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EKONOM‹ VE KR‹Z

H
erkesin merak ve endifleyle sordu¤u kritik bir soru var orta yerde. Ekonomik kriz olur mu? Kriz kap›da m›?
Piyasalar çok durgun acaba kriz mi olacak? Geçmiflteki örneklerde de görüldü¤ü üzere ekonomik ve sosyal
anlamda büyük sars›nt›lar yaflayacak m›y›z?

Buna net ve kesin bir cevap verebilmek zor aç›kças›. Geçmifl y›llarda, s›radan bir esnaf bile bu hususta bir öngörüde
bulunabilirken bugün art›k sokaktan siyasete, medyadan bilim çevrelerine herkesin yapabildi¤i tek bir yorum var: 
Her an her fley olabilir! 
Bu cümle ne yaz›k ki çok genifl kapsaml›, ancak tam anlam› ile de do¤ru bir cümle. Piyasalar dünyadaki geliflmelere
ba¤l› olarak hareketli günler yafl›yor. Borsa sert düflüflte, döviz yükseliflte. Faiz de her an için bir s›çrama yapma 
e¤ilimini koruyor. 

***
Oysa yeni y›lda hedefler farkl›yd›, reformlar yap›lacakt›, sorunlar çözülecekti. ‹flte bu iyimserli¤in gölgesi olan kriz
endiflesi ile ilgili son durum ne? Türkiye’de ekonomik kriz olas›l›¤› var m›? 1994 ve 2001 y›llar›nda yaflanan krizin
benzerini yaflar m›y›z?
1994 ve 2001 y›llar›nda yaflanan krizin bir benzerinin yaflanmas› mevcut koflullarda imkan dahilinde görünmüyor.
Hatta Türkiye’de öyle krizlerin yaflanmas› art›k mümkün de¤il diyebiliriz. O günleri tekrardan hat›rlamakta fayda var.
Çok yüksek ve belirsiz bir enflasyon ortam› ve bat›k bir banka sistemi mevcuttu. Bu iki temel sorun bugün 
gündemimizde yok. En az›ndan bir anti enflasyon program var ve banka sistemi her fleye ra¤men güçlü bir yap›ya
sahip bulunuyor. 
Peki, her an her fley olabilir cümlesini açarsak, nas›l bir kriz yaflanabilir? 
fiöyle bir senaryo elbette söz konusu olabilir. Küresel ekonomide durgunlu¤un oluflmas› bizde sars›nt›ya sebep 
olacakt›r mutlaka. Ancak s›n›rl› bir sars›nt›! Büyüme afla¤› çekilecek ve iflsizlik biraz artacak. Buna ekonomik kriz
demek aç›kças› çok da do¤ru görünmüyor. 
Kriz beklentisinin hedefinde siyaset de var. Türkiye’de sürekli t›kanma e¤ilimi gösteren ve demokratik 
mekanizmalarla afl›lamayan siyasal sorunlar, ne yaz›k ki siyaset d›fl› ve kimi zaman bedeli çok a¤›r olabilecek
mekanizmalar arac›l›¤›yla halledilmeye çal›fl›l›yor. Bunun belki kimi siyasal çevreler için k›sa vadede getirisi olsa da,
orta ve uzun vadede sorunlar› çözmedi¤i hatta daha da a¤›rlaflmas›na yol açt›¤› biliniyor. 
Öyleyse yap›lacak olan da aç›k seçik önümüzde duruyor. Tüm dünyay› etkileyen ve bize de k›smi bile olsa yans›ma
yapacak olan bu küresel krizden en az hasarla ç›kabilmek ad›na birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam etmemiz
laz›m. Siyasetin k›sa vadeli kazan›mlar› u¤runa gelece¤imizi risk alt›na sokacak giriflimlerden de kaç›nmam›z 
gerekiyor. Tüm enerjimizi bugünlerde yaflanan krizi kap›m›z›n önünden mümkün oldu¤unca uzak tutman›n yollar›n›
aramaya harcamal› ve bu yönde çaba sarfetmeliyiz. 
Geçmiflte çok daha a¤›r krizleri ve sorunlar› aflm›fl bir ülke ve toplum olarak, bu mant›kla konuya e¤ilirsek üstesinden
gelemeyece¤imiz bir sorun olmad›¤› kanaatindeyiz. 
Olan biteni elbette dikkatle izlemeli, ekonomik geliflmeleri de çok yak›ndan takip etmeliyiz. Gereken tedbirleri de
almakta tereddüt etmemeliyiz. Olas› dalgalanmalara direnç gösterebilmek için her an haz›rl›kl› olmal›y›z. Onun
ötesinde pani¤e gerek yok diyoruz. Türkiye ço¤unun sand›¤›ndan daha güçlü bir ülke. Türk toplumu da ayn› flekilde
dinamik ve sa¤lam bir toplum…
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V
adeli ifllem piyasalar›n›n temelini
oluflturan futures ifllemleri
borsalarda ifllem görmekte bunun
sonucu olarak da, vade, sözleflme

büyüklü¤ü, al›nacak teminatlar, fiyat
ad›mlar›, ifllem kriterleri, ilgili borsalar
taraf›ndan belirlenmektedir. 
Forward ifllemleri ise organize borsalarda
yap›lmayan, dolay›s›yla, fiyat, vade, 
miktar gibi unsurlar› standart olmay›p
taraflar›n karfl›l›kl› anlaflmas›yla 
belirlenen vadeli ifllemlerdir. 
Opsiyon sözleflmeleri ço¤unlukla 
organize borsalarda ifllem gören
fiyat, miktar, vade aç›s›ndan 
standartlaflt›r›lm›fl 
sözleflmelerdir. 
Swap ise iki taraf›n belirli bir
zaman diliminde ödemelerinin
karfl›l›kl› olarak de¤ifliminde
anlaflt›klar› bir finansal ifllem türüdür. 
Türev ürünleri geliflmifl finansal 
sistemlerin önemli araçlar›ndand›r. Bunun
temel nedenlerini ise flöyle s›ralamak
mümkün.
Vadeli ifllemler bir korunma arac› olarak
kullan›labilirler. Spot piyasada al›nan
pozisyonlara, gelecekteki fiyat
hareketlerinin belirsizli¤inden korunma
imkan› sa¤lar, piyasa etkinli¤ini
artt›r›rlar. Türev piyasalar› finansal
piyasalarda dolaflan para için alternatif
yat›r›m olanaklar› sunarak, hem paran›n
piyasalardaki dolafl›m h›z›n›n artmas›na,
hem de piyasaya gelen bilgilerin fiyatlara
daha h›zl› yans›mas›na yol açar. 
Türev piyasalarda ifllem spot piyasalara
göre genelde daha düflüktür, dolay›s›yla
yat›r›mc›lar›n maliyeti daha azd›r. 

