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EDİTÖRDEN
Merhabalar,

KOBİLIFE dergimizin ekim sayısı ile karşınızdayız. Yeni Eko-
nomik Program’ın (YEP) açıklandığı şu günlerde KOBİ’ler 
gözünü kulağını bu programa dikmişti dersek yeridir. İş 
dünyası ve uzmanlar, YEP’in gerek KOBİ’leri gerekse de 
diğer paydaşları yeterli derecede memnun etmediği konu-
sunda hemfikir. YEP’in aslında bu denli eleştirilmesindeki 
temel neden özellikle pandemi döneminde iyice durgunla-
şan piyasalar… Piyasaların durgunlaşması ve ardından is-
tenilen dönemde yeterli derecede toparlanamaması YEP’in 
kelebek etkisini kısıtladı diyebiliriz.

Bu sayımızda birbirinden önemli konuklarla ‘sektörün nab-
zını tuttuk’. Ekonomimizin %98’ini oluşturan KOBİ’lerdeki 
yatırımları, yaşanılan son durumları ve gelişmeleri sizler 
için derledik. Pandemi döneminde olmamıza rağmen ülke 
KOBİ’leri olarak yatırımdan yana bir tavır takınmamız aslın-
da ekonomik bunalımları kısa sürede aşabileceğimizin de 
ipuçları arasında geliyor. Geçmişten günümüze kriz kültü-
rüne alışkın olan Türkiye ekonomisi görünen o ki pandemi 
sürecindeki durgunluğu da ilk aşacak ülkeler arasında geli-
yor. KOBİ LİFE dergisi olarak bir an önce bu olumsuz sürecin 
aşılacağını umut ediyoruz. 

KOBİLIFE ekim sayımızda adeta not alarak okuyacağınız ko-
nuklarımızdan birini kuşkusuz ki TÜSİAD Başkanı Simone 
Kaslowski oluşturuyor. Özetle sayın Kaslowski, Türkiye’nin 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da borcunu öde-
yecek gücü bulunduğuna dikkat çekerek, “Yeter ki bilimle 
inatlaşmayalım, güveni artıracak, öngörülebilir politikalar 
uygulayalım” ifadesinde bulunuyor. Aklın yolu bir cümlesin-
den hareketle piyasalara algı yönetiminin ötesinde somut, 
net ve hedef odaklı uygulamalarla sahip çıkılması gerektiği-
ni öngörüyoruz. Piyasalar bu ‘sahip çıkma’ durumunda çok 
daha rahat hareket edecekler ve önünü çok daha şeffaf bir 
şekilde görebilecekler.

Uzun zamandır enerjisini kendi içinde harcayan siyasi otori-
telerimizin ‘önce ekonomi’ demesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Ekonominin ilk önce ABD’deki mortgate krizi öncesine dön-
mesi, sonra da yukarı yönlü bir ivmeyle daha yukarılara tır-
manması gerekiyor. Genç bir nüfusu barındıran Türkiye’nin 
üretmekten başka bir yolu görünmüyor. Üretim çarklarının 
yeniden dönmesi, sanayinin bacasının yeniden tütmesi ge-
rekiyor. YEP gibi ekonomik programların KOBİ’lerimizi daha 
rahatlatması gerekiyor. Umuyorum ve diliyorum bu süreçte 
kazanan KOBİ’lerimiz, ekonomimiz ve tüm Türkiye’miz olur. 
Bir sonraki sayıda görüşünceye kadar hoşçakalın…

Ahmet Doğan



Alternatif Lease’den 
Yerli Makine 
Finansmanında 
Bir İlk
Alternatif Lease olarak Yerli Makine Finansmanı ile 
hem yerli makine tedarik etmek isteyen firmalara uygun 
koşullarda finansman sağlıyor hem de avans ödemesi gibi 
imkânlarla yerli makine üreticilerimize destek oluyoruz.
 
