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‹HRACATTA 100 M‹LYAR 
DOLAR SINIRI AfiILDI

T
ürkiye'nin y›ll›k ihracat rakamlar› tarihinde ilk kez 100 milyar dolar s›n›r›n› aflt›. Üstelik bu

rakamlara daha Eylül ay›nda ulaflm›fl oldu¤umuz göz önüne al›n›rsa y›l sonunda ulafl›lacak olan

hedefin flimdiki rakam›n çok daha üzerinde bir yerlerde olaca¤› da anlafl›l›yor. Gelinen bu nokta

burdan sonraki hedefin 150 milyar dolar oldu¤unu da gösteriyor. ‹hracatç›lar›n biraz daha uzun

vadeli hedefine bak›l›rsa bu rakam Cumhuriyetin 100. y›l› olan 2023'te 500 milyar dolara ulaflacak. 

Ortaya ç›kan bu rakamlar hiç flüphesiz ki, Türkiye ad›na gurur verici. Türkiye, bir zamanlar yapt›¤› 

ihracat›n y›ll›k petrol gelirlerini karfl›lamad›¤› ve o meflhur ifadeyle “70 cent'e muhtaç” oldu¤u 

günlerden bugünlere geldi. Do¤rusunu söylemek gerekirse gelinen bu nokta ve bu yolda verilen u¤rafl

küçümsenecek ya da görmezden gelinecek tarzda bir geliflme de¤il. 

Bu geliflme her fleyden önce bir kararl›l›¤›n ifadesi olarak ortaya ç›kt›. Türkiye'nin de¤iflen dünya

koflullar›nda geçmifl y›llar›n de¤erleriyle var olamayaca¤›n›n fark edilmesi neticesinde çok ciddi bir

parametre de¤iflikli¤ine gidildi. Bu kararlar›n al›nmas› ve ondan da zor olan› hayata geçirilmesi hiç de

kolay olmad›. Her fleyden önce bu de¤iflimi tafl›yacak nitelikte insan gücüne sahip olmad›¤›n›z göz

önüne al›n›rsa giriflilen iflin zorlu¤u çok daha iyi anlafl›l›r. Elbette buna paralel olarak bu de¤iflimi

tafl›yacak ve onu zorlu süreçlerde ayakta tutacak bir zihniyet de¤ifliminin de hayata geçirilmifl olmas›

gerekiyordu. 

Teorik düzlemde kolay gibi görünse de, pratikte bunlar›n yürürlü¤e konmas› ve uygulaman›n

bafllat›lmas› ve bafllat›lan bu uygulamadan hareketle ülkenin ithal ikameci bir yap›dan üreten ve

d›flar›ya satan bir ülkeye dönüfltürülmesi hiç de kolay de¤ildi. 

Ancak zaman içinde ortaya ç›kan yeni bir giriflimci grubu dünya standartlar›nda üretmeyi, üretti¤ini

pazarlamay› baflard›. Bunun içinde sektör sil bafltan kendisini yeniledi. Bu sektörle ba¤lant›l› di¤er yan

sektörlerde kendilerini bu sürece adapte edecek tarzda yeniden yap›lanma yoluna gittiler.

Gidemeyenlerse zaten zaman içinde tasfiye oldular. 

Bu ba¤lamda d›fl ticaretin en önemli ayaklar›ndan birini oluflturan gümrük müflavirli¤i alan›nda da

büyük bir de¤iflim yafland›. Küçük han odalar›nda bir masa iki sandalye ve emektar bir kaç elemanla ifl

yapan gümrük komisyonculu¤u devri kapand›. Yerini yetiflmifl kalifiye elemanlarla çal›flan, teknolojiyi

kullanan, güncel geliflmeleri an›nda takip eden bir yönetim anlay›fl›yla hizmet üreten Gümrük 

Müflavirli¤i firmalar› ald›. 

Tecrübenin yan›s›ra bilginin ve bilimin de sektöre dahil oldu¤u bu süreçte yaflanan de¤iflimin sonuçlar›

k›sa zamanda görünmekte gecikmeyecekti. Zengin do¤al kaynaklar› olmayan Türkiye üreterek ve 

üretti¤i dünyaya pazarlayarak aya¤a kalkacakt›. Nitekim bugün gelinen nokta bunun gerçek oldu¤unu

ispat ediyor. Gümrük Müflavirli¤i firmalar› olarak elde edilen bu baflar›daki pay›m›z› biliyoruz.

Gururluyuz. Daha iyisini yapmak ve 2023'teki 500 milyar dolar hedefine ulaflmak için ayn› anlay›fl ve

kararl›l›kla çal›flmaya devam edece¤iz. 



B
ankalararas› Kart Merkezinin

(BKM) resmi tan›m›na bak›l›rsa

kredi kart›, bankadaki

hesab›n›zda para olmasa da hatta

bankada hesab›n›z olmasa bile, o

bankan›n belirli bir limit dahilinde size

tan›d›¤› krediyi kullanabilmenizi sa¤layan

bir araç. Yap›lan harcaman›n veya nakit

kullan›m› neticesinde oluflan mebla¤›n

tamam›n›n veya en

az›ndan asgari

düzeyde bir

bölümünün 

ödenmesiyse bu iflin

bir sonraki aflamas›.

Bu klasik tan›mlaman›n ötesinde kredi

kart› son 10 y›ll›k zaman diliminde

hayat›m›z›n de¤iflmez unsurlar›ndan birisi

oldu. Kimileri taraf›ndan bilinçsizce

yap›lan kullan›m sonunda felaketlere

sebep olsa da, art›k kartlar›n olmad›¤› bir

yaflam› düflünmek olas› de¤il. Hele

Türkiye gibi gelirlerin yetersiz ama istek

ve arzular›n her 

memleketten daha sonsuz oldu¤u 

ülkelerde kredi kartlar› yaflam›n asli bir

parças›. 

‹flte, rakamlara flöylesine bir göz

at›l›verdi¤inde kredi kartlar›n›n

hayat›m›za nas›l ve ne oranda girmifl

oldu¤u aç›kça görülüyor. A¤ustos 2007

itibar›yla BKM verilerine bak›ld›¤›nda,

35.143.020 kredi kart›, 56.131.828 de

banka kart› oldu¤u görülüyor. 

Yine ayn› verilere göre ülke genelinde

1.379.730 POS cihaz› ile 17.953 ATM'nin de

mevcut oldu¤u biliniyor.

A¤ustos 2007 verileri baz al›nd›¤›nda

Türkiye genelindeki 867.295 gerçek, 8.641

de sanal iflyerinde bir bankayla

kredi ifllemleri için ba¤lant›

sa¤layan POS cihazlar› üzerinden

ayn› dönemde 119.493.208 YTL.'lik

al›flverifl yap›ld›¤› görülüyor. Yine

ayn› dönemde ATM cihazlar›ndan

da 6.587.974 YTL.'lik nakit 

kullan›ld›¤› bu rakamlardan

ortaya ç›k›yor. 

