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Gelece¤e arkam›z› dönme ﬂans›m›z yok...

ED‹TÖRDEN

DE⁄‹ﬁEN DÜNYANIN
DE⁄‹ﬁMEYEN HALLER‹...
ünyam›z geçti¤imiz yüzy›ldan bu yana ola¤anüstü bir h›zla de¤iﬂti. Teknolojik yenilenme ve
de¤iﬂim sadece insano¤lunun hayat›n› de¤il, hiç ﬂüphesiz ki dünyan›n genel gidiﬂat›n› da kökten de¤iﬂtirdi. Hayat›m›z eskiye nazaran çok daha kolaylaﬂt›. Bilgiye ulaﬂmak çok basit ve
kolay bir hale geldi. ‹nsanlar›n bir zaman uzakl›¤›ndan dolay› gitmeyi bile hayal edemeyece¤i
mesafeler, bir kaç saatlik uzakl›¤a indirgendi.
Maddi refah da ayn› oranda artt›. Sa¤l›k alan›ndaki geliﬂmeler insan hayat›n›n uzamas›n› sa¤lad›¤› gibi
daha kaliteli bir yaﬂam standard›n›n oluﬂmas›na da imkan verdi.
Bunlar elbette barda¤›n dolu taraf›yd›. Öte yandan oluﬂan bu refah ve zenginlik dolu dünyan›n, sadece
belirli bir kesime olumlu yönde yans›mas› buna karﬂ›n dünyan›n hat›r› say›l›r büyüklükteki bir kesimininse bu sürecin d›ﬂ›nda kalmas› ya da bekledi¤i ölçüde yararlanamamas› sorunlar›n ortaya
ç›kmas›na neden oldu.
Bu sorunlar kimi yerlerde savaﬂlarla kendini gösterdi. Kimi yerlerdeyse iç savaﬂlar ve terörün o çirkin
yüzüyle yans›d› dünya gündemine. Ancak sorunlar bununla da s›n›rl› kalmad› elbette. Bir yanda aﬂ›r›
tüketimin do¤al sonuçlar›ndan birisi olarak çevre ile ilgili sorunlar ortaya ç›kmaya ve nihayetinde bu
durum küresel anlamda ciddi bir soruna dönüﬂmeye baﬂlad›.
Ekonomik ve sosyal dengesizlikler göçleri, göçlerde yine bir çok sosyal, kültürel ve toplumsal problemi
beraberinde getirdi. Yabanc› düﬂmanl›¤› baﬂta olmak üzere insanl›¤›n gündeminden ç›kt›¤› san›lan pek
çok sorunun oldu¤u yerde durdu¤u ve insanl›k ad›na sorun olmaya devam etti¤i görüldü.
K›sacas› insanl›k ad›na olumlu pek çok geliﬂmenin yaﬂand›¤› bir süreçte onunla paralel bir çok olumsuzluk da gözle görünür hale geldi. Bulundu¤u co¤rafya ve jeopolitik konumu dolay›s›yla yüksek
yo¤unluklu sorunlar›n yaﬂand›¤› bir co¤rafyada yer alan Türkiye'nin ise, bu ba¤lamda önünde pek çok
f›rsat oldu¤u gibi ciddi riskler ve tehlikelerde bulunuyor.
Dünyan›n gelece¤ini do¤rudan etkileyecek enerji koridorunun tam da üzerinde yer alan Türkiye, ﬂu an
itibar›yla dünya ekonomisinin kaderini belirleyen enerji kaynaklar›n›n ise hemen yan›baﬂ›nda yer
al›yor. Bu durum de¤iﬂimin ve dönüﬂümün kimi zaman siyaset, kimi zamanda zor kullanarak yürütüldü¤ü
bir co¤rafyada çok daha etkin, farkl› içeri¤e sahip, esnek politikalar uygulanmas›n› zorunlu k›l›yor.
Dünya özellikle bulundu¤umuz co¤rafyada yeniden ﬂekilleniyor. Üyesi olmaya çal›ﬂt›¤›m›z AB
ba¤lam›nda ise, dünyan›n ABD ve Japonya ile birlikte en büyük ekonomik etkinlik alanlar›ndan birisi
oluﬂturuluyor. Bütün bunlar içerdi¤i zorluklara ve taﬂ›d›¤› çeﬂitli risklere ra¤men Türkiye için önemli
f›rsatlar ve imkanlar da sunuyor hiç ﬂüphesiz ki.
Ancak bu tarz oluﬂumlar›n sunduklar›ndan yararlanabilmek ve olumsuz geliﬂmelerden de uzak durabilmek her ﬂeyden önce, o ülkenin güçlü olmas›ndan hatta ondan da önemlisi iç sorunlar›n› halletmiﬂ
olmas›ndan geçiyor. Bu y›l içinde iki önemli seçimi birden yaﬂayacak olan Türkiye'nin her anlamda
dikkatli olmas› ve ad›mlar›n› sa¤lam bir ﬂekilde atmas› gerekiyor. Bunun yolu da en baﬂta birlik ve
bütünlü¤ü korumaktan geçiyor.
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GÜNCEL

DÜNYA BANKASI
Dünya Bankas› gibi kuruluﬂlar›n kap›s›n› ço¤unlukla kriz zamanlar›nda veya dara düﬂtü¤ümüzde
çald›¤›m›zdan dolay› bu tarz kurumlar›n gözümüzdeki imaj› da genellikle olumsuzdur.
Peki gerçekten de böyle midir?

