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D›flar›ndan gelen ucuz
ve s›cak para ile
yürütülen, ayr›ca üretim
aya¤› hep ihmal edilen
bir ekonomik yap›, her
zaman için risklere
aç›kt›. Çünkü merkez
konumundaki ülkelerin
yapaca¤› bir faiz
yükseltme operasyonu
ile birlikte bu gezgin
paray› kendi taraflar›na
çekmeleri, o güne
de¤in kerametini
kendimizde sand›¤›m›z
iyileflmelerin bir anda
ters yüz olmas›n›n
yolunu açabilirdi.

2002 y›l›ndan 2006 y›l›n›n baﬂlang›c›na de¤in geçen süreçte Türkiye ekonomisi için yap›lan
de¤erlendirmelerdeki ortak düﬂünce, mevcut ekonomik performans›n son y›llar›n en olumlu
göstergelerine sahip oldu¤u yönündeydi. Bu süreçte 2001 y›l›ndaki krizin izleri yavaﬂ yavaﬂ da olsa
silinmeye baﬂlam›ﬂ, Türk ekonomisi rotas›n› olumsuzluklardan uzak bir yörüngeye do¤ru çevirmiﬂti.
Bu ba¤lamda IMF ile birlikte yürütülen program meyvelerini vermeye baﬂlam›ﬂ, istikrar sözcü¤ü
uzun bir aradan sonra Türk ekonomisinin mevcut durumunu yeniden tan›mlar olmaya baﬂlam›ﬂt›.
Döviz kurlar› belirli bir düzeyde sabitlenmiﬂ, liradan alt› s›f›r at›lm›ﬂ, borsa yabanc› yat›r›mc›lar›n
da devreye girmesiyle sürekli büyümüﬂ, artan ihracat, tek haneli rakamlara gerileyen enflasyonla
birlikte Türk ekonomisi eski kötü günlerdeki manzaras›ndan uzaklaﬂm›ﬂt›. K›saca söylemek
gerekirse ekonomi art›k ray›na oturmuﬂtu. ‹ﬂler yolundayd›.
Ancak 2006 y›l›n›n ilk günlerinden itibaren esmeye baﬂlayan rüzgarlar bu durumun böyle
olmayabilece¤i yolunda baz› sinyalleri vermiﬂ olsa da, genel kan› mevcut durumun kolay kolay
bozulmayaca¤› ya da en az›ndan öyle kolayl›kla sars›lmayabilece¤i yönündeydi. O yüzden de
ekonomi cephesinden gelen kimi iﬂaretlerin genel tablodaki olumlu görünümü etkilemeyece¤i
varsay›l›yordu.
Ancak olumsuzluk iﬂaretleri sadece ekonomi cephesinden gelmemekteydi. Siyaset dünyas›nda
yaﬂanan kimi geliﬂmeler ile Dan›ﬂtay bask›n› gibi olaylar, yaﬂananlar›n ve yaﬂanabilecek olanlar›n
çok daha geniﬂ bir kapsama alan›na sahip oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan dikkat çekiciydi. Tüm
dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de, ekonomi dedi¤imiz süreç ekonomi d›ﬂ›ndaki pek çok
olumsuzluktan etkilenebiliyordu. Bunlar›n üstüne do¤ruyu söylemek gerekirse pek de hesaba
kat›lmayan veya bir ﬂekilde göz ard› edildi¤i anlaﬂ›lan d›ﬂ ekonomik parametreler de dahil olunca
ekonomi dünyam›zdaki sorunlar›n san›landan çok daha farkl› bir boyutu ve derinli¤i oldu¤u bir anda
gözlerimizin önüne serilivermiﬂ oldu.
D›ﬂar›ndan gelen ucuz ve s›cak para ile yürütülen, ayr›ca üretim aya¤› hep ihmal edilen bir
ekonomik yap›, her zaman için risklere aç›kt›. Çünkü merkez konumundaki ülkelerin yapaca¤› bir faiz
yükseltme operasyonu ile birlikte bu gezgin paray› kendi taraflar›na çekmeleri, o güne de¤in
kerametini kendimizde sand›¤›m›z iyileﬂmelerin bir anda ters yüz olmas›n›n yolunu açabilirdi.