Siz de Alternatif Lease’e gelin, yerli makine satın alacak 
firmalara sunduğumuz seçili makine ve ekipmanlarda 
%100’e varan finansman, avantajlı faiz oranları ve 
60 aya varan vadelerden faydalanın. Finansmandan 
hemen yararlanın, ödemeye 2021’de başlayın.*

www.alternatiflease.com.tr  0212 315 72 00 Alternatif Lease, bir Alternatif Bank iştirakidir.

*Alternatif Lease, işbu kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Airbus, Emisyon Azaltan fello’fly 
Operasyonlarına Avrupalı Ortakları 
İle Başlıyor

Airbus, havacılık emisyonlarını azaltmak için geliştirdiği fel-
lo’fly projesinin operasyonel fizibilitesini sergilemek amacı 
ile Fransız DSNA (Direction des Services de la Navigation 
Aérienne), İngiliz  NATS (National Air Traffic Services) ve 
EUROCONTROL olmak üzere üç hava seyrüsefer servis 
sağlayıcısının (ANSP) yanı sıra iki havayolu ile de anlaşma 
imzaladı: Frenchbee ve SAS Scandinavian Airlines.

Emporio Armani Sizi 
Yeşilin Zarafetini 
Keşfe Çağırıyor

Emporio Armani yeni modeliyle 
klasik tasarımlarına bir yenisini 
daha ekliyor. Dikdörtgen kasası 
ve yeşil deri kayışıyla göz alan 
Emporio Armani, kadınlara şıklık 
vadediyor.

Aydın Yusufoğlu, Burgan Leasing Genel 
Müdür Vekili olarak atandı 

Burgan Leasing’te üst düzey bir atama gerçekleşti. Ki-
ralama ve leasing sektörünün tecrübeli ismi Aydın Yu-
sufoğlu Burgan Leasing’e Genel Müdür Vekili olarak 
atandı. 
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Masdaf ve Allianz Teknik’ten 
Yangın Riskine Karşı 
Farkındalık Semineri
Pompa sektöründe yarım asıra yaklaşan 
tecrübesiyle birçok önemli projeye imza 
atan Masdaf, ülkemizde risk yönetimi bi-
lincinin oluşmasında büyük katkısı olan 
sigorta şirketlerinden Allianz Sigorta A.Ş. 
bünyesinde hizmet veren Allianz Teknik 
ile birlikte yangın riskine karşı farkındalığı 
arttırmak amacıyla “Sigortacılıkta Yangın 
Sistemleri” konulu bir seminer düzenledi.       

AVIS TÜRKİYE, SPORUN YANINDA! 
Avis Türkiye, TEB BNP Paribas Tennis 
Championship İstanbul Uluslararası Ka-
dın Tenis Turnuvasına ulaşım sponsoru 
oldu. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul 
Tenis Merkezi’nde 8-13 Eylül tarihleri ara-
sında düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis 
Championship İstanbul’da dünya sırala-
masında ilk 100’ün içerisinde yer alan yıl-
dız isimlerin yanı sıra milli tenisçilerimizin 
de ulaşımı Avis Türkiye güvencesiyle sağ-
lanıyor. 

Yatak Odasında Görkemli 
Stil Armis Yatak’tan Rouge 
Koleksiyonu 
Armis Yatak, Hibrid Serisi’ne göz alıcı çiz-
gisi ve konforlu uyku standarttı ile dikkat 
çeken Rouge Koleksiyonu’nu ekledi. Ürün-
lerini yeni nesil teknoloji makine parku-
runda üreten Armis Yatak’ın yatak başlığı, 
baza ve yataktan oluşan Rouge Koleksi-
yonu; aynı kumaştan yapılan komodin ve 
puf tamamlayıcıları ile yatak odasına şık 
bir görünüm kazandırıyor.

