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UZLAfiMAK... 

Tarifini yapabilmek kadar uygulamaya dökebilmek de zordur uzlaflmay›. Öncelikle iki taraf›n ve bir soru-

nun ya da sorun demesek bile bir s›k›nt›n›n olmas› gerekir orta yerde. Dolay›s›yla iflin zorlu¤u da bu

noktada ortaya ç›k›verir. Hallolmas› gereken bir mesele vard›r. Bu sebepledir ki, ister bireyler baz›nda

olsun isterse toplumlar nezdinde olsun uzlaflmak, yani en az›ndan çözüm yolunu bulabilmek ad›na

esnek davranabilmek kolay ifl de¤ildir aç›kças›. Çözümün farkl› toplum kesimleri aras›ndaki güç dengeleri 

üzerine infla edilmedi¤i toplumlarda bu ifl daha da zordur. Ç›kar iliflkilerinin sadece güçlüden yana iflledi¤i

toplumlarda demokratik refleksler ve hukuki mekanizmalar da fazla geliflmifl de¤ildir. Dolay›s›yla da öylesi

toplumsal ortamlarda çözümü bulabilmek hiç de kolay olmaz. Ve ad›na kriz dedi¤imiz, ç›kmaz sokaklara girmek

kaç›n›lmazd›r böylesi ortamlarda. 

Bu tespitlerden hareketle dünyan›n pek çok ülkesinde, basit gibi görünen bir konuda uzlaflma sa¤lanamad›¤›

için krizlere düflüldü¤ü görülebilmektedir. Türkiye’nin de son dönemlerde çeflitli gerekçelere ba¤l› olarak

yaflad›¤› s›k›nt›l› süreçleri art›k geride b›rakabilecek bir uzlaflmay› gerçeklefltirmesi zaman›n›n geldi¤i

düflüncesindeyiz. 

Toplumlar ve siyasal sistemler çeflitli nedenlere ba¤l› olarak krize düflebilirler. Elbette o noktaya gelmemek

ideal oland›r flüphesiz ki. Ama en az onun kadar mühim olan, içine düflülen kriz ortam›ndan bir flekilde

ç › k a b i l m e k t i r. Daha do¤rusu bunun yolunu bulabilmektir. 

Binlerce y›la dayanan devlet gelene¤i, 1878’den bu yana çeflitli flekillerde var olan anayasal sistemi, 85 y›ll›k

Cumhuriyet deneyimi ve yar›m asr› aflan çok partili demokrasi kültürüyle her fleye ra¤men Türkiye’nin bu

birikime sahip oldu¤unu düflünüyoruz. 

Ve o sebepledir ki, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal birikimini de bu gerçeklere ekledi¤imizde bu ülkenin bir

uzlaflma kültürünü hayata geçirecek imkanlara sahip oldu¤unu görüyoruz.

Türkiye’nin 2000’li y›llarda ulaflt›¤› seviyenin, sahip oldu¤u olgunluk düzeyinin böylesi uzlaflmac› bir kültürü

hayata geçirmek konusunda yeterli oldu¤una inan›yoruz. Ülkenin ve toplumun gelece¤i ve buradan hareketle

Türkiye’nin daha iyi bir noktaya gelmesi de buna dayan›yor. Bunun için yap›lmas› gerekenin de, uzun vadeli

hedeflere göre davranarak milletin ve devletin ç›karlar› neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmekten

geçti¤ini düflünüyoruz. ‹nan›yoruz ve biliyoruz ki, Türkiye bunu yapabilecek güçtedir. Daha da önemlisi 

21. yüzy›l›n lider ülkelerinden biri olarak da buna lay›kt›r. . .



8
0’li y›llarda yürürlü¤e giren liberal
politikalar neticesinde az
say›lmayacak bir zamand›r 

ülkemizde var olsa da, yat›r›m fonlar›
aç›kças› çok da fazla tan›nm›yor.
Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuata
göre; bankalar, arac› kurumlar, sigorta
flirketleri, emekli ve yard›m sand›klar›,
yat›r›m fonu kurabilirler. Yat›r›m fonu
kurabilmek için Sermaye Piyasas›
Kurulu'ndan izin almak öncelikli flart.
Yat›r›m fonlar›, borsalarda ifllem gören
yerli ve yabanc› flirketlerin hisse senetleri
ile özel ve kamu kesimi borçlanma 
senetleri, alt›n ve di¤er k›ymetli madenler
ve bunlara dayal› olarak ihraç edilmifl
sermaye piyasas› araçlar›na yat›r›m
yapabiliyorlar.
Yat›r›m fonlar›, A ve B Tipi olmak üzere iki
ana gruba ayr›l›yor. Portföy de¤erinin
ayl›k a¤›rl›kl› ortalama bazda en az
%25'ini, devaml› olarak, Türk flirketlerinin
hisse senetlerine yat›rm›fl olan fonlar A
Tipi olarak adland›r›l›rken, B Tipi fonlarda
bu flartlar aranm›yor.

Belli bafll› fon türleri nelerdir? 
Portföyü en az % 25 oran›nda hisse 
senedi içeren (A) ve hisse senedi içermesi
zorunlu olmayan (B) tipi genel ay›r›m›n›n
alt›nda, fonlar›n a¤›rl›kl› olarak yat›r›m
yapt›¤› k›ymet türleri ile adland›r›lan
birçok çeflidi vard›r.
H‹SSE SENED‹ FONU: En az % 51'i Türk
hisse senetlerinden oluflur.
‹fiT‹RAK FONU: En az % 51'i kurucusunun
ifltiraklerince ç›kar›lm›fl menkul
k›ymetlere yat›r›l›r.

GRUP FONU: En az % 51'i belirli bir
toplulu¤un menkul k›ymetlerine yat›r›l›r.
SEKTÖR FONU: En az % 51'i belirli bir
sektörü oluflturan ortakl›k menkul
k›ymetlerine yat›r›l›r.
TAHV‹L VE BONO FONU SENETLER‹: En
az % 51'i kamu ve / veya özel sektör
borçlanma senetlerine yat›r›l›r.
YABANCI MENKUL KIYMETLER YATIRIM
FONU: En az % 51'i yabanc› özel ve kamu
sektörü menkul k›ymetlerine yat›r›l›r.
ALTIN VE D‹⁄ER KIYMETL‹ MADENLER
FONU: En az % 51'i ulusal ve uluslararas›
borsalarda ifllem görmekte olan alt›n ve
di¤er k›ymetli madenler ile bu madenlere
dayal› sermaye piyasas› araçlar›ndan
oluflur.
KARMA FON: Portföyünün tamam› hisse

senetleri, borçlanma senetleri, alt›n ve
di¤er k›ymetli madenler ile bunlara dayal›
sermaye piyasas› araçlar›ndan en az
ikisinden oluflur.
L‹K‹T FON: Portföyünün tamam›, vade
yap›s› en çok 180 gün olan ve vade 
ortalamas› 45 gün olan sermaye piyasas›
araçlar›ndan oluflur.
DE⁄‹fiKEN FON: Yukar›daki türlerden 
herhangi birine girmeyen portföylerdir.
ENDEKS FON: Baz al›nan ve Sermaye
Piyasas› Kurulu taraf›ndan uygun görülen
bir endeksin, fonun birim pay de¤eri
aras›ndaki korelasyon katsay›s› en az
%90 olacak flekilde ve portföyünün en az
% 80'i devaml› olarak endeks
kapsam›ndaki menkul k›ymetlerin 
tümünden ya da örnekleme yoluyla
seçilen bir k›sm›ndan oluflmufl olan
fondur.
ÖZEL FON: Kat›lma belgeleri önceden
belirlenmifl kifli veya kurulufllara tahsis
edilmifl fon türüdür.
Belirtilen fon türlerinden Likit Fon hariç
di¤er tüm fonlar A Tipi veya B Tipi olarak
kurulabiliyor. Uygulamada tahvil ve bono
ile Yabanc› Menkul K›ymet Fonu B Tipi,
De¤iflken ve Karma Fonlar A ve B Tipi,
di¤er fon türleri ise A Tipi Fon niteli¤inde
kurulmaktad›r.

