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Türkiye’nin sahip oldu¤u
potansiyeli dolay›s›yla siyasal ve
sosyal istikrar› yakalad›¤›
zamanlarda ekonomik
performans›nda da ciddi bir
s›çramay› gerçekleﬂtirdi¤i
bilinmektedir. Türkiye’nin
içinde bulundu¤u pek çok iç
ve d›ﬂ koﬂula ba¤l› olarak
zaman zaman yaﬂad›¤›
istikrars›z süreçlerin bu
ülkeye neler kaybettirdi¤i de
ortadad›r.

stikrar sözcü¤ü lisan›m›za Arapça’dan girmiﬂtir. Ve sözlüklere bakt›¤›n›zda anlam olarak karﬂ›l›¤›nda bir
denge durumunun sa¤lanmas›na iﬂaret edildi¤ini görürsünüz. Kelimenin etimolojik aç›dan kökenine
bak›ld›¤›nda ise kararl› olmak kavram›n›n bulundu¤u görülür. Yani istikrar ile bireyin ya da toplumun veya
baﬂka türlü bir organizasyonun sa¤lam, dengeli, kararl› k›sacas› stabilize olmuﬂ bir ﬂekilde duruﬂu
kastedilmektedir bu aç›klamalarda.
‹stikrar, dengeli olma gerçe¤inden ve gereklili¤inden hareketle tarih boyunca hem bireylerin hem de
toplumlar›n vazgeçilmez temel ilkelerinden biri olagelmiﬂtir. Özellikle de günümüzde hassas dengeler üzerinde
yürüyen küresel ekonomik yap› ve ona ba¤›ml› siyasal düzen için istikrarl› olmak daha da büyük bir önem
arzetmektedir.
Ekonominin küreselleﬂmenin yan›s›ra geliﬂen ve de¤iﬂen koﬂullara ba¤l› olarak belirli bir yere sabit olmamas›
istikrar›n önemini bir kez daha art›rm›ﬂ bulunuyor. Çünkü istikrar›n yani dengenin olmad›¤› yerde art›k para
durmuyor. Ya da orada beklenen verimlilikte bir geliﬂme için gereken ivmeyi sa¤lam›yor. Zorunlu olarak güvenli
ve dengeli ortamlar› tercih ediyor.
Bu sebepledir ki, ekonomik istikrar kaç›n›lmaz bir ﬂekilde siyasal istikrar ile atbaﬂ› gidiyor. ‹kisinin bir arada
bulundu¤u co¤rafyalarda geliﬂme ve ilerleme alabildi¤ine h›zlan›rken, bunlardan yoksun ortamlarda ise hem
maddi hem de manevi anlamda bir gerileme söz konusu oluyor. Ya da gerileme olmasa bile ilerleme de olmuyor.
Türkiye’nin neredeyse yar›m yüzy›ld›r çeﬂitli zamanlarda yaﬂad›¤› siyasal çalkant›lar dolay›s›yla ekonomik ve
sosyal anlamda pek çok ﬂeyi kaybetti¤i herkesin malumudur. Avrupa Birli¤i’ne üye olabilme f›rsat›ndan tutunda
ekonomik anlamda bir zamanlar kendisinden çok daha geri olan ülkelerin ard›nda kalmak gibi pek çok
gerçek de yine hepimizin malumudur.
Türkiye’nin sahip oldu¤u potansiyeli dolay›s›yla siyasal ve sosyal istikrar› yakalad›¤› zamanlarda ekonomik
performans›nda da ciddi bir s›çramay› gerçekleﬂtirdi¤i bilinmektedir. Türkiye’nin içinde bulundu¤u pek çok iç
ve d›ﬂ koﬂula ba¤l› olarak zaman zaman yaﬂad›¤› istikrars›z süreçlerin bu ülkeye neler kaybettirdi¤i de
ortadad›r.
Türkiye’nin yak›n zamanlara kadar sa¤lad›¤› varsay›lan istikrar› son birkaç y›ld›r yaﬂanan geliﬂmelere paralel
olarak kaybetti¤i izlenimini vermesi üzerinde durulmay› gerektirmektedir. H›zla geliﬂen ve bölgesel bir güç
olma yolunda yürüyen Türkiye, bir tak›m olumsuz geliﬂmelerle s›k›nt› yaﬂayacak kadar zay›f ve yetersiz bir
ülke de¤ildir. Ancak bu olumsuzluklar›n uzun süreli olmas› ve hatta ondan da öteye kronik bir hal almas› biraz
önce iﬂaret etmeye çal›ﬂt›¤›m›z siyasal ve onunla ba¤›ml› durumdaki ekonomik istikrar› kötü yönde
etkileyebilir.
Bu sebepledir ki, Türkiye’nin küresel anlamda bir s›k›nt›n›n da yaﬂanmakta oldu¤u bu günlerde içinde
bulundu¤u istikrars›zl›k alametlerinden en k›sa zamanda s›yr›lmas› ve gelece¤e do¤ru güvenli ve emin
ad›mlarla hamle yapmas› gerekmektedir. Bu ülkenin ve bu ülke insan›n›n bunu yapacak maddi ve manevi gücü
mevcuttur. Tarih bunun pek çok örne¤i ile doludur. Önümüzdeki y›llarda benzer bir geliﬂim sürecinin yaﬂanmas›
için bize her türlü olana¤› sunmaktad›r. Yeter ki, biz bu imkandan yararlanmay› bilelim. Unutmayal›m ki,
istikrarl› bir Türkiye gelece¤i de parlak bir Türkiye olacakt›r. Bunu baﬂarmakta bizim ellerimizde...
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GÜNCEL

B‹REYSEL SA⁄LIK S‹GORTALARI
Sa¤l›k her iﬂin baﬂ› ﬂüphesiz ki. ‹nsan›n ancak kaybedince de¤erini anlad›¤› bir gerçeklilik sa¤l›k.
Ancak kaybedilen sa¤l›¤›n uygun tedavi yöntemleri ile geri kazan›lmas› da son derece önemli.
Ne var ki, bu iﬂ manevi güç ve destek kadar hastal›¤›n boyutu ve biçimine göre maddi bir gücü de
gerektiriyor. Bu sebepledir ki, özel hayat sigortalar› böylesi acil durumlar karﬂ›s›nda bir
cankurtaran simidi iﬂleviyle karﬂ›m›za ç›k›yor. ﬁu da bir baﬂka gerçek ki, pek ço¤umuz bir sorunla
karﬂ›laﬂmad›kça bu tarz bir sigortan›n de¤erini ve önemini kavrayam›yoruz. Halbuki bir sa¤l›k
sigortas› poliçesinin her an için baﬂ›m›zda bulunmas›nda büyük fayda var. Ne olur ne olmaz…
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ireysel sa¤l›k sigortas›
sizin ve yak›nlar›n›z›n
bir y›l boyunca (sigorta
süresince) karﬂ›laﬂaca¤›
hastal›klar›n yurtiçi ya da yurtd›ﬂ›
tedavisi için gereken masraflar›
karﬂ›lamak amac›yla düzenlenir.
Bu hizmetten 18-60 yaﬂ aras›ndaki
dileyen herkes kendisi ve ailesi ile
birlikte yararlanabilir. Bunun için sadece
aç›k ve detayl› sa¤l›k beyan› yeterlidir.
Tüm aile bireylerinin ayn› plan
kapsam›nda sigortalanmas› halinde % 10
aile indirimi uygulan›r.
Sigorta süresi 1 y›l süreli olmakla birlikte,
ömür boyu yenileme garantisi alm›ﬂ
iseniz yaﬂam›n›z boyunca, ömür boyu
yenileme garantisi almam›ﬂ iseniz 75
yaﬂ›na kadar, her y›l poliçenizi
yenileyerek güvencenizi sürdürebilirsiniz.
Sa¤l›k sigortas› primleri yürürlükteki
vergi kanunlar›na göre belirli miktara
kadar vergi matrah›ndan indirilebilir.
Primler peﬂin veya vadeli olarak ödenir.
Söz konusu sa¤l›k hizmeti anlaﬂmal›
kurumlardan al›nabilir. Anlaﬂmal›
kuruluﬂlardan sigorta firmas›n›n
sa¤lad›¤› tedavi hizmetlerinden limitiniz
dahilinde, varsa sadece kat›l›m pay›
ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayr›ca
Devlet ve üniversite hastanelerinde
gerçekleﬂen tedavileriniz anlaﬂmal› kurum
statüsünde de¤erlendirilir.
Poliçenizi kesintisiz olarak

