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2007 ZOR B‹R YIL OLMAYA MI
ADAY GÖRÜNÜYOR?

Evet, her y›l›n sonu geldi¤inde o klasik tan›mlama ile geçmifl y›l›n muhasebesini yapmak ve iflin içine biraz

da iyimserlik katarak gelecek y›la yönelik projeksiyon yapmak baflta ifl dünyas› olmak üzere her kesimin

gelene¤i halindedir. Ancak bu y›l›n sonuna geldi¤imizde durumun bir parça fark› oldu¤u görülüyor. 

Hemen herkes ayn› biçimde ve dozda olmasa da, bir fleylerin geçmifl y›llardan daha farkl› olaca¤›n› ve daha

gerilimli, dolay›s›yla da daha riskli olaca¤›n› söylüyor. 2006 y›l›n›n bafl›ndan itibaren yay›lan havaya

bak›ld›¤›nda da bu yorumlar› destekleyecek bir havan›n siyasal ve ekonomik atmosfere hakim olmaya

bafllad›¤› da gözlemleniyor.

Acaba flu zamana kadar devam eden istikrar süreci sona m› eriyor? Türkiye’de siyaset zemininde bafllayan

tart›flmalar ekonomik ve sosyal alana da kayarak, mevcut durumun de¤iflmesine sebep olabilir mi? Böylesi

geliflmelere ba¤l› olaraktan önümüzdeki günlerde her anlamda riskin yükselmesi ve bir istikrars›zlaflma

döneminin bafllamas› söz konusu mudur?

‹lk bak›flta bütün bunlar›n gerçekleflme olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u görülüyor. Yurt içi ve d›fl›ndaki

geliflmelere paralel olarak, geliflen ve de¤iflen konjonktür olumsuz manzaran›n daha ciddi bir görünüm

kazanabilece¤i sinyallerini de veriyor. Ancak insan›n akl›na ister istemez "Acaba bu tablonun baflka bir

aç›dan okunmas› ve de¤erlendirilmesi imkan› yok mudur?" sorusu da geliyor. 

Her fleyden önce Türkiye, tarihsel birikimi ve ona paralel sahip oldu¤u sosyal, kültürel, ekonomik dinamikleri

aç›s›ndan san›ld›¤› kadar zay›f bir ülke midir? Yoksa sorunlar ne olursa olsun, onlar› bir flekilde yenebilecek

gücü her zaman için bünyesinde bar›nd›rmakta m›d›r?

Biz bugüne kadar yaflad›klar›m›zdan ve tarihin bize aktard›klar›ndan hareketle ikinci seçene¤in çok daha

güçlü ve geçerli oldu¤unu düflünmekteyiz. Bir kere tarihsel belle¤i 3 bin y›l geriye gidebilecek kadar derin

bir mazimizin oldu¤unu biliyoruz. Devlet gelene¤imizin ve dolay›s›yla da yönetim anlay›fl›m›z›n da bu köklü

geçmiflten ilham ald›¤›n› görüyoruz. 

Böylesi uzun bir zaman dilimine yay›lm›fl ve köklü bir gelenek oluflturmufl zihinsel yap›n›n, zor zamanlarda

nas›l davran›laca¤›na yönelik olarak, kendi kural ve prensiplerini de oluflturmufl oldu¤unu tarihsel

tecrübelerden biliyoruz. Dolay›s›yla da ister ülke geçmiflte oldu¤u gibi düflman taraf›ndan iflgal edilmifl

olsun, isterse siyasal ve ekonomik krizler ülkeyi etkisi alt›na alm›fl olsun; bunlar›n alt›ndan her halükarda

ç›k›labildi¤ini de görüyoruz. ‹ster toplum düzeyinde olsun, isterse devlet mekanizmas› arac›l›¤›yla olsun,

Türkiye’nin içinde bulundu¤u s›k›nt›l› süreçleri aflabilecek imkan ve kabiliyete sahip olmas› sebebiyle,

önünde sonunda içinde bulundu¤u zorluklar› alt edebildi¤ine tarih vas›tas›yla flahit oluyoruz.  

‹nan›yoruz ki, gerekçeleri ne olursa olsun, Türkiye’nin her zaman oldu¤u gibi  2007 y›l›nda karfl›laflmas›

muhtemel zorluklar› da geride b›rakaca¤›n› ve tarih içindeki muas›r medeniyet seviyesini yakalama çabas›n›

herhangi bir aksakl›¤a u¤ramaks›z›n sürdürece¤ine inan›yoruz. 
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Günümüzde k›sa ad› TOBB olan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i çat›s› alt›nda toplanm›fl ve tüm ülke sath›ndaki illere
yay›lm›fl durumundaki sanayi ve ticaret odalar›n›n kurulufl
öyküsü Cumhuriyet öncesi döneme kadar uzan›r.
‹stanbul, Adana, ‹zmir gibi d›fl dünyaya aç›k ayn› zamanda
ticaretin çok yo¤un oldu¤u büyük kentlerdeki ticaret ve onu
takip eden süreçte ortaya ç›kan sanayi odalar›n›n kuruluflu 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar uzanmaktad›r. 
Tüccar›n ve o dönemin sanayicisinin iflini belirli kurallara tabi
olacak flekilde ve devletin gözetiminde yapmas› için söz konusu
odalar›n kurulmas› gündeme gelir. Tüccar ve sanayicinin ayn›
zamanda bir birlik oluflturmas› ve bu yolla kendi menfaatlerine
sahip ç›kmas› için de iyi bir f›rsat olarak görülen odalar
k›sa zamanda tüm ülke sath›na
yay›l›rlar. 
Ancak Cumhuriyetin ilan edildi¤i
döneme de¤in söz konusu odalar
belirli bir politika eflli¤inde bir bütün
olarak hareket etme f›rsat›
bulamazlar. Bunda o dönemde ülkenin
milli bir ticaret ve sanayi politikas›na
sahip olmamas› en büyük etkendir.
Elbette o y›llarda birbiri ard›na patlayan
savafllar›n sebep oldu¤u istikrars›z süreç
de.
27 Eylül 1925 tarihine gelindi¤inde
ç›kar›lan 655 say›l› yasa ile ticaret ve
sanayi odalar› tüzel kiflilik kazan›rlar.
Ticaret ve sanayi erbab›n›n bu odalara kay›t
olmas› da zorunlu hale getirilir. 11 Ocak 1943
y›l›ndaki yasal düzenleme ile meslek gruplar›,
oda meclisi ve idare kurullar›n›n oluflturulmas›
hükme ba¤lan›r. 1950’de ç›kar›lan 5590 say›l›