BEE’O YENİ CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİN 
LANSMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödül-
lü propolis üreticisi BEE’O Propolis, Yeni 
Apicare Cilt Bakım Ürünleri Serisini tanıt-
tı. “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile kovan-
dan sofraya prensibiyle ürettikleri, Ana-
dolu’nun değerli arı ürünlerinden oluşan 
inovatif ve katma değerli %100 doğal ka-
rışımlar, tabletler, damlalar, sprey, shot ve 
şuruplar üreten BEE’O Propolis, yepyeni 
cilt bakım ürün serisini sundu. 
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Koronavirüsten Korunmaya 
Antiviral Destek

Sağlık, ekonomi ve sosyal an-
lamda tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 ile mücadele tüm 

hızıyla devam ediyor. Günümüzde 
bilinen en iyi korunma yöntemleri-
nin; maske, mesafe, hijyen olduğunu 
ve Covid-19’la mücadelede yeni bir 
dönemin başlayabileceğini belirten 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Türk Rinoloji Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Al-
manya’da gerçekleştirilen araştırma-
lar, antiviral ve antibakteriyel özelliği 
ile bilinen Cistus Creticus bitkisinin, 
koronavirüs ve grip gibi zarflı virüsler 
ile mücadelede etkin rol oynayabile-
ceğini gösterdi” açıklamasını yaptı.

Coşkunöz Metal Form 
Genel Müdürü Barış 

Murat Karaadak Oldu

Coşkunöz Holding’in bağlı şirket-
leri arasında yer alan Coşkunöz 
Metal Form’da üst düzey atama 
gerçekleşti. Otomotiv sektöründe 
presli sac parça imalatıyla yerli ve 
uluslararası birçok orijinal ürün 
üreticisiyle çalışan Coşkunöz Me-
tal Form’un yeni Genel Müdürü 
Barış Murat Karaadak oldu. 

Günsan 
Elektrik’ten 

Çocuklara Özel 
Eğlenceli Anahtar 
Tasarımları Çocuk 
Odalarına Renk 
Katma Zamanı

Sonbaharın gelişi ve oku-
lun birlikte evde daha çok 
vakit geçirmeye başlayan 
çocukların odalarına onlara 
özel tasarımlarla biraz eğ-
lence katmaya ne dersiniz? 
Odasında sevdiği figürleri 
görmek isteyen çocuklar 
için araba, kedi ve balerin 
desenli, renkli anahtarlar 
tasarlayan Günsan Elektrik, 
evde geçirilen zamanı eğ-
lenceli hale getiriyor.

İzmir’in Tarihi Stadyumu 
E.C.A İle İklimlendiriliyor 
E.C.A., İzmir Alsancak’ın tarihi 
stadyumunun yapılandırılma pro-
jesine çözüm ortağı oldu. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı talimatıyla çevre 
dostu bir anlayışla yeniden inşa 
edilen ve tarihi önemi çok yüksek 
olan 29.900 m2’lik alan üzerine 
kurulu stadyumda  E.C.A. Felis Ka-
zanları tercih edildi.

Şirketlerin Yeni  Gözbebeği 
Satış Ekibi Otomasyonu 

Şirketlerin satış sürecini hızlandıran ve temsilcilerin görevlerini oto-
matikleştirmeye yarayan mobil uygulamalar yani Satış Ekibi Otomas-
yonu (SFA), her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Türkiye’nin önde ge-
len saha satış yönetimi uygulaması Ekmob’a göre SFA’lar yüzde 40’a 
varan oranda verimlilik artışı sağlayarak satış döngüsünü kısaltıyor, 
zaman tasarrufu sağlıyor. Sahadaki verileri mobil cihazlarda toplaya-
rak kontrol ederek yöneticiye raporluyor. Firma yetkilisi Sunay Şener, 
şirketlerin yeni gözbebeği satış ekibi otomasyonu olduğunu söyledi.
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72 YILLIK GÜCÜYLE BURSA’NIN İHRACATINI 
DÜNYAYA TAŞIYOR!

Fevzi Gandur Logistics, Bursa’daki ihracatçılara desteğini artırarak 
pandemi öncesindeki ihracat rakamlarına ulaşılmasını hedefliyor. 
Şirketin Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Cengiz Işıkara, Bursa’nın 
Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren iki ilinden biri olduğunu 
söyleyerek bölgedeki üreticilere katkı sağlamaya devam edecek-
lerini açıkladı. Işıkara aynı zamanda Bursa ve insan odaklı yatırım-
larına da devam edeceklerini söyledi.