G Ü N C E L

FAZLA B‹L‹NMEYEN B‹R YATIRIM
ENSTRÜMANI: YATIRIM FONLARI 

Yetkili kurulufllarca, kat›lma belgesi karfl›l›¤›nda tasarruf sahiplerinden toplanan kaynaklar›n,
çeflitli sermaye piyasas› araçlar›na dengeli flekilde da¤›t›larak verimlendirilmesini sa¤layan
oluflumlara "Yat›r›m Fonu" deniliyor.



Kurulufl amac›:

1
988 y›l›nda kurulan DE‹K, 5174
say›l› kanunun 58. maddesine
dayan›larak haz›rlanan ve Kas›m
2005’te yürürlü¤e giren

yönetmelik uyar›nca özel hukuk
hükümlerine tabi tüzel bir kiflilik
kazanm›flt›r. Bu yönetmelik uyar›nca
yeniden yap›lanan DE‹K, Türkiye’nin
önde gelen birlik, dernek, vak›f gibi
özel sektörü temsil eden kurucu
kurulufllardan oluflmaktad›r.
Tüm etkinliklerinde kurucu kurulufllarla
iflbirli¤inde olan DE‹K, kendi üyeleri
yan›nda Türkiye’nin genelinde etkin
olan bu kurulufllar›n üyelerine de
ulaflabilmektedir. Bu sayede genifl bir
eriflim alan›na sahip olan DE‹K, Türk
özel sektörünün d›fl iliflkilerini
koordine eden bir kurulufl
niteli¤indedir.
D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu’nun önde
gelen amac›, Türkiye’nin yabanc›
ülkeler ve uluslararas› topluluklarla
olan ekonomik, ticari, s›nai ve mali
iliflkilerini izlemek, bu iliflkilerin
kurulmas›na ve gelifltirilmesine
yard›mc› olmakt›r. DE‹K bu amaca
ulaflmak için s›nai iflbirli¤i baflta olmak
üzere d›fl ticaret a¤›n›n geniflletilmesi
ve hizmet sektörlerinin yurt d›fl›na
aç›lmas› gibi ifl dünyas›na yeni pazar
olanaklar› sa¤layacak hedeflere
yönelmektedir.

Hedefleri:
Türkiye ile yabanc› ülkeler ve
uluslararas› topluluklar aras›nda
sektörel temelde ifl olanaklar›n›
araflt›rarak, mevcut olanaklar›n
harekete geçirilmesine ve ifl

f›rsatlar›n›n de¤erlendirilmesine de
yard›mc› olmay› görev edinen DE‹K, Türk
ekonomisinin dünya ekonomisi ile
bütünleflmesi konusunda çaba
harcamaktad›r.
DE‹K, ürün ve hizmet ticareti konusunda
iflbirli¤inin gelifltirilmesi yan›nda,
özellikle Türkiye’deki yat›r›m ortam›n›n
yurt d›fl›nda tan›t›m› konusunda aktif
çal›flmalar yürütmekte, yabanc›
yat›r›mc›lar› Türkiye’de uzun vadeli
yat›r›mlara teflvik etmekte ve Türk ifl
adamlar› için cazip bölgelerde Türk
yat›r›mlar›n›n artmas› ve teflvik edilmesi
yönünde çal›flmalar› da sürdürmektedir.
Tüm bu çal›flmalar› yürütürken “karfl›
kanatlar›” ile etkin iflbirli¤i içinde Türk ifl
aleminin ihtiyaç duydu¤u bilgiyi üyelerine
iletmeyi görev bilen DE‹K, karfl›lafl›lan
sorunlar, belirlenecek stratejiler
konusunda ise Türk kamu kurulufllar›yla
yak›n iflbirli¤i ve iletiflim içindedir.

‹dari Yap›:
Senede bir kez toplanan DE‹K Genel
Kurulu; DE‹K kurucu üyeleri, TOBB Yönetim
Kurulu taraf›ndan belirlenen temsilciler,
‹fl Konseyi baflkanlar› ve onursal
üyelerinden oluflmaktad›r.
Genel Kurul taraf›ndan iki y›ll›k görev
süresi için seçilen DE‹K Yönetim Kurulu ,
‹fl Konseyleri aras›nda koordinasyonu
sa¤lamak, DE‹K faaliyetlerini izlemek ve
denetlemek ile görevlidir. TOBB Yönetim
Kurulu Baflkan› ayn› zamanda DE‹K
Yönetim Kurulu Baflkan›’d›r.
Yönetim Kurulu kendi içinden seçti¤i 6 ila
8 kifli ile ‹cra Kurulu'nu oluflturur. DE‹K
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ayn›
zamanda ‹cra Kurulu Baflkan›d›r. ‹cra
Kurulu, ‹fl Konseyleri’nin çal›flmalar›n›

Yönetim Kurulu’nun belirledi¤i strateji ve
politika önerileri çerçevesinde
yönlendirmek ve DE‹K organlar› ile
iliflkilerinde koordinasyonu sa¤lamak ile
görevlidir.

‹fl Konseyleri ve Faaliyetleri:
DE‹K iki tarafl› ‹fl Konseyleri arac›l›¤› ile
faaliyet göstermektedir. Yabanc› ülkelerde
ifl dünyas›n› temsil niteli¤ine sahip bir
muhatap kurulufl ile iflbirli¤i anlaflmas›
imzalanmakta ve bu kurulufl “karfl› kanat”
olarak adland›r›lmaktad›r. Kas›m 2006
itibariyle DE‹K bünyesinde 75 ülke ile
karfl›l›kl› ifl konseyleri kurulmufl
durumdad›r.
Firmalar do¤rudan do¤ruya ilgi alanlar›na
giren ülkelerin ya da bölgelerin ifl
konseylerine üye olmaktad›r. Bölgesel
olarak bak›ld›¤›nda halen 75 ülke ile
mevcut ifl konseyinin dünyan›n 10 de¤iflik
bölgesinde faaliyet gösterdi¤i
görülmektedir. Bir firmadan birden fazla
temsilcinin de¤iflik ifl konseylerine üye
olmas› mümkündür. Bu nedenle, Kas›m
2006 itibar›yla, 538 firman›n 1280 üyeli¤i
mevcuttur. Firmalar›n konsey
faaliyetlerine kat›l›m› kendilerinin

