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Bir yandan Türkiye'nin
stratejik önemi ve
ekonomik potansiyeli
dolay›s›yla
vazgeçilmezli¤ini kabul
edip, öte yandan da
üyeli¤inin önünü kesmeye
çal›flmak nas›l
aç›klanabilir? Avrupa'n›n
geçmifli dolay›s›yla
tarihsel kodlar›ndaki
Bat›l› Do¤ulu ayr›m› bu
davran›fl›n nedenlerinden
birisi olabilir mi?

17 Aral›k 2004 tarihli zirvede al›nan karar gere¤i, Türkiye 3 Ekim 2005'ten itibaren AB ile tam
üyelik müzakereleri için masaya oturacak. Hiç ﬂüphesiz ki, söz konusu müzakere süreci zorlu
pazarl›klara sahne olacak. Kimi zaman gerilen ipler dolay›s›yla görüﬂmeler kesilme noktas›na
gelecek. Kimi zamanda tahmin edilenden kolay bir ak›ﬂ içinde halledilecek.
Bütün bunlar elbette ad› müzakere olan ve taraflar›n ç›karlar› ile beklentilerini ayn› do¤rultuda
yönlendirmek suretiyle en üst düzeyde fayda sa¤lamay› amaçlad›klar› bir süreçte normaldir.
Normal olmayan ise, bu sürecin, asl›nda baﬂlang›çta var olmayan talep ve beklentiler ile kesintiye
u¤ramas›na yol açacak giriﬂimlerde bulunmakt›r.
ﬁu anda ufukta beliren manzara tam da böyle bir duruma karﬂ›l›k gelmekte ve AB – Türkiye
iliﬂkilerinin gelece¤ine gölge düﬂmesine yol açmaktad›r. Çünkü son zamanlarda AB ülkelerinin bir
k›sm›n›n, özellikle de kurucu ülke vasf›na sahip olanlardan bir k›sm›n›n kendi ç›karlar›na yönelik
hesaplaﬂmalar›n› Türkiye üzerinden halletmek yolunu benimsedikleri görülüyor. Gerek birbirleri ile
olan münasebetleri ve ç›kar çat›ﬂmalar›, gerekse iç politikaya yönelik hesaplar›, bir tak›m AB
ülkelerinin Türkiye ile olan söylemlerini de¤iﬂtirmeye yöneldiklerini gösteriyor.
Bu de¤iﬂikli¤in ilk yans›malar› ise, Türkiye'nin görüﬂ ve de¤erlendirmeleri kaale al›nmaks›z›n
sürekli yeni talepleri karﬂ›lamas›n›n istenmesi ile ortaya ç›k›yor. Elbette herhagi bir birli¤e üye
olman›n, asgari bir tak›m kriterleri yerine getirmekten geçti¤i herkesin kabul edece¤i temel
gerçektir. Ancak meselenin kabul edilmesi zor olan taraf› ise, baﬂlang›çta gündemde olmayan
hususlar›n bir müddet sonra yeni kriterler olarak önünüze sürülüyor olmas›nda yatmakta.
Oyunun kurallar›n›n sürekli olarak karﬂ› taraf›n lehine olacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmesi veya bu yolda
sürekli olarak niyet belirtilmesi Türkiye – AB iliﬂkilerinin gelece¤i konusunda kafalarda bir tak›m
olumsuz sorular›n oluﬂmas›na sebep oluyor. Acaba AB, Türkiye'nin üyeli¤ine karﬂ› m›d›r? Bu
karﬂ›tl›¤›n› aç›kça ifade edememesinden dolay› m› böylesine dolambaçl› yollara baﬂvurmaktad›r?
Bir yandan Türkiye'nin stratejik önemi ve ekonomik potansiyeli dolay›s›yla vazgeçilmezli¤ini kabul
edip, öte yandan da üyeli¤inin önünü kesmeye çal›ﬂmak nas›l aç›klanabilir? Avrupa'n›n geçmiﬂi
dolay›s›yla tarihsel kodlar›ndaki Bat›l› Do¤ulu ayr›m› bu davran›ﬂ›n nedenlerinden birisi olabilir
mi? Hem Türkiye'nin yak›nlar›nda bir yerde durmas›n› istemek , hem de tam üye olarak birli¤e dahil
olmas›na muhalefet etmek nas›l aç›klanabilir?
Bu noktada sorunun do¤rudan do¤ruya AB'de oldu¤unu, hatta daha do¤ru bir de¤erlendirme ile baz›
kafas› kar›ﬂ›k AB üyesi ülkelerde oldu¤unu düﬂünüyoruz. K›sa vadeli basit politik hesaplar›n
yan›s›ra birbirleri ile olan politik hesaplaﬂmalar›n› Türkiye üzerinden halletmeye yönelmeleri,
asl›nda birli¤i uzun vadeli ç›karlar›n› zedelemekte, birli¤in güvenirli¤ine gölge düﬂürmekte ve
hepsinden önemlisi gelecekteki küresel politikalar›n belirlenmesi için oynayaca¤› rolü daha
ﬂimdiden kaybetme ihtimalini do¤urmaktad›r.
Buna karﬂ›n kendisinden talep edilen taahhütleri yerine getirerek, tüm yönleri ile kendisini AB
üyelik sürecine haz›rlamakta olan Türkiye için ise ﬂu soruyu sormak bir zorunluluk oluyor. Quo
Vadis, AB ? Ya da Türkçe söylersek, Avrupa Birli¤i; gidiﬂ nereye? Gerçekten de nereye?..
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BELDESAN'DAN BELDEYAMA’YA