Bu verilere göre kart bafl›na bir ayda

ifllem say›s› 3,58, kart bafl›na ifllem tutar›

ise 353.88 YTL. olarak

gerçekleflmifl. Eldeki

bir ayl›k verilere

bak›ld›¤›nda günlük

hayat›m›zdaki hacmi

ve a¤›rl›¤› çok aç›k

biçimde görülen kredi

kartlar›nda tüm dünyada oldu¤u gibi

Türkiye'de de arslan pay›n› Visa al›yor.

Onu Mastecard ve American Express gibi

di¤er önemli markalar takip ediyor. 

Kredi kartlar›n›n bu verilere bakarak

hayat›m›zda kendilerine tart›flmas›z bir

yer edindikleri aç›kça görülüyor. Günlük

ekonomik yaflam›m›z onlar olmaks›z›n

art›k var olamayacak bir düzeye gelmifl 

durumda. Ancak kullan›rken dikkatli

olmak ve bu kredi imkan›n› sonsuz ve geri

dönüflsüz zannetmemek de gerekiyor.  

Bir baflka flekilde ifade etmek gerekirse,

flairin bir zamanlar sevgilisi için dedi¤i

gibi ne onlarla oluyor, ne de onlars›z. 

Hele bu saatten sonra...

GÜNCEL

KRED‹ KARTLARI:
NAK‹T PARANIN YER‹NE...

Art›k herkesin cebinde ad›na kredi kart› ya da banka kart› dedi¤imiz plastik kartlardan mevcut.
Hatta ço¤umuzun cebinde bu kartlardan en az›ndan bir kaç tane var. Kimilerininse cüzdan›n›
dolduracak adette. Bir baflka flekilde söylemek gerekirse kredi kartlar› art›k hayat›m›z›n
vazgeçilmezleri konumundalar...



U
luslararas›  platformda

exclusive distributorship

agreement olarak adland›r›lan

sözleflme; Münhas›r bayilik

sözleflmesi yani tek sat›c›l›k

sözleflmesi olarak Türk Literatüründe

uygulama alan› bulmaktad›r. Exclusive

distribütör yani tek distribütör bulunan

ülkede baflka kimse distribütör olamaz.

Tek distribütör olmayan (Non-

exclusive) distribütör ise münhas›r

olmayan bayilik sözleflmesinin taraf›d›r

ve bu durum ayn› mal için birden fazla

sat›c›n›n söz konusu oldu¤u oluflumdur.

4054 say›l› rekabetin korunmas›

hakk›ndaki Kanun Hükümlerine ayk›r›l›k

teflkil eden sözleflmelerden ve

tatbikinden imtina edilmelidir. 4054

say›l› Rekabetin Korunmas› Hakk›nda

Kanun'un 5. maddesinde, Rekabet

Kurulu'na belirli koflullar› tafl›yan

anlaflma türlerine grup olarak muafiyet

tan›nmas›n› sa¤layan ve söz konusu

koflullar› belirleyen tebli¤ler ç›karma

yetkisi verilmifltir. Yay›nlanan

tebli¤lerde  kara liste olarak tabir

edilen hususlar›

kapsamamak kayd›yla

sa¤lay›c› ana firma

taraf›ndan sözleflmeler ile

distribütörlük, tek sat›c›l›k,

münhas›r bayilik vb.

verilebilir.

Yurtd›fl›ndan mal ithal

ederek yurt içinde satan

ithalatç›lar, as›l firma  ile

ço¤unlukla distribütörlük anlaflmas›

yaparlar. Bu tip anlaflmalar›n niteli¤i

ço¤unlukla tek sat›c›l›k sözleflmeleridir.

Bu tip bir anlaflmaya göre ithalatç›

yurtd›fl›ndaki sat›c›n›n ülkedeki tek

temsilcisi olacak, ana sat›c› olan üretici

yabanc› firma mal ihraç etti¤i ülkede o

distribütörden baflkas›na mal

vermeyecektir. Bu halde tek distribütör;

yabanc› markan›n tek temsilcisi, kullan›m

hakk›na sahip tek yetkili olacakt›r.

Distribütörlük anlaflmas› ihracatç› için

mallar›n belli bir fiyattan sat›lmas›,

ithalatç› için ise pazarda tek sat›c› olma

avantaj›n› sa¤lamaktad›r.

Bu özelli¤e sahip sözleflmelerin ço¤unda

markan›n lisans alarak kullan›m› hakk› da

münhas›ran distribütöre verilmekte,

böylece ülke içindeki marka tecavüzlerine

karfl› distribütörün dava açma, tecavüzü

önleme ve men'i imkan› da

sa¤lanmaktad›r. 

Böyle bir oluflumda sat›c›, piyasa lideri

oldu¤unu düflünerek yüksek fiyatlardan

sat›fl öngörmüfl  olabilmektedir.

Yurtd›fl›ndaki üretici firman›n orada ya da

baflka ülkelerde rekabet vs. sebeplerle

daha ucuz olarak piyasaya sürdü¤ü mallar

o ülkelerden distribütör firma haricinde

baflkalar› taraf›ndan ithal edilip sat›l›rsa

ortaya ç›kan olguya ''paralel ithalat'' ad›

verilir. (Parallel import); Yurtd›fl›nda

bulunan ithalatç› firman›n bulundu¤u

ülkede veya baflka ülkelerde piyasaya

sürdü¤ü üstelik baflka ülkelerdeki

koflullar nedeniyle daha ucuz olarak

piyasaya sürdü¤ü mallar o ülkelerden

distribütör d›fl›nda birisi taraf›ndan ithal

edilip sat›lmas› olarak ortaya ç›kar.

Orijinal mallar›n paralel ithalat yolu ile

hak sahibinin onay› olmaks›z›n ülkeye

ithali veya ihraç edilmesi yasal olarak

mümkündür. Gümrük idaresi bu türden

eflyalar hakk›nda bu ürünlerin taklit

oldu¤unu düflünerek durdurma karar›

verse dahi hak sahibinin bu türden mallar

hakk›nda durdurma karar›ndan sonra

eflyay› incelemesi gerekirse numune

almas› ve inceledikten sonra flayet eflya

orijinal ise dava açmamas› gerekmektedir.

Aksi halde orijinal eflya hakk›nda dava

açan hak sahibi, haks›z duruma düflecek

ve eflya sahibine karfl› sorumlu olacakt›r.

