındı? 
Ki bu 2000’den sonra gerçekleşti. 
Ondan önce, 96’dan beri Telekom 
özelleştirilsin diye bir kampanya 
vardı, değil mi?

▶ Ben şuradan başlayayım, 
1998 sonunda Türk Telekom’un 
cirosu 4 milyar dolardı. O 
günkü dolar kurundan yaklaşık 



85İKTİSAT VE TOPLUM
ŞUBAT 2020 • SAYI: 112Röportaj

2 milyar dolar da kâr etmişti. 
Yani finans açısından müthiş 
bir noktadaydı ve kârımızı da 
hazineye devrediyorduk. 

 � Kârlılık oranına bakarsanız 
hiçbir şirkette yok. 

▶ Hatta o dönemde şöyle oldu, 
kurumların kârının devri için 
Merkez Bankası operasyonuna 
benzer bir operasyonu önerdim. 
Çünkü hazine sıkıntı içerisinde, 
kaynak yaratmaya çalışıyor ve 
yüksek faizlerle borçlanıyor. 
Genel Kurul 
Mayıs-Haziran’da 
yapılacak, ondan 
sonra bizim kâr 
payımız ödenecek. 
Tevfik Bey’e 
dedim ki Nisan 
aylarında bunu 
beklemeyelim, 
kurumun bankada 
1 milyar dolara 
yakın parası 
vardı. Bunun bir 
kısmıyla yatırım 
yapıyorduk; Türk Telekom’un 
600-700 milyon dolar yıllık 
yatırım bütçesi vardı. Bu parayı 
ben erkenden sana vereyim 
dedim. Hazine’ye katkı olsun 
diye Merkez Bankası’nda yapılan 
işlemin benzerini o zaman 
yapmıştık.

 � Hazine borçlandığı faizin 
altında size faiz ödüyor.

▶ Evet, faiz ödüyor. Hazine’ye 
katkısı olsun diye. Böyle de bir 
devletçilik anlayışımız var.

 � Şimdi Telekom’un 
özelleştirmesini sordum çünkü 

özelleştirme olmadı. 

▶ Şöyle söyleyeyim cep 
telefonlarının devreye girmesiyle 
beraber telefon şirketleri 
dünyada çok popüler hale 
geldi ve çok kârlı işletmeler 
oldukları için herkesin gözü 
bu şirketlere döndü. Bunların 
da özellikle kamu kuruluşu 
şeklinde olanların birçoğu 
özelleştirme operasyonuyla 
satılarak devlete gelir sağladılar. 
Bu söylediklerim tabii 1992’den 

sonraki gelişmeler. Hele 95-96’ya 
geldiğinde cep telefonları daha 
da çok kullanılmaya başladı. 
Mesela benim hatırladığım 
Turkcell’in 2 milyon müşterisi 
vardı; Telsim’in daha azdı, 1 
milyon civarındaydı. Toplam 
abone sayısı 3-4 milyon 
civarındaydı ve çok hızlı 
artıyordu ve şöyle bir tablo 
vardı; ekonomik olarak bütün 
dünyada Telekom şirketleri çok 
popülerdi. Özellikle bunların 
birçoğu devlete ait olduğu 
için satılabilir niteliğe sahipti. 

Devletler için de satarak gelir 
elde etme ve özelleştirerek daha 
hızlı bir yatırım gerçekleştirme 
imkânı vardı. Nitekim bu amaçla 
Türk Telekom için de Goldman 
Sachs firmasına bir değer 
tespiti çalışması yaptırılmış. 
Yaklaşık 14-15 klasör, bu 
çalışmada Goldman Sachs 
çeşitli senaryolara göre çalışmış 
ve elde ettikleri bulguları 
Telekom’a ve devlete vermiş. O 
zamanlar TÜRKSAT uyduları 

