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DÜNYA YEN‹DEN fiEK‹LLEN‹RKEN...
Asl›nda en zor fley bizzat içinde yaflarken olaylar› de¤erlendirmek ve o de¤erlendirmenin

sonuçlar›ndan hareketle ileriye yönelik bir projeksiyon yapabilmektir. Çünkü insanlar›n içinden

geçtikleri süreci tüm yönleriyle alg›lamalar› ve de¤erlendirmeleri san›ld›¤› kadar kolay de¤ildir.

Hatta yüzlerce y›l önce yaflanm›fl olaylara bakarken bile, olan biteni tam olarak anlaman›n ve

kesin bir hükme varman›n zorlu¤u ortadayken, yaflan›lan zaman›n kesin bir tasvirini

yapabilmenin hiç de kolay olmad›¤› aflikard›r. Böylesi bir de¤erlendirmeyi yaparak söze

girmemizin nedeni, son y›llarda yaflad›klar›m›z›n ve buradan hareketle yaflayacaklar›m›z›n tarihin

önemli dönemeçlerinden birisinde bulundu¤umuza aç›kça iflaret ediyor olmas›ndan

kaynaklan›yor. 

E¤er bu de¤erlendirmeleri somutlaflt›rmak gerekirse, ilk önemli geliflme Berlin Duvar›’n›n ortadan

kalkmas›yd›. Sonra Irak’›n Kuveyt’i iflgali ile bafllayan "Körfez Savafl›". Arkas›ndan da birbirini

izleyen olaylar ve geliflmeler. 11 Eylül olaylar›, Afganistan ve Irak Savafl›. ‹ran ile Amerika

aras›ndaki nükleer kriz. Ve nihayet Ortado¤u’da Filistin ve Lübnan’da yaflananlar. Bu arada artan

petrol fiyatlar›, güvenlik gerekçesiyle zorlaflan uluslararas› yolculuklar, ABD’nin faizleri

yükseltmesiyle bir anda savrulan geliflmekte olan ülke piyasalar›. K›sacas› de¤il orta vadeli

gelece¤i okuyabilmek, yak›n vadeye yönelik bir ç›kar›mda bile bulunman›n zorlaflt›¤› bir süreç.

Bir baflka flekilde ifade etmek gerekirse, istikrar denilen kavram›n ortadan kalkt›¤› bir zaman

dilimi…

Kimi siyaset bilimcilere göre bütün bunlar tarihin belirli döngüler dahilinde kendisini

tekrarlamas›ndan kaynaklan›yor. Geçmiflte kesin bir sonuca ba¤lanamayan olaylar›n, ayn›

koflullar ortaya ç›kt›¤›nda nüksetmesi de kaç›n›lmaz görünüyor. Bu yüzden de o meflhur deyimde

oldu¤u gibi, tarih bir müddet sonra tekerrür ediyor. Bu sebebe istinaden de, baz› toplumlar›n ve

ülkelerin dönüp dolafl›p ayn› sorunlar ile karfl›laflmas› da deyim yerinde ise adeta kaç›n›lmaz bir

kader. Elbette böylesi bir de¤erlendirme, kimi siyaset bilimciler taraf›ndan gerçekçi bulunmay›p

ciddiye bile al›nm›yor.

Bütün bu karmafl›k ve a¤›r sorunlar›n Türkiye’yi de etkisi alt›na almas›ysa kaç›n›lmazd›. O yüzden

de, her fleyden önce bilgiye ve sa¤lam araflt›rmalara dayanan stratejilerin belirlenmesi, hamle

üstünlü¤ü kaybedilmeksizin giriflimde bulunulmas›, maceraya kap›lmaks›z›n inisiyatifin elde

tutulmas› gerekiyor. Elbette ekonominin k›r›lganl›klardan uzak bir yap›ya kavuflturulmufl olmas›,

siyasal istikrar›n bozulmas›na f›rsat verecek giriflimlerden de kaç›n›lmas› gerekiyor. Ama hiç

flüphesiz ki, en mühimi ve önemlisi içinden geçip giderken yaflanan olaylar› alg›lay›p

de¤erlendirecek bir entelektüel derinli¤e mutlaka sahip olmak. 

Olaylar ister tarihsel bir döngü etraf›nda geliflsin, isterse birbirinden ba¤›ms›z koflullarda

flekillensin, bir fleyin hiç de¤iflmedi¤i de çok bariz bir flekilde görünüyor: Geliflmeleri önceden

okuman›n ve okuduklar›na göre do¤ru politikalar› gelifltirmenin zorunlulu¤u. Özellikle de,

