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007 y›l›n›n en s›cak günlerinde sand›k bafl›na gidiyoruz. Her seçimin hiç flüphesiz ki, ülkenin

gelece¤i ad›na yaflamsal bir önemi var. Ancak görülüyor ki, bu s›cak günlerde yap›lacak olan

seçimler di¤erlerine göre daha bir önem arzedecek. Burada vurgulamaya çal›flt›¤›m›z önem,

siyasetçilerin a¤›rl›kl› olarak dile getirdikleri türden konulara yönelik bir önemi iflaret etmiyor.

Bu noktada alt›n› çizmeye çal›flt›¤›m›z husus, seçimlerden sonra ortaya ç›kacak olan tabloya göre ülke

ekonomisinin alaca¤› flekil olacak. 
Ekonomi diyoruz. Çünkü ülkenin temel sorunlar›n›n neredeyse tamam›n›n özünde ekonomik problemler-

le ilintili oldu¤u tart›flma götürmez bir gerçeklik asl›nda. Ekonomik yap›daki k›r›lganl›k, hiç flüphesiz ki

ülkede sosyal bar›fl›n gere¤i gibi sa¤lanamamas›ndan tutunda siyasal anlamdaki istikrars›zl›¤a de¤in

pek çok sorunun sebebi durumunda. 

Çünkü 4 bin dolar seviyelerinde gezen, sa¤l›kl› ve dengeli bir flekilde da¤›lmayan bir milli gelirle sosyal

dengeleri tutturabilmenin hiç de kolay olmad›¤› aflikar. Ekonomi ile sosyal bar›fl ve istikrar aras›ndaki

ba¤lant›y› de¤erlendiren uzmanlar›n yorumlar›na bak›l›rsa, demokrasinin ve ona ba¤l› olarak siyasal,

sosyal, ekonomik istikrar›n korunmas›nda 6 ila 8 bin dolar aras›na yerleflmifl bir milli gelire ihtiyaç var.

Bu rakamlar  istikrar ile istikrars›zl›k aras›ndaki s›n›r› belirliyor. S›n›r›n öte yan›na geçip de milli geliri

6 binlerden ne kadar yukar›lara çeker ve ayn› zamanda dengeli bir flekilde da¤›t›rsan›z, o ülkede

kalk›nm›fll›k ve geliflmiflli¤in de ayn› h›zla yükseldi¤ini görüyorsunuz. Ayn› zamanda her anlamda

istikrar› da sa¤l›yorsunuz. 

Yani kronikleflti¤ini düflündü¤ümüz sorunlardan uzaklaflmak ve her anlamda dengeli bir ülke haline

gelmek istiyorsak, milli gelirimizin en az›ndan 10 bin dolara ulaflmas›n›n zorunlu hatta elzem oldu¤unu

da görüyoruz. Bu ba¤lamda en bafla dönersek, seçim sonras›nda ortaya ç›kacak tablonun ekonomi

alan›nda nas›l bir yans›ma yapaca¤› büyük önem tafl›yor. Ülkeyi idare edecek kadrolar›n ekonomi

alan›nda sergileyecekleri performans, asl›na bakarsan›z hemen her konuda gelece¤imizi belirleyecek ya

da en az›ndan etkisi alt›na alacak. Öyleyse, seçimlere giderken pek çok konuda tart›flt›¤›m›z gibi 

iktidara talip olanlar›n nas›l bir ekonomik program uygulayacaklar›n› da tart›flmam›z ve anlamam›z

gerekiyor. 

Bu ülke yak›n zamanlarda irili ufakl› pek çok ekonomik krizi yaflad›. Bunlar›n alt›ndan yine o, kendine

özgü gücü ve dinamizmi ile kalkmay› baflard›. Ancak bundan sonras›nda enerjimizi sürekli olarak 

krizlerin sebep oldu¤u sorunlar› aflmak için de¤il de, daha fazla büyüme, kalk›nma ve geliflme için 

harcamal›y›z. 

Bu yüzden de ekonomik meselelerin daha fazla ön plana al›nmas›n› ve partilerin bu konuda neleri, nas›l

yapacaklar›n› aç›kça beyan etmelerinin gerekli oldu¤unu düflünüyoruz. Çünkü bir kere daha alt›n› 

çizerek söylüyoruz ki, ekonomik konular sadece günlük geçimimizi ilgilendirmiyor. Bu önemli konunun

kapsama alan› san›ld›¤›ndan daha fazla ve daha etkili. Ülkedeki demokratik yap›n›n korunmas›ndan ve

yaflat›lmas›ndan tutunda, d›fl politikada ba¤›ms›z karar alabilmek ve uygulayabilmeye de¤in pek çok

alanda o ülkenin ekonomik durumu belirleyici oluyor. 

En az›ndan önünü daha net bir flekilde görmek isteyen ifl dünyas› olaylara böyle bak›yor. Biz de, büyük

ve güçlü bir ülke olabilme yolunun öncelikle ekonomik geliflmifllik ve istikrardan geçti¤ine inan›yoruz.
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Seçimler demokratik sistemin

vazgeçilmez ve dolay›s›yla da

olmazsa olmaz unsurlar›ndan

birisidir hiç flüphesiz ki. Bu ifllemin

amac› halk›n iradesinin belirli süreler

sonucunda yap›lan seçimler vas›tas›yla

sisteme aktar›lmas› ve yönetimlerin o

irade do¤rultusunda oluflturulmas›d›r. 