da Türk Telekom’un 
bünyesindeydi. 
Dolayısıyla 
çeşitli senaryolar 
üretiliyordu. 
Kablo TV vardı 
ve çok büyük 
bir potansiyeldi. 
Turkcell, Telsim cep 
telefonu sistemleri 
ve internet vardı. 
Goldman Sachs 
şöyle planlamış; 
uyduları ayırarak 

satarsan kaç eder, uydular dâhil 
kaç eder? Şöyle söyleyeyim, o 
günkü tüm varlığını satması 
halinde senaryo 12 milyar 
dolardan başlayıp 16 milyar 
dolara kadar gidiyordu. O 
dönemde Türkiye’nin dış borcu 
da yanılmıyorsam 98’li yılların 
başında, 16 veya 18 milyar 
dolar civarındaydı.  Türkiye bir 
yabancıya Telekom’u satsaydı, 16 
milyar dolara tüm dış borcunu 
ödeyecek durumdaydı. Ama 
satamadı, satamamasının çok 
çeşitli nedenleri var. Sonra 6,5 
milyar dolara satıldı.
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 � Bu söyleşinin şöyle bir 
güzelliği var; dergimizin Yayın 
Kurulu Üyesi Oğuz Esen de sağ 
olsun bizimle beraber. Piketty 
diye Fransız bir iktisatçı var, 
biliyorsunuz Hocam. Piketty’nin 
kitabından aktarıyorum: 
Fransa’nın 1980’li yıllarının 
başındaki borcu, varlığının yarısı 
kadardı. Sonra bu özelleştirmeler 
geldi; bütçe açıklarının 
kapatılması, iç denge vs. 2010’a 
geldiğimizde -kitap 2014 baskısı 
bu arada- şöyle bir durum ortaya 
çıktı; özelleştirmeleri yaptık, 
elimizden bir sürü şey gitti, 
kamu iktisadi teşekkülü gitti, 
Fransız devletinin varlığı devletin 
borcunu karşılayamayacak hale 
geldi. 2002 yılının sonunda 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
borcu 248 milyar TL. Kaç 
yıllık bu? Geçmişten bu güne, 
doğru mu? Çünkü borç stok 
değişkendir. 2019’un 3. çeyreğinin 
son rakamını hatırlıyorum; 1 
trilyon 240 milyar TL. 79 yılda 
248 milyar TL, cumhuriyetin 
başından beri -gerçi devlet tahvili 
çıkarılması 1986’dan sonra oldu- 
sonuçta 79 yıl. O 79 yılda neler 
yapılmış; Telekom, İskenderun 
demir-çelikler… Sonra aradan 
geçen 17 yılda 1 trilyon TL’lik 
borçlanma yapılmış. Ben de 
şöyle bir soru soruyorum: Para 
nerede? 248 milyar TL’nin nerede 
olduğunu ben biliyorum. Nasıl 
biliyorum? Köprü muhabbeti 
çok oluyor, birinci köprü vardı, 
ikinci köprü vardı, üniversiteler 
vardı, bu ülkenin otobanları 
vardı, havaalanları vardı, 

binlerce üniversite mezunu vardı, 
sanatçısı vardı, kurumsal yapısı 
vardı, hastaneleri vardı. 17 yılda 
1 trilyon ek borçlanma yapmışsın. 
2007’ye kadar iç denge var. Ama 
ondan sonra ciddi bir şekilde 
-sinsi bir şekilde hatta- bozuluyor. 
Bir de şu var; bu borçlanmanın 
üstüne 73 milyar dolar da 
özelleştirme geliri var. Geldik 
Piketty’e… 73 milyar dolar gitmiş, 
malı mülkü satmışsın, evde yine 
yakacak odun yok. Aynı buna 
benziyor.

▶ Evet çok ilginç bir şey. 
Aslında bu analizi yapmak 
lazım.