dünyan›n yeniden biçimlendirildi¤i bu co¤rafyada…
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70’li y›llara kadar gazetelerin sayfalar›nda ekonomi için özel
olarak bir yer ay›rd›klar› görülmüfl fley de¤ildi. Ekonomiyi
ilgilendiren bir haber oldu¤u takdirse, o haberin kamuoyunda
uyand›raca¤› ilgi ve alaka ile ba¤lant›l› olarak uygun sayfa ve
sütun seçilir, haber oradan okuyucuya servis edilirdi. 
Zaten bu y›llarda ekonomi haberi kavram›ndan anlafl›lan ya bütçe
yasas› ile ilgili bir haber oluyordu ya da memur maafl katsay›s› ile
ilgili geliflmeler. Bunun ötesinde belki zam haberleri veya
herhangi bir mal›n piyasadaki yoklu¤una yönelik haberlerde
ekonomik haber kontenjan›ndan sayfalara giriyordu. Bir baflka
deyiflle ekonomi ile ilgimiz ne boyuttaysa, ekonomi haberlerinin
gündemimize girifli de o boyutta oluyordu. Henüz d›fla aç›lmam›fl,
dünya ile entegre olmam›fl bir ekonominin do¤al yans›malar›yd›
bütün bunlar.
80’li y›llar ise Türkiye’nin bir flekilde d›fla aç›lmaya bafllad›¤›,
kabu¤unu k›rmaya yöneldi¤i y›llar oldu. Do¤ald›r ki, ekonomi
literatürümüz de bu ba¤lamda de¤iflmeye ve geliflmeye bafllad›.
Art›k para ve döviz ile ilgili geliflmeler s›radan vatandafl› da
ilgilendirir olmufltu. ‹fladamlar›n›n gündemine kambiyo, ithalat,
ihracat gibi kavramlar dahil olmufltu. Yabanc› sermaye
emperyalizmin beflinci kolu olarak görülmekten ç›km›flt›. Faiz ise
bir yat›r›m enstrüman› haline gelmiflti. En mühimi de Borsa gibi
kurumsal yap›lar günlük yaflam›m›za girmiflti.
Bu de¤iflimin do¤al bir yans›mas› olarak da, günlük gazetelerin
art›k ekonomi sayfalar› haz›rlamaya ve bu sayfalar› idare etmek

için uzman ekonomistleri
kadrolar›na dahil etmeye
bafllad›klar› görülecekti.
Ekonomi dünyam›z büyüyüp
gelifltikçe, medyam›zda da
ekonomi daha genifl flekilde
yer al›r olmufltu. 90’l›

GÜNCEL

y›llarda AB ile bafllayan entegrasyon süreci ve ekonominin
do¤rudan d›fl dünyadaki parametrelere ba¤l› olarak yürümeye
bafllamas›, ekonomiye yönelik ilgimizin çeflitlenerek artmas›na
neden olacakt›. 
Bu y›llar, art›k televizyonlarda da, ekonomi ile ilgili programlar›n
yap›lmaya baflland›¤›, güncel ekonomik haberlerin ilgilisine
an›nda sunulmaya baflland›¤› bir dönem haline geldi. Nitekim bu
geliflmenin bir baflka yans›mas› ekonomi dergilerinin birer ikifler
piyasada görünmeleriydi. Okuyucu art›k sadece güncel geliflmeleri
ve haberleri de¤il daha kapsaml› analizler eflli¤inde ekonomi
dünyas›n›n arka plan›n› da ö¤renmek istiyordu. Bu süreçte
dergiler üstlendikleri misyon ile, deyim yerinde ise ay›n karanl›k
yüzeyine ›fl›k tuttular. 
2000’li y›llara gelindi¤indeyse, bütün bunlar› da aflan bir baflka
geliflme yaflanacakt›. Günlük ekonomi gazeteleri piyasaya ç›kmaya
bafll›yordu. Art›k güncel geliflmeler, her türlü analiz ve
geliflmelerin perde arkas›na ›fl›k tutan yorum ve
de¤erlendirmelerin hepsi bir arada, hem de günlük olarak
okuyucuya sunuluyordu. Elbette bütün bunlar›n üstüne bir de
hayat›m›za büyük bir h›zla giren internet ve sms gibi kavramlar›
da ekledi¤inizde, her alanda oldu¤u gibi ekonomi habercili¤i
konusunda da geçmifl y›llara göre mukayese kabul etmeyecek bir
boyutta aflama yapt›¤›m›z görülecektir. 
Buradan sonraki süreçte neler olaca¤›n› elbette hep birlikte
görece¤iz. Ama teknoloji gelifltikçe ve ekonomi hayat›m›zda
belirleyici konumunu geliflerek sürdürdükçe, ekonomi
habercili¤inin de aflama yapmaya devam edece¤i ve daha önce hiç
akl›m›za gelmeyen yenilikler ile karfl›m›za ç›kaca¤› flimdiden
görülüyor. Haz›rl›kl› olmakta fayda var!  

