SYKONSEPT
‹ki Ayda Bir Yay›nlan›r.

YIL: 3 SAYI: 15

MAYIS-HAZ‹RAN 2007

Birlikten kuvvet do¤ar...

ED‹TÖRDEN

KÜRESELLEﬁEN DÜNYADA
TÜRK‹YE
ünyan›n pek çok ülkesinde oldu¤u gibi Türkiye’de benzer nitelikte pek çok tart›ﬂma yap›lmaya
devam ediyor. Bu tart›ﬂmalarda ki temel sorunlardan birisini de günümüzün küreselleﬂen
dünyas›nda geliﬂmenin ne anlam içerdi¤i ve dolay›s›yla da Türkiye’nin bu geliﬂmenin sonunda
ne sa¤lay›p sa¤lamad›¤› oluﬂturuyor.
Tart›ﬂman›n taraflar›ndan birisine bak›nca söz konusu kesimin ülkenin dünya ekonomik sistemine
eklemlenmesini tam anlam›yla bir felaket olarak gördü¤ünü fark ediyoruz. Ekonomik olarak dünya
sistemine daha fazla adapte olan ve oyunu giderek daha fazla ölçekte küresel kurallara göre oynamaya
baﬂlayan Türkiye’nin bunun sonucunda sadece ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› de¤il ayn› zamanda siyasal
ba¤›ms›zl›¤›na kaybedece¤i belirtiliyor.
Geliﬂmelere di¤er aç›dan bakanlara göre ise, Türkiye dünya ile ekonomik anlamda daha fazla uyum
sa¤lad›kça zenginleﬂmeye, zenginleﬂtikçe de hem sosyal hem de ekonomik anlamda kalk›nmaya
baﬂl›yor. Bu da serbest piyasa ekonomisi ba¤lam›nda ülkede demokrasinin, refah›n ve dolay›s›yla da
kal›c› ve sa¤lam bir istikrar›n yerleﬂmesi anlam›na geliyor.
Evet, tam da bu noktada bir durup düﬂünmek ve kendi kendimize baz› ﬂeyleri sorgulamak gerekiyor. Bu
denli birbirinden farkl› iki görüﬂün yer ald›¤› bir durumda gerçek konumumuz ve durumumuz nedir?
Söylendi¤i gibi ekonomik anlamda yeni bir sömürgeleﬂmenin ve siyasal ba¤›ml›l›¤›n parças› haline mi
geliyoruz yoksa dünyaya eklemlenerek müreffeh ve ça¤daﬂ bir ülke olmaya do¤ru mu yöneliyoruz?
Do¤rusu buna ilk elden bir cevap vermek kolay de¤il. Siyasal duruﬂunuza göre buna bir cevap üretmek
her halükarda mümkün oldu¤una göreyse bir aç›dan da kolay. Ama gerçek nedir? Do¤rusu hangisidir?
Görünen o ki, bu tarz tart›ﬂmalarda taraftarl›k mant›¤›yla bir kesime yaslanmak ve olan bitene o
zaviyeden bakmak sorunu anlama ve bir cevap üretebilme noktas›nda yeterli olmuyor. O zamanda do¤ru
cevaba hiç olmazsa yaklaﬂabilmek ad›na daha dengeli bir yaklaﬂ›m› tercih etmek ve çözümü ortadan
yaklaﬂarak aramak gerekiyor. Nas›l m›?
Bir kere günümüz dünyas›nda içe kapanman›n ve izolasyonist politikalar izlemenin mümkün olmad›¤›n›
kabullenmek gerekiyor. Bundan kaç›nmak art›k neredeyse imkans›z. Ama bunu yaparken de söz konusu
sürece daha haz›rl›kl› ve kontrollü girmek ad›na yap›sal dönüﬂümü dengeli ve toplum içinde y›k›mlara
ve huzursuzluklara yol açmayacak bir anlay›ﬂla oluﬂturmak da gerekiyor.
Toplum kesimlerinin mevcut de¤iﬂimin ve dünyaya adapte olman›n getirece¤i zorluklar›
gö¤üsleyebilmesi için gerekli sosyal ve ekonomik platformlar›n oluﬂturulmas› da gerekiyor. Ayn›
zamanda bütün bu yaﬂananlar›n oluﬂturulacak iletiﬂim mecralar› vas›tas›yla topluma tüm aç›kl›¤›yla
anlat›lmas› ve herkesin mevcut gerçekler ›ﬂ›¤›nda bu sürece ne oldu¤unu bilerek girmesi de gerekiyor.
Bir baﬂka ifade ile yaﬂananlar›n oldu bittiye getirilmemesi, toplumda ve ülke genelinde sosyal sorunlara yol aç›lmamas› ya da en az›ndan buna f›rsat verecek anlay›ﬂlardan uzak durulmas› da gerekiyor.
Kabul etmek gerekecek ki, ekonomik ve sosyal de¤iﬂim ile dönüﬂüm zor bir iﬂ. San›ld›¤› kadar da hafif
ve hasars›z geçiﬂtirilecek bir iﬂ de¤il. Ama buna tüm toplum kesimleri ve yöneticilerin haz›rl›kl›, bilinçli
ve kararl› bir ﬂekilde girmesi ise o ülkede söz konusu de¤iﬂimin kendisi kadar önemli. ‹ﬂte, Türkiye’de
ﬂu anda tam bu noktada bir karar vermek durumunda. Ya da sürekli tart›ﬂmalar›n ve gerilimlerin öznesi
olmak zorunda. K›sacas› bir tercih yapmak ve yol haritas›n› çizmek mecburiyetinde.
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Bir kere günümüz
dünyas›nda içe kapanman›n
ve izolasyonist politikalar
izlemenin mümkün
olmad›¤›n› kabullenmek
gerekiyor. Bundan
kaç›nmak art›k neredeyse
imkans›z. Ama bunu
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ve huzursuzluklara yol
açmayacak bir anlay›ﬂla
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REKLAMLAR
erhalde günümüzün rekabetçi piyasa koﬂullar›nda reklam olmaks›z›n bir
ﬂeyler yap›labilece¤ini düﬂünmek mümkün olmasa gerek. Reklam sadece
bir ürünü tan›tmak ya da onu kamuoyuna duyurabilmek ad›na yap›lm›yor.
Reklam ürünün zihinlerdeki hat›rlanabilirli¤ini pekiﬂtirmek için de yap›l›yor art›k. Veya tüketicinin reklam› yap›lan ürün ile aras›ndaki ba¤› güçlendirmek
için de reklam yap›l›yor. K›sacas› reklam hayat›m›z›n her alan›nda.
Eski zamanlarda da böylemiydi diye düﬂündü¤ünüzde reklam›n belki ayn› amaç ve
beklentilere hizmet etmese de var oldu¤unu biliyoruz. Sararm›ﬂ gazete ve dergilerin
sayfalar›ndaki ilanlar›n ﬂimdilerde bize bir parça garip hatta komik görünse de bir
ﬂeyleri tan›tmak ve sat›n almam›z› sa¤lamak ad›na yer ald›¤›n› görüyoruz. K›sacas›
piyasa kavram›n›n varolageldi¤i günden bu yana reklam›n hayat›m›zda yer ald›¤›n›
biliyoruz.
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DOSYA

