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SOLDAN SAĞA: 1-
Kamuoyunda “Adnan
Menderes’in avukatı” olarak
tanınmasının yanı sıra önemli
ceza davalarında yaptığı sıra
dışı savunmalarla da
anımsanan, geçen günlerde
89 yaşında hayata veda eden
hukukçu (Burhan…)… “Hangi
şey” anlamındaki soru
sözü… 2- Dünyaca ünlü bir
kalem markası… Eczacıbaşı
Grubu’nun toz içecek
markası… 3- İktisat… 4-
Pazarlıkta olabilecek en
düşük fiyat… Koç Grubu’nun
yalıtım sektöründeki
markası… 5- Cimri… Birleşik
Arap Emirlikleri’nin internet
kodu… (Tersi) Bir göz rengi…
6- Evyap Grubu’nun sabun
markalarından biri… Uzaklık
anlatan bir söz… Beyaz… 7-
Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü’nü simgeleyen
harfler… Nazım Hikmet’in
soyadı… 8- Sıvı durumuna
getirilmiş havadan elde
edilerek ışık araçlarında
kullanılan bir element…
Gürcistan para birimi… Bir
nota… 9- Borçlarını
ödeyemediği mahkeme kararı
ile tespit ve ilân olunan
tüccarın durumu… Namaz
çağrısı… 10- Karşılıksız yarar
sağlanılan yer veya kimse…
11- Dik tutularak parmakla
çalınan, üç köşeli, telli çalgı…
Gerçek… 12- Günlük
kazanç… Romanya’nın
internet kodu…
Büyükşehirlerde serbest
mesleklerde çalışanların oda
veya daire tutup çalıştıkları
birkaç katlı yapı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-
Mermer, haşhaş, kaymak ve
yumurta üretiminin yanı sıra
termalleri, maden suyu ve
kalesiyle ünlü Ege ilimiz…

Şakasıyla ünlü bir ay adı… 2-
Panama’nın plaka imi…
Kurucusunun soyadını
taşıyan bir ayakkabı boyası
markası… Eski Mısır’da
güneş tanrısı… 3- Bir ülkenin
veya bir yerin dış dünya ile
olan her türlü bağlantısını
kuvvet kullanarak kesme…
Kent Gıda’nın bonbon şeker
markalarından biri… 4-
Yemen’in internet kodu…
Beren Saat’in rol aldığı TV
reklamlarıyla anımsanan
deodorant markası… 5-
“Doktor” için kullanılan
kısaltma… Akıl… Apak ve
Levendoğlu soyadlı aktörlerin
ortak adı… 6- Geminin orta
bölümü… Renyum
elementinin simgesi… 7-
Finlandiya merkezli bir GSM
operatörü… Üç bilgisayar
mühendisi tarafından 1991
yılında İstanbul’da kurulan,
ürün tanıtımlarında
“Türkiye’nin prestiji” sloganını
benimseyen bilgisayar
üreticisi firma… 8- Yakaya
takılmak için çeşitli
biçimlerde yapılan, bir
kuruluşun sembolü sayılacak
genellikle küçük metal
nesne… Telefon sözü… 9-
Üzerine bildiri, açıklama veya
tanıtma kâğıtları tutturmak
için hazırlanmış levha…
Procter & Gamble’ın çamaşır
deterjanı markalarından biri…
10- Tiyatro, sinema gibi
eğlence yerlerinde veya
parlamento salonlarında özel
bölme… Savaş gemilerinin
veya bazı araçların dışına
kaplanılan çelik levha… 11-
Faizin katılmasıyla para
çoğalmak… 12- Eti’nin diyet
ekmek markası…
Hindistan’ın internet
harfleri… Bir şeyin esas
tutulan yüzü.
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Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini
belirlemek için birçok yöntem ve veri
kullanılır. Bu verilerin en muteberi Gayrisafi
Milli Hasıla denebilir. En azından bugüne
kadar öyleydi.