EKONOM‹ SAYFALARINDAN
EKONOM‹ GAZETELER‹NE
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BTB, bir gerçek veya tüzel kiflinin yaz›l›
talebi üzerine, Gümrük Müsteflarl›¤›
Gümrükler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
verilen ve eflyan›n Türk Gümrük Tarife
Cetveli’nde s›n›fland›r›lmas›na iliflkin
idari bir karard›r. Bu karar› ald›rabil-
mek için Ba¤lay›c› Tarife bilgisi müraca-
at formu ile baflvurulmas› gerekmekte-
dir. Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi Baflvuru For-
mu Ankara’da Gümrük Vakf›’ndan, taflra-
da ise Baflmüdürlüklerden temin edile-
bilir. Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi baflvurusu,
Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi Baflvuru Formu
ile Gümrük ve Muhafaza Baflmüdürlük-
leri vas›tas›yla Gümrük Müsteflarl›¤›
Gümrükler Genel Müdürlü¤ü’ne yap›l›r.
Burada önemli olan husus, Ba¤lay›c› Ta-
rife Bilgisi için direkt olarak Gümrükler
Genel Müdürlü¤ü’ne de¤il, ilk önce her-
hangi bir Gümrük ve Muhafaza Baflmü-
dürlü¤ü’ne baflvurulmas› zorunlulu¤u-
dur. Müracaat esnas›nda müracaat› ya-
pan gerçek veya tüzel kiflili¤in, afla¤›-
daki bilgi ve belgeleri tamamlamas› ge-
rekmektedir.

a) Hak sahibinin ad› ve adresi, 
b) Baflvuran kiflinin hak sahibi olmama-
s› durumunda baflvuran›n ad› ve adresi, 
c) Baflvuru sahibi taraf›ndan öngörülen
s›n›fland›rma, 
d) Eflyan›n, Türk Gümrük Tarife Cetve-
li’ndeki yerinin belirlenmesini sa¤laya-
cak ayr›nt›l› tan›m›, 
e) S›n›fland›rman›n eflyan›n bileflimine
ba¤l› olmas› durumunda eflyan›n ve bu
bileflimin belirlenebilmesi için kullan›-
labilecek tahlil metotlar› ile üretici fir-
ma veya uluslararas› bir gözetim flirke-
ti taraf›ndan verilen analiz sertifikas›, 
f) Eflyan›n Türk Gümrük Tarife Cetve-
li’ndeki yerinin do¤ru flekilde saptan-
mas›nda gümrük idaresine yard›mc›
olacak eflyaya ait numuneler; foto¤raf-
lar; planlar; krokiler ya da mevcut di¤er

belgeler (yabanc› dilde bas›lm›fl olanla-
r›n›n yeminli tercüme bürolar›nca onayl›
tercümeleri), 
g) Eflyan›n ithalat› ya da ihracat›n›n fi-
ilen tasarland›¤›n› tevsik edici belgeler
(proforma fatura, eflyan›n al›m› veya sa-
t›m› üstüne ba¤lay›c› sözleflme vb.), 
h) Gümrük idaresince Ba¤lay›c› Tarife
Bilgisi verilmesi için ek bilgi ve belgeye
ihtiyaç duyuldu¤unda ek bilgi ve belge-
nin verilece¤ine dair taahhüt, 
i) Gizli tutulmas› istenilen hususlar var-
sa, bunlara iliflkin bilgi. 

Ba¤lay›c› tarife bilgisi hak sahibine
mümkün olan en k›sa zamanda Tebli¤
ekinde yer alan (EK- 2) formun hak sahi-
bi nüshas› ile bildirilir. Bu formda gizlilik
esas›na göre verildi¤i kabul edilen hu-
suslar ve verilen BTB’ye karfl› Gümrük
Kanunu’nun 242. maddesi hükümleri (‹ti-
raz) çerçevesinde itiraz yolunun aç›k ol-
du¤u belirtilir.
Ba¤lay›c› tarife bilgisinin, baflvuru al›n-
d›ktan sonra 30 gün içinde baflvuru sahi-
bine bildirilmesi mümkün olmad›¤› tak-

dirde, gümrük idaresi bu sürenin biti-
minden önce, gecikmenin nedenini aç›k-
layarak, bilginin verilmesi için gerekli
gördü¤ü ek süreyi belirtir.
Mükellefin müracaat›ndan sonra yap›lan
incelemeler sonucunda verilen Gümrük
Tarife s›n›fland›r›lmas›ndan sadece hak
sahibi faydalanabilir. Ba¤lay›c› Tarife
Bilgisi, gümrük idarelerini hak sahibine
karfl› sadece eflyan›n tarife pozisyonu
konusunda ve yaln›zca bilginin verildi¤i
tarihten sonra tamamlanacak gümrük
ifllemlerine konu olan eflya için ba¤lar.
Bunun için bilgi alan kiflinin gümrük ifl-
lemleri s›ras›nda beyan edilen eflya ile
verilen bilgide tan›mlanan eflya aras›n-
da her bak›mdan uygunluk bulundu¤unu
kan›tlamas› zorunludur. Ba¤lay›c› Tarife
Bilgisi verilifl tarihinden itibaren 6 y›l
geçerlidir.
Talep edenin verdi¤i yanl›fl ve eksik bil-
giye dayanan Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi ip-
tal edilir. ‹ptal, iptal karar›n›n verildi¤i
tarihten itibaren hüküm ifade eder. Bir
de Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi’nin geçerlili-
¤ini yitirdi¤i durumlar vard›r. Bunlar da

Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi (BTB)
Haydar Belge / Operasyon Yönetmeni
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n› olmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.
Ba¤lay›c› tarife bilgisinde dikkat edil-
mesi gereken en önemli husus, ayn›
mahreçten, ayn› firmadan ve ayn› mal-
zemenin Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi alma-
m›fl kifliler taraf›ndan ithal edilmesi du-
rumunda; Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi alm›fl
kiflilerin Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi ba¤la-
y›c› olmayaca¤›ndan cezai hükümler
uygulanabilir.
Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi almak isteyen
kifliler veya kurulufllar, malzemeleri
mahreç ülkesinden gelmeden proforma
fatura ve bir adet numune ile müracaat
ederlerse vakit kayb›ndan tasarruf et-
mifl olurlar. 
Daha önceden ‹thalatç› Firmalar tara-
f›ndan al›nm›fl Ba¤lay›c› Tarife Bilgile-
ri’ne Müsteflarl›¤›m›za ait www.gum-
ruk.gov.tr adresi alt›nda IV-BA⁄LAYICI
TAR‹FE B‹LG‹S‹ ikonlar› seçilmek sure-
tiyle ulaflmak mümkündür. Ancak, bura-
dan sadece eflyan›n s›n›fland›r›ld›¤›
GT‹P, eflyan›n tan›m›, Ba¤lay›c› Tarife
Bilgisi’nin referans numaras› ve efl-
yan›n resmine ulafl›lmas› mümkün
bulunmaktad›r.

de yer alan tarife pozisyonlar›, ülkemiz
aç›s›ndan herhangi bir ba¤lay›c›l›¤a
sahip olmamakla birlikte, söz konusu
belgeler muhteviyat› eflyan›n tarife po-
zisyonunun tespiti esnas›nda yol gös-
terici olarak kullan›lmaktad›r. Türki-
ye’nin de taraf oldu¤u Armonize Mal Ta-
n›m› ve eflya kodlanmas›na iliflkin ulus-
lararas› sözleflmeyi kullanan tüm ülke-
lerde tarife pozisyonlar›n›n ilk 6 hane-
sinin, AB üyesi ülkelerde ise eflyan›n
tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin ay-

k›saca afla¤›da belirtilmifltir:
a) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde de¤i-
fliklik yap›lmas› ve verilen bilginin söz
konusu de¤ifliklikle getirilen hükümlere
uymamas›, 
b) Dünya Gümrük Örgütü’nün uymakla
yükümlü bulundu¤umuz nomanklatür,
izahname ve tarife pozisyonlar›na ilifl-
kin kararlar›ndaki bir de¤iflikli¤e uyma-
mas›, 
c) Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi’nin iptal edil-
di¤inin veya de¤ifltirildi¤inin, bilgi veri-
len kifliye tebli¤ edilmesi durumlar›nda
geçerlili¤ini yitirir. 
Yanl›fl veya eksik belge ve bilgiye da-
yanmas› d›fl›ndaki nedenlerle geçerlili-
¤ini yitiren Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi’nin
hak sahibi, söz konusu bilgiye dayana-
rak ve bu bilginin geçerlili¤ini yitirme-
sinden önce ilgili eflyan›n al›m› veya sa-
t›m› üstüne ba¤lay›c› sözleflmeler yapt›-
¤›n› kan›tlad›¤› takdirde, geçerlili¤ini
yitiren tarife bilgisini, geçerlili¤in sona
erdi¤i tarihten itibaren 6 ayl›k süre bo-
yunca kullanabilir. Gümrük ifllemleri s›-
ras›nda söz konusu ürünler için bir itha-
lat, ihracat ya da ön izin belgesinin
gümrük idaresine ibraz edilmesi halin-
de, bu belgenin geçerlilik süresi esas
al›n›r.
AB üyesi ülkeler ile 3. ülkelerin kullan-
d›¤› tarife pozisyonlar›n›n (fatura, tafl›-
ma belgesi vb. belgeler üzerinde yer
alan) ülkemiz aç›s›ndan herhangi bir
ba¤lay›c›l›¤› yoktur. Bu belgeler üzerin-

AB üyesi ülkeler ile 3. ülkelerin kulland›¤› tarife
pozisyonlar›n›n (fatura, tafl›ma belgesi vb. belgeler üzerinde
yer alan) ülkemiz aç›s›ndan herhangi bir ba¤lay›c›l›¤› yoktur. 



TAR‹HTEN

30 A⁄USTOS’DAN 
29 EK‹M’E TÜRK‹YE

Milli Mücadele Mustafa Kemal ve ona inanm›fl bir grup idealist
insan›n çabalar›yla bafllam›flt›.

Milli mücadele meflalesinin ilk k›v›lc›m› 19 May›s 1919 günü Mustafa
Kemal’in oldukça zor koflullar alt›nda ad›m att›¤› Samsun’da
çak›lm›flt›. Onu izleyen günlerde ise Erzurum ve Sivas Kongreleri
yap›lm›fl; ard›ndan da 23 Nisan 1920 tarihinde ba¤›ms›zl›¤a do¤ru
giden yoldaki ilk büyük geliflme olarak TBMM aç›lm›flt›. 