GÜNÜMÜZ ‹ﬁLETMELER‹NDE TAKIM ÇALIﬁMASI,
ÜRET‹MDEK‹ YER‹ VE ÖNEM‹
Ertan BAYRAKTARG‹L / Gümrük Müﬂaviri

a¤›m›zda bilgi teknolojilerinin
temel üretim faktörü olarak
iﬂletmelerin organizasyonuna
ve iﬂletme stratejilerine
etkisinin ne derecede büyük oldu¤u
yads›namaz bir gerçekliktir. Bu durum,
iﬂletmeleri mevcut hantal yap›lar›ndan
ve hiyerarﬂik ademi merkeziyetçi
yönetim süreçlerinden ç›kmaya
zorlamakta, rekabet gücünü ve
kalitelerini artt›rabilmeleri için bilgi
teknolojilerini sonuna kadar
kullanmalar›n› ve altyap›lar›n› da buna
paralel olarak güncellemelerini gerekli
k›lmaktad›r. Piyasalarda her alandaki
yüksek rekabet, ürün ve hizmet
üretiminde iﬂletmeleri rakiplerinden
farkl› olmaya ve kalitelerini daha da
artt›rmaya itmektedir. Dolay›s›yla
ürün/hizmet üreten iﬂletmelerin
kalitelerini artt›rabilmeleri, yap›lar›nda
bulunduracaklar› yönetici ve personelin
tak›m çal›ﬂmas› ve motivasyonunu
sa¤lamalar› ve bunu tüm iﬂletmeye
yaymalar›yla mümkündür.
Günümüz biliﬂim teknolojilerindeki h›zl›
geliﬂim ve çeﬂitlilik, karmaﬂ›k iﬂletme
organizasyonlar› ve kurum içi iletiﬂim
kopukluklar›, iﬂletmelerin esnekliklerini ve fonksiyonel iﬂleyiﬂini olanaks›z
duruma getirmiﬂ, bu da ürün/hizmet
kalitesini olumsuz etkileyerek rekabet
güçlerini azaltm›ﬂt›r. Bu nedenledir ki
örgütlenmede tak›m çal›ﬂmas› ve
örgütü oluﬂturan bireylerin yapt›¤›
iﬂten duydu¤u tatminin bütüne
yay›lmas› zorunluluk arz etmektedir.
Bir amaca ulaﬂmak için yap›lan
çal›ﬂmalar bütününde, iki veya daha
fazla bireyin birbirine ba¤l› ve
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eﬂgüdümlü olarak çal›ﬂmas› bir tak›m›
oluﬂturur. Amaca ulaﬂma sürecinde ortak
ç›karlar ve de¤erler tak›m› meydana
getiren tüm bireylerce ayn› oranda
gözetilir ve her biri sorumlulu¤u ayn›
anda ve eﬂit ﬂekilde paylaﬂ›rlar. Tak›m,

amaca ulaﬂabilmek için total motivasyonu
sa¤layarak iﬂletmenin belirledi¤i strateji
çerçevesinde baﬂar› elde etmeye çal›ﬂan
bir insan grubudur.
‹ﬂletmeler; üretimin ve ürün kalitesinin
art›r›lmas›/yükseltilmesi, etkili ve yeni
fikirler oluﬂturulmas›, esnek organizasyon yap›s›na eriﬂilmesi, çal›ﬂanlar›n
moral motivasyonlar›n›n ve iﬂ tatmininin
sürekli k›l›nmas› gibi sebeplerle tak›m
çal›ﬂmalar›n› desteklerler.
Yönetim organizasyonunda tak›m odakl›
yap›lanmay› sa¤lamak için;
- Bir grubun oluﬂturulmas› ve bireylerin
birbiri hakk›nda bilgi edinmesi
- Kurallar›n belirlenmesi
- Bireylerin birbirini tan›mas›, grup
içinde görev da¤›l›m›n›n sa¤lanmas›,
güven ve samimiyetin geliﬂtirilmesi
- Hedef belirlemesi, iﬂ planlamas›,
yenilik ve üretkenlik yarat›lmas›
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- Amaca yönelik iﬂlevlerin yerine
getirilmesi
- ‹htiyaçlar›n süreklili¤inin sa¤lanmas›
Aﬂamalar›n›n ad›m ad›m gerçekleﬂtirilmesi
gerekmektedir. Bu aﬂamalar
uyguland›¤›nda; müﬂteri ﬂikayetlerinin
azalmas›, yeni fikirlerin üretilmesi ve
ürün/hizmet geliﬂimi ﬂeklindeki etkin
sonuçlar kendili¤inden ortaya ç›kacakt›r.

Tak›m çal›ﬂmas›n›n yönetime sa¤lad›¤›
yararlar:
Tak›mlar›n operasyonel süreçlerinden
yönetimin kendini soyutlamas›, ilgili
maliyetlerin düﬂürülmesini sa¤lamaktad›r.
Bu da, üst yönetimin etki alan›n›n iﬂlemsel
düzeyden stratejik düzeye geçmesini
sa¤lay›p, yönetimin iﬂlevselli¤ini ve
üretkenli¤ini artt›rmaktad›r. Toplamda kiﬂi
baﬂ›na üretkenli¤in artmas› maliyetleri
aﬂa¤› çekecek, mali verimlilik art›ﬂ› da sermaye yap›s›ndaki olumlu geliﬂmeleri
tetikleyerek tak›m çal›ﬂmas›n›n yararlar›n›
oluﬂturacakt›r. Yönetici özelli¤ini bütünüyle
kullanabilen yönetim de tak›mlara yetki ve
sorumluluk devrederek performans
odakl›l›¤›n› ön plana ç›kartacakt›r.
Tak›m çal›ﬂmas›n›n çal›ﬂanlara
sa¤lad›¤› yararlar:
Tak›m çal›ﬂmas›nda bireyler sorumlulu¤u
paylaﬂacaklar›ndan, kendilerini tak›m›n bir
parças› olarak alg›layacak, sosyal ve duygusal olarak da tatmin olacaklar›ndan
tak›m›n parças› olmaktan memnuniyet
duyacaklard›r. Bireyler, tak›ma yapt›¤›
katk›dan ve tak›m halinde elde edilen
baﬂar›lardan, bütün organizasyona
yans›tt›klar› sinerji nedeniyle iﬂlerine