yenilemeniz halinde
tazminat/prim oran›n›z›n sigorta
ﬂirketince
belirtilen kriterler çerçevesinde
olmas› halinde hasars›zl›k indiriminden
yararlanabilirsiniz. Kesintisiz üç y›l ayn›
planda sigortalanm›ﬂ olman›z ve sigorta
ﬂirketiniz risk kabul kriterlerinin
sa¤lanm›ﬂ olmas› koﬂulu ile ömür boyu
yenileme garantisi hakk›na sahip
olabilirsiniz. Sigorta teminatlar› hastane
tedavi teminat›, ayakta tedavi teminati,
acil sa¤l›k hizmetleri teminat›, geo-coding

otomatik yer tespiti hizmetlerini
kapsamaktad›r.
Özel sa¤l›k sigortalar›n›n kurumsal olarak
yap›labilmesi belirli koﬂullar dahilinde
mümkün. En az 10 çal›ﬂan›n kat›lmas› ve
çal›ﬂanlar›n 18-65 yaﬂ aras›nda olmas›
koﬂuluyla, ﬂirket çal›ﬂanlar› ve aile
bireyleri (eﬂ ve çocuklar) için Özel Grup
Sa¤l›k Sigortalar›ndan yararlanabilir,
bütçenize uygun tarifelerimiz ve sizin
belirleyece¤iniz planlarla çal›ﬂanlar›n›z›n
ve yak›nlar›n›z›n her türlü sa¤l›k
sorunlar›na ça¤daﬂ bir çözüm bulabilirsiniz.
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BEﬁ‹KTEN MEZARA YEREL YÖNET‹MLER
Yerel yönetimler belirli bir co¤rafi alanda yaﬂayan, yerel toplulu¤un bireylerine kendilerini en
çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amac›yla kurulan, karar organlar› yerel toplulukça
seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiﬂ görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve
personele sahip, üstlendi¤i hizmetler için kendi örgütsel yap›s›n› kurabilen, merkez yönetimi ile
iliﬂkilerinde yönetsel özerklikten yararlanan kamu tüzel kiﬂilikleri olarak tan›mlan›yor.
Yerel yönetim Kavram›
erel yönetimler, ulusal s›n›rlar
içerisindeki de¤iﬂik
büyüklüklerdeki topluluklarda
yaﬂayan insanlar›n, ortak ve
yerel nitelikteki gereksinimlerini
karﬂ›lamak amac›yla kurulan ve hukuk
düzeni içerisinde oluﬂturulmuﬂ olan
anayasal kuruluﬂlard›r. Literatürde
yo¤un olarak kullan›lan yerel yönetim
tan›m› ise evrenselleﬂtirilerek
verilmektedir. Buna göre Yerel
yönetimlere iliﬂkin evrensel nitelikler
olarak belirtilen ve tan›mlamada yer
olan özellikler; Birleﬂmiﬂ Milletler,
Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik ﬂart›, Uluslararas›
Yerel Yönetimler Birli¤i belgelerinde
yer almaktad›r. Tan›m›n incelenmesi ile
belirtilen koﬂullar›n her ülke için
geçerli olmad›¤›n› görebiliriz. Çünkü,
yap›lan bu tan›mlama asl›nda bir
kavram›n de¤il kurumun
aç›klanmas›d›r. Bu tan›mlamaya temel
oluﬂturan geliﬂmeler ise 19. yüzy›lda
Bat› Avrupa da yaﬂanm›ﬂt›r.
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Yerel Yönetimlerin ‹dari ve Hukuki
Konumu
Bir ülkede kamu yönetimi örgütlenirken
iki zorunlulu¤un göz önünde
tutulmas›nda fayda vard›r. Bunlardan
birincisi, ülkede yürütülen idari
faaliyette asgari bir homojenlik
sa¤lanmas›, di¤eri ise ülkenin de¤iﬂik
co¤rafya alanlar›n›n özgül özlemlerinin
ve farkl›l›klar›n›n yönetime
yans›mas›d›r. Yönetim faaliyetlerinde
birlik ve homojenlik sa¤lanmas›

gereksinimine merkezden yönetim, halk›n
yerel gereksinimlerini karﬂ›lama,
isteklerini seslendirme, karar alma
sürecine kat›lma gibi istemlerine de
yerinden yönetim cevap verebilir. Bu
istemleri gerçekleﬂtirecek olan yerel
yönetimin üç anlam› içerdi¤i söylenebilir.
Bunlardan birincisi yerel yönetimin
kendini yöneten topluluk olmas› di¤er bir
deyiﬂle özerk olmas›, ikincisi yerel
nitelikli gereksinimleri karﬂ›layan bir
örgüt olmas›, üçüncüsü ise merkezi
hükümetin bir alt birimini oluﬂturmas›d›r.
Görüldü¤ü gibi yerel yönetimlerin ortaya
ç›k›ﬂlar›nda siyasal ve ekonomik
nedenlerin çok önemli etkisi vard›r. Ancak
yerel yönetimlerin say›lan istemleri
yerine getirebilmesi için, hukuksal
düzenlemelerin varl›¤›na gereksinim
vard›r. Bu ise yerel yönetimlerin varl›k
nedenleri incelenirken, ekonomik ve
siyasal faktörlerin yan› s›ra hukuksal
boyutunu da ele almay› gerektirir.
Yerel Hizmetler
Yerinden yönetim birimlerince yerine
getirebilecek hizmetler için yap›lan
s›n›flamaya göre savunma, sosyal
güvenlik, d›ﬂ iﬂleri gibi hizmetler ulusal
düzeyde, yüksekö¤retim, sa¤l›k, çevre
korunmas› gibi hizmetler ara düzeyde,
yang›ndan korunma, cadde ayd›nlat›lmas›,
çöp toplama, ﬂehir planlamas›, arsa
üretimi, kanalizasyon ve temizlik, kent
ulaﬂ›m›, konut, spor ve e¤lence tesisleri
yap›m› vb. hizmetler yerel düzeyde
görülebilir. Ara düzey yönetimler federe
devletler için geçerli olan bir kavramd›r.
Üniter devletlerde görev bölüﬂümü