Örne¤in X marka orijinal TV'lerin

Yunanistan' daki sat›fl fiyat› daha uygun

ise bir ithalatç› sanayi mallar› ile ilgili

di¤er yükümlülüklerini yerine getirmifl ise

orijinal TV'leri Yunanistan'dan Türkiye'ye

ithal edebilir. Kural bu olmakla

birlikte baz› istisnai hallerde

orijinal mallar hakk›nda da hakk›n

ihlal edilmesi mümkün

olabilmektedir: Örne¤in bir hak

sahibi bir model ürününü henüz

ülkemizde sat›fla sürmemifl

olabilir. Bu halde paralel ithalat

yolu ile gelen mal orijinal dahi

olsa marka hakk›n›n ihlali

Tunç TUNÇ / Genel Müdür Yard›mc›s›
Atakan CEYLAN / Avukat

TEK D‹STR‹BÜTÖR SÖZLEfiMES‹ VE
PARALEL ‹THALAT

(EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP
AGREEMENT & PARALLEL IMPORT)

DOSYA



lisans alan tek distribütörün de di¤er

ithalatç›ya karfl› her türlü reklama

yönelik faaliyetten dolay› dava açma

hakk› vard›r. Bu kanun yollar›n›n

haricinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 56

ile 65'inci maddeleri aras›nda

düzenlenen haks›z rekabete iliflkin

hükümler de kullan›labilecektir.

Yukar›da say›lan haller d›fl›nda

Türkiye'de,  baflka bir ülkede düflük

fiyatla sat›lan bir ürünü hak sahibinin

r›zas›n› aramadan ithal etme hakk›na

dayanan paralel ithalat› önleyecek

herhangi bir yasal engel

bulunmamaktad›r.

Gerek Türkiye'de 4054 say›l› Rekabetin

Korunmas› Hakk›nda Kanun, gerek AB'de

Avrupa Toplulu¤u'nu kuran Anlaflma

hükümleri uyar›nca, rakip teflebbüslerin

piyasa girifllerinin engellenmesi ve

faaliyetlerinin zorlaflt›r›lmas›n›

amaçlayan eylemler yasaklanm›flt›r.

Paralel ithalat›n engellenmesi de bu

sonuçlar› do¤urmas› aç›s›ndan yukar›da

de¤inilen hüküm kapsam›nda

de¤erlendirilebilmektedir. Avrupa

Topluluklar› Adalet Divan (ATAD)

içtihad›na göre, herhangi bir yetkili

bayi a¤›na dahil olmayan ba¤›ms›z

tacirlerin, Topluluk içerisinde piyasaya

sürülen s›f›r kilometre tafl›tlar› sat›n

alarak, bunlar› paralel ithalat yoluyla

ticarete sunmas› Anlaflma'n›n rekabet

hukukuna iliflkin hükümleri bak›m›ndan

geçerli bir uygulamad›r.

Paralel ithalat›n önlenemeyece¤ini,

zaten marka tecavüzüne iliflkin bir

durum oluflmad›¤›ndan bu yönde dava

da aç›lamayaca¤›n› hükme ba¤layan

örnek Yarg›tay kararlar›nda; paralel

ithalat eyleminin 556 say›l› K.H.K.

hükümlerine ve TTK. 56 ve di¤er.

maddelerinde yaz›l› yasal

düzenlemelere ayk›r›l›k teflkil edip

etmedi¤i üzerine hüküm verilmifl

bulunmaktad›r.

paralel ithalatç›lar aleyhine hukuki

mücadele vermek zorunda

kalmaktad›rlar.

Burada ortaya ç›kan durum fludur:

markal› mal›n tek sat›c›s›n›n, marka

kullan›m›ndan dolay› bu ithalat›

önlemeye hukuken hakk›n›n olup

olmad›¤›d›r. Tek sat›c› yani distribütör,

marka tecavüzünden yola ç›karak

piyasaya giren yeni ithalatç›y› 'marka

hakk›n›n tüketilmesi ilkesi' ›fl›¤›nda

dava edememektedir. 

Marka'n›n korunmas› hakk›nda hükümler

içeren 556 say›l› KHK'nin 13. maddesi

uyar›nca marka sahibi mal› bir kez

kendisi piyasaya sürdükten sonra,

marka hakk›na dayanarak bu mal›n

tedavülünü önleyememektedir. Bu

durum 'marka hakk›n›n tüketilmesi'

ilkesi sonucu ortaya ç›kmaktad›r. E¤er

marka sahibinin mallar›n tedavülünde,

herhangi bir aflamada müdahale hakk›n›

elinde bulundurmas› imkan› olsayd›,  bu

durum serbest ticaretin

durdurulabilmesi ve hatta tekelleflme

anlam›na gelirdi.

Marka hakk›n›n tüketilmesi ilkesinin

yurtd›fl›ndan ithal edilen ürünlere de

uygulan›p uygulanmayaca¤› hususu 556

say›l› KHK'nin 13. maddesinde de

belirtilmemifltir. Ancak ç›kan

uyuflmazl›klar›n mahkemelere intikali

sonucunda Yarg›tay Karar› ile konu

aç›kl›¤a kavuflmufltur (Yarg›tay 11.

Hukuk Dairesi E. 1999/2086 K.

1999/4505; Yarg›tay 11. Hukuk Dairesi

E.1999/3243 K. 1999/5170;  Yarg›tay 11.

Hukuk Dairesi E. 1998/7997 K.

1999/2098). Bahse konu Yarg›tay

Kararlar›; paralel ithalat›n

önlenemeyece¤ini, zaten marka

tecavüzüne iliflkin bir durum

oluflmad›¤›ndan bu yönde dava da

aç›lamayaca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r.

Böyle bir durumda örne¤in Rusya'dan

mal alan ve oradaki bir firman›n

distribütörlü¤ünü yapan kifli; ayn› mal›

baflka bir ülkeden daha ucuza getirip

satan bir baflka ithalatç›ya müdahale

edemeyecektir. Müdahale hakk› flu

durumda ortaya ç›kabilir: di¤er ithalatç›

markay› tabelalar›nda, kataloglar›nda

ve di¤er bas›l› evraklar›nda kullan›yorsa

bunlar› önleyecek davalar açabilecektir.

Beraberinde, marka sahibinin de ondan

gündeme gelebilecek ve gümrük

ifllemlerinin durdurulmas› yine söz konusu

olabilecektir. 

S›nai haklardaki bu istisnai durum d›fl›nda

fikri haklar yönünden durum farkl›d›r. Fikri

haklarda paralel ithalat eflya orijinal dahi

olsa ithalat› mümkün de¤ildir ve hak

sahibinin yaz›l› izni gerekir. Örne¤in

sinema eserlerinin, kitaplar›n,

yaz›l›mlar›n, resimlerin, müzik CD'lerinin

hak sahibinin onay› olmaks›z›n ülkeye

ithali, 5846 say›l› Fikir Ve Sanat Eserleri

Kanunu uyar›nca yayma hakk›n›n ihlali

olarak tan›mlanm›flt›r. 