DIfi EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER KURULU  

DOSYA

80 sonras›nda dünyaya aç›lan ve aç›ld›¤› bu dünya ile ticaret yaparak zenginleflmek isteyen
Türkiye’nin o zorlu süreçten geçerek bugünlere gelmesinde ve dünyada söz sahibi olmas›nda pek
çok kuruluflun büyük pay› bulunuyor. ‹flte DE‹K de bunlardan bir tanesi. Türk ifl adamlar› ile 75
ayr› ülkedeki ifl adamlar›n› bir araya getiren DE‹K, bir anlamda Türk ifl dünyas›n›n gözü ve kula¤›
ifllevi görüyor.



firmalar›n d›fl pazar deneyimine ve
pay›na sahip olmas› temel koflullardan
biridir. Ayr›ca Türk firmalar›n›n
giriflimcilik, risk alma ve dinamizm
aç›s›ndan son derece olumlu bir geliflim
içinde olmalar›na karfl›n iç ve d›fl
pazarlarda rekabet gücüne sahip
olabilmeleri için sermaye, teknoloji ve
know-how deste¤ine ihtiyaçlar› oldu¤u
da bir gerçektir. Bu destekler büyük
ölçüde yurt d›fl› iliflkiler ile
sa¤lanabilmektedir.
DE‹K’in temel görevi, bünyesindeki ifl
konseyleri arac›l›¤› ile ifl dünyas›n›n
ihtiyaç duydu¤u bu iliflkileri kurmak,
firma ifl planlar› ve stratejileri için
gerekli bilgileri sa¤lamak, d›fl
iliflkilerde karfl›lafl›lan ve yeni
iflbirliklerinin oluflumunu olumsuz
etkileyen sorunlar› belli ölçülerde
bertaraf etmek, firmalar›n yabanc›
muhataplar› ile bir araya gelmesini
sa¤lamakt›r. Üye firmalar›n yabanc›
ortak ve / veya proje finansman›
arad›klar› projelerin potansiyel
giriflimcilere veya uluslararas› finans
kurulufllar›na tan›t›m›nda da DE‹K rol
üstlenebilmektedir. Birleflmifl Milletler
S›nai Kalk›nma Teflkilat› (UNIDO),
Avrupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas›
(EBRD), Asya Kalk›nma Bankas› (ADB) ve
benzeri kurumlar ile kurulan temas
a¤lar›, firmalar›n bu yöndeki taleplerini
karfl›layabilecek niteliktedir.
Ça¤›m›zda, s›nai ve ticari iflletmelerin
bilgi gereksinimleri h›zla artmaktad›r.
Siyasi, sosyal geliflmeler de dünya
pazarlar›ndaki ve teknoloji alan›ndaki
geliflmeler kadar ifl süreçlerini
etkileyebilmektedir. Dolay›s›yla
firmalar giderek daha fazla çok yönlü
bilgi mekanizmalar›na ihtiyaç
duymaktad›r. DE‹K, üyesi olan
firmalar›n ve kurulufllar›n bilgi
gereksinimlerine karfl›l›k vermek için
sürekli bir araflt›rma faaliyeti içindedir.
Bu faaliyet firmalardan gelecek yeni
talepleri de göz önüne alarak gelecekte
daha da gelifltirilecektir. Göz ard›
edilmemesi gereken bir di¤er husus,
DE‹K’in önemli say›da ülke ile kurdu¤u
temas a¤lar›n›n ülkemizin tan›t›m›nda
en etkin araçlardan biri haline gelmifl
olmas›d›r.

Kaynak: deik.org.tr

düzenlenmektedir. DE‹K taraf›ndan
düzenlenen ve geleneksel nitelik
kazanm›fl di¤er bir etkinlik ise dünyan›n
önde gelen finans kurulufllar›n›n yer
ald›¤› ve her y›l düzenlenen Londra
Finans ve Yat›r›m Kongreleri’dir.
Türk ifl adamlar›n›n faaliyetlerinin
yo¤un oldu¤u bölgelere özel önem veren
DE‹K bölgesel toplant›lar da
düzenlemektedir. “Avrasya Nereye
Gidiyor” bafll›kl› paneller serisi, INEA
iflbirli¤inde gerçeklefltirilen “Güneydo¤u
Avrupa Zirvesi” ile “Kuzey – Güney
Avrupa Ekonomik Forumu” bu çerçevede
düzenli olarak yap›lan etkinliklerdir.
DE‹K haz›rlad›¤› raporlarla Türk ifl
adamlar›na faaliyette bulunduklar› ülke
ekonomileri hakk›nda bilgi vermekte ve
iflbirli¤i imkanlar›n› tan›tmaktad›r.
Yabanc› ifl adamlar› için ise, Türkiye
ekonomisini ve yat›r›m olanaklar›n›
tan›tan “Turkey in Figures”, “Business
Guide to Turkey” bafll›kl› uluslararas›
yay›nlar ve çeflitli sektörler için raporlar
DE‹K taraf›ndan haz›rlanmakta ve
toplant›larda da¤›t›lmaktad›r. Ayr›ca
DE‹K’in, Oxford Business Group ile
ortaklafla haz›rlad›¤› y›ll›k “Emerging
Turkey” dergisi ise tüm dünyada ifl
çevreleri taraf›ndan takip edilmektedir.
‹fl Konseyleri ve ilgili uluslararas›
kurulufllarla ilgili temas, koordinasyon
ve organizasyon faaliyetleri DE‹K
Direktörlü¤ü taraf›ndan
yürütülmektedir.
‹fl Konseyleri ve “karfl› kanat”
ülkelerindeki ekonomik geliflmeler,
ticari ve s›nai iflbirli¤i olanaklar›
konusundaki araflt›rmalar, yurt içinde ve
yurt d›fl›ndaki hükümet kurulufllar›,
temsilcilikler, akademik kurulufllar,
uluslararas› organizasyonlar ve
araflt›rma kurulufllar› ile iflbirli¤i DE‹K
Direktörlü¤ü taraf›ndan koordine
edilmekte ve bu çal›flmalar›n sonucunda
sa¤lanan bilgiler ise üyelere
iletilmektedir.

Üyelik ne sa¤lar?
Günümüzde firmalar›n sadece iç pazar
iliflkisi ile yetinmesi mümkün de¤ildir.
Özellikle Türkiye gibi büyük ölçüde
libere edilmifl ve edilmekte olan
pazarlarda yüksek rekabetin getirdi¤i
koflullara ayak uydurabilmek için