1

1966 y›l›nda Paris'teki
Motobecane firmas› ile
Mobylette marka motorlu
bisikletlerin Türkiye'de
üretimi için teknik yard›m
anlaﬂmas› imzalan›r. Bu
imza Beldeyama'ya do¤ru
giden sürecinde ilk ad›m›
olur.
Ayn› y›l içinde
Mobylette'lerin üretimi
için Beldesan Motorlu
Vas›talar A. ﬁ. Kurulur.
1967 y›l›nda ise ilk yerli
üretim Mobylette piyasaya
sürülür.
Beldesan'›n piyasaya
sürdü¤ü ürünler 1986
y›l›ndan itibaren Beko'nun
iﬂbirli¤i ile pazarlanmaya
baﬂlar.
1997 y›l›na gelindi¤inde
yap›lan at›l›mlar ile hem
ürün gam› geniﬂletilmiﬂ,
hem de ürünlerin yeni bir
firma yani Beldeyama
arac›l›¤› ile üretimine

geçilmiﬂti.
Beldeyama 1997 y›l›nda
yüzde 80 hissesi Koç
grubuna, yüzde 20 hissesi
ise Yamaha firmas›na ait
olmak üzere kuruldu.
Günümüzde Beldeyama
taraf›ndan baﬂta Yamaha
marka motosikletler
olmak üzere, Mobylette
marka mopedler,
scooter’lar, ATV marka
golf araçlar›, jeneratörler
ve firman›n kendisi ile
özdeﬂleﬂmiﬂ en belli baﬂl›
ürünü olan Beldeyama
marka bisikletler
üretilmeye devam ediyor.
Ve ﬂimdi Beldeyama da
d›ﬂ ticaret iﬂlemlerinde
partner olarak kendisine
SYK Gümrük Müﬂavirli¤i’ni
seçti. Elbette h›zl›,
sorunsuz ve güvenilir
bir iﬂ ak›ﬂ›n›n sa¤lanmas›
ve sürekli hale
getirilmesi için...

DOSYA

H‹ZMET SEKTÖRÜNDE
KAL‹TE ÖLÇÜLEB‹L‹R M‹?

