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BAŞKANDAN

EDİTÖR

2023’e Doğru Türkiye’nin Enerji Hamleleri
Yeni bir yıla girmek üzereyiz. Öncelikle, önümüzdeki yılın ülkemiz ve
dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah 2019, mazlumların yüzlerinin güldüğü, özellikle yakın coğrafyamızda devam eden savaşın
sona erdiği ve huzur/barış atmosferine yelken açtığımız bir yıl olur. Buna
çok ihtiyacımız var çünkü. Yeni yıla başlarken, daha şimdiden birileri felaket tellallığına soyunmuş durumda. 2019 içerisinde büyük bir krizin kapıda olduğunu savunarak, küresel çaplı bir ekonomik darboğazın yalnızca
Türkiye’yi değil, tüm dünya ülkelerini kapsayacağını iddia ediyorlar.
2018 içerisinde parasal bir sorunun yaşandığı muhakkak. Fakat bu,
2019’un çok kötü bir şekilde geçeceği anlamına da gelmiyor. Dünyanın
değişen dengeleri, kuşkusuz birtakım problemleri de beraberinde getirecek. Fakat daha herhangi bir emare bulunmadan tehlike senaryoları
üretmek, “felaket”e zemin oluşturma çabası olarak algılanır. Buna prim
vermeden, önümüze bakarak ümidimizi her daim diri tutarak bu süreci
sıkıntısız bir şekilde atlatabiliriz.

TÜMSIAD
GENEL BASKANI

Yaşar Doğan

Tabi, kriz denilince 2018’de karşı karşıya kaldığımız global siyasal kumpaslar nedeniyle en çok da Türkiye’de panik havası oluşuyor. 15 Temmuz
2016’da yaşanan hain darbe girişiminden bu yana ülkemiz pek çok kere
benzeri tehditlerle karşı karşıya kaldı. Fakat bugün gerek politik, gerek
mali açıdan dimdik ayakta duruyoruz. Dahası, ülkemizin başına bela olacak terör unsurlarını bertaraf etmek üzere ABD askerlerinin nöbet tuttuğu topraklara müdahale ediyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz müthiş bir
güven ve kararlılıkla belirlediği yol haritası üzerinden yürümeye devam
ediyor. Dolayısıyla, inşallah 2019 Türkiye için de güzel bir yıl olacak.
Diplomatik krizler, ülkemizin iç meseleleri, peş peşe yapılan seçimler
gündemde yoğun bir şekilde tartışılırken Türkiye ileriye yönelik stratejik
hamleler yapmayı da ihmal etmiyor. Enerji alanında yapılan girişimler hepimizin malumu. Geçtiğimiz aylarda, boru hattının açılışı yapılan Türk
Akımı Projesi, söz konusu gayretlerin en önemlilerinden biri. Daha önce
TANAP’la Ortaasya’da bulunan doğalgazın Avrupa’ya taşınması projesi
hayata geçirilmişti. Bu kez de Türk Akımı ile Rusya doğalgazının Avrupa
pazarına Türkiye üzerinden taşınması sağlanmış olacak. Yılda 31,5 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesi olan Türk Akımı projesiyle Türkiye,
yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgaz
Avrupa’ya ihraç edecek. Doğalgazını daha önce Ukrayna üzerinden taşıyan Rusya, yaşanan problemlerin sonrasında kendisine alternatif bir yol
arıyordu. TANAP’la enerji koridoru haline gelen Türkiye, bu projeyle birlikte enerji aktarımı konusunda elde ettiği jeo-stratejik önemini bir kat
daha artırmış oldu.
Enerjinin İpek Yolu haline gelen ülkemiz, hiç şüphe yok ki bu durumdan en fazla kazançlı çıkan ülkelerden biri olacak. 2023 hedeﬂerimizin
gerçekleşmesinin en önemli ayaklarından birinin daha oluşturulduğunu
söyleyebiliriz. Türkiye, enerji alanındaki girişimleriyle bölgesel bir güç olmanın da ötesine geçecek. Bu projelerin ülkemize ve milletimize hayırlı
olmasını diliyorum. Bizler de, iş insanları olarak ülkemiz lehine bütün gücümüzle mücadele edip, 2023 vizyonumuzun hayata geçişine katkı sunmayı şiar edineceğiz.
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Yeni Sayıyla Merhaba
Türk Akımı Türkiye İçin Neyi İfade Ediyor?
Enerji, post-modern dünyanın en önemli silahlarından biri. Bir ülke, küresel güç haline gelmek istiyorsa, öncelikli olarak ekonomik seviyesini yükseltmek zorunda. Ticaretin, seyrinin değiştiği bir piyasada uluslararası ticaret
üzerinden devletlerin mali durumlarını ileri düzeye çekmeleri için başka kanallar bulmaları gerekiyor. Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde yaygınlaştığı bu dönemde, şüphesiz parasal açıdan güçlü olmanın birinci yolunun
teknolojik gelişim olduğu söylenebilir. Bu, başka bir dosya konusu olarak -şimdilik- burada kalsın. Teknolojiden
sonra, uluslararası arenada pro-aktif bir şekilde var olmanın ikinci yolu da enerji kaynaklarına sahip olmak.
Türkiye, sahip olduğu enerji kaynakları içerisinde bulunduğu coğrafyadaki ülkelere kıyasla kısıtlı. Bazı yeraltı
kaynaklarını da stratejik birtakım nedenlerle yeterince çıkarıp işletemiyor. Ancak iki kıtayı birbirine bağlayan
önemli bir güzergahta bulunması, Türkiye’yi enerji kaynaklarının taşınması hususunda vazgeçilmez ülke haline
getiriyor. Daha önce Azerbaycan’la yapılan TANAP’la birlikte ülkemiz, bu özelliği kazanmaya başlamıştı. Sonrasında Rusya ile yapılan Türk Akımı Projesi “enerji koridoru Türkiye” tanımlamasını pekiştirmiş oldu. Geçtiğimiz
aylarda boru hattının açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birlikte yapmışlardı. Peki Türk Akımı Türkiye’ye ne kazandıracak? Bu sayımızın kapak konusunu, mezkûr
sorunun cevabını aramaya ayırdık. Dosya yazısını TESPAM Kıbrıs Uzmanı Gökhan Güler, “Yunanistan TANAP
Masasına Eastmed Kartını Sürüyor” başlığıyla kaleme aldı. Mevzuyu TANAP ve Yunanistan bağlamında değerlendiren Güler, “Eastmed projesinin akıbetini bilemeyiz. Ancak, öyle anlaşılıyor ki Yunanistan Eastmed kartını
ileri sürerek Türk Akımı projesine dâhil olmaya çalışıyor” diyor.
Dergimizin bu sayısında öne çıkan iki yazı var. Birincisi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in “Bekle
Bizi Ey Kudüs” yazısı. Şahin, “Bekle bizi Ey Kudüs... Anaların oğullarını, limanların gemilerini, ormanların yağmurlarını beklediği gibi bekle bizi. Allah’a andolsun döneceğiz...” diyerek, Kudüs’ün yalnız olmadığını haykırıyor. İkinci yazı ise Dr. Abdullah Altun’un “İktisadi Manada Bireyin Değişen Rolü ve Tasarrufun Önemi” başlıklı
yazısı. Dr. Altun, tasarruf kavramının öne çıkarıldığı bugünlerde “Bireyin doğru ekonomik kararlar alabilmesi
için, destek sistemleri kurgulanarak bireyin olası yanlışlarla psikolojik, sosyolojik ve ekonomik yönden topluma
katma değerini yitirebilme tehlikesinin önlenebilmesi şart” ifadeleriyle tasarrufun önemine değiniyor.
Ekonomi dergimizin bu sayısında çok önemli bir röportaja da özellikle dikkat çekmek isterim. TRT programcılarından arkadaşımız Gökhan Gökçe’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı
söyleşi, mülteci konusu ile ilgili önemli detaylar içeriyor. Guterres’e göre mülteci sorunu için çözüm bölgesel değil
küresel olmalı.
Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle…

İbrahim BARAN
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AJANDAHABER

GENİŞLETİLMİŞ DOĞU VE GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ PROGRAMI
DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ

T

ÜMSİAD’ın, 2018 yılı
faaliyetlerini değerlendirmek ve 2019 yılı bölge eylem planlarını istişare etmek
üzere 1. Genişletilmiş Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Programı gerçekleştirildi. 27 Ekim Cumartesi
günü Diyarbakır Radisson Blu
Otel’de düzenlenen toplantıya
Erzurum, Şanlıurfa, Batman,
Muş, Elazığ, Van, Nizip, Bin8
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göl, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman şube
başkanlarıyla komisyon üyeleri katıldı. Program öncesinde
26 Ekim Cuma günü TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar
Doğan, Doğu Anadolu Bölge
Başkanı Süleyman Şeker, Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nezir Yeşilyurt, Genel
Sekreter Dr. M. Osman Kapıcıoğlu ve Diyarbakır Şube Baş-

kanı Hüseyin Oğulmuş; TÜMSİAD’ın çalışmaları hakkında
bilgi vermek üzere Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu,
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Mehmet Kaya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Genişletilmiş Doğu Anadolu

ve Güneydoğu Anadolu bölge
toplantısının açılış töreninin
ardından Genel Sekreter Dr.
M. Osman Kapıcıoğlu, iki bölgenin makro ekonomik verilerinin ve yatırım potansiyelinin
bulunduğu sektörel çalışmaların yer aldığı sunumu gerçekleştirdi. Programın devamında
da proje, yatırım, kurumsal
organizasyon, sektör, mali durum ve eğitim konularında ça-

lışmaların yapıldığı toplantılar
icra edildi. Toplantıda konuşma yapan Güneydoğu Anadolu
Bölge Başkanı Nezir Yeşilyurt,
bölgenin tarihte ticaret ağlarının merkezinde bulunduğunu,
birçok medeniyetin kültürel
mirasını günümüze taşıdığını
söyledi. Bölgenin ülke jeo-stratejik önemini de artırdığını belirten Yeşilyurt, “Güneydoğu
Anadolu bölgesinin turizm ve

ticarete katkısı yüzlerce yıldır
kesintisiz devam ediyor. Bölgenin GSYİH’ye toplam katkısı
yüzde 7 civarında. Bu katkıda
Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır öne çıkıyor. 8 milyar dolara yakın ülke ihracatına katkı sağlanan bölgemizde, tarım
sektörü bölgenin lokomotifi
sektörüdür” diye konuştu.
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AJANDAHABER

TİCARET SAVAŞLARI VE ÜLKE
EKONOMİSİNE ETKİLERİ FORUMU

T

ÜMSİAD İzmir Şubesi ve İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi (İKÇÜ) Ekonomi
Topluluğu tarafından “Ticaret
Savaşları ve Ülke Ekonomisine
Etkileri” konulu panel düzenlendi. 05 Aralık 2018 tarihinde
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
düzenlenen panelin moderatörlüğünü İKÇÜ İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ertuğrul Deliktaş üstlenirken, konuşmacılar ise TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Genel Sekreteri

10
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Osman Kurtkan Kapıcıoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener,
İKÇÜ İktisat Bölümü Öğretim
Üyesi Dr. Emine Beyza Satoğlu’ydu.
Ticaret savaşlarının popülize
olmaya başladığını kaydeden
TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, “Ülkelerin birbirleriyle
olan savaşları topla tüfekle değil ekonomiyle ticaretle oluyor.
Bu da ülkelerin içinde olan büyük firmalarla, sermayelerle ol-

maya başladı. Burada ülkelerin
bir takım stratejik rolleri var.
Aynı zamanda buna entegre
olan toplumsal kitlelerin algılarıyla oluşan birtakım problemler var” diye konuştu. Doğan
ayrıca iş dünyasının sakin ve
gergin olmayan ortamları tercih
ettiğini, daha riski az olacak şekilde hareket etmeye çalıştığını
belirtirken, sermaye ve yatırımın güvenli limanlarda hareket
ettiğini belirtti.

Otomasyonu” projesi ile “En
Yenilikçi dijital Çözüm” kategorisinde ödül aldı. Yeni bir
bilgisayar yazılımı ile hayata
geçen Robotik Süreç Otomasyonu projesi, tıpkı bir insan gibi
çalışarak çok daha hızlı, hatasız
işlem gerçekleştiren robot yazılım ortalama bir çalışana göre 3
kat daha hızlı çalışıyor ve 7 gün
24 saat yüzde 100 verimlilikle
çalışarak işlemleri hatasız olarak gerçekleştiriyor.

ALBARAKA TÜRK

İKİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

A

lbaraka Türk’ün dünyanın en iyi katılım bankası olma yolunda gerçekleştirdiği
“Biyometrik İmza” projesi “En
Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm” kategorisinde, “Robotik
Süreç Otomasyonu” projesi
ise “En Yenilikçi Dijital Dönüşüm” kategorisinde, dünyanın
en prestijli ödüllerinden olan
“Financial Innovation Awards”a damgasını vurdu.
Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, “Biometrik İmza” ve “Robotik Süreç
Otomasyonu” projeleri ile finans dünyasının en prestijli
ödülü olan Financial Innovation Awards’da iki ödüle layık
görüldü. Dünyanın en büyük
bankalarıyla finale kalan Albaraka Türk, “En Yenilikçi Müş-
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teri Odaklı Çözüm” ve “En
Yenilikçi Dijital Dönüşüm”
kategorilerinde birincilik ödülü
almaya hak kazandı.
Londra Bankacılık ve Finans
Enstitüsü’nün tarafından, 21
yıldır düzenlenen Financial
Innovation Awards, finans ve
bankacılık piyasalarında dünyanın en prestijli ödül programları arasında gösteriliyor. Kazananların Londra’da düzenlenen
törende ödüllerini aldığı yarışmada her yıl dünya çapında katılımcılar yer alıyor.
Albaraka Türk katılım bankacılığı sektöründe bir ilki
gerçekleştirerek, tüm işlemleri
daha hızlı ve hatasız gerçekleştirmek, banka müşterilerini
kaliteli hizmetten yararlanması
için uygulanan “Robotik Süreç

Yine aynı yarışmada “En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm”
kategorisinde de Albaraka Garaj girişimi “Techsign” ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek
hayata geçiren Albaraka Türk
biyometrik imza uygulaması
ile ödül aldı. Bu proje sayesinde müşteriler, tablet ya da akıllı
ekranlar üzerinden bir kalem
aracılığıyla imza işlemini hem
güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor hem de kâğıt tasarrufu sağlayıp doğaya katkıda bulunuyor.
Albaraka Türk Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Çetin “Bankacılık sektöründe ilk olma
özelliği taşıyan projelerimiz
‘Biyometrik İmza’ ve ‘Robotik
Süreç Otomasyonu’ ile uluslararası alanda aldığımız ödüllere layık görülmekten mutluluk
duyuyoruz. ‘Dünyanın En İyi
Katılım Bankası Olma’ hedefi
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile teknoloji
alanında aldığımız bu ödüller,
Albaraka Türk ailesini hem motive ediyor hem de daha iyi ve
başarılı işlere imza atmak için
şevklendiriyor” dedi.

ADVERTORIAL

TÜRKİYE’NİN LASTİĞİ PETLAS, TÜRKİYE’NİN TAKIMINA SPONSOR OLDU

MİLLİ TAKIMA
MİLLİ MARKA DESTEĞİ

K

Türkiye lastik sektörünün yüzde 100
yerli sermayeli lider markası PETLAS, Türkiye A Milli Erkek
Basketbol Takımı Resmi
Sponsorları arasında katıldı.Sponsorluk sözleşmesi, 28 Kasım 2018 günü
düzenlenen törende Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet
Türkoğlu ve PETLAS Yönetim Kurulu
Üyesi Seyfullah Safa Özcan
tarafından imzalandı.