GÜNCEL

yasa ile sanayi ve ticaret
odalar› bugünkü flekline
kavuflur. 
Sanayi ve ticaret odalar›,
sanayi ve ticaret erbab›n›n
gelecekteki ihtiyaçlar›n›
belirleme, bu konuda
üyelerini bilgilendirme,
e¤itim ve dan›flmanl›k
hizmeti verme
görevlerinin yan› s›ra, faaliyetleri itibar›yla ülke ekonomisine

katk›da bulunmay› kendilerine misyon olarak
belirlemifl kurum ve kurulufllard›r.
Bu ba¤lamda bak›ld›¤›nda ülkenin her ili hatta
kimi büyük ilçeleri de dahil olmak tümünde
yayg›nl›k kazanm›fl konumdaki sanayi ve ticaret
odalar›n›n bafll›ca görevleri flunlard›r. Araflt›rma
ve inceleme yaparak bulgular›n› üyeleri ve
gerekli hallerde kamuoyu ile paylaflmak,
üyelerinin mesleki e¤itimi, ihtiyaca göre
nitelikli eleman yetifltirmek için mesleki
kurslar ve seminerler düzenlemek, organize
sanayi bölgeleri kurmak, yerel ve bölgesel
fuarlar organize etmek ve kat›lmak, ticari
mallar›n niteliklerini belirleyici
laboratuarlar açmak, üyeleri için ihtiyaç
duyulan mesleki bilgiyi sa¤lamak,
uyulmas› gerekli mesleki kurallar›
belirlemek, bunlar›n uygulanmas›na
yönelik prosedürü belirlemek ve bu
faaliyetler için ilgili birimlere görüfl

bildirmek, teknolojik geliflime ve
kalitenin art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar

yapmak, çevre bilincinin gelifltirilmesine
katk› sa¤lamak, sosyal sorumluluk gere¤i

projeler gelifltirmek ya da gelifltirilmifl
projelere kat›lmak, ticaret ve sanayicinin

prosedür gere¤i ihtiyaç duydu¤u belge ve
evrak› sa¤lamak ve haz›rlamak.

Günümüz Türkiye’sinde yüzlerce flubesi ve
binlerce kay›tl› üyesi ile ülkenin en büyük ve en
etkin sivil toplum örgütü durumundaki sanayi
ve ticaret odalar›, yukar›daki örneklerden de
görülece¤i üzere üyelerine pek çok alanda
hizmet vermektedir. Ancak daha da önemlisi
sanayi ve ticaret dünyas›ndaki varl›klar› ve
üstlendikleri misyonlar›yla Türkiye’nin
vazgeçilmez istikrar unsuru

durumundad›rlar. 

SANAY‹ VE T‹CARET ODALARI
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Günümüzde ticaret ifllemleri o kadar de¤ifl-
ti ve h›zland› ki firmalar art›k sat›n almak
istedikleri mallar› çeflitli yöntemlerle sipa-
rifl edebiliyorlar. Bu de¤iflim sürecinde in-
ternetten siparifl verip malzeme ithal etmek
bile mümkün oldu. Buna ba¤l› olarak yurda
getirilip gümrüklü sahaya al›nan malzeme-
lerin gümrük ifllemlerinin de en k›sa sürede
tamamlanmas› firmalar›n rekabet güçlerini
art›rabilmeleri için yeni bir talep olmufltur.
Çünkü firmalar art›k üretim sürecini ta-
mamlamadan sat›fl sürecine bafllam›fllard›r.
‹flte gümrüklerde yap›lan ifllemlerin en k›sa
sürede tamamlanmas›na olanak veren sis-
temlerden biri de onaylanm›fl kifli statü bel-
gesi sahibi olmakt›r. 
‘Onaylanm›fl Kifli Statü Belgesi’ Gümrük
Müsteflarl›¤›nca yeterli flartlar› tafl›yan ve
yaz›l› olarak baflvuran kiflilere verilen bel-
gedir. Bu belgenin verilece¤i kifliler d›fl tica-
ret hacmi, istihdam düzeyi ve sermaye dü-
zeylerine göre A s›n›f›, B s›n›f› ve C s›n›f› ol-
mak üzere üçe ayr›lmaktad›r.
Onaylanm›fl Kifli Statü Belgesinin geçerlilik
süresi 2 y›ld›r. Belgenin yenilenmesi için
süre bitimine 2 ay kala Müsteflarl›¤a baflvu-
rulmas› gerekir. Bu süre içerisinde baflvuru-
da bulunmayan kifliler yeni belgeyi al›ncaya
kadar onaylanm›fl kifli statüsünü kaybeder-
ler. 

ONAYLANMIfi K‹fi‹ STATÜ 
BELGES‹ NASIL ALINIR?
Onaylanm›fl Kifli Statü Belgesi almak için
müracaat formu ve ekinde istenen belgeler-
le Gümrük Müsteflarl›¤›’na baflvurulmas›
gerekmektedir.
Basitlefltirilmifl usul uygulamalar›ndan ya-
rarlanacak kiflilerin baz› özel ve genel ko-
flullar› tafl›malar› gerekir. Bunlarla ilgili de-
taylar flöyledir:

A) Genel Koflullar:
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve sermayesinin
%10’undan fazlas›na sahip olanlar ile gümrük
ve d›fl ticaret ifllemlerinde temsil yetkisine sa-
hip flirket mensuplar› hakk›nda yüz k›zart›c›
suçlar ile vergi kaçakç›l›¤› suçlar›ndan mahku-
miyet karar› olmamas›;
b) Bir önceki ve baflvuru y›l› içinde, takvim y›l›
itibariyle ifllem gören ithalat ve ihracata ilifl-
kin beyanname toplam say›s›n›n %1’ini aflan
ve ayn› zamanda 5’den fazla say›da vergi kay-
b›na neden olan Gümrük Mevzuat› ihlali nede-
niyle haklar›nda Gümrük Kanununun 241 inci
maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen ceza
tutar›n› aflan miktarda bu Kanunun 234 ile
236. maddeleri uyar›nca ceza uygulanmamas›;
c) Bir önceki ve baflvuru y›l› içinde takvim y›l›
itibariyle Gümrük Kanununun 241. maddesinin
birinci f›kras›nda öngörülen ceza tutar›n›n 25
kat›n› aflan birden fazla say›da vergi kayb›na
neden olan Gümrük Mevzuat› ihlali nedeniyle
Gümrük Kanununun 234 ila 238 inci maddeleri
uyar›nca ceza uygulanmamas›;
d) Bir önceki ve baflvuru y›l› içinde, takvim y›l›
itibariyle ifllem gören ithalat ve ihracata ilifl-