Türevsel piyasalar, spot piyasan›n daha
likit olmas›n› sa¤lar. Gelecekte 
oluflabilecek olumsuz fiyat hareketlerine
karfl› korunma imkan› olan piyasalarda,
spot piyasada ifllem gören mal veya
k›ymetlere olan yat›r›mc› ilgisi de 
artmaktad›r. 
Az sermaye ile pozisyon almak
mümkündür. Türevsel ürünlerin ifllemleri
s›ras›nda ödenen para sözleflmeye konu
olan varl›¤›n piyasa fiyat›n›n önemli

ölçüde

alt›ndad›r. Dolay›s›yla piyasa bilgisi olan,
ancak sermayesi az oldu¤u için yeterince
pozisyon alamayan veya kredili al›m
sat›m yapmak zorunda kalan yat›r›mc›lara
da küçük miktarda paralarla büyük
pozisyonlar alma imkan› verir. Kazanç çok
fazla olabilece¤i gibi, kay›p da bazen çok
yüksek tutarlara ulaflabilir. Türev araçlar›
genel olarak korunma, spekülasyon ve
arbitraj amac›yla al›n›p sat›labiliyor.

Future Piyasalar›n Avantaj ve
Dezavantajlar›
Future ifllemlerin taraflara ve ekonomiye
yapt›¤› en önemli katk› flüphesiz “risk
minimizasyonu” konusundad›r. Taraflar
future ifllem yapmakla, piyasalarda söz
konusu olan fiyat dalgalanmalar›ndan

do¤abilecek zarar risklerini bertaraf 
edebilirler. 
Future piyasalar, piyasada yer alan
taraflar için, gelecek üzerindeki 
belirsizlikleri azaltt›¤›ndan dolay›, gerek
üretici gerekse mali kesime gelecek 
üzerine planlar yapma olana¤› tan›makta
ve bu piyasalar›n olmamas› halinde 
katlan›lan stoklama, sigortalama ve
finansman maliyetlerini en aza 
indirmektedir. 
Future piyasalar›n olumsuz 

özellikleriyse, future piyasalar›n 
standart oluflu yani taraflar›n

istedikleri nitelik ve 
miktarlar üzerinden
sözleflme düzenlemelerini
engellemesidir. Ayr›ca vade

standard› ise risk
minimizasyonu için piyasaya

girenlerin bu amaçlar›n› tam anlam›yla
yerine getirmelerini engelleyebilmekte ve
taraflar› “baz riski” ile karfl› karfl›ya
b›rakabilmektedir. Bu durumda zarar
riskinden kurtulman›n bedeli, kar etme
ihtimalinden vazgeçmek olabilir...

GÜNCEL

TÜREV P‹YASALAR
Türev piyasalar› kavram›, forward, futures, options ve swap ifllemlerinin tamam›n› içeriyor. 
Bu tür ifllemler vadeli olup, ileriki bir tarihte teslimat› yap›lmak üzere herhangi bir mal›n veya
finansal arac›n, bugünden al›m sat›m›n›n yap›lmas› olarak tan›mlan›yor.



G
ünümüz flirketleri tarihin hiç bir
evresinde karfl›lafl›lmad›¤›
kadar ola¤anüstü durumlarla
karfl›laflabiliyor. Bunun nedeni

de dünyan›n 20. yüzy›lda yaflad›¤›
teknolojik dönüflümdür. ‹letiflim
imkanlar›n›n ve ulafl›m alt yap›s›n›n
ulaflt›¤› boyutlar dünyay› küçültmüfl ve
iliflkiler a¤›n› inan›lmas› güç düzeylere
tafl›m›fl bulunuyor. Bu nedenle de
dünyan›n herhangi bir yerinde ortaya
ç›kan olumlu veya olumsuz bir durum,
di¤er bölgeleri h›zl› bir biçimde
etkileyebiliyor. Piyasalarda yaflanan
h›zl› dönüflümler tek tek flirketlerin
yo¤un bir rekabet ortam›na girmesine
ve ço¤u kez de sürekli krizle karfl›
karfl›ya kalmas›na yol aç›yor. 
Günümüzde flirketlerin karfl›laflt›¤›
ola¤an durumlar›n giderek azald›¤› ve
as›l olan yönetim biçiminin krizlere
karfl› sürekli mücadele vermek
oldu¤unu görüyoruz. Do¤al olarak hem
flirket, hem de yönetim böyle bir
durumda çeflitli sorunlarla bafletmek
için yo¤un çaba harcamak zorunda
kal›yor. Bu tür gayretlerin her zaman
ifle yarad›¤›n› söylemek de mümkün
de¤il. Bunun iki temel nedeni
bulunuyor. Birincisi bir çok flirket ve
yöneticisinin kriz durumunda ortaya
ç›kabilecek sorunlar konusunda
yeterince bilince sahip olmad›¤›
görülüyor.
Baflar›s›zl›¤›n ikinci temel sebebi de
kriz öncesi ve kriz durumunda
yönetimin neler yapmas› gerekti¤i
hususunda yöneticilerin yeterince
birikimlerinin olmamas›. Yöneticiler o
kadar meflgul ve para kazanmaya

odaklanm›fl durumdalar ki, her fleylerini
kaybetme riskinin yükünü bile
hissedemiyorlar. Her türlü riski azaltacak
çareleri zaman›nda bulmaya yönelik
giriflimlerde bulunam›yorlar. Gerekli
tedbirleri alma konusunda yeterli zaman›
da ay›ram›yorlar. Oysa kriz öncesi
proaktif, kriz an›nda aktif ve kriz
sonras›nda reaktif bir yaklafl›mla krizin
iflletme varl›¤›n› tehdit etme etkisini
asgariye indirme ve hatta krizden
baflar›ya geçme konusu her yöneticinin
görevinin ayr›lmaz bir parças› olmas›
gerekir.