Ülkemizde ilk seçimler daha I.

Meflrutiyet'in ilan›yla

1876'da yap›lm›flt›r.

Gerçi o günkü seçim

sistemi flimdikine ben-

zemese de en az›ndan

bir meclis oluflturulmufl

ve bu meclisin üyeleri

ülkenin dört bir

yan›ndan seçim yoluyla oraya gelmifllerdi.

1908'de  II. Meflrutiyet'in ilan›yla seçim

sand›klar› bir kez daha kurulur ülke

genelinde. Birbiri ard›na yap›lan seçimler

o y›llarda istikrar sa¤lamasa da, sand›k

s›k s›k milletin önüne gelir her seferinde. 

Cumhuriyet döneminde de tek parti

idaresi alt›nda kendine özgü yöntemlerle

seçimler yap›l›r. ‹lk çok partili seçimin

tarihiyse 1946'd›r. Aç›k oy gizli tasnif

sistemi nedeniyle tart›flmalar

yaflansa da, bu seçimler bir

ilktir. 1950'den itibarense çok

partili seçimler özgürce yap›l›r.

Milli irade do¤rudan idareye

yans›r. Demokrasi kimi zaman

kesintilere u¤rasa da, sand›k

her seferinde milletin önüne

gelir. 

60'lar›n sonundan itibaren

yerel yönetimlerde 

seçimle belirlenmeye

bafllar. Bu arada kimi

önemli siyasal 

dönemeçlerde referandum

için de sand›klar kurulur

ve milletin görüflüne

baflvurulur. K›sacas› seçimler Türkiye'de

demokrasi kültürünün vazgeçilmez bir

ö¤esi olarak yerleflir ve kökleflir. 

Bu arada Cumhuriyet dönemindeki son 60

y›lda yap›lan seçimlere bak›ld›¤›nda baz›

ilginç veri ve bilgiler de göze çarpar.

Örne¤in, 1950, 54, 57 seçimlerinde

Demokrat Parti'nin, 1965 ve 69 

seçimlerinde Adalet Partisi'nin, 1983 ve

87 seçimlerinde Anavatan Partisi'nin,

2002 seçimlerinde ise Adalet ve Kalk›nma

Partisi'nin tek bafl›na iktidar olduklar›

görülür. 

1950'de 8.905.000 olan seçmen say›s›n›n

1999'da 37.500.000'e ulaflt›¤› da dikkat

çekici bir baflka geliflmedir. Bu arada

1954, 1973, 1983, 1987, 1991, 1995 ve

1999'daki seçimlerin bir erken seçim

oldu¤u da ayr›ca alt› çizlmesi gereken bir

husustur. Baflka bir aç›dan bak›ld›¤›nda

1980 sonras›nda flu anki 2007 seçimleri

hariç tutulursa tüm seçimler erken

yap›lm›flt›r. 

Bu arada artan nüfusa paralel olarak

illerin milletvekili say›lar› da sürekli

artm›flt›r. ‹stanbul 1961'de 21 milletvekili

ç›kar›rken, 2002'de bu say› 70 olmufltur.

Ayn› sürede Ankara'n›n milletvekili say›s›

19'den 29'a, ‹zmir'inki de 17'den 24'e

ç›km›flt›r. Uflak, Nevflehir, Tunceli ve

Bilecik'in milletvekili say›lar› ise 1950'den

beri de¤iflmeksizin ayn› kalm›flt›r. 

1950'den bu yana de¤iflik pek çok seçim

sistemi de uygulanm›flt›r Türkiye'de. Basit

ço¤unluk, nispi milli bakiye, barajs›z

d'Hondt, çifte barajl› d'Hondt ile halen

uygulanan ülke barajl› d'Hondt sistemi

bunlardan baz›lar›.    

fiimdi s›rada bir seçim daha var. Sand›klar

kurulacak, yeni bir meclis oluflturulacak

ve yeni bir hükümet kurulacak. fiimdiden

hay›rl› olsun diyoruz...

GÜNCEL

42. KEZ SANDI⁄A 
G‹D‹YORUZ...

‹lk seçimler tart›flmalar eflli¤inde olsa da 1946 y›l›nda yap›ld›. 1950'den bugüne ise 14 milletve-
kili genel seçimi, 8 milletvekili ara seçimi, 11 yerel yönetim seçimi, 8 kez de Cumhuriyet Senatosu
k›smi seçimleri yap›ld›. Yani 1950'den bu yana tam olarak 41 kez sand›¤a gittik. fiimdi s›rada 42.
kez oy kullanaca¤›m›z 2007 milletvekili genel seçimleri var...



‹
hracat ve ithalatç› firmalar ulusla-

raras› ticarette mal hareketleriyle

ilgili kurallar›n yan› s›ra, ödeme

koflullar›n› içeren esaslar üzerinde

de anlaflmaya var›rlar.

