
OKUDUĞUNU ANLAYANLAR İÇİN  (YORUMSUZ) 

Demir 
kömür ve şeker 
ve kırmızı bakır 
ve mensucat 
ve sevda ve zulüm ve hayat 
ve bil cümle sanayi kollarının 
ve gökyüzü 
ve sahra 
ve mavi okyanus 
ve kederli nehir yollarının 
sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı 
bir şafak vakti değişmiş olur, 
 
Karayılan olmazdan önce 
umrunda değildi Karayılan'ın 
kıyamete dek gavura verseler Antep'i. 
Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. 
Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi 
ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. 

İtalya yabancı sermayeyi sınırlıyor 

İtalyanlar ülkede stratejik sektörler ile önemli olduğuna inanılan firmalarda ve 
bankalarda, yabancı sermayeyi sınırlama kararlarında direniyor. 

Hollanda bankası "ABN AMRO", İtalya'da tarım kesimini kredilendirmek için kurulmuş 
bölgesel bir banka olan "Banca Antonveneta"yı satın almaya çalışıyor. "Banca 
Antonveneta"nın hisse senetlerinin yaklaşık yüzde 30'una sahip olan bir başka küçük 
mahalli banka, bu ortaklık payıyla bankanın yönetimine hâkim. Yönetim kurulu üyelerinin 
tamamını belirleyebiliyor. 

"ABN AMRO" ise, bugüne kadar hisse senetlerinin yaklaşık yüzde 21'ini ele geçirmiş. 
Fakat azınlık statüsü nedeniyle yönetim kuruluna tek bir üye bile sokamıyor. "ABN 
AMRO"nun azınlık statüsünden kurtulabilmesi mümkün değil. Çünkü "İtalyan Merkez 
Bankası" daha fazla hisse senedi almasına izin vermiyor. 

Brüksel'deki AB yetkilileri, İtalyan Merkez Bankası Başkanı'nı, yabancı sermayenin önüne 
sınır koymakla suçluyor. 

İtalyanlar enerji sektöründe de yabancı sermayeyi sınırlamaya çalışıyor. "Electricité de 
France" isimli dev Fransız enerji grubu İtalya'nın enerji sektörüne girmek arayışında 
"Edison" isminde bir holdinge katılmış. Fakat İtalyan hükümeti Fransızların "Edison"daki 
oy haklarına sınırlama getirerek, enerji sektöründe Fransız sermayesinin güç 
kazanmasının önüne set çekmiş. 

AB yetkilileri, İtalyanların sektörleri ve firmaları koruma çabalarının AB'nin sermayenin 
serbest dolaşımı ilkesi ve de serbest piyasa şartlarıyla çeliştiğini savunuyor. 
İtalyan hükümeti ve de Merkez Bankası ise, Brüksel'deki AB yetkililerinin her konuda ileri 
derecede müdahaleye yetkilerinin olamayacağını ileri sürerek belli sektörlerde ve ülke için 
önemi olan firmalarda yabancı sermayenin ortaklığına sınırlama getirme uygulamasında 
ısrar ediyor.( http://www.milliyet.com/2005/05/05/yazar/uras.html) 

 

Yasak Ekonomi 

Rusya yabancı yatırımcılardan güvenli bir şekilde korunmuş olacak. Kremlin 
Mihail Fradkov’a “devletin güvenliğini” tehdit altına sokacak olan sektörlerde 
yabancı sermayenin girmesini kısıtlayıcı yasa paketi hazırlaması için talimat 

http://www.milliyet.com/2005/05/05/yazar/uras.html


verdi. Uzmanların görüşleri bunun gerçekleşmesi halinde Rusya  ekonomisinin 
neredeyse yarısı yabancılara kapanmış olacak.. 

Putin nisan mesajında Federal Kurul’a Rusya’nın bağımsızlığı ve güvenliğinin 
sağlamlaştırılması yararına belirli sektörlerin Milli sermayenin kontrolü altında olması ve 
yabancı yatırımlarını bu alanlarda kısıtlama konusunun incelenmesini önermişti. O 
savunma sanayi işletmeleri stratejik açıdan önemli yer altı kaynakları ve bazı altyapı 
tekellerinden  bahsediyordu . 

Kremlin dün (11.05.2005) yabancıların ulusal ekonomiye girmelerini kısıtlayan federal 
yasa taslaklarını 1 Kasıma kadar Gosduma’ya sunması için Putin tarafından Fradkov’un 
görevlendirildiğini bildirdi. Yabancıların kısıtlanacağı sektör işletmelerinin sayısının   
Putin’in mesajında bahsedilenlerden de çok olacağa benziyor. Devlet başkanı Hükümete 
“devletin güvenliğini sağlayan” ekonomi dallarını gözden geçirmelerini önerdi. “Troyka 
Dialog” şirketinin baş ekonomistine göre enerjiden tüketim mallarına ve tekstile kadar 
istediğiniz şirketi bu kavram altına sokabilirsiniz 