Krizde Ortaya Ç›kan Örgütsel
Sorunlar
Çeflitli inceleme ve araflt›rmalar kriz
öncesi ve kriz an›nda bir çok sorunun
ortaya ç›kt›¤›n› gösteriyor. Bunlar›n
bafl›nda belirsizli¤in artmas› geliyor.
Gerek çevreden kaynaklanan bask› ve
taleplerin artmas› ve gerekse flirketin
olaylar› denetleyememesi sonucu
bilinmeyen ve yönlendirilemeyen bir dizi
sorunlar ortaya ç›kmas›na yol aç›yor.
fiartlar yöneticiyi uzman olmad›¤›
alanlarda daha fazla karar almak
durumunda b›rak›yor. Ola¤an durumlarda
yöneticinin örnek alabilece¤i ya
geçmiflten gelen birikimlerden veya
benzer durumlarla karfl›laflm›fl kiflilerin
tecrübelerinden yararlanma imkan› vard›r.
Oysa kriz flartlar›nda yönetici bu
imkanlardan da mahrumdur. Hal böyle
olunca genellikle karar verme sürecinde
bozulmalar ve sapmalar ortaya
ç›kabiliyor. Normal flartlarda birlikte
çal›flt›¤› kiflilerin görüfllerini alarak do¤ru

ve uygun zamanl› karar almaya özen
gösteren yöneticiler telafl içinde ne
yapacaklar›n› flafl›rabiliyor. Burada
anahtar kavram sükunet içinde karar
almak olmal›d›r. Kriz durumunda,
a¤›rlaflan flartlar, zaman bask›s› ve
geliflen olaylar›n etkisiyle ve ço¤u zaman
da dikkatin de¤iflik yönlere da¤›ld›¤› bir
ortamda karar vermek zorunlulu¤u ortaya
ç›kabilir. 

Krizde Ortaya Ç›kan Yönetimsel
Sorunlar
Ola¤anüstü flartlar alt›nda ortaya ç›kan en
belirgin husus yetki kullan›m›n›n
merkezileflmesidir. Üst yönetimin
benimsendi¤i ilk strateji, bütün yönetim
yetkilerini kendi uhdesinde toplamas›d›r.
Yöneticiler paylaflma ve yönetime
kat›lmay› sa¤lama konusunda yeterince
sab›rl› olamazlar. ‹flin asl›na bak›l›rsa
baz› durumlarda yetkinin bir elde
toplanmas› son derece ifllevsel de olabilir;
Örne¤in, acil durumlarda h›zl› karar verme
ihtiyac›n›n ortaya ç›kmas› gibi. Kriz
dönemi uzad›kça ve fliddeti yükseldikçe
üst düzey yöneticiler daha çok sorumluluk
üstlenirler.

KR‹Z TEHD‹T M‹, FIRSAT MI?

DOSYA

Kriz tehdit mi, yoksa uygun bir yol ve yöntemle yaklafl›ld›¤›nda bulunmaz bir f›rsat m›? Bu soru
her zaman tart›fl›lm›flt›r. Bir yanda, krizlerin yok etti¤i flirketlerin ve ekonomik de¤erlerin 
öykülerini dinleriz öte yanda servetini katlayan ve büyüyen flirketlerin baflar› haberlerini duyar›z.
Peki benzer imkan ve ortam› paylaflan firmalar aras›nda görülen bu  farkl›l›¤›n sebebi nedir? 
Bu sorunun cevab› asl›nda basit. fiirketin yönetim anlay›fl›; özellikle de kriz zamanlar›ndaki 
yönetim anlay›fl› ve uygulamalar›…



heyecan›n yafland›¤› bir evredir. Pek çok
yönetici, çal›flanlar›n bu evrede
gösterdikleri çal›flma iste¤i ve heyecan›
normal zamanlarda da yakalayabilmeyi
çok arzu ettiklerini ifade etmifllerdir.

Ö¤renme
Kriz yönetiminin son evresi, geçmiflte
yap›lanlar› gelifltirmek ve ilerlemek için
tekrar de¤erlendirerek sürekli
ö¤renmektir. Buna ‹nteraktif Kriz
Yönetimi deniliyor. Bu model gerçekten
de hayati öneme sahiptir. Kriz
öncesinde, kriz an›nda ve kriz
sonras›nda ö¤renme, kolay bir süreç
de¤ildir. Öncelikle ö¤renmeye aç›k
olmak gerekir. ‹nsanlar her zaman
ö¤renmek konusunda istekli
olmayabilirler. Ço¤u zaman kriz
konusunda ö¤renilenler daha fazla
endifleye yol açar. Çünkü örgüt
yeterince
güçlü
olmad›¤›n›
fark
etmeye

bafllam›flt›r. Oysa
veri ak›fl›n›n kesilmesi, sinyallerin bir
yerlerde engellendi¤ini gösterir, iyi bir
fleylerin oldu¤unu de¤il. Ö¤renmeye
uzak durmak k›sa vadede
rahatlat›c›yken, uzun vadede y›k›c›d›r.

Sonuç…
Günümüze kadar ne eksiksiz bir kriz
teorisi ne de eksiksiz bir kriz yönetimi
teorisi ortaya konulabilmifltir. Ancak
bugüne kadar yap›lan çal›flmalar,
krizlerin sebepleri ve yönetimi
konusunda genel bir çerçeve
oluflturmam›za zemin haz›rlam›fl
bulunuyor. Hatta en baflta da
de¤indi¤imiz üzere bu olumsuzluklar›
avantaja çevirmekte mümkün. Yine de
krizlerin bütün boyutlar›n› anlamak ve
yönetmek için kat edilecek bir hayli
yolumuz oldu¤unu da kabul etmemiz
gerekiyor. Krizlere karfl› tedbir alman›n
yolu iflin en bafl›nda sa¤lam sistemler
kurmaktan geçiyor ve insan unsurunu
da göz ard› etmemek gerekiyor. Çünkü
her fley ka¤›t üzerindeki teorilerle
aç›klanam›yor. T›pk› hayat›n kendisi
gibi.

ve so¤ukkanl› bir flekilde hareket
edebilir. Bunu sa¤layacak fley önceden
e¤itimdir. ‹flte haz›rlanma evresi bu
amaca hizmet eder. Düzenlenen
e¤itimlerle, çeflitli senaryolar
tasarlan›r ve  krize karfl› at›lacak

ad›mlar aflama aflama belirlenir.
Ard›ndan da bu senaryoda yer alan
herkesin kendi rolünü en iyi flekilde
anlad›¤›ndan emin olunana kadar
deneme yap›l›r. 