Özellikle ihracatç› firman›n alaca¤›n›

garanti alt›na almak endiflesiyle ba¤-

lant›l› bir konu olarak karfl›m›za ç›kan

uluslar aras› ödeme flekilleri, temelde

befl grupta incelenir.

1-Peflin Ödeme (Advance Payment / Pre-

payment)

2-Mal Mukabili Ödeme (Cash Against

Goods)

3-Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against

Documents)

4-Akreditif (Letter of Credit)

5-Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Cre-

dit)

PEfi‹N ÖDEME:
‹thalatç› firman›n sözleflmenin hemen

akabinde, henüz ih-

racatç›n›n mallar›

göndermesini bekle-

meden mal bedelini

ihracatç›n›n hesab›-

na banka transferi

yoluyla göndermesi

fleklinde iflleyen bir

ödeme fleklidir.

‹hracatç› aç›s›ndan

oldukça avantajl›

olan bu ödeme flekli,

mal mukabili ödeme-

nin tersine, ithalatç›

aç›s›ndan büyük risk

tafl›maktad›r. ‹thalatç› firman›n, ihra-

catç› firmaya çok güvenmesi ve mal›n

gerçekten sa¤l›kl› ve istenilen özellikler-

de gönderilece¤inden emin olmas› gerek-

mektedir.

MAL MUKAB‹L‹ ÖDEME:
‹hracatç›n›n, mal bedeline iliflkin hiçbir

tahsilat yapmadan mallar› ithalatç›ya

göndermesi ve ithalatç›n›n da mallar ül-

kesine geldikten sonra gümrükleme ifl-

lemlerinin ard›ndan belirlenen vade tarihi

do¤rultusunda mal bedelini ihracatç› em-

rine banka transferiyle göndermesi esas›

üzerine kurulu bir ödeme fleklidir. Peflin

ödemenin tam tersine bu ödeme flekli, it-

halatç› için avantajl› olmakla birlikte, ih-

racatç› aç›s›ndan büyük bir risk tafl›mak-

tad›r. Mal mukabili ödeme fleklinin ihra-

catç› aç›s›ndan oldukça riskli olmas› se-

bebiyle ithalatç›ya duyulan afl›r› güven

ortam›nda kullan›lmaktad›r.

VESA‹K MUKAB‹L‹ ÖDEME:
‹hracatç›n›n mal bedelini beklemeksizin

yüklemeyi gerçeklefltirerek ödeme talima-

t›n› da içeren ihracat belgelerini banka

arac›l›¤›yla ithalatç›n›n bankas›na gön-

dermesi, ithalatç›n›n da gümrükleme iflle-

mi için gerekli olan belgeleri kendi banka-

s›ndan mal bedelini ödeyerek almas› ve

gümrü¤e gelen mal›n çekilmesiyle iflleyen

bir ödeme fleklidir. Uluslararas› ticarette

yayg›n olarak kullan›lan bir ödeme flekli-

dir.

Vesaik Mukabili ödeme flekli ilk bak›flta

güvenli bir ödeme flekli gibi gözükse de,

asl›nda ihracatç› firmalar aç›s›ndan bün-

yesinde gizli riskler bar›nd›r›r. Çünkü bu

ödeme fleklinde araya giren bankalar, sa-

dece arac› konumunda olup, ödeme garan-

tisi aç›s›ndan herhangi bir sorumluluklar›

yoktur.

AKRED‹T‹FL‹ ÖDEME fiEKL‹:
Akreditif, ihracatç›n›n talebi üzerine itha-

latç›n›n bankas›n›n, gerekli flartlar›n yeri-

ne getirilmesi durumunda, ihracatç›ya mal

bedelinin kendi ülkesinde tespit edilece¤i

bir banka kanal›yla ödenece¤i garantisi-

nin verilmesidir.

‹hracatç› aç›s›ndan bir tür gü-

vence tafl›yan akreditifli öde-

me flekli, ithalatç› aç›s›ndan

da mallar›n ve gerekli belge-

lerin sa¤l›kl› biçimde eline

geçmesini, aksi takdirde mal

bedelinin ödenmeyece¤ini ga-

ranti alt›na alan bir ödeme

flekli olarak karfl›m›za ç›kar.

Bu güvenceyi de ihracatç›ya

yine bir banka vermektedir.

Ticari hayat, al›c› ile sat›c›

aras›ndaki güvenli bir ödeme

fleklini her zaman zorunlu k›l-

m›fl ve geliflen dünya ticaretinde bu daha

büyük önem tafl›r hale gelmifltir. Akreditifi

‹lyas YILDIRIM / Operasyon Yönetmeni

DIfi T‹CARET ‹fiLEMLER‹NDE 
ÖDEME fiEK‹LLER‹

DOSYA



Yeflil fiartl› Akreditif (Green Clause

L/C):‹thalatç› firmaya yüklemeden önce

avans imkan› sa¤layan, ancak avans

karfl›l›¤›nda bir miktar mal›n ithalatç›

ad›na depolanmas› flart›n› içeren akre-

ditiflere yeflil flartl› akreditif denir.