kin beyanname toplam say›s›n›n %2’sini aflan
ve ayn› zamanda 10’dan fazla say›da Gümrük
Mevzuat›n›n ihlali nedeniyle haklar›nda Güm-
rük Kanununun 241. maddesinin birinci f›kras›
hariç 239 ila 241. maddeleri uyar›nca usulsüz-
lük cezas› uygulanmamas›;
e) Baflvuru tarihinde asgari ödenmifl sermaye
tutarlar›;
(1) A S›n›f› Onaylanm›fl Kifli için 5 Milyon YTL,
(2) B S›n›f› Onaylanm›fl Kifli için 2,5 Milyon YTL,
(3) C S›n›f› Onaylanm›fl Kifli için 500 Bin YTL ol-
mas›,
f) ‹malatç› olmayan D›fl Ticaret Sermaye flir-
ketleri hariç, baflvuru tarihinden geriye dönük
bir ay içinde en az;
(1) A S›n›f› Onaylanm›fl Kifli için 250 iflçi,
(2) B S›n›f› Onaylanm›fl Kifli için 100 iflçi,
(3) C S›n›f› Onaylanm›fl Kifli için 30 iflçi, istih-
dam ediliyor olmas› ve ilgili mevzuat uyar›nca
kesinleflmifl sosyal güvenlik prim borcu olma-
mas›,
g) Kesinleflmifl gümrük vergileri ve ceza borcu
bulunmamas›;
h) Kesinleflmifl vergi borcu bulunmamas›;
›) ‹hracatç›lar için, ba¤l› oldu¤u ‹hracatç› Birli-

Canan Erdem / Yönetmen Yard›mc›s›

ONAYLANMIfi K‹fi‹ STATÜ
BELGES‹ NED‹R? NASIL ALINIR? 
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nat al›nmas›n› sa¤lar. Teminat bedeli s›f›rla-
n›ncaya kadar götürü teminattan yararlan›-
l›r. Transit ifllemlerinde, dahilde iflleme izin
belgeli ithalatlarda götürü teminat uygula-
mas›ndan yararlan›l›r, ayr›ca teminat ver-
meye gerek kalmaz. Götürü teminat oranlar›
%1, %5 ve %10 olarak belirlenmifltir. (A-B
s›n›f›)
g) K›smi teminat sistemi: Onaylanm›fl Kifli
Statü Belgesi olan ve kendi antreposu
bulunan firmalar gümrük antrepo rejimine
tabi tuttuklar› her eflya için ithalat ver-
gilerinin %10’u tutar›nda teminat verir (A-B
s›n›f›)

ONAYLANMIfi K‹fi‹ STATÜ 
BELGES‹N‹N ‹PTAL‹ VE 
GEÇ‹C‹ OLARAK ALINMASI:
Onaylanm›fl Kifli Statü Belgesi kapsam›nda
basitlefltirilmifl kontrol (mavi hat) uy-
gulamas›ndan yararlanan kiflilerin beyan-
lar›na iliflkin eflyan›n tesliminden sonra
yap›lan kontrollerde, vergi kayb›na neden
olundu¤unun anlafl›lmas› durumunda, ilk
seferde firma uyar›l›r, söz konusu ihlalin
tekrar edilmesi durumunda ise Onaylanm›fl
Kifli Statü Belgesi kapsam›nda yararlan›lan
Basitlefltirilmifl Kontrol (Mavi Hat) uy-
gulamas›ndan yararlanma hakk› 6 ay müd-
detle geri al›n›r. Bu sürenin sonunda geri
verilen Basitlefltirilmifl Kontrol (Mavi Hat)
uygulamas›ndan yararlan›lmas› sürecinde
bir kez daha vergi kayb›na sebebiyet
verilecek bir ihlalde bulunulmas› halinde
Onaylanm›fl Statü Belgesi iptal edilir.
Onaylanm›fl Kifli Statü Belgesi sahibi firma
hakk›nda soruflturma ve inceleme bafllat›l-
mas› durumunda, söz konusu soruflturma ve
inceleme sonuçlan›ncaya kadar, Onaylanm›fl
Kifli Statü Belgesi geçici olarak geri al›n›r.
Haklar›nda Cumhuriyet Savc›l›klar›na
takibat yap›lmas› talebiyle suç duyurusun-
da bulunulan kiflilerin Onaylanm›fl Kifli Statü
Belgesi adli süreç tamamlan›ncaya kadar
geçici olarak geri al›n›r. Adli sürecin leh-
lerine sonuçlanmas› durumunda, Onaylan-
m›fl Kifli Statü Belgeleri geri iade edilir; adli
sürecin aleyhlerine sonuçlanmas› durumun-
da ise Onaylanm›fl Kifli Statü Belgeleri iptal
edilir.

ONAYLANMIfi K‹fi‹ STATÜ 
BELGES‹N‹N FAYDALARI
a) Kay›t yoluyla rejim beyan›: Halihaz›rda ça-
l›flmalar› sürdürülmekte olan kay›t yoluyla
rejim beyan›nda ithal eflyas›n›n gümrüklü
sahaya gelmeden do¤rudan gümrük idarele-
rinin belirledi¤i ya da uygun gördü¤ü yerde
veya kendi tesislerinde kay›t yoluyla yurda
sokma imkan› tan›nacakt›r (A s›n›f›).
b) Basitlefltirilmifl kontrol yöntemi: Onaylan-
m›fl kifli statü belgesi bulunan firmalar mavi
hat uygulamas›ndan yararlan›rlar. Buna gö-
re belge kontrolü ve fiziki muayene yap›lma-
dan eflyan›n ithaline izin verilir. Bu beyanna-
melere sonradan kontrole tabi mührü vuru-
lur. Böylece ithalat ifllemleri esnas›nda za-
man kayb› yaflanmaz. Eflyan›n ithalinden
sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge
ve veriler incelenir, gerekti¤inde eflyan›n fi-
ziki muayenesi imalathane, fabrika, özel de-
po, iflyeri ve benzeri yerlerde yap›l›r (A-B s›-
n›f›).
c) Eksik belge ve bilgiyle beyan: Mavi Hat uy-
gulamas›na sahip firmalar normal koflullar-
da beyannameye eklemesi gereken belirli
belgeler olmaks›z›n beyanda bulunabilme
hakk›na sahiptir. Bu belgeler beyanname
ekinde ibraz› zorunlu olan orijinal fatura,
A.TR ve EUR.1 Belgeleri, menfle flahadetna-
mesi, navlun ve sigorta poliçeleridir. Bu bel-
gelerden bir veya birkaç› eksik olan firmalar,
eksik belgeleri ithalattan sonra tamamlaya-
ca¤› taahhüdünde bulunarak ithalatlar›n›
gerçeklefltirebilmektedir (A-B-C s›n›f›).
d) A.TR Düzenleme:Onaylanm›fl kifli statü
belgesi sahiplerinin düzenledikleri A.TR bel-
geleri Ticaret Odas›na tasdik ettirilmeden
kullan›labilmektedir (A-B s›n›f›).
e) Tam beyanl› yayg›n basitlefltirilmifl usul-
den eflyan›n özelli¤ine bak›lmaks›z›n yarar-
lanma: Tam beyanl› yayg›n basitlefltirilmifl
usulden yararlanabilecek listede kay›tl› efl-
yalar›n geçici depolama yeri veya antrepoya
boflalt›lmadan ithal edilmesi mümkündür.
Onaylanm›fl Kifli Statü Belgesine sahip olan
kifliler ise malzemenin listede olup olmad›-
¤›na bak›lmaks›z›n bu uygulamadan yararla-
nabilirler. (A-B-C s›n›f›)
f) Götürü teminat sistemi: Teminat al›nmas›
gereken birden fazla ifllem için tek bir temi-