Nitekim yaﬂanan geliﬂmelere bakt›¤›m›zda durum ﬂu an itibar›yla çok vahim denebilecek bir tablo
sergilemese de, mevcut durumun risklere aç›k oldu¤u da ayan beyan görüldü. Böylece gerçek
anlamda sa¤l›kl› bir ekonomik yap›ya kavuﬂmak için yap›lmas› gerekenlerin de çok daha baﬂka
ﬂeyler oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ oldu.
Ancak esas önemli olan ﬂey, bu basit gerçekler karﬂ›s›nda bundan sonra ne yap›labilece¤inin
bilinmiyor olmas›. Burada bilinmemekten kastedilen de salt bir bilgisizlik hali de¤il hiç ﬂüphesiz ki..
Ne olup bitti¤inin bilinmesi gibi asl›nda neler yap›labilece¤i de belli. O klasik tan›mlama ile
Amerika’n›n bir kez daha keﬂfine gerek yok. ‹ﬂin esas bilinmeyen k›sm›ysa bu bilinenlerin
uygulanmaya kalk›lmas› halinde nelerin olabilce¤i. Daha do¤rusu bunun siyasal riskini kimin nas›l
üstlenece¤i ve gö¤üsleyece¤i. ‹ﬂte bütün mesele burada, bir bak›ma olmak ya da olmamak...
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Taﬂ›mac›l›k sektörünün geçmiﬂi deyim yerindeyse insanl›k tarihi
kadar eskiye dayan›yor. ‹nsanlar›n toplum halinde yaﬂamaya
baﬂlamas›yla birlikte ticari faaliyetler de artmaya ve önem
kazanmaya baﬂlar. Bu da, beraberinde taﬂ›mac›l›¤›n ortaya
ç›kmas›n›n yolunu açar. Antik ça¤lardan itibaren kimi zaman yerel
ölçekte, kimi zamanda o günlerin koﬂullar›nda uluslararas›
boyutlarda yap›lmaya baﬂlanan taﬂ›mac›l›k faaliyetlerinde hangi
yol ve yöntemlerin kullan›laca¤›ysa baﬂl›ca iki parametre belirler.
Güvenlik ve maliyet. Bu iki parametre sonraki yüzy›llarda da
öneminden hiç bir ﬂey kaybetmeksizin varl›klar›n› korur.
Eskiça¤larda taﬂ›macl›k kimi zaman deve kervanlar› eﬂli¤inde
aylarca süren yolculuklar› göze alarak yap›l›r, kimi zamanda
f›rt›nal› denizlerde her türlü riski gö¤üsleyerek yürütülür. Ama
ﬂuras› bir gerçek ki, insanl›k ilerleme kaydettikçe ona paralel
olarak taﬂ›mac›l›k sektörü de geliﬂmeye ve büyümeye devam eder.
Zaman›m›za do¤ru gelindi¤indeyse taﬂ›mac›l›¤›n basit ve s›radan
bir faaliyet olmaktan ç›karak, büyük bir sektöre dönüﬂmüﬂ
oldu¤unu görüyoruz. Üyesi olmaya çal›ﬂt›¤›m›z AB’nin bu konu ile
ilgili verilerine göz att›¤›m›zda, taﬂ›mac›l›k sektörünün AB’deki
GSMH’n›n yüzde 7’sine tekabül etti¤ini görmekteyiz. Taﬂ›mac›l›¤›n
mevcut istihdam›n yüzde 7’sini, topluluk enerji tüketiminin ise
yüzde 30’unu oluﬂturdu¤u da bu notlara eklemek, hiç ﬂüphesiz ki
sektörün günümüzdeki büyüklü¤ünü göstermesi aç›s›ndan yeterli
olacak.
Günümüzde özellikle de geliﬂmiﬂ ülkelerde taﬂ›mac›l›k sektörü,
karayollar›, demiryollar›, deniz, hava, çoklu taﬂ›mac›l›k, iç su
yollar›, lojistik ve temiz ﬂehir taﬂ›mac›l›¤› gibi alt sektörlere
ayr›lm›ﬂ bulunuyor. Söz konusu ülkelerde tüm ülkeyi kapasayacak
bir master plana göre ﬂekillendirilmiﬂ politikalar eﬂli¤inde
yürütülen taﬂ›mac›l›k faaliyetleri, bu yönü itibar›yla ekonominin
de can damarlar›ndan birini oluﬂturuyor.
Ülkemize bak›ld›¤›ndaysa tüm alt sektörleri kapsay›c› ve