merkezi ve yerel yönetim aras›nda yap›l›r.
Bu nedenle ara düzeydeki yönetim
yap›lar› bulunmaz. Üniter yap›ya sahip
olan Türkiye'de yerel yönetimlerin yerine
getirdi¤i hizmetler 5 ana grupta
toplanabilir. Bunlar;
1. ‹marla ilgili görevler (‹mar plan›,
inﬂaat ruhsat›, kaçak inﬂaatlarla
mücadele, kamulaﬂt›rma vb.)
2. Kent hizmeti ile ilgili görevler (Çöp
toplama ve yok etme, toplu taﬂ›ma, itfaiye
vb.)
3. Ekonomik nitelikli görevler (Hal ve
pazar, toplu konut, ekmek fabrikas›,
süpermarket vb.)
4. Sosyal ve Kültürel hizmetler (Sinemakonser salonu, spor tesisi, kütüphane,
kurslar, kreﬂ)
5. Kontrol ve denetimdir. (Fiyat kontrolü,
inﬂaatlar›n denetimi, g›da ve çevre sa¤l›¤›
kontrolü, ceza uygulama vb.)
Hizmetlerin sunumunda yönetimler
aras›nda kesin ay›r›mlara gitmek gerçekçi
bir yaklaﬂ›m tarz› olmayabilir. Ayn› hizmet
türü ile yerel ve merkezi yönetim farkl›
gerekçelerle ilgilenebilir. Örne¤in
ilkö¤retim hizmetinden sa¤lanan faydan›n
bir k›sm› yerel olarak kabul edilebilir.
Fakat bu, hizmetin yerel yönetimlerce
sunulmas› için yeterli koﬂul de¤ildir.
Ölçek ekonomileri ve yerel yönetimler
aras›ndaki d›ﬂsall›klar, e¤itimin tüm
ülkede eﬂit koﬂullarda sa¤lanmas› gibi
nedenler ile merkezi yönetimce sunulmas›
istenebilir. Buradan ç›kan sonuç,
yönetimler farkl› aç›lardan ilgileniyorlar
olsa da sunulan benzer hizmetlerin
finansman›na kat›labilirler. Üniter
yap›daki devletlerde ara düzeydeki
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yönetim birimleri olmad›¤›ndan merkezi
yönetim koyaca¤› kurallar ile standartlar›
tespit edebilir, buna uyulmas›n›
isteyebilir. Çevre kirlili¤i konusunda yerel
yönetimlerin sa¤lamak zorunda oldu¤u bir
kalite düzeyinin olmas›n›n istenmesi buna
örnek olarak gösterilebilir.
Yerel Yönetim Birimleri Belediyeler:
5018 say›l› Kanunun yan›s›ra 5393 say›l›
Belediye ve 5216 say›l› Büyükﬂehir
Belediyesi Kanunlar› ile nüfusu 50 binin
üzerindeki belediyeler stratejik plan
haz›rlamakla yükümlüdürler.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n 2005/36 say›l›
Genelgesi ile belediye stratejik planlar›n›n
mahalli idareler genel
seçimlerinden
itibaren alt› ay
içinde (ilk
stratejik plan›n
ise bir y›l içinde),
performans
planlar›n›n da ilgili
oldu¤u y›l baﬂ›ndan
önce haz›rlanmas› ve
bunlar›n bütçeye esas teﬂkil
etmesi gerekti¤i, bununla birlikte, o tarihe
kadar 5018 say›l› Kanun gere¤ince DPT
Müsteﬂarl›¤›nca seçilecek belediyelerde
stratejik planlar›n haz›rlanaca¤›
bildirilmiﬂti. Ancak, 13 Temmuz 2005 tarih
ve 25874 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanan 5393 say›l› Belediye
Kanununun geçici dördüncü maddesinde,
ilgili belediyelerde stratejik plan,
“...Kanunun yürürlü¤e girmesinden
itibaren bir y›l içinde haz›rlan›r.” hükmüne
yer verilmiﬂtir. Uygulama bu hüküm
do¤rultusunda yürütülmekte olup buna
göre belediyelerde ilk stratejik plan için
son tarih 13 Temmuz 2006'd›r.
‹l Genel Meclisi:
1982 anayasas›n›n 126.maddesi “merkezi
idare ve kamu hizmetlerinin gereklerine
göre, illere; iller de di¤er kademeli
bölümlere ayr›l›r” hükmünü getirmektedir.
Merkezi hükümetin taﬂrada
örgütlenmesinin temelinde iller yer

almaktad›r. ‹l özel idareleri görevleri
bak›m›ndan merkezi yönetim ile
belediye ve köyler aras›nda "ara düzey"
niteli¤e sahip idari birimlerdir.
Anayasam›z›n 127.maddesine göre il
yerel yönetimi (‹l Özel ‹dareleri) il
halk›n›n yerel nitelikteki ortak
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere, kuruluﬂ
esaslar› yasa ile belirtilen ve karar
organlar› yine yasada gösterilen,
seçmenlerce seçilerek oluﬂturulan kamu
tüzel kiﬂilerdir. ‹l özel idareleri
04.03.2005 tarihli ve 5302 say›l›
kanunla yönetilir. ‹.Ö.‹. tüzel kiﬂili¤i olan
kamu kuruluﬂlar›d›r. Tüm tüzel kiﬂilerde
oldu¤u gibi özel idarelerde de tüzel
kiﬂilik ad›na

hukuken ba¤lay›c›
eylemlerde bulunacak organlara
gereksinim vard›r. Bu organlar;
1) Vali
2) ‹l genel meclisi ve
3) ‹l daimi encümeni'dir.
Köy ‹daresi:
Köy, mahalli idare teﬂkilat›n› en küçük
yerleﬂim yeri, muhtar ile tüzel kiﬂili¤e
sahiptir. 5442 say›l› ‹l ‹dare Kanunu’na
göre yap›lan idari teﬂkilatta köyler,
bucak ve kasabalara ba¤l›d›r. Köy
kanunu ile merkezi idareyle olan
münasebetleri düzenlenmiﬂtir. Bu
kanuna göre, nüfusu 2000'den aﬂa¤›
olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve köy
ihtiyar meclisi idare eder. Bunlar,
seçmenler taraf›ndan beﬂ senede bir
seçilir.
Köyün ö¤retmeni ile imam› köy ihtiyar
heyetinin tabii üyesidir.
Türkiye'de k›rsal nüfusun yaﬂad›¤›