Tüm dünyada büyük tart›flmalar yaratan

"paralel ithalat" gerçe¤i yukar›da

belirtilen distribütörlük düzeni ile ilgili

tart›flmalara ve hukuki platformdaki

mücadeleye yol açmaktad›r. fiöyle ki,

üçüncü bir ülkede fikri ve s›nai mülkiyet

hakk› sahibinin r›zas› ile pazara sunulan

bir mal›n, bu mal›n distribütörünün

bulundu¤u bir ülkeye baflka ithalatç›lar

taraf›ndan ithal edilmesi ve mal›n o

ülkedeki distribütör fiyatlar›n›n alt›nda

sat›lmas› söz konusudur. Paralel ithalat›n

temel nedeni fiyat fark›d›r. Yani, üretici

firma maliyet veya pazar stratejisi

nedenleriyle ayn› ürünü farkl› ülkelere

farkl› fiyatlardan satarak, fiyat

farkl›laflt›rmas›na gitmektedir. Ayn›

ürünün fiyat› de¤iflik ülkelerde farkl›

olunca da, paralel ithalatç›lar ürünün ucuz

oldu¤u ülkelerden bu mallar› sat›n al›p,

ayn› ürünün fiyat›n›n daha yüksek oldu¤u

ülkelere ithal etmekte ve ithal ettikleri

ürünü de do¤al olarak bu ürünün

distribütörü sat›fl fiyat›n›n alt›nda bir

fiyatla pazarlamaktad›rlar. Bu da marka

sahibi üreticinin ithalatç› ülkedeki

distribütörünün kar ve pazar pay›n›

olumsuz etkilemektedir. Paralel ithalat

nedeniyle zarara u¤rayan distribütörler

DOSYA



A
zgeliflmifl veya geliflmekte olan

ülkeler kalk›nmalar›n›

sa¤layacak üretken yat›r›mlar›

art›rmak zorundad›r. Yeterli

tasarruf, teknoloji ve uluslararas›

ticarette geçerli para birimine sahip

olmayan ülkeler, kaç›n›lmaz olarak

yabanc› kaynaklara gereksinim duyar.

Yabanc› kaynaklar da ba¤›fl-kredi ve

yabanc› sermaye (lisans anlaflmalar›,

portföy, do¤rudan yat›r›m) olarak ikiye

ayr›l›r. 

Azgeliflmiflli¤in nedenlerini aç›klamaya

çal›flan liberal "Aç›k Kuram›"na göre;

azgeliflmifl ülkelerdeki yat›r›m, tasarruf,

d›fl ticaret (ihracat gelirinin ithalat›

karfl›layamamas›) ve teknolojideki

aç›klar, ancak yabanc› kaynaklarla

kapat›labilir ve kalk›nma sa¤lanabilir. 

"Azgeliflmifllik Kuram›" ise daha

kötümser yaklaflarak "Yabanc› sermaye,

kâr transferi ve d›fl ticaret yoluyla

ekonomik de¤erleri, yoksul

ülkelerden zengin

ülkelere do¤ru

ak›taca¤› için

kalk›nma

sa¤lanamaz" sav›n›

ileri sürer.

‹flte bu temel gerekçeler dolay›s›yla

yeterli sermaye birikimine sahip

olmayan ülkeler çeflitli itirazlara ve

de¤iflik elefltirilere konu olsa da,

yabanc› sermayeyi ülkelerine çekmek

için çeflitli yol ve yöntemlere

baflvururlar.

Yabanc› Sermayenin Türkiye'deki
Tarihi Seyri
Türkiye, Osmanl› döneminde a¤›r d›fl

borç ve kapitülasyon uygulamas›

neticesinde ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n›

koruyamaz duruma düfltü¤ü için,

Cumhuriyetin ilk 25 y›ll›k döneminde

borçlanma ve yabanc› sermaye

konular›ndan uzak durmay› tercih

etmifltir. Ancak iç ve d›fl konjonktürün

de¤iflmesine paralel olarak 1950

sonras›nda yabanc› sermayenin ülkeye

girifl için çeflitli giriflimler

bafllat›lm›flt›r. 

Bu ba¤lamda yabanc› sermayenin

ülkeye belirli koflullarda girifline izin

veren yasa 1954 y›l›nda ç›kar›l›r. Bu

giriflimin ard›ndan esas aç›l›m süreci ve

yeniden yap›lanma

dönemiyse 1980

y›l›nda

bafllat›l›r.

Önce 24 Ocak

1980'de yeni

ekonomik

düzene uyum

sa¤lamak için bir dizi karar al›n›r. D›fl

ticarette korumac›l›ktan vazgeçilir.

1960'l› y›llarda yabanc› sermayeye ucuz

emek ve kaynak sunan Güney Kore ve

Tayvan gibi ülkeler model al›n›r. Ancak

bu kararlar›n uygulanabilmesi 12 Eylül

1980 askeri darbesi ile 24 Ocak

Kararlar›'n›n önündeki sosyo-politik

engeller kald›r›larak yeni ekonomik

model için uygulama alan›

yarat›lmas›yla mümkün olabilir. Önce-

likle d›fla yönelik sanayileflmeye uygun

yabanc› sermaye ile ilgili düzenlemelere

gidilir. Baflbakanl›k'a ba¤l› Yabanc›

Sermaye Dairesi kurulur. 1953'te yasas›

ç›kar›lmas›na karfl›n uygulama alan›

bulamayan Serbest Bölgeler Yasas› da

tekrar ele al›n›r.

1986'da kurulan ‹stanbul Menkul

K›ymetler Borsas› (‹MKB), bir müddet

sonra yabanc› sermaye için kazançl› bir

kuruma dönüflür. The Wall Street

Journal'a göre; 1983'te dolar›n getirisi,

Türkiye'de yüzde 209 iken, Macaristan

124, Filipinler 110, Malezya 100, Hong

Kong 97, Brezilya 76, Pakistan 52 ve

YÖNET‹M

YABANCI SERMAYE:
NED‹R? NE DE⁄‹LD‹R?

Yeterli do¤al kaynaklar› olmayan veya erken dönemde kalk›nma meselesini hallederek 
zenginleflmifl ülkelerden biri de¤ilseniz, kalk›nabilmek için önünüzde tek bir seçenek duruyor.
D›flar›dan kaynak sa¤lamak. Yani kimilerinin olmazsa olmaz diye bakt›¤› kimilerinin de tehlikeli
buldu¤u yabanc› sermayeyi ülkenize davet etmekten baflka ç›kar yol görünmüyor. Özellikle de
günümüzün küreselleflmifl dünyas›nda…



Yunanistan 29 oran›ndad›r. 