G

Meral Soyak
SYK Süreç Geliﬂtirme Müdürü

Günümüzde di¤er sektörlerdeki gibi
hizmet sektöründeki faaliyetlerin globalleﬂmesi, ulusal ve uluslararas›
alanda rekabetin artmas›na neden olmuﬂtur. Ürün ve hizmetlerin gittikçe
birbirine benzemesi sonucu, yöneticiler iﬂletmelerin baﬂar›s›nda kilit rolün
hizmet kalitesi oldu¤unun fark›na varm›ﬂlard›r. Bu durum kaliteyi bir zorunluluk haline getirmiﬂtir.
Geçmiﬂ y›llarda kalite yönetimi ve kalite ölçümü konusunda birçok teorik ve
deneye dayal› çal›ﬂma yap›lm›ﬂ, ancak
bunlar genelde imalat sektörüne yönelik olmuﬂtur. Hizmet sektöründe ayn› miktarda çal›ﬂma yap›lmam›ﬂ ve çok
az miktarda yay›n gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bu konuda en dikkate de¤er çal›ﬂmalardan bir tanesi, Parasuraman ve
meslektaﬂlar› taraf›ndan pazarlama
alan›nda gerçekleﬂtirilmiﬂ çal›ﬂmad›r.
Hizmet kalitesi ölçümünden bahsetti¤imiz zaman, baz› zorluklar söz konusudur. Hizmetin soyut olmas› nedeniyle ölçülmesi daha zor olmakta ve ölçümü genelleﬂtirmek kolayl›kla mümkün
olmamaktad›r. Bu da hizmetlerin taﬂ›namaz, depolanamaz ve yaﬂam süreleri olmayan soyut kavramlar olmas›ndand›r. Hizmet üretilmeli ve sunulmal›d›r, bu durum hizmetlerin eﬂzamanl›l›k özelli¤ine iﬂaret eder. Bir taﬂ›ma
ﬂirketi, hizmeti verdi¤i anda yolcu da
bu hizmeti tüketmiﬂ bulunmaktad›r.
Ancak önümüzde çok önemli bir gerçek
vard›r, bu da 80’li y›llardan bu yana
hizmet sektörünün, geliﬂmiﬂ ülkelerde
GSMH içindeki pay›n›n sürekli ve dü-

zenli olarak artt›¤›d›r. Ayn› ﬂekilde
yarat›lan yeni iﬂ imkanlar›n›n da çok
ciddi bir k›sm› hizmet sektöründen
oluﬂmaktad›r. Amerikan Ticaret Bakanl›¤› resmi verilerine göre, yeni iﬂ
imkanlar›n›n %90’dan fazlas›n› hizmet sektörü oluﬂturacakt›r.
Hizmet sektörünün emek-yo¤un bir
sektör olmas›, hizmetlerin heterojen
olmalar›na iﬂaret etmektedir. Baﬂka
bir ifadeyle, hizmetlerin heterojen
olma özelli¤i, hizmetlerin önemli bir
k›sm›n›n üretiminde insan unsurunun, makine ve teçhizata nazaran daha yo¤un olarak kat›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bunun sonucu olarak

da, hizmetlerin üretiminde insan unsurunun bulunmas›, hatalar›n kaç›n›lmazl›¤›n› gündeme getirmektedir.
‹ki tür hizmet kalitesi vard›r: Birincisi; düzenli iﬂlemlerdeki kalite düzeyidir, ikincisi ise; problemlerin ve ﬂikayetlerin ele al›nmas› s›ras›nda sunulan hizmet düzeyidir. Hizmet kalitesinin performans›n›n yüksek olmas› bu
iki alanda da güçlü olmay› gerektirmektedir. Bir di¤er taraftan da, hizmet kullan›c›lar›n›n herhangi bir
problemle karﬂ›laﬂmad›klar›nda de¤il, problemlerine çözüm sunulmas›ndaki kaliteden daha çok memnun
olduklar› gerçe¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.
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Hizmet kalitesini belirlemede esas,
öncelikli olarak neyin ölçülece¤ine
karar verilmesi, yani boyutlar›n belirlenmesidir. Bu konuda Parasuraman
ve meslektaﬂlar›;
1 Güvenilirlik (söz verilen hizmeti
gerçekleﬂtirme kabiliyeti),
2 Fiziksel tesislerin görünümü (personel, ekipman, iletiﬂim malzemeleri),
3 Tepki süresi (müﬂterilere an›nda cevap verme arzusu),
4 Güven (bilgi çal›ﬂanlar›n nezaketi)
ve
5 Empati (çal›ﬂanlar›n)
Olmak üzere 5 boyut tan›mlam›ﬂlard›r
ve bu boyutlar› kullanarak hizmet kalitesi ölçümünü sa¤layan SERVQUAL
metodunu geliﬂtirmiﬂlerdir. Bu yöntem ayn› zamanda literatürdeki en
geçerli ve güvenilir yöntem olarak bilinmektedir.
Johnston ve meslektaﬂlar› ise;
1 Eriﬂim,
2 Estetik-görünüm,
3 Bulunabilirlik,
4 Temizlik/düzenlilik,
5 Konfor,
6 ‹letiﬂim,
7 Yetkinlik,
8 Nezaket,
9 Yard›mseverlik,
10 Güvenilirlik,
11 Tepki süresi,
12 Güvence
Olmak üzere 12 hizmet
kalite faktörü belirlemiﬂlerdir.
Bunlara ilave olarak da
Grönroos, alg›lanan kalitenin tüketicinin beklentisi ile yaﬂad›¤› kalitenin
iliﬂkisine göre ﬂekillendi¤ini belirtmiﬂtir. Alg›lanan ve sunulan kalite
aras›ndaki ayr›m, baﬂka