yerleﬂme birimlerinden k›rk bine yak›n›
köy kanununun uyguland›¤› ve köy
olarak tarif edilen yerleﬂme yerleridir.
Geriye kalan› 26,000 yerleﬂim birimi
ise, idari yönden köylere ba¤l› çiftlik,
mahalle, oba, mezra, iskele ve istasyon
gibi çok az haneli yerleﬂim yerleridir.
Küçük yerleﬂim yerleri büyüyünce, köy
kanunu uygulanmas›na girildi¤inden,
köy adetleri de¤iﬂmektedir.
Köy kanununa göre, yabanc› uyruklu
olanlar köyde mülk edinemezler ve
‹çiﬂleri Bakan›n›n izni olmadan orada
yerleﬂip oturamazlar. Köy tüzel kiﬂili¤i
dayana¤›n› anayasan›n 127.
maddesinden al›r.
Yeni Bir Yerel Yönetim
Yasas›:
Türkiye’de baz›
dönemlerde yap›lan
bir tak›m de¤iﬂikliklere
ve idari tadilatlara
ra¤men halen 1930
tarihli Belediyeler
Yasas› yürürlükte yer
almaya devam ediyor. De¤iﬂen dünya ve
ülke koﬂullar›na uyumlu bir yasan›n
ç›kar›lmas› zorunlulu¤u her geçen gün
daha büyük önem kazan›yor.
Türkiye’nin de¤iﬂen siyasal, toplumsal,
sosyal ve ekonomik zorunluluklara
cevap verebilmesi için yerel yönetimleri
ça¤›n gereklerine uygun bir tarzda
düzenleyen yasal düzenlemeye ciddi
anlamda ihtiyac› bulunuyor. 80
sonras›nda yap›lan yasal
düzenlemelerle oluﬂturulan Büyükﬂehir
sistemi olumlu pek çok geliﬂmeyi
sa¤lam›ﬂ olsa da, zay›f ve
denetleyemeyen bir meclis, her konuda
tam yetkili ve güçlü baﬂkan ve
teknokratlar eliyle yürütülen bir
belediyecilik anlay›ﬂ› dolay›s›yla
sorunlu bir duruma da sahip bulunuyor.
Bütün bunlar ça¤daﬂ bir yerel
yönetimler yasas›n›n ç›kar›lmas›n› ve
halk›n geniﬂ kat›l›m›na imkan sa¤layan
düzenlemelerin yap›lmas›n› gerekli
k›l›yor.
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YEN‹ EKONOM‹K MODELLER
AÇISINDAN EKONOM‹K BÜYÜME
Büyük dönüﬂümler tarihin belirli dönemlerinde her zaman olagelmiﬂtir. 13. yüzy›lda k›rsal
kesimden kent hayat›na ve yerleﬂik düzene geçiﬂle kendini gösteren ticaret devrimi, 15. yüzy›lda
Gutenberg’in buluﬂuyla ve 16. yüzy›l›n baﬂlar›nda Luther’in öncülü¤ünde Rönesans tohumlar›n›n
çiçeklendi¤i dönem, iki yüz elli y›l kadar sonra Watt’›n buhar makinesini kusursuzlaﬂt›rd›¤› ve
Adam Smith’in ekonominin temellerini att›¤› dönem, I. Dünya Savaﬂ›’n›n ard›ndan gelen teknolojik
devrim ve ﬂimdiki bilgi devrimi dönüﬂümlere örnek olarak gösterilebilir.

G

ünümüzdeki dönüﬂümü önceki
dönemlerden ay›ran en önemli
fark; etkileﬂim s›n›rlar›n›n ve
h›z›n›n geçmiﬂ dönemlere
nazaran, belki de enformasyon
teknolojisi sayesinde daha h›zl›
olmas›d›r. Bu nedenledir ki içinde
yaﬂad›¤›m›z dönüﬂümün etkisi daha
derin ve daha çarp›c› olmaktad›r.
Dönüﬂümün kuﬂkusuz en büyük bileﬂeni
hatta ço¤altan etkisine sahip
h›zland›r›c› faktörü teknolojidir.
1930’larda Keynes’in etkisiyle 1950’lerin
baﬂlar›na kadar yo¤un olarak tart›ﬂ›lan,
asl›nda Ricardo ile temel bulan, Marx’la
alternatif yaklaﬂ›mlar getirilen büyüme
modelleri, 1980’lere kadar yaklaﬂ›k otuz
y›l boyunca ekonomi literatüründe geri
plana itilmiﬂti. Bu tarihten sonra ise,
farkl› yaklaﬂ›mlar geliﬂtirildi. Tam
anlam›yla bir genel modele
ulaﬂ›lmam›ﬂsa da yeni ekonomik
faktörlerin büyümeye kat›lmas› bu
döneme rastlamaktad›r.
Klasik büyüme teorileri çok say›da
klasik düﬂünürün fikirlerini yans›t›r.
Bununla birlikte teoriye özellikle
baﬂlang›ç niteli¤inde en önemli katk›y›
Ricardo yapm›ﬂ oldu¤undan, klasik
büyüme teorisi her zaman Ricardo
modeli baﬂl›¤› alt›nda incelenir. Ricardo

Modeli’nin arkas›nda ‹ngiltere’nin 19.
yüzy›l›n baﬂlar›ndaki koﬂullar› ve
sorunlar› yer almaktad›r.
Toplumlar›n ekonomik geliﬂmesini
tarihsel bir yaklaﬂ›mla aç›klamaya
çal›ﬂan görüﬂler aras›nda W.Rostow
modelinin de bir ayr›cal›¤› vard›r.
Özellikle kalk›ﬂ (take-off) aﬂamas›ndaki
azgeliﬂmiﬂ ülkelerin kalk›nma sorununa
de¤inilmesi bu modelin önem
kazanmas›na neden olmuﬂtur.
W. Rostow, K.Marx’›n modern tarih
kuram›na bir alternatif olarak
haz›rlad›¤› modelini önce 1956’da
yay›nlad›¤› bir makalesinde, sonra da
1960’daki kitab›nda aç›klam›ﬂt›r.
Rostow’un modeli modern tarihin seyri
hakk›nda bir genellemeyi içermektedir.
Bu kurama göre, her toplum ekonomik
bak›mdan aﬂa¤›da s›ralanan evreleri
geçirir.
Geleneksel Toplum,
Kalk›ﬂa (take-off) geçiﬂ aﬂamas›,

Kalk›ﬂ aﬂamas›,
Olgunluk aﬂamas›,
Kütle tüketim ça¤›.
Schumpeter ise kapitalist sistemin
büyümesinde giriﬂimcilerin rolünü ve
teknik ilerlemelerin giriﬂimciler
taraf›ndan üretime uygulanmas›na, yani
kendi deyimi ile yenilikleri (innovations)
en önemli etken olarak görmüﬂtür.
Yazar, beﬂ tür yenilik oldu¤unu
söylemektedir. Piyasaya yeni bir mal›n,
yeni bir tipin veya kalitenin sürülmesi,
Üretime yeni bir tekni¤in uygulanmas›,
Yeni piyasalar›n keﬂfedilmesi ve
yarat›lmas›,
Yeni bir hammadde veya yar› mamul
kayna¤›n›n bulunmas›,
Endüstrinin reorganizasyonu.
Yeni Ekonomi
1980’lerin ortas›ndan itibaren uluslar
aras› alanda yaﬂanan geliﬂmelerin
günümüzde yorumlanmas› “Yeni
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Ekonomi” denilen kavram›n ortaya
ç›kmas›na neden olmuﬂtur. Son on y›lda
dünya ekonomisi ve ABD ekonomisindeki
geliﬂmelere bak›ld›¤›nda, yeni
ekonominin verimlili¤i, yeniden
yap›lanmaya yönelik bask›lar›, küresel
niteli¤i, yol açt›¤› krizleri ile birlikte
yeni ekonominin sistemi nas›l kökünden
de¤iﬂtirip sarst›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Eski sektörler önemini, karl›l›¤›n›,
istihdam gücünü, üretim kapasitesini
yavaﬂ yavaﬂ yitirirken, yeni sektörler ç›¤
misali büyüyerek ekonomik büyümenin
lokomotifi konumuna gelmektedir.
Teknolojik geliﬂmeyle vücut bulan, büyük
ölçüde dijitalleﬂmeye ve internete ba¤l›
olan yeni ekonomi t›pk› dominant bir
gen misali eski ekonomiyi yani eski
organizmay› kuﬂat›p yavaﬂ yavaﬂ yok
etmektedir.
Yeni ekonominin dört temel özelli¤inden
söz etmek mümkün. Dijitalleﬂme,
araﬂt›rma geliﬂtirme faaliyetlerinin
artmas›, küreselleﬂme ve insan
kaynaklar› profilinde yaﬂanan radikal
de¤iﬂim ve kurumlar›n insan
kaynaklar›na dayal› yeniden
yap›lanmas›.
Bu bileﬂenlerden interneti ve elektronik
ticareti ele alarak arz-talep aç›s›ndan
temel ekonomik bir analizini yapmak
mümkündür. ‹nternetin ele
al›nmas›ndaki temel yaklaﬂ›m, de¤iﬂimin
anlaﬂ›lmas›nda ve analizinde, internet
ﬂirketleri ve teknoloji ﬂirketlerinin
NASDAQ borsas›nda iﬂlem gören
hisselerinin piyasadaki ekonomik
ajanlar›n davran›ﬂlar› ve beklentileri

