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Değersiz
medeniyet
olamaz!

Medeniyet ve Değerler
Açık Medeniyetİstanbul Yaklaşımı
Civilization&Values
Prof. Dr. Recep Şentürk
İTO Yayınları
338 Sayfa, Mayıs 2013
İstanbul

Uluslararası Teknolojik,
Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar
Vakfı
A
(UTESAV)
ve İstanbul
(
Ticaret
Odası (İTO)
T
işbirliğiyle
gerçekleştirilen
i
Uluslararası
Medeniyet ve
U
Değerler
Sempozyumu’nun
D
tebliğleri
hem Türkçe hem de
te
İngilizce
olarak yayımlandı.
İn
Sempozyuma katılan
konuşmacıların
tebliğlerinin
ko
derlenmesiyle
kitaplaştırılan
de
çalışmada,
medeniyetin
çal
tanımı; kültürel, sosyal, dinî,
iktisadi ve siyasal değerlerin medeniyetin
oluşumuna katkısı, açık medeniyet çağında
küresel ve yerel düzeyde toplumsal çeşitliliğin
ve iç içe geçmişliğin nasıl idare edilebileceği,
küreselleşme kavramı ve buna bağlı olarak
oluşan değişimler ele alınıyor.

Perakendecilik sektöründen
bir başarı öyküsü
Alman ALDI’nın, dünyanın en başarılı
indirimli satış yapan mağaza zincirlerinden
biri olarak bugünlere nasıl geldiğinin anlatıldığı
kitapta, basit olanın kolay olmadığını anlaşılıyor.
Dieter ve Ni’s Brandes, herkesin yapabileceği bir
işte öne geçmenin yöntemlerini,
gıda perakendeciliğinin “indirim”
(discount) konseptini iyi
uygulamalar ve çarpıcı örneklerle
ele alıyor.
ALDI’nın başarı öyküsü,
kurumsal kültürün alışık
olmadığınız bir şekilde yeniden
tarif edildiği, organizasyon
ve liderliğin, bürokrasinin
olabildiğince saf dışı bırakılarak
uygulandığı, iş ilkelerinin mutlaka
pratik bir karşılığı olduğu bu özgün
iş modelini öğrenmek isteyenlerin
mutlaka okuması gereken kitaplar
arasında yerini alıyor. Ayrıca
ALDI’nın bazı özellikleri ve ilkleri
Türkiye perakendecilik sektörüne
de ışık tutuyor...
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ALDI’nın Başarı Öyküsü
Temel Esaslar
Dieter Brandes&Nils Brandes
Çeviri:Süleyman Sertkaya
Eylül Yayın Grubu
291 Sayfa, Mayıs 2013
İstanbul
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Küreselleşme
çağında
ğ d sanat,
mimarlık ve tasarımın birliği
Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca, sanatın
mimarlık ve tasarımla kaynaşmasına tanık olduk.
Sanat eserleri, alışıldık galeri ve müze mekânlarının
sınırlarını aşıp eski sanayi yapılarına, gündelik
hayatın mekânlarına ve doğaya açılırken, mimarlık da
yapısal, tarihsel ve toplumsal önceliklerini bir kenara
bırakarak kendini gitgide bir “görsel sanat” olarak
kurmaya başladı. Bunun sonucunda, bir yandan
ölçeği ve kamusal alana müdahalesi yönünden
mimarlıkla boy ölçüşen bir sanat, diğer yandan görsel
kültürümüzde sanatçılar kadar derin izler bırakan
“yıldız mimarlar” ortaya çıktı. Bu birleşme sonucunda
şirketler ve hükümetler, içerdiği eserlerden çok
mimarisiyle öne çıkan ikonik müzelerle, festival ve
bienal benzeri etkinliklerle
şehirleri “markalaştırmak” ve
Sanat-Mimarlık
iş dünyasının yatırımlarını
Kompleksi
Hal Foster
çekmek için gözlerini
Çeviri: Serpil Özaloğlu
sanat-mimarlık ikilisine
365 Sayfa, Mayıs 2013,
çevirdi. Ekonomiyle kültürün
İletişim Yayınları
ayrılmaz biçimde iç içe
İstanbul
geçtiği bu süreçte, her iki
alan da, dünya çapında
yaygınlaşan gösteri kültürüne eklemlendi ve onu
pekiştirdi.
Hal Foster, “yıldız mimarlar”ın çalışmaları ve
sanatı yeni alanlara açan sanatçıların eserleri
üzerinden, “sanat-mimarlık kompleksi” adını verdiği
bu kaynaşmanın tarihini ve günümüzdeki etkilerini
inceliyor. Küresel gösteri kültürünün yarattığı sahte
öznelliğe ve toplumsallığa direnmenin yollarını
araştırıyor.
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Rusya Federasyonu’yla ticari
ilişkileri geliştirmenin yolları
Rusya Federasyonu ticari açıdan Türkiye’nin ikinci büyük ortağı. Ancak yapılan ticaret, yüksek
miktarda enerji (doğal gaz) alımlarından dolayı Türkiye açısından ağırlıklı olarak ithalat şeklinde
gelişiyor ve büyük bir dış ticaret açığı oluşuyor. Bu açığın azaltılması ise Rusya Federasyonu’na
ihracatın artırılmasına bağlı görünüyor. Güney Federal Bölgesi’nde
yaşayan 24 binden fazla Türk vatandaşının ve Çerkes nüfusunun varlığı
Türkiye Rusya
bu bölgede ticari faaliyetler için kolaylaştırıcı etki yaratabilir. Ayrıca iki ülke
Dış Ticaret Pazarı
arasındaki ticarete ilişkin bilgilendirme yapılması da ikili ticari ilişkilerin
Turan Akın
Karahan Kitabevi
geliştirilmesine önemli katkı sağlayabilir.
318 Sayfa,
Kitapta, iki ülke arasındaki ticareti etkileyen tarihi, siyasi ve
Haziran 2013
ekonomik faktörler, Rusya Federasyonu ile ticaret ve yatırımdaki
Adana
sorunlar, Rusya’da yakalanılabilecek fırsatlar irdeleniyor. Özelde ise
Güney Federal Bölgesi inceleme sonuçlarıyla bu bölgeye ilişkin ticari
veriler paylaşılıyor. Bölgeye gerçekleştirilen bir iş
gezisi izlenimleri ve yapılan bir anket çalışmasıyla
bölgenin ekonomik potansiyeli değerlendirilerek,
bölgeye yönelik ticaret ve yatırım faaliyetleri
kapsamında yorum ve öneriler sunuluyor.