Şimdilik yabancı kontrolü altına girmeden hangi kriterlere göre hangi işletmelerin 
korunacağı belirlenmemiştir. Bazı hükümet üst düzey görevlilerine göre böyle adımların 
atılmasına “Silovie Maşini” firmasının alman Siemens tarafından ele geçirilmesi girişimi 
yol açtı. Devlet Başkanlığı İdare Eksperliği başkanı Arkadiy Dvorkoviç değişik sektörlerde 
değişik kriterlerin önemli olacağını söyledi: “Bunu incelenen ABD, Fransa ve Almanya 
tecrübeleri gerektiriyor” dedi. (http://vedomosti.ru/newspaper/article.shtm?2005/05/12/91850) 
 
Yasal Koruma 

Putin stratejik sektörlerin yabancı yatırımlardan yasal olarak korunmasına karar 
verdi. Ona göre yabancı yatırımcıların hangi hisseler üzerinde ısrarcı 
olmamalarını önceden bilmeleri onlara daha rahat çalışma sağlayacak..  

Kısıtlamalar ise kendi kendine sorun değildir. Neredeyse tüm dünya ülkelerinde o veya bu 
şekilde kısıtlamalar mevcut. İstisna Honkong, Danimarka, Hollanda, Lüksemburg gibi 
birkaç ülke daha. Çin, Meksiko ve Güney Kore’de şartsız  hiçbir sektör yabancı yatırımlara 
açık değil. Bu ülkelerde yatırımlar yalnız ortak şirketlere açık.  Bazı kısıtlamalar ise çok 
spesefik – örn.İrlanda un sanayisınde yatırım izni AB olmayan ülkelerden istenmekte. 
Fakat genel olarak kısıtlamalar standartlara uygun. 
 (http://vedomosti.ru/newspaper/article.shtm?2005/05/13/91911) 
 
Unakıtan, Devlet ekonomik faaliyetlerden kurtarılıncaya kadar özelleştirme 
sürecek  

Özelleştirme konusunda son günlerde yaşanan Erdoğan-Baykal tartışmasına, Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan da katıldı. Unakıtan, Erdemir'le ilgili 1960 yılında yayınlanan bir 
gazete kupürünü herkese göstereceğini belirterek, "CHP'nin hala aynı kafada gitmesinin 
bir alemi yok. Dünya nerelere geldi, biz daha nelerle uğraşıyoruz" dedi 

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nın özelleştirilmesi 
konusunda son günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Deniz Baykal 
arasındaki tartışmalara önümüzdeki günlerde son noktayı koyacağını söyledi. Konuyla 
ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Unakıtan, öncelikle ülkede özelleştirme 
yapılacak mı, yapılmayacak mı şeklindeki tartışmaların son bulması gerektiğini belirterek, 
"Önce bir şeyi konuşmak lazım. Bu ülkede özelleştirme yapılacak mı yapılmayacak mı? 
Bunu herkes net olarak açıklasın. Biz hükümet olarak açıkladık, özelleştirmeyi yapacağız" 
dedi.  

Özelleştirmenin ayrımının yapılamayacağını vurgulayan Bakan Unakıtan, " Efendim, şunu 
özelleştir bunu özelleştirme. Hiç kimse böyle bir takım şeyleri ileri sürmesin. Özelleştirme 
yapılacaksa eğer, herkes özelleştirmenin yanında, onun destekçisi olsun. Dolayısıyla, 'Biz 
şunun özelleştirmesinde varız, bunun özelleştirmesinde yokuz' gibi laflar bana göre 
samimiyetten uzak söylenen laflardır" şeklinde konuştu. Özelleştirmenin amacının, 
devletin ekonomik faaliyetlerden kurtarılması olduğunu ve bütün dünyada bu işin böyle 

http://vedomosti.ru/newspaper/article.shtm?2005/05/12/91850
http://vedomosti.ru/newspaper/article.shtm?2005/05/13/91911


yapıldığını ifade eden Unakıtan, "Bu işi artık bitirmiştir. Efendim, şu kar ediyorsa 
özelleştirilmesin, bu zarar ediyorsa özelleştirilsin. Biz hepsini özelleştirmeyeceğiz, ama 
zarar edenleri özelleştireceğiz, kar edenleri özelleştirmeyeceğiz. Alacak adamlar da enayi 
değil. Kar edenleri özelleştirme, zarar edenleri özelleştir. Böyle bir şey yok. Özelleştirme 
eğer yapılacaksa, hepsine özelleştirme yapılır. Devlet ekonomik faaliyetlerden 
kurtarılıncaya kadar bu böyle devam eder" açıklamasında bulundu. 

"Her halükarda bu özelleştirmeyi hükümetimiz tamamlayacak. Bununla ilgili irademiz 
tamdır, kuvvetlidir ve buna böyle devam edeceğiz. Bu böyle bilinsin. 

Bak dünya nerelere geldi, biz daha nerelerdeyiz. Onun için herkes kafasını değiştirsin, 
artık çağdaş şekilde baksın bu olaya" dedi. 
(http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=218722&dept_id=30  10/05/2005 ) 
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