ünya Bankas› haber gündemimize
geçti¤imiz günlerde yine girdi. Bankan›n
gazetelerin ilk sayfalar›nda yer almas›
ancak banka baﬂkan› Paul Wolfowitz'in cami
ziyareti esnas›nda ayakkab›lar›n› ç›karmas› ve
çoraplar›n›n delik oldu¤unun görülmesiyle oldu.
Onun d›ﬂ›nda bu ziyaret ile ilgili haberler daha çok
ekonomi sayfalar›nda, baﬂkan›n Türkiye
ekonomisinin iyi oldu¤unu ifade eden demeçleri
eﬂli¤inde yer ald›.
Peki bu Dünya Bankas› dedikleri
nedir? Nas›l çal›ﬂ›r ve ne iﬂ yapar?
Amac› nedir? Sadece yoksullara
yard›m m›d›r hedefi yoksa gizli bir
ajandas› m› vard›r? ‹ﬂte bütün bunlara
bir cevap bulabilmek ad›na Dünya
Bankas›na biraz daha yak›ndan bakal›m
istedik.
Dünya Bankas›, ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›nda kurulmuﬂ bir kurum. Tarihlerin
1945'i gösterdi¤i günlerde hayata geçirilen
banka, savaﬂta a¤›r kay›plara u¤ram›ﬂ
ülkelerin bir an önce kalk›nd›r›lmas›n›
amaçl›yormuﬂ.
Zengin ülkelerin sermayesini temin ettikleri
Dünya Bankas› o günden bugüne baﬂta
e¤itim, sa¤l›k, altyap›, fakirli¤in önlenmesi gibi konularda maddi kaynak bulma
noktas›nda s›k›nt› içinde olan ülkelere uygun
koﬂullarda yard›m etmeyi sürdürüyor. Günümüzde 185
ülkenin üyesi oldu¤u ve neredeyse tüm dünyay›
kapsama alan›na alm›ﬂ durumdaki Dünya Bankas›,
Guvernörler Kurulu, ‹cra Direktörleri Kurulu ve
Baﬂkanl›k Organlar› taraf›ndan yönetiliyor. Kurumun
esas belirleyeci yönetim ö¤esi ise, 24 üyeden oluﬂan
ve üyeleri iki y›l süre ile atanan ‹cra Direktörleri
Kurulu. Sermayesinin yüzde 55'ini 11 ülkenin
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sa¤lad›¤› bankada Türkiye'nin maddi pay› ise yüzde
0,5 düzeyinde bulunuyor.
Dünya Bankas› bir yan kuruluﬂu konumundaki
Uluslararas› Kalk›nma Ajans› ile birlikte küresel
farkl›l›¤›n giderilmesi, hayat standartlar›n›n yükseltilmesi gibi konularda üye ülkelere düﬂük faizli
veya faizsiz kredi sa¤lanmas› konular›nda çal›ﬂ›yor.
Bu ba¤lamda Dünya Bankas›n›n belli baﬂl›
faaliyet alanlar› ve etkinlik sahas› ﬂunlardan
oluﬂuyor.
- Dünya Bankas› e¤itim yat›r›mlar› için
bugüne de¤in en çok d›ﬂ kredi açan kuruluﬂ
durumunda. Banka 1963'ten bu yana 31
milyar dolar kredi kulland›rm›ﬂ.
- AIDS ile mücadele için 1.7 milyar
dolarl›k krediyi kullan›ma sunmuﬂ.
- Genel sa¤l›k projeler için de en fazla
kredi açan kuruluﬂ Dünya Bankas›.
- Dünya Bankas› 14 milyar dolarla biyo-çeﬂitlilik için de en
fazla yat›r›m deste¤i sa¤layan kuruluﬂ durumunda.
- Yolsuzlu¤a karﬂ› 100'den fazla ülkede 600'den fazla
projeye Dünya Bankas› destek sa¤lam›ﬂ.
- Sivil toplum kuruluﬂlar›n› en fazla oranda projelerin içine katan kuruluﬂ yine Dünya Bankas›
olmuﬂ.
- Yoksullara destek için 2.7 milyar dolarl›k projeyi
de devreye sokmuﬂ
- Çat›ﬂma ve savaﬂlar›n yaﬂand›¤› ülkelerin yaralar›n›
sarabilmeleri için en fazla destek veren kurum yine
Dünya Bankas› olmuﬂ.
Bu ba¤lamda 40 ülkede savaﬂ sonras› rehabilitasyon projeleri devreye konmuﬂ
K›sacas› Dünya Bankas› hangi gözle bakarsak
bakal›m, nas›l de¤erlendirirsek de¤erlendirelim,
dünya üzerindeki hayati öneme sahip her türlü
projenin içinde yer alm›ﬂ. Ve ﬂüphesiz ki, ciddi
anlamda katk› da sa¤lam›ﬂ.
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DÜNYA’DA VE TÜRK‹YE’DE SERBEST
BÖLGELER REJ‹M‹NE KISA B‹R BAKIﬁ
Av. Atakan CEYLAN / SYK Hukuk Müﬂaviri

enellikle geliﬂmekte olan ülkelerin
tercihi olan serbest bölgeler; bir
ülke için tarihi, politik ve ekonomik
aç›dan çok zor olan yeni bir
ekonomik sistem oluﬂturma iﬂlevini,
serbest piyasa ekonomisinin, serbest
bölgelerde deneysel olarak uygulanarak
daha sonra bütün ülkede ayn› sistemin
uygulanmas›n› sa¤larlar. Serbest
bölgelerin kuruldu¤u yörelerde var
olmayan ticareti artt›rmad›¤›, var olan
sanayiyi mevcut avantajlar› ile
destekledi¤i-geliﬂmesini sa¤lad›¤›
böylelikle artan üretimin d›ﬂ ticarete
yönelerek müteﬂebbislerin dünyaya
aç›lmas›n› temin etti¤i bir gerçektir. Bu
nedenle serbest bölgeler bir amaç de¤il,
sa¤lad›¤› teﬂvik ve avantajlar ile ticaretin
artmas›na olanak sa¤layan bir araçt›r. Bu
aç›dan bakarsak serbest bölgeler, kurulmuﬂ
olduklar› ülkenin milli s›n›rlar› içerisinde
olmakla beraber, gümrük hatt› d›ﬂ›nda
say›lan, ülkelerinde geçerli olan d›ﬂ ticaret
ile di¤er mali ve iktisadi alanlara yönelik
devlet düzenlemelerinin ortadan
kald›r›ld›¤› veya k›smen uyguland›¤› ,
ihracat›n artt›r›lmas› ve ithalat›n
ucuzlat›lmas› amac›yla ülkenin di¤er
kesimlerine k›yasla baz› s›nai ve ticari
faaliyetler için daha geniﬂ teﬂviklerin
sa¤land›¤› kara yada kara ve su alan›
olarak tan›mlamak mümkündür.
Ülkemizde Cumhuriyetin ilân›ndan sonra ilk
serbest bölge 22.06.1927 tarihinde Serbest
M›nt›ka Kanunu paralelinde ‹stanbulTophane'de kurulmuﬂ, bu serbest bölgede
Ford Motors Corp. k›sa bir süre faaliyette
bulunmuﬂtur. 1946 y›l›nda ‹stanbulEminönü 'de Denizcilik Bankas›nca aç›lan
antrepodan istenilen sonuç elde
edilememiﬂtir. 21.12.1953 tarihinde 6209
say›l› Serbest Bölge Kanunu ve Tüzü¤ü
ç›kar›lm›ﬂt›r. 1957 y›l›nda ‹skenderun
Liman›na TCDD taraf›ndan 4600 m2'lik bir
serbest bölge aç›lm›ﬂ fakat buradan da
istenilen sonuç elde edilememiﬂtir. 1980
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sonras› serbest bölge kurulmas›na, yeni
ekonomik sisteminde katk›s› ile yeniden h›z
verilmiﬂ ve 3218 say›l› Serbest Bölgeler
Kanunu 15.06.1985 tarih ve 17785 say›l›
Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
girmiﬂ ve zaman içinde ülkemizde birçok
serbest bölge kullan›ma aç›lm›ﬂt›r. Dünya'da
ise 450'nin üzerinde serbest bölge
uygulamas› olup, ticaret hacimleri 750 milyar
Amerikan Dolar›na, istihdam ettirdi¤i kiﬂi
say›s› 8 milyon'a ulaﬂm›ﬂt›r.
Serbest Bölgelerin Fonksiyonlar›na ve
Yap›lan Ekonomik Faaliyete Göre
S›n›fland›r›lmas›
Serbest bölgeler bulunduklar› ülkenin
ekonomik yap›s›na ve kuruluﬂ amaçlar›na
göre çeﬂitli ﬂekiller alabilirler. Hemen hemen
her ülke ayr› bir serbest bölge tipi
sergilemekte-dir. Bu farkl›l›¤›n nedenleri
ülkelerin ekonomik-co¤rafik yap›lar›,
ülkelerin beklentilerinin farkl› oluﬂu, hukuki
yap›lar›n farkl›l›¤› gibi sebeplerdir. Bu serbest
bölge tipleri k›saca ﬂöyle aç›klanabilir;
A- Serbest Ticaret Bölgesi (Free Trade
Zone): Serbest ticaret bölgeleri genellikle bir
liman civar›nda ve s›n›rlar› belirlenmiﬂ bir
alanda ticari faaliyetleri kolaylaﬂt›rmak amac›
ile kurulmaktad›rlar. Buralardan dünyan›n