FORM FANCOİL ÜRÜN GAMI MÜŞTERİ 
İHTİYAÇLARINA GÖRE OPTİMİZE EDİLDİ

Form Şirketler Grubu, 2018 yılından bu yana üretimi gerçekleş-
tirdiği Form Fancoil ünitelerini, 55 yıllık tecrübesi ve AR-GE çalış-
malarından gelen güçle daha verimli ve ergonomik hale getirdi. 
Form Fancoil, kompakt yapısı ve yüksek teknolojisi sayesinde ofis, 
AVM, otel, konut, hastane, okul gibi mahallerin ısıtma, soğutma 
ve havalandırma ihtiyaçlarını karşılıyor.

ÇAMAŞIRDA BİTKİSEL, CİLDE DOST, 
HİJYENİK TEMİZLİK

Frosch, bitkisel içeriklerin doğallığını ve temizleme gücünü çama-
şırlara taşıyor. Frosch’un Aloe Veralı, Renklilere Özel ve Nar Özlü 
Çamaşır Deterjanı cilde dost formülleriyle çamaşırlarda derinle-
mesine temizlik sağlarken; Badem Sütlü, Pamuk Çiçeği ve Lavan-
talı Çamaşır Yumuşatıcıları da çamaşıra doğal koruma sağlaya-
rak, kumaşların hava almayı sürdürmesine yardımcı oluyor. 

B-SUV’UN POPÜLER MODELİ HYUNDAI 
KONA İDDİALI GELİYOR

Hyundai, B-SUV sınıfındaki başarılı modeli KONA’yı makyajlaya-
rak daha çekici hale getirdi. Daha sportif ve daha dinamik N Line 
versiyonuyla da SUV sınıfında farklılık sunuyor. Yeni KONA’nın di-
zel ve benzinli motorlarında 48 volt hafif hibrit teknolojisine de yer 
veriliyor. KONA 1.6 T-GDI ise tam 198 beygir güç üreterek B-SUV 
segmentinde maksimum keyif yaşatıyor.

FİLLİ BOYA’DAN EN SEVİLEN FERAH 
RENKLER…

Filli Boya, yaşam alanlarında tazelenmiş bir ferahlık hissi oluşturan 
en güzel renkleri ‘Ferah Renkler Kartelası’nda bir araya getirdi. 
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FİNANS

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eximbank 
ile daha yoğun çalışmak ve sunduğu ürünleri 
daha iyi bilip kullanmak gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Eximbank’ın ihracata en 
büyük desteği veren kuruluş olduğunu belirterek, 
“İhracatın çok daha önemli hale geldiği bu dönem-
de, Eximbank ile daha yoğun çalışmamız ve sundu-
ğu ürünleri daha iyi bilip kullanmamız lazım” dedi. 
Eximbank’ın ihracat kredileri ve alacak sigortası 
programlarına ilişkin bilgilendirme webinarı (web 
tabanlı seminer) düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, tele-
konferansla katıldığı programdaki konuşmasında, 
geçen ay gerçekleştirilen webinarın büyük ilgi gör-
düğünü ve geniş katılım sağlandığını söyledi. Türk 
Eximbank’ın, ihracata en büyük desteği veren ku-
ruluş olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları 
ifade etti: “İhracatın çok daha önemli hale geldiği 
bu dönemde, Eximbank ile daha yoğun çalışmamız 
ve sunduğu ürünleri daha iyi bilip kullanmamız la-
zım. Ayrıca sahada ve uygulamada sıkıntılar yaşanı-
yorsa, bunları da burada görüşüp ve birlikte çözüm 
aramamız gerekiyor.”