1997'de Alt›n Borsas› ve Rekabet

Kurumu ile serbest piyasan›n kurumsal-

laflmas›na çal›fl›l›r. TBMM, 13 A¤ustos

1999'da Anayasa'da de¤iflikli¤e giderek,

yabanc› sermayenin Türkiye'ye gelmesi

konusunda çekingen davranmas›na

gerekçe gösterilen "tahkim"i kabul eder.

Uzun tart›flmalar ve politik pazarl›klar

sonucunda Anayasa de¤iflikli¤i ile art›k

yabanc› sermaye yat›r›mlar›ndan do¤an

hukuksal uyuflmazl›klar›n, ülke yarg›

organlar› yerine, iki tarafça belirlenen

bir hakem kurulunda çözümlenmesi

kabul edilir. Tahkim öncesinde kamu

hizmetleri 'imtiyaz' kabul edildi¤inden

bu hizmetlerin devri Dan›fltay

incelemesine tabi tutulmaktayd›. 

Türkiye`de 1980 y›l›ndan 2000 y›l› Mart

sonuna kadar izin verilen yabanc›

sermaye 26 milyar 60 milyon dolar›

bulurken, fiili girifl miktar› ise 12 milyar

488 milyon dolar olarak gerçekleflir.

Yabanc› sermaye girifli özellikle

Türkiye'nin AB ile adayl›k sürecini

bafllat›p ekonomik iliflkilerini

gelifltirmesine paralel olarak 2000'li

y›llarda geçmifle göre bir hayli artm›fl

durumdad›r. Biraz sonra incelenece¤i

üzere 2006 y›l› verilerine göz at›ld›¤›nda

yaklafl›k 20 y›ll›k süreçte gelen yabanc›

sermayenin neredeyse tamam›na yak›n

k›sm›n›n bir y›lda girdi¤i görülecektir ki,

bu da son y›llarda büyük tart›flmalara

konu olan AB üyeli¤inin yeri ve önemini

göstermesi aç›s›ndan dikkat çekicidir. 

Böylesi tarihi bir seyre sahip durumdaki

yabanc› sermaye ile ilgili kamu nezdin-

deki her türlü ifllem Hazine Müsteflarl›¤›

bünyesindeki Yabanc› Sermaye Genel

Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir.

Ayr›ca k›sa ad› YASED olan Uluslararas›

Yat›r›mc›lar Derne¤i de Türkiye'de ifl

yapmak isteyen yabanc› sermaye ile

yerli partner olarak ifl yapmak isteyen

Türk firmalar›na her türlü dan›flmanl›k

hizmetini sunmaktad›r. 

Yabanc› Sermayenin Niteli¤i 
Yabanc› sermaye olarak tan›mlad›¤›m›z

ülke d›fl›ndan yurt içine transfer edilen

yabanc› kaynak, Türkiye'ye de¤iflik yol-

lardan girifl yapmaktad›r. Bu girifl yollar›

bafll›ca flunlardan olufluyor:

- Uluslararas› do¤rudan yat›r›m girifli

19.797.000.000 dolar

- Uluslararas› do¤rudan sermaye girifli

16.875.000.000 dolar

- Net sermaye girifli 17.446.000.000

dolar 

- Gayrimenkul 2.922.000.000 dolar

Mevcut yabanc› sermaye girifllerinde en

büyük kalemi uluslararas› do¤rudan

yat›r›m girifli oluflturuyor. 2006 verileri

itibar›yla;

19.997.000.000 dolarl›k bir sermaye

giriflinin gerçekleflti¤i bu yöntemdeki en

büyük pay› 7.000.000.000 dolar ile arac›

mali kurulufllar›n faaliyetleri elde etmifl

bulunuyor. Onu 6.303.000.000 dolar ile

haberleflme ve ulaflt›rma alan›na yat›r›m

yapan yabanc› sermaye oluflturuyor.

Onlar› da toptan ve perakende ticaret ile

imalat sanayi izliyor. Uluslararas›

do¤rudan yat›r›m girifli 2006 y›l›nda bir

önceki y›la göre yüzde 111 art›fl ile ciddi

anlamda bir rekor k›rm›fl bulunuyor. 

Uluslararas› do¤rudan sermaye girifli ise

ayn› dönemde 16.875.000.000 dolar

olarak gerçekleflmifl. Net sermaye girifli

ise bu dönemde 17.446.000.000 dolar

olmufl. Bu sermaye giriflinin

14.500.000.000 dolar› AB ülkelerinden

olmufl. Bu da yabanc› sermaye giriflinde

AB ülkelerinin rolünü ve a¤›rl›¤›n›

göstermesi aç›s›ndan dikkat çekici. 

Firma say›s› ba¤lam›nda bak›ld›¤›nda da

toplam 8203 firman›n AB ülkelerine ait

oldu¤u görülüyor. Mevcut firmalar›n

Türkiye'ye girifl statüleri itibar›yla

durumlar› ise flu flekilde;

- Yeni kurulan firma 11.854

- ‹fltirak 2669

- fiube 432

Mevcut yabanc› sermayeli firmalar›n

illere göre da¤›l›m›ysa flu flekilde;

- ‹stanbul 8334 firma

- Antalya 1764 firma

- Ankara 1039 firma

- ‹zmir 926 firma

- Mu¤la 860 firma

Bu firmalardan ‹stanbul, Ankara, ‹zmir

kentlerine yerleflenlerin a¤›rl›kl› olarak

toptan ve perakende ticaret ve imalat

sanayi alan›nda yat›r›m yapt›klar› buna

karfl›n Antalya ve Mu¤la'ya yerleflen fir-

malar›nsa ço¤unlukla inflaat ve turizm

alanlar›na yöneldikleri görülüyor. 2006

y›l›nda yabanc› sermayeli flirketlerin

ald›¤› 151 adet yat›r›m teflvik belgesinin

118'inin imalat sektörüne ait olmas› da

ayr›ca vurgulanmas› gereken bir husus.

Yabanc› sermaye olmaks›z›n
mümkün mü?
Türkiye gibi süratle kalk›nmak, geliflmek

ve dünyada söz sahibi olmak isteyen

ülkelerin önündeki en büyük sorun bunu

gerçeklefltirecek yeterli sermayeye

sahip olmamalar›. Bu durumda da söz

konusu ülkelerin önünde iki seçenek yer

al›yor. Ya içe kapanarak kendi ya¤› ile

kavrulmay› tercih etmek ya da dünyaya

aç›larak ekonomik kalk›nmay›

sürdürmenin yollar›n› aramak. 