belirleyece¤i temsilciler vas›tas›yla
sa¤lanmaktad›r.
‹fl dünyas›nda kiflisel temaslar›n ve
tan›t›m›n rolü ve önemi nedeniyle konsey
faaliyetlerinin önemli bir bölümünü ortak
toplant›lar ve heyet de¤iflimleri
oluflturmaktad›r. Ortak toplant›lar senede
en az bir kez, de¤iflimli olarak Türkiye’de
ve “karfl› kanat” ülkede yap›lmaktad›r.
‹fl Konseyleri her y›l yap›lan Genel Kurul
toplant›lar› ile faaliyet politikalar›n› ve
bütçelerini belirler. Genel Kurul iki y›ll›k
bir görev süresi için kendi üyeleri
aras›ndan Konsey Yürütme Kurulu’nu,
Yürütme Kurulu da kendi içinden bir üyeyi
‹fl Konseyi Baflkan› olarak seçer.
DE‹K ‹fl Konseyleri d›fl›nda bölgesel ve
uluslararas› kurulufllarla da iflbirli¤i
içindedir. Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i
Örgütü bünyesinde oluflturulan ‹fl Konseyi
nezdinde Türkiye’yi DE‹K temsil etmekte ve
konsey faaliyetlerine aktif olarak
kat›lmaktad›r.
DE‹K ayr›ca, Dünya Ticaret Örgütü (WTO),
Dünya Bankas› (WB), Avrupa ‹mar ve
Kalk›nma Bankas› (EBRD), Ekonomik
‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD),
Çokuluslu Yat›r›mlar Garanti Kuruluflu
(MIGA), Asya Kalk›nma Bankas› (ADB),
‹slam Kalk›nma Bankas› (IDB) ve Geliflen 8
(D-8) gibi uluslararas› kurulufllar ile
yapt›¤› iflbirli¤i ve çal›flmalar sayesinde
Türk ifladamlar›na küreselleflme sürecinde
yeni olanaklar yaratma ve sorunlar›na
çareler bulma konusunda çaba
harcamaktad›r.

Türkiye’nin dünya enerji jeopoliti¤inde
sahip oldu¤u önemli konumu dünyaya
tan›tmak ve dünya enerji koridorlar›n›n
belirlenmesinde Türkiye’yi ön plana
ç›karmak amac›yla, ABD’li enerji
dan›flmanl›k kuruluflu CERA ile DE‹K
taraf›ndan 1997 y›l›ndan beri her y›l
ortaklafla Enerji Konferanslar›

D O SYA



Liderlik Nedir?

L
ider, ifl ahlak› kurallar›n› temel
alan, yarat›c›l›k ve de¤iflim odakl›
yönetim anlay›fl›n›n öncüsüdür. Bu
makamda görev alan kiflilerin

amac› ayr›cal›k kazanmak ya da statü
sahibi olmak de¤ildir. Gerçek amaçlar›,
bireyleri sinerji yaratarak ortak 
hedefler do¤rultusunda çal›flt›rmak ve
iflletmeyi rakiplerinin önüne geçir
mektir. Bu farkl›l›k ve baflar› yaratan
davran›fllara 'liderlik yetkinli¤i' denilir.
Lider, bireyleri ortak hedeflere 
yönelten, hedefleri benimseten, bireyler
aras› köprüyü oluflturan, da¤›n›k güç ve
bilgiyi bir araya toplay›p sinerji yaratan
kiflidir. Liderin tan›m›na aç›kl›k 
getirebilmek için 'lider kimdir?' sorusu
sorulmal›d›r. Bu sorunun cevab› flu 
maddelerdir: 
• Sorgulay›c› ve sab›rl›, 
• Daima önde de¤il, yeri geldi¤inde arka
planda duran, 
• De¤iflimin yarat›c›s› olan, 
• Prensipleri ile hareket eden, 
• Zorluklara karfl› mücadele eden, 
• Ahlak kurallar›n› bireysel 
menfaatlerinin önünde tutan, 
• Kararlar› tak›m›yla beraber alan, 
• Daima de¤iflime aç›k kiflidir.

Asl›nda lider bu maddelerin
toplam›ndan çok daha büyük bir de¤eri
ifade eder. Onu tan›mlamak ve örgüt
içindeki yerini netlefltirmek için yönetim
ve yönetici kavramlar›n› incelemek
gerekir. Yönetim; örgütün üst yönetimi
taraf›ndan belirlenmifl amaç ve 
hedeflerin gerçekleflmesi için
çal›flanlara yön belirlenmesi, harekete
geçirilmesi ve sonuçlar›n
de¤erlendirilmesi sürecidir.

Liderlerin temel özellikleri: 
• De¤iflim mühendisidir ve yeniliklere
daima aç›kt›r.
• Vizyon ve misyon oluflturan kiflidir.
Gelece¤i öngörebilme yetene¤ine 
sahiptir.
• Organizasyondaki enformasyon ve 
bilgileri anlama ve yorumlama
yetene¤ine sahiptir. Sürekli yeni 
enformasyon ve bilgi edinmeye çal›fl›r.
• Mücadelecidir, çal›flkanl›k ve at›l›m
gücüne sahiptir. Organizasyonu
baflar›ya do¤ru sürükleyen kiflidir.
• Örgüt içinde geliflmeyi teflvik ve
motive edici bir hava yarat›r.
• ‹letiflim yetene¤i çok geliflmifltir.
• Entelektüel ve sorgulay›c›d›r.

Hatalar›ndan daima ders ç›kar›r.
• Çal›flanlara örnek olacak flekilde
davran›fllar›nda aç›k ve tutarl›d›r. Söz ve
davran›fllar› uyum içindedir.
• Güçlü ve zay›f yönleri iyi bilen ve
hatalar›ndan ders ç›karan kiflidir.
• Piyasadaki geliflmeleri ve trendi,
tüketicinin ihtiyaçlar›ndaki de¤iflme ve
geliflmeleri analiz etme yetene¤ine
sahiptir. De¤iflen flartlara kolayca uyum
gösterebilme esnekli¤ine sahiptir.
• Tak›m ruhu felsefesine inan›r.
Paylafl›mc›d›r. Baflar›n›n
tüm çal›flanlara ait
oldu¤una inan›r.

Liderli¤in de¤iflmez üç
önemli özelli¤i: 
a. Müflteri odakl›d›r 
Lider, zaman›n›n önemli
bir k›sm›n› müflterilerle
ilgili konulara ay›r›r.
Örgütün varolufl
amac›n›n müflteriye en
iyi hizmeti sunmak
oldu¤unu çok iyi bilir. ‹flletmeyi kârl›
k›lman›n sadece tasarruf, iyilefltirme ya
da kalite çal›flmalar›na ba¤l› olmad›¤›n›,
müflteri memnuniyetinin ileride kazanç
art›fl› fleklinde geri dönece¤ine inan›r.

b. E¤itimi sürekli hale getirir 
Lider, hayat› boyunca ö¤renmeye, yeni
fikirlere ve insanlar›n görüfllerine aç›k
kiflidir. Okul hayat› çok gerilerde kalsa
bile, alan›yla ilgili akademik konular›
takip etmeyi sürdürür. Mesleki 
deneyimlerini art›racak seminer ve 
konferanslar› yak›ndan takip eder. Lider
olmay› beceremeyen kimi yöneticiler ise

YÖNET‹M

E¤er lider olmak istiyorsan›z en iyi fikirleri bulmal›, uygulamal› ve hayat›n›z boyunca ö¤renmeyi
sürdürmelisiniz. Kabul etmek gerekecek ki, liderlik vas›flar›na sahip kiflilere çok s›k
rastlan›lmad›¤› için bürokraside ve iflletmelerde sorunlar h›zla yayg›nlaflmakta. Bu tehlike
karfl›s›nda uzmanlar, örgütü gelece¤e tafl›yacak kiflilerin lider mi yoksa yönetici mi olmas› 
gerekti¤ini uzun zamand›r tart›fl›yorlar. Lider, örgüt içinde sahip oldu¤u özellikleri ile 
yöneticilerden kesin bir çizgi ile ayr›l›r. Bu ayr›l›fl noktas›n›n somut göstergesi de bafl›nda oldu¤u
iflletmeye ve kuruma kazand›rd›¤› art›lard›r.