akademisyenler taraf›ndan da kullan›lan bir ölçüdür. Burada sunulan kalite göstergeleri gözlemden ve önceden kaydedilmiﬂ verilerden gelir. Parasuraman ve Johnston’un ölçümleri
ise pazarlama yaklaﬂ›m›ndan geldi¤i
için a¤›rl›kl› olarak alg›lanan kaliteyi
ölçer.
1983-1990 y›llar› aras›nda oluﬂturulan SERVQUAL yöntemi, hizmet kalitesi ölçümünde en popüler yöntem
kabul edildi¤inden biraz daha detayl›
bahsedelim. Bu yöntem pazarlama
araﬂt›rmas› ekibi Parasuraman, Berry
ve Zeithaml taraf›ndan tasarlanm›ﬂt›r. Daha önce de bahsedildi¤i gibi 5
boyuttan oluﬂmaktad›r ve modelin 4
ayr› uygulama alan› vard›r;
1. Farkl› zamanlardaki müﬂteri beklentileri ve alg›lamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
2. ‹ﬂletmelerin kendi ServQual puan›n›n rakiplerininki ile karﬂ›laﬂt›rmas›
3. Farkl› kalite alg›lamalar›na sahip
müﬂteri k›s›mlar›n›n incelenmesi
4. ‹ç müﬂterilerin kalite alg›lamalar›n›n de¤erlendirilmesi
SERVQUAL Modeli grafiksel gösterimi
aﬂa¤›daki gibidir.

Modelin uygulanmas› bir anket vas›tas›yla yap›lmaktad›r. Bu ankette
beklenen kalite ile alg›lanan kalite
aras›ndaki fark ölçülmektedir. Sonuçlar, genel hizmet kalitesi için hesaplanabildi¤i gibi, beﬂ boyutun her
biri iﬂin de hesaplanabilir. Ölçümler
sonucunda elde edilen verilere göre
kalite düﬂüklü¤ünün hangi boyutlardan kaynakland›¤›na bak›larak, o
boyuttaki en düﬂük hizmet kalitesine sahip önermeden baﬂlayarak iyileﬂtirme yapmak esast›r (Örnek
önerme; Mükemmel iﬂletmeler modern ekipmanlara sahiptir). Bu metot esas olarak Pareto analizi mant›¤›na da uymaktad›r.
Globalleﬂme ve geliﬂen bilgi-iletiﬂim teknolojileri sonucu rekabet ortam› sertleﬂmekte ve h›zla büyümesine ra¤men hizmet sektörü de bu
de¤iﬂim ve rekabetten pay›n› almaktad›r. Tüm bu ﬂartlar alt›nda baﬂar›n›n s›rr›, hizmet kalitesini sürekli
ölçmek ve iyileﬂtirmekten geçer.
Hizmet sektöründe unutulmamas›
gereken en önemli unsur insan faktörüdür. Kurumlar›n hizmet kaliteleri insana verdikleri de¤er ile orant›l› olarak artmaktad›r. ‹nsana yat›r›m
yapan kurumlar, beklenen ile alg›lanan kalite aras›ndaki fark› kapatmak
yolunda en h›zl› ilerleyen
kurumlar olacaklard›r.
Hizmet sektöründe kalite
ölçülebilir mi?
ﬁüphesiz ki bu ölçümler
gerekli zaman ve enerjinin
harcanmas› ile gerçekleﬂtirilebilir. Kald› ki, kalitesizli¤in do¤uraca¤› maliyete katlanmak bundan
daha büyük bir cesaret gerektirmez mi?
Gelecekte de pazarda yer
almak isteyen herkes, bu
mücadelenin baﬂ aktörüdür.