Bu geliflmeyi takip eden günlerde bin bir zorlukla bir araya getirilen
maddi ve manevi imkanlarla Anadolu’da yeni bir ordu oluflturuldu.
‹nönü Savafllar› bu zorlu mücadele sürecinin bafllang›c› olacakt›. 



TAR‹HTEN

Art›k topla tüfekle sürdürülen savafl bitmifl, s›ra ülkenin
iktisadi, sosyal ve kültürel anlamdaki savafl›m›na gelmiflti.
Bu sürece damgas›n› vuracak olan en önemli geliflme
reformlar olacak, Türkiye adeta yeni bafltan tasarlanacakt›. 
Heyecan tüm ülkeyi sarm›flt›. Millet mektepleri yeni
harflerle okumay› ö¤renmek isteyenlerle dolup tafl›yordu. 

Ayn› günlerde tüm ülke çap›nda milli bir kalk›nma
mücadelesi de bafllat›lm›flt›. Geri kalm›fll›ktan kurtulmak,
geliflmifl ve kendi kendisine yeterli bir ülke olmak için,
deyim yerinde ise seferberlik ilan edilecekti. 

30 A¤ustos, bu süreçteki en önemli dönüm noktalar›ndan biriydi. Büyük
Taarruz ile bafllayan harekat›n son noktas› ise, alevler içindeki ‹zmir’de 9
Eylül 1922 günü konulacakt›.

Ve 29 Ekim 1923 günü TBMM’ndeki oturumda tarihi bir karar al›nacakt›.
Dönemin gazetelerinin verdikleri habere göre, Türkiye Devleti’nin yönetim
fleklini cumhuriyet olarak belirlenirken, Gazi Mustafa Kemal de ittifakla
Reisicumhur olarak seçilmiflti.

Bütün bu u¤rafl›lar›n sonucu, Mustafa Kemal
Atatürk’ün flu veciz ifadelerinde kendisini bulacakt›:
"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacakt›r"



SEKTÖR

‹
‹nsanl›¤›n dünya üzerinde varolageldi¤i günden bu yana en
önemli ihtiyaçlar›ndan biri de, enerji olmufltur. Özellikle de, sa-
nayileflmenin h›zlanmas›yla bafllayan endüstri devrimi ve kent-
leflme, enerjiye duyulan ihtiyac› daha da art›rm›flt›r. Hatta gü-
nümüz ekonomilerinin sürekli büyüme trendi içinde olmas› ve
dünya nüfusunun art›fl›, enerjiye olan ihtiyac› art›rd›¤› gibi ye-
ni enerji kaynaklar›n›n bulunmas›n› da zaruri hale getirmifltir.
Bu ba¤lamda do¤algaz son dönemlerde kullan›m› giderek artan
yeni bir enerji kayna¤› olarak belirmifltir. Bu art›flta hiç flüphe-
siz ki, do¤algaz›n mevcut enerji kaynaklar› içinde çevreye en az
zarar vereni olmas› önemli rol oynamaktad›r.
Tüketimi h›zla art›fl gösteren do¤algaz›n dünya enerji kaynakla-
r› içindeki pay› da sürekli büyümek-
tedir. 2020 y›l›na de¤in do¤algaz
tüketiminin 167 trilyon kübik feet’e
(4.72 trilyon m3) ulaflmas› beklen-
mektedir. (1 kübik feet = 28,137 cm3

/ 1 m3 = 35,314 kübik feet). 1980 y›-
l›nda 53 trilyon kübik feet seviye-
sinde seyreden do¤algaz tüketimi-
nin 1997 y›l›nda 82 trilyon kübik fe-
et’e varm›fl olmas› art›fl›n boyutunu göstermesi aç›s›ndan dik-
kat çekici. 
Dünyada do¤algaz talebi Ortado¤u ve Afrika d›fl›ndaki tün k›ta-
larda h›zla artmaktad›r. Önümüzdeki dönemde, bilhassa arala-
r›nda Türkiye’nin de yer ald›¤› geliflmekte olan ülkelerde, do¤al-
gaza olan talebin artmaya devam edece¤i tahmin edilmektedir.
Do¤algaz tüketiminin en önemli art›fl gösterdi¤i alanlardan bir
tanesi de, elektrik üretimidir. 2020 y›l›na kadar elektrik enerji-
si üretimi için kullan›lan do¤algaz›n toplam tüketimdeki pay›n›n
yüzde 33’ler düzeyine ç›kmas› beklenmektedir. 
Dünyadaki do¤algaz rezervlerinde son yirmi y›lda %100 art›fl
yaflanm›flt›r. Bu rezerv art›fllar› özellikle Rusya Federasyonu,