 � İkisi de çok önemli konu, 
demir çelik fabrikaları 
cumhuriyetin varlığıyla ilgili 
bir şey, doğru mu Hocam? 
1930’larda biliyorsunuz bir 
ülkenin gelişmişliğini demir-çelik 
belirliyordu. Stalin'in o meşhur 
çelikle ilgili söylediği cümleleri 
hatırlarsınız, yapmışız. Demirel 
muhteşem bir iş becermiş; onu 
ayarlamış, bunu ayarlamış 
neredeyse maliyetsiz İskenderun 
Demir-Çelik, Seydişehir 
Alüminyum’u kurmuş. Onlar 
da gitti. Telekom? Artık yok… 
Yok olmasa da Telekom’un borcu 
şu anda bankaların üstünde. 
Bankalar satmaya çalışıyor, kimse 
almıyor. Turkcell devletin elinde. 
Eskiden özel sektördü, kontrol 
hissesine baktığımızda şu an 
devlet şirketi olarak görünüyor. 
Dolayısıyla şöyle bir kavram 
konuşulmaya başlandı; -özellikle 
bu piyasa kriziyle gündeme 
geldi- Acaba özelleştirme değil 

de özerkleştirme mi yapsak? 
Attila Hocam demin çok önemli 
bir şey söyledi; biz 30.000 kişi 
aldık, 14 bin kişiyle bıraktık dedi. 
Devlet hiç katkı vermemiş; bir 
sermayedar cebinden çıkarıp 
biraz para verse, o finans 
yükü de ortadan kalkacak. 
Bunu önümüzdeki dönemde 
tartışmak durumundayız fakat 
elde özelleştirecek şey kalmadı. 
Düşünüyorum, şeytan azapta 
gerek… Belki de yine KİT’ler 
kurmak zorunda kalacak ülkeler. 
Size bir tespit yapayım; bu 
aralar çok fazla elektrik kesiliyor. 
Niye kesiliyor diye merak ettim. 
Elektrik mühendisi bir arkadaşa 
sordum. Hocam dedi; dağıtım 
şirketleri dağıtımla ilgili yeterli 
alt yapıyı yapmadıkları için ve 
her gün mahalleye yeni bina 
dikildiğinden -biraz önce sizin 
verdiğiniz santral örneğinde 
olduğu gibi- 15 telefon yerine 60 
telefon bağlamaya kalkarsınız 
ama trafo atar. Dolayısıyla 
özerkleştirme, özelleştirme ya da 
yeni KİT meselesi devreye girer 
mi bilmiyorum ama bunu en 
azından konuşmak zorundayız.

▶ Özelleştirme konusunda 
haklısın. Ben Bütçe Genel 
Müdürlüğü’nde çalışırken 
bizi New York Eyaleti Bütçe 
Departmanına gönderdiler. 
Oradaki uygulamaları görelim 
diye. O zaman program 
bütçe çalışmaları başlamıştı. 
Benim Maliye Bakanlığı’ndaki 
çalışma amacım da program 
bütçe çalışmalarına katkı 
vermekti; biz işletmeci olarak 
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program bütçe uzmanı diye 
işe başladık. Yani devletin bir 
işletme gibi yönetilmesine 
katkı verecek program bütçe 
nedir? Performansa ve ihtiyaca 
göre yapılacak bir planlama, 
gereksiz olan yatırımların 
elimine edilmesi ve önceliklerin 
verilmesini öngören bir yapı… 
Program bütçe esasen işletme 
bütçe kavramının kamu 
kuruluşlarına uygulamasını 
sağlayan bir sistem. Şimdi 
yeniden ona dönüş başladı. 
Cumhurbaşkanlığı Bütçe 
Dairesi öyle bir açıklama 
yaptı. Programda yatırımları 
önceliklere göre sıralayıp, 
bütçe kullanımını ona göre 
şekillendirecekler. Özerklikle 
ilgili şunu söyleyeyim; o 
dönemde New York Eyaleti’nin 
Bütçe Departmanında çalıştık 
ve eyalete bağlı New York 
Thruway Authority vardı. 
Otorite dediğimiz özel bir 
kuruluş aslında. Bunlar özerk 
New York Thruway’i yapan ve 
işleten kuruluş. Fakat eyalet 
yönetimi ile ilişkili. Nasıl ilişkili? 
Mesela geçiş ücretlerinde ücret 
artırımı yapacaksa, bunu eyalet 
bütçe dairesine öneriyor, bütçe 
dairesi uygun gördüğü oranda 
artış yapıyor. Ben bu çalışmalara 
katılmıştım. O dönemde de 
böyle bir talep vardı. Ben -tabi 
çok yeni çıkmışız üniversiteden- 
orada bütçe çalışmaları sırasında 
şunu önermiştim; dedim ki bir 
talep elastikiyeti hesapladınız 
mı? Yani kamyon ücretini 
daha düşük yapsan acaba daha 