Hasar› S›n›rlama
Krizleri bütünüyle engelleyebilmek
mümkün de¤ildir. Çünkü y›k›c› e¤ilimler
bütün yaflayan organizmalar›n ortak ve
do¤al bir özelli¤idir. Bu nedenle de
yaflan›lan krizin etkilerini s›n›rlayacak
ve onun örgütün krizden etkilenmemifl
parçalar›na s›çramas›n› engelleyecek bir
modele ihtiyaç vard›r. Buna Çarp›flma
Yönetimi Modeli deniyor. Ancak baz›
olaylarda bu çal›flmalar›n yap›lmas› da
imkans›z olabilir. Zarar bütün
boyutlar›yla bir kez olur ve
s›n›rland›rmak mümkün de¤ildir. Bu tür
olaylarda do¤rudan bir sonraki aflama
olan iyileflme aflamas›na geçilmesi
gerekir.

‹yileflme
Bu evre daha önce gelifltirilmifl ve
denenmifl k›sa ve uzun vadeli iyileflme
mekanizmalar›n›n uygulamaya
konmas›n› içerir. Daha önce tasarlanm›fl
ve denenmifl olmas› bu tür programlar›n
flans›n› önemli ölçüde belirler, çünkü
kriz an›nda yaflanan panik s›hhatli bir
program›n ortaya konulmas›n› ço¤u

zaman imkans›z k›lar.
‹yileflmenin bir tak›m
boyutlar› vard›r.
Bunlardan en
belirgini
kaybedilenlerin

yerine yenilerinin
konulmas›d›r. Bu aflamada krize
haz›rl›ks›z örgütlerin en çok yapt›¤›
hata, sadece örgüt içinde günlük
faaliyetleri sürdürmeye odaklan›p,
krizin örgüt d›fl›ndaki etkileriyle
ilgilenmeyi unutmalar› veya çok geç
an›msamalar›d›r.
‹yileflme evresi ayn› zamanda son
derece yo¤un bir dayan›flman›n ve

Ola¤an
durumlarda yöneticinin

sahip olmas› gereken niteliklerden biri de
bilgiye ulaflma konusundaki yetenek ve
becerisidir. Kriz esnas›nda bu nitelikler
daha da önemli hale gelir. Sa¤lam bilgilere
ulaflmak için dan›flmanlar›n bilgi ve
tecrübelerinden yararlanmak ve
gerekti¤inde d›flar›dan sa¤lanacak destek
hizmetlerini en k›sa sürede flirket emrine
temin etmek hususunda baflar›
gösterilmesi gerekir. Bunun nedeni; kriz
esnas›nda dan›flmana ve d›flar›dan
sa¤lanan destek hizmetlerine olan
ihtiyac›n artmas›d›r.
Koordinasyon her zaman yönetimin en
belirgin ifllevlerinden biridir. Sistemin
uyumlu çal›flmas›, yöneticinin bu konuda
gösterece¤i duyarl›l›¤a ve beceriye
ba¤l›d›r. Kriz an›nda koordinasyon ihtiyac›
daha da çok yo¤unlaflacakt›r

Kriz Yönetimi Nas›l Olmal›?
Kriz konusunda yap›lan çal›flmalar, kriz
yönetiminin genelde 5 ana aflamay› takip
etti¤ini göstermektedir. Bunlar sinyal
alma, haz›rlanma/önleme, hasar›
s›n›rlama, iyileflme ve ö¤renme
aflamalar›d›r.

Sinyal Alma
Ortaya ç›kmas›ndan çok önce, kriz ikaz
sinyallerini veya semptomlar›n›
göstermeye bafllar. Bu sinyaller dikkate
al›nmad›¤›nda krizle çarp›flma
kaç›n›lmazd›r. Bu
nedenle firmalar:
1. Çevreyi sürekli
tarayarak flirket aç›s›ndan
h›zl› de¤iflen toplumsal,
ekonomik, siyasal ve
çevresel flartlar› belirleyip gerekli
stratejileri üretmelidir.
2. Sorun yönetimi stratejilerini
benimseyerek kriz ortaya ç›kmadan tedbir
al›nmas› gerekir.

Haz›rlanma/Önleme
Bir krizin ortas›ndayken pek az insan etkili

DOSYA



S
on dönemde Afrika k›tas› ile
iliflkilerde büyük bir at›l›m
gerçeklefltiren Türkiye, ekonomik
ve siyasi iflbirli¤i konular›nda

reform paketlerini uygulamaya
koyarken, sahip oldu¤u tecrübeyi,
k›tadaki ülkelere aktarma konusunda
önemli faaliyetler gösteriyor. Bu
süreçte, k›ta ülkeleri ile kültürel ve
sosyal alanlarda da geliflen iliflkileri
gözlemlemek mümkün olabiliyor.
Afrika’n›n sürdürülebilir bir kalk›nma
h›z› yakalamas›, makro ekonomik
istikrar›n sa¤lanmas›, bar›fl ve
güvenli¤in tesisi, demokrasi, insan 
haklar› ve iyi yönetim konusunda 
gösterilen çabalar›n sa¤lam temeller
üzerine oturtulmas› gerekiyor.

Son dönemde bu do¤rultuda gösterilen
çabalar, çok say›da Afrika ülkesinin
büyüme göstergelerinde dikkate de¤er
geliflmeleri beraberinde getirse de BM
Milenyum Kalk›nma Raporu’nda
Afrika’n›n içinde bulundu¤u riskler, söz
konusu hedeflere belirlenen tarih olan
2015’ten önce ulafl›lamayaca¤›n› da
gösteriyor.
Türkiye’nin Afrika k›tas›ndaki 
geleneksel partnerleriyle ekonomik ve
ticari iliflkilerini artt›rmas› ve yeni 
partnerlerle söz konusu ba¤lant›lar›n
gelifltirilmesi gerekiyor. Hatta bir
zorunluluk olarak karfl›s›nda duruyor.
Bu kapsamda ortak bir gelecek için
dayan›flma ve iflbirli¤i ana temas›yla
gerçeklefltirilen “Türkiye - Afrika
‹flbirli¤i Zirvesi” yak›n dönemde h›zla
geliflen iliflkilerin önemli bir göstergesi
durumunda.
Türkiye - Afrika iliflkileri özellikle 1998
y›l›ndan itibaren ciddi bir dönüflüm
yaflarken, söz konusu y›l kabul edilen
“Afrika’ya Aç›l›m Eylem Plan›”
Türkiye’nin Afrika’ya yönelik 
politikalar›n›n tespitinde önemli bir
dönüm noktas› olarak adland›r›labilir. 
Eylem Plan›; genel olarak Afrika
ülkeleriyle karfl›l›kl› üst düzey 
ziyaretlerin gerçeklefltirilmesini, 
uluslararas› ve bölgesel kurulufllar
nezdinde de Afrika ülkeleriyle
temaslar›n artt›r›lmas›n›, insani
yard›mlar›n gerçeklefltirilmesini,