yönlendirici bir ulaﬂt›rma politikas›n›n olmamas› dolay›s›yla,
Türkiye’deki taﬂ›mac›l›k sektörünün henüz AB kriterlerinden uzak
oldu¤unu ve yap›sal nedenlerden kaynaklanan pek çok sorunla
içiçe oldu¤unu görüyoruz. Günümüzde tedarik zincirinin önemli bir
halkas›n› oluﬂturan sektörün bu politika belirsizli¤ine paralel isim
konusunda da bir belirsizlik yaﬂad›¤›n› ve bu yüzden de kimi
zaman kargo, kimi zamanda lojistik olarak adland›r›ld›¤›n›
görmekteyiz.
Politika yoklu¤undan, isim konusundaki belirsizli¤e de¤in bir çok
alanda sorunlar›n var oldu¤u taﬂ›mac›l›k sektörünün ülke
gerçekleri ve dengeleri de esas al›narak yeniden tasarlanmas› ve
sektöründe bu paralelde yap›land›r›lmas› gerekiyor. Bu aç›dan
konuya bak›ld›¤›nda ülkedeki en büyük alt sektör konumunda olan
karayolu taﬂ›mac›l›¤›ndan iﬂe baﬂlanmas› zorunluluk arzediyor.
Taﬂ›mac›l›ktaki tüm alt sektörlerin AB müktesabat› ile uyumlu
olacak ﬂekilde ilk olarak hukuki anlamda yeniden yap›land›r›lmas›
öncelik arzediyor. Yasa ve yönetmeliklerde yap›lacak
de¤iﬂikliklerin sonras›nda tüm alt sektörler için kapsaml› ve uzun
vadeli eylem planlar›n›n haz›rlanmas›, uygulaman›n baﬂar›l›
olabilmesi için e¤itime daha fazla önem verilmesi at›lmas›
gereken ilk ad›mlar olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Daha fazla zaman
kaybedilmemesi gerçe¤ini de unutumaks›z›n.
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ULUSLARARASI TESL‹M fiEK‹LLER‹
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Uluslararas› ticarette mal ve para hareketlerini Teslim ve Ödeme ﬁekilleri ile ifade etmekteyiz. Mal hareketleri de teslim
ﬂekilleri ile belirlenir. 20. yy'a girerken
sanayileﬂme sürecini tamamlam›ﬂ, korumac›l›k politikalar›n› uygulayarak sanayilerini güçlendirmiﬂ ülkelerin d›ﬂ ticaretlerini, daha do¤rusu ihracatlar›n› art›rma çabalar›n› ve politikalar›n› bu hedefe göre biçimlendirdikleri görülür. Bu durum bir süre sonra d›ﬂ ticarette bir düzenin sa¤lanmas› dolay›s›yla belirli kurallar›n olmas› gereklili¤ini ortaya ç›kar›r.
Di¤er bir deyiﬂle ihracatç›lar ve ithalatç›lar için ortak bir dil oluﬂturulmas›, adeta
bir kaç kelime ile kimin ne kadar, hangi
alanlarda sorumlu oldu¤unu ve yükümlülüklerini bilmesi gerekmektedir ki, uluslararas› ticaret aksamadan yürüyebilsin.
D›ﬂ ticarette taraflar her ﬂeyden önce bu
konuda anlaﬂmaya varmak ve bu süreçlerin maliyet ve risklerini nas›l paylaﬂacaklar› konusunda karar vermek zorundad›rlar. Mal›n ihracatç› firma taraf›ndan ithalatç›ya nerede teslim edilece¤i sorusu d›ﬂ
ticarette bu aç›dan öncelikle cevapland›r›lmas› gerekli bir problem alan› olarak
karﬂ›m›za ç›kar. Uluslararas› ticarette biz
buna k›saca "Mal›n teslim yeri" ad›n› veririz.
Mal›n teslim yerinin belirlenmesi ilk bak›ﬂta bir iﬂlem gibi gözükse de asl›nda
uluslararas› ticarette mal hareketlerinin
pek çok riskinin de nas›l paylaﬂ›laca¤›n›
izah eder niteliktedir. Bu aç›dan mal›n belirlenen teslim yeri bir risk paylaﬂ›m noktas› olarak da görülebilir. Teslim yerine
kadar olan masraflar ihracatç›ya, teslim
yerinden sonra oluﬂacak masraflar da ithalatç›ya aittir. Bu ihtiyaç elbette uluslararas› ticaret iﬂlemlerinde taraflar aras›ndaki anlaﬂmazl›klar› baﬂtan gidermek
ve mal›n teslimi esnas›nda yap›lacak harcamalar›n ve ortaya ç›kabilecek risklerin
kime ait olaca¤›n› belirlemek amac›yla
Milletleraras› Ticaret Odas› (International
Chamber of Commerce : ICC) 1919 y›l›nda
kurulmuﬂtur. ICC'nin birinci amac› teslim
ﬂekillerini formüle ederek ihracatç›lar›n
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ve ihracatç›lar›n tabi olaca¤› standartlar›
saptamakt›r. Oda, 1936 y›l›nda yay›nlad›¤› Uluslararas› Ticarette Teslim ﬁekilleri
(International Commercial Terms :INCOTERMS) kurallar kitab› ile bu amac›n› gerçekleﬂtirmiﬂtir. Söz konusu yay›nlar 1953,
1967, 1976, 1980, 1990 ve sonuncusu da
2000 y›l›nda olmak üzere bu güne kadar 6
defa güncelleﬂtirilmiﬂtir.
INCOTERMS bülteninde Uluslar aras› ticaret iﬂlemlerinde mal›n al›m, sat›m iﬂlemlerinde taraflar›n haklar›n› ve sorumluluklar›n› belirleyici mahiyette temel esaslar tespit edilmiﬂ ve bu esaslar belli teknik terimlerle ifade edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
‹hracat ve ithalat iﬂlemlerinde firmalar
öncelikle bu terimlerle konuﬂmakta ve fiyat tekliflerini bile bu terimler ile birlikte
vermektedirler.
Bugün son haliyle yani INCOTERMS
2000'deki haliyle bu kurallar bütününü inceleyece¤iz. INCOTERMS 2000'de yer alan
teslim ﬂekilleri temelde 4 ana grupta incelenmektedir :
n GRUP E