HERKES L‹DER OLAMAZ!



e¤itim sürecinin okul hayat› ile birlikte
sona erdi¤ini düflünür.

c. Etkin personel ekolünü benimser 
Lider, etkin personel yaratmak için önce
çal›flanlara yat›r›m yapar. Ard›ndan
yeterli performansa sahip olanlar›, kritik
yönetim noktalar›na yerlefltirir. Bu
atamalarda görevlerin kiflinin geçmifl
deneyimleri ile örtüflmesine dikkat eder.
Hiç pazarlama ya da sat›fl
departman›nda çal›flmam›fl baflar›l› bir
personeli, bu bölümlerden birine 
yönetici olarak getirmez. Personelin,
kendi mesleki birikimleri do¤rultusunda
kariyer plan› çizmesini ister.

Lider ile yönetici aras›ndaki fark:
Yeni ekonomik düzende lider ve yönetici
kavramlar› birbiriyle çok s›k
kar›flt›r›lmaktad›r. Liderlik insan›n kendi
do¤al yap›s›ndan ve içten gelen bir
olayd›r. Yöneticilik ise ö¤renilen ve
e¤itimi al›nabilen bir konudur. E¤itim ve
tecrübelerle kifli iyi bir yönetici olabilir.
Ancak liderlik için daha birçok özelli¤e
ihtiyaç vard›r. Bugün yönetici ve lider
aras›nda iflletmeye katk› boyutunda
önemli farkl›l›klar görülür.

Örne¤in, iflletmedeki sorunlar›n
bütününü görme ve çözüm getirebilme

liderin en önemli
yeteneklerinden biridir.
Yöneticiler ise genellikle
gündelik sorunlar›n
içinde kaybolmaktad›r.
Sorun çözme yetene¤i;
iflletme, iktisat, hukuk ya
da baflka alanlarda
al›nan temel e¤itimler ile
kazan›lmaktan çok,
kiflinin iflletme içinde
yetiflmesine ve

geliflmesine ba¤l› bir beceridir. Lider de
iflletme içinde çeflitli kademelerde görev
al›p yetiflti¤i için bu konuda oldukça
baflar›l›d›r.

Liderleri yöneticilerden ay›ran di¤er
özellikleri flunlard›r: 
• Vizyon sahibi olmalar›, 
• Gelece¤e yönelik analiz yapabilme
becerileri,
• Yarat›c› düflünceye de¤er vermeleri, 

• Çal›flanlar›na daima yol göstermeleri, 
• Hem kendini hem de grubu motive 
edebilme becerileri, 
• ‹nisiyatif sahibi olmalar›.
Herhangi bir çal›flan da sözü edilen bu
niteliklere sahip oldu¤u takdirde lider
olabilir. Bunun için iflletmenin sahibi ya
da yönetim kurulu baflkan› olman›z

gerekmiyor. Ortaya koydu¤unuz ifller
bunu netlefltirecektir. Yönetici ve lider
ayn› kifli de¤ildir.

Lider ve tak›m çal›flmas›
‹flletmelerde (tak›m çal›flmas›nda) 
üyeler, enerjilerini sorun çözmeye, görev
etkinli¤ine ve hedeflere ulaflmaya 
yönelik olarak kullanmal›d›r. Liderler ise
üyelerin sahip oldu¤u kaynaklar›, 
iflletmenin maksimum yarar›na olacak
flekilde düzenlemelidir. Bunun için de,
üyelerin bileflimi do¤ru etkilenmeli ve
seçimlerine dikkat edilmelidir.
Seçme ifli, kiflilerin tak›m içerisinde yer
alma iste¤ine ve buraya aktaracaklar›
kiflisel-teknik becerilerin bileflimine
dayand›r›lmal›d›r. Gelifligüzel yap›lan bir
seçim ifllemi, tak›m›n baflar›s›n› olumsuz
yönde etkileyecektir.
Liderin tak›m yönetimini tercih
etmesinin ve üyeleri büyük dikkatle
seçmesinin nedenleri flunlard›r: 
• Sonuçlar› iyilefltirmek, 
• Etkin kararlar almak, 
• Öncelikleri belirlemek, 
• Problemleri çözmek ve her türlü
çat›flmay› engellemek, 
• ‹fle katk› düzeyini art›rmak, 
• Çal›flanlar›n ifli sahiplenmelerini
sa¤lamak, 
• Çal›flma ortam›n› iyilefltirmek.
Bütün bu verilerin ›fl›¤›nda makalemiz
bafll›¤›na dönersek, herkesin lider 
olamayaca¤› gerçe¤ini kabul etmemizin
gerekti¤i ortaya ç›kar. Evet, insanlar›n
ald›klar› e¤itimle, içinde bulunduklar›
çevre ile olan etkileflimleri ba¤lam›nda
kendilerini gelifltirecekleri bir baflka
gerçekliktir. Ancak flunun da alt›n›
çizmek gerekecek ki, lider olmak için
biraz da bu dünyaya o temel vas›flara
sahip olarak gelmek gerekiyor. Sonras›
kiflinin, yani lider aday›n›n kendisine
kalm›fl.

YÖNET‹M

Yönetici ve Lider aras›ndaki farklar...
Yönetici => Lider 
Baflkalar›n›n hedeflerine hizmet eder. => Amaçlar› ve hedefleri kendisi belirler.
Baflkalar› taraf›ndan yönetime getirilir. => ‹çinde bulundu¤u kesim taraf›ndan 

yönetime getirilir.
Gücünü prosedür vb. noktalardan al›r. => Gücünü kendinden ve içinde 

bulundu¤u gruptan al›r.
Biçimsel olan› temsil eder. => Do¤al olan› temsil eder.



A
BD Dolar›'n›n di¤er önemli para
birimleri karfl›s›nda de¤erinin
düflmesi, Dolar varl›klar›n›
nispeten ucuz olarak gören

yat›r›mc›lar› petrol gibi di¤er emtia
al›mlar›na yönlendirmifl bulunuyor.
Dolar’›n de¤erinin düflmesi Petrol ‹hraç
Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) gelirlerinin
sat›n alma gücünü de düflürdü ve Dolar
kullanmayan baz› tüketicilerin sat›n alma
gücünü art›rd›.
ABD Merkez Bankas›'n›n (FED) geçen y›l
A¤ustos ay›n›n ortas›ndan itibaren faiz
oranlar›n› düflürmesi ve kredi krizinin
etkilerini hafifletmek için merkez
bankalar›n›n mali piyasalara milyarlarca
Dolar pompalamas›, petrol ve alt›n 
fiyatlar›n› art›rd›.
Emeklilik ve hedge (yüksek riskli) 
fonlardaki yat›r›mlar›n petrol dahil di¤er
emtiaya yönelmesi petrol fiyatlar›n› 
yükseltti.
Petrolde daha önce fiyatlar arza iliflkin
kayg›lar yüzünden artarken, flu anda 
fiyatlar›n yükselmesinde dünyan›n en
fazla petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin’in