Eximbank’ın İhracat Kredileri Ve 
Alacak Sigortası Programları Tanıtıldı

İhracatçı firmalara 9 ayda 33,7 milyar dolar 
destek sağlandı

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de eylül 
sonu itibarıyla ihracatçı firmalara 22,2 milyar do-
larlık ihracat destek kredisi, 11,5 milyar dolarlık da 
alacak sigortası desteği sağladıklarını söyledi. Böy-
lece söz konusu dönemde toplam 33,7 milyar dolar 
destek verdiklerini, destek tutarının geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5 arttığını ifade eden Güney, 
ihracat kredisi desteğindeki artışın da yüzde 12’yi 
bulduğunu dile getirdi. Güney, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat yapan 90 bin 
firma bulunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: 
“Türk Eximbank imkanlarından yararlanan firmalar 
bunun üçte biri kadar. İhracat yapan firmalarımız 
ürün ve imkanlarımızdan haberdar değiller. Bu ta-
lep oluşmuyorsa bu konuda ciddi bir bilgilendirme 
ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu webinarlar bu hususlarda 
çok önemli. Bu yönde stratejik bir dönüşüm çalış-
ması başlattık. TİM üzerinden ihracatçılarımıza bir 
anket indirdik. Bu da gelecek stratejimizi belirle-
mede önemli bir girdi teşkil ediyor. TİM üyesi olan 
firmalarımızdan, varsa bu anketi doldurmalarını 
rica ediyorum.”
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HABER

Pazarlama ekiplerinin başarısını ölçümleyen
 ‘The Hammers Awards ’ sahiplerini buldu: 

Multinet Up The Hammers Awards’ta  
2 ödül birden kazandı!

İş Dünyası ile Pazarlama Sektörünü bir 
araya getiren Marketing Meetup etkin-
liği kapsamında düzenlenen The Ham-
mers Awards’ı kazananlar açıklandı. 
Multinet Up, ‘En İyi Müşteri Deneyimi 
Takımı’ ve ‘En İyi PR Takımı’ kategorile-
rinde iki ödülün sahibi oldu.

Bu yıl ilk defa düzenlenen The Hammers Awar-
ds ödül töreni, 22 Eylül tarihinde online olarak 
gerçekleşti. Pazarlama ekiplerinin başarısının 
ölçüldüğü The Hammers Awards’da; pazarlama 
ve pazarlama iletişimi alanında şirketlerine veya 
sektöre değer kattığını düşünen tüm ekipler ka-
tıldı. 3 ana kategori etrafında şekillenen ve 45 
alt kategoriden oluşan The Hammers Awards; 
hem kanal bazlı, hem sektörel bazlı hem de özel 
kategori bazlı başvuruları kabul etti. Müşteri iliş-
kilerinde verimlilik sağlayabilmek adına müşteri 
ihtiyacını tespit eden ve bu doğrultuda gerekli 
teknolojileri kullanarak markasını öne çıkarmayı 
hedefleyen Multinet Up ekibi ‘’En İyi Müşteri De-
neyimi Takımı’’ ödülüne layık görülürken, mar-
kanın PR çalışmalarını yürüten ekip de ‘’En İyi PR 

Takımı’’ ödülünün sahibi oldu. ‘’Teknoloji, süreç 
yönetimi, insan kaynakları, çalışan memnuni-
yeti ve müşteri deneyimi bütüncül bir yaklaşım 
ile sistematize edilmeli.’’ stratejisiyle yola çıkan 
Multinet Up,  deneyimi odağına alarak İnsan 
Kaynakları, Müşteri Deneyimi, Yönetişim, Ürün 
ve Proje Yönetimi birimlerini “Müşteri Deneyimi 
Departmanı” altında topladı. Bunların yanı sıra 
kullandığı analitik CRM toolları ve yapay zeka 
uygulamaları ile müşterinin nabzını takip etti ve 
davranışsal analizler sayesinde müşterilerinin 
yaşam döngüsünü yönetebilen sistemler geliştir-
di. 