fazla geçer mi veya otomobil 
esnekliği var mı? Bu talep 
elastikiyetinin getirilmesi lazım 
ki ücreti ona göre koyalım. Tabi 
eyalette çalışanlar da sıradan 
bizim maliyede çalışanlar gibi 
insanlardı. Şaşırdılar, tabii öyle 
hiçbir hesaplama da yapılmamış 
o zamanki dönemde. Neyse biz 
onların ücretlerini belirledik, 
ona göre de otorite ücret artışı 
yapıldı. Ama ben o zaman 
şunu gördüm, demek ki özerk 
kurumlar devlete -senin 
söylediğine geliyorum- bağlı 
kurumlardan, siyasi etkilerden, 
şundan bundan arındırılmış 
bir halde çalışırsa verimli olma 
imkânı olabiliyor. Yani özerk 
kuruluş önerini destekleyecek 
bir şey; Amerika’da bu var. 
Arizona’da da benzer özerk 
kuruluşlar vardı, barajlar 
orada da otorite şeklinde idare 
ediliyordu. Yani bunu düşünmek 
hem ülke kaynaklarının daha 
iyi yönlendirilmesi hem de 
verimli çalıştırılması açısından 
kullanılabilecek bir örnek. Yani 
KİT kurmaktansa, siyasiye 
bağlı olmaktansa öyle özerk 
kuruluşları kurmakta fayda 
var, diye düşünüyorum. Mesela 
Türkiye’de de karayollarını 
özerk bir kuruluş haline getir. 
Devlete bir kuruş yük olacağını 
zannetmiyorum. Kendi geliriyle 
yenileme yapacak, yeni yolları 
ona yaptıracaksın, onlar işi 
yönetecekler, bu kadar basit. 

 � Hocam peki bunları yaptınız, 
sonra geldiniz İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’ne. İzmir Ekonomi 

Üniversitesi galiba Bilkent’ten 
sonra Türkiye’de ilk kurulan 
vakıf üniversitelerinden birisi. 
İyi bir örnek yarattınız. Eğri 
oturup doğru konuşalım; kimi 
zaman kıskanıyorduk sizi. İzmir 
Ekonomi Üniversitesi’ni, özellikle 
de ekonomi bölümünü… Neden? 
Eğitim kalitesi meselesi. Şimdi 
üniversite kurma maceranız ve 
eğitim kalitesi üzerinde duralım. 
Bugünlerde moda haline gelen bir 
şey var vakıf üniversitelerinde, 
yurt dışında doktora yapmış, 
yayın sayısı yüksek olan hocayı 
getirip bölüme koyuyorlar. Peki, o 
bölüm iyi bir bölüm mü oluyor? 
Olmuyor… Olmadığını o gelen 
hoca bile söylüyor. 