Türkiye’nin k›tadaki diplomatik 
temsilciliklerinin say›s›n›n
artt›r›lmas›n›, ekonomik, teknik, 
bilimsel iflbirli¤i ve ticaret
anlaflmalar›n›n imzalanmas›n› ve
Türkiye’nin her alanda Afrika k›tas› ile
yak›nlaflmas›n› amaçlam›flt›.
2005 y›l›n›n Türkiye’de “Afrika Y›l›”
olarak ilan edilmesi ve yine ayn› y›l
Türkiye’nin Afrika Birli¤i’nin ola¤an
zirvelerine gözlemci üye statüsünde
kat›lmaya bafllamas›, bu y›l›n Ocak
ay›nda Afrika Birli¤i taraf›ndan 
“stratejik ortak” ilan edilmesi ve Afrika
Kalk›nma Bankas›’na üyelik konusunda

DIfi T‹CARET

Afrika ya da o klasik söylemdeki flekliyle Siyah K›ta yüzy›llard›r birbirinden a¤›r sorunlarla
bo¤uflmak zorunda kald›. Geçti¤imiz yüzy›lda sömürge olmaktan kurtulmak da sorunlar›n
çözümünde yeterli olmad›. ‹stikrar bir türlü sa¤lanamad›. Ve Türkiye için bu süreçte Afrika hep
çok uzaklarda ve bilinmez bir k›ta olarak kald›. fiimdi ise bu durum de¤ifliyor. Afrika, art›k
Türkiye’ye yak›nlafl›yor. Türkiye de Afrika’ya. Beraberinde de pek çok f›rsatlar ortaya ç›k›yor.
Hem Afrika için, hem de bu k›tay› yeni keflfeden Türkiye için.

TÜRK‹YE’N‹N YEN‹ AÇILIMI:
AFR‹KA PAZARI



at›lan somut ad›mlar, Türkiye - Afrika
iliflkilerinin geldi¤i olumlu düzeyi
göstermesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. 
Bu do¤rultuda ‹stanbul’da 
gerçeklefltirilen Türkiye - Afrika ‹flbirli¤i
Zirvesi’nde kabul edilen “‹stanbul
Deklarasyonu” ve “Ortakl›k için ‹flbirli¤i
Çerçeve Belgesi”, önümüzdeki süreçte
iliflkilerin daha planl› ve programl›
olarak sürdürülebilmesi aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. Türkiye, bu konuda
Afrika k›tas›nda henüz yeterince
de¤erlendirilmemifl çok genifl iflbirli¤i
alanlar› bulundu¤unu düflünmektedir.
Afrika ülkelerinin ihtiyaç duydu¤u
teknoloji ve deneyim Türkiye’de mevcut
olup, söz konusu birikimin bu k›tadaki
dostlar›m›zla paylafl›lmas› yönünde
önemli ve yap›c› ad›mlar at›lmaktad›r.
Türkiye’nin sanayi ve d›fl ticaret yap›s›
da Afrika ekonomilerini tamamlay›c›
özellikler tafl›makta, bu çerçevede
Afrika, özellikle küçük ve orta ölçekli 
firmalar›m›z aç›s›ndan hedef pazar 
konumunda yer almaktad›r.
Bu ba¤lamda 2003 y›l›nda D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›m›z taraf›ndan uygulamaya
konan “Afrika ile Ekonomik ve Ticari
‹liflkileri Güçlendirme Stratejisi” Türkiye
ile Afrika aras›ndaki ekonomik ve ticari
iliflkilere çok önemli katk›lar sa¤lam›fl,
2007 y›l› sonunda Afrika ülkelerine
yönelik ihracat›m›z 6 milyar dolar›,
Afrika’dan ithalat›m›z ise 9 milyar dolar›
aflarak d›fl ticaret hacmimizi 15 milyar
dolar›n üzerine ç›km›flt›r. Ticari 

iliflkilerdeki bu olumlu geliflmelerin
artarak davet etmesi ve 2011 y›l›n›n
bafl›nda ticaret hacmimizin 30 milyar
dolara ç›kmas› beklenmektedir.
fiüphesiz bu anlamda Afrika k›tas›ndaki
diplomatik temsilciliklerimizin say›s›n›n
artt›r›lmas› büyük bir önem ve 
zorunluluk arz etmektedir. Türkiye -
Afrika ‹flbirli¤i Zirvesi’ni bu kapsamda
zamanlama aç›s›ndan da son derece 
isabetli olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Çünkü ilk aflamada bu y›l
10, gelecek y›l ise 9 yeni büyükelçili¤in
aç›lmas› planlanmaktad›r. Afrika
ülkelerinde yeni Türk Büyükelçiliklerinin
aç›lmas›yla birlikte Ticari 
Atafleliklerimizin say›s› da artacak ve
söz konusu durum, ekonomik ve ticari
iliflkileri daha da gelifltirecektir.
Öte yandan T‹KA (Türk ‹flbirli¤i ve
Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›), k›tadaki
mevcut 3 ofisi ile Afrika’n›n az geliflmifl
ülkelerine yönelik teknik yard›mlar
sa¤lamakta, e¤itim programlar›yla da
önemli görevler ve yükümlülükler 
üstlenmektedir. Yak›n zamanda
Türkiye’nin teknik yard›mlar›n›n 
miktar›n› ve kapsam›n› daha fazla
artt›rmak için T‹KA’n›n yeni teknik
yard›m ofisleri kurulacakt›r.
Yak›n dönemde Türkiye - Afrika
iliflkilerinde gözlemlenen olumlu
geliflmelerin sivil toplum nezdinde ele
al›nmas› da ayr›ca memnuniyet vericidir.
Zirve kapsam›nda D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤›’n›n deste¤i ile DE‹K ve