petrole olan talebinin büyük etkisi
bulunuyor.
Dünya petrolünün üçte birinden fazlas›n›
üreten OPEC'in, fiyatlar›n düflmesini
engellemek için 2006 y›l›n›n sonunda
petrol üretimini azaltmaya bafllamas› da
fiyatlar›n düflmesini engelledi. Geçen y›l
Aral›k ay›ndaki toplant›da günlük üretim
kapasitesini de¤ifltirmeme karar› alan
OPEC, tüketici ülkelerin daha fazla petrol
üretmesi ça¤r›lar›na ra¤men, piyasadaki
petrol arz›n›n yeterli oldu¤unu ifade 
ediyor.
Dünyan›n sekizinci büyük petrol üreticisi
Nijerya’da petrol üretimi, petrol 

endüstrisine yönelik sald›r›lar nedeniyle
fiubat 2006'dan bu yana kesintiye u¤ram›fl
bulunuyor. Petrol flirketlerine göre,
sald›r›lar ve sabotaj nedeniyle Nijerya'n›n
günlük 559 bin varil petrol üretimi durdu.
Dünyan›n dördüncü büyük ihracatç›s›
‹ran’›n, nükleer program› nedeniyle Bat›l›
ülkelerle yaflad›¤› gerginlik, petrol 
tüketicilerinin ‹ran'›n petrol arz›na iliflkin
kayg›lar›n› art›r›yor.
Irak’›n y›llard›r süren ambargo, savafl›n
ard›ndan bitmek bilmeyen çat›flmalar ve
yeterli yat›r›m olmamas› nedeniyle petrol
endüstrisinden tam verim alamamas› da
fiyatlar›n artmas›nda etkili oluyor.
Bu durumun önüne geçebilmek ad›na
OPEC'in petrol üretimini art›raca¤› 
belirtiliyor. En büyük petrol üreticisi
Suudi Arabistan'›n May›s ay› üretimi,
Nisan ay›na göre günlük 200 bin varil
art›flla 9.3 milyon varile ç›kt›. Nijerya'da
da petrol üretiminin günlük 200 bin varil
yükseliflle 2.05 milyon varil olmas›n›n
öngörüldü¤ü ifade ediliyor.
‹ran'›n da May›s ay›nda petrol üretiminin
günlük 100 bin varil art›flla 3.65 milyon
varil olaca¤› tahmin ediliyor. Bu arada
ABD ham petrolünün varil fiyat› Temmuz
ay› teslimi 130,47 Dolar’a kadar 
yükseldikten sonra 130,36 Dolar’dan
ifllem görmeye bafllad›. 
Uluslararas› yat›r›mc›lar  petrolün varil
fiyat›n›n 2010 y›l›na kadar 200 Dolar 
olabilece¤ini iddia ediyorlar ki, böyle bir
fleyin gerçekleflmesi halinde 
yaflanacaklar› tarif etmek imkans›z
görünüyor. Felaket demenin d›fl›nda…

EKONOM‹

Uluslararas› piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyat› 130 Dolar’› aflarak, tüm zamanlar›n
rekorunu k›rd›. Petrole olan güçlü talep ve ABD Dolar›'n›n de¤erinin düflük olmas›, 2007
y›l›n›n bafl›nda 50 Dolar’›n alt›nda bulunan ham petrol fiyatlar›n›n yükselmesine neden oldu.
Petrol fiyatlar› 1979 y›l›ndaki ‹ran ‹slam Devrimi'nden bu yana ilk kez 100 Dolar’›n üstüne
ç›kt›. 

PETROL F‹YATLARI NEDEN 
ARTIYOR?



Tarihçe:

B
rezilya (República Federativa do
Brasil), Güney Amerika'da yer alan,
k›tan›n en büyük ve en kalabal›k
ülkesidir. Atlas Okyanusu’na uzun

bir k›y›s› vard›r. Komflular›, güneyden
kuzeye; Uruguay, Arjantin, Paraguay,
Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela,
Guyana, Surinam, Frans›z Guyanas›'d›r.
(Ekvador ve fiili hariç tüm Güney Amerika
ülkeleriyle komfludur.) Brezilya
bayra¤›ndaki sar›, topraklar›ndan bol
miktarda ç›kart›lan alt›n›, mavi denizi ve
yeflil, ormanlar› temsil eder.
1500 y›l›nda Portekizli denizci Pedro
Alvares Cabral taraf›ndan keflfedilen
Brezilya, önce bir Portekiz kolonisi iken
1822 y›l›nda ba¤›ms›zl›k ilan›ndan sonra
Brezilya ‹mparatorlu¤u ve 1889 y›l›nda
baflkanl›k sistemiyle yönetilen Brezilya
Federe Cumhuriyeti flekline dönüflmüfltür.
Resmî dili Portekizce olan Brezilya’da
baflkan, milletvekilleri, senatörler, valiler,
belediye baflkanlar›, eyalet ve flehir
meclisleri üyeleri dört senede bir yap›lan
seçimlerle belirlenir. 110 milyon seçmenin
kat›ld›¤› 2002 y›l› seçimlerinde tüm
bölgelerde elektronik seçim sand›klar›
kullan›lm›flt›r.
Brezilya’da nüfusun  %81’i Katolik, %18’i
Protestan, %1’i ise Müslüman ve
Musevidir. Katoliklerden 20 milyon kadar›
ayn› zamanda Afrika kökenli dinlere de
mensuptur.

Ekonomi:
Tar›m, madencilik, üretim ve hizmet
sektörlerine dayanan Brezilya ekonomisi,
di¤er Güney Amerika ülkelerinden daha
a¤›r basmakta ve yerini dünya pazar›nda
sa¤lamlaflt›r›p geniflletmektedir. 2001 -
2003 y›llar› aras›nda reel ücretler düflmüfl
ve ülke ekonomisi ortalama % 2.2 de olsa
büyümeyi baflarm›flt›r. Bu süreçte ülke
birçok yerel ve uluslararas› kaynakl›
ekonomik sorunu da yaflam›flt›r. Bu
ekonomik sorunlar bir önceki baflkan
Cardoso’nun ortaya koydu¤u program›n
ifllemesine engel oluflturmufltur. 2004’ten
bu yana her y›l ülke ekonomisinde ifl
imkânlar›n› ve reel ücretleri artt›ran
büyüme kaydedilmekte olup, ekonomik
program›n üç dire¤i; artan döviz oranlar›,
enflasyon-hedefli rejim ve s›k› mali
politikalar›d›r.
2003 ve 2006 aras›nda ülkede ticaret
fazlas› oluflmufl ve yine bu dönemde
1992’den beri ilk kez döviz fazlas›
kaydedilmifltir. Tar›m üretimindeki art›fl
ihracata da katk› sa¤lamaktad›r. Ekonomi
yönetimi baflar›l› bir performans
sergilemesine ra¤men yine de  baz›
ekonomik sorunlar yaflanmaktad›r.
Bunlar›n bafl›nda ülkenin iç ve d›fl
borçlar›  gelmektedir.

Türkiye ile ‹liflkiler:
Güney Amerika ülkeleri ile genellikle
dostane iliflkiler içinde olan Türkiye’nin
ayn› ülkelerle olan ticareti ise aradaki
mesafenin uzakl›¤›na ba¤l› olarak fazla
geliflme imkan› bulamam›flt›r. 2005
itibar›yla Türkiye’nin Brezilya’ya 
ihracat› 103 milyon Dolar olurken 
ithalat› ise 798 milyon Dolar olmufltur.
Bu ülkeye baflta otomotiv yan sanayi
ürünü, kazanlar, makineler, meyve
satarken, karfl›l›¤›nda motorlu kara
tafl›tlar›, metal cevheri selülozik
maddeler, pamuk, plastik, kahve ve
kakao ithal ediyoruz.