▶ Şimdi İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nin kuruluş 
aşamasında ben YÖK üyesiydim. 
İzmirli olmam nedeniyle de 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni 
kuran İzmir Ticaret Odası 
biliyorsunuz. Onlar çalışmaları 
hazırlamışlar. Kurulma aşaması 
yaklaşık bir, bir buçuk sene 
sürdü. Çünkü YÖK bazı 
gerekleri daha yapmasını istedi. 
Onlar hazırlandı. Sonra da 
TBMM aşaması geldi. O da uzun 
sürüyor; yaklaşık altı, yedi ay 
sürüyordu o dönemde. Bütçe 
çalışmalarına da, YÖK adına 
meclisteki çalışmalara da ben 
katıldım ve İzmir Ekonomi’nin 
kurulmasına destek verdim. 
Kurulduktan bir süre sonra da 
2001 Nisan ayında yasalaştı. 
Ekrem Bey o zaman birkaç 
rektör araştırması yapmış, 
sonra da bana geldi. Ben de 
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İzmirli olduğum için bir dönüş 
yapayım, yeni bir deneyim 
kazanırım diye kabul ettim. Ama 
Kemal Hoca YÖK Başkanıydı; 
o beni bırakmak istemedi, bir 
üç dört ay da öyle geçti. Ama 
üniversitenin çalışmalarına 
dışarıdan katkı verdim. Ve 
neticede üniversite 2001’de 
eğitime başlayacak hale geldi. 
Üniversitenin kurucu vakfı 
çok büyük kaynakları olan bir 
vakıf değildi, elinde kısıtlı bir 
imkân vardı. Bununla şu andaki 
kampüs alanı olan Balçova’daki 
yeri -Büyükşehir Belediyesi’ne 
aitti- kiralandı. O kiralık binada 
eğitime başladık. İlk olarak 
dört bölümle faaliyete başladı; 
işletme, ekonomi, matematik ve 
moda tekstil yüksekokulu vardı. 

 � Siz üniversiteyi kurarken nasıl 
bir üniversite hayal ediyordunuz? 
Amacınız neydi? Kimi vakıf 
üniversiteleri çok büyük. 
Yeditepe Üniversitesi gibi hemen 
hemen her bölümün olduğu… 
Kimi üniversiteler de butik 
üniversiteler… Amerika’da sadece 
lisans eğitimi yapan, yüksek 
lisans, doktora eğitimi vermeyen 
üniversiteler biliyorum; ama çok 
iyi üniversiteler. Sizin hayaliniz 
neydi? 

▶ Vakfın imkânları, yani 
parasal finans kaynağı az olduğu 
için öncelikle butik bir üniversite 
olarak düşünüldü. Butik 
derken, Ticaret Odası kurucusu 
olduğu için işletme, ekonomi 
ve ticari alana yönelik -mesela 
moda tekstil yüksekokulu gibi- 
uygulamaya da ağırlık verecek; 

işletme, ekonomi ağırlıklı bir 
üniversite olarak düşünüldü. 
O zamanki perspektif oydu. 
O dönemde yurt dışındaki 
üniversitelerle ilişkiler 
kurulmaya çalışıldı. Bunlardan 
bir tanesi de İskoçya’daki 
Abertay Dundee Üniversitesi’ydi. 
Bu üniversite aslında bilgisayar 
ve yazılım alanında gelişmiş bir 

üniversiteydi; ben o üniversiteyi 
ziyaret ettim. Gittiğimde 
embryoniks (embryonix) diye 
bir birimleri vardı. Bu tam 
da bizim aradığımız birimdi. 
Öğrencileri bir embriyo olarak 