çeﬂitli ülkeleri ile serbest bir ﬂekilde ticaret
yap›labilmektedir. Bu iﬂlemler s›ras›nda
gümrük vergisi ödenmemekte, mallar burada
belli süreler dahilinde
depolanabilmektedirler. Bu bölgelerde
yap›lacak iﬂlemler depolama, yeniden
ambalajlama, hafif montaj , s›n›flama ve
gemilere gümrük vergisi ödemeden yeni
yükleme olarak tan›mlanabilir. Serbest Ticaret
Bölgeleri Aç›k Serbest Bölgeler ve Kapal›
Serbest Bölgeler olarak ikiye ayr›labilir;
- Aç›k Serbest Bölgeler (Open Free Zones) :
Her türlü ticari ve s›nai faaliyetin
yap›labildi¤i ve ülkeye ait mevzuat›n
uygulanmad›¤›, oldukça liberâl yap›l› serbest
bölgelerdir.
- Kapal› Serbest Bölgeler ( Closed Free
Zones) : Yap›labilecek faaliyetlerin s›n›rl›
oldu¤u ve ülke mevzuat›n›n sadece bir
bölümünden ba¤›ﬂ›k bölgelerdir.
B- Serbest Üretim Bölgesi (Free
Production Zones): Bu tip serbest bölgeler,
s›nai üretimi ve s›nai mal ihracat›n› artt›rmak
amac›yla kurulmaktad›rlar. Bu bölgelerde
genellikle hafif sanayi ürünlerinin emek
yo¤un parçalar› üretilmekte veya emek yo¤un
montaj iﬂleri yap›lmaktad›r.
C- ‹kiz Fabrikalar (Maquiladora): KOB‹'ler
(Uluslar aras› standartlara göre çal›ﬂan say›s›
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500'ün alt›nda olan iﬂletmeler KOB‹ olarak
kabul edilmektedir) büyük ölçekli iﬂletmelere
nazaran uluslar aras› ticarete daha az entegre
olmuﬂ durumdad›rlar. Bu durumun istisnas›
olan bu tip bölgeler, komﬂu ülkelerin
mukayeseli üstünlüklerinden yararlan›lmas›
amac›yla kurulup daha çok ikili ticaretin
canland›r›lmas› biçiminde yararlar
sa¤lamaktad›rlar.
D- Serbest Limanlar (Free Ports): Ülkenin
belli bir liman›n›n ithalât, ihracat, transit
ticaret, taﬂ›mac›l›k ve re-export aç›s›ndan
serbest hale getirilmesiyle kurulan serbest
bölgelerdir. Özellikle sanayileﬂmiﬂ Avrupa
ülkelerinde uygulamalar› daha yo¤undur.
E- Yat›r›m Bölgeleri (Enterprise Zones):
Ülkelerin, nispeten geri kalm›ﬂ bölgelerini
kalk›nd›rmak için kendi yat›r›mc›lar›na
birtak›m özel teﬂvikler sa¤layarak kurduklar›
bölgelerdir. Buralarda uygulanan teﬂvikler
sadece yerli yat›r›mc›lar içindir.
F- Serbest Bankac›l›k Alanlar› veya K›y›
Bankac›l›¤› (Free Banking Zones or OffShore Banking): Serbest bankac›l›k bölgeleri,
uluslararas› piyasalarda dolaﬂan yabanc›
sermayeyi çekebilmek için yarat›lan
bölgelerdir. Bu bölgelerde genellikle döviz
kontrolleri , kredi kontrolleri , munzam karﬂ›l›k
oranlar› ya gevﬂetilmekte ya da tamamen
ortadan kald›r›lmaktad›r. Vergiler konusunda
da bankalara türlü avantajlar sa¤lanmaktad›r.
Serbest bölgelerin faaliyetlerinden elde
edilebilecek yararlar ﬂöyle özetlenebilir;
1- ‹thalat Aç›s›ndan Beklenen Yararlar:
- Zaman Bak›m›ndan: Serbest bölgeler
ithalat›n do¤rudan ve zaman›nda yap›lmas›n›
sa¤larlar.
Yurtiçinde yerli üretim için kullan›lacak
hammadde ve ara mallar daha önceden
serbest bölgeye getirilir ve yerli yat›r›mc›lar
fazla zaman kaybetmeden ithal girdileri
kolayca temin edebilirler.
- Stok ve Stoklama Maliyeti Bak›m›ndan:
Serbest bölge ile do¤rudan yada dolayl› olarak
iliﬂkileri olan iﬂletmeler Dünyan›n di¤er bir
ucundan temin edebilecekleri bir mal› serbest
bölgelerden her an temin edebileceklerinden
dolay› fazla stok yapmalar›na gerek
kalmamaktad›r.
- ‹thalat Vergileri Bak›m›ndan: Serbest
bölgeler ile do¤rudan ya da dolayl› olarak
iliﬂkili olan iﬂletmeler üretimleri için gerekli

mal› serbest bölgelerden yurtiçine ithal
edebileceklerinden dolay› serbest bölge
olmayan durumlarda yapacaklar› ithalat›n
gümrük vergisini bir defada ödemek yerine
parça parça karﬂ›larlar.
2- ‹hracat Aç›s›ndan Beklenen Yararlar :
- Rekabet Üstünlü¤ü: Serbest bölgelerde
üretilerek dünya pazarlar›na sat›lan mallar,
girdilerinin bölgeye giriﬂi ithalat
say›lmad›¤›ndan ve bir vergi
ödenmedi¤inden dolay› uluslararas›
piyasalarda fiyat avantaj›na sahiptirler.
- Zamanlama: Serbest bölgelerde faaliyet
gösteren firmalar, dünya pazarlar›na
satmay› plânlad›klar› mallar› önce serbest
bölgelere ihraç ederler daha sonra talep
geldi¤i anda yurtd›ﬂ›na yollayabilirler
böylece manevra kabiliyetleri geniﬂler.
3- Yabanc› Sermaye Giriﬂi: Yabanc›
sermaye aç›s›ndan bakmak gerekirse
yat›r›mc›lar, yat›r›m yap›lacak ülkede
oluﬂabilecek politik çalkant›lar ve
bürokratik iﬂlemlerden dolay› yat›r›m
yapmaktan kaç›nabilirler. Serbest bölgeler
bu durumlar› asgariye indirdi¤inden yabanc›
sermaye ak›ﬂ› aç›s›ndan da olumlu etkileri
vard›r.
4- ‹stihdam Sorununa Çözüm: Dolayl›
yoldan serbest bölgelerin getirileri ihracat›
artt›rmak ve paralelinde üretimin artmas›
demek olaca¤›ndan iﬂsizli¤i k›smen
indirebilece¤i söylenebilir.
5- Transit Ticaret taﬂ›mac›l›k gelirlerinin
artmas›n› sa¤lar.
6- Döviz kazanc›n› artt›rarak ödemeler
dengesi aç›¤›n› kapat›lmas›
7- Teknoloji Transferi: Üretime dönük
serbest bölgelerde yabanc› yat›r›m›n
artmas› ile birlikte yabanc› yat›r›m›n kendi
teknolojisini de getirmesinden ve genellikle
çal›ﬂanlar›n›n yerli iﬂgücü olmas›ndan
dolay› hem teknoloji transferi gerçekleﬂmiﬂ
olacak hem de bunlar için nitelikli iﬂgücü
yetiﬂmiﬂ olacakt›r.
8- Yeni Politikalar›n Denenmesi:
Geliﬂmekte olan ülkeler çeﬂitli iktisadi ve
mali politikalar›n› bu pilot bölgeler üzerinde
deneyerek aksayan yönleri görebilir ve
daha sonra daha geniﬂ alanlarda daha az