daha fazla konsantre ve motive olarak
tak›ma, dolay›s›yla tüm organizasyona
katk›lar›n› artt›racaklard›r. Ayr›ca iﬂin
tüm süreçlerindeki stres ve
fiziksel olumsuzluklar›
gö¤üslemekte kendilerini daha
güçlü hissedecek ve daha
dirençli olacaklard›r. Tak›m›n
parças› olmak kiﬂiye büyük bir
haz verse bile, organizasyonun
tak›ma ve üyelerine de¤er vermesi büyük bir mutluluk
kayna¤›d›r. Tak›m üyeleri kendi nihai
ürünlerinin baﬂka tak›mlar›n hammaddesi olmas› durumunda bile organizasyonun bütünsel üretimindeki ba¤lant›s›n› kavrar ve bundan büyük bir mutluluk duyarlar.

Tak›m çal›ﬂmas›n›n organizasyona
sa¤lad›¤› yararlar:
Organizasyon, kiﬂilerin ekip ruhunu
ortaya koyabilmeleri için gereken
deste¤i verip yeteneklerini
de kullanabilecekleri bir
atmosferi yaratabilirse,
oluﬂan tak›m›n çal›ﬂmaktan
ve baﬂar›dan alaca¤› zevki
kelimelerle ifade etmek zordur. Organizasyon yönetiminin verece¤i
destekle, amaçlara ulaﬂmak için

yarat›lan sinerji tak›mlar aras› performans›n yükselmesi ve beklenen
karl›l›¤›n gerçekleﬂmesine yol açar.
Baﬂar›l› tak›m çal›ﬂmalar›n›n
toplam› o iﬂletmenin cazibe
noktas›d›r. Oluﬂan sinerjinin
yans›mas› olarak; iﬂletmenin
vizyonu, misyonu, kültürü ve
imaj› son derece iyi bir ﬂekilde
d›ﬂar›ya sunulmuﬂtur. Bu
durum piyasalarda, kurumsal
ve bireysel bazda, o iﬂletme ile
çal›ﬂman›n ayr›cal›¤›n› lay›k›yla hissettirecektir. Dolay›s›yla böyle bir organizasyon piyasalarda rekabet üstünlü¤ü
kazanm›ﬂ olacakt›r.
2000 li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren
ticarette ve hemen hemen her alanda
globalleﬂme hareketlerinin de ivme
kazanmas›yla, dünyadaki k›yas›ya rekabetin getirdi¤i zorlu koﬂullarda, üretim
stratejileri yeniden de¤erlendirilmiﬂ ve
organizasyonlar›n çal›ﬂmalar›ndaki
aksakl›klar›n giderilmesindeki
en büyük girdinin insan kaynaklar› oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Dolay›s›yla, çal›ﬂanlar›n organizasyonundaki baﬂar›, iﬂletmelerin rekabet üstünlü¤ünü
sa¤lamadaki en büyük faktörlerden birisidir.

YÖNET‹M

JAPON YÖNET‹M MODEL‹ VE
ﬁ‹RKET KÜMELER‹ (KE‹RETSU)
Stratejik konuma sahip lider bir ﬂirketin önderli¤inde bir araya gelen irili ufakl› pek çok ﬂirketin
oluﬂturdu¤u bu kümeler, Japon geleneksel düﬂüncesi ile modern yönetim organizasyon
anlay›ﬂ›n›n çok baﬂar›l› birliktelik örne¤ini oluﬂturuyor. Baﬂka ülkelerde uygulan›p
uygulanamayaca¤› tam olarak bilinemese de, söz konusu sistem Japon iﬂ dünyas›n›n temel
direklerinden biri olarak karﬂ›m›zda duruyor.
amuoyu taraf›ndan k›saca
Japon mucizesi olarak
adland›r›lan bu sürecin nas›l
oluﬂtu¤unu anlayabilmek için
ilk önce Japonya’n›n yak›n dönem
tarihine bir göz atmak gerekecek. 18.
yüzy›la kadar ﬂogunlar›n önderli¤inde
feodal bir toplum olarak dünyadan
yal›t›lm›ﬂ bir konumda varl›¤›n›
sürdüren Japonya’n›n de¤iﬂim ve
dönüﬂüm süreci 1866 y›l›nda iktidara
gelen Meiji hanedan› zaman›nda baﬂlad›.
O tarihlerde giderek daha yo¤un bir
ﬂekilde hissedilen Bat›’n›n bask›s›
karﬂ›s›nda mevcut haliyle daha uzun
süre var olamayacaklar›n› anlayan
Japonlar›n baﬂlatt›klar› modernleﬂme
hamlesi güçlü bir askeri yap› ile sanayi
altyap›s›na dayanan modern bir ulus
devletin inﬂas›n› temel almaktayd›.
Merkeziyetçili¤i esas alan planl› bir
kalk›nma sürecinin baﬂlat›ld›¤› ve tarihlere "Meiji restorasyonu" olarak geçen
bu dönem, Japonya’n›n tar›m toplumundan sanayi toplumuna geçiﬂini
öngörmekteydi.
Bunun için de ilk önce tüm sanayi dallar›n›n anas› durumundaki metalurji ve
kimya sanayiinde kalk›nma hamlesi
baﬂlat›ld›. Bunu bir müddet sonra di¤er
sanayi dallar›ndaki h›zl› kalk›nma izledi.
Elbette bu sürece eﬂlik eden planl›
e¤itim seferberli¤ini de unutmamak
laz›m.
Bütün bunlar›n sonucunda Japonya 50
y›l gibi bir sürede feodal bir tar›m
toplumu olmaktan ç›km›ﬂ ve
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sanayileﬂmiﬂ ülkelerin aras›na
kat›lm›ﬂt›. ‹kinci Dünya Savaﬂ›
sonras›nda uygulanan liberal politikalarla da dünyadaki kapitalist sistemin temel ö¤elerinden biri haline
gelmiﬂti. Sadece 1950 ile 1973 y›llar›
aras›nda ortalama yüzde 11’lik bir
büyüme h›z›n› tutturdu¤u göz önüne
al›n›rsa Japonya, geçti¤imiz yüzy›lda
kalk›nma anlam›nda en büyük s›çramay›
yapm›ﬂ bir ülke olarak karﬂ›m›za ç›kar.
Üstelik ‹kinci Dünya Savaﬂ›n›n tüm
y›k›m›n› da yaﬂam›ﬂ bir ülke oldu¤unu
da bu arada unutmaks›z›n.