Bilinmeyen 11 olasılığa hazır mıyız?

Her Şey Bir Gecede
Çökebilir/X-Events
John Casti
Çeviren: Levent Göktem
Optimist Yayınevi
310 Sayfa, Mayıs 2013
İstanbul

Gelişmiş uygarlığın topyekûn çökebileceği ihtimali, günümüzde
ttüm dünyayı tehdit eden bir felaket olarak görülüyor. John Casti
gibi
g birçok bilim insanı, teknolojiye dayalı, gelişmiş toplumların,
aşırı
a karmaşık bir yapı altında ezilen, ani bir çöküş ihtimaline karşı
günbegün
savunmasız hale gelen kâğıttan bir kuleye dönüşmesinden
g
kaygı
duyuyor. “X-olaylar” diye adlandırılan bazı uç senaryolar
k
gerçekleşirse
mali sistem çökecek, iletişim, ulaşım, elektrik, yiyecek ve içecek akışı kesilecek ve bir
g
sabah,
modern çağların mazi olduğunu görerek uyanacağız. Modern dünyanın çöküşüne neden
sa
olabilecek
11 farklı senaryonun incelendiği bir keşif yolculuğu…
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Yerel toplumların finansal
kaderlerini tayin etme hakkı
İstihdamın %80’ini ve GSYİH’nin yarısını üreten küçük işletmeler, Amerikan
ekonomisinin bel kemiğini teşkil ediyor. Aynı zamanda da sağlıklı, çeşitlilik arz
eden mahalleler ve güçlü yerel ekonomiler yaratıyor. Öyleyse, hayati öneme sahip bu
işletmeler neden temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılıp açlığa terk ediliyor?
Loka Yatırım, iş imkânlarının yanı sıra sağlıklı ve dirençli yerel toplumlar yaratan
küçük işletmelerin desteklenmesi için yatırım yapma biçimini yeniden düşünmeye sevk
eden bir çağrı yapıyor. Yatırım dolarlarının ufak bir kısmının
yerel işletmelere kayması çok büyük faydalar sağlayacağı
Loka Yatırım
üzerinde duruyor.
Yerel Yatırım
Bu kitap, Brooklyn, New York’tan, Hawai’ye kadar dünyanın
Devrimi ve Bundan
Faydalanmanın Yolları
dört bir yanında gelişmekte olan, vatandaşların önayak olduğu,
Amy Cortese
yerel toplumların finansal kaderlerinin kontrolünü tekrar
Çeviri: A. Müge Karan
kendi ellerine almalarını ve ev adını verdikleri yerel toplumları
Modus Kitap
248 Sayfa, Mayıs 2013
yeniden canlandırmalarını sağlayan finans hareketiyle ilgili
İstanbul
olağandışı deneyi anlatıyor.
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