14
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üresel rekabetteki iddiasını, “Bu Dünya Bizim
Memleket” söylemiyle özetleyen Türkiye lastik sektörünün
yerli sermayeli küresel markası
PETLAS, ülkemizin gururu A
Milli Erkek Basketbol Takımımızı, Resmi Sponsor olarak
destekliyor.
Ülkemiz sanayisinin milli sermayeli gücü AKO Grup bünyesinde yer alan PETLAS’ın Türk
sporuna katkılarında yeni bir
adım oluşturan sponsorluk desteği ile ilgili sözleşme Türkiye

Basketbol Federasyonu Başkanı
Hidayet Türkoğlu ve PETLAS
Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Safa Özcan tarafından imzalandı. 28 Kasım 2018 günü
Wyndham Hotel Ankara’da
gerçekleştirilen imza töreninde,
Türkiye Basketbol Federasyonu
CEO’su Ömer Onan ve Basketbol Milli Takım Menajeri
Kerem Tunçeri’nin yanı sıra
her iki kurumun yöneticileri ve
PETLAS bayileri de hazır bulundular.
Hidayet Türkoğlu: “Sponsor-

luk anlaşmalarımız iki tarafa da
fayda getiriyor”
Göreve geldikleri günden bu
yana basketbolu Türkiye’nin
her yanına yaymak ve herkesi basketbolla tanışmak için
çalıştıklarını belirten Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı
Hidayet Türkoğlu, şunları söyledi:
“Devletimiz spora destek verse de özel sektör iş birliklerinin
sürdürülebilirlik
anlamında
önemli olduğunu düşünüyoruz. Birlikte çalıştığımız değerli
firmaların arasına katılan PETLAS’a çok teşekkür ediyoruz.
Anlaşmamız ilk etapta 1 yıllık.
Bu süre birbirimizi tanımak
açısından güzel olacak. Umarım sonrasında da uzun yıllar

boyunca birlikte çalışabiliriz.
Hem anlaşmalar hem operasyon hem de sportif anlamda biz
şu an diğer tüm federasyonlara
örnek olabilecek, Türkiye’nin
en başarılı federasyonuyuz. Son
iki hafta içerisinde çok değerli
markalarla anlaştık ya da sözleşmelerimizi yeniledik. Bu da
bu firmaların bize duydukları
güvenin bir göstergesidir.”
Türkiye Basketbol Federasyonu ile yapılan sponsorluk anlaşmalarının iki tarafa da fayda
sağladığını belirten Türkoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Federasyon olarak, basketbolu daha da iyi yerlere getirmek için tabii ki böyle sponsorluk anlaşmalarına ihtiyacımız
var. Öte yandan, geldiğimiz

noktada bizimle yaptıkları iş
birlikleri sponsorlarımız için
de bir itibar kaynağı. Zira
projelerimizin her aşamasında
sponsorlarımızla ortak hareket
ediyoruz. Böylece onlar için de
yeni iletişim imkanları ve sosyal
sorumluluk alanları açılmasına
vesile oluyoruz.”
Seyfullah Safa Özcan: “Milli
sporcularımıza ve milli markalara önemli görevler düşüyor”
Törendeki konuşmasında A
Milli Basketbol Takımımızın
milli duygulardan aldığı güçle,
Türk toplumuna sayısız zaferler, gururlar ve heyecanlar yaşattığını ve yaşatmaya devam
ettiğini dile getiren PETLAS Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah
Safa Özcan, “Türkiye’nin lastiği
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PETLAS da milli duygulardan
güç alarak çalışıyor ve ilerliyor.
Türk sermayesi, Türk mühendisliği, Türk emeği ile ürettiğimiz lastikleri, bir Türk markası olarak, dünya pazarlarına
sunuyoruz. Türkiye’de olduğu
gibi tüm dünyada tercih edilen
marka olmaya çalışıyoruz. Son
reklamımızda ‘Bu Dünya Bizim Memleket’ dememiz bundandır. Tıpkı, dünyanın dört
bir tarafında başarılı sonuçlar
alan Basketbol Milli Takımımız gibi. Türkiye Basketbol
Milli Takımımız ve PETLAS’ın
bu bakımdan çok uyumlu iki
marka olacağını düşünüyoruz.
Ülkemizin parlak geleceği için,
milli sporcularımıza ve milli
markalara önemli görevler düşüyor. Hep birlikte, bu güzel
ülkeye değer katmayı hedeﬂiyoruz” dedi.
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29
Kasım Perşembe saat 19.00’da
Ankara Spor Salonu’nda oyna16

KASIM - ARALIK 2018

nan Türkiye-İspanya maçına
dair beklentilerinin sorulması üzerine, Türkoğlu şu yanıtı
verdi:

sı’na gitme hakkı elde edeceğiz. Zaten bizim ülke olarak
bu tip organizasyonlarda her
zaman yer almamız gerekiyor.”

“Öncelikle maçın Ankara’da oynanmış olması önemli
çünkü Ankara halkı bugüne
kadar burada oynadığımız
tüm maçlarda tribünleri hınca
hınç doldurup bizi destekledi.
İspanya maçının biletleri de
günler öncesinden tükendi. Bu
durum bizleri mutlu ediyor. Bu
vesileyle Ankara halkına bir
kez daha teşekkür etmek istiyorum. İspanya ve Karadağ
ile oynayacağımız maçlarda
tüm arkadaşlarımıza başarılar
diliyorum. İnanıyorum ki Millilerimiz bu maçlardan en iyi
sonuçlarla ayrılacaktır. Ayrıca
bu kritik dönemde oyuncularını milli takıma gönderme konusunda bize hep destek olan
kulüp ve antrenörlerimize de
teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yaz Çin’de
düzenlenecek Dünya Kupa-

Bu konuda Safa Özcan da
şunları söyledi: “FİBA Dünya Kupası’nda yerimizi almak
için, evimizde ve dış sahada
oynanacak maçlarımız var.
Rakiplerimiz güçlü, biz daha
güçlü olmak zorundayız. Milli takımımızın hak ettiği en iyi
sonuçları almasını arzu ediyoruz. Oyuncularımıza, hocamıza, teknik ekibe güveniyoruz.
Oyuncularımızın, şu anda federasyonun yönetim kademelerinde sorumluluk alan, önceki yıllarda oyuncu olan abileri
gibi başarılı sonuçlar alacaklarına inanıyoruz. PETLAS ailesi
olarak, millilerimizin yanında
olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Bilgi için: Süheyla İlhan
suheyla@practicecomm.com

Petlas Hakkında
1976 yılında askeri amaçlı
lastikler için dışa bağımlılığı
ortadan kaldırmak amacıyla
kurulan PETLAS, 2005 yılında
Türk sanayiinin önde gelen
kuruluşlarından Abdulkadir
Özcan A.Ş. bünyesine katılarak,
yapılan yatırımlarla sektörde
ağırlığını hissettirdi. PETLAS,
yatırımlar sonucu 365 bin
metrekarelik kapalı alan ve
4000’e yakın çalışan sayısına
ulaşarak, geniş ürün yelpazesi
ile dünyanın tek çatı altındaki
en büyük lastik fabrikalarından
biri olmayı başardı. PETLAS’IN
diğer büyük ve Türkiye sanayisi için hayati önem taşıyan
başarısı ise gerçek bir Ar-Ge
merkezine sahip olması oldu.
Üreticiler, ürün ve üretim
teknolojilerinin kopyalanmasını
engellemek için teknolojilerini
kendi ülkelerinde geliştirerek, yüksek teknolojiye sahip

ürünlerin gizlilik içerisinde
ve kendi ülkelerinde üretiyor.
Kendi ülkelerinin dışındaki yatırımlarını sadece üretim üssü
olarak değerlendiren yabancı
ya da yabancı ortaklı kuruluşlardan faklı olarak; PETLAS,
Ar-Ge merkezinde, tasarım ve
inovasyon ofisleri, test merkezi
ve test pisti ile yerli teknoloji
üreten bir kuruluş olmayı
amaçlıyor.
Kendi lastik teknolojisini
geliştiren PETLAS, Türkiye’de
birçok ilke imza attı, bunlardan
bazıları şunlardır: Türkiye’nin;
İlk ve tek Uçak Lastiği, İlk
Radyal Traktör Lastiği, İlk 18”
üzeri “Y” Hız Sınıfı Yüksek
Performans Binek Lastiği,
İlk Run-Flat Binek Lastiği, İlk
ve tek Tam Çelik İş Makinası
Lastiği.
Türkiye’nin dışa bağımlılığını
kaldırma vizyonuyla hareket
eden PETLAS, Uçak, Askeri,

Zirai, İş Makinası, Kamyon,
Otobüs, Hafif Ticari ve Binek
araç lastiklerini içeren, 4 farklı
marka altında 2 bin 500’den
fazla farklı ürün ile Türk tarım,
sanayii, savunma ve ulaşım
sektörlerinin hizmetinde.
100’den fazla ülkeye ihracat
gerçekleştiren PETLAS, kalitesi
ve satış sonrası hizmetleri ile
Türk üretim sektörünün önde
gelen marka elçilerinden biri
olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sürdürülebilir, doğayla
dost ürün ve üretim teknolojileri üzerine çalışan PETLAS,
gelecek nesillere daha temiz bir
dünya bırakabilmek için; CO2
salınımını ve temiz su kullanımını azaltmak, zararlı kimyasalların kullanımını engellemek
ve düşük yakıt tüketimine sahip
lastikler üretmek için adımlar
atıyor.
www.petlas.com.tr
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YATIRIM TEŞVİK POLİTİKALARI NEDİR

NE DEĞİLDİR?
Prof. Dr. Halit YANIKKAYA

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
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Devlet teşviklerinde hangi
sektörlerin, hangi bölgelerin ne
şekilde destekleneceği devlet
otoriteleri tarafından iyi bir şekilde
belirlenmeli ve teşvik politikaları
kaynakların en verimli şekilde
kullanılacak şekilde
oluşturulmalıdır.

D

evlet destekleri farklı şekillerde karşımıza
çıkar ve ülkenin kalkınma hedeﬂerine ulaşmalarında önemli
rol oynarlar. Teşvikler devlet
tarafından sağlanan yardım,
20
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prim, indirim ve vergi ve diğer
istisnaların hepsini içeren desteklerdir. Ülkelerin devletçi dönemlerinde, sanayi oluşturma
sürecinde önemli bir rol oynarlar. Fakat açık ekonomilerde de
yatırımları cezbetmek ve farklı
alanlarda yatırımlar yapılmasını sağlamak için teşviklere
başvurulur. Türkiye’de Cumhuriyet’in başında sanayileşme
süreci Sanayi Teşvik Kanunu
ile başlamış, fakat özel müteşebbislerin yeterince başarılı
olamaması ve tüm dünyada geçerli olan devlet müdahalesinin
yoğun olduğu politikalar nedeniyle sanayileşme daha çok
devlet eliyle sağlanmıştır.

Kamu otoriteleri için bir politika aracı
olarak teşviklerin öncelikli amacı
firmaların yatırım kararlarını ve
yatırımın yapıldığı yere dair
kararları etkilemektir. Teşviklerin
nihai amacı ülkeden ülkeye
değişebilir. Hükümetler yatırımı,
üretimi, istihdamı artırıp şehir ve
bölgeler arasındaki eşitsizliği
azaltarak ekonomik büyümeyi
sağlamaya çalışırlar.

Türkiye’de yatırım teşvik sistemleri farklı zamanlarda şartlara göre değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. Kamuya mali olarak

MAKALE
yük getirdiğinden ve konunun
politik önemi de olduğundan
yatırım teşviklerinin uygulanması, maliyeti ve etkinliği her
zaman için önemini korumuştur.
Türkiye’de yatırım teşvik
politikalarının ve uygulamalarının tarihsel gelişimi, ekonomiye etkileri ve teşviklerin
etkinliğini inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Teşviklerin ekonomik etkilerini analiz etmek kolay değildir,
çünkü makroekonomik değişkenleri aynı anda etkileyen
birçok faktör vardır. Bu konuda yapılan teorik çalışmaların
bazıları teşviklerin ekonomi
üzerinde olumlu etkileri olduğunu savunurken bir kısmı da
ekonomiyi olumsuz etkilediğini
savunmaktadır. Yatırım teşviklerinin kalkınma yolunda temel
belirleyici olduğunu söylemek
güçtür, daha çok devletin ekonomik politikalarının düzenleyici araçlarından biri olarak
görmemiz gerekir. Çünkü ekonomik kalkınma planları ancak
tüm politika araçları birbiriyle
uyumlu olması halinde başarıya ulaşır. Dahası, ülkenin genel
ekonomik durumu ve sosyal
altyapısı da yatırım kararlarını
belirleyen faktörlerdendir.
Yatırım Teşvikleri
Yatırım teşvikleri, vergi indirimi, nakit destekler ve yatırım
yeri atamaları gibi çeşitli araçlarla seçilmiş sektör ve bölgeleri desteklemeyi amaçlayan bir
devlet politikasıdır. Artan çıktı,
istihdam ve ihracat gibi genel

22
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hedeﬂerin dışında teşvikler, son
zamanlarda bölgesel kalkınmayı ve Araştırma ve Geliştirme
(AR-GE) yardımı ile yeni teknolojiyi teşvik etme, uluslararası firmaların rekabet gücünü
artırma, çevre koruma tedbirini
artırmada kullanılmaktadır.
Esasında çok farklı şekillerde karşımıza çıkan teşviklerin
kamunun ekonomik ve sosyal
hayata müdahale araçlarından
biri olduğu kabul edilmektedir.
Teşvik uygulamalarıyla hedeﬂenen ülkenin ekonomik olarak
sürdürülebilir bir şekilde büyümesi olduğu kadar aynı zamanda bölgeler arası dengesizlikleri
gidermek de olabilir. Görünüşte
sektör, bölge ya da firma bazında imtiyazlar sağlandığından
piyasa mekanizmasına müdahalenin uygun olmadığı iddia
edilebilir. Fakat, sosyal ve ekonomik hedeﬂere ulaşılmasıyla
dışsal faydalar sağlandığı takdirde bu tür devlet müdahalelerinin haklılığı savunulabilir.
Yatırım teşvikleri 3 kategoride değerlendirilebilir. Birinci yatırım teşvik türü finansal
teşviklerdir. Yatırım imtiyazları, teşvikli krediler ve kredi
garantileri ve devlet sigortası
bu türdendir. İkinci tür teşvikler mali teşviklerdir. Kurumlar
vergisi, yatırım indirimi, işgücü
temelli teşvikler, gümrük muafiyetleri, katma değer vergisi gibi
alanlarda devletin yaptığı vergi
avantajı sağlayan teşvikler mali
teşvik sınıfına girer. Üçüncü tür
yatırım teşviklerine de diğer
teşvikler diyebiliriz. Düzenleyici teşvikler, sübvanse edilen

hizmetler, piyasa ayrıcalıkları
ve döviz ayrıcalıkları bu kategoriye girer.
Teşviklerin Amaçları
Kamu, teşvik politikalarıyla ilk olarak yatırımları belli
sektör ve bölgelere aktarmaya
çalışmaktadır. Bu başarıldığında, üretim ve istihdam artışının sağlanacağı, bölgeler
arasındaki farklılıkların azaltılacağı beklenmektedir. Kamu
yardımlarının, ülkelerin hedeflediği ekonomik kalkınmanın
sağlanması yolunda uygulanan
araçlardan yalnızca biri olduğu da unutulmamalıdır. Yani
teşviklerin başarılı olması için
uygulanan teşvik sisteminin etkinliği kadar diğer ekonomik
politikalarla uyumlu olması da
önemlidir.
Türkiye’deki yatırım teşvik
sistemine göre, yatırımlarda
kamu yardımları hakkındaki
kararın amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeﬂer doğrultusunda
tasarruﬂarın katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet
gücünü artıracak ve AR-GE içeriği yüksek bölgesel ve büyük
ölçekli yatırımlar ile stratejik
yatırımların özendirilmesine,
uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre
korumaya yönelik yatırımlar ile
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Teşviklerin sağlayacağı ümit
edilen yararlar, yalnızca teşvik edilen
ekonomik faaliyeti gerçekleştiren
girişimciye değil tüm ekonomiye
etki etmelidir. Kalifiye işgücünün
eğitilmesi, yeni teknolojilerin ve yeni
üretim metotlarının AR-GE çalışmaları yapılarak geliştirilmesi, girişimciliğin özendirilmesi sonucunda
tüm ekonomi için fayda sağlanması
mümkün olabilir.

Fakat yatırım teşviği alan
firmalar ve girişimciler bu tip
faaliyetlerin tüm ülkeye ve bölgeye sağlayacağı faydalardan
ziyade kendi edecekleri kar
ve faydaları önceleyecektir.
AR-GE faaliyetlerinin artması hem teşvik alıp söz konusu

faaliyetlerde bulunan firmaları hem de rakip firmaları ilgilendirir. Rakip firmaların da
geliştirilen yeni tekniklere erişim sağlaması, tüm sektördeki
AR-GE personelinin niteliğinin
artması ve bölgedeki üniversitelerin gelişmesi sonucunda
eğitim kalitesinin yükselmesi
kamu otoritesince önemsenirken teşvik alan firmalar ve girişimciler tarafından öncelikli
olarak dikkate alınmaz. Sonuç
olarak, nitelikli eğitim AR-GE
personellerinin de niteliğinin
artmasına neden olur ve uzun
dönemde ekonominin tamamı
için fayda sağlanmış olur.

rafından da farklı şekillerde
geçmişte kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır.
Ülkelerin teşvik politikalarıyla
hedeﬂedikleri, görece geri kalmış bölgeleri kalkındırmak,
teknolojik gelişmeyi devam
ettirmek, bazı faaliyetlerdeki
üretkenliği artırmak ve işsizliği
azaltmaktır. Gelişmekte olan
ülkeler ise teşvikleri ekonomik
kalkınmayı sağlamak ve sanayileşmek, bölgesel kalkınmayı
sağlamak, bazı alanlarda dünya piyasalarında rekabet olanağı kazanmak, kıt kaynakları
rasyonel bir şekilde kullanmak
amaçlarıyla kullanmaktadır.

Teşvikler, öncelikli olarak
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmaya ulaşması
için önemli olduğu düşünülse
de aslında gelişmiş ülkeler ta-

Gelişmiş ülkelere baktığımızda, ülkelerin genel itibariyle
kalkınmış olmasına rağmen
bazı bölgelerin diğer bölgelere
göre geri kalabildiğini görmek-
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teyiz. Teşvik politikalarıyla
bölgesel kalkınma sağlanmaya
ve bölgeler arası eşitsizliklerin
giderilmesi hedeﬂenir. Avrupa Birliği de bölgesel kalkınmayı sağlamak için teşvikler
vermektedir. Gelişmiş ülkeler
için bilgi birikimi ve teknolojik gelişmenin sürdürülebilir
olması uzun vadede rekabetçilikleri açısından önemlidir.
Bu yüzden araştırma geliştirme yatırımlarının devamı için
devlet yardımları sağlanır. Diğer taraftan kriz zamanlarında
üretkenlikleri azalan faaliyet
kolları için teşvikler sağlanır.
Son olarak, gelişmiş ülkelerde de işsizlik sorunları zaman
zaman görülebilmektedir. Bu
ülkeler, yeni istihdam alanları
açmayı teşvik ederek bu sorunların üstesinden gelmeye çalışmaktadır.
24
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Gelişmekte olan ülkeler için
teşvik politikaları ekonomik
kalkınmayı sağlama yolunda
önemlidir. Burada birçok ülkenin taktiği sanayileşmeyi
teşvik eden ve özellikle bazı
sektör ve bölgelere öncelik
sağlayan politikalarla üretimlerini artırarak refah düzeylerini artırmak şeklindedir. Sanayilerini geliştirirken teknoloji
transfer ve ileri teknoloji üretimi konusundaki başarıları
bu ülkelerin ekonomik olarak
kalkınmalarını sağlayacaktır.
Teşvik politikaları yalnızca
belirli sektörleri destekliyorsa,
bölgeler arasındaki eşitsizlikleri gidermede eksik kalıyorsa
başarılı olduğunu söylemek
güç olacaktır. Çünkü bu şekilde sermaye ve üretim belli yerlerde yoğunlaşacak ve ülkenin
farklı kesimleri arasında gelir

eşitsizliği büyüyecektir.
Sanayileşen ve gelişmekte
olan ülkeler için teşvik politikalarının bir diğer amacı
ise ihracat alanında teşvikler
vererek firmaların uluslararası düzeyde rekabetçi konuma
gelmesini sağlamaktır. Gelişmekte olan ülkelerin kaynakları sınırlı olduğu için teşviklerin en önemli amaçlarından
biri de bu kaynakları etkin
bir şekilde dağıtmaktır. Bunu
sağlamak için, hangi sektörlerin, hangi bölgelerin ne şekilde
destekleneceği devlet otoriteleri tarafından iyi bir şekilde belirlenmeli ve teşvik politikaları
kaynakların en verimli şekilde
kullanılacak şekilde oluşturulmalıdır.