ücretini, baz›lar› da sigortay› maliyet olarak üstlenir. CFR, CIF, CPT, CIP olmak üzere dört teslim ﬂeklini içerir.
CFR
(Cost and freight:Navlun ödenmiﬂ olarak gemi üstünde teslim)
CIF
(Cost, Insurance and Freight:Navlun ve sigorta ödenmiﬂ olarak ç›k›ﬂta gemi üstünde teslim.)
CPT
(Carriage paid to : Belirlenen
yere kadar navlun ödenmiﬂ halde teslim)
CIP
(Carriage and Insurance Paid to
:Belirlenen yere kadar navlun ve sigorta
ödenmiﬂ olarak teslim)
n GRUP D

teslim edilmesidir. FCA, FAS ve FOB olmak
üzere üç teslim ﬂeklini içerir.
FCA ( Free Carrier Along side : Belirlenen
yerde taﬂ›y›c›ya teslim)
FAS ( Free Alongside Ship : Ç›k›ﬂta Gemi
Do¤rultusunda, Ç›k›ﬂta Gemi Yan›nda,
Ç›k›ﬂta Limanda Teslim)
FOB (Free on Board) Ç›k›ﬂta Gemi
üstünde teslim

n GRUP F
n GRUP C

n GRUP C

n GRUP D

Uluslararas› taﬂ›ma ücretinin (navlun)
ihracatç› taraf›ndan ödendi¤i, ama mal›n
teslim yerinin yine ihracatç› ülkede ç›k›ﬂta araç üstü oldu¤u teslim ﬂeklidir.
Taﬂ›ma ücretinin var›ﬂ yerine kadar
ödenmiﬂ olmas›na ra¤men, teslim yerinin
halen ç›k›ﬂ ülkesi olmas› durumu genelde
piyasada en zor konular›n baﬂ›nda gelir;
hatta tam tersi anlamda yorumlanarak
yanl›ﬂ bilinmektedir. C Grubu teslim ﬂekillerinde mal›n teslim yeri yine ç›k›ﬂ ülkesindedir ve ihracatç›n›n sorumlulu¤u
burada biter. Ancak, sanki baz›lar› ithalatç› ad›na hareket eder tarzda taﬂ›ma

n GRUP E

Bu grupta tek bir teslim ﬂekli vard›r. Ex
works.
EXW ( EX WORKS : Fabrika deposunda teslim)
n GRUP F