hakk›nda ipucu verebilecek kapasitede
oldu¤udur. ‹nternetin her ne kadar
uzakl›klar› anlams›zlaﬂt›rd›¤›, insanlar›
yaklaﬂt›rd›¤› kabul edilse de son
geliﬂmeler neticesinde iktisatç›lar› ikiye
bölmüﬂ görünmektedir. Bir bölüm
iktisatç› internetin küresel büyümeyi
art›rd›¤›n›, enflasyonu düﬂürdü¤ünü
savunup, teknoloji hisselerindeki genel
talep patlamas›n› do¤al sayarken, bir
bölüm iktisatç› da enflasyonun parasal
bir olgu oldu¤u konusunda ›srar ederek,
teknoloji hisselerindeki aﬂ›r›
de¤erlenmeyi 17. yüzy›ldaki lale so¤an›
balonuna benzetmektedir.
Geliﬂmiﬂ piyasalardaki son durum ikinci
grubu do¤rular nitelikte olsa da, gerçek
iki aﬂ›r› uç aras›nda yer almaktad›r.
Nihayetinde internet arac›l›¤›yla
sa¤lanacak ekonomik büyüme ve fayda
eninde sonunda tüm di¤er teknolojik
geliﬂmelerde oldu¤u gibi tüketicilerin
lehine olacakt›r.
‹nternetin ve elektronik ticaretin
ekonomik etkilerine geçmeden önce,
olay›n boyutlar›n›n anlaﬂ›lmas›
aç›s›ndan birkaç say›sal büyüklük
vermekte fayda görülmektedir.
‹nterneti enformasyon teknolojilerinden
ayr› düﬂünmek mümkün de¤ildir.
Amerika, Avrupa Birli¤i ve Japonya’da bu
alana yap›lan yat›r›mlar daha önce

benzeri görülmemiﬂ oranda, y›ll›k
ortalama %12 artmaktad›r.
-‹lk olarak 1995 y›l›nda yap›lan
elektronik ticaretin cirosu 1998 y›l›nda
301.4 milyar dolara ulaﬂm›ﬂ
bulunmaktad›r. Bu cironun 2002-2003
y›llar›nda 1 trilyon dolar› aﬂmas›
beklenmektedir.
Asya’da 1999 y›l›nda firmalar aras›
endüstri içi ya da d›ﬂ› (B2B-Business to
Business) ticaretin elektronik ticaret
yoluyla yap›lan bölümü yaklaﬂ›k 30
milyar dolar düzeyindedir.
Geliﬂmiﬂ ekonomilerin önümüzdeki beﬂ
y›ll›k süreç içerisinde elektronik
ticaretten sa¤layacaklar› fayda, y›ll›k
ortalama %1.2 GSY‹H art›ﬂ› ve %0.5-0.8
enflasyon düﬂüﬂü olarak tahmin
edilmektedir.
Intel’in farkl› sektörlerden 100 Türk
ﬂirketi üzerinde yapt›¤› araﬂt›rmaya
göre, bu ﬂirketlerin 22’si halihaz›rda
elektronik ticaret yapmaktad›r, 15’i
yak›n zamanda gerekli altyap›y›
tamamlayarak bu alanda faaliyet
göstermeyi planlamaktad›r, 63’ü ise
elektronik ticaret yapmay› hiç
düﬂünmemektedir. Ekonomik büyümenin
oda¤›nda yer ald›¤› yeni ekonomi hiç
ﬂüphesiz ki, önümüzdeki süreçte
hayat›m›z› belirlemeye ve
ﬂekillendirmeye devam edecek gibi
görünüyor.
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BAKKAL’DAN SÜPER VE H‹PER
MARKETLERE
Türkiye de tüm dünyada gözlemlenen bu geliﬂmeye ayak uydurmuﬂ görünüyor. Günümüzün
yaﬂam koﬂullar› dolay›s›yla art›k ailenin al›ﬂveriﬂ ihtiyaçlar›na ay›rabilece¤i zaman daral›yor
ve bir seferde mümkün oldu¤u kadar fazla ihtiyac› karﬂ›layacak al›ﬂveriﬂin, oldu¤u kadar k›sa
sürede yap›lmas› gerekiyor. Bunu da sunduklar› çok geniﬂ ürün skalas› ve hizmetleriyle çok
çekici bir biçimde süper ve hiper marketler sa¤l›yor.

T

ürkiye’de perakende piyasas›n›n
büyüklü¤ünün 40 milyar dolar
civar›nda oldu¤u tahmin ediliyor.
Ama bu pastadan bakkallar ve
toptanc›lar san›lan›n aksine hala büyük
pay al›yorlar. Ancak geliﬂmeler iﬂlerin
de¤iﬂmekte oldu¤unu gösteriyor. Hiper ve
süper marketlerin sat›ﬂlar›n›n, toplam
sektör sat›ﬂlar› içindeki pay› y›ll›k bileﬂik
yüzde 20 artarak 1990-96 döneminde
%6’dan %15’e yükseldi. 2002 y›l›nda ise
bu pay %25’i aﬂm›ﬂ bulunuyor. Bunun
koﬂullara ba¤l› olarak önümüzdeki
y›llarda artmaya devam edece¤i de
anlaﬂ›l›yor.
Türkiye’de süper ve hipermarketlerin
geçmiﬂi asl›nda fazla uzun de¤il.
Günümüzde 30-40 y›ll›k geçmiﬂi olan
büyük Amerikan perakendecileri dünya
çap›nda 1000 halkal› zincirlere
ulaﬂt›klar›n› düﬂünürsek bizim daha ne
kadar iﬂin baﬂ›nda oldu¤umuz anlaﬂ›l›r. En
büyük ve en yayg›n zincir olan
kuruluﬂlar›n bile toplam iki yüze yak›n