Japon Yönetim Anlay›ﬂ›n› Etkileyen
Faktörler
Japonya günümüzde geliﬂmiﬂ ve sanayileﬂmiﬂ bir ülke konumunda. Ancak

bunu yaparken uygulad›¤› yöntemler ve
izledi¤i strateji ise, benzer süreçleri
yaﬂam›ﬂ di¤er sanayileﬂmiﬂ ülkelere
göre önemli farkl›l›klar arzediyor. Evet,
Japonya kalk›nm›ﬂ bir ülke ama ne
‹ngiltere’ye benziyor, ne de Amerika’ya.
Önemli farkl›l›klar› mevcut. Bu da Japon
kalk›nma modelinin geleneksel
de¤erlerden esinlenmiﬂ ve etkilenmiﬂ
olmas›ndan ileri geliyor. Peki, o
de¤erler neler mi?
1- Din ve Kültür: Japonlar›n dinleri
Budizm ve ﬁintoizm. Bu iki inanç sistemi
toplumsal ç›karlar› her türlü ç›kar›n
üstünde tutmay› öngörüyor.
Yard›mlaﬂma ve birlikte hareket etme bu
dinlerin temel özellikleri aras›nda yer
al›yor. Bir baﬂka deyiﬂle yararl› insan

YÖNET‹M
noktas›nda kolayl›k sa¤lad›¤› gibi
geliﬂimi ve verimlili¤i de art›r›yor. Bütün
bunlar› sa¤larken ﬂirketleri y›k›c› bir
rekabetin etkilerinden uzak tutan bu
yaklaﬂ›m belirli bir kanaatkarl›k
ölçüsünde tüm firmalara karl›l›k ve verimlik de sa¤l›yor. Bütün bunlar maliyetlerin düﬂmesine de yol aç›yor.

olman›n yolu topluma ne denli faydal›
oldu¤unuzdan geçiyor
2- Karar Verme Sistemi: Japon ﬂirketlerinde kararlar›n o kararlardan etkilenecek olanlarla birlikte al›nmas› bu
sistemin bir baﬂka önemli özelli¤ini
oluﬂturuyor.
3- Üretim Sistemleri: Japon iﬂ
dünyas›nda israf›n önlenmesi ve gerekli
olan›n gerekti¤i anda kullan›labilmesi
amac›yla stoksuz çal›ﬂmak ve mevcut
yap›y› buna göre oluﬂturmakta önemli
bir baﬂka ö¤e olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
4- Yal›n Düﬂünce ve Yal›n Üretim: Bu
yaklaﬂ›m ile amaçlanan ﬂey, yönetimin
ilgi merkezini de¤iﬂtirerek, de¤erin
israftan elimine edilmesini sa¤lamak,
kaynaklar›n geliﬂtirilmesi ve yeniden
üretimini sa¤layacak çal›ﬂmalara odaklanmak ve bu sayede israftan mümkün
oldu¤unca uzak durmak.
5- Bütün bunlar›n hayata tam anlam›yla
geçirilebilmesi ise, ekip çal›ﬂmas›n›n,
bilgi kültürünün, tedarikçi ile entegrasyonun sa¤lanmas›, eﬂzamanl› mühendislik hizmeti ve tüketici oryantasyonu gibi
hususlar›n da ayn› zamanda etkin bir
porje yöneticisinin denetiminde mümkün
olabiliyor. K›sacas› sürekli geliﬂim bu
anlay›ﬂ›n temek prensibi oluyor.

Kümelenme ve Japon ﬁirket A¤lar›
(Keiretsu)
Ortalama 30 kadar ﬂirketin stratejik
öneme sahip lider bir ﬂirket

önderli¤inde bir araya gelmesiyle
oluﬂturulan ﬂirket kümeleri üç biçimde
gerçekleﬂiyor.
1- Bunlardan birincisi lider bir ﬂirketin
öncülü¤ünde meydana getirilen kümelenme. Bu sistemde küçük ﬂirketler
stratejik ayr›mlaﬂma yoluyla
iﬂbölümüne yönlendiriliyor. Bu sistemde
fiyat kaliteden öncelikli husus olarak
karﬂ›m›za ç›k›yor.
2- ‹kinci yöntem ise, modüler sistem
olarak adland›r›l›yor. Buna göre her bir
ﬂirket eﬂit sorumluluk ilkesi gere¤ince
üretimin bir modülünde sorumluluk
üstleniyor.
3- Son yöntem ise, ar-ge araﬂt›rmas›
için ﬂirketlerin biraraya gelerek iﬂbirli¤i
oluﬂturmalar›n› içeriyor.

Küme Üyesi Olmak ﬁirketlere Ne
Sa¤l›yor?
Her ﬂeyden önce girdiler konusunda
bilgi sahibi olma imkan›n› sa¤l›yor. Bilgi,
teknoloji ve gerekli kurumlarda ulaﬂm