alıp, onları geliştirip, -daha 
önce dediğiniz gibi- devlet 
memuru, bürokrat yapmaktansa 
kendi işini kuran, inovasyona 
yakın fikirleri olan gençleri 
geliştirip piyasaya kazandıracak 
bir yapı düşündük. Hatta bu 
şirketin yapısını şöyle kurduk: 
Bir limited şirket kuruldu; 
İzmir Ticaret Odası %5, Sanayi 
Odası %5, borsa %5 hisse 
aldı ve geri kalan hisseler 
üniversitenindi. Yani ağırlıklı 
hisse üniversitedeydi ama 
endüstriyel ilişkileri kurabilmek 
için bu yapıyı da kurduk. 
Nitekim öğrencilerden gelen 
projeleri -veya piyasadan da 
alıyorduk o zaman- ticaret odası, 
sanayi odası ve borsadan oluşan 
bir kurul değerlendiriyordu. 
Üniversitenin de katkısıyla, 
onların kabul ettiği projeler 
hayata geçirilmeye çalışılıyordu. 
Yani biz ilk günden itibaren 
endüstriye, ticarete, iş âlemine 
öğrenci yetiştirecek bir modeli 
benimsedik. Üniversitenin 
finans kaynakları çok güçlü 
olmadığı için başarılı olmak 
zorundaydık ve kurduğumuz 
birimler Türkiye’de ilk defa 
kurulan birimlerdi. Mesela 
yazılım mühendisliğini 
Türkiye’de ilk lisans düzeyinde 
uygulayan Ekonomi 
Üniversitesi’dir. İlginç değil mi? 
Yani ODTÜ var, Boğaziçi var, 
İstanbul Teknik var ama bunlar 
lisansüstü eğitim yapıyorlardı. 
Master, doktora seviyesinde 
yazılım mühendisliğinde eğitim 
vardı ama lisansta yoktu. İlk 
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kuran biziz. Orada Almanya’daki 
Paderborn Üniversitesi’nden 
bir hoca getirdik. Türk bir hoca. 
Onun girişimleri ve çabasıyla bu 
bölümü kurduk. Uygulamaya 
dönük alanlarda eğitim verecek 
branşlardan moda tekstil 
bunlardan bir tanesiydi.

 � İzmir Ekonomi’nin şöyle 
de bir avantajı olmuş; hem 
YÖK üyesi, hem akademisyen 
hem de kamuda üst düzey 
bürokratlık yapmış deneyimli 
bir hocayı getirip üniversitenin 
başına yönetici atıyorsunuz. 
Esasında ciddi bir know-how 
alıyorsunuz aynı zamanda. Peki, 
üniversite sisteminin Türkiye’deki 
gelişimini nasıl görüyorsunuz? 
O kadar çok vakıf üniversitesi 
açıldı ki… Geçtiğimiz aylarda 
böyle bir sayı yaptık: Özellikle 
iktisat, işletme, kamu yönetimi 
ve diğer bölümlerde artık 
üniversiteler -hem kamu hem 
vakıf üniversiteleri- kontenjanları 
doldurmakta ciddi zorluk 
çekiyorlar. Geçtiğimiz günlerde 
bir üniversitenin dekanı 
“Hocam iktisat bölümünü 
kapatacağız. Ben iktisat bölümü 
öğretim üyesiyim; ama galiba 
kapatacağız.” dedi. Çünkü 
bölüme 9 kişi gelmiş bu sene 
ve kontenjan 50 kişi. Eskiden 
biliyorsunuz biz YÖK’e gidip 
oradan bir iki tanıdık bulup 
kontenjanı nasıl azaltırız 
derdindeydik. 50 öğrenci 
istiyorduk 70 öğrenci geliyordu, 
150 öğrenci geliyordu. Şimdi iş 
tersine döndü. Bu gelişimi nasıl 

buluyorsunuz? Üniversitelerin 
kırılma anları var. Örneğin 12 
Eylül dönemi bir kırılma anı. 
Hatta 1933’lerden başlarsak; 
Reşit Galip’in ilk üniversite 
yazısı ve sonraki gelişimler… 
Nasıl görüyorsunuz son 20 yıllık 
gelişimi?