Temiz, yeni ve stratejik

DO⁄ALGAZ

Ortado¤u, Orta ve Güney Amerika ile Asya Pasifik bölgesinde ol-
mufltur. 2000 y›l› itibar›yla dünyadaki do¤algaz rezervinin 5.146
trilyon kübik feet (145.7 trilyon m3) oldu¤u tahmin edilmektedir.
Do¤algaz kaynaklar›n›n bölgesel da¤›l›m›na bak›ld›¤›ndaysa,
Rusya Federasyonu, ‹ran ve Katar’›n ilk üç s›ray›  paylaflt›klar›
görülmektedir. Do¤algaz kaynaklar› ile ilgili olarak dikkat çeken
bir nokta da, söz konusu kaynaklar›n petrolden farkl› olarak da-
ha genifl bir co¤rafyaya yay›lm›fl olmas›d›r. Bu ba¤lamda dünya
petrol rezervlerinin yüzde 65’ine sahip olan sahip olan Ortado-
¤u’nun do¤algaz kaynaklar›n›nsa yüzde 34’üne sahip oldu¤u gö-
rülmektedir.
Büyük do¤algaz kaynaklar›na sahip bulunan Rusya Federasyonu
flu an itibar›yla dünyan›n önde gelen do¤algaz ihracatç›lar›ndan
birisi durumundad›r. Avrupa, do¤algaz ihtiyac›n›n 1/3’ü Rus-
ya’dan sa¤lamaktad›r. Japonya ise dünyadaki en büyük s›v› do-
¤algaz ithalatç›s› durumundad›r. Ortado¤u ve Arap ülkelerinde
ise tüketim dünyan›n di¤er bölgelerine göre oldukça düflük dü-
zeyde seyretmektedir.
Türkiye’ye gelindi¤iyse, üretimin 20 milyon kübik feet (566 mil-

yon m3) oldu¤u ve bunun 14 ayr› hav-
zadan elde edildi¤i görülmektedir.
Buna karfl›n tüketim ise, 370 milyar
kübik feet’tir (10.5 milyar m3). 2010
y›l›nda ihtiyac›n 55 milyar m3’e var-
mas› beklenmektedir. Do¤algaz’›n bi-
rincil kaynaklar içindeki pay› da sü-
rekli olarak artmaktad›r. Bu ba¤lam-
da 1995 y›l›nda %10 olan do¤algaz›n

pay›, 2005 y›l›nda %27’ye ç›km›flt›r. Bu do¤algaz›n %60’› elektrik
üretiminde, %21’i sanayide, %19’u ise konut ve hizmetlerde kul-
lan›lmaktad›r. Mavi Ak›m, Türkmenistan boru hatt›, ‹ran boru hat-
t› gibi projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye’nin do¤al-
gaz sa¤lad›¤› kaynaklar çeflitlenece¤i gibi, ayn› zamanda y›ll›k
tüketim kapasitesi de 75 milyar m3 seviyelerine ç›kacakt›r.
Do¤algaz yeni ve temiz bir enerji kayna¤› olarak hayat›m›zda her
geçen kendisine daha fazla yer edinmekte. Bu da, do¤ald›r ki,
yaflam biçimimizden, kentleflme politikalar›m›za de¤in bir çok
alan› etkilemektedir. Ama en önemlisi de, enerji politikalar›m›z›
gözden geçirmemizi ve de¤iflen koflullara göre yeniden yap›lan-
d›rmam›z› gerektirmektedir. 

Dünyadaki do¤algaz rezervlerinde
son yirmi y›lda %100 art›fl
yaflanm›flt›r. Bu rezerv art›fllar›
özellikle Rusya Federasyonu,
Ortado¤u, Orta ve Güney Amerika ile
Asya Pasifik bölgesinde olmufltur.



G

‹fi  GEZ‹S‹

Genelde ne oldu¤u konusunda fikir
üretemedi¤imiz fleyler için kapal› kutu
ifadesini kullan›r›z. Portekiz ise bu
anlamda k›smen aç›lm›fl ancak hala bir çok
yönü ile tan›mad›¤›m›z bir ülke
konumunda. Bu durum sadece Portekiz’e
yönelik bilgilerimizdeki eksiklikle s›n›rl›
de¤il elbette. Bu ülke ile olan ticari
verilerimize bakt›¤›m›zda rakamlar›n da
son derece düflük düzeyde oldu¤unu
görüyoruz. Türkiye’nin 2004 y›l› itibar›yla
Portekiz’e olan ihracat›n›n 394 milyon
dolar, buna karfl›n ithalat›n›n da 237
milyon dolar olmas› bu konudaki
yetersizli¤i göstermesi aç›s›ndan dikkat
çekici. Türk-Portekiz ‹fl Konseyi ise 1991
y›l›nda kurulmufl. 
Ancak 2006 y›l›ndan itibaren iki ülke
aras›nda geliflen iliflkiler ve buna paralel
at›lan ad›mlar gelecek y›llarda bu
durumun de¤iflme ihtimalinin de yüksek
oldu¤unu ortaya koyuyor. THY ile Air
Portugal aras›nda yap›lan anlaflma
tafl›mac›l›k konusunda yeni bir ç›¤›r
açacak gibi görünüyor. Yap›lan anlaflma
gere¤i THY, Air Portugal’›n Orta Asya ve
Ortado¤u’ya gitmek isteyen yolcular›na