Mazda Örne¤i
ﬁirket Kümeleri (Keiretsu) etkin bir
iletiﬂimi ve içtenlikli kat›l›m› gerektiriyor. Bunun yaﬂanm›ﬂ en tipik örneklerinden birisinide 1974 y›l›nda Mazda
ﬂirketinin yaﬂad›klar› oluﬂturuyor. 1973
y›l›ndaki petrol krizi ile birlikte mali
darbo¤aza düﬂen Mazda, mensubu
oldu¤u Sumitomo Keiretsu’su taraf›ndan
yap›lan bir operasyonla kurtar›l›r.
Sumitomo yöneticileri önce Mazda’n›n
yönetim kadrosunu de¤iﬂtirir. Daha
sonra tedarikçiler fiyatlar› indirir, finans
kuruluﬂlar› da uyugn koﬂullarda kredi
deste¤i verir. Ve gruptaki tüm firmalar
araç al›mlar›n› Mazda’ya yönlendirirler.
Bütün bunlar k›sa zamanda Mazda’n›n
içinde bulundu¤u krizden kurtulmas›n›
sa¤lar.
Buna karﬂ›n benzer bir sorunu yaﬂayan
Amerkan Chrysler ise benzer bir deste¤e
sahip olmad›¤›ndan dolay› devletin
korumas›n› talep eder ve içinde bulundu¤u s›k›nt›y› ancak bu yolla aﬂabilir.
Baﬂka Ülkelerde Uygulanabilir mi?
Japonlar’›n feodal dönemden gelen
geleneksel de¤erlerinin ve dinsel
inançlar›n›n bir yans›mas› durumundaki
Keiretsu’nun baﬂka toplumlarda bire bir
uygulanabilmesi, aç›kça söylemek
gerekirse ilk bak›ﬂta hiç de kolay görünmüyor. Ancak bire bir uygulamak söz
konusu olmasa da, Keiretsu
yaklaﬂ›m›ndan esinlenen ve kendine
özgü bir modelleme ile hayata geçirilebilen bir sistem oluﬂturabilmek de
tümden imkans›z görünmüyor. En
az›ndan denemek ve yeni aç›l›mlara
imkan sa¤layabilmek ad›na.

EKONOM‹

KAPIMIZDAK‹ TEHL‹KE:
KÜRESEL ISINMA
Yak›n zamanlara kadar bu gerçe¤i kimse fazla ciddiye almad›. Bu konuda yaz›p çizenlere de
neredeyse mahallenin delisi muamelesi yap›ld›. Ne var ki, eriyen buzullar ve azalan ya¤›ﬂlarla
birlikte giderek daha fazla hissedilir olan iklim de¤iﬂikli¤i, bu konu üzerine ciddi ﬂekilde
düﬂünmeyi gerektirir oldu.
on y›llarda yaz›l› ve görsel bas›nda
buzullar›n erimekte oldu¤u ve
denizlerin yükselmeye baﬂlad›¤›n›
daha fazla okur ve izler olduk. Yine
dengesiz ya¤›ﬂlar›n sebep oldu¤u sel
bask›nlar› ile kurakl›¤›n sebep oldu¤u
göçlerin haberlerini de daha fazla iﬂitir
olduk. Azalan ya¤›ﬂlar, tükenen temiz su
kaynaklar› ve yak›nda su için savaﬂ bile
ç›kabilece¤i de¤erlendirmeleri de art›k
s›kl›kla duydu¤umuz di¤er haberlerden.
K›sacas› iklimin en az›ndan eskisi
gibi olmad›¤›n› biliyoruz.
Elbette bundan eskiye
göre daha fazla endiﬂe
duyar olduk. Ancak al›ﬂkanl›klar›m›zdan vazgeçemedi¤imiz
için de ne yapaca¤›m›z› bilmiyoruz. Öte
yandan da bütün bunlar söylendi¤i
boyutta m›d›r yoksa iﬂin içinde biraz
abart› var m›d›r diye düﬂünmekten
de kendimizi alam›yoruz.
‹ﬂin uzmanlar›na bakarsan›z geri
dönülmez noktay› çoktan geçtik bile.
Örne¤in çevre bilimci James Lawlock’a
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göre, yeryüzü organik bir bütün ve bu
bütünlü¤ü termostata benzer bir mekanizma düzenliyor. Ancak insan›n sebep
oldu¤u tahribat bu termostat› bozmuﬂ
durumda. Fosil yak›t kullan›m› ile karbon
sal›n›m›na bir son vermezsek ya da azaltmazsak bu yüzy›l›n sonlar›nda dünyada
ancak 500 milyon insan›n
yaﬂayabilece¤ini kalanlar›nsa herhangi
bir ﬂans›n›n bulunmad›¤›n› söylüyor.
NASA’dan James Hansen ise,
acilen alternatif enerji kaynaklar› devreye sokulmad›¤›
takdirde dünyan›n yak›n bir gelecekte Mars gibi bir gezegen haline
gelebilece¤ini belirtiyor. Bu alandaki en

önde gelen isimlerden biri durumundaki
Bill McCeaban ise, sadece 10 y›l›m›z kald›
diyerek herﬂeyin eskisi gibi olabilece¤i noktay› çoktan geride
b›rakt›¤›m›z› söylüyor.
Bütün bunlar›n do¤al
yans›mas› olarak da, ormanlar daha kuzeye do¤ru
kay›yor, bitki ve hayvanlar
ﬂimdilik yer de¤iﬂtiriyor, su kaynaklar›
her geçen daha da azal›yor, örne¤in
Akdeniz’de daha önce rastlanmayan bal›k
türlerine ratlan›yor, daha önce bir
bölgede yetiﬂmesi mümkün olmayan
a¤açlar›n art›k kolayl›kla yetiﬂebildi¤i ve
daha bir çok de¤iﬂiklik aç›kça görülebiliyor.
Peki bütün bunlara karﬂ› ne yap›lmas›
gerekiyor? Bu konuda Birleﬂmiﬂ Milletler
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan "‹klim
De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi" en somut
belge olarak önümüzde duruyor. Çevrenin
korunmas› ve küresel iklim de¤iﬂikli¤ini
önüne geçilmesi ad›na söz konusu belge
ﬂu ana kadar at›lm›ﬂ en somut giriﬂim
olarak elimizde bulunuyor. Sera etkisi
yaratan gazlar›n kullan›m›n› belirli bir
periyot içinde yüzde 30’a varan oranlarda
azaltmay› amaçlayan sözleﬂme, 1998
y›l›nda imzaya aç›lm›ﬂ bulunuyor. Ancak
A.B.D. baﬂta olmak üzere sanayileﬂmiﬂ
kimi ülkeler ile aralar›nda Türkiye’nin de
bulundu¤u kimi geliﬂmekte olan ülkeler
taraf›ndan çeﬂitli gerekçeler ileri
sürülerek imzalanm›yor.
Ne var ki, bu arada dünyada iklim
de¤iﬂmeye ve etkilerini de yavaﬂ yavaﬂ
hissettirmeye baﬂl›yor. ‹nsanl›¤›n elindeki
kazan›mlar› da kaybetmeden bir çözüm
bulabilmesi için gerekli olan zamansa
h›zla tükenmeye devam ediyor.