HABER-YORUM
EKONOM‹K GÖRÜNÜM (TEMMUZ – A⁄USTOS)

Türkiye-AB iliﬂkileri hareketli...
Haz. : Sibel Ba¤c› Uzun
Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi onayland›...
Avrupa Birli¤i yürütme organ› olan Komisyon, Türkiye için haz›rlad›¤›
Müzakere Çerçeve Belgesi’ni kabul etti. Müzakerelerin baﬂlang›ç
tarihi 3 Ekim 2005 olarak belirlendi.
Ankara Antlaﬂmas› Gümrük Birli¤i Ek Protokolü Türkiye
taraf›ndan imzaland›...
Hükümet Avrupa Birli¤i (AB) ile Gümrük Birli¤i’ni K›br›s Rum Kesimi
de dahil yeni 10 AB üyesini kapsayacak ﬂekilde geniﬂleten ek
protokolü imzalayarak, 3 Ekim’de müzakerelerin baﬂlat›lmas› için
son koﬂulu yerine getirdi. Ancak Türkiye, protokolle birlikte
yay›mlad›¤› bir deklarasyonla bu imzan›n Türkiye’yi limanlar›n›n ve
havalimanlar›n›n Güney K›br›s taraf›ndan kullan›lmas› konusunda
herhangi bir yükümlülük alt›na sokmad›¤› bildirildi.
IMF ile niyet mektubu tasla¤›nda mutabakat sa¤land›...
IMF ile Türkiye aras›nda stand-by düzenlemesinin birinci gözden
geçirmesine iliﬂkin görüﬂmeler tamamlanarak niyet mektubu tasla¤›
üzerinde genel hatlar› itibariyle mutabakat sa¤land›. IMF ‹cra
Direktörleri’nin sosyal güvenlik yasa tasar›s›n›n TBMM’de
onaylanmas›ndan sonra toplanarak birinci gözden geçirmeyi
onaylamas› ve yaklaﬂ›k 812.7 milyon dolarl›k (555.17 milyon SDR)
kayna¤› serbest b›rakmas› bekleniyor.
Dünya Bankas›’ndan yeni krediler...
Dünya Bankas›, özelleﬂtirme program›n›n do¤ruraca¤› ekonomik ve
siyasi sonuçlar›n yumuﬂat›lmas›na yard›mc› olmak amac›yla
Türkiye’ye verilecek 465.4 milyon dolarl›k yeni krediyi onaylad›.
Banka aç›klamas›nda, bu kredinin, Türkiye’ye verilen bu tür ikinci
kredi oldu¤unu bildirdi.
Türkiye, AB, EFTA ve AB aday› ülkeler içinde en yoksulu...
Sat›nalma gücü paritesine göre kiﬂi baﬂ›na GSY‹H tahminleri 2004
geçici sonuçlar›na göre, AB’ye üye 25 ülkede ortalama 100 olan kiﬂi
baﬂ›na GSY‹H hacim endeksi, Lüksemburg’da 223 ile en yüksek, 29 ile
Türkiye’de en düﬂük durumdad›r.
2005 y›l› ilk çeyre¤inde büyüme beklentilerin bir miktar alt›nda
kald›...
2005 y›l›n›n ilk çeyre¤inde gayrisafi yurtiçi has›la (GSY‹H) %4.8,
gayrisafi milli has›la (GSMH) %5.3 büyüdü.Uzmanlar güçlü ekonomik
büyümenin 2005 y›l›nda yavaﬂlayarak da olsa sürece¤ini
öngörürken, 2005 y›l›na iliﬂkin GSY‹H büyüme tahminlerini %5.5’e
çektiler.
T‹M ihracat ﬂampiyonlar›n› aç›klad›
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi'nin (T‹M) haz›rlad›¤› rapor ile Türkiye'nin
ihravat ﬂampiyonu 1000 firma aç›kland›. Buna göre 2004 y›l›nda
ihracat ﬂampiyonu Toyota oldu. Toyota'y› Vestel, Ford, G‹SAD D›ﬂ Tic.,
Oyak Renault, Tüpraﬂ, Beko Elektronik, Tofaﬂ, GSD D›ﬂ Tic. ‹le ad›n›n
aç›klanmas›n› istemeyen bir firma izladi. ‹lk ondaki firmalar
Türkiye'nin ihracat›n›n beﬂte birini gerçekleﬂtirirken, ilk 1000 firma
içinde sadece 5 kamu kurumunun yer almas› da dikkat çeken bir
baﬂak husus oldu.
Türkiye'nin ihracat› 38.8 milyar dolara ulaﬂt›
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) kay›t rakamlar›na göre, y›l›n ilk
gününden 19 Temmuz'a kadar olan dönemde ihracat 38 milyar 766
milyon 194 bin dolar olarak gerçekleﬂti. Geçen y›l›n ayn› döneminde