risk ile deneme imkân›na sahip olabilirler.
Yukar›da da özetledi¤imiz gibi serbest
bölgelerin ülke ekonomilerine katk›lar›
az›msanamayacak ölçüdedir fakat
uygulamadaki serbest bölgeler rejiminin
zararl› yanlar› da yok de¤ildir. Bölgenin
maliyet ve has›lat›, Bölgelerin ithalat
bask›s› yaratmas›, yerli firmalara d›ﬂ
pazarda rakip yaratmas›, çevre kirlili¤i,
yasa d›ﬂ› faaliyetleri artt›rmas›, Bölgelerin
genellikle serbest ticaret bölgesi olarak
kalmas›, uygulamadaki serbest bölgeler
rejiminin muhtemel zararlar› olarak k›saca
özetlenebilir.
Sonuç olarak; Serbest bölgeler gitgide
önemini yitirmektedirler. Bunun nedeni,
ülkemizde ﬂimdiye kadar tam vergi
muafiyeti sa¤lanan serbest bölgelerin 5084
say›l› Kanunun 9. Maddesi ile 3218 say›l›
Serbest Bölgeler Kanununa eklenen geçici
3. maddede yer alan “Serbest bölgelerde
faaliyette bulunan firmalar›n faaliyetleri
dolay›s›yla elde ettikleri kazançlar› faaliyet
ruhsatlar› bitim tarihine kadar gelir ve
kurumlar vergisi bak›m›ndan müstesna
edilmesi, ayr›ca istihdam ettirdikleri
personele ödedikleri ücretlerde 31.12.2008
tarihine kadar gelir vergisinden müstesna
edilmiﬂtir. Fakat faaliyet ruhsatlar›n›n bitim
tarihleri 31.12.2008 tarihinden önceki bir
tarihe geliyorsa bu istisna o faaliyet
ruhsat› bitimine kadar uygulanacakt›r.
Ayr›ca kullan›c› firmalar›n 31.12.2008
tarihine kadar bu bölgelerde yapt›klar› tüm
iﬂlemler her türlü vergi, resim ve harçtan
müstesnad›r” ibaresidir. Fakat serbest
bölgelerden 06.02.2004 tarihinden sonra
ruhsat alm›ﬂ olan imalatç› olmayan
mükellefler faaliyetlerinden dolay›
vergilendirilecektirler. Görülece¤i üzere,
06.02.2004 tarihinden önce faaliyet ruhsat›
alm›ﬂ olan mükelleflerin sürekli vergi
muafiyeti 31.12.2008 tarihinden itibaren
k›smi muafiyet durumuna düﬂecek, AB 'ye
girildikten sonraki vergilendirme
dönemlerinde ise yurtiçindeki mükellefler
ile ayn› vergilendirme k›staslar›nda
olacaklard›r. Bu vergi muafiyetlerinin
31.12.2008 tarihi gibi geç bir tarihe
at›lmas›n›n temel nedeni ise, geliﬂimini
tamamlam›ﬂ bir serbest bölgeden al›nacak
verginin, geliﬂmesini henüz sürdüren bir
serbest bölgeden al›nacak vergiden daha
fazla olmas›na ba¤lanabilir.
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L‹DERL‹K: POZ‹SYON DE⁄‹LD‹R,
KARARDIR
ider ile yöneticiyi ay›ran
baﬂl›ca temel özelli¤in “Ne”
ile “Nas›l” sorular› oldu¤u
dile getiriliyor bu alandaki
yetkin kiﬂilerce. ‹stikamet
verebilmenin yolunun da Nas›l'dan
çok Ne'yi cevaplamam›zdan
geçti¤ine de parmak bas›l›yor.
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‹ster siyasal alanda olsun, isterse iﬂ
dünyas›nda olsun liderlik vas›flar›yla
ön plana ç›km›ﬂ olan insanlar›n bu
konuma nas›l geldi¤i, di¤er insanlarda
var olmayan bu özellikleri nas›l ve
hangi yöntemlerle kazanm›ﬂ olduklar›
hep merak konusu olagelmiﬂtir.
Tarihteki ve günümüzdeki pek çok
örne¤e bakt›¤›m›zda lider kiﬂinin söz
konusu vas›flar› kazanmas›ndaki en
belirleyici özelli¤in etrf›ndakilere
istikamet verebilmesi oldu¤u
görülüyor. Elbette sonuçlar› ve
getirileri itibar›yla do¤ru bir istikamet
burada söz konusu olan.
Bunun öncelikli yolu da daha
baﬂlang›çta do¤ru düﬂünmekten
geçiyor. En basit bir gerçe¤e
ulaﬂabilmenin kimi zaman y›llar hatta
yüzy›llar sürdü¤ü göz önüne al›n›rsa,
ihtiyaç duyulan›n ne oldu¤u da aç›kça
anlaﬂ›l›r. Eylem, muhakeme, mukayese,
Etkin Liderlik:
Günümüzde özellikle de, A.B.D.'de geliﬂen yeni bir e¤ilim liderli¤e farkl› bir boyut
ve içerik kazand›r›yor. Bu kavram›n ad›n etkin liderlik.
Etkin liderli¤i, baﬂar›ya ve hedefe kilitlenen tak›m› bu hedef do¤rultusunda
motive eden ve harekete geçiren, pratik ve h›zl› yöntemleri tercih eden, iﬂe
yo¤unlaﬂan, sonuç odakl› bir liderlik kavram› olarak tan›mlamak mümkün. Bu tarz
liderli¤in bir baﬂka vasf› da, k›sa dönemli verimlilik hedefleri ile uzun dönemli
stratejik hedefleri dengelemesi. Öncülük etmek, kiﬂisel geliﬂim, profesyonel
görünüm, rekabetçilik, yüksek motivasyon esneklik, deneme yan›lma, inisiyatif
alma bu liderlik stilinin belli baﬂl› özellikleri aras›nda yer al›yor.

hesap kitap ya da okuyup yazmak
de¤ildir ihtiyaç duyulan bu noktada.
Sadece neyi bilmeye ihtiyaç oldu¤unu
kavramak ve onu ak›lda tutmakt›r
laz›m olan. Bu da bizi en baﬂta dile
getirdi¤imiz “Ne” sorusuna cevap
bulmaya götürecektir. ‹ﬂin “Nas›l” fasl›
ise bu noktaya gelmiﬂ bir zihniyet için
olsa olsa bir teferruat olacakt›r.
Lider ile Yöneticinin Birbirinden
Ayr›ﬂmaya Baﬂlad›¤› Nokta
Liderin belirleyici vasf›n›n
etraf›ndakilere do¤ru bir istikamet
verebilmesi oldu¤unu söylemiﬂtik en
baﬂta. ‹nsanlar›n neredeyse ço¤unlu¤u
tayin edilmiﬂ istikametlere nas›l
yürünece¤ini bilirler. Bu sosyokültürel bir gerçekliktir de ayn›
zamanda. Ancak, esas mesele yolun
belirlenmesinde baﬂlar. Çünkü
yürünecek yolu tespit etmek
baﬂl›baﬂ›na vizyon sahibi sahibi
olmay› gerektirecek bir durumdur her
ﬂeyden önce. Vizyon, stratejiyle
desteklenmesi gereken bir durumdur
ayn› zamanda. Bunlar›n hayata
geçirilmesi ise ancak yol haritas›
baﬂar›yla çizilmiﬂ bir planlama
eﬂli¤inde yap›labilir.
Bütün bunlar görev tan›mlar›n›n do¤ru
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bir ﬂekilde yap›labilmesinden tutun da
o görevler için uygun insanlar›n
bulunabilmesine de¤in bir çok etkenin
do¤ru ve yerinde bir ﬂekilde tespit
edilmesiyle hayata geçirilebilir.
Elbette bunlara ba¤l› olarak seçilmiﬂ
insanlar› motive etmek, o görevlere
olmas› gerekti¤i ﬂekilde koﬂmak,
koordinasyonu sa¤lamak ve do¤ru
sonuca giden yolda ortaya ç›kabilecek
sapmalara karﬂ› etkin bir ﬂekilde
önlemler alarak bunlar› hayata
geçirmek gibi hususlar, karﬂ›m›za
liderlik olgusunu getirecektir.
O aﬂamaya kadar ka¤›t üzerinde var
olan ve olumlu bir görünüm veren
herﬂeyin gerçeklik zeminin de nas›l bir
yans›ma yapaca¤› tam da bu noktada
lider konumudaki kiﬂinin
performans›yla kendini gösterecektir.
Lideri lider yapan bütün özgün koﬂullar
bu aﬂamada ortaya ç›kacakt›r. Liderin
ataca¤› ad›mlar bilgi, vizyon, strateji
ve yetene¤i hangi ﬂekilde eyleme
dönüﬂtürebilece¤iyle ete kemi¤e
bürünecektir. Liderli¤in yöneticilik gibi
bir pozisyon olmay›p, do¤rudan bir
karar oldu¤u da bu aﬂamada
belirgin bir ﬂekilde görülecektir.