BEKLE BİZİ

EY KUDÜS...
Ali ŞAHİN

Eski AB Bakan Yardımcısı

26
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Bekle bizi Ey Kudüs... Anaların
oğullarını, limanların gemilerini,
ormanların yağmurlarını beklediği
gibi bekle bizi. Allah’a andolsun
döneceğiz...

Z

eytin dağından Harem-i
Şerif’i izlerken yeryüzünün en kutsal beldelerinden
birinin havasını soluduğumun
fazlasıyla farkındaydım. Tel
28
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Aviv’de rıhtıma sıfır Mescid-i
Bahr’ı karşıma alıp Akdeniz
üzerinde batmakta olan güneşi
izlemenin acısı yüreğimin duvarlarına asılı, eskilerden kalma hüzün yüklü bir tablo gibi
durur hâlâ.
Her sokağı, her bir taşı, buram buram İslam kokan Kudüs’ü adımlarken kendimi çile
yolculuğuna çıkmış, saçı başı
kum, toz içinde, üstü başı yırtık, mahzun, bir o kadar da mütevekkil bir derviş gibi hissettiğimi hatırlıyorum...

Ve üzerinde yürümekten haya
ettiğim, basmak yerine sarılmak,
kucaklamak ve asırlardır aradığı
mahbubuna kavuşmuş bir aşık gibi
gözyaşlarımı akıtmak istediğim ilk
kıblem, onurum, Harem-i Şerifim.
Yeryüzünde yaşadığım, havasını
teneffüs ettiğim hiçbir şehir Kudüs
kadar mahzun, Kudüs kadar çileli
ama bir o kadar da mağrur ve mütevekkil hissettirmedi kendini.

2008 yılının mübarek bir Cuma’sında ilk kıblem Mescid-i
Aksa’dan Beytullah’a dönüp bir
dua gibi duvarlarına, avlu taşlarına, tozuna-toprağına dokunarak buluştuğum Harem-i Şerif’e
şu yakarışta bulunmuştum:
“Ey Kudüs! Tarihin hiçbir
döneminde Selahaddin-i Eyyubi bugünkü kadar özlenmedi.
Ey Kudüs, gözleri ufukta, yıllar
önce sefere gönderdiği oğlunu
umutla bekleyen bir ana gibi
Selahaddin-i Eyyubi’sini bek-

leyen Kudüs... Ümmetin kanayan yarası, izzetti ve umudu
Kudüs... Bil ki, duçar olduğun
kutsal çile, içimizde kahredici
zaferler iklimlemekte... Ve ey
Mescid’i Aksa, mübarek avluna düşen her bir damla ümmet
kanı, yüreğimizde püsküren bir
volkan bugün...
Allah’ın vaadi hak ve mutlaktır. Sen ki, Mü’minlerin kalbisin ey Mescid-i Aksa!. Her
biri Kudüs’ün o ihtişamlı 7 ayrı
kapısından girecek olan İslam

Orduları, damarlardan kalbe
akan kan gibi sokaklarından
akarak avlunda buluşup, secdeye kapanacaklar. Yeryüzünün
Doğusundan Batısına, Kuzeyinden Güneyine coğrafyası ne
olursa olsun her bir Mü’minin
yüreğinde sabır sabır büyüyen,
yumruk yumruk sertleşen, şehit
şehit kenetlenen vaat edilmiş
bir zafersin sen Ey Kudüs...
Sen ki, üzerine şiirler yazılıp
zafer marşları okunmuş, fethine yeminler edilmiş bir medi-
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DİJİTAL
DÖNÜŞÜM
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net’üs-selam ve belde-i ihtiramsın... Yüzyıllardır bağrına basıp
koruduğun mabetlerinle seni, o
büyük ve yiğit halife Hz. Ömer
günlerindeki hoşgörü yüzyılına
döndürmek, ümmetin Rabbe
verilmiş sözüdür.

Bizi affet ey Kudüs, ey Mescid-i
Aksa ve sen ey Kubbetüssahra.
Zillete düşüp vuslatlarınızı geciktirdiğimiz, peygamberlerin mübarek ayakları ile şereﬂendirdikleri
mübarek avlularınızı zalim postalları ile kirlettiğimiz için bizden
Huzur-u İlahi’de davacı olmayın.

Ey ilk yönelişim. Ümmetin ruhlarını şeytana satmış, köleleştirilip
diz çöktürülmüş, mütekebbir ve
müptezel liderleri sana sırt çevirmiş olsalar da, her kuşluk vaktinde
gözyaşlarına boğulup seni dileyen
Selahaddin yürekli liderler artık
yeryüzünde...

Bizler Allah’ın ipi yerine zalimlerin ipine tutunduk. Mağdur
olduk, mağlup olduk, mahzun
olduk. Tutunduğumuz son ruh
sensin Ey Mescid-i Aksa. Biz seni
terkettik, sen bizi terketme! Orada, Türkiye’de yürekleri sen için
çarpan yeni bir gençlik, yeni bir
millet, sana meftun bir ümmet
doğuyor...

KASIM - ARALIK 2018

Ümmetin anneleri Keşmir’den
Bosna’ya her bir ümmet coğrafyasında gözyaşları içinde. Ve o kutsal
çile göz yaşları fetih umutlarımızı
besliyor, gürbüz liderler büyütüyor.
Sana döneceğiz ey Kudüs! Mekke’ye
döner gibi döneceğiz. Uzun bir
seferin ardından özlediğimiz analarımıza, kadınlarımıza, çocuklarımıza
döner gibi dönüp onlara sarılır gibi
sarılacağız Mescid-i Aksa’na, Kubbet-üs-Sahra’na…

Bekle bizi Ey Kudüs... Anaların oğullarını, limanların gemilerini, ormanların yağmurlarını
beklediği gibi bekle bizi. Allah’a
and olsun döneceğiz...

Evrak Takip Süreci
BT YardŦm MasasŦ Süreci
Proje Takip Süreci
Hukuk Süreçleri
Fatura Onay Süreci
Masraf Beyan Süreci

x
x
x
x
x
x
x
x

SatŦn Alma Süreci
Bayilik Talep Süreci
Kalite Süreçleri
Yeni Ürün Lansman Süreci
Üretim Süreçleri
Ana Veri Yönetim Süreçleri
SözleƔme Takip Süreci
EŒitim Süreci

İnsan Kaynakları
Paket Süreçleri
x
x
x
x

Personel 7Ɣe AlŦm Süreci
Personel Yönetim Süreci
7zin Süreci
Seyahat Süreci

x
x
x

Avans Talep Süreci
Performans DeŒerlendirme
EŒitim Süreci

DumlupŦnar Mah. YumurtacŦ Abdi Bey Cad. Teknik YapŦ Concord A Blok No:15/60
KadŦköǇͬ7^dEh>
Tel: 0216 510 25 35 / 0533 464 88 43
info@optimumsinerji.com.tr

AHMET ÖZCAN:

MARKAYA VERİLEN HER KATMA DEĞER,
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLIYOR...
Röportaj: Ubeydullah SEVDALI
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Reklam ve medya planlama,
iş hayatının oldukça önemli
unsurlarından biri olmasına
rağmen bugün piyasada henüz
yeterince anlaşılabilmiş değil.
Zira firmalar, reklama yapılan
yatırımı “boşa harcanan para”
olarak değerlendiriyorlar. Keza
aynı durum, PR diye adlandırılan
halkla ilişkiler ve tanıtım için
de geçerli. Oysa reklam, ticari
hayatın merkezinde bulunan
pazarlamanın sağlıklı bir şekilde
yapılabilmesi için olmazsa
olmazlardan. Bugün, dünyada
olduğu gibi ülkemizde de pek
çok reklam firması, öncelikli
olarak reklam ve tanıtımın önemini anlatmaya, sonra da bunu
bihakkın uygulamaya çabalıyor.
Medya 9 da bu firmalardan biri.
Ajans Başkanı Ahmet Özcan’la,
sektörün durumunu ve Medya 9’u
konuştuk…

Medya 9 ne zaman kuruldu?
2012 yılında sektörde hizmet
vermeye başlayan Medya 9 bir
medya planlama ve satın alma
ajansı. Türkiye de sektöre girdiği
dönemde global ajansların tekelinde yer alan Planlama ve Satın
alma konusunda tamamen yerli
ve ulusal olma mottosu ile yola
çıktık. 2016 yılının sonunda da
bünyemizde bir Medya 9 PR
şirketi kurarak müşterilerimize
hizmet verdiğimiz alanı genişletmiş olduk. 2018 yılında ise yine
bizlerle aynı motto ile yola çıkmış
ulusal bir ajans ile Medya Touch
şirketini kurarak 360 derece planlama hizmetini global ajanslarla
rekabet edebilecek seviyeye getirmiş olduk.
34
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Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz?
Şu anda şirketler nezdinde
50’nin üzerinde markaya planlama satın alma ve planlama stratejileri konularında hizmet veriyor,
markaların tanınırlığı artırmak
amacıyla profesyonel ekiplerimizle çalışıyoruz.
Reklamcılık sektörüyle tanışmanız nasıl oldu?
Reklam ve medya sektörüne
üniversite yılları öncesi büyük bir
gazetenin basım yayın arşivinde
çalışarak başladım. Bu vesile ile

aslında bir köşesinden de olsa
sektörü soluma fırsatımız oldu.
Üniversite sonrası farklı ajanslarda kreatif alanlarda çalışmanın
ardından, 2010 ve 2012 yıllarında mecra içinde çalışma deneyimi
yaşadık.
HER TALEBE EVET
DEMEK DEĞİL
MARKAYI SAHİPLENMEK
Yaptığınız işlerde müşteri
memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz?
Türkiye’de maalesef mecra/
ajans/müşteri dengesi tam olarak
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oturmamış durumda. Bundan 10
yıl kadar önce, verdiği hizmeti
adeta burnundan kıl aldırmayarak gerçekleştiren ajanslar şu
dönemde yoğun rekabet koşulları
nedeniyle daha çok müşteri isteklerine odaklanmış durumda. Biz
Medya 9 olarak kurulduğumuz
ilk yıldan beri müşteri merkezli
bir çalışma prensibi belirledik. Bu
nedenle sektördeki diğer ajanslardan farkımız, bu konunun bizim
DNA’mıza işlemiş olması. Ancak
buradaki püf nokta müşterilerimizin her talebine evet demek
değil; ilgili markaları kendi markamız gibi benimsemek. Burada
marka için belirlenecek pazarla36
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ma, satış, prestij gibi fayda unsurları markanın ihtiyacı ölçüsünde
sağlamak bizim asli görevimiz.
Dolayısıyla markaya verilen her
katma değer direkt olarak müşteri memnuniyetini zaten sağlıyor.
İçinde bulunduğumuz global
ekonomik daralmanın reklam
sektörüne etkileri oldu mu?
“Kriz fırsattır” sözü ilke olarak
bizlerin her daim karşısında olduğumuz bir söylem. Fakat kriz
esnasında yatırımları kesmenin,
pazar payını küçültmenin de aynı
oranda yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz çok sağlam değer

ve ilkelere dayalı büyük bir devlet.
Ta Selçuklulardan bu yana içinde
bulunduğumuz topraklarda ticari
koşullar fevkalade şekilde sağlanarak devam ettirilmiş. Özetle
bizler için bu bir ata yadigarı.
KRİZ DÖNEMLERİNDE
FİRMALAR MARKA
İLETİŞİMİNİ KESMEMELİ
Peki kriz döneminde reklamcı
nasıl hareket etmeli?
Kriz veya küçülme dönemlerinde şunu asla unutmamak gerekir;
biz 80 milyonluk dev bir ülke ve
pazarız. Her ürünün pazarda, re-
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kabet ne kadar olursa olsun bir
karşılığı var. Biz reklamcılar ise bu
marka ve ürünleri doğru muhataplara iletmek; bunun stratejisini
belirlemekle sorumluyuz. Kriz ve
küçülme dönemlerinde reklamverenlerin ilk tasarruf müdahalesini
gerçekleştirdiği reklam alanını
pazarda unutulmamak adına düşük kullanımlarla da olsa devam
ettirilmesini her daim öneriyoruz.
Dikkat ederseniz kriz ve küçülme zamanlarında global markalar reklam kullanımını daha da
arttırıyor. Çünkü zaten tüketimi
engelleyemezsiniz. Türkiye ve
dünyadaki krizlerin dolaylı müsebbipleri bu markalar kriz anla-

38
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rında cirolarını daha da arttırır.
Çok uzun bir konu olsa da küresel piyasa da oynanan oyunun
herkes farkında. Bu nedenle bizler
markaların iletişimleri kesmesi taraftarı değiliz.
Firma olarak ileriye dönük hedeﬂeriniz ve ulaşmak istediğiniz
noktadan biraz bahseder misiniz?
Bulunduğumuz sektör kendisini her yıl güncelliyor. Bu nedenle trendleri sürekli takip ediyor
olmak gerekir. Bunun yanında
dijitalleşen reklam sektörüne de
sırtınızı dönmemek çok önemli.

Ayrıca TV, açıkhava, radyo, basılı
yayın ve digital mecraların fonksiyonları dönem dönem farklılaşmakta, hedef kitleler ve etki oranları sürekli değişmekte. Bütün
bu işlerin toplamında biz medya
ajansı olarak sektöre sürekli genç
bir zihinle bakarken; tecrübe esasını da hiçbir zaman unutmadık.
Değişime her daim ayak uyduran,
daima yeni bakış açılarını müşterilerine sunabilen ve sektörde her
geçen yıl hizmet alanını ve kapsamını sürekli büyüten bir Medya
Ajansı olarak hizmet veriyor olmak en büyük hedefimiz.
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MÜŞTERİLERİYLE BÜYÜK BİR AİLE

BALDUDAK BALLARI
İ

şletmemizi
2013
yılının başlarında Baldudak
markasıyla açmaya başlarken, hitap edeceğimiz müşteri
pörtföyümüzü de belirledik.
İnsanların 40.000 yıldır şifa
olarak kullandığı balın, bölgemizde de çok köklü bir geçmişi bulunuyor. Bünyesinde kaçkar dağlarının zengin ﬂorası,
ikizdere ve anzer vadisinin
esziz çiçek ﬂoasını barındıran
Rize kaliteli ve ilaçlık balın
başkenti olarak kabul ediliyor.
Bölge insanı olarak amacımız,
bize cömertçe sunulan bu ni40
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metten ve 40 yılllık arıcılık
tecrübemizden yararlanarak
2700 metreden gelen bu şifanın sadece bölge insanıyla
sınırlı kalmayıp tüm dünyaya
ulaştırmak. Bu düşüncelerden
yola çıkarak beşyıllık hedefimizi belirledik ve yola koyulduk. Koyduğumuz hedefe de
üç yılda ulaştık. Bal üretimdeki prensibimiz kesinlikle şekersiz bal üretmenin yanında
diastaz ve prolin bakımından
dünanın en kaliteli balını üretmek olmalıydı. Ürünlerimizde
kesinlikle katkı maddesi ol-

mamakla beraber, firmamız
düzenli olarak tarım bakanlığı
denetimi altında.
Baldudak balları özenle üretildiği için, şu an ülkemizin
en kaliteli balları arasında üst
sıralarda. Bu kaliteyi ayağa
düşürmemek için satış noktalarının da kaliteli olması
gerekmiyor. Bunun için satış
noktalarımızı
oluştururken
kalitesini ispatlamış ve dürüst
firmamları tercih ediyoruz.
Çalıştığımız firmaların yut dış
bağlantıları ve yurt dışındaki
kendi mağazalarında satışları-

nı yapmaktadırlar.
Müşterilerimizin
merakını giderebilmek için, sormak
istedikleri soruları firmamızı arayarak hiçbir aracısız ve
çekinmeden sorabilir, istenirse
aldıkları ürünün analiz raporlarını da şeffaﬂıkla onlara gönderebiliyoruz. Bu sıcak iletişim
ile müşterimizin görüşlerini de
önemsiyor ve müşterilerimizle
iletişime devam ediyoruz. Bu
şeffaﬂıktan dolayı müşterilerimizle biz büyük bir aile oluyoruz. Halk arasında “şeker
hastaları bal yiyemez” diye

bilinen bir yanlış var, bunun
aslı şudur: Şeker hastaları şekerli ve yapma balları yiyemez
çünkü şekeri hemen çıkar, ancak Baldudak ballarında şeker
ve katkı maddesi olmadığından şeker hastaları imrenerek
baktığı fakat yiyemediği balı
afiyetle yiyebiliyor. Müşterilerimizden, bizi arayanların
büyük bir bölümü böyle şeffaf
olduğumuz ve kaliteli ürünler
ürettiğimiz için teşekkürlerini
ifade ediyor.
Kuruluşumuzdan
bugüne
kadar kaliteden ödün verme-

diğimiz gibi prensiplerimizden de taviz vermeden, doğru
bildiğimiz yoldan ayrılmadan
emin adımlarla yürüyerek Baldudak markamızı önce yurt içi
sonra da yurt dışı pazarında
lider konumuna getirmek istiyoruz. Ülke olarak bugünlerde
bazı zorluklar yaşasak da biz
elimizden geldiğinden fazlasını yaparak ülke ekonomisine
ve istihtama faydalı olmayı
amaçlıyoruz. Çünkü bizim
çok çalışkan bir ekibimiz var.
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YAPI SEKTÖRÜNDE

RİZE ALÜMİNYUM FARKI
R

ize alüminyum, kalite
ve hızlı çözüm anlayışı
ile tecrübeyi birleştirerek inşaat ve yapı malzemeleri üzerine
alanında en iyi hizmeti vermeye devam ediyor. 2011 yılında,
alanında uzman teknik ekip tarafından, yerli ve milli olarak
kurulan Rize Alüminyum, sektörün ihtiyaç duyduğu noktaları ve sorunları analiz ederek
maliyet, zaman ve insan kaynakları yönünden verimliliği
arttırmayı hedeﬂiyor.
Günümüzde yapı ve inşaat
sektöründe en sık talep edilen
ve doğru analiz edilemediği
durumlarda birçok krize neden
42
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olan malzeme tedariki, malzeme seçimi ve uygulanması süreçleri için deneyimli ve güvenilir paydaşlar tercih ediliyor.
Bu doğrultuda, bölge halkının
ihtiyaçlarını bilen, ikliminden
yaşam standartlarına kadar
ihtiyacı doğru analiz ederek
sonuç odaklı ürünleri tedarik
edebilecek yüzde yüz yerli tedarikçiler ön plana çıkıyor. Bu
alanda ise toptan satış imkânı,
güçlü malzeme stoku, yirmiden
fazla profil kalıp, deneyim ve
tecrübesi ile öne çıkan markalardan bir de Rize Alüminyum.
Rize Alüminyum, alüminyum profil ve aksesuar, alü-

minyum yuvarlak ve kare küpeşte sistemleri, panjur kepenk
sistemleri, fotoselli yana kayar
kapı ve otomasyon sistemleri,
pilise sineklik ve normal sineklik sistemleri, PVC profil
ve aksesuarları, cam balkon ve
sürme sistemlerinin toptan ve
perakende satışında 2011 yılından bu yana hizmet veriyor.
Alanında uzman teknik ekibi
ile ihtiyaca özel sistemlerde
geliştirilebiliyor ve proje için
gerekli ürünlerin tedarikinden
uygulama sürecine kadar her
alanda profesyonel hizmet veriliyor.