Rotatif Akreditif (Dönerli Revolving L/C):

Uzun vade içerisinde sürekli ve düzenli

sevkiyatlar gerçeklefltiren firmalar›n

her bir sevkiyat için ayr› birer akreditif

açmak yerine tek bir akreditifi birden

fazla ticari hareket için dönüflümlü kul-

lanmas›na denir.

Teminat Akreditifi (Stand-by L/C): Akre-

ditifin genel iflleyifline göre farkl› tarz-

da alg›lanabilecek türden ve genelde

akreditiflerin bir teminat mektubu gibi

ifllem gördü¤ü bir türdür ve ço¤unlukla

taahhüt ifllerinde kullan›l›r.

KABUL KRED‹L‹ ÖDEME:
Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesi-

ni taahhüt eden ve bu ödemeye bir poli-

çenin araç oldu¤u ödeme fleklidir. Bir

baflka ifadeyle, kabul kredisi say›lan

mal›n bedelinin bir poliçeye ba¤land›¤›

vadede sat›c›ya ödendi¤i bir ödeme

fleklidir. Bu ödeme fleklinde vadeli al›m

yapmak isteyen ithalatç›ya karfl› ihra-

catç›, poliçeye bankan›n kabul veya

aval vermesiyle kendini garanti alt›na

alm›fl demektir. Üç çeflit kabul kredili

ödeme flekli vard›r: Kabul Kredili Vadeli

Akreditif, Kabul Kredili Vesaik Mukabili,

Kabul Kredili Mal Mukabili.

Vadeli Akreditif: ‹hracatç› mal› yükledik-

ten sonra ve belgeleri bankas›na ibraz

ettikten sonra ödeme tarihini bekler ve

vadesi geldi¤inde ödemeyi bankas›ndan

al›r.

Özel Akreditif Türleri:
Devredilebilir Akreditif (Transferable

L/C): ‹hracatç› firman›n kendi ad›na 

aç›lan bir akreditif kapsam›ndaki mal›n,

yükleme için baflka firmaya 

devretmesine olanak sa¤layan akreditif-

lere denir.

Karfl›l›kl› akreditif (Back to Back L/C):

Yap›lan ve yap›lacak bir ihracat ifllemi

için ad›na akreditif aç›lan lehdar›n 

(ihracatç›n›n) bu akreditif alaca¤›n› te-

minat göstererek ithal edece¤i bir mal

için akreditif aç›lmas› ifllemine denir.

K›rm›z› fiartl› Akreditif (Red Clause

L/C):‹hracatç› firmaya, mal› yüklemeden

önce avans imkan› sa¤layan akreditifle-

re denir.

bu amaca hizmet eden bir finansal araç

olarak görebiliriz.

Akreditif iliflkisinde dört taraf bulunmak-

tad›r: Amir (‹thalatç›), Amir Banka (‹thalat-

ç›n›n Bankas›), Lehdar (‹hracatç›), Arac›

Banka (‹hracatç›n›n Bankas›).

Amir: ‹thalatç› firmad›r. ‹thalatç› akrediti-

fin aç›lmas› ile kendi bankas›na emir veren

kiflidir.

Amir Banka: ‹thalatç›n›n akreditifi açt›¤›,

ödeme garantisi veren bankad›r.

Lehdar: Ad›na akreditif aç›lan kifli, yani ih-

racatç›ya verilen isimdir.

Arac› Banka: Lehdar›n, yani ihracatç›n›n ül-

kesinde bulunan ve akreditif aç›ld›¤›n› ih-

racatç›ya bildiren, ihracatç›n›n ithalatç›ya

gönderece¤i belgeleri kabul ederek öde-

meyi lehtara yapan arac› bankad›r. ‹hbar

Bankas› ve Teyid Bankas› olarak ikiye ayr›-

l›r. 

Akreditif, Genel Akreditif ve Özel Akreditif

olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Genel Akreditif Türleri:
Dönülebilir Akreditif: Akreditif aç›ld›ktan

sonra ihracatç›n›n onay› al›nmaks›z›n itha-

latç› taraf›ndan tek tarafl› olarak vazgeçi-

lebilir nitelikteki akreditif türüdür.

Dönülemez Akreditif: ‹thalatç› firma açm›fl

oldu¤u akreditiften ihracatç›n›n onay› ol-

madan vazgeçemiyorsa buna dönülemez

akreditif denilir.

Teyidli Akreditif: Amir Bankan›n yan›nda

ihracatç›n›n bankas› da kefil oluyorsa,

ödeme garantisi veriyorsa teyidli ak-

reditif olur.

Teyidsiz Akreditif: ‹hracatç›n›n banka-

s› teyidi kabul etmiyorsa evraklar›n

ak›fl›na arac›l›k yap›yorsa buna teyid-

siz akreditif denir.

Peflin (Sight) Akreditif: ‹hracatç› yük-

lemeyi müteakip gerekli belgeleri

bankas›na ibraz ederek almaya hak

kazan›r.

DOSYA



‹nsan Kaynaklar› Yönetimi Nedir?