ma¤azas› var. Yerli giriﬂimcilerin, y›llar›n
deneyimini biriktirmiﬂ dünya
markalar›ndan know-how transferine
gereksinim duyduklar› kesin. Hangi
mallar›n yan yana sergilenece¤i
konusunda örne¤in Fransa’daki standart
Türkiye’de çal›ﬂmayabiliyor.
Düzenlemenin mant›¤› ülkelere göre
farkl›l›k gösterebiliyor. Ancak burada
önemli olan en az›ndan bu tip
düzenlemelerin sat›ﬂ üzerindeki etkisinin
büyük oldu¤unun art›k Türkiye’de de
kavranm›ﬂ olmas›. Türkiye g›da
perakendecilerinin bir bölümünde
kullan›lan teknoloji Avrupa’n›n pek çok
ülkesine göre geliﬂmiﬂ bir düzeyde. Her
ﬂeyin daha çok yeni olmas› nedeniyle
bizim marketçiler kasalarda, terazide ve
güvenlik sistemlerinde en son ve en iyi
teknolojiyi kullan›yorlar.
Mal çeﬂidi aç›s›ndan bir karﬂ›laﬂt›rma
yaparsak Türkiye’de bir süpermarkete
gitti¤iniz zaman bulabilece¤iniz mal
çeﬂidinin de yurtd›ﬂ›ndakinden pek bir
fark› bulunmuyor. Avrupa’da ortalama bir
hipermarkette 40-45 bin çeﬂit mal
bulunuyorsa, Türkiye’de de bir o kadar
çeﬂit var. Büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinin

seslendi¤i kitle Türkiye’nin gelir
da¤›l›m›n›n ilk yüzde 20’si. Süper ve
hipermarket müﬂterisi olan bu yüzde
20’lik kitlenin al›ﬂveriﬂ kültürü Avrupal›
ile ayn›. Avrupal› al›ﬂveriﬂte neye dikkat
ediyorsa onlar da ona dikkat ediyor:
kaliteye, fiyata, sat›ﬂ sonras› hizmete,
kullan›m tarihlerine, hatta konserve g›da
maddelerinin içerdi¤i katk› maddelerine
kadar. ‹ade yapaca¤› zaman baﬂ›na ne
gelece¤i onun al›ﬂveriﬂ tercihini etkiliyor.
Araba ile ulaﬂabilmek, park yeri
bulabilmek, kasa önünde fazla
beklememek, mekan›n geniﬂ olmas›,
havaland›rman›n iyi olmas› gibi unsurlar
önem taﬂ›yor. Hiper ve zincir market gibi
büyük ölçekli perakendecilerin tüketici
taraf›ndan tercih edilmesinin en büyük
nedeni art›k tan›nan ve güvenilen, markal›
ya da markas›z, ucuz ancak kaliteli olarak
alg›lanan ürünler satmas›.
Yeni aç›lan hipermarketlerle fiyat ve ürün
çeﬂitlili¤i konusunda rekabet
edemeyen küçük perakendeciler
dayan›ﬂma için kendilerine yeni yollar
ar›yorlar. Daha az say›da markan›n
bulundu¤u ve daha az servis sunulan
indirim marketleri bu giriﬂimlere güzel bir
örnek. Hipermarketlerin en büyük
özelliklerinden biride çok promosyon
yapmas›. Bizim tüketicimiz için zaten en
cezbedici olaylardan biri de bu.
K›sacas› süper ve onlar›n ard›ndan
hayat›m›za giren hiper marketler art›k
günlük yaﬂant›m›z›n vazgeçilmezleri
aras›na çoktan girdiler bile. Baz›
sorunlara yol açsalar da…
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ESK‹ B‹R KOMﬁU
AVUSTURYA
Avusturya klasik müzi¤in, çikolatan›n, görkemli saraylar›n ve karl› da¤lar›n ülkesi.
Bizim Avusturya ile olan iliﬂkilerimizse tarihteki geliﬂmelere ba¤l› olarak yüzy›llar öncesine
gidiyor. Bu iliﬂkiler kimi zaman savaﬂlarla olmuﬂ, kimi zamanda tüccarlar vas›tas›yla
sa¤lanm›ﬂ. Günümüzde de Avusturya Türkiye’nin AB üyeli¤ine en büyük muhalif olarak
görünüyor. Ancak bir yandan da ticari iliﬂkilerimiz art›yor. Asl›nda iki ülke aras›nda
de¤erlendirilmesi gereken büyük bir potansiyel de mevcut.
Tarih:

N

eolitik ça¤lardan beri yerleﬂime
aç›k bir bölge olan Avusturya M.Ö.
100 y›llar›nda Romal›lar
taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂ.
Avusturya 803 senesinde Germen
‹mparatorlu¤unun bir parças› haline
gelmiﬂ. Daha sonralar› baﬂa geçen
Habsburg Hanedan›, ülkenin s›n›rlar›n›
geniﬂletmiﬂ, 15. as›rda Avusturya
Avrupa'n›n ve H›ristiyanlar›n en güçlü
devleti haline gelmiﬂ. 19. yüzy›lda
Avusturya’n›n Macaristan ile birleﬂmesiyle
Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u
kurulmuﬂ. Birinci Dünya Savaﬂ› sonunda
ba¤›ms›z bir devlet olarak kurulan
Avusturya Cumhuriyeti, ‹kinci Dünya
Savaﬂ›nda Hitler taraf›ndan Almanya'ya
kat›lm›ﬂ.
Savaﬂ sonunda Almanya'n›n yenilmesi ile
Avusturya; Amerika Birleﬂik Devletleri,
Rusya, ‹ngiltere ve Fransa taraf›ndan iﬂgal
edilmiﬂ. 1955'te bu devletlerle bir
antlaﬂma yap›lm›ﬂ ve buna göre Avusturya
hiçbir devletle birlik kurmama ve herhangi
siyasi bir blo¤a dahil olmama karar› alm›ﬂ.
Bu durum 1996 y›l›nda Avusturya’n›n AB’ye
üye olmas›yla ortadan kalkm›ﬂt›r.
Ekonomi
Avusturya ekonomisi, sanayi, turizm ve
tar›ma dayanmaktad›r. Tar›ma elveriﬂli
topraklar› azd›r. Bol ürün alabilmek için
modern tar›m ‹kinci Dünya Savaﬂ›ndan
sonra h›zla geliﬂmiﬂtir. Ülkenin alçak

bölgelerinde bulunan çay›rl›k alanlarda
hayvanc›l›k geliﬂmiﬂtir. Ekonomisinin ana
kayna¤›n› meydana getiren sanayi
dal›nda, pik demir ve ham çelik,
alüminyum üretimi ön s›ralarda yer al›r.
Ka¤›t, kimyasal madde ve plastik di¤er
sanayi ürünleridir. Avusturya, dünyan›n
önde gelen tabii magnezit üreticisidir.
Schwechat'taki büyük petrol rafinerisi,
ülkenin toplam petrol ve petrol ürünleri
tüketiminin dörtte üçünü karﬂ›lar. Geniﬂ
ormanlar›ndan elde edilen kerestenin
sadece bir bölümü ülkede iﬂlenir.
‹ﬂlenmemiﬂ kereste ülkenin baﬂl›ca ihraç
ürünleri aras›nda yer al›r. En önemli ihraç