▶ Bizim Ekonomi’deki 
başarımızın temel 
nedenlerinden birisi de 
öncelikle eğitim kalitesine 
çok önem vermemiz. Elbette 
bir üniversite hem araştırma 
yapmak hem eğitim yapmak 
durumunda ama yeni kurulan 
bir üniversitede araştırma alt 
yapısını kurmak öyle kolay 
bir iş değil. Laboratuvarıyla, 
hocalara sağlanan imkânlarıyla 
ve diğer imkânlarla bunu 
sağlamak mümkün olmadığı 
için ben şunu düşündüm; eğitim 
kalitesini çok iyi sağlamak 
lazım, çünkü öğrenci kendisine 
verilen eğitimin kalitesini 
ölçebiliyor. Mesela derslere 
devam zorunluluğunun olması, 
hocaların derslerde eğitim dili 
İngilizce olduğu için kesinlikle 
Türkçe konuşmaması gibi bir 
takım kuralları çok sıkı takip 
ettik. Öğrenci-öğretim üyesi 
ilişkilerini çok iyi kurduk. 
Yani öğretim üyesi ders verip 
kaybolmayacağı, öğrencisiyle 
ilgileneceği, onunla sürekli 
beraber yaşayacağı bir ortam 
sağladık. Eğitim kalitesinin iyi 
olmasına öğrenciler de kendi 
aralarında çok olumlu bir tepki 
verdi. Bunu tabi ailelerine 

anlatıyorlar, arkadaşlarına 
anlatıyorlar. Üniversiteye olan 
talebi de bunun artırdığına 
inanıyorum. İkincisi çocuklara 
ufuk açacak yeni bölümler 
kurduk. İşte dediğim gibi 
yazılım mühendisliği, lojistik 
bölümü -mesela ilk defa 
kurulan bölümlerden birisidir-, 
uluslararası ticaret finansman 
bölümleri bunlar hep Ekonomi 
Üniversitesi’nde başlamış, o 
güne göre ilerici ve çocuklara 
mezun olduktan sonra 
çalışma potansiyeli yaratacak 
bölümlerdi. Bunlar üniversiteyi 
ayağa kaldırdı ve üniversite 
iyi noktalara geldi. Sonraki 
aşamada çalışmaların ARGE 
ile desteklenmesi ve hocaların, 
öğrencilerin beraber çalışarak 
bilgi deneyimi edinmeleri 
gibi bir takım faaliyetlerin de 
katkı verdiğini düşünüyorum. 
Şimdi Türkiye’de maalesef 
bunu Cumhurbaşkanı da 
söylüyor, çok niteliksiz vakıf 
üniversiteleri oluştu. Burada 
bir sorumlu aramak gerekirse, 
bu sorumlunun YÖK olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü tüm vakıf 
ve devlet üniversiteleri YÖK’ün 
gözetimi altındadır. Bu gözetimi 
iyi yapması lazım. Ticari amaçlı 
üniversiteler gördüğünde 
bunları ikaz edip doğru yola 
getirmesi lazım veya kapatması 
gerekir. Yani bunlar yapılmadığı 
sürece ticarileşmiş veya niteliksiz 
üniversitelerin Türk Yüksek 
Öğretim hayatımızda devam 
edecek gibi gözüküyor.
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 � YÖK iki tane rapor yayınladı. 
Bu raporlardan bir tanesi 
üniversitelerin harcamalarına 
ilişkin. Bazı üniversitelerin 
toplam bütçeleri içerisinde 
araştırma maliyetlerine 
ayırdıkları pay, reklam 
bütçelerinin dörtte birine falan 
denk geliyor. Şimdi biz yayınevi 
olduğumuz için kitap meselesi 
de önemli üniversitede. Örneğin 
kütüphanesinde kitaplarımız 
var mı, dergilerimiz var mı 
diye araştırdık ve ortaya 
şöyle bir tablo çıktı: Birçok 
üniversitede öğrenci başına 
kitap sayısı beşin altında. Bunun 
içerisinde çok bilinmiş -adını 
vermeyelim isteyenler YÖK’e girip 
bakabilirler- devlet üniversiteleri 
bile var. Örneğin çok büyük bir 
devlet üniversitesinde öğrenci 
başına iki buçuk kitap düşüyor. 
Vakıf üniversitelerinde birin 
altına indiği görülüyor. Bir 
öğrenciye bir kitap düşmüyor ve 
ortaya da şöyle bir tablo çıkıyor; 
öğretim üyesinin kendisi de kitap 
okumuyor. Öğrenciye slaytlarla 
eğitim yapan bir üniversite 
modeli çıktı ortaya. Açıkçası 
bu model ne kadar verimli olur 
sorusuna şöyle yanıt vereyim: 
Bir zamanlar özel sektördeki sivil 
toplum örgütlerine danışmanlık 
yaptım. Hatırlıyorum, bir 
Ticaret Odası başkanı bana 
şunu söyledi; hocam yakında 
biz Avrupa’dan işçi ithal etmeye 
başlarız, çünkü üniversiteden 