Kötü Liderlik
Asl›nda liderlik bir
anlamda kötü olan›
iyiye, olumsuz olan›
olumluya çevirmektir. Ancak tarih
boyunca oldu¤u gibi günümüz
dünyas›nda da bu süreci tersine
iﬂleten pek çok lider bulunuyor. Bu tarz
liderler siyaset sahnesinde oldu¤u gibi
S›radan gibi görünse de liderli¤in
karakteristik aﬂamalar›:
• Kendini do¤ru bir biçimde tan›mak
• ‹stedi¤in ﬂeyin ne oldu¤unu bilmek
• Zor ancak anlaml› bir hedef seçmek
• Söz konusu hedefe yürekten
ba¤lanmak
• Hedefi basitçe tan›mlamak
• De¤iﬂimi yönetebilmek
• Sonuçlar› paylaﬂabilmek
• Bir de yeterince cesur hareket
edebilmek

Liderin kiﬂilik Özellikleri:
Kiﬂilik yap›s› üzerinde yap›lan bilimsel çal›ﬂmalar söz konusu yap› ile yarat›c› ve
yap›c› düﬂünce aras›ndaki ba¤lant›dan hareketle iki tür insan tipi oldu¤unu ortaya
ç›karm›ﬂ bulunuyor. Bunlardan birisi Dogmatik-Otoriter kiﬂilik yap›s›, di¤eri de
Filozofik-Liberten kiﬂilik yap›s› olarak ortaya ç›kyor. Araﬂt›rmalar dünyadaki tüm
öncü liderlerin Filozofik-Liberten kiﬂilik yap›s›na sahip oldu¤unu da ortaya
koyuyor. ‹ﬂte Filozofik-Liberten kiﬂilerin özellikleri:
• Deneye ve de¤iﬂime aç›k olmak
• Pratik sonuca a¤›rl›k vermek
• Engellerden y›lmamak
• Filozofik ve estetik kayg›lara önem vermek
• Alg›lama ﬂemas›n›n esnek olmas›
• Düﬂünce ve eylemde ba¤›ms›zl›k
• Tahakküm ile otoritenin ay›rd›nda olmak
• Risk almak, sorumluluk üstlenmek
• Bask›ya direnmek
• Kendi norm ve de¤erlerine çevreninkinden daha fazla önem vermek
• Bilginin kendisini kayna¤›ndan ba¤›ms›z alg›lamak
• Uzun vadeli çal›ﬂmak
• Staratejik kazançlar u¤runa taktik kay›plar› göze almak
• Baﬂar›s›zl›k endiﬂesiyle hareketsiz kalmamak
• Do¤ru bildi¤ini sonuna kadar savunmak ve peﬂinden gitmek
iﬂ dünyas›ndan spor kulüplerinin,
vak›flar›n ve akla gelebilecek hemen
her kurumun baﬂ›nda yer
alabiliyorlar.
Do¤rusunu söylemek
gerekirse, bu konuma
gelen ve
baﬂar›s›zl›klar›yla ön
plana ç›kan insanlara
klasik tan›mlamaya göre
lider denilip denilemeyece¤i bile
tart›ﬂmal› bir konu. Ancak gerçek olan
ﬂu ki, bir tak›m insanlar›n gerekli bilgi
ve donan›ma sahip olmasalar da,
belirli mevkilere gelmeleri hatta
oralarda uzun bir müddet kalmalar› da
mümkün. Ta ki, bir kriz ç›k›p da ortal›k
kar›ﬂana de¤in.
Kötü liderli¤in tek baﬂ›na oluﬂacak bir
kavram olmad›¤›n›n özellikle alt›
çizilirken bu durumu izleyen
takipçilerin olmamas› halinde sürekli
olamayaca¤› da belirtiliyor. Böylesi
durumlar›n önüne geçmek içinse güçlü
yönetim kurullar› örne¤inden
hareketle belli baﬂl› denetim
mekanizmalar›n›n oluﬂturulmas›

öneriliyor. Bu alanda çal›ﬂan
uzmanlar›n de¤erlendirmelerine göre
kötü liderli¤in 7 tipi var. Rekabet gücü
olmayan, Yerinde duran, Ayars›z,
Kay›ts›z, Ahlaks›z, Dar fikirli ve ﬁeytan.
Uzmanlar bu 7 tipin içinde özellikle
çevrelerine zarar vermeyi al›ﬂkanl›k
haline getirmiﬂ olmalar› dolay›s›yla en
çok ﬂeytan tipli kötü yöneticilere
dikkat edilmesi gerekti¤ini
söylüyorlar.

EKONOM‹

M‹KRO F‹NANS NED‹R?
‹lk uygulamalar› bundan 30 y›l önce baﬂlayan mikro-finans'›n, ﬂu anda 2200 mikro-finans hizmeti
veren kuruluﬂ ile yaklaﬂ›k 55 milyon insan yay›ld›¤›n› biliyor muydunuz? Peki buna 2003'ten beri
Türkiye'nin de dahil oldu¤unu...
003 y›l›n›n Temmuz ay›nda
Diyarbak›r'da ülkenin en yoksul
insanlar›na kredi vererek, onlar›n
iﬂ kurmalar› ve içinde bulunduklar›
sefaleti yenmelerine imkan sa¤lanmas›
amac›yla hayata geçirilen mikro kredi
uygulamas›, o günlerde ço¤u insan için
ad›n› ve varl›¤›n› ilk kez duyduklar› bir
geliﬂmeydi. ‹lk etapta 1070 fakir kad›na
645 milyar tl. Tutar›nda teminats›z kredi
verilmekteydi. Krediler kurulan iﬂin getirisine göre esnek bir ödeme plan›na
ba¤lanm›ﬂt›. Mikro finanas yöntemi kadar
ilginç olan bir geliﬂme de bu küçük paralar› alarak geleceklerini kurtarmak
ad›na sermaye yapan insanlar›n borçlar›n›
aksatmadan düzenli bir ﬂekilde
ödemeleriydi.
Kredilerin ödenmesinde verilen borcun
üzerine eklenen yüzde 20 fazlas› ve haftal›k taksitlerle söz konusu borç bir y›lda
geri ödenmekteydi. Süreç baﬂlad›¤›nda
acaba nas›l bir sonuç verecek diye merak
edenler bir müddet sonra göreceklerdi ki,
borçlar›n ödenmesinin ötesinde kredi kullananlar sadece bir iﬂ sahibi olmak ve
yaﬂam koﬂullar›n› düzeltmekle kalmayacaklar, k›sa zamanda mevcut iﬂlerini
geliﬂtirmenin yollar›n› da bulacaklard›.
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K›sacas› bu proje belki de boyutlar›n›n ve
yükümlülüklerinin çok a¤›r olmamas›
dolay›s›yla insanlara daha uygun
görünüyor ve o meﬂhur deyimde oldu¤u
gibi bal›k tutmay› ö¤renmelerini
sa¤l›yordu.