¤i kay›tlar›na göre performans ve güvenilirli¤i-
nin onaylanm›fl olmas›;
i) Baflkas› ad›na ve nam›na hareket edilmeme-
si;
j) D›fl Ticaret Sermaye flirketleri hariç imalatç›
olmas›;
k) A S›n›f› Onaylanm›fl Kifli için mali yap›s›n›n
denetim yetkisi verilen denetçi taraf›ndan son
2 y›l› esas al›nmak üzere mali tablolar› incele-
nerek rapora ba¤lanm›fl olmas›;
Kamu kurulufllar›na basitlefltirilmifl usullerden
yararlanmak üzere yaz›l› baflvurular› üzerine
bu maddede belirtilen genel koflullar aranmak-
s›z›n Onaylanm›fl Kifli Statü Belgesi verilir.

B) Özel Koflullar:
a) A S›n›f› Onaylanm›fl Kifli Statüsü kazanmak
için afla¤›daki özel koflullardan en az birinin
sa¤lanmas› gerekir:
(1) Bir önceki takvim y›l› veya baflvuru y›l› için-
de asgari 25 milyon FOB/ABD Dolar› k›ymetinde
eflyan›n fiili ihracat›n›n yap›lm›fl olmas›,
(2) Bir önceki takvim y›l› veya baflvuru y›l› için-
de gerçeklefltirilen ithalat ve ihracat toplam›-
n›n asgari 100 milyon ABD Dolar› k›ymetinde
olmas›,
(3) D›fl Ticaret Sermaye flirketi olmas›.
b) B S›n›f› Onaylanm›fl Kifli Statüsü kazanmak
için afla¤›daki özel koflullardan en az birinin
sa¤lanmas› gerekir:
(1) Bir önceki takvim y›l› veya baflvuru y›l› için-
de asgari 5 milyon FOB/ABD Dolar› k›ymetinde
eflyan›n fiili ihracat›n›n yap›lm›fl olmas›,
(2) Bir önceki takvim y›l› veya baflvuru y›l› için-
de gerçeklefltirilen ithalat ve ihracat toplam›-
n›n asgari 20 milyon ABD Dolar› k›ymetinde ol-
mas›,
c) C S›n›f› Onaylanm›fl Kifli Statüsü kazanmak
için afla¤›daki özel koflullardan en az birinin
sa¤lanmas› gerekir:
(1) Bir önceki takvim y›l› veya baflvuru y›l› için-
de asgari 2 milyon FOB/ABD Dolar› k›ymetinde
eflyan›n fiili ihracat›n›n yap›lm›fl olmas›,
(2) Bir önceki takvim y›l› veya baflvuru y›l› için-
de gerçeklefltirilen ithalat ve ihracat toplam›-
n›n asgari 8 milyon ABD Dolar› k›ymetinde ol-
mas›,
Genel koflullar ile özel koflullardan herhangi bi-
rinin ortadan kalkmas› durumunda Onaylanm›fl
Kifli Statü Belgesi Müsteflarl›kça iptal edilir.
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A
SAVAfi MEYDANLARINDAN 
‹fi DÜNYASINA STRATEJ‹
Askeri bir terim olan strateji,
Yunanca’da general anlam›na gelen
"Strategos" kelimesinden geliyor.
Terminolojik olarak bak›ld›¤›ndaysa,
strateji kelimesiyle eldeki mevcut
kaynak ve imkanlar›n verimli ve ak›lc›
bir flekilde kullan›larak belirli bir
hedefe ulafl›lmas› ifade ediliyor.
Günümüz koflullar›nda ise, bilhassa bu
kavram›n ifl dünyas›na da girmesi
sonras›nda ifade etti¤i anlam dünyas›
daha bir farkl›laflm›fl ve genifllemifl
bulunuyor. Günümüzde öncelikle büyük

ve iddial› bir hedef belirleniyor.
Sonras›nda eldeki imkanlar bu hedefe
göre de¤ifltiriliyor. Yani yenilenerek,
gelifltiriliyor. Bir baflka flekilde ifade
etmek gerekirse, art›k eldeki imkanlar
ve araçlarla yetinmek söz konusu
de¤il. 
Rekabet gücünü yükseltmek için
imkanlar zorlan›yor, kapasitenin
s›n›rlar› afl›l›yor. Ana yoldan gitmek
maliyetli ise, hiç tereddütsüz bir
biçimde yan yollara sap›labiliyor.
Hatta yan tarafta yol yoksa, yeni bir

yol bile aç›labiliyor. 
‹flte bu farkl› konsept çerçevesinde
tan›mlanan yeni strateji kavram›
günümüz ifl dünyas›nda sadece strateji
olarak tan›mlanm›yor. Onun da
ötesinde "Gelecek için düflünce
üretimi" veya "Gelece¤i beyinde
kurma" kavramlar› etraf›nda
betimleniyor. Dolay›s›yla da bu hali ve
yeni içeri¤i ile karfl›m›za yepyeni bir
kavram olarak ç›k›yor. 
Küreselleflmenin strateji üretmeyi ve
baflar›l› bir flekilde uygulamay› adeta



YÖNET‹M

zorunlu hale getirdi¤i günümüz
dünyas›nda, bu anlay›fl giderek daha
fazla de¤er kazan›yor.
Çünkü son y›llarda ister dünyan›n
herhangi bir köflesinde olsun, isterse