İKTİSADİ MANADA

BİREYİN DEĞİŞEN ROLÜ
VE TASARRUFUN ÖNEMİ
Dr. Abdullah ALTUN
TÜBİTAK, Uzman

44

KASIM - ARALIK 2018

KASIM - ARALIK 2018

45

MAKALE

Bireyin doğru ekonomik kararlar
alabilmesi için doğru karar destek
sistemleri kurgulanarak bireyin
olası yanlışlarla psikolojik,
sosyolojik ve ekonomik yönden
topluma katma değerini yitirebilme
tehlikesinin önlenebilmesi şart.

İ

ktisadi hayatın en önemli ve
maalesef bizler tarafından
gözardı edilen dinamiği tasarruf. Tüketicinin başka belli iktisadi roller üstlenebilmesi için
elinde tutabildiği tüketici fazlasının tasarruﬂar bağlamında bir
birikimin aracı olabilmesi ve
sonrasında da yatırıma dönüşebilmesi gerekir. Bu sebeple bireyin değişen rolü ile tasarruf arasındaki ilişkiye vurgu yapmanın
gerekliliğini vurgulamak ve sık
sık gündeme getirmek şart.
İnsan, iktisadi faaliyetlerde
46
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iki ana rol üstleniyor: Birincisi ekonomide tüketici, üretici,
tüccar gibi pozisyonlarla, ona
göre de ekonomik faaliyetlerde
bulunup kararlar verebilen bir
aktör rolü; yani mevcut ekonomik sistemde sistemin motiflerine göre vaziyet alma rolü.
İkincisiyse, sürekli göz ardı ettiğimiz ekonomik sistemler kurabilen rolü, yani sistemi kendi
istediği şekilde tasarlayıp ona
göre de kurma veya değiştirebilme rolü. Mevcut ekonomi
dünyası gelişigüzel bazı etkileşim ve faaliyetlerin kontrolsüz
bir sonucu değil, gerek teorisi
ile gerek ekonomik aktivite ve
etkileşimdeki yazılı ya da sözlü kurallarıyla iktisadi mânâda
birey dediğimiz aktörlerin sistemler kurabilme rolünün bir
ürünü. Tabi her birey neticede
bir tüketici, ama kimi bireyler
yukarıda saydığımız bütün bu
rolleri de oynayabilecek ekonomik güce ve etkiye sahip olabil-

mektedir.
Günümüzde
“davranışsal
finans” (behavioral finance)
alanındaki araştırmalar genel
geçer bilgimize çok uymayan
enteresan tespitler yapmaya
başlamıştır. Fakat resme bir bütün olarak bakılmadıktan sonra
muhakkak bir şeyler eksik kalacaktır. Burada genelden özele
giderek anlaşılabilir tarzda meseleyi ele almak istiyorum.
GELİR HARCAMA
VE TASARRUF
Öncelikle bireyin periyodik
olarak kazandığı paraya gelir
diyoruz. Kişinin elindeki belirli
bir zamandaki tüm varlığının
değeri de serveti oluşturuyor.
Gelir periyodik olarak geldikçe kullanımına göre serveti
arttıran bir rol üstlenebiliyor.
Birey gelirini temelde iki şekilde kullanabiliyor: Harcayarak
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VAV
YAŞAM ile
veya tasarruf ederek. Harcamayı da ya tüketim için ya da
üretim için yapıyor. Üretim için
harcamak derken üretim maliyetlerini karşılaması kastedilmektedir. Üretim de neticede
yeni bir gelir kaynağı oluyor.
Üretimi kişi üretim yatırımının
sahibi olarak yapabileceği gibi,
üretim faktörlerinin kirasını
ödeyerek de yapabilir. Dolayısıyla üretim yatırımı yapmayla,
üretim operasyonunu yapmayı özellikle ayırmak gerekiyor.
Tasarruﬂarı da temelde üç şekilde değerlendirebilmektedir
(servetinden destek alarak):
Yatırım yaparak, yastık altında
saklayarak veya finansal portföy yönetimiyle. Yatırım gayrimenkule olabilir (arazi, bina)
veya üretim yatırımı olabilir.
Finansal Portföy yönetimini de
ya bankada mevduat olarak,
ya sermaye piyasalarında hisse
senedi veya türevleri olarak ya
da emtia veya türevleri olarak
değerlendirebilmektedir.

NEDEN YALNIZCA
TÜKETİCİ ROLÜNE
BÜRÜNÜYORUZ?
Yukarıdaki çizdiğimiz çerçeveye göre cevabı çok basit: Bir
kere birey yeterince tasarruf
edemeyince, kendisi için diğer
rollere geçebilecek bir koridor
bulamıyor. Bir yönüyle, üretici
olabilmek için aşılması gereken
bir bariyeri aşamamış oluyor.
Peki, bu bariyeri nasıl aşabilir?
İşte tüketici fazlası dediğimiz
kavram tam bu noktada devreye giriyor ve girişimcilikle
birleşebilirse bir sonuç verebilir
gibi gözüküyor. Tabi bir bariyer
de tek kişi ne kadar bir birikim
oluşturabilir ve çok kişi bir araya nasıl gelebilecek?
Bütün geliri sadece tüketim
harcamalarına giden bireyler
kadar, borç alarak temel ihtiyaç
bağlamında olmayan hatta lüks
mal kavramıyla tanımlanabilecek malların tüketimini yapan

ve neticede ise elinde avucunda
bir birikimi olmayan veya olamayan bireyleri işin neresinde
değerlendireceğiz.

+SROWM]SRIPHEMVIPIVZIĲ·O
HIXE]PEVWI±OMRIZPIVHIFYPYĲY]SV

Günümüz kredi kartı mağdurlarının
herhalde tanımlanabileceği alan
da burası olsa gerek. Bu, birey için
aşılması gereken ayrı bir bariyer
oluşturuyor. Hatta onu bir borç
girdabıyla çoğu durumda yıllar
sürecek içinden kurtulamayacağı
zorlu bir mücadelenin içine itiyor.
Şunu söylemekte de yarar var; temel
ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıp borç almak zorunda kalmak ile
borçlanarak ihtiyaçların ötesinde bir
tüketim savurganlığına girmek ayrı
şeyler. İlki neticede bir zorunluluk
durumunu ifade ediyor.

Tüketici fazlası teorik olarak
talep ve arz fonksiyonlarının
kesiştiği grafiklerde inceleniyor.

www.vavyasam.com
/vavyasam
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Tabi talep fonksiyonun türetilmesi sürecinde bireyin fayda
maksimizasyonu temel alınıyor.
Tüketicinin fayda ve tercihlerini
teorik olarak ifade etmeye yarayan kayıtsızlık eğrileri bütçe
kısıtıyla birlikte ortak bir optimizasyon denkleminde çözülerek maksimum fayda verecek
noktalar tespit ediliyor. Fiyat
değişiklikleri neticesinde bütçe
doğrusunun alabileceği şekil
dikkate alınarak farklı fiyatlarda talep düzeyleri tespit edilerek ortaya talep fonksiyonu
türetilmiş oluyor. Enteresandır
ki, kendi içinde matematiksel
olarak tutarlı olan yaklaşımların gerçek hayatta ne düzeyde
tutarlı oldukları ve gerçek hayatla ne düzeyde örtüştükler
zaten süregelen bir tartışmanın
konusu. Devam edersek; tüketici fazlası da basitçe tüketicinin
50
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bir mal için vermeye razı olabileceği en yüksek değer ile piyasadaki arz ve talep dengesiyle
oluşan fiyat arasındaki farktan
dolayı cebinde kalan para olarak tanımlanıyor.

Matematiksel olarak bireyin tüketici
faydasının artıyor olması tüketicinin
ilgili alışverişten kazançlı olduğu
gibi bir algı oluşuyor. Yani tasarrufa
giden yolda tüketicinin vermeye
razı olduğu rakamdan daha uygun
bir fiyatla ürün alabilmesi önemli
bir nokta tabi ki; ama bazı şartlar
sağlandıktan sonra. Kişinin belli
bir bütçesi var ve bu bütçeyi tahsis
ediyor, yani harcama veya tasarruf
planlamaları yapar ve harcamalarını
da nereye ne kadar yapacağı konusunda bir öngörüye sahiptir veya
eğer rasyonelse bu böyle olmalı.

Bu öngörüyü doğru yapabilmenin önünde ise insanların özenti
ve gösteriş merakı gibi olabilecek
bazı özelliklerini kullanarak algı
yönetimi yapılması engeli var.
Neticesinde ise kişinin gözünde
ürünün değeriyle ilgili sırf algı yönetiminden kaynaklı bir yüksek
rakam oluşabiliyor. Dolayısıyla
da aslında elinde algılanan bir tüketici fazlası olarak tanımlanması
gereken bir rakam kalabiliyor.
Farz edelim ki, beş adet tüketim kalemiyle harcamaları
ifade edilebilen bir birey var. Bu
bireyin her bir ürüne vermeye
razı olduğu rakamların toplamı, eğer rasyonelse gelirinden
büyük olmamalı. Hatta öngördüğü bir tasarruf oranının da
fonksiyona dâhil edilerek, gelirinden bu tasarruf oranı düşüldükten sonra ortaya çıkan rakam bireyin bu beş kalem ürün

MAKALE
mesi gereken bir konu.
Satın alındığında daha borcu bitmeden yeni bir ürün
çıkarılarak, fiyatının bazı durumlarda hala ödenmeye çalışılan ürünün fiyatından düşük
olduğu veya alınan ürünün
fiyatının kalan borcun altına
düştüğü durumlar günümüzde
hiç de az karşılaşılan durumlar değil.Bunlar da tabi tüketici fazlası dediğimiz kavramla
ilintili şeyler. Biriktirip harcamakla, harcayarak ödemeye
çalışmak arasındaki fark aslındaki sandığımızdan daha
büyük sanki…

için vermeye razı olduğu miktardan düşük olmamalı. Eğer
bireye böyle bir sınırlandırma
koyma imkânı sağlanmaz, her
bir ürünü birbirinden apayrı
ele alarak vermeye razı olduğu
rakamlar yanlış algılarla şekillenirse bu beş ürün için belki de
gelirinin çok üzerinde vermeye
razı olduğu değerler çıkar. Algı
yönetimiyle alışkanlıklar oluşturularak bireyin belli tüketim
değerlerini artık zorunluluk
olarak görmeye başlaması, gelir
düzeyi yeterli değilse illa tüketmek için kendisini borçlanmak
zorunda hissetmesiyle sonuçlanabiliyor. Marka bağımlılığı
da bu noktada, bireyin bütçesi
açısından doğru değerlendir52
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meler yapıp, mesela yukarıda
bahsettiğimiz beş kalemden birini veya birkaçını kendi gelir
ve bütçe dengesine göre daha
makul seçeneklerle değiştirebilmesinin önüne geçiyor.
ARA MODELLER
VE VERSİYONLAR
ÜRETMEK
Teknolojik ürünlerde ve üst
model çıkarılabilen ürünlerde,
birkaç yıl sonrasının ürünleri
şu an dahi üretilebilecekken,
sırf tüketici fazlasının minimize edilmesine yönelik stratejiler bağlamında ara modeller
ve versiyonlar üretilmesi bu
çerçevede muhakkak değinil-

Bireyler ekonomik kararlar
verecekken yetersiz karar destek mekanizmalarıyla karşılaşıyorlar. Tüketici dernekleri,
ilginçtir ki kusurlu ve ayıplı
mal kavramı üzerine neredeyse bütün güçlerini harcıyorlar.
O da önemli, ama bir o kadar
da önemli olan bireyin doğru
ekonomik kararlar alabilmesi
için doğru karar destek sistemleri kurgulanarak bireyin
olası yanlışlarla psikolojik,
sosyolojik ve ekonomik yönden topluma katma değerini
yitirebilme tehlikesinin önlenebilmesi lazım. Bu noktada
bireylerin doğru bir şekilde
bütçelerinin çerçevesini çizebilmeleri, harcamalarını planlayabilmeleri, harcama kalemlerine doğru bütçe tahsisleri
yapabilmeleri ve eğer sonrasında çok daha uygun rakama
ilgili ürünleri alabildiler ise
işte o zaman tüketici fazlası
elde edebildiklerini düşünebilmeleri gerekiyor.

ADVERTORIAL

EMSEY HOSPITAL GLOBAL ARENADA
®

TURQUALITY İLE ARTIK DAHA GÜÇLÜ
Sağlık sektöründe TURQUALITY ®
kapsamına alınan ilk özel hastane
olmayı başaran EMSEY HOSPITAL,
ulusal ve uluslararası ölçekte ses
getiren başarılara imza atmaya
devam ediyor.

U

luslararası standartlarda
sunduğu kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti ile kısa zamanda Türkiye’nin öncü sağlık
kuruluşlarından biri olan Emsey
Hospital dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® kapsamına alındı.
Emsey Hospital Genel Müdürü Prof. Dr. Hayreddin Yekeler,
“Sağlık turizminde Türkiye’nin
uluslararası rekabet gücünü kaliteli ve etkin sağlık hizmetleri sunumuyla daha yükseğe çıkaran
hastanemiz,
TURQUALITY®
programına dâhil edilen ilk özel
54

KASIM - ARALIK 2018

hastane olarak kendi sektöründeki liderlik konumunu pekiştirmiştir. Odağında markalaşma, hedefinde ise Türkiye’den
dünya markaları çıkarmak olan
Turquality® akreditasyonu ile
uluslararası hizmet sektöründe
Türkiye’nin ve Türk markalarının gücünü arttırmak için yeterli
donanım ve vizyona sahip olduğumuzu tescillemiş oluyoruz”
diyerek sağlık sektöründe yakaladıkları başarının bir tesadüf
olmadığını, kuruluştan kısa bir
süre sonra Joint Commission International (JCI) akreditasyonunun yanında, Türkiye’de sağlık
turizmi yetki belgesi alan ilk hastane olduklarını ve sadece 5 yılda, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından yapılan Türkiye’nin en önemli sektörel araştırmalarından Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Listesi’ne
sağlık sektöründe 6. sıradan girerek ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etme
kabiliyetini daha önce de kanıtla-

mış olduklarını belirtti.
2012 yılında Türk Sağlık Sektöründe Referans Merkezi olma
hedefiyle yola çıktıklarını belirten Prof. Dr. Hayreddin Yekeler,
“Seçkin akademisyen ve uzman
hekim kadrosu, sürekli güncellenen ileri tıp teknolojisiyle
insan hayatına değer katmaya
odaklanan Emsey Hospital, temel değerleri ve öz sermayesi ile
yurt içinde edindiği tecrübe ve
başarısını uluslararası arenaya
taşımanın haklı gururunu yaşamaktadır.
Hedefimiz, TURQUALITY®
Destek Programı’nın gücüyle
sağlık turizminde uluslararası rekabet üstünlüğümüzü tartışılmaz
kılmak ve Türk Markası imajını
dünya insanlarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunumuyla
daha da güçlendirmektir” şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN TANAP MASASINA

EASTMED KARTINI SÜRÜYOR
Gökhan GÜLER

TESPAM Kıbrıs Uzmanı
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Akımı projesine de dâhil olmaya çalışıyor.

Eastmed projesinin akıbetini -şimdilik- bilemeyiz. Ancak, öyle anlaşılıyor ki Yunanistan Eastmed kartını
ileri sürerek Türk Akımı
projesine dâhil olmaya çalışıyor.