‹
nsan Kaynaklar› Yönetimi (‹KY), ifl-

letmelerin hedeflerine ulaflabilme-

leri için gerekli olan ifllevleri ger-

çeklefltirecek yeterli say›da vas›fl›

eleman›n ifle al›nmas›, e¤itilmesi, gelifl-

tirilmesi, motive edilmesi ve de¤erlen-

dirilmesi ifllemidir. ‹nsana odaklanm›fl,

çal›flanlar›n iliflkilerini idarî bir yap›

içinde ele alan, kurum kültürüne uygun

ayarlanm›fl politikalar›n› gelifltiren ve

bu yönüyle kurum yönetiminde kilit ifl-

lev görevi gören bir yönetim anlay›fl›d›r.

‹KY, bir iflletmede iflgücünü etkin bir fle-

kilde oluflturmak, gelifltirmek ve devam

ettirmek için, kanunî çerçevede ve çevre

flartlar›na da uygun bir biçimde ortaya

konan faaliyetlerin bütünüdür ayn› za-

manda. 

‹KY, bir organizasyonun, vizyon ve mis-

yon do¤rultusunda, ihtiyaç duydu¤u ifl-

gücünü en optimal bir biçimde meydana

getirmek, motive etmek, gelifltirmek,

ödüllendirmek ve devaml›l›¤›n› sa¤la-

mak için ortaya konulan plân, program

ve stratejilerin uygulanmas›d›r.

‹KY, iflletme içindeki çal›flanlarla ilgili

program, yöntem, yönetmelik, süreçleri

gelifltirme, uygulama ve de¤erlendirme-

lerin tümünü kapsar. 

‹nsan Kaynaklar› Yönetiminin ‹fllev-
leri:
- ‹nsan kaynaklar› politikas›n›n belir-

lenmesi

- Personel organizasyonu 

- ‹nsan kaynaklar› planlamas›

- Performans yönetimi 

- Ücret yönetimi 

- E¤itim yönetimi 

- Motivasyon yönetimi

- Kalite yönetimi

- Bilgi yönetimi

- Vizyon yönetimi

‹nsan Kaynaklar› Yönetiminin Hedef-
leri:
- Ahlâkî ve sosyal sorumluluk anlay›fl›y-

la, çal›flanlar›n kapasitelerinden gere¤i

gibi yararlanmak ve onlar›n örgüte-ifl-

yerine-organizasyona olan etkili katk›-

lar›n› art›rmak.

- Emek verimlili¤ini (insan kayna¤›n›n

YÖNET‹M

‹NSAN KAYNAKLARI
fiirketler mal ve hizmet üretmek, sonras›nda bunu piyasa koflullar›nda pazarlayarak kâr etmek
maksad›yla kurulurlar. Ancak flirketlerin baflar›s› ya da baflar›s›zl›¤› son noktada o organizasyon
çal›flanlar›n›n kalitesine ba¤l› olarak belirlenir. Yani o firman›n sahip oldu¤u insan kayna¤›na…



verimli kullan›m›n›), iflgücü performan-

s›n›, motivasyonu teflvik programlar›yla

art›rmak

- Çal›flma hayat›n›n kalitesini art›rmak

ve çal›flmay› cazip hale getirmek (iflgö-

ren tatminini ve iflçi sa¤l›¤›n› yükselt-

mek). 

- Örgüt verimlili¤ini, örgüt ve personel

bütünlefltirme gayretlerinin yan›nda

personel-örgüt ve sanayi psikolojisi

yöntemleriyle artt›rmak. 

- Ekip çal›flmas›n› ve toplam kaliteyi

özendirecek çal›flmalar yapmak. 

- Uygun örgüt kültürünün temellerini at-

mak ve gelifltirmek. 

‹nsan Kaynaklar› Yönetiminin Bir 
‹flletmeye Katk›lar›:
- ‹flçilik maliyeti azal›r.

- ‹flgücü devri oran› azal›r. 

- ‹fle devams›zl›k azal›r. 

- ‹fl kazalar› azal›r. 

- Hatal› üretim azal›r.

- Ürün kalitesi artar.

- Moral ve motivasyon artar.

- ‹flyeri atmosferi iyileflir. 

- Çal›flma bar›fl› sa¤lan›r. 

- ‹flyeri tatmini artar.

- ‹flletmenin rekabet edebilirlik gücü ar-

tar. 

‹nsan Kaynaklar› Yönetiminin ‹lgili
Oldu¤u Alanlar:
- Personel Yönetimi 

- Sistemi, Politikas› ve Örgütlenmesi 

- ‹fl Analizi ve ‹fl Tan›mlamalar› ve Ge-

rekleri 

- ‹nsan Kaynaklar› Plânlamas› 

- ‹nsan Kaynaklar› Temini ve Seçimi 

- Psikoteknik: Psikolojik ve Beceri Test-

leri

- Meslekî Kariyer

- E¤itim ve Gelifltirme Teknikleri 

- Performans De¤erlemesi 

- ‹fl De¤erlemesi 

- Örgütsel Davran›fl

- Liderlik

- Motivasyon ve Etkin ‹letiflim

- Sendika-Yönetim ‹liflkileri

- ‹flyerinde Kat›l›mc› Yönetim

- Ücretlendirme ve Sosyal Sorumluluk

‹nsan Kaynaklar› Ne De¤ildir?
- ‹nsan kaynaklar› flekilcilikten ibaret

moda bir ak›m de¤ildir.