ihracat 32 milyar 643 milyon 257 bin dolar olmuﬂtu.Böylece ihracatta
yüzde 18.8 art›ﬂ yaﬂanm›ﬂ oldu. Temmuz ay›n›n ilk 19 gününde 3
milyar 403 milyon 821 dolarl›k ihracat yap›ld›.
Temmuz ay›nda tüketici fiyatlar› %0.57 azald›...
Temmuz ay›nda enflasyon hem tüketici fiyatlar› (TÜFE), hem de üretici
fiyatlar› (ÜFE) baz›nda geriledi.Buna göre, Temmuz ay›nda tüketici
fiyatlar› %0.57, üretici fiyatlar› ise %0.74 oran›nda düﬂtü. Böylece,
TÜFE baz›nda y›ll›k enflasyon %7.82’ye gerilerken, ÜFE’de ise y›ll›k
bazda enflasyon %4.26 seviyesini korudu. Uzmanlar bu verilerin,
y›lsonu TÜFE hedefinin tutturulmas›nda bir sorun olmayaca¤›na iﬂaret
etti¤ini belirtiyor.
A¤ustos ay›nda AB’den gelecek sinyaller izlenecek…
A¤ustos ay›nda finansal piyasalar AB ile iliﬂkilerin seyrine, özellikle 3
Ekim’de üyelik müzakerelerinin baﬂlamas›na iliﬂkin aç›klamalara
odaklanacak. ‹lerleyen günlerde AB içinden olumsuz görüﬂlerin
bildirilmeye devam etmesi durumunda piyasada gerilimin artmas›
beklenebilir. Ancak müzakerelerin baﬂlamas› ile ilgili nihai karar›n
Eylül’e kalmas› büyük bir olas›l›k olarak görülmektedir. Bu koﬂullar
alt›nda, gelebilecek olumsuz aç›klamalar›n faizleri %17 seviyelerine
yaklaﬂt›rmas› olas› görülmektedir. Bunun aksine olumlu aç›klamalar›n
a¤›rl›k kazanmas› durumunda ise faizlerin %16’n›n bir miktar alt›na
inece¤i düﬂünülmektedir
Özelleﬂtirmelerde son durum
TAV 3 milyar dolara Atatürk Havaliman›’n›n iﬂletmesini ald›...
‹stanbul Atatürk Havaliman›’n›n ‹ç ve D›ﬂ Hatlar terminalinin yeni
iﬂletmecisi için 10 Haziran’da yap›lan ihalede 2.95 milyar dolar ile en
yüksek teklifi veren TAV, bu teklifini 3 milyar dolara ç›kard›. ‹hale
sonucu bu ﬂekliyle Devlet Hava Meydanlar› ‹ﬂletmesi (DHM‹) Yönetim
Kurulu taraf›ndan onayland›.
Fortis, D›ﬂbank’›n %89.3 hissesini devrald›...
Holland-Belçika finans kuruluﬂu Fortis, Türkiye’nin yedinci büyük özel
bankas› konumundaki D›ﬂbank’›n %89.34 oran›ndaki hissesini 880
milyon euroya sat›n ald›¤›n› aç›klad›.D›ﬂbank’›n ünvan› da Fortis Bank
olarak de¤iﬂtirildi.
Rabobank, ﬁekerbank’›n %36.5’ini sat›n ald›...
ﬁekerbank’›n ana hissedar› ﬁekerbank Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Yard›mlaﬂma Vakf›, Hollandal› Rabobank’›n ﬁekerbank’›n
%36.5 oran›ndaki hissesini 124.14 milyon YTL’ye sat›n ald›¤›n›
bildirdi.
Carrefoursa, Gima ve Endi hisselerini sat›n ald›...
Carrefour ve Sabanc› Holding ortakl›¤› olan Carrefoursa, Gima’n›n
%60.2 ve indirim ma¤azalar› Endi’nin %56 hissesini Fiba Grubu
ﬂirketlerinden toplam 131 milyon dolara devrald›. Carrefoursa,
Gima’n›n halka aç›k tüm hisseleri için ça¤r›da bulunaca¤›n›
aç›klam›ﬂt›r.
ÖYK, Eti Alüminyum’un sat›ﬂ›na onay verdi...
Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu, Eti Alüminyum A.ﬁ’nin 305 milyon dolar
bedelle Ce-Ka ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret A.ﬁ’ye sat›lmas›na onay verdi.

