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İhracat ve ithalat hakkında
bilmek istediğiniz her şey…
Türkiye’de ticaret mevzuatı kapsamında yer alan ihracat destekleri uygulamaları, ihraç malı
ürünün hammaddesinin temininden pazarlamasına, ihracat öncesi kredi temininden satış sonrası
kambiyo risklerinin bertaraf edilmesine kadar birçok konuda ihracatçılarımıza destek oluyor. Böylece
ülkenin daha kolay ihracat yapar hâle gelmesi ve ihraç gelirinin artırılması
hedeﬂeniyor. Ancak bu konuda yeterli eğitim ve bilgilendirmenin
Dış Ticaret Destekleri
yapılmaması nedeniyle, ihracatçı ﬁrmalar bu desteklerden haberdar
Mevzuat Derlemesi
olamıyor ve dolayısıyla yeterince faydalanamıyor.
Hakan Akın
Elma Yayınevi
Bir ülkenin kasasına giden gerçek kazanç ülkenin elde edeceği döviz
248 Sayfa, Ekim 2009
gelirleridir, yani turizm ve ihracat gelirleri... Her ülkenin ekonomik açıdan
Ankara
güçlenebilmesi, refah seviyesinin yükselebilmesi için sadece tarımsal ve
sanayi üretiminin artması yetmez. Üretim sonrası elde edilen ürünlerin
yurt dışı pazarlarda satılması şarttır. Bu pazarlama/satış işlemini gerçekleştirecek olanlar da yetişmiş dış
ticaretçiler… Bu kitapta, ihracat ve ithalat işlemleri sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye
ulaşabileceksiniz.

Devlet işletmeleri hangi
amaçlarla kurulmuştu?

Türkiye’de Devlet
İşletmeciliği ve
Sümerbank
Dünya Ekonomik
Krizine Bir Cevap mı?
1932-1939
Serkan Tuna
Derlem Yayınları
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İstanbul

Devlet işletmelerini salt ekonomik kriterlerle değerlendirmek ne
denli
de doğru bir yaklaşım? Bu işletmelerin kuruluş amaçları nelerdir?
İşletmeler
kuruluş evrelerinde hangi tartışmalara konu oldu? O dönemde
İşl
nasıl
n bir özelleştirme politikası izlendi ve bu politika yerli sermaye
adına
hangi açılardan önem taşıyor? Sümerbank’ın devlet işletmeciliği
a
açısından
önemi neydi? Cumhuriyet tarihimizin önemli ekonomik
a
dönemeçlerinden
birini teşkil eden devlet işletmeciliği politikası, devletçilik ilkesiyle birlikte
d
gündeme geldi. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) adıyla nitelenen kuruluşlar bugün Kamu İktisadi
Teşebbüsleri (KİT) adını aldı fakat etraﬂarında sürdürülen tartışma hiç bitmedi. “Türkiye’de Devlet
İşletmeciliği ve Sümerbank” adlı kitap, yakın iktisat tarihimizin az da olsa unutulmuş bir dönemini
mercek altına alınarak günümüzdeki tartışmalara katkı sağlayacak bir bilgi zemini oluşturuyor…

Leonardo’nun bilimsel yöntemi
Leonardo da Vinci, kırk yıl boyunca yaptığı yüzlerce deneyin bilgi, teknolojik tasarımlarını ve
gözlemlerini göz kamaştırıcı çizimlerle dolu meşhur “Not Defterleri’nde topladı. Okuru, Rönesans’ın
bu büyük dehasının zihninde bir gezintiye çıkaran “Da Vinci’nin Bilimi…” durmaksızın çalışan
bir beynin bize ulaşmış en kapsamlı ve eksiksiz kayıtlarını sunan
bu binlerce sayfalık notlar ışığında yazıldı. “Modern bilimin babası”
Da Vinci’nin Bilimi
Rönesans’ın Büyük
olarak nitelendirilen büyük bilgenin yıllar boyu saklı kalan bilimsel
Dehasının
incelemeleri, “tasarım” denen sentezin şaşkınlık verici örnekleriyle dolu.
Zihninde Bir Gezinti
Bu benzersiz gezintide büyük ustanın resimlerindeki tüm ﬁgürlerde
Fritjof Capra
Çeviren: Kıvanç
görülen o kelimelere dökülemez gülümsemeyi aklınızda tutun. Çünkü
Tanrıverdi
Leonardo’ya göre gizem, bir gölge, bir gülümseme ve karanlığa işaret
Optimist Yayınları
302 Sayfa, Eylül 2009
eden bir parmaktır.
İstanbul
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Gelecek, şu andan
itibaren, bugünden yarına…