- ‹nsan kaynaklar› tahakkuk ve bordro-

lama ifllemlerinin yap›ld›¤› bir birim de-

¤ildir.

- ‹nsan kaynaklar› koflullara göre flekil-

lendi¤inden ötürü standart bir uygulama

prosedürü de¤ildir

- ‹nsan kaynaklar› bir sistem ve süreç

olmas› dolay›s›yla yöneticiye ya da kifli-

lere ba¤l› bir uygulama de¤ildir.

- ‹nsan Kaynaklar› geliflmeye ve perfor-

mansa ba¤l› olmas› sebebiyle statik de-

¤ildir.

- ‹nsan kaynaklar› birimi sistemin bü-

tünlü¤ü içinde anlam kazanmakta olup,

tek bafl›na bir otorite de¤ildir.

- ‹nsan kaynaklar› özgünlü¤ü esas alan

bir konsepte sahip olmas› sebebiyle tak-

litçi de¤ildir.

YÖNET‹M



Gayrimenkul nedir?

G
ayrimenkul, toplum yarar›

amac›yla getirilmifl s›n›rlamalar

haricinde sahiplerine bunlar›

diledikleri gibi kullanma hakk›

veren toprak ve yap›lard›r.

De¤erleme nedir?
Bir varl›¤›n veya gayrimenkulun, gayri-

menkul projesinin veya bir gayrimenkule

ba¤l› hak ve faydalar›n belli bir tarihteki

muhtemel de¤erinin ba¤›ms›z ve tarafs›z

olarak tespitidir. 

Kimler Gayrimenkul De¤erleme Uzma-
n› olabilir?
SPK'n›n (Sermaye Piyasas› Kurulu) açt›¤›

s›navla belirlenen uzmanlar burada ald›k-

lar› e¤itim sonucunda kendilerine verilen

lisansla bu ifli yapabiliyorlar. Gayrimenkul

De¤erleme Uzman› olabilmek için Mühen-

dislik, Ekonomi, ‹flletme, fiehircilik veya

Mimarl›k e¤itimi veren fakülte ve yüksek

okullar›n dört y›ll›k bölümlerinden mezun

olmak gerekiyor. 

De¤erleme raporunun önemi
nedir?
SPK'n›n küçük yat›r›mc›y› koruma-

y› amaçlayan gerçek de¤er aray›-

fl›, kurum mülklerinin al›m sat›m›,

yine kurum mülklerinin devir ve

takas ifllemlerinde gerçek de¤erin

belirlenebilmesi, finansal sektö-

rün yeniden yap›land›r›lmas›nda

banka aktiflerinin objektif esaslara göre

analizinin yap›labilmesi gibi nedenler bu

tarz raporlar›n haz›rlanmas› ve kullan›l-

mas›ndaki bafll›ca önemli etkenler olarak

karfl›m›za ç›k›yor.

De¤erleme raporlar› nerelerde kulla-
n›l›r?
- Varl›klar›n yeniden de¤erlendirilmesinde

- Yabanc› kaynak kulland›rmada

- Birleflmelerde

- Devral›nan teminatlar›n de¤er tespitinde

- Borçlar›n yeniden yap›land›r›lmas›nda

- Alacaklar›n takas yoluyla azal-

t›lmas›nda

- En iyi ve en yüksek analiz ihti-

yaçlar›nda

- Proje de¤er analizlerinde

Türkiye'deki durum...
Türkiye'de bu ifl henüz bafllang›ç

olarak kabul edilebilecek bir afla-

mada olsa da, bu alanda yine de kayda de-

¤er bir mesafe al›nm›fl durumda. 

Bu konuda SPK taraf›ndan 2001 y›l›nda ya-

y›mlanm›fl iki ayr› tebli¤ ifllemlerin yürü-

tülmesindeki yasal dayana¤› oluflturuyor.

Gayrimenkul de¤erleme ifllemleri haliha-

z›rda SPK'n›n açt›¤› s›navlar sonucunda

baflar›l› olarak lisans almaya hak kazan-

m›fl 300 civar›ndaki uzman arac›l›¤›yla yü-

rütülüyor.

EKONOM‹

Gayrimenkul de¤erleme nedir? Nerelerde kullan›l›r? Ne ifle yarar? Kimler taraf›ndan yap›labilir?
Ve Türkiye'deki yasal mevzuat bu konuda ne diyor? ‹flte cevaplar›...

GAYR‹MENKUL DE⁄ERLEME



Henüz çok genç bir devlet

1
991 y›l›nda Sovyetler Birli¤i

da¤›ld›¤›nda ortaya pek çok devlet

ç›k›verdi. Bu devletlerin o gün-

lerde ayakta kal›p kalamayacaklar›

ise bir büyük soru iflaretiydi. Ancak

bugüne de¤in çeflitli zorluklarla

karfl›laflsalar da bu devletler san›lan›n

aksine var olmay› ve belirli bir do¤rultuda

ilerlemeyi sürdürdüler. 