TOBB’un düzenledi¤i “Türkiye - Afrika ‹fl
Forumu” ve bunun sonucunda kurulan
“Türkiye - Afrika Odas›” ile yine TUSKON
taraf›ndan her y›l düzenlenen 
“Türkiye - Afrika D›fl Ticaret Köprüsü
Programlar›” Türkiye’deki özel sektörü,
Afrika ülkeleriyle tan›flt›rmak konusunda
büyük fayda sa¤lamaktad›r.
Çeflitli düflünce kurulufllar› taraf›ndan
gerçeklefltirilen Uluslararas› 
Türk- Afrika Kongreleri, karfl›l›kl› olarak
Türk ve Afrika insan›n›n birbirlerini
tan›malar› aç›s›ndan önem arz 
etmektedir. Ayr›ca zirve ile uyumlu
olarak 14- 16 A¤ustos 2008 tarihlerinde
gerçeklefltirilen “Türk - Afrika STK
Forumu” Türkiye’den ve Afrika’dan çok
say›da nitelikli sivil toplum kurulufllar›n›
bir araya getirirken, Forum sonunda
kabul edilen ‹stanbul Deklarasyonu ile
ortak bir çerçeve oluflturulmufl ve kal›c›
bir iflbirli¤i sürecinin temelleri
at›lm›flt›r. Türkiye - Afrika iliflkilerinde
ve toplumlar›n karfl›l›kl› olarak
tan›t›mlar›nda bas›na ve medya 
organlar›na da önemli sorumluluklar
düflmektedir.
Sonuç olarak, Türkiye - Afrika iliflkileri
genel anlamda olumlu ve istikrarl› bir
seyir izlemektedir. Özellikle son
dönemde Türkiye’nin farkl› 
co¤rafyalarda izledi¤i etkin politikalar›,
çok tarafl› bir d›fl politika anlay›fl›n›n
do¤al bir sonucu olarak tan›mlamak
mümkündür. Bunun bir di¤er önemli
sonucu da söz konusu geliflmelerin, Türk
d›fl politikas›nda büyük önem arz eden
AB ile iliflkilere yans›malar›n›n olumlu
yönde olaca¤› ve bu kapsamda
Türkiye’ye uluslararas› platformda art›
bir sayg›nl›k kazand›raca¤›d›r. Siyasi
platformda bafllayan iliflkilerin gerekli
çaba gösterilirse özellikle ifl dünyas›
için ekonomik anlamda da ciddi getirileri
olacakt›r. 
Ancak Türkiye ve Afrika’n›n birlikte
gelece¤e güvenle bakabilmeleri,
günümüzdeki iflbirli¤inin yan› s›ra
gelece¤e yönelik uygun stratejilerin
belirlenerek hayata geçirilebilmesi ile
mümkün olacakt›r.
Kaynak: tasam.org.tr, deik.org.tr
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T
ürkiye’de mali piyasalar Bat›
dünyas›na göre daha geç bir
dönemde hayata geçirildi¤i için
Borsa gibi kurumlar ve bu

kurumlarda icra edilen meslekler de o
oranda yeni say›l›r. Broker’l›k da
bunlardan birisi. Borsa Üye Temsilcili¤i
olarak da bilinen bu mesle¤i
yapan insan say›s› Türkiye’de
yaklafl›k 500 civar›nda.
Do¤rusunu söylemek gerekirse
pek çok mesle¤e göre iyi de para
kazand›klar›, en az›ndan ülke
ortalamas›n›n üstünde bir 
kazanca sahip olduklar›
söylenebilir. Kendi portföyüne
sahip olan ve ifllem sürecinde
h›zl› karar al›p bunu uygulamaya

yans›tabilenler bu sektörün gözdeleri
konumunda. Ancak az say›da insan›n
yapabildi¤i bu mesle¤e girebilmek kolay
de¤il. Hele bir flekilde girdikten sonra o
meslekte var olabilmek ve kendini kabul
ettirebilmek daha da zor. ‹flte Borsa Üye
Temsilcisi olman›n koflullar›:

Nas›l Hisse Senetleri Piyasas› Üye
Temsilcisi olunur?
Hisse Senetleri Piyasas› Üye
Temsilcili¤ine iliflkin e¤itimler;
Hisse Senetleri Piyasas› Üye Temsilcisi
Teorik E¤itimi ve
Hisse Senetleri Piyasas› Bilgisayarl› Al›m
Sat›m Sistemi Uygulama E¤itimi 
olmak üzere  2 aflamal› olarak 
düzenlenmekte olup iki e¤itimden baflar›l›
olan kat›l›mc›lar›n ayr›ca zorunlu
4 saatlik uygulama e¤itimine
kat›lmalar› gerekmektedir.
Uygulama e¤itimi sadece Borsa
taraf›ndan düzenlendi¤i için

üniversitelerin düzenledi¤i teorik 
e¤itimden baflar›l› olan kat›l›mc›lar›n
Hisse Senetleri Piyasas›’nda ifllem yapma
yetkisine sahip olan bir arac› kuruluflta
çal›flmaya bafllad›ktan sonra uygulama
e¤itimine baflvurmalar› gerekmektedir.
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›, Hisse

Senetleri Piyasas›’nda üye 
temsilcisi olabilmek için ‹MKB
taraf›ndan aç›lan veya ‹MKB
taraf›ndan eflde¤er kabul edilmifl
üniversiteler taraf›ndan aç›lan
teorik e¤itimlere ve ard›ndan
‹MKB taraf›ndan düzenlenen
uygulama e¤itimlerine kat›lmak
ve yap›lan s›navlarda baflar›l›
olmak gerekmektedir. 
Bu e¤itimlere kat›labilmek için
kat›l›mc›lar›n; Hisse Senetleri

Piyasas›’nda ifllem yapma yetkisine sahip
olan bir arac› kuruluflta çal›fl›yor
olmalar›,
21 yafl›n› doldurmufl olmalar›, 
4 y›ll›k lisans e¤itimini tamamlam›fl
olmalar› ve
T.C. vatandafl› olmalar›
gerekmektedir.

EKONOM‹

Onlar› Borsa’larda hisse senedi al›m sat›m› yaparken heyecanl› ve bir o kadar da h›zl› 
görüntülerinden tan›yoruz. Ekranlardan düflen al›m ve sat›m talimatlar›n› müflterinin istekleri
do¤rultusunda sonuca ba¤lamak içindir bu çaba. Son derece gerilimli bir meslek olan
Broker’l›k ya da ‹MKB’nin kulland›¤› tan›m›yla Borsa Üye Temsilcili¤i Türkiye’de 80’lerin
ortas›ndan beri var olan bir meslek. 

BROKERLER YA DA BORSA 
ÜYE TEMS‹LC‹LER‹



B
iliflim Bilimi (Enformatik) bilginin,

özellikle elektronik makineler

arac›l›¤›yla, düzenli ve ak›lc›

biçimde ifllenmesi bilimidir.