F grubu teslim ﬂekillerinin en temel özelli¤i uluslararas› taﬂ›ma ücretinin yani
navlun ücretinin ithalatç› firmaya ait olacak ﬂekilde mal›n ç›k›ﬂ ülkesinde bir yerde

‹hracatç›n›n mal› gerçek manada var›ﬂ ülkesinde, ithalatç› ülkede teslim etmesi
anlam›na gelen kavramlar› içeren bir
gruptur. ‹hracatç›n›n var›ﬂ ülkesine kadar
bütün sorumlulu¤u ve riski üstlendi¤i
teslim ﬂekilleri D grubunda yer al›r. C ile D
grubu aras›ndaki en önemli fark C grubu
teslim ﬂekillerinde ihracatç›n›n var›ﬂ ülkesine kadar navlunu ve belki sigortay›
da yapt›rmas› ama sanki ithalatç› ad›na
hareket edercesine sadece maliyeti üstlenmesi esas iken D grubunda sadece
maliyeti üstlenmenin d›ﬂ›nda risklerinde
var›ﬂ ülkesine kadar üstlenilmesi söz
konusudur.DAF, DES, DEQ, DDU, DDP olmak
üzere beﬂ teslim ﬂeklini içerir.
DAF (Delivered at Frontier:S›n›rda Teslim)
DES (Delivered Ex Ship:Var›ﬂta gemi
üstünde teslim.)
DEQ Delivered Ex Quay:Var›ﬂ liman›nda
teslim.)
DDU-DELIVERED DUTY UNPAID (Gümrük
Vergisi Ödenmeksizin ‹thalatç›n›n
Deposunda Teslim)
DDP-DELIVERED DUTY PAID
(Gümrük Vergisi Ödenmiﬂ Olarak
‹thalatç›n›n DeposundaTeslim)

HABER-YORUM

MERKEZ BANKASI BEKLENT‹ ANKET‹
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May›s 2006

Haziran 2006 (ilk yar›)

Gelecek ay TÜFE
Beklentisi

0.25

0.56

‹ki ay sonras›
TÜFE beklentis

0.01

0.54

Y›l sonu TÜFE
Beklentisi

6.75

8.82

12 sonras› TÜFE
Beklentisi

5.83

6.66

24 ay sonras›
TÜFE beklentisi

4.93

5.37

Hazine bonosu cari
Y›ll›k bileﬂik faiz oran›

14.06

16.22

Gelecek 12 ay›n Hazine
bonosu y›ll›k bileﬂik faiz oran›

12.77

14.31

Cari ay sonu basit
Faiz oran›

13.25

14.01

12 sonundaki basit
Faiz oran›

12.25

13.41

Ay sonu cari dolar kuru
Beklentisi

1.46

1.54

Y›l sonu dolar kuru
Beklentisi

1.48

1.56

Cari iﬂlemeler denge
Beklentisi

- 27485,4

- 26514-4

Y›l sonu GSMH
Büyüme beklentisi

5.1

4.7

Gelecek Y›l sonu
GSMH büyüme beklentisi

4.9

4.8

Kaynak : TCMB Beklenti Anketi

(Haziran ilk yar›)