A

leksis Çipras, Moskova
ziyareti öncesinde Rus
basınına verdiği röportajda
Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Yunanistan topraklarından diğer AB ülkelerine
uzatılması konusunda Brüksel
ile diyalog halinde olduğunu
söyledi. Rusya Devlet Başkanı
Putin’in, Yunanistan Başbakanı Çipras’a nasıl cevap vereceği
merak konusuydu. Öyle anlaşılıyor ki Yunanistan Eastmed
konusunda blöf yaparak Rusya
ve Türkiye’yi bu sayede eğer
58
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ikna edebilmeyi başarabilirse
Türk Akımı projesine dâhil olmayı amaçlıyor.
Yunanistan, komşusu AB
üyesi Bulgaristan’ı devre dışı bırakarak ya da etkisini azaltarak
mı Türk Akımı Projesi’ne dâhil
olmaya çalışıyor? Bulgaristan,
Yunanistan’ın bu girişimi karşısında ne yapıyor? Yunanistan
Eastmed projesinden vazgeçmesi halinde Türk Akım’ı projesine dâhil olmayı başarırsa
Eastmed projesindeki ortakları
İsrail, Güney Kıbrıs ve Mısır’a
ne diyecek? AB ne diyecek?
Yoksa AB’de mi bu işin içinde?
Uluslararası
kamuoyunda
Eastmed projesinin TANAP
(Trans Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı Projesi) projesine alternatif olarak tasarlandığı gibi
bir algı oluşturuldu.

TANAP’ın amacı Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah
Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar
Denizi’nin güneyindeki diğer
sahalarda üretilen doğal gazın
öncelikle Türkiye’ye, ardından
Avrupa’ya taşınmasıydı. TANAP’a giden süreçte Türkmenistan ve diğer bölge ülkelerinin
de eklenerek yıllık sevk edilmesi
öngörülen hidrokarbon rezerv
miktarının artırılacağı öngörülüyor.
Yunanistan bir taraftan Eastmed projesini gerçekleştirmek
için AB’den para bulmaya çalışıyor. Bu yönde son 3 yılda
onlarca defa gösterişli imza
törenleri düzenlemişti. Bir diğer yandan ise Yunanistan TANAP’ın Trans-Adriyatik Boru
Hattı (TAP) ile projenin de içerisinde. Diğer yandan ise Türk

Eastmed ile ilgili şunları söyleyebiliriz: Herşeyden önce rekabet edebilirlikten uzak siyasi
bir proje. İzleyeceği açıklanan
güzergâh bakımında projenin
fiziki ve güvenlik durumları göz
önünde alındığında uygulanabilirliği konunun uzmanları açısından çok ciddi riskler içeriyor.

Eastmed’in 25 milyar $ civarında bir
maliyeti olacağı öngörülüyor. Projeye göre boru hattının denizin 3,3
km derinliğinde ve 2 bin kilometre
olarak inşa edilmesi hedefleniyor.
Gerek fiziki gerek güzergâh ve gerekse bölgedeki sınırlı rezerv miktarı
bakımından ciddi riskler içermesi
nedeniyle de Eastmed projesi konunun uzmanlar
tarafından rasyonel görülmüyor.

Dünyadaki kanıtlanmış gaz
rezervlerine baktığımızda, Rusya’nın 45 trilyon metreküp,
İran’ın 30 trilyon metreküp ve
Katar’ın 25 trilyon metreküp
bir kaynağa sahip olduğu görülür. Dünyadaki gaz piyasası
da Rusya’nın elinde bulunuyor. Eastmed projesi ile sözde
Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır
Gazı Avrupa’ya taşınmak isteniyor. Bu üç ülkenin hidrokarbon kaynakları birleşse dahi
Rus gazı ile boy ölçüşmesi ve
dolayısı ile rekabet edebilmesi
mümkün değil.
Leviathan (İsrail) ve Afrodit
(Güney Kıbrıs) gaz rezervlerinin TANAP (Türkiye) dışında
bir boru hattı ile İtalya’ya 1000
metreküp gazı en az 380-400
dolara taşıyabileceği iddia ediliyor. Buna karşın İtalya’ya
diğer gaz üreticilerinin 1000
metreküp gazı 250-300 dolara

taşıdıkları ifade ediliyor. 1000
metreküpte 100 dolardan fazla
bir fark görülüyor.
Geçen yıl yazıdığım bir yazıda; “Peki, öyleyse Eastmed projesi neyin nesi? Bu projenin asıl
amacı ve hedefi nedir? Eastmed
projesi ile Ortadoğu’daki bazı
ülkelere ait hidrokarbon kaynakları mı Avrupa’ya taşınmak
istenmektedir! Ya da bilmediğimiz gizli başka niyetler mi vardır?” diye sorarak, bu hayali
proje hayata geçecek olsa bile
farklı plan ve projelere dayanıp
dayanmadığını irdelemeye çalışmıştım. Eastmed projesinin
akibetini -şimdilik- bilemeyiz.
Ancak, öyle anlaşılıyor ki Yunanistan Eastmed kartını ileri
sürerek Türk Akımı projesine
dâhil olmaya çalışıyor.
Türk Akımı projesi ile Rusya’nın Karadeniz’in altından
KASIM - ARALIK 2018
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birbirine paralel boru hatları
ile Türkiye’ye Lüleburgaz’daki
mevcut doğalgaz ağına yılda
63 milyar metreküp kapasitenin taşınması hedeﬂeniyor.
Türkiye, Türk Akımı Projesi ile
yılda 15,75 milyar metreküp
doğalgaz alacak ve geriye kalan
doğalgaz miktarı ise Avrupa’ya
ihraç edilecek. Türkiye’den
sonra güzergâhın Bulgaristan,
Sırbistan, Macaristan ve Slovakya üzerinden olacağı Rus
gazetelerinde ifade ediliyor. Bu
arada Türk Akım’ın toplam
maliyetinin 19 milyar dolar olduğunu da belirtelim.
Doğu Akdeniz’de Rum Yönetimi’nin bir taraftan kışkırtıc
girişimleri devam ederken Yunanistan’ın bu hamlesi bakalım
Güney’de nasıl yankı bulacak?
Ada etrafında var olduğuna
inanılan hidrokarbon rezervle60

KASIM - ARALIK 2018

rinin kuru olduğu belirtiliyor.
Yani sıvılaştırılarak taşınması
mümkün değil. Ancak, boru
hattı ile taşınabilir. Bunun en
için en güvenilir ve en ekonomik yol ise TANAP boru hattı.
Eastmed de blöf olarak Rusya
ve Türkiye’ye karşı ileri sürülüyor.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Doğu Akdeniz’de yapılması öngörülen Eastmed projesinin rekabet edebilir bir proje
olmaktan uzak siyasi bir proje
olduğunu kabul etmek gerekir.
Yunanistan her ne kadar TANAP’a alternatif olarak nitelendirilen Eastmed’in içerisinde
yer alsa da TAP ile TANAP’ın
fiili olarak içerisinde. Hatta içerisinde bulunduğumuz süreçte
Yunanistan Eastmed kartını
ileri sürerek Türk Akımı projesi
içerisine de dâhil olma peşinde.

Yunanistan,
Bulgaristan’ı
devre dışı bırakarak ya da etkisini azaltarak Türk Akımı projesine dâhil olursa ne olacak?
Bulgaristan, Yunanistan’ın bu
girişimi karşısında ne gibi tedbirler alacak? Yunanistan, Eastmed projesinden vazgeçmesi
halinde Türk Akım’ı projesine
dâhil olmayı başarırsa Eastmed
projesindeki ortakları İsrail,
Güney Kıbrıs ve Mısır’a ne diyecek? AB bugüne kadar Eastmed projesine destek verecek
şekilde görülüyordu, bundan
sonra ne yapacak? Eastmed
projesinin parlamentolar arası
imzaları atılacağı açıklanmıştı, o imzalar atılarak AB’nin
milyarlarca Euro’su rekabet
etme şansı bulunmayan siyasi
bir projeye atılabilecek mi? Bu
soruların cevaplarını ilerleyen
süreçte bekleyip hep birlikte
göreceğiz…

SONSUZ TEPE
DÖNER SİSTEMİ

İÇTEN İPLİ
MAKARA

GALVANİZ
BAYRAK DİREĞİ
5m
6m
7m
8m
9m
10m
20m
25m
30m
35m
45m
55m
65m
DÜNYANIN en BÜYÜK BAYRAK DİREĞİ 180m

PROJESİ

Kışla Mahallesi 35.Sokak 28a Defne Ap. Muratpaşa / ANTALYA
dunya.bayrak@hotmail.com Ofis Tel: 0242-244 02 24 Cep: 0539-65 00 364

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

EKONOMİ

SÖZLÜĞÜ
1. NARH
Mal ve hizmet fiyatlarının
kamu otoritesince tespit edilmesidir. Fiyat kontrol mekanizmasının bir aleti de narh’tır.
Taban ve atavan diye adlandırılabilecek iki narh türü vardır.
Taban narhları, malın satılabileceği en ucuz fiyatı tayin eder.
Bu tür narhların hedefi, üreticiyi korumaktır, özellikle ham
maddelere, ihracat mallarına
ve müstahsil tarafından satılan
gıda maddelerine taban narhları lüzum duydukça uygulanmaktadır. 1929 iktisadi buhranını izleyen yıllarda, taban
narhları birçok ülkelerde geniş
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tatbikat konusu teşkil etmiştir. Tavan narhları, bir malın
satılabileceği en yüksek fiyatı
tayin eder. Bu tip narhların hedefi, tüketiciyi korumaktır.

2. EMNİYET SANDIĞI
1868 de Mithat Paşa tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Sandığın hukuki durumu,
Ziraat Bankası kanununda
belirtilmiştir. Bu kanundaki
hükme göre, İstanbul Emniyet Sandığı, Ziraat Bankasına
bağlı ve onun teftiş ve denetimi altında tüzel kişiliği haiz,
sermayesi mevcut olmayan, öz
varlığı yedek akçelerle idare
edilen kendine özgü kuralla-

rı olan bir kurumdur. Ancak,
İstanbul Emniyet Sandığının
bir İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde özerk bir kurum
haline getirilmesine tatbikat
gereği duyulmuştur. Sandığın
amacı menkul ve gayrimenkul
teminat karşılığında halkın az
gelirlilerini üstün tutarak küçük kredi ihtiyaçlarını kolay ve
ucuz şartlarla gidermektir.

3. POLİTİK EKONOMİ
Bir taraftan ekonomi diğer
taraftan da siyaset ilminin kurallarını inceleyen ve bu kuralları devletin ekonomik rolünü
belirlemek için bir araya getiren ekonomi modeli. Politik

ekonomide oluşan ortak alan,
gelişmiş ülkelerde küçük olduğu halde sanayileşmesini
tamamlayamamış gelişmekte
olan ülkelerde daha büyüktür. Çünkü gelişmiş ülkelerin
ekonomilerinde
sorunların
çoğu, mevcut kurumsal ve yasal çerçeve içinde ekonomik
kurallara uygun olarak çözümlenir. Ekonominin düzenli
işleyebilmesi için ekonomik
yapıda kurumsal ve yasal köklü değişikliklerin hepsinin aynı
anda gerçekleşmesi gerekir.
Neo-klasik iktisattan ayrılan
en büyük farkı, değer kuramı
olarak emek değer kuramını
kullanıyor olmasıdır.

4. PLANLI EKONOMİ
Kaynakların
kullanımının
devlet tarafından belirlendiği
ve kontrol edildiği ekonomi
modeli. Üretim, yatırım ve dağılım kararlarının tamamı veya
büyük kısmı, merkezi yönetim
tarafından alınmaktadır. Bu
terim, İkinci Dünya Savaşı öncesinde sadece Sovyetler Birliği
için kullanılırken daha sonra
diğer sosyalist ülkeler ve az gelişmiş ülkeler için de geçerli bir
hale gelmiştir. Az gelişmiş ülkeler, ellerindeki kıt kaynakları
en verimli şekilde kullanmak,
daha yüksek bir gelişmişlik
düzeyine ulaşmak, gelişmiş ül-

kelerle arasındaki açığı hızla
kapatmak için planlı ekonomiye ihtiyaç duymaktadır. Devlet
denetiminin olmadığı serbest
piyasa ekonomilerinin tam
olarak zıddı ekonomik sistemi
temsil ederler.

5. VAKIF
Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş, yasayla görev
ve yetkileri belirlenen tüzel kişiliktir. Geleneksel olarak, bir
hizmetin gelecekte de yapılması
için belli şartlarla ve resmi bir
yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya vakıf denir. Bu geleneksel
yapının Türkiye Anayasası ile
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kurumsallaştırılması ile oluşmuştur. Anayasaya göre “Dernekler ve vakıﬂar kendi konu
ve amaçları dışında toplantı
ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.” Yani belirli bir amaç
için kurulur ve bunun dışında
etkinlik gösteremezler. Vakıﬂar
Genel Müdürlüğü tarafından
denetlenirler. Sosyal ve iktisadi
hizmetleriyle topluma yarar ve
fayda sağlarlar.

6. FİZYOKRATLAR
XVIII. asır ortalarında Fransa’da ortaya çıkan bir İktisat
Ekolü mensuplarına verilen
genel ad. Fizyokratların öncülüğünü François Quesney ve
anne Robert Jacques Turgot
gibi ünlü düşünürler yapmıştır.
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Onlara göre gelir ve servetin tek
kaynağı vardır, o da tarımdır.
Diğer bir deyişle, Fizyokratlara
göre, üretim faaliyeti sonucunda kullandığı malzemeden daha
fazla ürün yaratma gücüne sahip olan tek kaynak tarımdır.
Tarımın bu özelliğine karşın
Fizyokratlar sanayi ve ticaretin
verimsiz olduğunu, kullandıkları girdilerden daha fazla ürün
sağlayamadığını savunmuşlardır. Fizyokrat Doktrin, kendinden önceki Merkantilizm ile
tam bir çelişki içindedir.

7. MALİYE POLİTİKASI
Maliye politikası, belli iktisadi ve sosyal hedeﬂere ulaşmak
amacı ile kamu hizmetlerinin,
kamu harcamalarının ve kamu

gelirlerinin iktisadi etkilerini
uygun yönde değiştirmek için
bu değişkenlerin büyüklük ve
bileşiminde yapılması gerekli
ayarlamaları tayin eder. Değişik toplumlarda nisbi ağırlıkları
farklı olmakla beraber, çağımızda genellikle kabul edilen iktisadi-sosyal amaçlar; yüksek bir
büyüme ve gelişme hızının gerçekleştirilmesi, fiyatlar genel seviyesinde ve istihdam hacminde
meydana gelen dalgalanmaların
giderilmesi ve daha eşit bir gelir bölüşümünün sağlanmasıdır.
Bu amaçların gerçekleşmesi için
kullanılacak araçlar kamu ekonomisi değişkenleri, diğer bir
deyişle maliye politikası araçlarıdır.

GEZİ

MAKALE
giyim eşyası ve yiyecek de konurdu.
Sadaka Taşı uygulaması ilk olarak
Buhara’da başlamış ve oradan diğer
Müslüman ülkelere yayılmıştır.
Sadaka Taşları, 60 ila 200 santim
yüksekliğinde ve genellikle 40
santimetrekare kalınlığında,
üzerinde çoğu zaman yedi köşeli
prizmanın ve ortasında da paraların
durabilmesi için oyulmuş olan bir
çukur bulunan, taş ya da
mermerden yapılmış sütunlardır.

BUHARA’DAN GELEN EMANET:

SADAKA TAŞLARI…
Hasan HÜSEYİN ÖZ

İnsanı saygı ve sevgi odağı
olarak gören atalarımızın uygulamaya koyduğu sadaka taşları sosyal hayatın en önemli
icatlarındandır. Bir insan sadaka vermekle hayır yapıyordu;
ama kime iyilik yaptığını da
bilmiyordu. Karşısında ezilen
iki büklüm olan insanlar olmuyordu böylece. Derdini kimseye
açamayan hakiki bir fakir, ihtiyacı olunca oraya geliyor ve o
da yine kimseye halini açmadan
oradaki paranın ihtiyacı kadarını alıyordu. Ne kadar ihtiyacı
varsa o kadar. Çünkü o biliyor
ki, kendisi gibi ihtiyacı olan
başka insanlar da var. Bu sadakayı verenin de meçhul olması
sebebiyle kimsenin karşısında
yüzsuyu dökme ve ezilme durumu da olmuyor ve duasını da
tanımadığı, bilmediği bir insana
gönderiyordu.
Bir semtin fakirleri için konulmuş bağışlara diğer bir
semtin fakirleri dokunmazlar,
ihtiyaç sahipleri, taşta birikenlerden sadece ihtiyacı olan
şeyleri alırlar, diğerlerini başka
ihtiyaç sahiplerine bırakırlardı.
Bu taşlara genelde madeni paralar bırakılır, paranın dışında
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Yardımlar daha çok geceleri
bırakılır ve sabaha karşı alınırdı. Hâli vakti yerinde olanlar:
“Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek şekilde” gecenin karanlığında sadakalarını bu taşın
tepesindeki çukura bırakırlardı.
GEZGİNLERİN GÖZÜYLE
SADAKA TAŞLARI

Fatih Sultan Mehmet Han devrinde
bir Müslüman günlerce dolaşıp yıllık
zekâtını verebileceği fakir birini
arayıp bulamamış, bunun üzerine
zekâtının tutarı olan parayı bir
keseye koyarak Cağaloğlu’ndaki bir
ağaca asmış ve üzerine de “Müslüman kardeşim bütün aramalarıma
rağmen memleketimizde zekâtımı
verecek kimse bulamadım. Eğer
muhtaç isen hiç tereddüt etmeden
bunu al diye yazmış ve bu kese üç
aya kadar ağaçta asılı kaldıktan
sonra ihtiyacı olan biri tarafından
alınmıştır.