Türkiye’de olsun yaflanan krizler, karfl›
karfl›ya kal›nan zorlu süreçler, gerçek
anlamda bir stratejiye sahip olan
firmalar›n bunu bir flekilde aflmay›
baflar›rken, bu anlay›fltan yoksun

olanlar›nsa piyasadan çekilmek
zorunda kald›¤›n› gösteriyor. 
Ancak flu gerçek de unutulmamal› ki;
stratejik planlama sadece bir yönetim
tekni¤inden ibaret de¤il. Yönetim
tekni¤iyle birlikte en az onun kadar
gerekli olan zihniyet de¤iflikli¤ini de
içermesi gerekiyor. Bu da, dünyaya,
hayata ve yaflanan olaylara farkl› bir
aç›dan bakmay›, yeni alg›lama ve
de¤erlendirme yöntemlerini devreye
koymay› gerektiriyor. 
Bütün bunlar›n hayata geçirilebilmesi
ise, öncelikle bir sentez yetene¤inin
varl›¤›n› gerekli k›l›yor. Mevcut olgu ve
alg›lamalar›n sorgulanmas› da bir
zorunluluk olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Elbette sürekli bir ö¤renme çabas›n›n
gere¤ine de bu arada parmak basmak
gerekiyor. 

STRATEJ‹K YÖNET‹M 
Z‹NC‹R‹N‹N HALKALARI
V‹ZYON: Yönetim anlay›fl›n›n ruhu vizyondur
HEDEF: Vizyonun somut ve say›sal hedeflere tercüme
edilmifl halidir
STRATEJ‹: Vizyon ve hedeflerin iyi bir strateji ile
ayaklar› yere basmaya bafllar
POL‹T‹KA: Stratejinin görünür hale gelmesidir.
PLAN: Vziyon ve stratejinin uyumu bu aflamada
sa¤lan›r
PROGRAM: Planlar›n nas›l uygulanabilir olaca¤›n›
programlar gösterir.
TAKT‹K: Uygulaman›n hangi güzergahta nas›l
yürüyece¤i taktikle belirlenir.
PROJE: Hedefe ulaflma konusunda gerekli bir
enstrümand›r.
UYGULAMA: ‹flin en can al›c› yeri olup, o ana kadar
yap›lm›fl olanlar›n do¤rulu¤u veya yanl›fll›¤›, dolay›s›yla
da baflar›l› olup, olunamayaca¤› bu aflamada görülür. 

l Takti¤i olmayan strateji zafere giden en uzak yoldur. Bir
stratejisi olmayan taktik ise, yenilgiden önceki gürültüdür
(Sun Tzu / Çinli Komutan / M. Ö. 5. Yüzy›l)
l ‹yi bir kumandan harekat öncesindeki dan›flma sürecinde
ihtiyatl› davran›r. ‹craata geçildi¤indeyse y›ld›r›m gibi. (VI.
Murat / Osmanl› Padiflah› / 17. yüzy›l)
l Strateji çarp›flmalar›n savafl›n hedefine yönelik olarak
kullan›lmas›d›r (C. V. Clausewitz/Prusyal› Komutan/19. yüzy›l)

l Siz strateji ile ilgilenmeyebilirsiniz, ama strateji sizinle
ilgilenir (Leon Trotsky / Yazar / 20. yüzy›l)
l Uygulamada gere¤i gibi h›zl› de¤ilseniz, stratejiniz bir ifle
yaramaz (Charles De Gaulle / Frans›z Devlet Adam› / 20
.yüzy›l)
l Hatt› müdafaa yoktur, sath› müdafaa vard›r. O sat›h bütün
vatand›r ( Mustafa Kemal Atatürk / Türküye Cumhuriyetinin
Kurucusu/ 20. yüzy›l)

TAR‹H BOYUNCA STRATEJ‹N‹N TANIMI

SA⁄LAM B‹R STRATEJ‹K 
ANAL‹Z‹N ADIMLARI
1 – ‹lk olarak olaylar› analiz edin.
2 – Unsurlar› farkl› flekilde örgütleyin.
3 – Kritik faktörün seçimini yap›n.
4 – Eldekilerin bir envanterini ç›kar›n.
5 – fiirketin durumunu hem ulusal, hem küresel
rakiplerle karfl›laflt›r›n.
6 – ‹ddial› ve küresel yönelimi olan hedefler
belirleyin.
7 – At›l›m için yeni imkanlar› seferber edin.

Stratejik Plan

Sonsuz Kâr

‹flten
Kovulmak

ya da



SEKTÖR

OTOMOT‹V YAN SANAY‹‹

motiv sektörü içindeki pay› artmakta olup, 5 milyar dolara,
oransal olarak da, yüzde 50’sine yaklaflm›fl
bulunuyor. 
‹hraç edilen otomotiv yan sanayii ürünleri
a¤›rl›kl› olarak, 8708 GT‹P’te yeralan tafl›t
aksam› ve parçalar› ile motor aksam› ve d›fl
lastiklerden meydana geliyor. Otomotiv sek-
töründeki ihracat›n yaklafl›k olarak yüzde
40’› yan sanayi ürünlerinden olufluyor.
‹thalatta ise bu oran yüzde 50 civar›nda
olup, ithal edilen yan sanayi ürünlerinin

a¤›rl›¤›n› her türlü motor ve bu motorlara ait ekipman
ve parçalar oluflturmaktad›r. 
Son y›llarda d›fl piyasalara yönelen ve bu yolda kayda de¤er
ad›mlar att›klar› görülen otomotiv yan sanayi firmalar›n›n bu
sektörde küresel ölçekte söz sahibi olabilmeleri için sermaye,
kapasite kullan›m›, organizasyon, makine park›, bina, yat›r›m,
AR-GE gibi konularda kendilerini hem kurumsal, hem de zihin-
sel anlamda yenilemeleri gerekmektedir. Bunun için de;
- Firma becerisinin art›r›lmas›, 
- Organizasyon yap›s›n›n iyilefltirilmesi
- Yeni finans modellerinin uygulanmas›
- Elektronik ve yaz›l›m alan›nda teknoloji ve yeni becerilerin
kullan›lmas› ve kazan›lmas›
- Yeni Pazar stratejilerinin gelifltirilip, uygulanmas›
- Tedarikçilerin yeni üretim alanlar›na yönelmesi (Sistem
toplay›c›l›¤›, Modül/sistem uzmanl›¤› gibi)
- Otomotiv yan sanayi park›n›n oluflturulmas›
- Uluslararas› iflbirli¤inin gelifltirilmesi
- AR-GE yat›r›mlar›na daha fazla kaynak ayr›lmas› 
gibi hususlarda ad›mlar atmalar› gerekiyor. 