Mikro-Finans Nedir?
Mikro-finans dar gelirli insanlar›n geçimlerini sa¤layabilmeleri için kendi iﬂletmelerini kurmalar› ve geliﬂtirmeleri
amac›yla verilen kredilerin ve di¤er tüm
finansal hizmetleri (tasarruf hizmetleri, iﬂ
geliﬂtirme programlar› vs.) tümüdür. ‹lk
kez Bangﬂadeﬂ'te Muhammed Yunus
taraf›ndan taraf›ndan baﬂlat›lan mikrofinans uygulamas› daha sonra baﬂka Asya
ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerine
yay›ld›. En baﬂta da söyledi¤imiz üzere
ﬂimdilerde ise, neredeyse tüm dünyaya
yay›lm›ﬂ ve kabul görmüﬂ durumda. Öyle
ki, bu proje mucidi olan
Muhammed Yunus'a 2006
y›l›nda Nobel Ekonomi Ödülünü
getirecek derecede sayg›nl›k
kazan›p, kabul görmüﬂ
bulunuyor.

Mikro-Finans'tan Kimler,
Nas›l Yararlanabiliyor
Mikro-finanstan deyim yerinde
ise toplumsal statüsüne ve

konumuna bak›lmaks›z›n herkes yararlanabiliyor. Hane halklar›n›n kad›n reisleri,
emekliler, yerlerinden edilmiﬂ insanlar,
maaﬂlar› azalt›lan insanlar ve mikro
giriﬂimciler. Her statüdeki insan dört yoksulluk kategorisine indirgeniyor
baﬂlang›çta. En yoksullar, çok yoksul, orta
derece yoksul ve yoksul olmad›¤› halde
risklere karﬂ› hassas olanlar.
Bu kesime hizmet sa¤lamak için ya söz
konusu kesimi hedef alan finans kurumlar›n›n kurulmas› ya da mevcut bankalar›n
bu iﬂe yönelik bir birimi oluﬂturmalar›
gerekiyor. Çünkü bir finansal hizmet
sa¤lay›c›s›n›n müﬂteri grubu temel olarak
o kurumun misyonu, kurumsal forumu ve

metodolojisi taraf›ndan belirlenir. Bu da, o
kurumun böylesi bir amaç için
yap›land›r›lm›ﬂ olmas›n› veya faaliyet
olarak böylesi bir alanda yo¤unlaﬂm›ﬂ
olmas›n› gerektirir.
ﬁimdilerde Türkiye'de de uygulanmas›na
baﬂlanan ve ilk sonuçlar› olumlu görünen
mikro-finans yöntemini belki de en iyi
ﬂekilde Birleﬂmiﬂ Milletler eski genel
sekreteri Kofi Annan'›n ﬂu sözleri ifade
ediyor: “Mikro-finans yoksullar› sorun gibi
de¤il, çözüm olarak kabul eder. Bu sistem
yoksullar›n enerji ve vizyonlar›n› geliﬂtirmenin bir yoludur”.
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Dünya
Ekonomisinin
Parlayan Yeni
Y›ld›z›: MISIR
adim bir uygarl›¤›n ad›d›r M›s›r
hiç süphesiz ki. Bizim tarihimideki yeri ve önemi de 400 y›la yak›n
Osmanl› idaresinde kalm›ﬂ
olmas›ndan ileri gelir. Sonras›nda
‹ngiltere'nin sömürge yönetiminde kalan
M›s›r, 1944 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n›
kazan›r. Siyasal önemi ve jeo-politik
konumu dolay›s›yla da hem Arap
dünyas›n›n, hem de Afrika ülkelerinin
lideri olarak görülür M›s›r. Ancak son
y›llarda dünya ekonomik sistemine uyum
sa¤lama çabalar› ba¤lam›nda M›s›r, ciddi
bir kalk›nma hamlesini baﬂlatm›ﬂ
bulunuyor. Altyap›n›n yenilenmesi, üst
yap›daki modernizasyon, artan yat›r›m
tutarlar› ve gözle görülür bir büyüme
e¤ilimine girmiﬂ durumdaki ekonomik
yap› bu yönleri itibar›yla yabanc›
yat›r›mc›lar›n da ilgisini çekiyor.
M›s›r hükümeti de bu geliﬂmeyi
h›zland›rmak amac›yla vergilerde ve
gümrük oranlar›nda indirime gitmiﬂ.
Bankalar ve d›ﬂ ticaret kurumlar›
yeniden yap›land›r›lm›ﬂ. Yabanc› sermayenin ülkeye gelmesi için finans sistemi ve bürokratik mekazinmalar baﬂtan
aﬂa¤› revize edilmiﬂ.
Türkiye'nin M›s›r ile olan ekonomik
iliﬂkileri di¤er Arap ve Afrika ülkeleriyle
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Kimlik Kart›
Baﬂkent: Kahire
Nüfus: 77 milyon
GSMH: 282 Milyar Dolar
Kiﬂi Baﬂ› Milli Gelir: 3.700 Dolar

oldu¤u gibi son y›llarda belirgin bir art›ﬂ
göstermiﬂ. Özellikle de inﬂaat ve
telekomünikasyon alan›ndaki büyük Türk
firmalar› bu ülkede kayda de¤er

yat›r›mlara imza atm›ﬂlar. ‹ki ülke
aras›ndaki ticareti geliﬂtirmek için ikili
temaslara son y›llarda h›z verilmiﬂ,
ticaret anlaﬂmalar› imzalanm›ﬂ, fuarlar
düzenlenmiﬂ bulunuyor.
Türk-M›s›r ‹ﬂ Konseyi iki ülke aras›ndaki
ticaretin geliﬂtirilmesi için yeni f›rsatlar›n oluﬂturulmas› ad›na çal›ﬂmalar›na
h›z vermiﬂ bulunuyor. Bu ba¤lamda GAP
ile M›s›r'da yürütülmekte olan benzer bir
proje durumundaki TOSHKA (Güney Vadisi
Kalk›nma Projesi) kapsam›nda tar›ma
dayal› sanayi ve sulama sistemleri gibi
alanlarda iﬂbirli¤ine gidilmiﬂ bulunuyor.
Yine Türk otomotiv firmalar›n›n M›s›r firmalar›yla yapt›klar› ortakl›k sonucunda
bu ülkede FIAT arabalar›n üretimine
baﬂlanm›ﬂ bulunuyor.
Bunlar›n yan›s›ra M›s›r'›n Do¤u ve Güney
Afrika Ülkeleri Birli¤i üyesi olmas›
sayesinde bu ülkede faaliyete geçecek
Türk firmalar›n›n 19 Afrika ülkesine
gümrüksüz mal satabilme imkan›
bulunuyor.

M›s›r'›n belli baﬂl› ihraç ürünleri
aras›nda tekstil özel bir yer tutuyor.
Ülke ekonomisinin yüzde 30'u tekstile
dayan›yor. Bunun yan›s›ra petro kimya
ürünleri, ka¤›t ve plastik de sanayi
üretiminin belli baﬂl› kalemleri
aras›nda yer al›yor. Türkiye, M›s›r'a
2004 itibar›yla 472 milyon dolarl›k
ihracat yapm›ﬂ bulunuyor. Türkiye bu
ülkeye otomotiv ana ve yan sanayi
ürünleri demir çelik mamulleri, sentetik iplik, cam eﬂya ile gida ürünleri
sat›yor. Buna karﬂ›n M›s›r'dan 254
milyon dolarl›k ithalat yap›yor ve tekstil ürünleri, pamuk ve pamuklu kumaﬂ
ile petro kimya ürünleri ithal ediyor.
K›sacas› M›s›r, do¤al güzellikleri ve
eﬂsiz zenginlikteki tarihinin yan›s›ra
ﬂimdilerde sundu¤u iﬂ olanaklar›yla da
dikkat çekiyor.