Bu devletlerden baz›lar› ise sahip olduk-

lar› potansiyelin yan›s›ra etkin bir yöne-

tim sergilemeyi baflaran devlet

adamlar›na sahip olman›n avantaj›n› da

kullanarak h›zl› bir geliflme sergilediler.

‹flte bu ülkelerden bir tanesi de

Kazakistan'd›.

Türkiye ile ekonomik
iliflkiler
Kazakistan, Türkiye ile olan

iliflkilerini daha kuruldu¤u

ilk günden itibaren

gelifltirmeyi amaçlayan bir

ülke oldu. Devlet adamlar›

aras›ndaki yak›n iflbirli¤i

ve dostluk da bu süreci

h›zland›ran bir etki yapt›. 

Bu ba¤lamda bir çok Türk firmas›

Kazakistan'da yat›r›m yapt›. Bu firmalar

içinde Kazakoil ile ortak yat›r›mlar yapan

T.P.A.O. birinci s›ray› al›yor. Onu a¤›rl›kl›

olarak turizm, otel iflletmecili¤i, g›da ve

inflaat alan›nda çal›flan yaklafl›k 100

civar›nda firma izliyor.

Türkiye bu genç ülkeye 2005 itibar›yla

459 milyon dolarl›k ihracat yaparken, 557

milyon dolarl›k da ithalat yapm›fl.

Türkiye'nin Kazakistan'a ihraç etti¤i mal-

lar›n a¤›rl›¤›n› otomotiv ve yedek parças›,

Orta Asya’n›n Parlayan Y›ld›z›: 
KAZAK‹STAN

demir-çelik, makine, plastik ürünleri ve

hal› olufltururken, ithal etti¤i mallardaki

a¤›rl›¤› ise mineral yak›tlar, çinko, bak›r,

pamuk, tah›l, hayvansal ürünler

oluflturuyor. 

Kazakistan Ankara Büyükelçili¤i:
0312 441 23 01-02

Kazakistan ‹stanbul Konsoloslu¤u:
0212 234 39 35

Astana T. C. Büyükelçili¤i:
(7 3272) 913932 - 918153

DE‹K ( D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu):
0212 339 50 00 - 270 41 90

‹fi GEZ‹S‹

Topraklar›n›n büyüklü¤ü Türkiye'nin tam dört kat›. Buna karfl›n nüfusu ise 15 milyon. Sovyetler
Birli¤i'nin da¤›lmas›yla ortaya ç›kan devletlerden biri olan Kazakistan yüksek büyüme h›z› ve eski
Sovyet cumhuriyetleri içinde ekonomik performans› en yüksek ülke olmas›yla dikkatleri üzerine
çekiyor. Yat›r›mc›lar için oldukça cazip bir ülke olan Kazakistan, bu ülke ve bölge ile ifl yapmak
isteyenler için göz ard› edilemeyecek olanaklar sunuyor.

K‹ML‹K KARTI
Baflkent : Astana

Yönetim : Cumhuriyet

Yüzölçümü : 2.717.300 km2

Nüfus : 15 milyon

GSY‹H : 40 milyar dolar

Büyüme : % 9,4

Enflasyon : % 6,6

‹hracat : 20 milyar dolar

‹thalat : 13 milyar dolar



Dudullu / ‹stanbul
3 katl› kapal› alan 

Bilgisayar ve kamera kontrollü  

Gümrüklü Antrepo : 4.000 m2

Depo : 8.000 m2

Samand›ra / ‹stanbul
Üstü aç›k, bilgisayar ve kamera kontrollü

Gümrüklü Antrepo  : 10.000 m2

Depo                        : 17.700 m2

Yeniflehir / Bursa
Havalan› kargo tesislerimiz

Gümrüklü antrepo / depo
Crossdocking

2 adet sundurma sahas›

Toplam alan : 9.200 m2

Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve 

Demiryolu tafl›mac›l›¤›, proje tafl›mac›l›¤›

ve gümrük ifllemlerindeki partneri SYK

Gümrük Müflavirli¤i vas›tas›yla her türlü 

gümrük müflavirli¤i hizmeti flimdi TENET

taraf›ndan sizlere sunuluyor. 

Ayr›nt›l› bilgi için:
‹stanbul : 0216 330 94 08

‹zmir : 0232 422 22 81

Bursa : 0224 211 11 98

EGS (‹st.) : 0212 465 60 82

www.tenet.com.tr

info@tenet.com.tr

AKTÜEL

DEPO, ANTREPO VE LOJ‹ST‹K 
H‹ZMETLER‹  ‹Ç‹N TENET  

SYK Gümrük Müflavirli¤i'nin partner firmas› olan TENET Lojistik flimdi müflterilerine ithalat ve
ihracat ifllemlerinde ve yurt içindeki tüm operasyonlar›nda depo, antrepo ve lojistik hizmeti
sunuyor. Müflteri odakl› ve ekonomik çözümler eflli¤inde... 



‹yi Yönetiflim Nedir?