ürünlerini; makineler, elektronik araçlar,
maden ürünleri, ka¤›t, elektrik enerjisi,
g›da maddeleri meydana getirir.
Türkiye-Avusturya Ticari ‹liﬂkileri
Avusturya ile ikili ticari ve ekonomik
iliﬂkilerimizdeki geliﬂme trendi son
y›llarda artarak devam etmiﬂtir. 2002
y›l›nda 1,167 milyon Euro olan ikili
ticaret hacmimiz, 2003 y›l›nda 1,402
milyon Euro’ya yükselmiﬂtir.
Türkiye Avusturya’n›n ithalat›nda ve
ihracat›nda ise 21. ülke konumundad›r.
Bununla beraber, ikili ticari iliﬂkiler
mevcut potansiyele k›yasla yine de arzu

edilen düzeyin gerisindedir.
Avusturya’n›n ithalat›nda ve ihracat›nda
Türkiye’nin pay› % 1’in alt›ndad›r. D›ﬂ
ticaret hacmi 2004 y›l›n›n Ocak-Eylül
döneminde bir önceki y›l›n ayn›
dönemine göre %13,4 seviyesinde art›ﬂ
göstermiﬂtir. Ancak bu art›ﬂ Avusturya
lehinedir. Ayn› dönemde Avusturya’n›n
Türkiye’ye ihracat› % 23,7
artarken,Türkiye’den ithalat›nda görülen
art›ﬂ yaln›zca % 3,5 dir.
Baﬂta taﬂ›t araçlar›, TV al›c›lar› olmak
üzere, oto yedek parçalar›, pistonlar,
yanmal› motorlar, alüminyum ve
seramik mamuller mal çeﬂitlili¤inin
önemli gruplar›n› oluﬂturmuﬂlard›r.
2003 y›l›nda Avusturya’ya yönelik
mobilya ihracat›nda da kayda de¤er bir
art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Türkiye’nin
Avusturya’dan ithalat›nda da makine,
ekipman, ka¤›t, elektronik-teknik
cihazlar, optik aletler ilk s›ralarda
bulunmaktad›r.
Önemli Telefonlar:
Avusturya Büyükelçili¤i (Ankara):
0312 419 04 31-33
Avusturya Baﬂkonsoloslu¤u (‹stanbul):
0212 262 93 15
Avusturya D›ﬂ Ticaret Ofisi (‹stanbul):
0212 212 14 76-77

AKTÜEL

PEYN‹R
O OLMADAN ASLA...
Neredeyse insanl›k var olal› beri o da sofralar›m›zda yer al›yor. O olmadan ne kahvalt›
edebiliyoruz, ne de piknik yapabiliyoruz. Üstelik o kadar da çok çeﬂidi var ki. Ve dünyan›n
neresine giderseniz gidin herhangi bir çeﬂidiyle karﬂ›n›za ç›kacak kadar da çok. K›sacas›
peynirsiz bir yaﬂam neredeyse mümkün de¤il gibi görünüyor.
Tarihçesi
eynir, çok büyük bir çeﬂitlilikteki
aroma, tat, yap› ve ﬂekle sahip bir
grup fermente süt ürünü için
kullan›lan genel isim olup, peynir
kelimesi modern Türkçe'ye Farsça sütten
yap›lm›ﬂ manas›na gelen panir
kelimesinden geçmiﬂtir. ‹ngilizce'ye ise
Latince caseus dan gelmiﬂtir. Bu kelimenin
kökeninin Hint-Avrupa dillerinde yer alan
mayalanmak-ekﬂimek manas›na gelen
kwat- kökünden geçti¤i düﬂünülmektedir.
Dünyada 1.000’den fazla peynir çeﬂidi
vard›r. Elde somut bir tarihsel kan›t
olmamakla birlikte peynirin tarihi koyunun
ilk evcilleﬂtirildi¤i M.Ö 8000 y›llar›ndan
M.Ö 3000 y›llar›na kadar uzanmaktad›r. ‹lk
kez peynirin Ortado¤uda Mezopotamya
veya Orta Asya'da ki göçebe Türk kabileleri
taraf›ndan yap›lm›ﬂ olma ihtimali
yüksektir.

Ayr›ca kolesterol oran› en düﬂük
g›dalardan biridir. Peynirde laktoz yoktur
ya da düﬂük oranda bulunur. Bu nedenle
peynir, sütü sindirmekte zorlanan kiﬂiler
için alternatif bir g›dad›r. Peynir,
çocuklarda boy uzamas›n› önemli ölçüde
art›r›r, kemik geliﬂimine yard›mc› olur.
Kad›nlarda da kemik yap›s›n›n güçlü
kalabilmesini sa¤lar. Ayr›ca diﬂ sa¤l›¤› için
vazgeçilmez bir besindir.

P

Nas›l Yap›l›r?
Peynir, süt proteinin peynir mayas›
ve/veya peynir kültürü ile p›ht›laﬂt›r›lmas›
ve bu p›ht›dan peynir suyunun
ayr›lmas›yla elde edilen fermente bir süt
ürünüdür. Peynir suyu ayr›ld›ktan sonra

tuzlu peynirler için tuzlama aﬂamas›na
gelinmektedir. Tuzlama, peynirin yüzeyine
kuru tuzlama ﬂeklinde veya peynir
salamuraya dald›r›larak yap›labilir.
Takip eden basamak olgunlaﬂt›rmad›r;
peynir taze olarak tüketilebilece¤i gibi
belirli bir olgunlaﬂt›rma periyodunu
takiben de tüketilebilmektedir.
Faydalar›
Peynir, süt ürünleri aras›nda besin de¤eri
en yüksek olan›d›r, protein, mineraller ve
vitaminler bak›m›ndan zengin bir
kaynakt›r. A, B ve E vitaminleri, kalsiyum
ve fosfor içerir. Peynir protein aç›s›ndan
sütle ayn› gereksinimi karﬂ›layacak
de¤erdedir. Özellikle beyaz peynir ve lor
protein aç›s›ndan zengindir. Peynir, kolay
hazmedilir ve di¤er g›dalar›n
hazmolmas›na yard›mc› olur. Peynir
toplam ya¤ al›m›n› çok az artt›rmaktad›r.

Çeﬂitleri
Ülkemizde tüketimi en yayg›n olan
peynirler, beyaz peynir ve kaﬂar peyniridir.
Ancak ülkemiz yöresel peynir yönünde
hayli zengindir. Bu çeﬂitlerin baz›lar›
ﬂunlard›r:
Mihaliç (kelle) peyniri, keçi peyniri,
Erzincan tulum (ﬂakak) peyniri, ‹zmir
tulum peyniri, Van otlu peyniri, lor, Urfa
beyaz peyniri, dil peyniri, Çerkez peyniri,
abaza peynirleri, tel (civil) peynir, çökelek,
Yozgat çanak peyniri, külek peyniri, Hatay
cara (testi) peyniri, örgü peyniri, golot
peyniri, ‹stanbul çay›r peyniri, Manisa
çay›r peyniri, Ordu torba peyniri, Giresun
imans›z peyniri, Kars gravyer peyniri,
Denizli Yörük peyniri. Yurtd›ﬂ›nda yayg›n
olarak üretilen ve tüketilen peynir
çeﬂitlerinin baz›lar› ise Cheddar,
Mozzarella, Ricotta, Emmental, Edam,
Gouda, Camembert, Brie,
Roquefort, Parmesan,
Provolone, Stilton,
Gorgonzola, Feta,
Mascarpone’d›r.