Dünyan›n 10 büyük ekonomisi içinde yer
alan bu 188 milyonluk ülke, hiç
flüphesiz ki yat›r›mc›lar için büyük
f›rsatlar› da sunuyor.

Detayl› bilgi için: deik.org.tr

‹fi GEZ‹S‹

Baflkent : Brasilla
Resmi Dil : Portekizce
Yüzölçümü : 8.514.000 km2

Nüfus : 188 milyon
GSMH (kifli bafl›na) : 8.584 USD
Para birimi : Real
Telefon kodu : + 55
‹nternet alan kodu : br
Brezilya Baflkonsoloslu¤u (Ankara): 

0312 468 53 20

BREZ‹LYA
Onlar› bugüne kadar daha çok top cambazlar›, Dünya Kupalar›n› havaya kald›ran milli
tak›mlar› ve son y›llarda ülkemize birbiri pefli s›ra gelen futbolcular›yla tan›d›k. Aç›kças› ortak
noktam›z› daha çok futbol topu oluflturdu. Ama Brezilya çok büyük bir ülke. Dünyan›n önde
gelen büyük ekonomilerinden biri olma yolundaki Güney Amerika’n›n bu önemli ülkesine
birde bu gözle bakmakta fayda var...



Z e y t i n :

U
zun ömürlü bir a¤açt›r, yaklafl›k
2000 y›l yaflayabilir. Ve r i m l i
topraklarda yaflar ve geliflir.
Meyvesi önce yeflil,

olgunlaflt›ktan sonra da parlak siyah bir
renk al›r. Etli meyvenin içinde sert bir
çekirdek vard›r. Meyvenin etli k›sm›ndan
ve çekirde¤inden elde edilen ya¤›
bak›m›ndan çok de¤erli bir a¤açt›r. 

K u l l a n › m › :
Zeytinin yapra¤›nda tanen, uçucu ya¤lar,
organik asitler ve rezin bulunur. Ya p r a k l a r
ve gövde kabu¤u %5 çay (infüzyon)
halinde ifltah aç›c›, idrar söktürücü ve atefl
düflürücü olarak kullan›l›r. fieker
hastal›¤›da kullan›m alan› oldu¤u gibi,
tansiyon düzenleyici olarak bilinir.

Ü r e t i m i :
Dünya zeytin üretici ülkeleri aras›nda;
a¤aç varl›¤› aç›s›ndan Türkiye 4’ncü, alan
aç›s›ndan da 6’nc› s›rada yer al›r. Böylece
dünya zeytinya¤› üretimine %8 oran›nda
katk›da bulunur, sofral›k zeytin
üretiminde de ‹spanya’dan sonra 2’nci
s›rada yer al›r. Marmara Bölgesi’nin a¤aç

varl›¤› aç›s›ndan Türkiye içindeki pay› da
%10 olarak belirlenir.
Sofral›k olarak üretilen zeytinin bafll›ca
türleri, sele zeytin, konfipi zeytin, çizme
yeflil zeytin sofral›k yeflil zeytin, Kalamata
tipi, ‹spanyol tipidir. Zeytinden elde edilen
en önemli ürünse hiç flüphesiz ki
z e y t i n y a ¤ › d › r.  

Z e y t i n y a ¤ › :
Zeytin kültüründe binlerce y›ldan bu yana
de¤iflmeyen baflka bir gelenek de 
zeytinden ya¤ ç›karma yöntemidir. Bunun
nedeni zeytinya¤›n›n, zeytinlerin so¤uk
presten geçirilmesiyle elde edilmesi ve
hiçbir kimyasal iflleme gerek duymadan
y e n i l e b i l m e s i d i r. Zeytinler önce ezilerek
hamur haline getirilir. Daha sonra bu
hamur s›k›l›r veya presten geçirilir. En
sonunda ise ya¤, zeytin meyvesinin
suyundan (karasu) ayr›flt›r›l›r. 19. yüzy›l›n
bafl›nda ise teknolojinin geliflmesiyle
hidrolik pres makinelerine geçildi. Bugün
hidrolik pres makinelerinin yan› s›ra,
zeytin hamuruna hiç pres uygulamadan
merkezkaç kuvvetiyle zeytinya¤› elde
etmeyi sa¤layan makineler de kullan›l›yor.
Bunlar›n içinde de en yayg›n› kontinü 
s i s t e m i d i r. ..

Kontinü sisteme, tam otomatik sistem de
d e n i r. Önce zeytinler türlerine göre ayr›l›r. 
Huni adl› çukura dökülen zeytinler makine
sistemiyle yapraklardan temizlenir ve
k›r›c›da ezilip k›r›l›r (makine, üç bin 
devirle çekirde¤i unufak eder). Buradan
ç›kan hamura, kar›flt›rma yo¤urmadan
sonra su verilir, posa ve fl›ras› ayr›flt›r›l›r.
fi›radan da ya¤ ve karasu ayr›flt›r›l›p, ya¤
filtre tank›na al›n›r, son tortular› ay›klan›p
dinlenme tank›na b›rak›l›r. Buradan do¤al
ya¤ gü¤ümlere, teneke ve fliflelere 
d o l d u r u l u r. Ya¤dan geriye kalan prina
tekrar ö¤ütülüp sabun yapmada kullan›l›r.
Prina posas›na pelet denir ve yakacak,
yak›t olarak kullan›l›r.

Bafll›ca zeytinya¤› türleri ise flunlard›r. 
N a t ü r e l : Düflük oranda doymufl ya¤ asidi,
oleik asit, E, A, D, K vitaminleri 
i ç e r m e k t e d i r.
O r g a n i k : Ekolojik zeytinya¤lar›, hiçbir
kimyasal gübre, tar›m ilac› kullan›lmadan
yetifltirilen üründür.
Natürel S›zma: Serbest ya¤ asitli¤i oleik
asit cinsinden her 100 gramda 0,8 
gramdan fazla o lmayan ya¤lard›r
R a f i n e : Rafine ya¤, ince, yemeklik ya¤d›r.
Do¤al ya¤›n trigliserid yap›s›nda
de¤iflkili¤e yol açmaks›z›n üretilir. 
R i v i e r a : Rafine zeytinya¤› ile g›da olarak
do¤rudan tüketilebilecek natürel
zeytinya¤lar›n kar›fl›m›ndan oluflur.
Karma prina: Do¤rudan g›da olarak
tüketilebilecek natürel zeytinya¤lar› ile
yemeklik rafine prina ya¤› kar›fl›m›ndan
oluflan bir ya¤d›r.

AKTÜEL

Kutsal kitaplarda bile ad› geçen, üzerine yemin edilen zeytin ve bu bitkiden üretilen
zeytinya¤› kelimenin tam anlam›yla bir sa¤l›k mucizesi. Ne var ki, ülkemizde hala o kadar da
fazla bilinmiyor ve tüketilmiyor. 