O
Otomotiv Yan Sanayii tafl›t araçlar›n›n yedek parça ve ekipman
ihtiyac›n› karfl›layan bir sektör olup, otomotiv sektörünün
geliflmesine paralel olarak büyümektedir. Otomotiv Yan
Sanayii baflta imalat, güvenlik, inflaat finans olmak
üzere pek çok sektörün al›c›s› duru-
mundad›r. Bütün bunlara paralel olarak
otomotiv yan sanayii, son y›llarda yap›lan
üretimin önemli bir k›sm›n›n ihraç edilmesi
dolay›s›yla ciddi anlamda döviz girdisi
sa¤layan bir sektör konumundad›r. 
Yan sektörde halen 750 civar›nda firma faaliyet
göstermekte olup, bu firmalarda yaklafl›k 60 bin
kifli istihdam ediliyor. Ana sektörün y›lda 850 bin
civar›nda araç üretebilme kapasitesine karfl›n, yan
sanayi 1 milyon 250 bin araca yetebilecek yedek parça üretimi
yapabiliyor. 
Yaklafl›k olarak 3 bin çeflit parçan›n üretildi¤i otomotiv yan
sanayide bafll›ca üretim kalemlerini ise, buji ve karbüratör
d›fl›ndaki motor ve motor parçalar›, aktarma organlar›, fren
sistemleri, hidrolik ve pnömatik aksamlar›, süspansiyon

parçalar›, kauçuk ve lastik
parçalar›, flasi aksam› dövme ve
döküm parçalar, ayd›nlatma sis-
temleri, akü, cam ve koltuk
aksam› oluflturuyor. 
Sektörde yer alan firmalar›n 68’i
ISO 9002, 18’i ISO 9001, 7’si QS
9000 ve 38’i de di¤er kurumlar-
dan al›nm›fl kalite belgesine
sahip bulunuyor. Sektörün son
y›llardaki toplam cirosunun oto-
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‹fi  GEZ‹S‹

Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki iliflkiler
her zaman için gerilimli bir sürece sahne
olmufltur. Ancak son y›llarda AB üyelik
sürecinin de katk›s›yla bafllayan yeni bir
dönem bu gerilimin azalmas› ve iliflkilerin
normalleflmesi yolunda yeni bir dönemin
kap›lar›n› açm›fl bulunuyor. Bu durum
ekonomik iliflkilerin geliflmesini ve iki ülke
aras›ndaki ticaret hacminin her geçen gün
daha da büyümesini sa¤l›yor. 
Özellikle 2000 y›l›ndan sonra Türkiye’de
yaflanan ekonomik krize ra¤men iki ülke
aras›ndaki ticaret hacmi artarak geliflmeye
devam ediyor. Özellikle de Yunan National
Bank of Greece’in
geçti¤imiz y›l
Finansbank hisselerini
sat›n alarak Türk
bankac›l›k sistemine
girmesi bu geliflme
sürecinde yeni bir
aflamay› oluflturdu. 
Bu geliflme ile ortaya
ç›kan durum iki ülke aras›ndaki ekonomik
iliflkilerin flimdikinden çok daha kapsaml› ve
h›zl› bir büyümeye müsait oldu¤unu
göstermifl oldu. Ancak bugüne de¤in iki ülke
aras›nda sergilenen ekonomik performansa
bak›ld›¤›nda ise, bu potansiyelden tam

anlam›yla yararlan›lamad›¤› görülüyor.  
Çünkü Yunanistan kifli bafl›na milli geliri bir
hayli yüksek olan bir ülke. Tüketime yönelik
bir toplumsal yap›s› ve ekonomik ortam
mevcut. Türkiye’nin komflusu olmas› ise
yak›nl›¤› dolay›s›yla bir baflka büyük
avantaj.

Türk-Yunan ekonomik
iliflkilerinin genel görünümü
Türkiye ile Yunanistan aras›nda ticaret
hacmi 2000 y›l›ndan bu yana sürekli art›fl
gösteriyor. Türkiye Yunanistan’a demir-çelik,
kazanlar, elektrikli makinalar, otomotiv yan

sanayii ürünleri, örme giyim
ürünleri ve mobilya ihraç
ediyor. 
Yunanistan’dansa pamuk,
mineral yak›t, plastikler,
ka¤›t-karton ve ya¤l›
tohumlar ithal ediyor. 
Yunanistan’›n tar›m ve sanayi
d›fl›nda GSY‹H’n›n iki önemli

kalemini turizm ve gemi tafl›mac›l›¤›
oluflturuyor. Yunanl› ifladamlar› özellikle
turizm, tafl›mac›l›k ve finans alanlar›nda
yat›r›m yapmak için Türkiye ile iflbirli¤ine
haz›r olduklar›n› belirtiyorlar. Buna karfl›n
Türk ifladamlar› da mobilya, haz›r giyim ve
g›da sektörleri baflta olmak üzere
Yunanistan’da yat›r›m yapma imkan›na sahip
bulunuyorlar. Bu arada hemen belirtilmesi
gereken önemli bir husus da, Yunanistan
makamlar›n›n çal›flma ve oturma izni verme
konusunda geçmifl y›llara göre çok daha
esnek bir tav›r içinde olduklar›. 

Çok yak›n›m›zda ama hala çok uzak...
YUNAN‹STAN

Giriflimciler ve yat›r›mc›lar›n
Yunanistan hakk›nda daha detayl›
bilgiye ulaflabilmeleri için:
DTM Atina Ticaret Müflavirli¤i:
www.musavirlikler.gov.tr
Tel: +30 210  72 22 196
dati@otenet.gr
D›fl Ekonomik ‹liflkiler Konseyi:
0312 339 50 00 www.deik.org.tr

Kimlik Kart›
Baflkent: Atina / Nüfus: 10.6 milyon
GSY‹H: 197.7 milyar / GSY‹H (kifli bafl›): 17.000 dolar
Enflasyon (2005): yüzde 4.1
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Bunlar› Biliyor muydunuz?