‹ﬁ GEZ‹S‹

Körfezde Parlayan Bir Y›ld›z: DUBA‹
Birleﬂik Arap Emirliklerini oluﬂturan 7 devletten bir tanesi Dubai. Ancak hiç ﬂüphesiz ki, tüm
dünyada da en meﬂhur olan› ayn› zamanda. Dubai, lüks otelleri, görkemli al›ﬂ veriﬂ
merkezleriyle son y›llarda para harcamak isteyenlerin yeni gözdesi durumunda.
irleﬂik Arap Emirlikleri, ‹kinci
Dünya Savaﬂ› sonras›nda ortaya
ç›km›ﬂ devletlerden birisi. Abu
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras alKhaimah, Fujeriah, Ajman ve Umm alQuwain ad›ndaki 7 ayr› emirli¤in
birleﬂmesinden oluﬂmuﬂ bir devlet.
Yönetim biçimi ise krall›k. Yaklaﬂ›k 20 y›l
kadar önce emirliklerin topraklar›nda
ç›kar›lmaya baﬂlanan petrol bir anlamda
bu küçük ülkenin de kaderini de¤iﬂtirmiﬂ.
O günlere de¤in inci avc›l›¤› ve mütevaz›
bir ticaret ile yetinen ülke o tarihten sonra
h›zl› bir kalk›nma sürecine girmiﬂ. Vergisiz
ticaret ve al›ﬂveriﬂe imkan sa¤layan bir
altyap›n›n oluﬂturulmas› k›sa zamanda
1 milyon 200 bin nüfuslu emirli¤i
Dubai’nin kelimenin tam anlam›yla bir
s›çrama yapmas›na neden olmuﬂ.
Birbiri ard›na inﬂa edilen lüks oteller,
plazalar, residance’lar ile bölgeye yerleﬂen
küresel firmalar Dubai’nin çehresini
de¤iﬂtiren faktörler olmuﬂ. Ve 90’l› y›llardan itibaren bu küçük ülke tüm dünyada
vergisiz al›ﬂveriﬂin, lüks yaﬂam›n, dünya
çap›ndaki fuarlar›n ve görkemli bir kent
manzaras›na eﬂlik eden tüketim ortam›n›n
mecras› haline gelmiﬂ bulunuyor.
Toplam yüzölçümü 83.600 km. olan ve yine
toplam nüfusu 4,5 milyon civar›nda olan
ülkedeki nüfusun yar›s›n› ise Güney
Asyal›lar oluﬂturuyor. Kiﬂi baﬂ›na milli
has›lan 28 bin dolar civar›nda seyretti¤i
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ülke, bir baﬂka aç›dan bak›ld›¤›nda ihracat
yapmak ya da yeni iﬂ f›rsatlar›n› bulmak
arzusunda olanlara da önemli imkanlar
sunuyor.
Ülkenin en önemli ihraç maddesini ham
petrol ile re-export oluﬂturuyor. Buna
karﬂ›n ithalat kaleminde ise hemen hemen
tüm tüketim ve sermaye mallar› yer al›yor.
Türkiye’nin Birleﬂik Arap Emirlikleri ile
olan ticareti de son y›llarda oldukça h›zl›
bir tempoda geliﬂme gösteriyor.
Türkiye 2005 y›l›nda bu ülkeye 1 milyar
669 milyon dolarl›k ihracat yapm›ﬂ ve
demir çelik ürünleri, motorlu kara
taﬂ›tlar›, su taﬂ›tlar› makina ve teçhizat›,
plastik ürünleri satm›ﬂ. Buna karﬂ›n 205
milyon dolarl›k ithalat yaparken mineral

ya¤lar, gübre ve inci ithal etmiﬂ.
Evet, Dubai ve Birleﬂik Arap Emirlikleri
sundu¤u iﬂ f›rsatlar› ile yeni ufuklara
aç›lmak isteyen iﬂ adamlar›na pek çok
imkan› sa¤l›yor. Bunun yan›s›ra para
kazanmak kadar harcamay› da sevenlere
ise, dünyan›n baﬂka hiç bir köﬂesinde
bulamayacaklar› kadar geniﬂ ve göz
kamaﬂt›r›c› f›rsatlar› sunuyor.

MAGAZ‹N

YAZ GELD‹, ELBETTE DONDURMA
ZAMANI DA...
ﬁimdilerde yaz k›ﬂ her vakit varolsa da, yaz aylar› geldi¤inde dondurma hayat›m›zda daha çok
yer edinir kendisine. Kaymakl›s› hiç ﬂüphesiz ki, tüm dondurma çeﬂitleri içinde önceliklisidir.
Ama pek çok çeﬂidi ve sunum biçimi de mevcuttur dondurman›n. O yüzden de herkese hitap eder,
herkes taraf›ndan da çok sevilir...
ondurman›n anavatan›n›n da pek
çok güzel ﬂey gibi do¤u ülkeleri
oldu¤u bilinmektedir. Çok eski
ça¤lardan beri Araplar›n,
‹ranl›lar›n, Çinlilerin tatland›r›lm›ﬂ meyve
sular› içtikleri ve bunlardan çeﬂitli tatl›lar
yapt›klar› bilinmektedir. Marco Polo ile
birlikte dondurma ilk kez Avrupa k›tas›na
ayaka basar. ‹tayan mutfak ustalar›n›n
elinde yeni biçimler ve tatlar kazan›r. 16.
yüzy›lda ise Catherina de Medicini’nin
Fransa Kral› II. Henri ile evlenmesi üzerine dondurma bu kez de Fransa’ya ulaﬂ›r.
K›sa zamanda tüm ülkeye yay›l›r. 17.
yüzy›l›n ortalar›na gelindi¤inde sadece
Paris’te 250 civar›nda dondurmac› vard›r.
18. yüzy›lda Avrupa’n›n her taraf›na
yay›lan dondurma, 1850’lerden itibaren
Amerika k›tas›nda da boy gösterir. 1900
y›l›nda so¤utucu teknolojisinin geliﬂmesi
yeni bir ç›¤›r açar ve dondurma
endüstriyelleﬂme sürecine girer. 1904
y›l›nda Missouri’deki Dünya Fuar›nda
dondurma ilk kez ç›t›r külahta servis
yap›l›r. ‹kinci Dünya Savaﬂ›
öncesinde ise bu iﬂ için kurulan
üretim tesislerinin devreye
girmesiyle dondurman›n seri
üretimine geçilir.