‹rtibat ve bilgi için:
Türkiye Cumhuriyeti Kahire Ticaret
Müsteﬂarl›¤›:
Tel: 00 202 594 22 53
Faks: 00 202 354 36 11
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Mutlulu¤un Somut Hali:

Ç‹KOLATA
Çikolatan›n insana mutluluk veren bir özelli¤i oldu¤u art›k bilimsel
araﬂt›rmalarla bile ortaya konmuﬂ durumda. Kakao a¤ac›ndaki ac› çekirdeklerin nas›l olup da bu
kadar enfes bir tada dönüﬂtü¤ü ise çok uzun bir hikaye. Uzun derken tam tam›na 300 y›ll›k...
nce Kristof Kolomb, ard›nda da
Herran Cortes ayak bast›klar› bu
k›tadan bir miktar kara çekirdekte getirirler. Mayalar›n ve
Azteklerin ﬂifal› ve kutsal kabul ettikleri
bu içece¤in tad› son derece ac›d›r. Üstelik yerliler içine biber
ve baharat
katt›klar›ndan
ötürü tad› daha da
ac›d›r. Ayr›ca so¤uk
içmektedirler.
‹spanyollar ufak birkaç farkla içmeye
baﬂlarlar bu kutsal bitkiyi. Kakaoyu
s›cak içen ‹spanyollar içine ﬂeker de
katarlar. Bu nispeten daha iyi görünmektedir. Bu ilginç içece¤in Avrupa'n›n baﬂka
yerlerin yay›lmas› ise ancak 17. yüzy›lda
olur. K›sa zamanda sevilen bu içece¤i o
y›llarda sadece zenginler içebilmektedir.
Çünkü zor bulunmaktad›r ve dolay›s›yla
da pahal›d›r.
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Çikolatan›n faydalar›
Yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar çikolatan›n pek çok faydas› oldu¤unu gösteriyor. Neler mi?
• Kanser hücrelerinin oluﬂumunu
engelliyor
• Güçlü kemik oluﬂumunu sa¤l›yor
• Özellikle kad›nlarda mutluluk
hissinin artmas›n› sa¤l›yor
• Yüksek tansiyonu önlüyor
• Stresle mücadeleye yar›yor
• Cilde ve damarlara faydal› oluyor
• Kanda p›ht›laﬂmay› önlüyor
• Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendiriyor.
(Elbette bütün bunlar ölçülü yenmek
kayd›yla geçerli oluyor)

18. yüzy›lda ‹ngilizler içine süt katarak
tam anlam›yla bir devrim yaparlar.
Ancak esas devrim Hollanda ve
‹sviçre'de yap›l›r. Hollandal›lar bu bu
maddeyi kat› olarak da yenebilir hale
yani bildi¤imiz çikolata
formuna
dönüﬂtürürler.
‹sviçreliler ise
süt ve ﬂekerle
kar›ﬂt›rarak bu
devrime kal›c› noktay›
koyarlar.

Bir ‹lginç Bitki: Kakao
Bilimsel ad› Theobromocacao olan Kakao
a¤ac› daha çok Bat› Hint Adalar›, Bat›
Afrika ve Güney Amerika'da yetiﬂiyor.
Kakao a¤ac› 4 yaﬂ›na geldi¤inde meyve
vermeye baﬂl›yor ve bunu senede iki kez
yap›yor. 35 cm. boyunda olan olgun
Kakao meyvesinden 20-40 aras› tohum
ç›k›yor.
Çikolata Nas›l Yap›l›r?
Olgun meyve çekirdekleri bir kaç gün
süre ile mayalanmaya b›rak›l›r. Sonra
kurutulup iﬂlenmeye haz›r hale getirilir.
Bu aﬂamada çekirdekler kurutulup
ö¤ütülür. Elde edilen macun biçimindeki
maddenin içine ona klasik çikolata özelli¤ini verecek olan maddeler kat›l›r(
ﬂeker, f›nd›k, f›st›k, üzüm vs.)
Preslenen bu hamur daha
önceden elde edilmiﬂ
olan kakao
ya¤› ile

yumuﬂat›l›r. Kal›ba dökülüp, ﬂekil verildikten sonra da piyasaya sunulur.
Çikolata türleri:
Bitter: Kakao; kakao ya¤› ve ﬂeker
içerir. Kat› kakao maddesinin içeri¤i
yüzde 35 ile 70 aras›nda de¤iﬂir.

Sütlü Çikolata: Bitter ile ayn› içeri¤e
sahip olup fark›n› içeri¤indeki süt ve
krema oluﬂtuyor.
Beyaz Çikolata: Kahve ﬂurubu içermeyen çikolata.
Çikolata Kuvertür: En az yüzde 31
oran›nda yüksek ya¤ içeren çikolata
türü. Pasta ahç›lar› ve çikolatac›lar
için üretilir.

KÜLTÜR
KURUMSAL

Kurum içinde Intranet Üzerinde
Güvenli Belge Arﬂivlenmesi, Dolaﬂ›m›
ve Haberleﬂme
urum içinde Intranet Üzerinde
Güvenli Belge Arﬂivlenmesi,
Dolaﬂ›m› ve Haberleﬂme Kurum
içinde üretilen veya d›ﬂar›dan
gelen resmi, ticari ve di¤er belgelerin
ilgili kiﬂilere zaman›nda ulaﬂt›r›lmas›,
onaylat›lmas›, duyurular›n iletilmesi,
belgelerin arﬂivlenmesi ve gerekti¤inde
bunlara k›sa zamanda eriﬂilmesi bir
hayli zaman al›r. Bu durum gecikmelere,
ka¤›t, zaman ve yer israf›na neden olur.
Bunun yan›s›ra, ço¤u zaman bütün belgelerin ayr› fiziksel kopyalar›n›n bulundurulmas› imkansiz
oldu¤undan herhangi bir
felaket veya istismar sonucu
belgeleri kaybetme riski de
mevcuttur. Say›sal bilgi
depolama, iﬂleme ve iletme
teknolojilerinin geliﬂmesi ve
ucuzlamas› ile belgelerin
say›sal ortamlara taﬂ›nmas›
art›k birçok kurum için
kaç›n›lmaz hale gelmiﬂ
bulunuyor. Ancak güvenlik
kayg›lar›n›n ve bürokratik
zorunluluklar›n da karﬂ›lanmas› gerekiyor.
Intranet uzerinden kurum içi belge
arﬂivlenmesi, dolaﬂ›m› ve kiﬂileraras›
iletiﬂim güvenli ve ekonomik bir ﬂekilde
sa¤lanabiliyor. Böyle bir sistemin temel
ad›mlar› ﬂunlardan oluﬂuyor:
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*Fiziksel belgelerin say›sal ortama
taﬂ›nmas›,
*Belgelerin otomatik arﬂivlenmesi yani
etkin bir indeksleme mekan›zmas›n›n
kurulmas›,
*Belgelerin güvenlik kriterlerinin
oluﬂturulmas›,

*Ortak çal›ﬂma ve haberleﬂme için mesaj
mekanizmalar›n›n oluﬂturulmas›.
Söz konusu ortam›n haz›rlanmas› ve
iﬂlerlik kazand›r›lmas› ise ﬂu aﬂamalardan geçilerek oluﬂturulabilmektedir.
Belgeler taray›c›lar vas›tas›yla digital
hale getirilir. Belgeler kullan›m amac›na
göre istenirse üzerinde çal›ﬂ›labilecek
istenirse de üzerinde herhangi bir
de¤iﬂikli¤e izin verilmeyecek ﬂekle
getirilebilir. Örne¤in resmi belgelerin
oldu¤u ﬂekilde saklanmas› gibi.