4Türkiye’de 8 milyon hane halk›n›n herhangi bir bankan›n
müflterisi olmad›¤›n›,

4Bir k›rat p›rlanta için 250 ton kum, kaya ve çak›l›n toprak
alt›ndan ç›kar›lmas› gerekti¤ini,

4Türkiye’de tekstil ve haz›r giyim sektöründe 2,5 milyon insan›n
çal›flmakta oldu¤unu ve bunlar›n yüzde 70’inin kad›n oldu¤unu,

4‹lk ATM makinas›n›n 1939 y›l›nda icat edildi¤ini ancak ilk kez
1968 y›l›nda A.B.D’de kullan›ld›¤›n›,

4Rolls Royce’nin dünyadaki 600 havayolu flirketine uçak motoru
sa¤lad›¤›n›,

4‹sviçre’de üretilen lüks
saatlerin tek bir kalibresinin
yaklafl›k 10 y›lda imal
edildi¤ini, 

4AB üyeli¤i sonras›nda
baflka ülkelere göçün
h›zlanmas› nedeniyle
Polonya’da iflgücü k›tl›¤›n›n
yafland›¤›n›,

4Dünyadaki ilk arabal›
vapurun Hüseyin Haki Efendi taraf›ndan 1867 y›l›nda
tasarland›¤›n› ve 1869 y›l›nda ‹stanbul’da çal›flmaya bafllad›¤›n›,

4Türkiye’de her 1000 kifliden 88’inin otomobil sahibi oldu¤unu,
buna karfl›n ‹talya’daki say›n›n 584 oldu¤unu,

Türkiye yat›r›m için orta
vadede umut veriyor
BNP Paribas Varl›k Yönetimi yetkileri yapt›klar›
aç›klamada geliflmekte olan ülke piyasalar›n›n
önümüzdeki y›l daha iyi bir performans sergileyece¤ini
söylediler. Bu ba¤lamda yap›lacak seçimler dolay›s›yla
Türkiye’nin k›sa vadede riskli bir görünüm verse de, orta
ve uzun vadede yat›r›m için en cazip ülke oldu¤unu da
belirttiler. 
BNP yetkilileri, cari aç›¤›n bir sorun olarak görünmesine
ve eskiye nazaran daha yüksek olmas›na  ra¤men,
finansman›nda eskiye göre daha sa¤l›kl› oldu¤una iflaret
ederek Türkiye için kayda de¤er bir riskin olmad›¤›n› da
dile getirdiler. Ve Türkiye’nin yat›r›mc›lar için bu
ba¤lamda en uygun ve güvenilir ülke oldu¤una bir kez
daha iflaret ettiler.

Enflasyon için 
endifleye gerek yok!
Enflasyon Eylül ay›nda yeniden yukar› do¤ru
hareketlendi. Özellikle TÜFE’nin yüzde 1,29 oranla
beklentilerin bir parça üzerinde gerçekleflmesi dikkat
çekti. Ekonomistlerin bu konuya bak›fl› ve yorumlar› ise
biraz daha farkl› oldu. Yap›lan de¤erlendirmelerde Eylül
ay› TÜFE rakam›n›n geçen aya göre 0.27 puanl›k bir art›fl
göstermesinin May›s-Temmuz dönemindeki çalkant›l›
sürecin ekonomiye fazla bir hasar vermeden atlat›ld›¤›n›n
göstergesi oldu¤unu dikkat çektiler. 
Ekonomistler hasar›n az olmas›n›n bafll›ca nedenleri
aras›nda mal ve hizmet piyasas›ndaki rekabetin
yo¤unlu¤una iflaret ederek, bu rekabetçi ortam›n faiz ve
döviz kurlar›ndaki oynamadan kaynaklanan fiyat
art›fllar›n›n önüne geçti¤ini de belirttiler.
Bu veriler ›fl›¤›nda ekonomideki k›r›lganl›¤›n azalmakta
oldu¤u sonucuna da varan uzmanlar, Türk ekonomisindeki
direnç ve dayan›kl›l›¤›n son y›llarda artmakta oldu¤una
da özellikle dikkat  çektiler. Piyasa yorumcular›, 2006
sonunda enflasyonun yüzde 10’nun alt›nda
gerçekleflmesinin mümkün oldu¤una da ayr›ca belirttiler. 



demelisiniz. Yoksa çal›flmakta oldu¤um yerden art›k s›k›ld›m ya da
orada beklentilerime cevap bulam›yordum mu demelisiniz.
Kimbilir belki bunlar›n hepsini de diyebilirsiniz. Belki de hiç
birisini…
Asl›nda bu soruyu soranlar›nda neden sorduklar›n› bir türlü
anlayamazs›n›z. ‹fl baflvurusunda bulunan kiflinin öncelikli amac›,
ihtiyaçlar hiyerarflisinde önemli bir basama¤› teflkil eden, uygun
bir yaflam ortam› oluflturma ve bunu standarda oturtma çabas›d›r
asl›nda. Bu yüzden de kendi birikiminiz ve beklentileriniz
do¤rultusunda uygun gördü¤ünüz bir konuma baflvuruda
bulunmuflsunuzdur. Ama bunun nedenini yine de kendinize aç›kça
beyan etmezsiniz. Hatta üstünde durmaya da gerek görmezsiniz.
Ancak ne var ki, bu tarz görüflmelerde bir flekilde bu soru gelir ve
karfl›n›za ç›kar. 
Bu basit soruya verece¤iniz cevap asl›nda sizin karakterinizi
deflifre edecektir bir anlamda. Bask›n bir kiflili¤e mi sahipsiniz, o
ortaya ç›kacakt›r örne¤in. Yoksa etkileyici bir kiflilik yap›s›na m›
sahipsiniz ya da mükemmeliyetçi bir insan m›s›n›z, o
anlafl›lacakt›r verece¤iniz cevaplardan. Planlamac› bir yap›ya m›
sahip oldu¤unuz veya sistematik bir düflünce yap›s›na m›
sahipsiniz o görüntülenecektir bu cevaplar›n ard›ndan. 
‹lk bak›flta böylesi basit bir soru ile birlikte iflin bu denli hayati
boyutlar›n›n gündeme gelmesinin mümkün olmad›¤›n› düflünseniz
de, o pozisyona neden baflvurdu¤unuz, asl›nda neyi, nas›l
yapaca¤›n›z›n cevab›n› da içermektedir ayn› zamanda. Ya da
veremeyece¤iniz cevaplar, o konum için haz›rl›kl› olmad›¤›n›z
sonucuna da götürecektir karfl›n›zdaki kifliyi. 
Bu basit ama kritik soruya verilecek cevab›n hem flirket, hem de ifl
baflvurusunda bulunan kifli aç›s›ndan gelecekteki baflar› ya da
baflar›s›zl›k ad›na en önemli kavflak oldu¤unu unutmamal›s›n›z. Ne
yöne dönece¤ini bilenler için fazla bir sorun oluflturmayaca¤›n› da
göz önüne alaraktan.