Gayrisafi Milli Hasıla verilerinin
gelişmişlik düzeyini tam olarak
yansıtmadığına dair görüşler her zaman
olmuştur. Ancak yerine “yeterince” sağlıklı
yeni bir yöntem önerilememişti. 

Günümüzde ise büyük bir hızla
küreselleşen dünyada, daha önce
önemsenmeyen veya hiç olmayan çok farklı
parametreler hayati önem kazanmaya başladı.
İnternet gibi bu yeni gelişmişlik düzeyi
belirleyenlerini hesaba katarak hazırlanan
yeni bir indeks var artık: Sosyal Gelişmişlik
Endeksi…

★★★

Yeni endeks, eBay’ın kurucusu Jeff Scoll
tarafından kurulan Scoll Vakfı’nın
düzenlediği ve geçen ay gerçekleşen 2013
Scoll Dünya Forumu’nda tanıtıldı. Harvard
Üniversitesi ve MIT akademisyenlerinin
uluslararası iş çevreleriyle gerçekleştirdikleri
görüşmeler sonucu ortaya çıkan Sosyal
Gelişmişlik Endeksi, Gayrisafi Milli Hasıla
sıralamasında bazı değişiklikleri yaptı bile.
Örneğin 20. yüzyıl başından beri Gayrisafi
Milli Hasıla lideri Amerika Birleşik
Devletleri, Sosyal Gelişmişlik Endeksi’ne göre
6. sıraya düştü.

İlk beşte sırasıyla İsveç, İngiltere, İsviçre,
Kanada ve Almanya’nın bulunduğu Sosyal
Gelişmişlik Endeksi sıralamasının 20. sırası ise
Türkiye’ye ait. 

★★★

Peki, bu yeni endeks hangi parametreleri
göz önünde bulunduruyor?

Yeni yöntem besine ulaşım, yaşam
fırsatlarının bolluğu ve sağlık hizmetleri gibi
insanları doğrudan etkileyen etmenleri
öncelikle değerlendiriyor. Tabii sonuçta
yalnızca ürün ve hizmetleri hesaplarken hava
kalitesi gibi etmenleri ihmal eden Gayrisafi
Milli Hasıla hesaplamasından farklı sonuçlar
ortaya çıkıyor. 

Temel insan ihtiyaçları, temel refah
şartları ve fırsatlar ana başlıkları ve bu
başlıkların altındaki onlarca verinin
değerlendirildiği endeks günümüz

dünyasında ülkelerin yeri hakkında daha
sağlıklı bilgi verme iddiasında.

★★★

Sosyal Gelişmişlik Endeksi’nin alt
başlıklarından bazıları şunlar:
■Çocuk hakları
■Kapalı alan hava kirliliği sonucu

gerçekleşen ölümler
■ Boru ile taşınan suya erişim
■ Elektriğe erişim
■Cinayet oranları
■ Siyasi terör
■ Yetişkin okuma yazma oranı
■Cep telefonu aboneliği sayısı
■ İnternet kullanıcılığı oranı 
■ Basın özgürlüğü endeksi
■Obezite oranı
■Kanser ölümleri oranı
■Kişi başına düşen karbondioksit

emisyonu
■Gayrisafi milli hasıladaki her 1000

dolar için kullanılan enerji miktarı
■ Siyasi haklar
■ İfade özgürlüğü
■Kadınların okullaşma oranı
■ Temel dini özgürlükler
■Çocuk bakımına erişim
■ Etnik azınlıklar için fırsat eşitliği
■Göçmenlere tolerans ve saire…
Oldukça ilginç veriler değil mi? Yeni

dünyanın yeni endeksi işte bunları
değerlendiriyor…

★★★

Her bir veri için değerlendirilen her
ülkenin sıralamadaki yerini incelemek
mümkün. Örneğin Türkiye genel endekste 20.
sıradayken temel insan ihtiyaçları
sıralamasında 14.’lüğe yükseliyor. 