MUC‹ZEN‹N D‹⁄ER ADI:
ZEYT‹N VE ZEYT‹NYA⁄I



KÜLTÜRKURUMSAL

Son 20 y›lda haz›r yemek sektörü çok h›zl› bir büyüme gerçeklefltirdi. Sadece ‹stanbul’da 
günlük ortalama 3.5 milyon kifli toplu yemek flirketlerinden yemek yiyor. G›da mühendisinden
aflç›s›na, beslenme uzman›ndan kimyager ve iflçisine kadar 350 bin kifliyi istihdam eden haz›r
yemek sektörünün cirosu 2005 y›l›nda 10 milyar dolar’› aflt›. Toplu yemek sektörünün
(tabldot-catering) pay› ise 3 milyar dolar civar›nda. Ancak sorunlar da çok büyük. Ve bu 
konuda acil olarak önlem al›nmas› gerekiyor…

HAZIR YEMEK (CATERING)

1
960’larda büyük flehirlerdeki
fabrikalar›n yemekhane kurmas›,
1970-80’lerde tabldot firmalar›n›n
aç›lmas› ve 1990’larda yabanc›

sermaye yat›r›mlar›yla haz›r yemek
sektörü çok büyük bir h›zla büyüdü.
Sektörde, Türkiye genelinde faaliyet
gösteren 5 bin iflletme var. Kurumsal
yemek hizmeti sat›n alanlar›n say›s› ise 6
milyon kifli. ‹stanbul Yemek Sanayicileri
Derne¤i yetkililerine göre bu rakam›n
kamu ve özel sektörle birlikte 20 milyonu
buldu¤u tahmin ediliyor. Yani sektörde
yap›lacak hatalar milyonlarca insan›
etkileyebilecek ölçüde büyük. Mesela pilav
ve elmadan ibaret bir ö¤le yeme¤i için
700 ton elma, 30 ton pirinç tüketiliyor.
G›da, tar›m, kimya, tekstil, çelik
sektörünün de beslendi¤i yemek
endüstrisi, sanayi olamay›fl›n›n
s›k›nt›lar›n› da yafl›yor.
Mönü bafl›na maliyetleri 3 YTL’den afla¤›
olmamas› gereken yemekler, 1.5-2 YTL’ye
flirketlere pazarlan›yor. K›yas›ya rekabet
eden yemek flirketlerinin yüzde 70’i hâlâ
kay›t d›fl›. Kâr etmek için maliyetin bile
alt›na inen fiyatlar; g›da güvenli¤i,
gramaj, besin de¤eri, hizmet kalitesi ve
temizlikten taviz vermek ya da çalmak
anlam›na geliyor.
Yak›n zamanlara kadar Türkiye’ye gelen
yabanc› sermaye flirketleri Frans›z
Sodexho ve Sofra (‹ngiliz Compass-STFA)
gibi yabanc› firmalar›n yan›nda pek çok
yerli firma da her gün on binlerce kiflinin
karn›n› doyuruyor.
5 bin flirketten sadece 340’›n›n g›da
dernekleri çat›s› alt›nda birleflmesi,

asl›nda haks›z rekabeti de gözler önüne
seriyor. Kay›t d›fl› olma iste¤i, milyar
Dolar’lara hükmeden sektör temsilcilerini
örgütlü olmaktan da uzaklaflt›r›yor.
‹stanbul’da yemek üreten iflletme
say›s›n›n 2 bin 700 civar›nda oldu¤u
bilinmesine karfl›n sektörün en büyük
sivil toplum kuruluflu ‹stanbul Yemek
Sanayicileri Derne¤i’nin (‹YSAD) üye say›s›
sadece 160. Dernek vas›tas›yla belirlenen
fiyat standartlar›na ve temiz sektör
ça¤r›lar›na ise uyulmuyor.
Merdiven alt› denilen flirketlerin
say›s› 4 binden fazla…
Sadece fiyat standartlar› de¤il, asgari
hijyen flartlar› da yerine getirilmiyor.
Mönüler beslenme uzmanlar›n›n fikri
al›nmadan haz›rlan›yor, yemekler g›da
mühendislerine gösterilmeden pifliriliyor.
Merdiven alt›na iki tencere, bir ocak atan
‘yemek firmas›y›m’ diye geçiniyor. Üstelik
binlerce de müflteri buluyor. fiirketin
tabelas›na catering unvan› ekleyip yemek

sataca¤› ifl yeri ve fabrikalara inflaatç›l›k,
boyac›l›k hatta dekorasyonculuk yapmaya
kalkanlar bile var.
Peki maliyeti 3 YTL olan bir ö¤ünlük
yemek nas›l yar› fiyat›na sat›l›r? Sorunun
cevab›n› uzmanlar flöyle veriyor. KDV’den,
vergiden, iflçiden, ham madde ve hizmet
kalitesinden kaç›rma gibi bin bir
yöntemler kullan›l›rsa fiyat› da k›rmak
mümkün. Haks›z bir rekabet söz konusu
ama as›l önemli olan bilinçli tüketicinin
olmamas›. Yetkililer asl›nda merdiven alt›
flirketlerin de¤il, merdiven alt›
müflterilerin oldu¤una dikkat çekiyor ve
çal›flan›n› düflünmeyen ifl yerleri ucuz
yemek olsun dedi¤i müddetçe bu sorunun
önüne geçilemeyece¤ini belirtiyorlar.

YEMEK SATIN ALIRKEN fi‹RKETLERE
TAVS‹YELER:
- Yemek maliyeti ile sat›fl fiyat›n›
karfl›laflt›r›n. Etten ucuz sucuk, sütten
ucuz peynir kullan›l›yorsa bilin ki yanl›fl
yerden hizmet al›yorsunuz.
- So¤uk yiyeceklerin so¤uk, s›caklar›n
s›cak tafl›n›p sakland›¤›n› kontrol edin.
- Tafl›mal› yemek yerine, ifl yerinde üretim
yapabilecek alternatifleri aray›n.
- fiirketlerden g›da denetimi, laboratuvar
ölçümü, mikrobiyolojik test isteyin. Yemek
üretilen yerleri ziyaret edip denetleyin. 
- Yemeklerinizi 15-45 derece s›cakl›klarda
uzun süre bekletmeyin. S›cak yemeklerin
servis-saklama ›s›s› 63 derecedir. Düflük
s›cakl›klar bakteri üretir.
- Mönü planlamalar›n› beslenme 
uzmanlar›n›n, yemek reçetelerini g›da
mühendislerinin haz›rlamas›n› isteyin.



NOSTALJ‹

Bursa’n›n yeflilli¤i ile ünlendi¤i ve tan›nd›¤› günler geride kalal› çok zaman oldu. Yemyeflil bir
ovaya do¤ru tarihi bir kentin siluetinin yans›d›¤› zamanlar geçip gideli çok oldu. Tarihi Osmanl›
evlerinin kentsel dokuyu oluflturdu¤u flehir de art›k belleklerde bir an› olarak kald›.. Herfley
de¤iflirken Bursa da bu de¤iflimden pay›na düfleni ald›. Günümüz Bursas› art›k her yönüyle 
modern bir kent. Elimizde ki bu soluk foto¤rafta gördü¤ümüz Y›ld›r›m Camii ve etraf›nda ki eski
kent dokusu ise an›larda kald›.

BURSA’DA 
GEÇM‹fi ZAMAN OLUR K‹...