mezun olanlar bizim aradığımız 
nitelikte değiller. Şimdi bunu 
söyleyen Ticaret Odası başkanı 
da büyük bir ilin, içinde beş 
tane üniversitenin olduğu 
-devlet üniversitesinin dışında-, 
Türkiye'nin sanayileşmiş 
kentlerinden birinin ticaret 
odası başkanıydı. Bir başka veri 
de kaba tabiriyle 4,5 milyon 
işsizimiz var diyoruz, geniş 
anlamda 8 milyon diye kime 
zaman işçi sendikaları, muhalefet 
partileri dile getiriyor ama bir 
taraftan da İŞKUR’da 880 bin boş 
iş var. 

▶ Şimdi şöyle söyleyeyim, biz 
ilk kurulduğu andan itibaren 
kütüphaneye çok önem verdik 
Ekonomi’de. İmkânlarımız 
ölçüsünde bütün uluslararası 
dergilerin, kitapların veri 
tabanlarına abone olduk ve 
bunları getirttik. Üniversite 
kütüphanesini 24 saat açık 
hale getirdik, onlara okuma 
çalışma alanları verdik. Şimdi 
dijitalleşme oranı çok yüksek, 
dijital kaynaklara ulaşım için 
her üniversitenin bu ortamı 
yaratması lazım bir kere. Yani 
kütüphanesiz bir üniversite 
düşünülemez bu ister dijital 
olsun ister normal kitap 
şeklinde, dergi şeklinde olsun 
bunu sağladık. Ama burada 
maalesef birçok devlet ve 
vakıf üniversitesi araştırmaya 
önem vermiyor veya daha 

önce anlatmaya çalıştığım gibi 
bu alanda bir çekingenlik ve 
kaynak yetersizliği söz konusu. 
Bunun organize edilememesi, 
kurumsal hale getirilememesi 
de çok önemli bir faktör diye 
düşünüyorum. Bunları sağlamak 
lazım ve çürük yumurtaları 
YÖK’ün ayıklaması lazım. 
Bunun başka yolu yok. Çünkü 
üniversiteler gerçekten niteliksiz, 
kalitesiz öğrenci yetiştiren 
kurumlar haline geliyor.

 � Bu 70’li yılların başında 
biliyorsunuz özel üniversiteler 
vardı ve bunlar başarısız oldular. 
Bunlar ya kapatıldı ya devlet 
üniversitelerinin içerisinde 
eritildi. Böyle bir olgu ortaya 
çıkabilir mi sizce?

▶ Bence çıkması lazım. 
Verimsiz olanların, ticari 
amaçla ortada olanların 
hepsinin kapatılması lazım. 
Zaten üniversiteye talepte 
bir azalma da var.  Onun için 
hiç olmazsa üniversite çağı 
nüfusundaki öğrencilere daha 
kaliteli, daha nitelikli bir eğitim 
verebilecek kurum sayısını da 
biraz daha arttırmak gerekir 
diye düşünüyorum. Yani 
ülkemizin gerek ekonomik 
gerekse eğitim alanında 
gelişme ve kalkınmasının tek 
çözüm yolunun bu olduğuna 
inanıyorum.

 � Hocam ben yeterince soru 
sordum. Çok teşekkür ederim.