‹ndeksleme iﬂlemi geliﬂtirilecek bir
yaz›l›mla otomatik olarak yap›l›r.
Otomatik indeksleme sonucu ortaya
ç›kabilecek hatal› kategorilendirmelerin
de göz önüne al›nmas› ve gerekti¤inde
manual olarak müdahele edilmesi
gerekir.
Kullan›c›lara belgelere eriﬂim için bir
tak›m kurallar›n getirilmesi gerekir.
Kullan›c› baz›nda belgelere okuma,
yazma baz›nda eriﬂim hakk›
verilir.
Mesajlaﬂma sayesinde belge paylaﬂ›m›

ve ortak çal›ﬂma imkan› sa¤lanabilir.
Mesajlar›n sunucu üzerinde tutularak,
kullan›c›lar›n disklerinde yer tasarrufu
sa¤lanabilir ve ayr›ca mesaj gönderiminin inkar edilmesi gibi hallerin de
önüne geçilmesi sa¤lanabilir. Mesaj, tek
kiﬂiye ya da birden fazla kiﬂiye gönderilebilir. Birden fazla kiﬂiye gönderim için
kullan›c›lara grup tan›mlama hakk› verilebilir. Mesaj gönderiminde istenildi¤i
takdirde belge eklemesi de yap›labilir.
Mesaj›n karﬂ› taraf taraf›ndan okunup
okunmad›¤› bilgisi, göndericiye otomatik
olarak bildirilebilir.
Belge formatlar› haz›rlanarak
iﬂleyiﬂin h›zland›r›lmas› sa¤lanabilir. ‹ﬂ ak›ﬂ› daha önceden
belirli olan iﬂler için otomatik
bir iﬂ ak›ﬂ ﬂemas› oluﬂturulabilir ve bu iﬂ ak›ﬂ ﬂemas›nda
belge dolaﬂ›m› tamamen
otomatikleﬂtirilerek zaman ve
insan gücünden tasarruf sa¤lanabilir.
Bütün bu aﬂamalardaki
haz›rl›klar›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde
yap›lmas› ve intranet üzerinden
bilgi arﬂivlenmesi ve
dolaﬂ›m›n›n hayata geçirilmesinin
sa¤lanmas› sadece yo¤un bir k›rtasiyecili¤in önüne geçmekle kalmayacak hiç
ﬂüphesiz ki. Zamandan ve bu tarz iﬂler
için gereksiz bir ﬂekilde fazladan personal kullan›m›n›n önüne geçildi¤i gibi
iﬂlerin daha düzenli ve h›zl› bir ama bir
ﬂekilde yerine getirilmesine de olanak
sa¤layacak.
Ama daha da önemlisi her türlü arﬂive
gerekti¤i hallerde do¤rudan ulaﬂ›lmas›
bu uygulaman›n tart›ﬂmas›z bir ﬂekilde
en önemli getirisi olacak.
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Ç‹ND‹STAN
Evet, yanl›ﬂ okumad›n›z. Çin ve Hindistan kelimelerinin bileﬂiminden oluﬂan bu isim ekonomik
performanslar›yla son y›llarda tüm dikkatleri üzerlerine çeken iki ülkenin ﬂimdilerde yürürlü¤e
koyduklar› iﬂbirli¤ini tan›ml›yor. Ya da yeni bir süper gücü.
ünyadaki mevcut insanlar›n üçte
ikisi Çin ile Hindistan'da yaﬂ›yor. Bu
iki ülke sahip olduklar› devasa ve
ayn› oranda ucuz iﬂgücünün
yan›s›ra co¤rafyalar›n›n büyükülü¤üyle
paralel olarak önemli do¤al kaynaklara da
sahip bulunuyorlar. Zengin kültürleri, göz
kamaﬂt›ran tarihi geçmiﬂleri bu iki ülkenin
art›lar›n› oluﬂturuyor. Pek çok dilin
konuﬂuldu¤u, farkl› pek çok etnik grubun
yaﬂad›¤›, pek çok dinin ve mezhebin içiçe
oldu¤u bu iki ülkenin milli gelir ve bunun
da¤›l›m›ndaki durumlar› ise, o kadar da
parlak de¤il. Hatta bu iki ülkede belli
kesimler ve bölgelerdeki insanlar›n durumu
baz al›n›rsa sefalet diz boyu bile denilebilir.
Ancak bu karmaﬂ›k ve bir o kadar da kaotik
görünüm veren manzaraya ra¤men söz
konusu ülkelerin son y›llardaki ekonomik
performans› ve bunun sonucunda geldikleri
nokta göz ard› edilebilecek cinsten de¤il
do¤rusu. Çin, son y›llarda serbest ticaret
ortam›n›n sa¤lad›¤› avantajlardan da
yararlanarak tüm dünyada üretimini yapt›¤›
maliyeti ve dolay›s›yla fiyat› düﬂük
mallar›yla ad›ndan s›kça söz ettiriyor.
Buna karﬂ›n yüzy›llard›r fakirli¤in sembolü
olarak görülen
Hindistan'sa son y›llarda
özellikle biliﬂim
teknolojisi alan›nda
insana yapt›¤› yat›r›mla
göze batar oldu. Ancak
Hindistan'›n yükseliﬂi
sadece bununla da s›n›rl›
de¤il elbette. Dünya çelik
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endüstrsinin devlerinden biri
durumundaki Mittal Hintli bir
firma. Her ne kadar Mittal
firmas› Londra'dan yönetiliyor
ve hisselerinin bir k›sm›
Amerikal›lar›n elinde bulunuyor
olsa da, o sonuçta Hintli ama o
oranda da küresel bir iﬂletme.
Belki de Hintlilerin oyunu
kural›na göre oynamakta
olduklar›n›n en güzel ispat›
Mittal.
Son y›llarda Hintli
iﬂadamlar›n›n benzer büyük
kuruluﬂlara para yat›rd›klar› ve
bu sayede hem Hindistan ekonomisine ciddi
katk› sa¤lad›klar›, hem de küresel ekonomi
alan›nda söz sahibi olduklar› görülüyor.

Çin ile Hindistan birliktelik
oluﬂturursa....
Peki küresel ölçekte ekonomi oyununu
kural›na göre oynayan ve giderek etkinlik
sahalar›n› geniﬂleten bu iki ülke bir araya
gelir veya ortak hareket etme karar›
verirlerse ne olur? Bunun en kestirme
cevab› tam anlam›yla bir dev olurlar
ﬂeklinde verilse herhalde
abart›l› olmayacakt›r. Nas›l m›?
Bu iki ülke henüz yat›r›mlar›n›n
büyük bir k›sm›n› yabanc›
sermaye sayesinde
yapabiliyorlar. Yapt›klar›
üretim de henüz boyutlar›
itibar›yla geliﬂmiﬂ ekonomileri
rahats›z edecek konumda de¤il.

Ancak Üçlü Bo¤az baraj›n›n inﬂaat›nda
kullan›lacak olan 700 MW'lik dev türbinleri
üretecek bir firma, General Motors hariç
tututursa dünya üzerinde yok. Onunda
üretmek için belirli bir zamana ve daha da
önemlisi uygun büyüklükte tesise ihtiyac›
var.
‹ﬂte tam da bu noktada Çin tüm dünyadaki
kurulu türbinlerin yüzde 60'›na denk gelen
bu proje için teknoloji transferine giriﬂerek
iﬂe baﬂl›yor. Sonras›n› Hintli biliﬂimciler ile
Çin'li mühendisler getiriyor. Hem de çok k›sa
bir zamanda ve çok düﬂük maliyetle.
Benzer bir durum Çin'in 150 A›rbus uçak
al›m› için üretici firma ile yapt›¤› anlaﬂmada
da ortaya ç›k›yor. Montaj›n bir k›sm›n›n
Çin'de yap›lmas›, muhtemelen önümüzdeki
on y›l içinde Çin mal› ucuz uçaklar›n
üretilmesinin yolunu açacak. T›pk›
Hintlilerin biliﬂim teknolojisi alan›nda önce
taﬂeron olarak baﬂlay›p, ard›ndan bu iﬂte
söz sahibi olmalar› örne¤indeki gibi.

SYK Bülten