Yeni Projeleri Devreye Alacak

Geleceğe dönük CRM iyileştirmelerinde, makine 
öğrenimi ve yapay zekanın önemini vurgulayan 
Multinet Up ekibi, önümüzdeki dönemde müşteri 
cirosunu ve müşteri sadakatini artırmaya yönelik 
yeni projeleri devreye alacaklarını açıkladı. Mul-
tinet Up ayrıca, PR alanında geleneksel, dijital ve 
sosyal mecraları kapsayan pazarlamayı tamamla-
yan bütünsel iletişim çalışmalarıyla ‘’En İyi PR Ta-
kımı’’ ödülünü almaya hak kazandı. The Hammers 

Awards, pazarlama ve pazarla-
ma iletişimi alanında çalışma-
lar üreten şirketleri, bu alanda 
yapacakları yeni projeler ko-
nusunda teşvik edip başarıları-
nın belgelenmesini sağlamayı 
amaçlıyor. Başarı kriteri; ekiple-
rin yıl boyunca yapmış oldukları 
proje ve çalışmaların, bütçeden 
bağımsız olarak şirket hedefleri 
ile örtüşmesi ve sektöre örnek 
teşkil etmesi olarak belirleniyor. 
The Hammers Awards kaza-
nanlarına verilen ödül, başarıyı 
simgeleyen unsurların bir araya 
gelmesiyle oluşturulan özel bir 
tasarımdan oluşuyor.
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DESTEK, HİBE VE TEŞVİK BİLGİLERİ
TEK ÇATI ALTINDA

Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Mustafa 
Varank, devlet ta-
rafından verilen 

destek, hibe ve teşvikleri 
bir web sitesi ile tek çatı 
altında topladıklarını be-
lirterek, “Yatırımcılarımı-
zın işlerini kolaylaştıracak 
yeni bir uygulamayı daha 
hayata geçirdik.” ifadesini 
kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank yaptığı yazılı açık-
lamada, yatırım yapmak ve iş 
fikirlerini hayata geçirmek iste-
yenlere önemli bir kolaylık sağ-
landığını vurguladı. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına bağlı 26 
kalkınma ajansının, yatırımcıla-
rın yatırım öncesi, süreci ve son-
rası iş ve işlemlerini tek elden 
takip ettiğini vurgulayan Varank, 
“Ajanslarımız, yatırımcıların ih-
tiyaç duyduğu her konuda ve 
devlet destekleri hakkında ücret-
siz olarak danışmanlık hizmeti 
sunuyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. Varank, ülkeleri ticari 
iş süreçleri ve yatırım kolaylı-
ğı açısından kıyaslayan Dünya 
İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
Türkiye’nin, istikrarlı bir şekilde 
üst sıralara tırmandığına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: “Yatı-
rımcılarımızın işlerini kolaylaştı-
racak yeni bir uygulamayı daha 
hayata geçirdik. Devlet destek-
leri bilgilerini tek bir platformda 
toplayan ‘www.yatirimadestek.
gov.tr’ internet sitesi yayın faali-
yetine başladı. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızın 241 farklı des-
teğine tek tık’la ulaşabilirsiniz.”

Kolay Takip

Açıklamada verilen bilgilere göre, yatırımcılar, internet site-
sinde yer alan Teşvik Robotu’nu kullanarak, yatırım yapmayı 
düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi olurken yatırım 
teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm 
avantajları görebilecek. 81 ildeki kalkınma ajanslarına bağlı 
olarak faaliyetlerini yürüten Yatırım Destek Ofisleri (YDO), si-
tede bulunan “Soru-Cevap” kısmında yatırımcıların sorularını 
yanıtlayacak. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçir-
mek için yararlanabilecek tüm devlet destekleri ve yatırım bo-
yunca ihtiyaç duyulacak danışmanlık hizmetine kolayca erişim 
sağlanacak. Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için 
arama motorunda gelişmiş bir “akıllı algoritma” tekniği kulla-
nıldı, bu sayede sitedeki arama kutusuna destek programı adı, 
konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler 
listelenecek. Bakanlık, kendisine bağlı ajansların hafızası nite-
liğindeki rapor, politika belgesi ve analitik çalışmaları, “www.
kalkinmakutuphanesi.gov.tr” adresinde toplamıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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Büyük Başın Derdi Büyük Olur!
Siz siz olun, ticaret hayatınızdaki, 
emeğinizin, zamanınızın, yatırımınızın 
ve geleceğinizin “Marka”nızdan 
geçtiğini asla göz ardı etmeyin!.. 
Tescille koruyun, taklide karşı mutlaka 
tedbirinizi alın!