nadir tatl›lardan biridir. O yüzden çeﬂidi
neredeyse s›n›rs›zd›r. Ama kaymakl›
olarak tan›mlanan vanilyal›s› hiç ﬂüphesiz
ki dondurman›n deyim yerinde ise has›d›r.
Onu çikolatalas› izler. Sonra da meyveli
türleri... Limonlu, viﬂneli, çilekli, f›st›kl›
gibi. Buna son y›llarda eklenen balkabakl›,
kivili, cevizli, ananasl›, portakall› türleri
de eklerseniz, dondurman›n çeﬂitlilik
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Dondurmay› Nas›l Tarif
Etmek Laz›m?
Dondurma yemek kitaplar›na
bakarsan›z bir tatl›d›r. Asl›nda
do¤rudur da. Ancak o, pek çok tatl›
gibi tüketilmek için özel bir ritüel ya
da en az›ndan basitçe de olsa bir servis
aç›lmas›n› gerektirmez. Kimi zaman bir
külahta kimi zamanda bir çubu¤un ucun-

da, kimi zaman da s›radan bir plastik
kutunun içinde bile tüketilebilir. Elbette
ﬂ›k bir pastanenin görkemli sunumuyla
zarif cam bardaklarda ve de¤iﬂik soslarla
tatland›r›lm›ﬂ olarak. Ama her ne ﬂekilde
olursa olsun, dondurma her kesimin ve
herkesin tatl›s›d›r. Ve her kim ne zaman
nerede nas›l isterse ona ulaﬂabilir ve can›
çekti¤i ﬂekilde de tüketebilir.
Dondurma Kadar Çeﬂidi Olan Tatl› Var
m›d›r?
Dondurma özelli¤i dolay›s›yla her tür
meyve ve tatland›r›c› ile bütünleﬂebilen

anlam›nda bir s›n›r tan›mad›¤› da aç›kça
görülecektir.

Türkiye’de Dondurma
Geleneksel olarak sütün sahleple birlikte
kaynat›lmas› ve buz kal›plar› içinde dondurulmas›yla yap›lan dondurma son
y›llarda tüm dünyada oldu¤u gibi
Türkiye’de de büyük bir sektöre dönüﬂtü.
Pek çok marka piyasa da yerini ald›.
‹steyenin çatal b›çakla yenilebilen
geleneksel Maraﬂ usulü dondurmay› tercih
etti¤i, isteyeninse s›n›rs›z çeﬂitlili¤e
sahip haz›r dondurmalar› tercih edebilece¤i günlere gelmiﬂ bulunuyoruz. Bu
arada son bir not. Dondurman›n pek çok
faydas› oldu¤u biliniyor. Elbette tüketimin
normal koﬂullarda kalmas› kayd›yla.

KÜLTÜR
KURUMSAL

ﬁ‹RKETLERDE SOSYAL SORUMLULUK
Ahlaki yükümlülük, sürdürülebilirlik ve itibar gibi konular ba¤lam›nda tan›mlanan ﬂirketlerin
sosyal sorumluluk yaklaﬂ›m›, iﬂ dünyas› ile toplumu birbirine yaklaﬂt›ran bir giriﬂim olarak kabul
ediliyor. Kimilerine göreyse, bütün bunlar›n amac› küresel ﬂirketlerin sebep oldu¤u
olumsuzluklar› perdelemek...
üreselleﬂme, kurals›zl›k, liberalleﬂme, çevre sorunlar› ve
artan rekabet son y›llarda bilhassa küresel ﬂirketlere yönelik
tepkilerin artmas›na sebep oldu. Bu
durum bir müddet sonra söz konusu
ﬂirketlerin iﬂleyiﬂlerini ve yönetim politikalar›n› gözden geçirmelerine neden
oldu. Yine bu ba¤lamda BM öncülü¤ünde
"Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi" de haz›rland›.
Evet, bu sözleﬂmeye göre ﬂirketlerin
sosyal sorumlulu¤u iﬂ aleminin kendi
de¤er ve davran›ﬂlar›n› yaln›zca müﬂterileri ve yat›r›mc›larla s›n›rl› tutmay›p,
çal›ﬂanlar ve özel ç›kar gruplar›n› da içine
alacak ﬂekilde tüm gruplar›n beklentileri
ile uyumlu hale getirmesi ve iﬂlerlik
kazand›rmas› olarak tan›mlan›yor.
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Bu ﬂirketlerin tüm toplum kesimleri
karﬂ›s›nda yeni bir iﬂlev ve misyon kazanmas› ayn› zamanda sayg›n bir konum
edinmesi anlam›na da geliyor. Bu geliﬂme
yukar›da da de¤inildi¤i gibi mevcut
sorunlar ba¤lam›nda firmalar›n ulus ötesi
bir konum kazanmas› ve dünyadaki küreselleﬂmeye paralel olarak ortaya ç›kt›. Ve
gönüllülük bu iﬂin temel hareket noktas›n›
oluﬂturdu. Ancak son y›llarda dünyada
çevreye en fazla zarar› verdi¤i gözlemlenen kimya ve enerji firmalar›n›n sivil
toplum kuruluﬂlar› taraf›ndan bask› alt›na

al›nmas› ve politik çevrelerinde bu konuda eskiye göre daha duyarl› davranmalar›
firmalar›n sosyal politikalar›n› gözden
geçirmelerine ve yeni bir süreci baﬂlatmalar›na neden oldu.
Bu süreç k›saca ﬂirketlerin sosyal
sorumlulu¤u kavram›yla
adland›r›l›yor. Pratikte
ise, ﬂirketlerin öncelikle
çevrenin korunmas› baﬂta
olmak üzere bir ﬂekilde iliﬂkili
olduklar› çevrenin çeﬂitli sorunlar›na
yönelik olarak maddi ve manevi anlamda
sorumluluk üstlenmeleri anlam›na geliyor.
Bu da do¤al olarak ﬂirketlerin eskiye
nazaran yönetim anlay›ﬂlar›n› revize
etmelerini ve daha farkl› bir yönetim konseptini benimsemelerini zorunlu k›l›yor.
Avrupa Birli¤i bu ba¤lamda sosyal sorumluluk iﬂlevini ﬂirketlerin herhangi bir
bask› ve yasal yapt›r›m olmaks›z›n yerine
getirmesi olarak yorumluyor. Buna karﬂ›n
‹ngiltere ise, ﬂirketlerin her y›l sosyal
sorumluluk raporlar› haz›rlamas›n›, etik,
sosyal ve çevre aç›s›ndan sebep olabilece¤i risklerin topluma ilan ederek