İsrail Sosyal Gelişim Endeksi’nde 16.
sıradayken, etnik azınlıklar için fırsat eşitliği
sıralamasında 48.’liğe geriliyor.

Endeksin 3. sırasındaki İsviçre, temel dini
özgürlükler konusunda 12. sıraya düşüyor.
Birkaç gün önce Stackholm’de okunan ezan
belki de önümüzdeki yıl bu sıranın yukarılara
çıkmasına yardımcı olacak. 

★★★

Sanayi toplumunun gelişmişlik düzeyini
belirleyen Gayrisafi Milli Hasıla ise sanayi
sonrası toplumunun gelişmişlik düzeyini
belirleyen Sosyal Gelişmişlik Endeksi
(Social Progress Index) olacak gibi… 

Sosyal Gelişmişlik Endeksi hakkında daha
geniş bilgi edinmek isteyenler ve diğer
ülkelerin durumunu görmek isteyenler
www.socialprogressimperative.org adresini
ziyaret edebilirler. Tüm bunlardan sonra
sormadan olmaz: Acaba 2023 yılı Sosyal
Gelişmişlik Endeksi hedefimiz ne olacak?

Sosyal Geliflmifllik Endeksi
2023 HEDEF‹M‹Z NE?

Her 
birey kendi
kişiliğinin ve
mülkiyetinin
mutlak
efendisidir.
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Büyük Millet Meclisi –
Ezdirmeyeceğiz!..

Makasın başındakiler “Meclis”i,
rayların üstündeki ağzında emzik,
elinde oyuncak olan savunmasız
bebek “Millet”i temsil ediyor.
Millet korunacak ve
“ezdirilmeyecek”. 
Muhtemelen yaklaşık bir yıl önce
13 Şubat 1923 tarihinde
yayınlanan Umur’u Nafıa Programı
eleştiriliyor. Hükümetin hazırladığı
ve birkaç gün sonra toplanacak
İzmir İktisat Kongresi sonuçları
gibi “liberal” sayılabilecek bu
program demiryollarının yap-işlet
modeliyle inşasını öngörüyordu.
İzmir İktisat Kongresi kararları gibi
bu program da kısa süre sonra
rafa kaldırıldı ve her şey olduğu
gibi demiryolları da devlet
tarafından inşa edilmeye başlandı.
Bu yöntem 2013 yılında çıkarılan
ve geçtiğimiz günlerde
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından onaylanan Türkiye
Demiryolu Ulaştırmasının
Serbestleştirilmesi Hakkında
Kanun’a kadar sürdü. Bundan
sonraki süreçte yaşanacak
serbestleştirilme ile girişimciler
demiryolu inşa edip
işletebilecekler.

Fotoğraf üzerinden İstanbul
Fotoğraf için 
kreatif İstanbul

İstanbul’u fotoğraflamak
isteyen sanatçıların doyum
noktasına ulaşacağını
düşünmek beyhude bir
düşüncedir elbette. Fotoğraf
sanatının duayenlerinden
Ara Güler’e, ‘İstanbul’u
fotoğraflamaktan bıkmadınız
mı’ sorusu abesle iştigal
türden bir soru olsa gerek. Büyük
ustaya bu tür bir soru yöneltsek
herhalde yüzümüze anlamsız bir
bakış fırlatır, ne demek istiyorsun
cinsinden. Yani bu soruyu çok
münasebetsiz bulacağı kesin. 

Gerçekten şimdiye dek İstanbul’u
fotoğraflamaktan usanan bir sanatçı
ne duyduk ne de gördük.
Duyacağımızı da göreceğimizi de
zannetmiyoruz. Diğer bir deyişle,
İstanbul’un hiçbir açıdan ‘tükenen’
bir konumu yok. Kendi dinamizmini
kendisi yaratan ve asırlardır yoluna
devam eden eşsiz bir şehirdir burası.