‹ﬁ-DÜNYASI

‹fi YEME⁄‹ DEY‹P GEÇMEY‹N

‹

‹ﬂ yemeklerinin önemini hiç ﬂüphesiz ki, hepimiz biliriz. Bu
yemekler, herhangi bir yemek olman›n çok daha ötesinde önemli
kararlar›n al›nd›¤›, fikir al›ﬂveriﬂinin gerçekleﬂtirildi¤i ve iﬂ
ba¤lant›lar›n›n nihai sonuca ulaﬂt›r›ld›¤› etkinliklerdir. Ancak söz
konusu yemeklerin pek çok önemli etkinlikte oldu¤u üzere kendine
özgü kurallar› ve uygulamalar› da vard›r. Yaz›l› olmayan ama
kat›l›mc›lar›n uymas›nda fayda olan bu kurallar›n en önemli yan›,
o yeme¤in sonuçlar› itibar›yla baﬂar›s›na do¤rudan etki edecek
olmas›d›r. Hele bu yemek yabanc› iﬂ adamlar› ile yenilecekse daha
da bir dikkatli olmak gerekir. ‹ﬂte k›sa baﬂl›klar halinde bir iﬂ
yeme¤inde göz ard› edilmemesi gereken hususlar...
l ‹ﬂ yemeklerinin öncelikle iletiﬂim ile ilgili bir konu oldu¤unu
unutmay›n
l Davet eden ile davet edilenin görevlerinin ayr› oldu¤unu göz
ard› etmeyin
l Yemek öncesinjde her konu ile ilgili olarak mutlaka haz›rl›k
yap›n
l Mekan, menu ve yemekler hakk›nda önceden
bilgi al›n
l Baﬂlang›ﬂ en sorunlu k›s›md›r, ona göre
haz›rl›k yap›n
l Menu geldi¤inde daveti veren sizseniz
insiyatif al›n, misafirinizi yönlendirin
l Tan›ﬂt›r›lmas› gereken birileri varsa
yemekten önce bunu mutlaka yerine
getirin
l Misafirlerin önemine göre oturma plan›
yap›n
l Servisin önce misafirden
baﬂlamas›na dikkat edin
l ‹ﬂ yemeklerine tam
saatinde, kokteyllere
ise baﬂlang›çtan
yar›m saat sonra
kat›l›n
l Konuﬂurken
muhatab›n›z›n gözlerine
bak›n
l Sizin için kadeh kald›r›lm›ﬂ ise,
içmeyin, Yoksa kendi kendinizi
kutlam›ﬂ olursunuz.
l Davetli iseniz oturulacak
yer gösterilmesini
bekleyin.
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l Çatal, kaﬂ›k,

b›çak servisini
d›ﬂar›dan içeriye
do¤ru yap›n
l Karﬂ›n›zdakinin
yeme h›z›na uyum
sa¤lay›n.
l Alkollü içkiyi ilk tercih eden olmay›n. Karar› davet
sahibine b›rak›n
l Yemekte dik oturmaya dikkat edin
l Giyiminizin uyumlu ve abart›s›z olmas›na dikkat edin
l Sigara içmeyin
l Soslu yemeklerden kaç›n›n
l Çorba içmek söz konusu ise muhtemel kazalara karﬂ› taba¤› bir
parça kendinizden uzak tutun.
l Ketçap, mayonez gibi soslar› kullanmay›n.
l Yemek sonras› davet sahibine teﬂekkür notu göndermeyi ihmal
etmeyin.
l Misafirinizin dinsel ve politik nedenlere ba¤l› olarak bir ﬂeyi
yememe ve içmeme gibi durumu varsa bunu mutlaka göz önüne
al›n.
l Kültürel farkl›l›klara dikkat edin. Örne¤in Avrupal›lar ile birlikte
bir yemekte iseniz, ellerinizi mutlaka masan›n üzerinde
bulundurun. Aksi bir durum güvensizlik iﬂareti say›labilir.
l Elbette son olarak yemek teklifini yapan tarafsan›z, hesab› da
ödeyecek olan taraf sizsiniz demektir.