önlem almas› talep ediyor.
Ancak ﬂu da bir gerçek ki, haz›rlanan
sözleﬂmelere ve yürürlü¤e konulan kimi
yasal düzenlemelere ra¤men sosyal
sorumluluk henüz ﬂirketlerin kendi
tercihleri do¤rultusunda topluma
karﬂ› duyduklar› sorumluluk
ba¤lam›nda iﬂlerlik
kazan›yor.
ﬁu ana kadar gözlemlenen
müﬂteri odakl› ﬂirketlerin bu
konuda öncü olduklar› yönünde.
Söz konusu firmalar, bu projeleri
sadece sebep olduklar› olumsuzluklar›
bertaraf etme ya da toplumu belirli konularda memnun etmenin bir parças› olarak
yorumlam›yorlar. Sürdürülebilir
kalk›nman›n ve toplumsal dönüﬂümün de
bir parças› olarak yorumluyorlar.
Türkiye’de ise bu konu küresel ölçekte iﬂ
yapan firmalar›n olmamas› dolay›s›yla
daha çok lokal düzeyde ele al›n›yor. Ve
gönüllülük esas›ndan hareketle bir tak›m
yard›m kampanyalar› ve ço¤unlukla
e¤itime yönelik toplumsal kampanyalara
destek olmak ﬂeklinde anlaﬂ›l›yor.

AKTÜEL

YEﬁ‹L SAHALARIN YEN‹ GERÇE⁄‹:
ENDÜSTR‹YEL FUTBOL
‹lk zamanlar s›radan ama heyecanl› bir oyundu. Sonra kimileri bu oyundan para kazan›laca¤›n›
farketti ve zamanla iﬂin rengi de de¤iﬂti. Önce bir gösteriye, arkas›ndan da tam anlam›yla bir
sektöre dönüﬂtü. K›sacas› futbol o bildi¤imiz oyun olmaktan ç›kal› çok oldu.
›llar önce meﬂhur kitab›nda Simon
Kuper, futbol için asla futbol
de¤ildir demiﬂti. Yani bu oyunun
son dönemlerde kazand›¤› yeni
çehreye bakarak onun bir oyun olmaktan
ç›kt›¤›n› ve devasa bir iﬂ alan›na
dönüﬂtü¤ünü vurgulam›ﬂt›. Elbette
beraberinde büyük paran›n iﬂin içine
girdi¤i her yerde oldu¤u gibi yaﬂanan
entrikalara, dönen dolaplara ve çeﬂitli
ayak oyunlar›yla karanl›k iliﬂkilere de
parmak basm›ﬂt›.
Evet bugün ad›n› Endüstriyel olarak
koydu¤umuz günümüz futbolunda bir
y›lda yaklaﬂ›k olarak dönen paran›n tutar›
300 milyar dolar civar›nda. Bu büyük sektörü böylesine büyüten gerçek hiç ﬂüphesiz ki, futbolun kendi sihirli dünyas›nda
sakl› öncelikle. Futbol topluma mesaj
verme ve kitleleri yönlendirme noktas›nda
tart›ﬂmas›z en etkili oyunlardan birisi.
Belki de teki. ‹nsanlar›n çok küçük yaﬂtan
neredeyse ölene de¤in bir tutku ile
ba¤land›klar› böylesi baﬂka bir ürünü
bulabilmek o kadar da kolay de¤il.

Y

Bu Noktaya Nas›l Gelindi?
Kapitalizm dünya üzerinde yayg›nlaﬂ›p

etkin hale geldikçe tüm üretim süreçlerinde de bir dönüﬂümü baﬂlatacakt›. Bu
dönüﬂüm el imalatç›l›¤›n›n manifaktürlere, manifaktürlerinde seri üretime
evrilmesiyle yaﬂanacakt›. Futbolda
kaç›n›lmaz olarak kapitalizmin
dönüﬂtürücü etkisi alt›nda de¤iﬂecekti.
Önceleri futbol sadece bir oyundu. Keyif
almak en temel beklentiydi. Ancak bir

müddet sonra kitleler üzerindeki etkisi bu
oyundan para kazan›labilece¤i fikrini gündeme getirdi. Ve futbol ilk zamanlar profesyonellik ad› alt›nda sonraki y›llarda
özellikle de 80 sonras›nda iﬂin içine dahil
olan büyük sermaye ile birlikte büyük bir
sektöre dönüﬂtü.

Neler De¤iﬂti?
Büyük sermayenin girmesiyle birlikte
küresel anlamda bir sektöre dönüﬂen futbolda üç temel noktada de¤iﬂiklik gözlemlendi. Bunlar›n baﬂ›nda futbolun
taraftarl›k yap›s›ndaki de¤iﬂim geliyor.
Taraftar art›k o eski bildik konumundan
ç›karak müﬂteriye dönüﬂtü. Bu beklentileri ve futbola bak›ﬂ› da çok ciddi anlamda
etkiledi.
‹kincisi futbolun gelir kaynaklar› de¤iﬂti.
Önceleri sadece tribün gelirleri ile ayakta
durabilen kulüpler için bu gelir kaleminin
getirisi art›k yüzde 40’lar›n alt›na indi.
Buna karﬂ›n gelirlerin önemli bir k›sm›n›
merchandising, promosyon, sponsorluk, tv
ve reklam gelirleri sa¤lar oldu.
Üçüncü önemli de¤iﬂiklik ise tüketici
davran›ﬂ kal›plar›ndaki de¤iﬂime paralel
ortaya ç›kan rasyonelli¤in bir yana konmas› ve farkl› bir para harcama
anlay›ﬂ›n›n sürece hakim olmas›yd›. Bir
baﬂka deyiﬂle futbolun al›n›r sat›l›r bir
meta haline dönüﬂmesiydi söz konusu
olan.

90 Dakikal›k Üretim Süreci...
90 dakikal›k bir zaman dilimine s›¤d›r›lan
bu üretim süreci ve ondan istifade edenleri bir yana koyarsak, mevcut 300 milyarl›k pastan›n ﬂimdilik 2/3’ünü Avrupa
k›tas›, bunun da yaklaﬂ›k yüzde 75’ini beﬂ
büyük Avrupa ligi al›yor. Di¤erlerine ise
oldukça s›n›rl› bir kaynak, o da ayakta
durabilecekleri kadar›yla ak›yor. Bunun
futbolun gelece¤ini nas›l etkileyece¤i ve
bu zevkli oyunu öldürüp, öldürmeyece¤i
ise ﬂimdilik kocaman bir soru iﬂareti
olarak duruyor.
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