Gaziantepliler
şehitlerini unutmadı…
Cumhuriyet’in 86’ncı yılının kutlandığı
bugünlerde vatan için canını veren insanlara minnet
ve şükran duygularını bir kez daha belirtmek için
“Gaziantep Şehitler Albümü” yayımlandı. Gaziantep
Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep
Organize Sanayi Bölgesi ile Gaziantep Şehit
Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin iş
birliğiyle hazırlanan albümde, terör saldırılarında
şehit düşen asker, polis, öğretmen ve imamlara
yer veriliyor. İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe
Hitabesi ile başlayan kitapta, şehit fotoğraﬂarının
yanı sıra cenaze törenlerinden kareler de yer
alıyor. “Antepli Şahin”
şiirinin de bulunduğu
Gaziantep Şehitler
albüm, Kurtuluş Savaşı
Albümü
kahramanları Şahinbey,
Gaziantep Şehit
Aileleri Yardımlaşma ve
Şehitkâmil ve Karayılan
Dayanışma Derneği
adına yaptırılan anıtların
207 Sayfa, Ekim 2009
fotoğraﬂarıyla süslü.
Gaziantep
Ülkemiz için can verip
kanlarını akıtan şehitlere
saygının bir ürünü olan kitap, toplam 2500 adet
basıldı. GSO Meclis Başkanı Abdulkadir Konukoğlu,
şehitlerin asla unutulmaması gerektiğini belirterek,
“Gaziantep yüzlerce şehit vermiş. Burada baba
olanlar var, olmayanlar var, nişanlı olanlar var.
Türkiye’nin topraklarının parçalanmaması için canını
veren tüm şehitlere Allah’tan gani gani rahmet
diliyoruz” dedi. Kitap, Cumhurbaşkanlığı, TBMM,
Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar,
milletvekilleri ve ilgili kurum ve kuruluş ile şehit
yakınlarına gönderilecek.

Kariyer; kişinin istek, hedef ve davranışları ile ortaya çıkan, kişinin
yaşamında itici bir güçtür.
Kariyer yapmak, hedeﬂerimize ulaşmak için, seçimlerimizle gelişerek
yaşam yolculuğunda ilerlemektir. Kariyerimiz yaşam kalitemizin en önemli
belirleyicilerinden biridir. Kariyer koçu Yasemin Sungur,
“Kariyer’im Gelecek mi?” adlı kitabında insanlara
Kariyer’im
geleceklerini nasıl planlayabileceklerini ve buna bağlı
elecek mi?
olarak kendi
Yasemin Sungur
Crea Yayıncılık
kariyerlerini
nasıl
ka
224 Sayfa, Ekim 2008
yaratabileceklerini
ya
İstanbul
anlatıyor.
Yazar,
an
“Kendime
Yolculuk”,
“K
“Başarı
ve Mutluluk Yolunda Adımlar”,
“B
“Gelecek”,
“Kariyer Yolunda ve İş Yolunda”
“
beş
b başlık altında anlattığı konularla
kariyer
planı yapmanıza ışık tutuyor.
k
Sungur, hedeﬂi başarı ve mutluluk
formülünün ana bileşenlerini ise
kendini keşfetmek, hayal kurmak, hedef
belirlemek, öncelikleri seçmek, eyleme
geçmek, sürekli gelişmek, kontrollü
olmak, uyum sağlamak ve paylaşmak
olarak özetliyor.

Kendinizi de
işinizi de geliştirin!
Çalışanlarınızı
Çalışanları
geliştirip yüzde yüz
Geliştirmek
kapasiteye ulaşmak
Susan Alwey
Çeviren: Melis İnan
elinizde! Tam
Optimist Yayınları
potansiyel kullanımı,
104 Sayfa, Eylül 2009
İstanbul
tam verim demek…
Bu hayali gerçeğe
dönüştürmek,
bu kitabı okuduktan sonra artık çok
daha kolay. Sade ve kolay uygulanabilir
formüllerle, hem çalışanlarınızı hem de
kendinizi daha iyi tanıyacak; işlerinizde
önünüzde çıkan her engeli kolaylıkla
aşabileceksiniz. Çalışmalarınızda üstün
performansa ulaşmak, çalışanlarınızdan
kendilerinin bile tahmin edemeyeceği
verimler almak, iş hayatınızda başarıya
ulaşmak için acele edin, gelişimi takip edin…
Kasım 2009 k EKONOMİK FORUM 95