‹
yi yönetiflim, devlet yö-

netiminde temsil, kat›l›m

ve denetimin, etkin bir sivil

toplumun, hukukun üstünlü-

¤ünün, yerinden yönetimin, yöne-

timde aç›kl›k ve hesap verme sorum-

lulu¤unun, kalite ve ahlak›n, kuralla-

r›n ve s›n›rlamalar›n, rekabet ve piya-

sa ekonomisi ile uyumlu alternatif hiz-

met sunumlar›n›n ve nihayet dijital dev-

rime uyum sa¤lam›fl bir siyasal ve ekono-

mik sistemin oluflturulmas› ve ha-

yata geçirilmesidir. 

‹yi yönetiflim ideal bir demok-

rasinin vazgeçilmez ö¤esi ko-

numundad›r. Yöneten ile yö-

netilen aras›ndaki olumlu ve

etkin iletiflimin göstergesi

olan ‹yi Yönetiflim kavra-

m›, diyalog ve uzlaflma

esaslar›na dayan›r. 

‹yi Yönetiflimin Temel

Özellikleri ve Bafll›ca

Unsurlar›:

- Hukukun üstünlü¤ü

- Yönetimde aç›kl›k

ve fleffafl›k

- Hesap verme

sorumlulu¤u

- Yönetim ahlak›

- Rekabete ve piyasa mekanizmas›na ifl-

lerlik kazand›rma

- Toplumu güçlendirme

- Etkin sivil toplum ve kat›-

l›m 

- Denetim

- Toplam kalite

- Kurallara uyum

- Yerinden denetim

Kurumsal Yönetiflim:

Kamu yönetimi için geliflti-

rilmifl olan ‹yi Yönetiflim

kavram› özel sektörün dünya ekonomisi-

nin geliflmesinde itici güç haline

gelmesi sonras›nda ifl

dünyas›na da adapte

edildi. Ve karfl›m›za Ku-

rumsal Yönetiflim ad›yla

temel prensipleri ayn› kal-

m›fl olsa da içeri¤i geliflti-

rilmifl yeni bir kavram ç›kt›. 

Günümüz dünyas›nda sorumluluk alanlar›

geniflleyen flirketlerin güven verici olmas›

gerekiyor. Bu da, afla¤›daki ilkelerin haya-

ta geçirilmesini zorunlu k›l›yor.

- Geliflmifl bir hesap verme sorumlulu¤u

- Denetim mekanizmalar›n›n ba¤›ms›zl›¤›

- Tüm hissedarlar ile adil ve fleffaf iliflki-

ler gelifltirilmesi

- Toplumsal sorumluluklara karfl› duyarl›-

l›¤›n artmas›

- Hukuki sorumlulu¤un yerine getirilmesi.

‹Y‹ YÖNET‹fi‹M

KÜLTÜRKURUMSAL

‹ngilizce'deki Good Governance kavram› Türkçe'ye ‹yi Yönetiflim olarak çevrildi. Kavram, de¤iflen
ve küreselleflen yeni dünyan›n etik ve moral de¤erleri ›fl›¤›nda önceki dönemlerin yönetim
anlay›fl› ve felsefesinden farkl› bir konsepti iflaret ediyor. K›sacas›, sorumlulu¤u, fleffafl›¤› ve
hesap verilebilir olmay› zorunlu k›l›yor. Devlet idaresinden flirket yönetimine de¤in...



SYK'n›n art›k gelenekselleflen ama ayn› zamanda y›llar›n verdi¤i deneyimle her y›l biraz daha
özgünleflmifl etkinliklere sahne olan geleneksel pikniklerinden birisi daha yap›ld›. Piknik SYKULÜP
taraf›ndan organize edildi**. 
Hiç flüphesiz ki, düzenlenen organizasyonun ad› piknikse akla ilk olarak yenilenler, içilenler 
gelecektir flüphesiz. Bu piknikte de mangallar yak›ld›, yenildi ve içildi. E¤lence fasl› da iflin
içindeydi elbette. Kimileri tavlay› seçerek bilgisini ve zihinsel çevikli¤ini s›nad›, kimileriyse daha
fazla efor sarf etmeyi ama en az onun kadar cesareti de gerektiren yapay t›rmanma ortam›n› 
tercih etti. Kimileri de gerginlikten uzaklaflmak ve enerji toplamak ad›na bir köfleye çekilip, 
dinlenmeyi.
Ancak sonuçta ne olursa olsun, bu piknikten de geriye güzel an›lar kald›. Bir de SYK çal›flanlar›n›n
bu piknikte pekifltirdikleri kollektif bilincin her alandaki yans›malar›...

B‹R P‹KN‹K DAHA BÖYLE GEÇT‹...

ETK‹NL‹K

** SYKULÜP NED‹R?
1.SYK ve grup flirketleri çal›flanlar›n›n sosyal faaliyetlere kat›l›mlar›n› sa¤lamak ve insan iliflkilerini gelifltirmeye yönelik olarak etkinlikler düzenlemek.
2. fiirket yönetim politikas›yla uyumlu olmak kayd›yla her türlü sosyal faaliyeti organize etmek.
3. Gerekti¤inde SYK ve grup flirketlerini muhtelif turnuva ve sosyal faaliyetlerde temsil etmek.