Tam aç›lmam›fl bir kutu

PORTEK‹Z
Kimlik Kart›
Baflkent: Lizbon
Yüzölçümü: 92.391 km2

Nüfus: 10.350.000
Para Birimi: Euro
GSY‹H: 107.2 milyar Amerikan Dolar›.
GSY‹H(Kifli Bafl›): 1.700 Amerikan
Dolar›.
Enflasyon (2004): 2,3

hizmet sunacak. Air Portugal de, Afrika
ülkeleri ile Latin Amerika’ya uçmak
isteyen Türklere hizmet verecek. Hem de
çok uygun fiyatlar ve koflullarla…
Bu durum sadece iki ülke aras›ndaki
ticaretin kapasitesini ve turistik
etkinlikleri art›rmakla kalmayacak; ayn›
zamanda Türk giriflimcilerin, dünyan›n
geliflmekte olan pazarlar›na ulaflmas›na
da imkan tan›yacak. 

Portekiz, ne al›r ne satar?
Portekiz AB üyesi olduktan sonra çok
h›zl› geliflme göstermifl bir ülke. Bu
ba¤lamda kimyasal maddeler, ka¤›t,
tekstil ürünleri, deri, flarap ve bal›k
ülkenin belli bafll› ihraç ürünleri.
Ülkenin ithalat›ndaki en önemli
kalemleri ise petrol, makine ve
tafl›mac›l›k teçhizat› oluflturuyor. 
Portekiz, Türkiye’ye kimyasal ürünler,
sentetik lifler, fiberoptik kablo,
minerallerden üretilen ya¤lar ihraç
ediyor. Türkiye’dense renkli televizyon,
tek kat iplik, bu¤day, tütün, pamuk,
polyester viskoz ve klinker ithal ediyor.

Giriflimciler ve yat›r›mc›lar›n Portekiz
hakk›nda daha detayl› bilgiye
ulaflabilmeleri için:
D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu deik.org.tr
Portekiz D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› icep.pt
Portekiz Maliye Bakanl›¤› Ekonomik
Araflt›rmalar Birimi dpeg.pt
Portekiz Sanayiciler ve Odalar Birli¤i aip.pt



EKO-MAGAZ‹N

4 Yap› Kredi ve Koçbank birlefliyor. Birleflme karar›n›n al›naca¤›
genel kurul 21 Eylül’de toplanacak.

4 Tüketicinin güveni azal›yor. Haziran 2006’da 92.17 olan
tüketici güven endeksi Temmuz’da 88.60’a geriledi.

4 Benzine alternatif olarak gelifltirilen Etanol’un araçlardaki
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› Brezilya ekonomisini olumlu yönde
etkiliyor. Brezilya’n›n enerji ithalat› ile ihracat› ilk kez bu y›l
dengelendi. 

4 PepsiCo’nun 2006 y›l›n›n ilk yar›s›ndaki kâr› yüzde 14’lük bir
art›flla 1.4 milyar dolara ulaflt›.

4 Dünya Kupas› bilgisayar sat›fllar›n› olumsuz etkiledi. Y›l›n ilk
çeyre¤inde yüzde 15 artan sat›fllar ikinci çeyrekte yüzde 7
geriledi. 

4 Hasankeyf ile ilgili tart›flmalar devam ediyor. Bir yanda enerji
ihtiyac› sürekli artan Türkiye gerçe¤inden bahsedilirken, öte
yanda sular alt›nda kalacak olan 313 kilometrekarelik alan ile
yerinden olacak 57 bin kiflinin durumu tart›fl›l›yor. 

TÜRK‹YE’DE VE DÜNYADA NELER OLUYOR?

n CEBIT Biliflim 
Uluslararas› Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Fuar›
TÜYAP / ‹stanbul 05.09.2006/10.09.2006

n 1. G›da ve G›da Teknolojileri Fuar›
Atatürk Kültür Merkezi / Ankara 07.09.2006/10.09.2006

n BURTar›m 2006 
4. Bursa Tar›m Hayvanc›l›k ve Tavukçuluk Fuar›
Fuar Merkezi / Bursa 13.09.2006/17.09.2006

n BOOT‹STANBUL
10. ‹stanbul Motorlu ve Yelkenli Araçlar, Ekipmanlar,
Aksesuarlar ve Su Sporlar› Fuar›
Ataköy Marina/‹stanbul 20.09.2006/24.09.2006

n K‹TAP 2006 
25. ‹stanbul Kitap Fuar›
TÜYAP / ‹stanbul 28.10.2006/05.11.2006

n ART‹ST 2006 
16. ‹stanbul Sanat Fuar›
TÜYAP / ‹stanbul 28.10.2006/05.11.2006

FUARLAR

4 Her 100 araçtan 18’inin sigortas›z oldu¤u ortaya ç›kt›.
Özellikle de, Manisa, fianl›urfa ve Yozgat gibi illerde araç
sahiplerinin Karayollar› Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sigortas›’n›
yapt›rmad›¤› tespit edildi. Sigorta yapt›rmayanlar›n oran› söz
konusu illerde yüzde 40 civar›nda.