GÜMRÜKLER

1923’DEN 2005’E TÜRK‹YE...
"... Filhakika bir devlet ki kendi tebas›na vazetti¤i bir
vergiyi ecnebilere vazedemez. Gümrük muamelat›n›,
rüsumunu memleketin ve milletin ihtiyac›na göre tanzim
etmek memnudur (yasakt›r). Bir devlet ki, fazla olarak
ecnebiler üzerinde hakk› kazas›n› tatbikten mahrumdur.
Böyle bir devlete bittabi müstakil denilemez. Devletin ve
milletin hayat›na vuku bulan müdahalat yaln›z bu kadar
de¤il. Do¤rudan do¤ruya milletin ihtiyacat›-›
hayatiyesinden olan mesela ﬂimendöfer yapmak için,
mesela fabrika yapmak için mesela her ﬂey yapmak için
devlet serbest de¤ildi. Behemahal müdahale vard›.
Binaenaleyh hayat›n› teminden men ettirilen bir devlet
müstakil (ba¤›ms›z) olabilir mi?..."
(M. Kemal Atatürk'ün 1923 y›l›ndaki ‹zmir ‹ktisat
kongresinden yapt›¤› konuﬂmadan)
1854 K›r›m Savaﬂ› sonras›nda baﬂlayan borçlanma süreci bir
noktada Osmanl› Devletinin borçlar›n› ödeyemeyece¤i bir
düzeye varm›ﬂt›. Bunun üzerine 1894 y›l›nda ilan edilen
Muharrem Kararnamesi ile Düyun-› Umumiye idaresi kuruldu.
Amaç yabanc›lar›n borçlar›n›n ödenmesini garanti alt›na
alabilmekti.Dolay›s›yla da baﬂta gümrük gelirleri olmak üzere
Osmanl› maliyesi tümüyle yabanc›lar›n kontrolüne geçmiﬂti. Bu bir
anlamda Osmanl› Devleti’nin hükümranl›k haklar›n›, dolay›s›yla da
Mustafa Kemal'in ‹zmir ‹ktisat kongresinde iﬂaret etti¤i gibi
ba¤›ms›zl›¤›n› kaybetmesi anlam›na geliyordu.
Bu ba¤lamda 29 Ekim 1923 tarihi önemli bir dönüm noktas›
oluyordu. ‹lan edilen cumhuriyet ile birlikte kendi haklar›na sahip
yeni bir devlet kurulman›n ötesinde millet bizzat kendi kaderine el
koyuyordu. Bütün bunlar›n ad› da Türkiye Cumhuriyeti olarak
tarihe yaz›l›yordu.

Gümrükten Yans›malar kitab›ndan al›nm›ﬂt›r.

CUMHUR‹YET‹N 82. YILI KUTLU OLSUN.

Cumhuriyetin ilan›yla birlikte Gümrüklerin
idaresi de Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmiﬂtir...

Cumhuriyet döneminde demiryollar› ülkenin dört bir yan›n› sarmaktayd›...

ﬁ‹RKET

SYK'NIN GELENEKSEL P‹KN‹⁄‹ YAPILDI

SYK'n›n tüm çal›ﬂanlar›n› bir araya getiren geleneksel piknik
organizasyonu 9 Temmuz Cumartesi günü Polonezköy'de yap›ld›.
Yemekler yenildi, oyunlar oynand›, stres at›ld›. Keyifli ve güzel
bir gün geçirilirken eskilerin deyimiyle felekten de bir gün
çal›nd›.

B‹R TURNUVA
DAHA BÖYLE
GEÇT‹
SYK Bursa ﬂubesinde geçti¤imiz ay
bilardo turnuvas› düzenlendi.
Çal›ﬂanlar ile müﬂterileri bir araya
getiren turnuvada kat›l›mc›lar tüm
hünerlerini sergilediler.