Bunun yan› s›ra biliflim bilimi bilgi 

ifllemlerinde uygulanabilen (soyut)

matematiksel yap›lar› da inceler. Amac› ve

görevi bir yandan (saf matemati¤in alt

dal› olarak) temel aksiyomatik 

matematiksel kuramlar üretmek (Kuramsal

Biliflim Bilimi), ikinci olarak - yard›mc›

bilim fleklinde - tüm di¤er uzmanl›k 

dallar›n›n nesnelerini ve süreçlerini

çözümleyip soyut matematiksel yap›lara

ve algoritmalara dönüfltürmek (Bilgisayar

Bilimi) ve üçüncü olarak soyut 

matematiksel yap›lar›n aktar›labilece¤i,

saklanabilece¤i ve algoritmalarla

otomatik olarak ifllenebilece¤i 

matematiksel makinalar› tasarlamakt›r.

Biliflim ça¤dafl yaflam›n her alan›nda

kendine yer edinmifl durumdad›r. 

‹nternetin yo¤un kullan›m› bu geliflmeyi

güçlendirmifltir. Bilgisayarlar›n dünya

çap›nda a¤laflmas› firmalar›n iletifliminde,

lojistikte, medyada, ev yaflam›nda ve daha

birçok baflka alanda devrim niteli¤inde

de¤iflimler yaratm›flt›r. Biliflim,

farkedilmese de çamafl›r makinesi,

foto¤raf makinesi, müzik sistemleri gibi

pek çok ayg›ttaki gömülü sistemler (ing.:

embedded systems) vas›tas›yla günlük

yaflam›n bir parças› haline gelmifltir.

Bilgisayarlar büyük veri y›¤›nlar›n› k›sa

sürede yönetebilir, depolayabilir,

paylaflabilir ya da iflleyebilirler. Bunu

sa¤layabilmek için karmafl›k donan›m ve

yaz›l›m sistemleri gereklidir. Bu

sistemlerin tasar›m› ve gelifltirilmesi de

biliflim biliminin araflt›rma alan›na girer.

Bilgisayar sistemlerinin sa¤lad›¤› fayda

algoritmik ifllemleri büyük veri y›¤›nlar›na

yüksek bir h›zda uygulayabilmeleridir.

‹nsan zekas› buna karfl›l›k biliflsel (ing.:

cognitive) alg›lama (örne¤in eksik bilgi ile

karar alabilme, flekil, yüz vb. tan›ma)

bak›m›ndan bilgisayarlara göre çok daha

üstündür. Buna benzer konular yapay zeka

alan›nda araflt›r›lmaktad›r. Bu araflt›rma

alanlar›n›n baz›lar›nda önemli sonuçlar

KURUMSAL

B‹L‹fi‹M NED‹R?
Her y›l ‹stanbul’da aç›lan ve büyük ilgi gören Biliflim Fuar› dolay›s›yla hayat›m›zda yer alan bu
kavram asl›nda çok daha genifl ve farkl› bir içeri¤e sahip. Fuarlarda bizler bu sektör ile ilgili
teknolojiyi gözlemleme imkan›na sahip olabiliyoruz. Hayat›m›z›n her alan›n› etkisi alt›na
alm›fl olan biliflim ise asl›nda bir bilim dal›. Bu yönüyle biliflimin ne oldu¤una biraz daha
yak›ndan bakmak istedik.

elde edilmifl olsa da henüz insan

zekas›n›n tam bir simulasyonundan söz

etmeye imkan yoktur.

Biliflim bilimi genel olarak her tür

mekanik hesap ve bilgi ifllevleri inceleyen

bir bilimdir. Önemli olan kuramsal

bölümlerinden baz›lar› flunlard›r:

Bilgisayar programc›l›¤›, Hesap kuram›.

Biçimsel dil kuram› ve Otomat kuram›,

Bilgisayar bilimine bazen bilgisayar

mühendisli¤i denilir ki, bunlar ayn›

de¤ildir. Bilgisayar bilimi, di¤er dillerde

kullan›lan "computer science" ya da

"Informatik" (Biliflim) sözcüklerin

manas›na daha yak›nd›r ve bilim olarak,

mühendislikten genelde daha soyut

konular› inceler.

Biliflim bilimi hesaplama, bilgi verme ve

yaz›l›m ve donan›m üzerindeki ifllemler

üzerine çal›flmaktad›r. Pratikte

bilgisayarlarla ilgili konular› kapsar.

Algoritmalar, formül yap›lar›, bilgisayar

dilleri, yaz›l›m ve bilgisayar donan›mlar›

bu konulardan belli bafll› olanlar›d›r.



AKTÜEL

SICAK S‹M‹T…
Eskiden oldu¤u gibi günümüzde de sabah erkenden kalk›p evde birfleyler
at›flt›rmaya vakit bulamayanlar, simitle kahvalt› edebiliyorlar. Hele yan›n›nda bir
bardak s›cak çay da varsa, o simidin keyfine doyum olmayaca¤› da aflikar. Bu arada dönüflen
yaflam biçimiyle, Türkiye'nin ünlü simidi ve simitçileri de ister istemez de¤iflime u¤rad›lar.
Yak›n zamana kadar, aç›k tablalarda sat›lan simit art›k saraylarda servis edilmeye baflland›.
Tad› ve fiyat› eskisi gibi olsa da, o da art›k günün koflullar›na kendisini uyarlad›.

K›sa Özgeçmifli

E
ski zamanlarda, genelde
Safranbolu ve Kastamonulular’›n
mesle¤i olan simitçili¤in kendisine
özgü kurallar› varm›fl. Bilhassa

‹stanbul’da Galata, Kumkap›, Samatya ve
Beylerbeyi’ndeki f›r›nlar imal ettikleri
kaliteli simitlerle nam salm›fllar. Bu
kaliteli simitlerin hamuru un, su, fleker,
susam ve tuzla kar›flt›r›l›p yap›l›r; hamur
mayalan›nca parçalara ayr›l›p halka biçimi
verilir, daha sonra da pekmezli so¤uk suya
at›ld›ktan sonra susama bat›r›l›p f›r›na
verilirmifl. Eski ustalara göre simitin
kaliteli olmas› için pifltikten sonra 22 ayar
Osmanl› alt›n›n›n rengini alm›fl olmas› da
flartm›fl. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde,
16. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹stanbul’da
simitçilerin 70 f›r›nda, toplam 300 nefer
olarak çal›flt›klar›n› söyler. Bu verilerden
hareketle simitin daha 16. yüzy›lda
‹stanbul’da çok sevildi¤ini söylemek
mümkün görünüyor. 