Bu ve bunun gibi birçok Osmanlı medeniyetinin yüksek
mertebesini ortaya koyar. Bir
taraftan eski izzet-i nefs üstünlüğü ve bir taraftan da memleketin boydan boya bir hayrat ve
hasenat sahası haline gelmiş olması Osmanlı’nın dilencisiz bir
memleket olmasını sağlamıştır.
Bu birçok yabancı seyyahın da
dikkatini çeker, seyahatnâmelerinde sıkça işlenir... 1750’li
yıllarda Osmanlı devletini karış karış gezen Avukat Guer’in
“Moeurs et usages des Turcs”
isimli eserinde zekât ve sadakadan uzun uzun bahseder

ve Müslümanların azamet ve
gurur göstermediklerini ekler.
Hayır kurumlarına da değinen
Guer, seyahatnâmesinde, “Kimi
Müslümanlar
hapishaneleri ziyaret edip borç için yatan
mahpusları kurtarır, kimisi ihtiyaçlarını ifşa etmekten utanan
fakirlere dağıtılmak üzere cami
imamlarına para bırakır, kimisi
ölmüşlerin ruhlarına Kur’an-ı
Kerim okunmak üzere vakıf tesis eder, kimisi cenazeyi yıkayıp
defnettikten sonra mezarının
üstünde fukaraya yiyecek dağıtır ve bu suretle sağları ölüleri
Kur’an-ı Kerim okuyarak âhiret işkenceleriyle kabir azabının
dehşetinden kurtarmaya davet eder. Fakirler bile birbirine
fi-sebilillâh yardım ederler. İşte
bu yüzden Osmanlı’da dilencilere pek sık rastlamaz.” der.
Meşhur Fransız seyyah Du
Loir’in, “Les Voyages du Sieur
Loir” isimli eserinde şu cümleler de hayli dikkat çekicidir:
“Osmanlı’da dilenciler nadir
görülür: Fransa’da herkesi bunaltan tembel dilencilerin orada
kimseyi rahatsız etmesine imkân yoktur; fakirler, zenginlerin hayrat ve hasenâtına iştirâk
olmak üzere yeni yol yapmakta, eski yolların tesviyesinde
ve menfâati-i umumiyyeye âit
binaların inşaat işlerinde ücretsiz olarak çalışırlar.” Osmanlı
sosyal yapısına hayran bir başka seyyah Aubry de la Motraye’in “Voyages en Europe” adlı
eserinde de benzer satırlar dikkat çeker: “Hayrat ve hasenat
yalnız Kur’an ile Türk imamları
tarafından iyice telkin ve teşvik
edilmiş olmakla kalmayıp halk
tarafından da o kadar sadakatle ve öyle bir el birliği ile tatbik
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edilir ki, bütün Türkiye ile Kırım’da dilenciliğin veyahut dilenciliği meslek ittihaz etmiş fukaranın ne olduğu bile malum
değildir.”
SADAKA TAŞLARININ
TARİHİ
Sadaka Taşı uygulaması ilk
olarak Buhara’da başlamış ve
oradan diğer Müslüman ülkelere yayılmıştır. Sadaka Taşları,
60 ila 200 santim yüksekliğinde
ve genellikle 40 santimetreka70
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re kalınlığında, üzerinde çoğu
zaman yedi köşeli prizmanın
ve ortasında da paraların durabilmesi için oyulmuş olan bir
çukur bulunan, taş ya da mermerden yapılmış sütunlardır.
Sadaka taşı, mermer bir sütundan ibaretti. Son seksen, yüz
yıl evveline kadar, yolu sadaka
taşının bulunduğu mekânlara
düşenlerden hali ve vakti yerinde olanlar, mermerin üstündeki
çukura bir miktar para bırakırdı. Aslında yüce Türk milletinin
toplumsal dinamiklerinden bi-

ridir. Sadaka Taşları. “Sadaka
Taşları”, farklı çap, ebat, şekil
ve türde olmakla beraber genellikle beyaz renkli, silindirik ve
dört köşe şeklinde bir kısmı ise
havuz, kovuk ve yatay, bazen
de oyuklar şeklinde çoğu antik
mermer sütunlardır. Yere, dikine gömülmüşlerdir. Yerden
yükseklikleri genellikle 120130 cm. kadardır. Ama çevrelerinde uzun yılların getirdiği
zemin dolma veya aşınmaları
ile yükseklik değişebilmektedir. Çoğunluğu da dolguları

MAKALE

sebebiyle daha kısa görünmektedir. Tepeleri dikdörtgen veya
taşına göre yuvarlak 10-15 cm
derinlikte oyuktu. Yardımlar
bu oyuğa konurdu. Yüksek taşların önünde uzanabilmek için
basamak taşları vardı.

ZERAFET VE TEVAZU
BİR ARADA
Muhteşem bir zerâfetle düşünülmüş, yardım vasıtası imiş
ki, o taşa uzatılan bir elin oraya
yardım koymak için mi, yoksa
yardım almak için mi girdiği
anlaşılmazmış. Genellikle alt72
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mış santim yüksekliğinde ve
kırk santimetrekare kalınlığında yedi köşeli prizma şeklinde
olan bu sadaka taşının ortasında da, konulacak paraların yeri
olarak itina ile yapılmış güzel
bir oyuğu bulunuyor.
Derdini kimseye açamayan
hakiki bir fakir ihtiyacı olunca
oradaki parayı alır. O günkü
ihtiyacı bir kuruş mu? Yüz para
mı? Onu alır. Kalanını, kendisi
gibi ihtiyacı olanları düşünme
terbiyesi icabı tekrar çukura bırakır ve meçhul sadakacıya içinin memnunluğunu kalbinden
ulaştırır ve dönermiş.

Bundan bir asır öncesine kadar, Üsküdar’dan yürüyerek veya atla yola
çıkanlar mutlaka miskinler yurdunun
önünden geçermiş.
Bulaşır korkusuyla cüzamlılarla temas etmemek için gidiş ve dönüşte
yol selameti için bu taşların üstlerindeki çukurlara birer miktar bozuk
para bırakılırmış. Kapıda nöbet
bekleyen hastalardan biri mırıldanarak, güya dua eder gibi, akşamları
da bu paraları toplayıp, aralarında
taksim ederlermiş.

Şu sosyal adalet anlayışı ile
tarihte, para ve ayni yardımlar,
hatta yemek de dağıtan imaretler, vakıﬂar yanında gerçek
fakirlere böylesine hizmet etmiş acaba bir başka millet var
mı ki? Günümüze çok azı ulaşan ve sayıları hakkında kesin
rakam verilemeyen “Sadaka
Taşları”nın üç beş semtte bir
adet bulunduğu düşünülüyor.
Genellikle gözden, kalabalıktan uzak; el-ayak çekildiği saatlerde vereni, alanı bulunan
bu görevli taşların bulunduğu
yerler sadaka verenin de, alanın da görülmeyeceği bir şekilde düşünülmüştü. Gözden ve
kalabalıktan uzak tenha yerlere konulan bu taşlar cami avlularında, türbelerin köşelerinde,
mezarlıklarda olurdu.
İSTANBULDA
SADAKA TAŞLARI
İstanbul’un bilindiği kadarıyla dört yerinde sadaka taşı
vardı: Üsküdar’da Gülfem Hatun Camii’nin avlusunda, yine
Üsküdar Doğancılar’da, Kara74
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caahmet’te ve Kocamustafapaşa’daydı. Bugün bu taşlardan sadece bir tanesi, Üsküdar
Doğancılar’daki
İmrahor
Caddesi üzerinde dikili olanı
yarısından fazlası toprağa gömülü vaziyette duruyor. Osmanlı dönemi sosyal dayanışmasının bu en güzel örneğinin
son vesikası olan sadaka taşını
ne yazık ki çevre esnafından
başka kimse tanımıyor. Bir
zamanlar zenginin sevap, fakirin nafaka beklediği sadaka
taşı şimdileri yalnız, ne kendine, ne de bir başkasına hayrı
var. Daha çok şu mekânlarda bulundukları tespit edilmiş
durumda: 1. Üç beş semtin
birleştiği bir köşede Üsküdar
İmrahor’daki örnekte olduğu
gibi. 2. Fakir, muhtaç, hasta
insanların barındığı yapıların
önünde. Üsküdar Miskinler
Tekkesi’ndeki gibi.
3. Yardım, adak niyetiyle gidilen
bazı tekke, dergâh, zaviye,
mezarlık, türbe gibi sınanmış yerlerin yakın çevresinde. Konya’daki Gevraki Hoca
Türbesi’nin de bulunduğu

Yağlıtaş Mezarlığı köşesindeki; Bulgur Tekkesi’ndeki İşkal
aman (Şeyh Elman) Türbesi
önündeki;
Kadınhanı’ndaki
“Yeşil pabuç” örnekleri gibi.
Konya Mevlâna Müzesi’nin
batı avlusundaki (hamüşanındaki) madeni paraların atıldığı
Şeb-i Arus Havuzu da bu gruba girer. 4. Bulaşıcı hastalığa
duçar olanların bulundukları
yerlerde. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış hastalara yardımda
bulunurken bulaşma tehlikesi
göz önünde bulundurularak,
yardımların ulaşmasında Sadaka Taşları kullanılmıştır.
Miskinler Tekkesi’ndeki gibi.
5. Mescit, cami gibi mabetlerin yakın çevresinde daha
çok avlunun bir kenarında
veya camiin köşesinde. Yahyalı (Kayseri)’deki Şeyh Yahya
Türbesi ile yanındaki Ulu Cami’nin müşterek avlularındaki
ile Konya Sarıyakup Cami’nin
harem kapısı önündeki ve Sivas Kale Camii avlusundaki
örnekleri gibi.

KİTAPLIK
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NESNELERİN İNTERNETİ DÜNYASINDA
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

03

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE

Nesnelerin İnterneti Dünyasında Müşteri İlişkileri
Yönetimi, Adnan Veysel
Ertemel, Kriter,
İstanbul 2018

01

Kurtuluş Vesilesi,
İmam Gazâlî, Semerkand,
İstanbul 2018, 184 Sayfa

76

KASIM - ARALIK 2018

KURTULUŞ VESİLESİ
İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük ilim adamlarından biri İmam-ı Gazali’dir. 12. yüzyılın büyük
İslâm âlimi İmam Gazâlî hazretleri, kaleme aldığı
eserlerle yalnızca yaşadığı dönemde değil, hemen
her asırda derin izler bırakan fakih ve mutasavvıf
bir âlimdir. Bu değerli eserlerin arasında öyle bir kitap vardır ki fıkıh, ahlâk ve tasavvuf konularında,
yazıldığı günden şimdiye dek İslâm âleminde derin saygı ve kabul görmüştür; İhyâü Ulûmi’d-Dîn.
İhyâ’ü Ulûmiddîn (Din ilimlerinin ihyâsı), İmam
Gazâlî Hazretleri’nin bütün bu alanlara vukûfiyet
kesbettikten sonra kaleme aldığı müthiş bir dirâyet
ürünü, ehlinin beyanı veçhiyle misli yazılmamış bir
eserdir. Bütün zamanlarda, en çok okunan eserlerden biri haline getirerek ümmet de bu mübarek
esere vermiş olduğu kıymeti böylece izhâr etmiştir.
Semerkand Yayınları’ndan bölüm bölüm müstakil
kitaplar halinde yeniden tercüme edilen bu ölümsüz
eser, hem çeviri dili hem de tasarımı yönüyle dikkat
çekiyor. İmam Gazâlî serisinin dokuzuncu kitabı
olan Kurtuluş Vesilesi; zikir ve duaların faziletleri,
faydaları ve edepleri gibi konuları içeriyor.

Sürdürülebilir Kalkınma
ve Çevre, Dr. Selim Başar,
Serencam, İstanbul 2018

Teknoloji çağında yaşıyoruz. İnternetin özellikle son 20
yılda başdöndürücü şekilde yayılması, hayatın pek çok
noktasındaki tesirini belirgin hale getirdi. İnternet ve mobil iletişim devriminin ardından gelmekte olan bilişimin
fiziksel dünyaya fark edilemeyecek ölçüde nüfus ettiği bir
yaygın bilişim evresi pazarlama disiplininde iş yapma şekillerini köklü olarak değiştirmeye aday. Yaygın bilişim
kapsamında geliştirilen ortam duyarlı mobil pazarlama
uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerinin,
müşteri hakkındaki yer değiştirme karakteristiği dâhil
birçok farklı değişkeni gerçek zamanlı olarak takip edip
tüketici davranışının “neden” sorusuna yanıt bulmayı ve
müşteriyle hareket halindeyken dinamik olarak pazarlama
iletişimi kurmayı mümkün kılmaktadır. Tam ihtiyaç anında ve noktasında gerçek zamanlı teklif sunumu özelliğiyle
ortam duyarlı mobil pazarlama uygulamalarının müşteri
ilişkileri yönetimi kavramının yeni baştan ele alınmasına
yol açması beklenmektedir. Bu kitapta müşteri ilişkileri
yönetimi sistemleri yaygın bilişim vizyonu çerçevesinde ele
alınmış, söz konusu uygulamalara dönük tüketici tutumu
incelenmiştir. Çalışma, ortam duyarlılık boyutlarının tümünü birden ele alan almasıyla özgün değer taşımaktadır.

Teknolojik gelişmenin ön plana çıktığı 20. yüzyıl ve
sonrasında doğal kaynak kullanımı yanında doğayı kirletme ve doğal kaynakları tüketme boyutu önem kazanmıştır. Büyüme ve kalkınama çabalarının belli bir düzeye
gelmesinden sonra iktisadi faaliyetlerin doğal kaynaklar
ve çevre üzerindeki etkileri tartışılmaya başlamış ve sürdürülebilir kalkınma konusu literatürdeki yerini almıştır.
Önceleri ulusal olarak örgütlenen sivil toplum kuruluşları giderek konunun uluslararası boyut kazanmasına paralel olarak dünya çapında örgütlenmeye başlamışlardır.
Hükümetler üzerinde kurulan baskılar sonuç vermeye
başlayınca uluslararası anlaşmalar yapmanın da yapmanın da önü açılmıştır. Birçok ülkede çevre ile ilgili kamu
kurumları kurulmuştur. Çevre bozulmaları ve çevre kirliliği ile ilgili ülkeler arasında işbirliği imkânları doğmakla birlikte bu işbirliğine yanaşmayan ülkeler halen hem
kendi kamuoylarından hem de uluslararası kamuoyundan çeşitli baskılar görmektedirler. Bu çalışmada iktisadi
boyutu ön plana çıkarılarak sürdürülebilir kalkınma ve
çevre konuları irdelenmekte, konu ile ilgili literatürdeki
tartışmalara yer verilmektedir. Çevre ile ilgili tartışmalar
çalışmada ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır.
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KİTAPLIK

04

REKLAMCILIK KAVRAMLAR, KARARLAR, KURUMLAR

05

SONUÇ ALMANIN SIRLARI

Reklamcılık Kavramlar
Kararlar Kurumlar, Müge
Elden-Füsun Kocabaş,
İletişim, İstanbul 2015

Sonuç Almanın Sırları,
Rus Slater, NTV,
İstanbul 2014
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Reklamcılık, dünyanın hızla globalleşerek “küçük” bir
köye dönüştüğü, iletişim imkânlarının sınırları zorladığı çağımızda, ekonomideki yeri ve önemi her geçen gün artan,
boyutları giderek büyüyen bir sektör. “Aslında yok birbirimizden farkımız ama biz” diyen birbirinin muadili yüzlerce
mal ve hizmetin tüketicinin beğenisine sunulduğu pazarda,
bütün yollar ister istemez “reklam”dan geçer. “Reklamın
kötüsü olmaz” deyişi sektörün vazgeçilmez önemini pek
güzel anlatır. Tanıtımı yapılan ürün ve hizmetin diğerlerinden farkını anlatmak, tüketicinin gönlünü çalmak için
inşa ediciliğin şâhikalarında dolaşan reklamcılar hem kendileri için hem de hizmet ettiği müşterileri için “rekabet
arenası”nda çetin bir mücadele vermektedir. Konularının
uzmanı iki akademisyen, Doçent Füsun Kocabaş ve Doçent Müge Eldem tarafından kaleme alınan bu kitap, bir
yandan iletişim fakültesi öğrencilerinin müfredatına hizmet
ederken, öte yandan konuya ilgi duyan okurlara da hitap
ediyor. Tabii bu kitabın müşteri profiline “meslek erbabı”
reklamcıların da dahil olduğunu eklemeliyiz. Özetle, reklamcılık günümüzde ister belirleyicisi, ister müşterisi ve de
isterse tüketicisi olsun, reklama “maruz” kalan herkesin el
altında bulundurması gereken bir başvuru kitabıdır.