4 Döviz kurunun buradan sonra nereye gidece¤i piyasalar›m
merak konusu oldu. May›s ay›nda 1.36’lar seviyesinden 1.80’lere
ç›kan Amerikan Dolar› kurunun, önümüzdeki günlerde yeniden
1.40’›n alt›na kadar inebilece¤i öngörülüyor.

4 Koç.Net taraf›ndan yap›lan
bir araflt›rma her iki internet
sunucusundan birinin tehdit
alt›nda oldu¤unu ortaya ç›kard›.
Ayr›ca her dört flirketten biri de
sanal sald›r› tehdidi alt›nda
bulunuyor.

4 Firmalar 2006 y›l›nda daha
karamsar. TOBB taraf›ndan
yapt›r›lan ankete göre geçen y›l
cirosu artan firma say›s›
azal›rken, cirosu azalan firma
say›s›nda ise art›fl yafland›.



tasarlanm›fl bir ofis, her anlamda daha ifllevsel oluyor. ‹fle göre
gelifltirilecek tasar›mlar ve uygulamalar, iflin ak›fl sürecine de
olumlu katk› yap›yor. T›pk› bir hukuk bürosunun s›cak bir
ortam› yans›tmas› ve iyi bir akusti¤e sahip olmas›n›n ifl
görüflmelerine yapt›¤› olumlu katk› gibi. 
Esneklik, çok ifllevlilik, kullan›mda kolayl›k ve rahatl›k, yap›lan
ifle uygunluk, güncellik ve teknoloji ile uyumluluk gibi özellikler
bu yeni tasar›m anlay›fl›n›n temel parametrelerini oluflturuyor. 
Bir baflka flekilde ifade etmek gerekirse, estetik ile firma
kültürü ve bilgisinin bileflimi art›k ofislerdeki görüntümüz,
daha do¤rusu kurumsal kimli¤imiz olarak ortaya ç›k›yor. Do¤al
olarak günümüzde, ifl ya da ofis için de¤il de, do¤rudan
do¤ruya insan için tasarlanan, görünümü ve kullan›m
standard›yla misyonunu anlatan ofisler ön plana ç›k›yor.
De¤iflim ofislere de yans›yor...

KÜLTÜR

Mekanlar konuflur mu?
Misyonunu anlatan ofisler

B
"Baflar›l› ve iyi bir ofis tasar›m›, yönetim stratejisi olan, ayn›

zamanda kurumsal kültüre de sahip bir flirketi yans›tmaktad›r."
Bu sözler ünlü Alman tasar›mc› Arnold Craig Levin’e ait. Ad›na
ofis dedi¤imiz ve iflimizi yapt›¤›m›z mekanlar›n günümüzdeki
rolünü ve konumunu yans›tmas› aç›s›ndan, Levin’in
de¤erlendirmesi oldukça önemli. 
Çünkü günümüzde art›k ofisler sadece çal›fl›lan bir mekan
olman›n çok daha ötesine geçmifl durumda. Özel olarak
tasarlanm›fl ofislerin, eflya-mekan-insan ba¤lam›nda çok daha
farkl› bir iliflkiyi yans›tt›¤›n› gösteren bu de¤erlendirmeler
ayn› zamanda baflka önemli gerçeklere de iflaret ediyor.
Levin, ofis tasar›m› ile ifl verimlili¤i aras›nda do¤rudan bir
ba¤lant›n›n var oldu¤una parmak bas›yor öncelikle. Tasar›m ve
dolay›s›yla kullan›m prati¤i aç›s›ndan iyilefltirilmifl bir
iflyerinde verimlili¤in yüzde 20 oran›nda artt›¤› hesaplan›yor.
‹nsan faktörünün sadece fiziksel de¤il, duygusal boyutuyla
düflünüldü¤ü tasar›mlar›n her anlamda olumlu yans›malara yol
açt›¤› da gözlemleniyor. 
Üstelik iyi tasarlanm›fl ofisler, d›fl dünyaya karfl› etkin bir
imaj›n yans›mas›n› da sa¤l›yor. Yap›lan iflin niteli¤ine göre



ETK‹NL‹K

SYK Gümrük Müflavirli¤inin art›k gelenekselleflmifl olan y›ll›k pikni¤i geçti¤imiz ay yap›ld›.
Güneflli bir yaz gününde yap›lan ve tüm çal›flanlar›n kat›ld›¤› piknikte önce yemekler yendi.
Sonras›ndaysa birbirinden farkl› ve heyecanl› etkinliklerle e¤lence fasl›na geçilerek, stres
at›ld›. Geride ise her zaman oldu¤u gibi hofl an›lar ve bu an›lar›n izdüflümü foto¤raflar kald›.    

P‹KN‹KTEYD‹K...