KÜLTÜR
KURUMSAL

‹NOVASYON
‹novasyon icat de¤ildir. ‹catlar›n sonuçlar›ndan yararlanabilir ancak as›l önemli olan
ekonomik getirisi olan, henüz yap›lmam›ﬂ, bilinmeyen birﬂeyleri yapmakt›r. Bu nedenle de
fikirler ve kavramlar önem kazan›r. Baﬂar›l› bir inovasyon farkl› düﬂünmek ve farkl› iﬂler
yapmakla gerçekleﬂir.

‹

novasyon, Latince bir sözcük olan
innovatus’tan türemiﬂtir. "Toplumsal,
kültürel ve idari ortamda yeni
yöntemlerin kullan›lmaya
baﬂlanmas›" anlam›ndad›r. Webster,
inovasyonu yeni ve farkl› bir sonuç olarak
tan›mlar. Türkçe'de yenilik, yenileme gibi
sözcüklerle karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›lsa da,
anlam› tek bir sözcükle ifade
edilemeyecek kadar geniﬂtir. Di¤er
yandan yenilik ve yenileme inovasyon
sözcü¤ü ile ifade edilemeye çal›ﬂ›lan
kavram›n d›ﬂ›nda da ça¤r›ﬂ›mlara yol
açmaktad›r. Bu nedenle, inovasyon’un
teknik bir sözcük olarak kabul edilip, t›pk›
teknoloji sözcü¤ünde oldu¤u gibi dilimize
oturtulmas›nda yarar var. ‹novasyon, ya
radikal fikirler sonucu daha önce
denenmemiﬂ ve geliﬂtirilmiﬂ ürün veya
üretim yöntemlerinin ortaya ç›kar›ld›¤›
büyük at›l›mlarla oluﬂur (radikal
inovasyon), ya da ad›m ad›m yap›lan, bir
dizi geliﬂtirme ve iyileﬂtirme faaliyetini
içeren çal›ﬂmalar›n›n bir sonucu olarak
ortaya ç›kar (art›msal inovasyon).
Araﬂt›rma-geliﬂtirme (Ar-Ge), inovasyon
için gereken en önemli faaliyetlerden
biridir. Ancak giriﬂimsel inovasyon yoksa,
di¤er bir deyiﬂle Ar-Ge'yi yapanlar›n
giriﬂimcilik niteli¤i yoksa, de¤er
yarat›lamaz; Ar-Ge sonuçlar› inovasyona
dönüﬂtürülemez. Dolay›s›yla,
teknoloji-tabanl› firmalar d›ﬂ›nda kalan
tüm firmalarda yürütülen inovasyon
çal›ﬂmalar› sadece "teknolojik
inovasyon"u de¤il, "organizasyonel
inovasyon" ve "sunumsal inovasyon"u da
kapsar. Kald› ki, teknoloji tabanl›
firmalarda her ne kadar a¤›rl›¤› teknolojik

inovasyona veriliyorsa da, organizasyonel
ve sunumsal inovasyona yeterli kaynak
ayr›lmadan baﬂar›l› olunmas› beklenemez.
Teknolojik ‹novasyon: Teknolojik
inovasyon, teknolojik ürün ve süreç
inovasyonunu kapsar. Burada ürün, hem
fiziksel bir ürünü hem de hizmeti ifade
etmektedir. Teknolojik olarak yeni bir
ürünün veya sürecin geliﬂtirilmesinin
yan›s›ra, mevcut ürün ve süreçlerde
önemli teknolojik de¤iﬂikliklerin
yap›lmas› da bu kapsamda de¤erlendirilir.
Ürünün pazara sunulmas› ve sürecin
üretimde kullan›lmas› ile inovasyon
gerçekleﬂtirilmiﬂ olur. Teknolojik ürün
inovasyonu, tüketiciye yeni veya
iyileﬂtirilmiﬂ hizmetler sunmak amac›yla
performans özellikleri art›r›lm›ﬂ bir
ürünün geliﬂtirmesini/ticarileﬂtirilmesini
ifade eder. Teknolojik süreç
inovasyonunda ise, yeni veya önemli
ölçüde geliﬂmiﬂ bir üretim ya da da¤›t›m
yönteminin uygulanmas› söz konusudur.
Organizasyonel inovasyon: Yeni
çal›ﬂma ve iﬂ yap›ﬂ yöntemlerinin

geliﬂtirilmesi ve/veya uyarlanarak
kullan›lmas› ile bir firman›n rekabet
gücünün yükseltilmesini ifade eder.
Sunumsal inovasyon: Yeni tasar›mlar›n
ve pazarlama yöntemlerinin geliﬂtirilmesi
ve/veya uyarlanarak kullan›lmas› ile bir
firman›n rekabet gücünün yükseltilmesidir. ‹novasyonun büyüklü¤ü yarataca¤›
etkinin büyük olaca¤› anlam›na gelmez.
Mevcut ürünlerde, hizmetlerde ve
süreçlerde tamamlanmay› bekleyen küçük
parçalar, büyük inovasyonlar› do¤urur.
‹novasyon için f›rsatlar› ararken bir
firman›n “ﬁu anda mümkün olan› daha çok
de¤er elde eder hale nas›l getirebiliriz?”,
“Ne tür bir ad›m atarsak ekonomik
sonuçlar›m›z olumlu yönde de¤iﬂir?”,
“Tüm kaynaklar›m›z›n kapasitesini ne tür
bir de¤iﬂiklik artt›r›r?” sorular›na yan›t
aramas› gerekir. Baﬂar›l› bir inovasyon,
farkl› düﬂünmek ve farkl› yapmakla
gerçekleﬂir. Einstein'›n dedi¤i gibi “Bugün
yaratt›¤›m›z dünyan›n problemleri, bu
problemleri yarat›rken düﬂündü¤ümüz
ﬂekilde düﬂünürsek çözülemezler.”

ETK‹NL‹K

B‹R K‹TAP DA S‹ZDEN
SYK olarak en önemli de¤erlerimizden biri gelece¤e iyi ve yaﬂanabilir bir dünya b›rakmak için
çal›ﬂmakt›r. Bu anlamda Türkiye için fayda sa¤layabilecek projelerimizden yeni birini daha
baﬂlatm›ﬂ bulunuyoruz; Bir kitap da sizden projemiz.

Projemiz çerçevesinde çal›ﬂanlar›m›z›n
katk›s› ile 3 haftada tam 1000 kitaba
ulaﬂt›k. Toplad›¤›m›z kitaplar› Do¤u ve
Güneydo¤uda bulunan okullar›n
kütüphanelerine ulaﬂt›rmay› hedefliyoruz.

E¤er sizler de çocuklar›m›za bilginin ›ﬂ›¤›n› ulaﬂt›rmak isterseniz bu kampanyam›za destek
olabilirsiniz.
Gerek kütüphanelere, gerekse e¤itim
kurumlar›na göndermeyi hedefledi¤imizi
kitaplar her türden olabilir. S›navlara
haz›rl›k ve test kitaplar›, hikaye, roman,
okul öncesi e¤itim kitaplar›, yard›mc›
e¤itim kitaplar›, ansiklopedi vb. Yine
benzeri ﬂekilde e¤itim seti CD leri de
gönderilerimizde yer alabilir.

Bizlerle iletiﬂim kurmak isterseniz e-posta adresimiz: sykulup@syk.com.tr

Daha yaﬂanabilir bir dünya için el ele…