‹lk seçenek on y›llar önceki dünyan›n

koflullar›nda mümkün olsa da,

günümüzün küresel koflullar›nda art›k

geçerlili¤i olan bir seçenek olarak

durmuyor. Yüksek gelir getirici do¤al

kaynaklara sahip olmayan veya çok

erken dönemde kalk›nma meselesini

hallederek zenginleflememifl olan

ülkelerin bu koflullarda önünde yabanc›

sermayeyi ülkelerine getirmekten baflka

seçenek bulunmuyor. Bu durum Türkiye

içinde geçerli. Özellikle son y›llarda bu

alanda yap›lan çal›flmalara ve

giriflimlere bak›nca, günümüz

dünyas›nda gidilmesi gereken yolun

tercih edildi¤i de görülüyor.

YÖNET‹M



Kay›t d›fl› ekonomi, kamunun denetimi

d›fl›ndaki ekonomik faaliyetler olarak da

tan›mlanabilir. Bireylerin veya 

iflletmelerin ekonomik faaliyet ve 

ifllemlerini kamunun denetimi d›fl›nda 

tutmas›n›n en önemli nedeni hiç flüphesiz

ki vergi kaç›rma düflüncesidir. 

Esas›nda kay›t d›fl› ekonomi

oldukça 

kapsaml› bir yap›ya sahip

bulunuyor. Bu ba¤lamda kay›t

d›fl› ekonominin nedenleri

aras›nda önemli görünenler flu

flekilde s›ralanabilir:

Mali ve ekonomik nedenler (enflasyon,

gelir da¤›l›m›, vergi adaleti), Hukuki

nedenler (yasalar›n basit ve aç›k 

olmamas›, s›k de¤iflikli¤e u¤ramas›, vergi

oranlar›n›n yüksekli¤i, istisna ve

muafiyetler, üniter yap›daki bozulma,

defter tutma hadleri), ‹dari nedenler

(vergi idaresinin organik yap›s›, teknik

yap›, personel yap›s› ve denetim 

mekanizmas›), 

Sosyal nedenler (vergi ahlak›, mükellef

psikolojisi ve tarihsel nedenler), Siyasal

nedenler ve bask› gruplar›ndan 

kaynaklanan nedenler.

Kay›t d›fl› ekonominin bir çok olumsuz

etkisi vard›r. Bunlardan birin-

cisi ekonomi üzerindeki

olumsuz etkisi olup, kay›t d›fl› ekonominin

büyümesi kay›tl› ekonominin küçülmesi

demektir. Kay›tl› ekonominin küçülmesi de

devletin vergi gelirlerinin azalmas›

anlam›na gelir. Vergi gelirleri azalan

devletin iki seçene¤i vard›r; 

bunlardan ilki borçlanmad›r.

Borçlanma sonucunda özel

sektörün verimli

yat›r›mlar›n› kendisine

çeken devlet, d›fllama

etkisiyle özel sektörün

yat›r›mlar›n› azalt›r.

Ayr›ca borçlanma sonucu

tahvillerin de¤erinin artmas›yla piyasada

faiz oranlar› artar ve bu mekanizman›n

sonucunda enflasyon oran›n›n art›fl›yla

ülke bir çok sorunla karfl› karfl›ya gelir.

Di¤er bir aç›k kapatma yolu olan para

basma politikas›n›n sonuçlar› da

anlat›landan farkl› olmayacakt›r. 

Kay›t d›fl› ekonomi, istatistiki verilerin

sa¤l›ks›z olmas›na yol açar ve bu durum

da al›nacak ekonomik önlemlerin dozunun

ayarlanamamas›na sebebiyet verir.

Sorunlar›n teflhis ve tedavisinde sa¤l›kl›

kararlar verilemez. Kay›t d›fl› ekonominin

ekonomik manada sebep oldu¤u di¤er

önemli bir sorun da rekabet ile ilgilidir.

Kay›t d›fl› ekonominin 

genifllemesiyle sigortas›z çal›flanlar›n

say›s› da h›zla art›fl göstermekte böylece

sosyal güvenlik sistemin geliflimi de

engellenmektedir.

Kay›t d›fl› ekonomi kim-

lerine göre geliflmekte

olan ülkelerde sosyal patlamay› önledi¤i

gerekçesiyle olumlu olarak

de¤erlendirilse de, asl›nda pek çok

sorunun kayna¤› durumundad›r. Türkiye

ekonomisinin yap›lan ölçümlere göre

yüzde 50'sini oluflturdu¤u varsay›lan kay›t

d›fl›l›¤›n önüne geçebilmek içinse yeni bir

vergi düzeninin oluflturulmas› ve mevcut

yasalar›n s›k› bir flekilde uygulanarak

denetim mekanizmalar›n›n çal›flt›r›lmas›

gerekiyor. Bütün bunlar› hayata geçirmek

o kadar kolay m› diye düflünürsek; 

verilecek cevap zor ama sa¤l›kl› ekonomik

bir yap› için de kaç›n›lmaz fleklinde ola-

cak.

EKONOM‹

Yer alt› ekonomisi, illegal ekonomi, kara ekonomi, resmi olmayan ekonomi, gizli ekonomi,
düzensiz ekonomi, marjinal ekonomi, kay›p ekonomi, karaborsa ekonomisi, gözlenemeyen
ekonomi, nakit ekonomisi, paralel ekonomi, enformel ekonomi, vergi d›fl› ekonomi...
Bunlar kay›t alt›na al›namayan ekonomik faaliyetlere verilen isimlerden bir k›sm›. Bilinen
istatistiksel yöntemlere göre tahmin edilemeyen ve gayri safi milli has›la hesaplar›n› elde
etmede kullan›lamayan gelir yarat›c› ekonomik faaliyetlerin tümüne kay›t d›fl› deniyor. 

EKONOM‹N‹N D‹⁄ER YÜZÜ:
KAYIT DIfiI



Ekonomi:

M
alezya Güneydo¤u Asya ülkeleri

içerisinde y›ll›k kalk›nma oran›

en fazla olan ülkelerden biri

durumunda. Malezya, ekonomik

aç›dan kendi kendine yeterli bir ülke.

Enflasyonu düflük, güçlü bir sermaye

yat›r›m›na sâhip ekonomisi sürekli

gelifliyor. ‹flflizlik oran›ysa % 7 civar›nda.

Önceleri kauçuk ve kalay'a ba¤l› kalan

Malezya ekonomisi, 1980 y›l›ndan sonra

uygulanan liberal aç›l›mlar sonucunda

ciddi bir yap›sal de¤iflim geçirmifl

bulunuyor. Özel sektöre dayal› serbest

ekonomi 1980 y›l›ndan bu yana ortalama

% 8,5'luk büyüme oran›n› yakalam›fl

bulunuyor. Kifli bafl›na düflen milli gelirse

12700 dolar. Y›ll›k milli has›lan›n % 18'ini

imalatç›l›k , % 23'ünü tar›m, % 4'ünü de

madencilik teflkil ediyor.