İş hayatının en önemli çıktılarından biri sonuçtur.
Türkiye’de maalesef pek dikkate alınmasa da sonuç
almak, bir işi yapmanın en önemli sebebidir. İş, her
ne olursa olsun “öylesine” yapılan bir şey değildir.
Belirli amaca hizmet etmek, üretmek, pazarlamak,
kazanmak gibi amaçlarla çalışırız. Şayet sonuç
alamazsak ne ortaya koyduğumuz emeğin ne de iş
yapabilmek için oluşturulan zeminin hiçbir anlamı
kalmaz. NTV Yayınları’nın yeni serisi İş Hayatının
Sırları bu konuda özellikle bizler için önemli bir
kaynak. Başarılı bir sunum ve ideal bir kariyer planı için gereken her şey serinin ilk iki kitabı Sunum
Sırları ve Kariyer Yönetimi Sırları, hedefe ulaşmak
için önemli ipuçları veriyor. Kişisel bir vizyon ve
misyon edinmek, zamanı elinizden uçuran yedi yanlıştan kaçınmak, gerektiğinde “hayır” diyebilmek,
engelleri etkin ve hızlı çözmek, yapılanlardan ders
çıkarabilmek ve dahası... Bu çalışma, iş hayatının
en önemli dinamiği sonuç almanın yollarını net bir
şekilde ortaya koyması açısından iş insanları açısından mühim. Yalnızca iş insanları da değil, iş hayatının her noktasında bulunanlar için bir el kitabı.
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SÖYLEŞİ

BM GENEL SEKRETERİ:

“ÇÖZÜM BÖLGESEL DEĞİL KÜRESEL OLMALI…”
Söyleşi: Gökhan GÖKÇE

2

011’den bu yana Suriye’de devam eden iç savaş
artık sonu belli olmayan bir hikayeye dönüştü. Bu durumdan
en çok etkilenen de sivil Suriyeliler. Hiç bir kabahatleri yokken
sadece Suriye sınırları içerisinde
yaşadıkları için evlerini, topraklarını terketmek ve başka
ülkelere sığınmak zorunda kalan bu masum insanlar, daha iyi
koşullarda yaşamak için canları
pahasına mücadele ediyorlar.
Akdeniz sahillerine vuran küçük Aylan’ın cesedi, durumun
vahametini ortaya koydu. Uluslararası toplum da yaşananlara
sessiz kalıyor. Avrupa’ya git-
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mek isteyen Suriyeli mülteciler
de bölge ülkelerinin kapılarında
hayatta kalmaya çalışıyorlar.
Peki ne olacak? Çözüm ne? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Antonio Guterres’e sorduk.
Türkiye dünyada en fazla
sayıda mülteciye ev sahipliği
yapan ülke. Türkiye’ye sürekli
girişler de oluyor. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

K

aygılandığımızı
söylemeliyim. Zira bu durum
çözüme daha uzak hale geldiğimizi ve krizin içinden çıkılmaz
bir duruma getirdiğini görüyo-

ruz. Suriye’deki sorun yıllardan
beri çözülemiyor. Diğer yandan Türkiye’deki yönetime ve
halka bu krizin çözülmesi için
gösterdikleri gayretten dolayı
şükranlarımızı ifade ediyoruz.
Çünkü bir çok insan geliyor ve
bu çatışma ortamında sivillerin
öncelikle korunması gerekiyor.
Bu yapılırken de çeşitliliğe saygı
gösterilmeli. Çünkü Suriye’deki Türkmenler, Hıristiyanlar,
Kürtler gibi azınlıkların çok
önemli rolleri var. Çoklu etnik,
kültürel ve dinî yapısı bir şekilde muhafaza edilmeli. Kanlı bir
savaşın ortasında bile olsa.

Suriye’deki iç savaşın kısa
vadede sona ereceği pek de
mümkün görünmüyor. Mülteciler iç savaş sona erinceye
kadar da ülkelerine dönmeyecekler. Peki güvenli bölge oluşturarak bu insanların geri dönüşü sağlanabilir mi?
Dünyanın değişik bölgelerinde bu gibi çalışmaların zor
olduğunu gördük. Güvenlikten
söz edebiliyorsak, yaşanabilecek bir ortam sağlayabiliyorsak
insanlar genellikle evlerine dönme eğilimi gösteriyorlar. Tabii
kibu insanların güvenliğini sağlamak önemli. Ancak bununla
birlikte uluslararası dayanışmanın da bir şekilde sağlanması
gerekiyor. Türkiye, Lübnan ve

Ürdün, dolayısıyla mülteciler
yalnız bırakılıyorlar. Bu nedenle
uluslararası alanda daha fazla
destek verilmesi gerekiyor. Yalnızca mali destekten de bahsetmiyorum, sorumluluğun sadece
komşu ülkelerde olmadığının
bir şekilde anlaşılması lazım.

AB, Körfez ülkeleri ve dünyanın
zengin devletleri daha fazla mülteciye kucak açmalı. Suriyelilerin
o topraklara gidip yaşayabilmeleri
için yasal düzenlemeler yapılmalı.
Kaçak yollarla değil, normal şekilde
gidebilmeliler. Sefalet çekmemeliler. Daha esnek vize politikaları
yürürlüğe girebilir, insani yardım
politikaları geliştirilebilir.

Ortada bölgesel değil küresel
bir sorun var. Çözüm de bölgesel değil küresel olmalı.
BÜTÜN DÜNYANIN
SORUMLULUK
HİSSETMESİ ŞART
Herkes konuya ilişkin bir takım sözler veriyor ama kimse
tutmuyor. Türkiye neden yalnız bırakıldı?
Burada bazı ön yargılar var.
Mesela, “Lübnan ve Ürdün’e
yardım etmekle meşgul olalım.
Çünkü onlar daha zayıf ülkeler,
dolayısıyla yapılan yardımların
o ülkelerin ekonomilerinde ve
toplumlarında karşılığı daha
fazla olur. Tabii ki Lübnan nüKASIM - ARALIK 2018
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fusunun 1/3’ü ya Filistinli ya
da Suriyeli mülteci. Türkiye
ise daha büyük bir ülke. Daha
güçlü bir ekonomisi var ve meseleyi kendi içerisinde aşabilir”
şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Diğer yandan da yeterli
cömertliğin hakkıyla yerine getirilmediğini görüyoruz. Neticede komşu ülkelerin Suriyelilere
daha iyi şartlar sunabilmesi için
daha fazla desteklenmeleri gerekiyor. Türkiye bu mücadelede ön cephede. Fakat meseleye
bu açıdan bakılmamalı. Bütün
dünyanın burada sorumluluk
hissetmesi şart. bu konuda da
bilinç artıyor gibi görünüyor.

Özellikle mevzunun BM Güvenlik
Konseyi ve AB içerisinde tartışılması
pozitif bir gelişmeye işaret ediyor.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
konuya ilişkin bazı projeler yürütüyor. İnanıyorum ki AB de daha etkili
olacak bundan sonra. Bilinç artırma
kampanyamız sonuç verecek. Ve
Türkiye de bu konuda yalnız bırakıldığını hissetmeyecek. Şu anki
dayanışma yetersiz, Türkiye ise
sadece sınırarını değil, gönüllerini
de açmış bu insanlara.

Avrupa ülkeleri Aylan Kurdi olayı yaşanıncaya kadar
mültecilere kapılarını açmıyorlardı. AB’nin konuya yapabileceği katkı hakkındaki
düşünceleriniz nedir?
Almanya ve isviçre mültecilerle ilgili önemli adımlar
atıyorlar. Almanya bugün bireysel olarak gelen en fazla sığınmacının olduğu ülke. Açık
kapı politikası uyguluyorlar,
sığınmacılara iyi davranıyorlar,
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koşulları da iyi.. Aslına bakarsanız her ülke 30 bin Suriyeliyi
aldı. Ancak bu sayı komşu ülkelerle kıyaslanınca hiç bir şey.
Bulgaristan’la alakalı sorunlar
vardı. Burada da iki farklı bakış açısı mevcuttu. Ancak duvar
örerek sorunların çözemezsiniz.
Meseleye sadece dayanışma
açısından da bakmamak gerekir. Sorumluluk da işin içerisine
katılırsa bugünkü dramatik durum ortadan kalkar.
BM yapısal politikalar uygulayabilir mi? Mültecilerin bulundukları yerde kalabilmeleri
açısından herhangi bir yapısal
uygulama öngörüyor musunuz?
Mültecilerin
bulundukları
ülkelerde hayatlarını kolaylaştırabilmek için BM kuruluşları,
Kızılay, Kızılhaç ve STK’lar ellerinden geleni yapıyorlar. Malumunuz BM’nin ne yapacağna
da ülkeler karar veriyor. Yani
mesele zaten üye ülkelerin daha
fazla kapasite ayırmalarını sağlamak ve sorumluluk almaları
için ikna etmek.
ASLOLAN SURİYE
İÇİN SİYASİ ÇÖZÜM
BULMAK
Mültecilerin önemli bir kısmı
da geri dönmüyor. Bulundukları ülkelerde kalmaya devam
ediyorlar. Şu anki durum nedir?

Barış tesis edilirse ülke yeniden
inşa edilir. Böylece ülkedeki Suriyelelerin önemli bir kısmı da geri
döner. Türkiye bu noktada ne kadar
cömert olursa olsun, mülteci olmak
zordur. Hayat koşulları… vs. İnsanlar evlerine gitmek isterler. Yani
önemli olan koşulları sağlamaktır.

Dünyada böylesi durumların
onlarca yıl devam ettiğine şahit
olduk. Suriye ve Irak için Filistin gibi bir durumun ortaya
çıkmaması lazım. Siyasal bir
çözüm bu meselenin olmazsa
olmazı.
“Mülteciler bir ülkeye gittikleri ülkelerde istikrarsızlığa
sebep oluyorlar” gibi bir iddia
söz konusu. Bu iddiaya katılıyor musunuz?
Kalkınma yardımıyla insani
yardımı birbirinden ayırmak
gerekiyor. Mültecilerin iltica
ettikleri ülkelerde yaşayan insanların koşullarını göz önünde
bulundurmalıyız.

Mülteciler de sığındıkları
ülkelerin ekonomilerine katkı sağlamalılar. Bunun için de az önce söylediğim gibi uluslararası dayanışma
kaçınılmaz. Düşük ve orta gelir
grubu ülkeleri için bu kolay bir şey
değil. En ideal metod, siyasi çözümü
beklerken hem mültecilerin ihti-

Ben, Türkiye’deki mültecilerin durumunun farklı olduğunu
düşünüyorum. Türkiye’de mülteci değil, Suriyeli meselesi var.
Aslolan Suriye için siyasi çözüm
bulmak.

Türkiye çok cömert davranıyor. Ama bu ne kadar devam
edebilecek ki?

yaçlarını karşılamak hem de onlara
yardımcı olan ülkelerin durumunu
göz önünde bulundurup onlara
yardım edebilmek.

SAVAŞ DURDURULMALI,
ASLOLAN BU
Bölgenin geleceği hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Evini barkını terketmek zorunda kalmak hastalığın belirtisi gibidir. Kendisi ise, uygulanan
politikalardır. Ortada bir kriz
var ve buna insani yardımla çözüm üretemezsiniz. Tabiatıyla
uluslararası camianın Güvenlik

Konseyi’nden başlayarak dünyanın bütün güçlü ülkelerinin
biraraya gelip bu krizin sona
ermesini sağlamaları gerekiyor.
Savaş durdurulmalı, aslolan bu.
Bugünün dünyasında savaşlar
birbiri ardına geliyor. Irak, Suriye, Ukrayna… vs. söylediğim
çözüm hepsi için geçerli.
Bu krizin aşılması hususunda iyimser olduğunuzu söyleyebilir miyiz?
Bu soruya bugünkü Avrupa’nin babalarından Jean Monnet’in şu sözüyle cevap verebilirim: “İyimser de değilim,

kötümser de. Sadece kararlıyım!”

KİMDİR?
Antonio Manuel de Oliveira Guterres
1949’da Lizbon’da doğdu. 19952002 yılları arasında Portekiz Başbakanlığı yaptı. 1999-2005 arasında da
Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı
görevini yürüttü. Guterres 2005’ten
2016’ya kadar Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği vazifesini yürüttü. 2016’dan bu yana BM
Genel Sekreteri görevini icra ediyor.
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Turizm olgusu ve sunduğu turist
bakışı hem insana, hem tabiata ve
hem de medeniyet birikimlerine ve
değerlerine yeni saldırı ve yağmalama biçimlerinden başka bir işlev
görmüyor, işe yaramıyor.

SÖMÜRGECİLİĞİN YENİ YIKIM KOLU

SEKÜLER HACILIK
Yusuf KAPLAN
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H

er yıl turizm mevsiminde başta İstanbul
olmak üzere büyük şehirler
boşalır ve az biraz da olsa şehirler rahat nefes alır hâle gelir.
Büyük şehirler boşalır boşalmasına ama biz hâlâ turizmin
sömürgeciliğin yeni keşif kollarından biri olduğunu, turist
bakışı denen sığ, oryantalist ve
yağmalayıcı bakış açısının ne
olduğunu, ne kadar tahripkâr
olduğunu, insanlığın en önemli
medeniyetlerinden bazılarına,
insanlığın ürettiği en muazzam, hâlâ aşılamamış Osmanlı

medeniyeti gibi bir medeniyete
ev sahipliği yaptığını, turizmin
bu medeniyet ve tarih birikimini, dolayısıyla tabiî coğrafyayı barbarca ve ilkel bir hazcı
zihniyetle nasıl yağmaladığını;
bütün bu söylemsel şiddet girişimlerine nasıl olup da halâ
sessiz ve seyirci kalabildiğimiz
konusunu konuşmaya başlayamadık. Zira dünyada turizmin
yeni bir sömürgecilik biçimi,
yeni bir barbarlık türü, yeni
bir kültürel ve normatif şiddet
ve yağmalama söylemi ve eylemi olduğunu konuşmayan,
konuşamayan dünyanın ender
ve acınası ülkelerinden biriyiz;
hatta bu ülkelerin başında geliyoruz.
Bu yazıda, turizm olgusunu,
felsefî açıdan tartışarak Türkiye’nin turizm üzerinden nasıl bir değerler saldırısına ve
istilâsına maruz bırakıldığını

göstermek istiyorum. Yazıda,
seyahatin turizme nasıl dönüştüğünü inceleyerek, turizmin nasıl seküler hacılığa dönüştüğünü ve turist bakışının,
küreselleşen dünyada yeni-paganizm biçimlerini nasıl tetiklediğini ve meşrûlaştırdığını
göstermeyi umuyorum.
TURİST BAKIŞI VE
YENİ-PAGANİZM BİÇİMİ
OLARAK
SEKÜLER HACILIK
Turizm olgusu, modern insanın varoluş ama daha çok da
yokoluş serüveninin izini sürmek bakımından münbit bir
fenomen. Önce, seyahat vardı.
İkinci sanayi devriminden -19.
yüzyılın ikinci yarısından- itibaren iletişim ve ulaşım vasıtalarında yaşanan “baş döndürücü” gelişmeler, seyahatin yerini
turizmin almasıyla sonuçlandı.
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Seyahat, bir keşif çabasıydı: Hem
farklı dünyaları, kültürleri ve
medeniyetleri; hem de bu süreçte
seyyahın kendisini, kendi kültür,
tarih ve medeniyet dünyasını keşfetme çabası. Seyyahlar, ayrıca,
Avrupa’da Rönesans’tan sonra yaşanan kültürel, düşünsel, sanatsal ve
tabiî bilimsel atılımların tetiklenmesinde de küçümsenmeyecek bir rol
oynamışlardı.

Sekülerlikle dünyanın istila
edilmesi demek olan sömürgecilik ve kültürlerin yağmalanması ve düzleştirilmesi demek
olan turizm ve neo-paganizm
fenomenleri arasında kopmaz
ilişkiler var: John Urry, seyahatin yerini turizm’in almasıyla
birlikte, “keşfin, hatıranın, gizemin ve sürprizin de ortadan
kalktığını ve insanların, kültür88
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lerin ve mekânların istila edilerek yağmalandığını” (Mekânları Tüketmek / Ayrıntı Yayınları,
s. 309) söyler. Turizm, aylakça
ve sefihçe tüketme, haz alma,
hoşça ve boşça vakit geçirme,
modern hayatın bunaltıcılığından ve rutinleşerek mekanikleşmesinden kaçma pratiği icat
ederek hayatın her alnını sekülerleştirmiştir. Sonuçta turizm,
insanları, sadece kendi bencil
arzularının, hazlarının peşinde
koşturmaya, dolayısıyla anlık
ve geçici hazlarını, bencil arzularını kutsamaya ve bunların
kölesi olmaya itmiştir: Neo-paganizm biçimleri olarak tanımladığım bu durum, kaçınılmaz
olarak insanları, büyük insanî
kaosların, felâketlerin, savaşların ve trajedilerin yaşandığı
dünyanın ve insanlığın en temel
varoluş sorunlarına karşı körleştirmekte, duyarsızlaştırmak-

ta ve yabancılaştırmaktadır.
İnsanın ruhsuzlaşma ve “sürüleşme” serüvenin bir başka
adıdır bu. Çünkü turizm fenomenine adını veren turist bakışı, John Urry’nin de altını çizerek vurguladığı gibi, “turistin
eleştiri yetilerini ve faaliyetlerini iptal eden çarpık ve çarpıtılmış bir bakış pratiğidir:
Turist bakışı, farklı kültürel
oluşumları, anlam dünyalarını ve
dünya tasavvurlarını (image) bastırır, örter ve buna mukabil olarak ise
hâkim iktidar biçimlerini, kurumlarını ve ilişkilerini hem meşrulaştırır,
hem de meşrulaşma sürecini
hızlandırarak pekiştirir.

MacCannel, bu durumun turisti, “seküler bir hacı” konu-

muna getirdiğine ve “toplumsal tapınma biçimi” ürettiğine
şu çarpıcı gözlemleriyle dikkat
çeker: “Turistin küresel coğrafyada çıktığı gezinti, sonuç itibariyle modern [seküler] toplumun meşrulaşması, sevecen ve
kabul edilebilir bir biçimde gözükmesi etkisi yaratır. Böylelikle turistin çıktığı gezinti, seküler
bir hac seyahatine dönüşür ve
seküler hacıların yaptıkları iş,
sonuçta Batı dışındaki toplumlarda sefalet içinde yaşandığını
zannederek kendi toplumlarına
tapınma duygularını pekiştirir.”
Görüldüğü gibi turizm, sekülerliğin bir icadıdır ve “sürü”ye
dönüşen turist kitlelerini kum
ve güneş arayışıyla, haz, arzu,
“oyun” ve “tören”lerle hayattan kaçırarak “arındırır”.
SÖMÜRGECİLİĞİN
YENİ KEŞİF VE
YIKIM KOLU
Bu fenomeni, kültürel, sosyal
ve ekonomi-politik düzlemde
sömürgeciliğin yeni keşif ve
yıkım kolu olarak adlandırabiliriz.

Turizm olgusu, artık Batılı turistlerle sekülerleşerek Batılılaşan,
metamorfoza uğrayan, Batılıların
karikatürüne, parodiye, kitsch’e
dönüşen Batılı olmayan turistleri de
içine alacak kadar küreselleşmiş bir
olgudur. Dünyanın bütün ülkelerinde
turizm, artık handiyse vazgeçilmez
bir hayat tarzına dönüşmüş
durumdadır.