AKTÜEL

DÜNYA KUPASI B‹R ÜLKEYE NE KAZANDIRIR?
2006 Dünya Kupas› Haziran ay›n›n gelmesiyle birlikte
Almanya’n›n 12 kentinde baﬂlad›. Dünyan›n dört bir yan›ndan
zorlu elemeleri geçerek gelen 32 tak›m bu kupada baﬂar›l› olmak
için mücadele ediyor. Elbette zirveye bir tak›m ç›kacak. Hiç
ﬂüphesiz ki, oraya ç›kacak tak›m›n hangileri olaca¤›ysa daha iﬂin
baﬂ›nda aﬂa¤› yukar› biliniyor. Arada bir
istisna kabilinden sürpriz geliﬂmeler
yaﬂansa da, kupay› kazanabilecek
olanlar her zaman için bellidir.
Kat›l›mc›lar›n pek ço¤u aç›s›ndansa
bu kupaya kat›lmak bile asl›nda
bizzat baﬂar›n›n kendisidir. Bir
süre için tüm dünya sizi izler.
Hele ilk turlar› geçme baﬂar›s›
gösterebilirseniz, kupan›n
vitrininde kalma süreniz de
uzayaca¤› için do¤al reklam
yapabilme imkan›n›zda
do¤rudan artm›ﬂ olur. Bu da, en
az›ndan bir çok ülke için kupada
baﬂar›l› olmak kadar önemlidir.
Bir de bu kupan›n ev sahibi olan
ülkeler vard›r ki, bu tarz
organizasyonlar o ülke için apayr›
bir önem taﬂ›r. Herﬂeyden önce bir
ay süre ile dünyan›n göz sizin
üzerinizdedir. Olumsuz bir ﬂeyle
karﬂ›laﬂmak ihtimali her ne kadar
gerilime sebep olsa da, baﬂar›l› bir
organizasyona imza atman›n getirileri
tart›ﬂmas›z çok büyük olacakt›r. Elbette
bu baﬂar›l› organizasyon sonras›nda
onun gururunu ve k›vanc›n› yaﬂamak da.
Ama bu iﬂi üstlenebilmek deyin yerinde
ise her babayi¤idin harc› de¤ildir. Her
ﬂeyden önce bunu üstlenecek ülkenin
ekonomik anlamda sa¤lam bir konumda
olmas› gerekmektedir. Çünkü günümüz
koﬂullar›nda bakt›¤›n›zda dünya kupas›na ev
sahipli¤i yapacak ülkenin yaklaﬂ›k 2 milyar
dolarl›k bir yat›r›m› yapmas› icap etmektedir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ev sahipli¤i yapmak
sadece gurur ve k›vanc› de¤il beraberinde çok
ciddi mali bir yükü taﬂ›may› da gerektirir.
Ancak mali portrenin yan›s›ra o ülkenin
teknolojik altyap›s›n›n böylesi bir
organizasyon için yeterli olmas› da
gerekiyor. ‹letiﬂimden ulaﬂ›ma de¤in bir

çok konuda standartlar›n üstüne ç›k›lm›ﬂ olmas› ﬂart koﬂuluyor.
Bunlar›n yan›s›ra o ülkenin, maçlar›n en çok seyredilmekte
oldu¤u k›talara saat itibar›yla uygunlu¤u, iklim koﬂullar›
aç›s›ndan elveriﬂlili¤i gibi hususlarda bu kriterlere ekleniyor.
Bütün bu özelliklere sahipseniz ve gereken
yat›r›mlar› da yapt›ysan›z, bundan
sonraki aﬂama ise
organizasyonun baﬂlamas›
ve yapt›¤›n›z harcamalar›n
size geri dönmesi oluyor.
Tabii ki, iyi bir tan›t›m ve
pazarlama program›n›
haz›rlay›p
uygulam›ﬂsan›z. Bu
noktada kabaca bir
hesapla bilet
sat›ﬂlar›ndan 300
milyon dolar gelir elde
ederek iﬂe
baﬂl›yorsunuz. Yaklaﬂ›k
1 milyar dolarl›k bir
geliri de televizyon
yay›n haklar›n› tüm
dünyaya satarak
kazan›yorsunuz.
Reklam gelirlerinin
yan›s›ra yaklaﬂ›k 3
milyon turistin
gelece¤ini de göz önüne
alarak bu hesaba her
türlü turizm gelirlerini
de koydu¤unuzda, elde
debilece¤iniz gelir
kabaca 3 milyar dolar›n
üzerine ç›k›yor. Yani iyi
bir tan›t›m ve baﬂar›l› bir
organizasyonla bu zorlu
iﬂten de kara geçmiﬂ
oluyorsunuz. Ülkenizin
tan›t›m› ise bunu yan›nda
ekstradan bir kar olarak
size kal›yor. Hele birde
kendi evinizde baﬂar›l›
olmuﬂsan›z, art›k bu
noktada fazla söze gerek
kalm›yor. Tüm bu
baﬂar›lar›n›z›
kutlamaktan öteye...