En önemli ürünleri kauçuk, hindistancevizi,

pirinç, muz, patates, ananas, hurma, m›s›r,

çay, tütün'dür. Orman ürünleri bak›m›ndan

oldukça zengin olup, özellikle kerestesi

çok makbuldür.

Maden bak›m›ndan da zengin bir ülke olan

Malezya, kalay üretiminde dünya birincisi

olup, dünya kalay üretiminin % 70'ini

karfl›lar. Di¤er önemli madenleri demir,

boksit, petrol, manganez, alt›n, tungsten

ve titand›r. Sanayide Güneydo¤u Asya

ülkeleri aras›nda ileri bir seviyededir.

Bafll›ca ihracat› kalay, kauçuk, demir filizi,

boksit, kereste, teneke kutu ve palmiye

ya¤›d›r. D›flar›dan makina, kimyevi mad-

deler, teknik araç ve gereçler almaktad›r.

Bal›kç›l›k ve turizm de önemli gelir kay-

naklar› aras›na yer al›r.

Türkiye ile Malezya aras›ndaki
ticaret:
Malezya'n›n yo¤un olarak ticari iliflkide

bulundu¤u ülkelerin bafl›nda A.B.D.,

Japonya ve Çin geliyor.

Türkiye'nin Malezya'ya ile olan ihracat›

2005 y›l› itibar›yla 140.949 milyon dolar

ithalat› ise 114.607 milyon dolar

düzeyinde. Türkiye bu ülkeden palm ya¤›,

kalay baflta olmak üzere çeflitli madenler,

TV al›c›lar›, elektronik devreler, bellek

birimleri ve elektronik makine aksam›

ithal ederken, bu ülkeye a¤›rl›kl› olarak

g›da, tekstil ürünleri, hal› ve tütün ihraç

ediyor.

Bilgi için:

Malezya Büyükelçili¤i (Ankara): 

0312 446.35.47

Malezya Konsoloslu¤u (‹stanbul) : 

0212 247.17.28

‹fi GEZ‹S‹

K‹ML‹K KARTI
Resmi Ad› : Malezya 

Federasyonu 

Devlet Sekli : Federatif 

Anayasal 

Monarfli

Resmi Dili : Bahasa Melayu 

(Malayca) 

ve ‹ngilizce

Baflkent : Kuala Lumpur 

(nüfus 1,145) 

Nüfus : 25,7 milyon. 

Nüfus yo¤unlu¤u, 

km2 bafl›na 68 kifli; 

57% köy nüfusu, 

43% flehir nüfusu

Para Birimi : Ringgit veya 

Malezya dolar› (M$) 

Para Birimi 
Paritesi : 1$= 3,4 Ringgit 

Diller : Malayca, Çince, 

‹ngilizce, Tamilce 

Dinler : Müslüman, Hindu, 

Budist, Hristiyan 

TARTIfiMALARIN ODA⁄INDAK‹ 
ÜLKE: MALEZYA



T
ürkiye'de çay›n yetifltiricili¤i için

yaln›zca Karadeniz Bölgesinin

do¤u bölümü elverifllidir. Rize ise

bu üretimin odak noktas›n› teflkil

eder. Türkiye'deki çay tar›m›nda Rize'yi

s›ras›yla Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu

illeri izler. Ancak en kaliteli çay bitkisi

Rize ilinde yetiflmektedir.

Çay›n Tarihi
Yaklafl›k 5000 y›l önce Çin'den ç›kt›¤›

bilinmektedir. Ç›k›fl› ile ilgili baz›

efsaneler mevcut olup, bunlar›n en

meflhuru eski imparatorlardan Shen Nung

ile ilgili olan›d›r. Sanata çok düflkün Shen

Nung ayn› zamanda bir bilim adam›d›r.

Ordular›n›n hasta olmamas› için suyu

sürekli kaynatarak içilmesini emreden

imparator, gene bir gün su kaynarken rüz-

gar ile birlikte içine düflen bir çay yapra¤›

sayesinde çay içece¤i ile tan›fl›r. ‹mpara-

tor çok ilgisini çeken bu kahverengi

içece¤in ayn› zamanda dinçlik vererek

ordusunun dayan›kl›l›¤›n› art›rd›¤›n›

görür ve çay böylece yay›lmaya

bafllar. 

Çinli Budist rahip Yeisei

çay›n meditasyon

üzerindeki etkilerini

gördükten sonra ilk çay

tohumlar›n› Japonya'ya getir-

mifltir. Bunun sebebi çay›n

meditasyon s›ras›nda

zihin için gerekli

olan dinçlik ve dinginlik halini

yaratmas›d›r. 

Çay daha sonra keflifller ve Zen rahipleri

taraf›ndan Japonya'ya yay›l›r. Çin ve Japon

kültürlerinin aralar›ndaki farkl›l›klara

ra¤men çay›n haz›rlan›fl› ve sunumu

dolay›s›yla birbirleriyle kültürel

etkileflimleri olmufltur. 

Özellikle Japonya'da Çay Seromonisi

sanatsal bir form kazanm›flt›r.

Seromonide çay›n haz›rlanmas› ve

sunumunu en mükemmel, zarif, hofl ve

sayg›l› bir flekilde yapabilmek ve bunun

için y›llar süren bir e¤itim ve pratik

gerekmektedir. Havan›n kalitesi gibi o

ortamdaki herfleyin çay›n tad›n› etkiledi¤i

düflünülür, bu yüzden çay›n o "an"›n aro-

mas›n› içerdi¤i kabul edilir. Bu seromonil-

er ayn› zamanda Zen ö¤retisinden birçok

ö¤e içerirler. Örne¤in, Japonya'da savafl

ve fliddeti ça¤r›flt›rd›¤› için kifliler belinde

k›l›ç ile çay seromonisine kat›lamazlard›. 

Çay Japonya'dan sonra Portekiz üzerinde

Avrupa'ya ve ‹ngiliz kolonicileri

taraf›ndan da Amerika'ya yay›lm›flt›r.

Amerika'n›n çaya en büyük iki katk›s›,

ayn› zamanda h›zl› tüketim

kültürünün de bir parças›

haline gelen poflet çay ve

buzlu çay olmufltur. Çay

günümüzde tüm dünyada en çok

tüketilen s›cak içeceklerin

bafl›nda gelmektedir. 

Çeflitleri: 
Birçok çay çeflidi bulunmaktad›r. Siyah

çay, yeflil çay, oolang çay›, beyaz çay en

çok bilinen çay çeflitleridir. Ancak tüm

çaylar asl›nda ayn› bitki ailesinden elde

edilirler; Camellia sinensis. Farkl› ifllem-

lerden geçen çaylar›n sadece renkleri

de¤il tüm kimyasal bileflenleri farkl›

oldu¤u için tat, koku ve hatta besin

de¤erleri de birbirlerinden çok

farkl›d›rlar. Ayn› bitkiden bu kadar farkl›

çeflitte çay elde edilmesinin sebebi çay›n

kurutma flekline ve süresine ba¤l› olarak

u¤rad›¤› oksidasyon ifllemidir. 