Bu anlamda, insanın kendisinden, hayattan ve iş hayatının
bunaltıcılığından kaçışının adı
olan turist bakışı, bir yandan
seyahat fenomenindeki kendini, hayatı ve keşfedilmemiş
kıtaları, özellikle de insanın iç
dünyasını derûnî keşif ve fetih
yolculuğu olma özelliğini çoktan kaybederken, dolayısıyla
gezilen yerlerde dışarıdan, dış
dünyadan, tabiattan insanın
iç dünyasına yaptığı bir sahici
arınma ve olgunlaşma yolculuğu olma özelliğini büyük ölçüde
yitirirken, öte yandan da, bunun kaçınılmaz sonucu olarak,
turistin ülkesinde ve kendisinden kaçarak sığındığı coğrafyalardaki, ülkelerdeki tabiatı, kültürü, medeniyet destanlarını ve

hazinelerini de yağmalamasına,
istilâ ve işgal etmesine, tanınamaz hâle getirmesine yol açıyor.
İşte bu anlamda turizm olgusu,
sömürgeciliğin yeni keşif ve yıkım kollarından biri hâline dönüşüyor. Burada söylediklerimin tam olarak anlaşılabilmesi
ve sınanabilmesi için, Batı’daki
turizm olgusu ile Batı-dışındaki
turizm olgusu arasındaki gözden kaçan ve kaçırılan önemli
farka yakından bakmak gerekiyor.
Batı ülkelerinde turizm, özellikle büyük kentleri gezme şekline bürünürken, Batı dışındaki
ülkelerde, sahil yerlerini işgal
ve istilâ etmek, tabiî ve kültürel
güzelliği ve birikimi yağmalamak şeklinde karşımıza çıkıyor.
Sözgelişi, bugün Paris’in, Londra’nın, Prag’ın, Roma’nın ve
kısmen de Viyana’nın her birinin yılda aldığı turist sayısı, 30
ilâ 60 milyon civarında. Üstelik
de bu kentlere turist olarak giden insanlar, kadîm seyahat olgusunu tam anlamıyla olmasa
da kısmen canlı tutan, yaşatan
insanlar. Aynı anda hem yabancı sahillere demir atanlar da
var, bu kentlerin kültürel ve ta-

KASIM - ARALIK 2018

89

MAKALE

rihî mekânlarına demir atanlar
da. Ama bunların sayısı azınlığı
teşkil ediyor. Yani kültür turizmi dediğimiz bu türün özneleri
hâlâ çoklukla kültür turizmi yapıyorlar. Batı ülkelerinin sahil
yerlerinde de milyonlarca turist
var: Örneğin Marsilya kıyıları
bunun bir örneği. Ama orada
da kültür turizmine benzer bir
titizlik, duyarlık ve hassasiyet
bir dereceye kadar da olsa korunabiliyor.
Ama iş Batı dışı toplumlara
gelince, durum taban tabana zıt
bir görünüm arzediyor: Üstelik
de, insanlığın zengin medeniyet birikimi ve tarihi Avrupa ve
Amerika dışında olmasına rağmen, Batı dışı dünyada seyahat
türü bir kültür turizmi değil,
daha ziyade turist bakışının hâkim olduğu sulu sepken ve sen90
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sualist, hazcı ve kaçışçı, hatta
en uzak Doğu’ya doğru gittikçe
sekse sayalı bir turizm anlayışı
hâkim.
İşte bu yeni sömürgeciliğin
keşif ve yıkım koludur:

Batı dışı dünyanın tabiatını,
sahillerini rahatlıkla ve tepe tepe
tüketebilirsiniz, yağmalayabilirsiniz; kültürel ve anlam haritalarını
tarumâr edebilirsiniz; ama aynı
şeyi Batı ülkelerinde yapamazsınız!
Batılılar, başka kültürlerin coğrafyalarını fiilen işgal ederek yağmalayabilirler; ama kendileri kendi kültürel
coğrafyalarına en küçük bir zarar
verenin canına okurlar!

Bu kabul edilemez bir şeydir!
Her şeyden önce insana derin-

likli kendini, eşyayı, dünyayı,
medeniyetleri ve keşfedilmemiş
nice/iç kıtaları keşfetme imkânlarını yok eden, bunun yerine,
kendini, hakîkati ve diğer insanları ve kültürleri unutan, bu
binlerce yılın gözyaşı, kanı ve
çilesi üzerine inşa edilen kültür
ve tabiat güzelliklerini tarumar
eden yeni sömürgeciliğin keşif
ve yıkım koluna dönüşen turizmi protesto ediyorum, herkesin de protesto etmesi ve artık sessizliğine son verip sesini
yükseltmesi gerekiyor. Çünkü
turizm olgusu ve sunduğu turist
bakışı hem insana, hem tabiata
ve hem de medeniyet birikimlerine ve değerlerine yeni saldırı
ve yağmalama biçimlerinden
başka bir işlev görmüyor, işe
yaramıyor.

GEZİ

YERYÜZÜNDE BİR MASAL

KAZ DAĞLARI
Zülal DÜRÜM
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Kalbinizin kapıları aralanacak, içinizde kuşlar uçuşacak... Yeryüzünde
bir masal mı yoksa bir masalın
içinde mi yeryüzü diye soracaksınız
kendinize. Zira güzelliklerin başladığı, efsanelere, hikayelere ve şiirlere
konu olmuş topraklardasınız. Kaz
Dağları’ndasınız...

“

Bir gün kadrim bilinirse /
İsmim ağza alınırsa / Yerim soran bulunursa / Benim
meskenim dağlardır.” diyerek
buradan ilham alan Sabahattin
Ali’nin dizeleri hiç de boşuna
değil. “Nefes alıyorsanız Kaz
Dağları’ndasınız” diyor hemen
girişteki tabela. Büyük şehirlerin kaosuna karşı, sakin bir hayatın huzuruyla doğuyor güneş
buralara. Rotanızı hangi yöne
çevirirseniz çevirin, Kaz Dağları’nın temiz havası, akarsuları,
endemik bitkileri, yeşili ve mavisiyle baş başasınız.

YÖRENİN EN ÖNEMLİ
ÖZELLİĞİ
ENDEMİK BİTKİLER

Nefes alıyorsanız Kaz Dağları’ndasınız” diyor hemen girişteki tabela.
Büyük şehirlerin kaosuna karşı,
sakin bir hayatın huzuruyla doğuyor
güneş buralara.

Alplerden sonra dünyanın en
fazla oksijen üreten dağı burası. Dolayısıyla da yurdumuzun
oksijeni en bol bölgesi. Yaklaşık 60-70 km uzunluğunda
olan Kaz Dağları, Dede, Kaz,
Eybek, Gürgen, Kocakatran,
Susuz dağlarından oluşuyor ve
alabildiğince Ege Denizi kıyılarına kadar uzanıyor. Bu yörenin
en önemli özelliği, endemik bitkilerin anavatanı olması. Yani
bölgede yetişen 29 bitki türü
sadece burada görebileceğiniz
türden. Bu yüzden Kaz Dağla-

rı’nın bir bölümü 1993 yılında
milli park ilan edilmiş. Daha
önce hiçbir yerde rastlamadığınız rengarenk çiçekler, nadir
bitkiler ve yabani hayvanların
yaşamı bölgede koruma altında
tutuluyor. Doğal dokuyu bozmamak adına bitkilerin toplanması ve bölge dışına çıkarılması
kesinlikle yasak. Milli parka
giriş kontrollü ve alan içindeki
birçok yer sadece rehber eşliğinde gezilebiliyor. İlginç kayalar, şelaleler, göletler, tarihi
köprü ve değirmenleriyle görsel
bir şölene dönüşüyor ziyaretçilerine Kaz Dağları. Bütün bu
güzelliklerin dünyasına adım
atabilmek için turlara katılmanız gerekiyor. Eğer kendi arabanızla gezmek gibi bir düşünceniz varsa, alan kılavuzunuzu
Zeytinli Köyü’nden temin edebiliyorsunuz. Zirveye yaklaştıkça ağaçlar Kızıl Çam’dan Kara
Çam’a dönüşüyor ve hava da
biraz serinliyor, lakin manzara
hep aynı güzellikte büyülemeye
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devam ediyor. Kaz Dağı Gök
Narı, Kaz Dağı Çiğdemi, dağ
lalesi, beyaz ve kırmızı şakayık gibi endemiklerle ilk defa
tanışırken, mis gibi dağ havasını içinize çekin. Sincapların,
karacaların, çeşit çeşit kuşların
yoldaşlığında, yeryüzünün size
sunduğu bu doğa harikasını
keşfe doğru yolunuza devam
edin.
YEŞİLYURT, ADATEPE,
ZEYTİNLİ VE
TAHTAKUŞLAR KÖYÜ EN
GÜZEL KÖYLERİNDEN
Kaz Dağları’nda gezilecek
çok yer var. Eğer doğal bir hayatın özlemi içindeyseniz buraları size iyi gelecek. Konaklama
açısından da her zevke ve keseye uygun yerler var. Altınoluk,
Akçay, Güre gibi sahil şeridinde
kalabileceğiniz gibi, Kaz Dağları’nın içlerindeki kampları ve
ağaç evleri de tercih edebilirsi-
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niz. Yeşilyurt, Adatepe, Zeytinli
ve Tahtakuşlar Köyü Kaz Dağları’nın görülmeye değer en güzel köylerinden. Eğer zamanınız
olursa buralarda küçük molalar
verin. Kuş cıvıltıları eşliğinde
bir öğle yemeği yiyin mesela.
Yolunuz düşerse Tahtakuşlar
Köyü’nde sizi ilginç bir müze
karşılıyor: Tahtakuşlar Etnografya Galerisi. Emekli bir öğretmen tarafından kurulmuş ve
UNESCO ödülüne layık görülmüş. Türkiye’de ilk özel müze
sayılan bu galeride, Yörüklere
ait eşyalar ile Kaz Dağları’nın
bitkileri sergileniyor. Dilerseniz
bu otlardan paketlenmiş olarak
satın da alabiliyorsunuz.

Zirveye yaklaştıkça ağaçlar Kızıl
Çam’dan Kara Çam’a dönüşüyor ve
hava da biraz serinliyor; lakin manzara hep aynı güzellikte büyülemeye
devam ediyor.

MIHLI ÇAY
TREKKİNGCİLERİN DE
GÖZDESİ
Kaz Dağları’na gelmişken
çam kokulu tepelerden dökülen
Mıhlı Çay’ı görmeden dönmeyin. Üzerinde tarihi bir köprü, köprünün altında ise nefis
bir gölet var. Suyun etrafında
piknik yapabileceğiniz alanlar
mevcut. Köprüyü geçtiğinizde
tüm görkemiyle dökülen şelaleyle karşılaşıyorsunuz. Dilerseniz göle girip yüzebilir, şelalenin
altında dinlenebilirsiniz. Çam,
zeytin ve meyve ağaçlarının
çevrelediği Mıhlı Çay’da suyun
akışındaki tınıyı dinleyerek, bir
yandan da lezzetli alabalıkların
tadına bakabilirsiniz. Mıhlı Çay
doğal yapısıyla aynı zamanda
trekkingcilerin de gözdesi. Burası önemli yürüyüş parkurlarından biri sayılıyor. Bölgeye
seyahat acenteleri tarafından
trekking turları düzenlenmek-

te. Yörenin güzellikleri eşliğinde
yürüyüş yapmak harika bir deneyim olabilir.
AKÇAY’DA GÜN BATIMINI
SEYRETMEDEN
DÖNMEYİN

Güre dağ, deniz ve kaplıca turizminin bir arada olduğu ender yerlerden
biri. Özellikle astım hastaları için
şifa kaynağı olan Güre’nin
kaplıcaları, her derde deva.

Deniz, kum, güneş ve termal
kaynaklar deyince akla gelen
ilk adres Akçay oluyor. Bir yandan şifa dağıtan sıcak sular çıkarken, bir yandan da buz gibi
içme sularıyla oldukça bereketli
Akçay. Öyle ki burada artezyen
suları denizden bile fışkırıyor.
Akçay iskelesindeki etrafı taşlarla çevrili tatlı su kaynakları,
Sarıkız efsanesinin gerçeğe dönüşmesi gibi adeta. Kaz Dağları
ve egenin mavi sularının iç içe
geçtiği bu belde oldukça şirin
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ve güzel. Burada pek çok çay
bahçesi, otel ve pansiyon var.
Fiyatlar oldukça hesaplı. Sezon
hazirandan eylüle kadar sürüyor. Belde merkezi hareketli ve
ışıl ışıl. Meydanda sizi Sarıkız
heykeli karşılıyor. Dilerseniz
çevre beldelere tekne turları da
yapabiliyorsunuz. Merakınız
varsa iskelede balık tutmak da
seçenekler arasında. Akçay’da
gündüz bol bol denize girip,
akşamları da kordon boyunda
gezinebilirsiniz. Denizi soğuk
ve taşlı olsa da yine de çok güzel. Dağlardan hafif bir rüzgâr
esiyor. Nem yok. Havası asla
bunaltmıyor. Sahilde yürüyüş
yapmadan, tarçınlı, damla sakızlı dondurmasının tadına
bakmadan ve elbette ki Akçay’da günbatımını seyretmeden dönmeyin.
GÜRE’NİN KAPLICALARI
HER DERDE DEVA
Altınoluk ve Akçay arasındaki yol üzerinde bulunan Güre

dağ, deniz ve kaplıca turizminin bir arada olduğu ender
yerlerden biri. Özellikle astım
hastaları için şifa kaynağı olan
Güre’nin kaplıcaları, her derde
deva. Ege’nin serin sularından
sonra kaplıca, keyiﬂi bir alternatif olabilir sizin için. Güre’nin
diğer beldelere yakın mesafede
oluşu, çevreyi kolayca gezme
imkânı da sunuyor. Bu sebeple
Altınoluk ve Edremit’te küçük
bir gezinti yapabilirsiniz. Darıdere tabiat Parkı’nda dolaşmak, Şahindere Kanyonu’nda
tura katılmak ve Edremit’in tarihi yapıları arasında geçmişin
izlerini sürmek keyiﬂi olabilir.
SARIKIZ’IN YÜREK
BURKAN HİKAYESİYLE
HÜZÜNLENECEKSİNİZ

Sahilde yürüyüş yapmadan, tarçınlı,
damla sakızlı dondurmasının tadına
bakmadan ve elbette ki Akçay’da
günbatımını seyretmeden dönmeyin.

Antik çağlardaki adı İda
olan Kaz Dağları‘nda gezerken
kimi zaman ölümsüz bir aşkın
izlerini sürüp, kimi zaman da
Sarıkız’ın yürek burkan hikayesiyle hüzünleneceksiniz. Zira
Hasanboğuldu ve Sarıkız efsaneleri ile İliada Destanı’ndan,
Kral Zeus’un Troya Savaşı’nı
yönetmesine kadar birçok öyküyü barındırıyor bağrında bu
topraklar. Bugün hâlâ dilden
dile söyleniyor ve gezginlerini
hüzünlendiriyor bu hikayeler.
Obalı güzel Emine ile Zeytinli Köyü’nün delikanlısı Hasan
arasında geçen aşk öyküsü
obanın töreleri yüzünden trajedik bir şekilde son bulur. İki
aşık kavuşamaz. Hasan Gökbüvet’in sularında boğulurken,
Emine de sevdiğinin arkasından kendini oradaki çınara
asar. O günden sonra da Gökbüvet’in adı Hasanboğuldu,
çınarın adı ise Emine Çınarı
olur. Bugün piknik alanı olarak Hasanboğuldu eşsiz doğası
ve havasıyla Kaz Dağları’nda

mutlaka görülmesi gereken
yerlerden biri. Bir diğer efsane
de, iftiralar sonucu babası tarafından dağlarda ölüme terk
edilen güzel Sarıkız’ın masumiyetinin hikayesi. Kızını dağlarda ölmesi için bıraktığına
pişman olan baba, onu bulmaya gider ve bulur. Babasına
körfezden elleriyle su veren
Sarıkız’ın masum olduğunu ve
erdiğini işte o zaman anlar babası. Baba-kız o dağda ölürler.
Bugün Kaz Dağları’nın zirvesine yakın mezarı bulunmakta
Sarıkız’ın ve bu tepe Sarıkız
Tepesi olarak anılmakta.
KÖRFEZDE DÜNYANIN EN
LEZZETLİ ZEYTİNYAĞI
ÜRETİLİYOR
Sütün, yumurtanın, peynirin
en tazesi, envai çeşit otları ve
etrafı saran kekik kokusu, doğal hayatın içine çekiyor sizi.
Burada her yer zeytin ağaçlarıyla çevrili. Dolayısıyla da
körfezde dünyanın en lezzetli

zeytinyağları üretiliyor. Yöre
halkı zeytinyağını, köydeki
zeytinlerinden kendisi üretiyor. Sızma yağda bekletilmiş
çeşit çeşit zeytinler, reçeller,
peynirler, yöreye ait değişik
tatlar zengin bir mutfağı seriyor önünüze. Özellikle testi
peyniri, kabak çiçeği dolması,
acı ot kavurması, börülce suyuna tarhana çorbası, mürdük
aşı ve peynir helvası bunlardan
birkaçı. Yediğiniz her şey organik ve sağlıklı. Kaz Dağları’nın
temiz havası ve suyuyla yetişen
şifalı otlar her mevsim bulunabiliyor. Mor kekik, Sarıkız
çayı, zeytin otu, dağ nanesi,
kapari gibi otları her yerde rahatlıkla satın alabiliyorsunuz.
Kendine özgü dokusu, denizi,
güneşi ve havasıyla, gürültüden, yapaylıktan uzak bir hayatın kapılarını aralıyor size
Kaz Dağları ve doğal güzellikleriyle, gülümseyerek hatırlayacağınız bir tatil vaat ediyor.
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