Simit?
Simit, susamla kapl› yuvarlak biçimli
ekmeklere verilen genel ad olup daha çok

Türkiye ve Yunanistan'da yayg›n olarak
tüketiliyor. Simide Yunanistan’da kuluri ad›
verilmektedir. Kültürlere göre de¤iflkenlik
gösterse de simitin gevrek olmas› tercih
edilir. Kimi yerlerde simit yöresel bir
tak›m adlarla an›lmaktad›r. Örne¤in
‹zmir’de simit gevrek ad›yla bilinir.

Haz›rlan›fl›:
Maya, bir su barda¤› ›l›k suda eritilir.
Kabarmas› için 2-3 saat kadar bekletilir. 1
su barda¤› ›l›k su ile 2 kafl›k pekmezi
kar›flt›r›l›r. Un, hamur yo¤urma kab›na
al›n›r. Ortas› havuz gibi aç›p eritilmifl
maya ve tuz ilave edilir. Pekmezli su azar
azar eklenerek kulak memesi
yumuflakl›¤›nda bir hamur yo¤urulur.
Hamurdan parçalar kopar›l›p elde
yuvarlanarak simit flekli verilir. Derin bir

kapta kalan 1 bardak su 1 kafl›k pekmezle
kar›flt›r›l›r. Susam, genifl bir taba¤a yay›l›r.
Haz›rlanan hamurlar pekmezli suya
bat›r›l›p ç›kar›l›r ve susama bulan›r. F›r›n
tepsisi hafifçe ya¤lan›p, simitler aral›kl›
olarak tepsiye dizilir. Önceden ›s›t›lm›fl
200 dereceye ayarl› f›r›nda yaklafl›k 30
dakika piflirilir.

Evet, 1949 y›l›nda Yedigün Dergisi’nde
yay›mlanan bir yaz›s›nda Sait Faik, “Hiçbir
kahvalt› simitle çay›n yerini tutamaz”
demifl. Hayat›m›z›n sade, s›radan ama
de¤iflmez unsurlar›ndan biri olan simitle
ilgili olarak son sözü ise flair Orhan Murat
Ar›burnu’na b›rakmak gerekecek herhalde.
Ne gam kal›rd›, ne kasavet
Bir de simit a¤ac› olsayd›
Bizim say›l›rd› saadet



KÜLTÜRÇEVRE

EN TEHL‹KEL‹ ATIK; P‹L
At›k piller; ka¤›t, metal ve cam gibi at›klara göre daha az hacme
sahip olmalar›na ra¤men, onlardan binlerce kat fazla do¤al
yaflama ve insanl›¤a zararl› a¤›r metaller içerirler. 
Piller çöpe at›ld›¤› zaman, kat› at›k depolama sahas›nda
zamanla bozularak baz› tehlikeli ve zararl›
maddeler serbest hale geçer. Bunlardan en
tehlikelileri civa, kadminyum ve kurflundur.

Civa; do¤ada kesinlikle bozulmaz. Akan
pildeki civa h›zla deri veya solunum yolu ile
vücuda girebilir. Bu maddenin eser miktarda suda
bulunmas› dahi ciddi tehlike oluflturur. ‹çme suyu veya g›da
zinciri yolu ile insan vücuduna giren civa; 

• Parastezi, ataksi, diflartri ve sa¤›rl›k gibi nörolojik bozukluklara, 

• Merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere, 

• Böbrek, karaci¤er, beyin dokular›n›n tahribine, 

• Kromozomlar› tahrip edip sakat do¤umlara neden
olmaktad›r. 
Kadmiyum; a¤›r metaller içerisindeki en
tehlikeli ve toksik maddelerden biridir. Piller
çöpe at›ld›¤› zaman depo sahas›nda bozularak
kadmiyum ve bileflikleri serbest hale geçer ve suya
kar›fl›r. Kadmiyumlu s›z›nt›, suyu ve topra¤› kirleterek g›da zinciri
ve içme suyu yolu ile insan vücuduna girer ve  

• ‹tai - itai ve akci¤er hastal›klar›na, prostat kanserine,
kans›zl›¤a, doku tahribine, 

• Anfiyen ve kronik neval tübüler bozuklu¤a
ve böbrek üstü bezlerin tahribine neden olur. 

Kurflun; vücuda solunum, içme suyu ve

g›da zinciri yolu ile girer, ci¤erlere kadar

ulafl›r ve ci¤erlerde yavafl yavafl absorbe

edilerek kana kar›fl›r. Kan yolu ile önce karaci¤er,

böbrek, beyin ve kas gibi yumuflak dokularda 35–40 gün

bekledikten sonra kurflun metabolitleri yard›m› ile kemik ve difl

gibi sert dokularda yar›lanma süresi 20 y›ld›r. 

Kurflun; iflitme bozuklu¤una, sinir iletim sisteminde ve

hemoglobin bilefliminde düflmeye, kans›zl›¤a, böbrek ve beyin

iltihaplanmas›na, k›s›rl›¤a, kansere ve ölüme neden olmaktad›r.

Piller ‹çin Ne Yap›lmal›?
• At›k haldeki piller ayr› bir yerde (naylon torba, kutu,
kavanoz, vs.) biriktirilmelidir.

• Evinizde veya iflyerinizde at›k haldeki piller uzun
sürelerle muhafaza edilmemelidir. 

• At›k piller bulundu¤unuz yere en yak›n mahaldeki at›k
pil toplama kutusuna at›lmal› veya sat›n al›nd›¤› yere geri

götürülmelidir.



ETK‹NL‹K

ARAÇ F‹LOMUZ YEN‹LEND‹

SYK Gümrük Müflavirli¤i müflterilerine daha h›zl› ve daha etkin bir hizmet sunabilmek yolunda
at›l›mlar›n› sürdürmeye devam ediyor. Personel ve teknolojik altyap› için yap›lan yat›r›mlar
kadar mevcut araç filosunun gelifltirilmesi ve etkin bir hizmet sunabilmek için yenilenmesi de
ayn› yaklafl›m do¤rultusunda hayata geçiriliyor. T›pk› geçti¤imiz ay SYK Gümrük Müflavirli¤i
bünyesinde devreye sokulan 16 yeni araç gibi.

DÖRT DÖRTLÜK H‹ZMET ‹Ç‹N, SYK FARKIYLA...