‹
‹fl görüflmesi için karfl›s›na oturdu¤unuz flirket yetkilisi size bu
soruyu yöneltti¤inde, asl›nda ifl görüflmesinin de en kritik
aflamas›na gelmiflsiniz demektir. O ana kadar kendinizi hem
detayl› özgeçmifliniz, hem de do¤rudan anlat›m›n›zla tan›tt›n›z. 
Mezun oldu¤unuz okullar, sertifika ald›¤›n›z kurslar, bildi¤iniz
yabanc› diller ve daha önceki ifl deneyimlerinizin hepsini birer
birer anlatt›n›z. Ayr›ca görüflmeye gitmeden önce dersinize de iyi
çal›flt›n›z. fiirket hakk›nda ve çal›flmay› düflündü¤ünüz pozisyon
hakk›nda yeterince bilgi toplad›n›z. Görüflmeye giderken,
giyiminize azami özen gösterdiniz. Hatta kafan›zda yap›lacak
görüflme ortam›n› bir çok kez canland›rarak, gelecek sorulara nas›l
bir ruh hali ve davran›fl tarz› içinde cevap verece¤inizi de
belirlediniz. 
Her fley tam da bu soru sorulana dek planlad›¤›n›z gibi gitti. Ancak
yetkili kiflinin "Bu pozisyona neden baflvurdunuz?" sorusu deyim
yerinde ise o ana kadar aksamadan giden performans›n›za bir an
için olsa da, sekte vurdu. Önceden planlad›klar›n›z›n aras›nda
do¤rusunu söylemek gerekirse, bu basit ama can al›c› sorunun yer
almad›¤›n› tam da o anda fark ettiniz. Ve flimdi ne demeliyim, nas›l
bir cevap vermeliyim diyerekten durmak zorunda kald›n›z.
Daha iyi bir kariyer mi demeliyim diye düflündünüz bir an için,
yoksa maddi getirisi daha iyi oldu¤u için mi baflvuru da bulundum

‹fi GÖRÜfiMES‹:
“Bu pozisyona neden baflvurdunuz?”

KÜLTÜR



B
S‹Z HALA GOLF

OYNAMADINIZ MI?

ETK‹NL‹K

Böylesi bir soruya verece¤iniz cevap çok muhtemeldir ki , hay›r
olacak. Hatta arada bir tesadüfen de olsa, televizyonda gözüme
golf diye bir oyun iliflti¤inde de hiç bir fley anlam›yorum
dedi¤inizi duyar gibiyiz.
Bir tak›m insanlar›n ellerine ald›klar› çubuklarla küçücük toplar›
yine küçücük bir deli¤e sokabilme çabalar›na karfl›dan
bak›ld›¤›nda fazla bir anlam veremedi¤inizi de
söyleyeceksiniz.Üstelik ortam› dolay›s›yla gözünüze bir parça elit
kesimin e¤lencesi gibi gözükmüfl de olabilir. 
Halbuki söz konusu oyun san›ld›¤› kadar zor ve karmafl›k de¤il.
Ayr›ca geçmiflte öyle olsa bile flimdilerde golf art›k sadece çok
zenginlerin ve aristokratlar›n u¤raflt›klar› elit bir spor da de¤il.
Türkiye de bile bu sporun nas›l
yap›ld›¤›n› ö¤renebilece¤iniz ve
sonras›nda oynama imkan›na
sahip olabilece¤iniz pek çok
golf kulübü var. 
Günümüzde ifladamlar›n›n,
yöneticilerin ve bütün bunlar›n
yan›s›ra stresli ortamlarda
çal›flmak zorunda kalanlar›n en
önemli rahatlama
seçeneklerinden birisi

durumunda golf. Öncelikle aç›k havada do¤a ile baflbafla kalarak
spor yapmak iflin en keyifli yan›n› oluflturuyor. Golfün afl›r› efor
sarf› gerektirmeyen bir tarzda yap›lmas› da di¤er önemli özelli¤i.
Ancak, dikkat, konsantrasyon, çeviklik ve en önemlisi de yaflam
enerjisi baflar›l› bir golfçü olman›n temel özelliklerini
oluflturuyor. 

Golfün K›sa Tarihçesi:
Geçmifli oldukça eskilere giden golf sporu 17. yüzy›la kadar
tahta sopa ve toplarla oynanm›fl. 18. yüzy›ldan itibaren toplar
tüyden yap›lmaya bafllanm›fl. Ancak pahal› oldu¤u için verimli
olmam›fl. 18. yüzy›ldan itibaren gütaperka malzemesinden
toplar›n ve demir topuzlu sopalar›n devreye girmesi ile oyun
kitleselleflmifl. 20. yüzy›lda  sert kauçuktan imal edilen toplar
ile dikiflsiz çelik sopalar›n kullan›lmaya bafllanmas› ile golf
bugünkü görünümüne kavuflmufl. Elbette bu zaman diliminde
golfçülerin k›l›k k›yafeti, malzemelerini koyduklar› çantalar›,
arabalar› ve kendine özgü ritüelleri de geliflip, ekol
oluflturacak tarzda varl›¤›n› koruyarak günümüze de¤in gelmifl
durumda.

Golf Nas›l Oynan›r?
Golf pek çok do¤al ve yapay engelin bulundu¤u 500 bin
metrekarelik bir sahada oynan›r. Sahan›n de¤iflik noktalar›nda
18 delik bulunur. Tee (bafllang›ç noktas›), Fairway ( orta kesim)
ve green (bayra¤›n bulundu¤u yer) oyun parkurunun
bölümlerini belirler. Bu alanlar›n dördü 200 metreden k›sa,
ondördü de 200 ile 500 metre aras›ndad›r. 
Bafllang›çta top tee’ye (golf pimi) konur. Bu noktan›n deli¤e
mesafesi 228 metreye kadarsa 3 par (vurufl), 229-434 metreye
aras› ise 4 par ve daha fazlaysa 5 par yap›l›r. 
Oyun biçimi ise, iki türlüdür. Stroke ve Stablefort. Stroke’da
deli¤e en az vuruflla topu sokan oyuncu kazan›r. Stablefort da
ise, her oyuncu birbiri ile mücadele eder ve handikab›na göre
her çukurdan ald›¤› puanlar toplan›r. En çok puan alan oyuncu
oyunu kazan›r.
Evet bu zevkli oyunu oynamak ve kulüpler hakk›nda bilgi almak
içinse, Türkiye Golf Federasyonunun resmi sitesine bir göz
atman›z yeterli: tgf.org.tr