Dünya şehirleri arasında
İstanbul’un en önemli özelliğinin
‘ilham verici’ olduğu herkes
tarafından bilinen bir husustur. Bir
şehir için ilham verici olma; felsefî
anlamda eşsiz kültürel ve coğrafi
unsurlara sahiplik anlamına gelir.
Özellikle kültürel unsurların genişliği
ve çeşitliliği neredeyse sonsuz
derecesindedir. Aslında bu şehrin
büyüsü; kendi tarihinde, kendi
coğrafyasında ve kendi kültürel
birikiminde gizlidir. İlham vericiliği
de bu gizemdedir.

İşte, en basitinden en ustasına
kadar fotoğraf çekenler bu nedenlerle
asla tekrara düşmezler. Her bakış
açısının detaya ilişkin bir farklılığı
mutlaka vardır. Bu nedenle de her
fotoğraf hem başkadır hem de
orijinaldir.

Fotoğrafın mesajı İstanbul

Fotoğraf, sanatçılar için gördükleri
ve önem verdikleri o anın kayıt altına

alınmasıdır. Çekilen her
fotoğrafta sanatçıların
kendine dair mesajları
olabilir. Fakat bizce her
fotoğrafın ortak mesajı
İstanbul’un bizatihi
kendisidir. Zira bu şehirde
çekilen her fotoğraf karesinde
İstanbul kendini görünür
kılar, fotoğrafçı da bunu ister.
İnsan portresinde görünür,
florasında, tarihinde,

coğrafyasında, kültürel mirasında
vesselam her yerde o görünür.
Görünür ama görenleri asla
bıktırmaz. Zira her zaman için yenidir
bu şehir.

İstanbul fotoğrafları aynı zamanda
bu şehir için bir tanıtım öğesidir.
Göremeyenler için görme arzusu
uyandırıcı ve en kısa zamanda
kavuşmayı isteyen tahrik edici bir
unsurdur fotoğraflar. Mesajı; şehir,
kültür ve medeniyete ilişkindir.
Kültür ve medeniyet isimleri bu şehre
o kadar yakışır ki, dünyanın hiçbir
tarafında yoktur bu harmoni.

Sadece fotoğraf sanatçısı ilham
almaz bu şehirden. Mimarından her
türlü tasarım sanatçısına kadar yeni
çalışmalarını bu şehre bakarak
biçimlendirirler. Bu nedenle şehir
fotoğraftır ama aynı zamanda
mesajdır, yani İstanbul’a ilişkin bütün
fotoğraflar bu şehrin kutsal mesajını
taşır.

Bütün güzel sanatlar İstanbul’da
neşvü nema bulur, doruk noktasına
çıkarlar. Bu şehir tümüne bulunmaz
bir iklim sunar. Bütün bu kazanımlar
İstanbul’suz olmazlar, daha doğrusu
olamazlar, öksüz ve yetim kalırlar.

Elbette bütün bunlar aynı zamanda
iktisadi bir döngü oluştururlar.
Modern deyişle şehrin kültür
endüstrisinin kreatif yanını
oluştururlar. Turizm ve tanıtma da
dahil olmak üzere tüm sektöre hizmet
verirler. Fotoğraf üzerinde İstanbul’u
anlatanlar bizim göremediğimiz
detayları ortaya çıkararak ‘görünür’
hale getirirler.

PROF. DR.
AHMET EMRE

BİLGİLİ

FORMULA A.Ş.’nin 2012 yılı
olağan Genel Kurul Toplantısı,
İTO’da gerçekleştirildi. Genel
Kurul’da; 2012 Yılı Yönetim ve
Denetim Kurulu Raporları, Gelir
Tablosu ve Bilançolar okunarak
2012 yılı için Yönetim ve Denetim

Kurulu’nun ibralarına karar verildi.
Ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde şirket
denetçileri seçildi, Şirket Genel
Kurulu’nun Çalışma Esas ve
Usulleri İç Yönergesi okunarak
kabul edildi. NALAN SÖYLEMEZ    

Formula A.Ş. Genel Kurul
toplantısı İTO’da yapıldı
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