AKTÜEL

ONU ÇOK SEV‹YORUZ!

ÇAY
Bilimsel ad› (Camellia sinensis) olan çay›n anavatan› Asya'd›r. Assam-Birmanya s›n›r› boyunca
uzanan Nagaland, Manipur ve Lushai tepeleri, Çin, Birmanya, Tayland, Vietnam ve Hindistan'la
özellikle Sri-Lanka (Seylan) bu bitkinin do¤al olarak yetiflti¤i ortamlar.
Çay bitkisi almafl›k diziliflli, derimsi ve kenarlar› diflli yapraklara sahiptir. Olgun bir çay
yapra¤› çay›n çeflidine göre farkl› özellikler gösterir. Bu yapraklar›n uzunlu¤u 3,8-25 cm
aras›nda de¤iflir. Çiçekleri beyaz renkli ve hofl kokulu olup, meyvesi üç gözlü kapsül 
biçimindedir.



K
urumlarda asl›nda t›pk› insanlar

gibi isimleriyle tan›n›r, bilinirler.

Ancak kapitalist sistemin

geliflmesi ve tan›n›r olman›n

sadece isimle s›n›rl› tutulamayaca¤› ve

dolay›s›yla da imaja yönelik malzeme ile

desteklenmesi gereklili¤i logo denilen

kavram› ortaya ç›kard›. Daha do¤rusu ona

yeni ve çok daha farkl› bir ifllev yükledi.

Çünkü kurumlar›n kendilerini görsel

simgelerle tan›mlamalar› yeni bir olgu

de¤ildi. Geçmifli itibar›yla eski ça¤lara

kadar uzanan ve kurumsal kimli¤i görsel

olarak yans›tan armalar her zaman 

varolagelmiflti. Daha yak›n zamanlara

gelindi¤inde K›z›lay ya da K›z›lhaç gibi

kurumlar› simgeleyen dini içerikli 

sembollerde bu kurumlarla en az onlar›n

ad› kadar özdeflleflmiflti.

Ancak de¤iflen uluslararas› ifl koflullar›na

paralel anlay›fllar›n da de¤iflmesi 

kurumun yapt›¤› ifli ve ifllevi kadar

beraberinde imaj›n› da ön plana ç›kard›.

Bunun kaç›n›lmaz sonuçlar›ndan biri de ne

tür bir fleyle u¤rafl›yor olursa olsun, o

kurumun kendisini ad› kadar görsel

imaj›yla tan›mlamas›yd›. K›sacas› logo

dedi¤imiz görsel imgelerle.

‹ngilizce'ye Yunanca'dan geçen bu sözcük,

bir firmay› di¤erlerinden ayr›flt›rmak için

renk, biçim ve görsel malzeme

kullan›larak tasarlanm›fl grafik element

olarak tan›mlan›yor. 

Genelde logolarda görsel malzeme ile 

birlikte firma ya da kurumun isminin 

kullan›lmas› çok yayg›n bir uygulama.

Hatta baz› logolarda o kurumla

özdeflleflmifl olan sloganlar›n bile

kullan›ld›¤› görülmekte. Pek az logoda ise

sadece görsel imaj kullan›lmas› söz

konusu. Bu durum geçmifli çok uzun

y›llara dayanan ve bilinirli¤i çok yüksek

olan kurumlar için geçerli.

Günümüz koflullar›nda iyi ve etkin bir

logonun nas›l olmas› gerekti¤i konusunda

söylenenler bafll›ca flu hususlar› içeriyor.

Logo, ak›lda kal›c› olmal›, sade ve yal›n

olmal›, flekille birlikte yaz›l› malzemeyi de

içermeli ve en önemlisi de logo tasar›m›

itibar›yla temsil etti¤i kurumsal yap›y›,

amac›n›, ifllevini ve özelliklerini do¤rudan

yans›tabilmeli. 

Tasar›m›n alabildi¤ine önem kazand›¤› bu

anlay›fla paralel olarak bir logonun etkin

olabilmesi için renk faktörü de büyük

önem arzediyor. Bu ba¤lamda k›rm›z›,

lacivert, beyaz gibi renkler yurttafll›k ve

vatanseverlik gibi kavramlar› içeren 

logolarda daha çok kullan›l›yor. Sosyal

hizmet sunan kurumlar da ço¤unlukla bu

renkleri tercih ediyorlar. 

Ayn› flekilde k›rm›z›, turuncu gibi canl›

renkler fast-food firmalar› taraf›ndan 

tercih ediliyor. Yeflil renk ço¤unlukla

sa¤l›k hizmeti sunan kurumlar›n tercihi

olurken, mavi ya da gümüfl gibi daha

yumuflak renk tonlar› diyet g›dalar› sunan

firmalar taraf›ndan kullan›l›yor.

Önceleri flirketin ismine görsel bir destek

sa¤lamas› amac›yla oluflturulan logolar›n

bir müddet sonra kurumsal kimli¤in

parças› oldu¤u, özellikle de flirketler için

olmazsa olmazlar aras›na girdi¤i de

görülüyor. Her ne kadar imaj hiçbir fleydir

dense de...

KÜLTÜRKURUMSAL

Bir zamanlar bu tarz görsel malzemeyi Arapça'dan al›nma rumuz ya da o y›llarda kullan›m›
yayg›n olan Frans›zca'dan transfer edilen arma, amblem gibi kelimelerle tan›mlad›k.
fiimdiyse, kurumsal kimli¤in görsel yans›mas› konumundaki bu  sembolleri  ‹ngilizce'ye
Yunanca'dan aktar›lm›fl olan Logo kelimesiyle ifade ediyoruz. 

KURUMSAL K‹ML‹⁄‹N GÖRSEL
TANIMI: LOGO



ETK‹NL‹K

SYK çal›flanlar› olarak bu kez de Bo¤az'›n keyifli ortam›ndayd›k. 
Güneflli güzel bir gündü. Sonras›nda teknemiz Bo¤aziçi'nde ilerledikçe koyulaflan ve keyiflenen
sohbet ve dostluk ortam›na bir müddet sonra ›fl›klar eflli¤inde muhteflem bir ‹stanbul akflam›
efllik etmeye bafllad›. 
Ve her zaman oldu¤u gibi bu güzel günün de nas›l geçti¤i anlafl›lamad›. Geriye ise, her zaman
oldu¤u üzere güzel an›lar ve bu an›lar›n tan›kl›¤›n› yapmak üzere foto¤raflara yans›yan 
görüntüler kald›. 

BU KEZ BO⁄AZ TURUNDAYDIK...