Geçtiğimiz yılın son çeyre-
ğinde, fikri hakların maddi 
değerinin nasıl yükseldiği-
ne tüm insanlık olarak şahit 
olduk. Yükseliş öyle bir hal 
aldı ki, bir fikir rekabette 
kazananı belirlerken, ino-
vasyon direkt olarak birçok 
işletmenin kaderi haline 
geldi. 

Hal böyle olunca, Fikri ve 
Sınai Mülkiyet Haklarına 
verilen önem arttı ve tüm 
iş yapış şekillerimiz değiş-
ti. Hem çağın iletişim çağı 
olması hem rekabetin her 
koşulda çok çetin geçmesi 
hem de fikri ve sınai mül-
kiyet haklarının öneminin 
herkesçe kabul edilmesi 
mesleğe ilk başladığımız 
yıllarda aklımıza gelmeyen 
ihtiyaçları doğurdu.
 
“Adidas” Oldu Size 
“AcIiclas”

Haksız rekabet, taklit mar-
ka, taklit ürün gibi keli-
meler yeni ticaret normal-
lerinde oldukça duymaya 
alıştığımız en büyük riskler 
haline geldi. Risklere karşı 
marka sahipleri ve biz da-
nışmanlar bir savaşın için-
de bulduk kendimizi. Bu 
savaşta tescilli markalar 
elbette her zaman kazanan 

taraf oldular ancak taklit 
edilme riski birçok işletme 
için kabus olmaktan çıkma-
dı. Özellikle karşı taraftaki 
marka da kendisini tescil 
ettirdiyse süreç hukuki bo-
yutlara taşındı ve uzadı. 
Tescil korumasından önce 
henüz taklit marka tescil 
sürecindeyken, deyim ye-
rinde savaş henüz başla-
mamışken alınacak önlem-
ler oldukça önem kazandı 
ve ihtiyaç haline geldi. 

Taklit riskiyle en çok bü-
yük markaların başı bela-
ya girdi. Taklit pazarının 
%90’nından fazlasının 
hakimi olan Çin’in üretim 
yelpazesini yıllar içinde ge-
nişledikçe rekabet arenası-
nın en güçlü markaları bir 
bir taklit girdabının içine 
düştü. Birçok marka mah-
kemelerin kapısını çaldı. 
Mallar toplatıldı, kararlar 
alındı, tazminat davaları 
açıldı vs. vs. üstelik davalı 
birçok marka tescilli mar-
kaydı. Durumlar daha da 
güçleşti.

Marka Takip Hizmeti 
Devreye Girdi!

İşler, ihtiyaçtan doğar diye 
bir söz vardır. Dolayısıyla 
riski daha başından kontrol 

altına alarak ihtiyacı karşı-
lamak ve vekili olduğumuz 
her markayı taklit edilme-
mesi için korumak bizim 
ana görevimizdi. Üstün 
Patent olarak bizler de öyle 
yaptık ve Marka Takip Hiz-
metimizi hayata geçirdik. 
Marka Takip Hizmetimizle, 
Türk Patent ve Marka Ku-
rumu Bültenleri’nde ya-
yınlanan her markayı yazı, 
şekil, logo, renk gibi birçok 
açıdan müvekkillerimiz için 
tarayarak, taklit markala-
rı tespit ettik ve hukuksal 
açıdan sorun yaratmadan 
önlemek için var gücümüz-
le çalıştık. Ve çalışmaya de-
vam ediyoruz. 

Değişen ticari koşullar bize 
de gösterdi ki, marka tescili 
ve tescil sürecinden sonraki 
marka takip işlemleri, her 
ne yaparsanız yapın ticari 
riskler sıralamasında yerini 
ilk sıraya taşıdı ve sırala-
mada da asla yerini değiş-
tireceğe benzemiyor.

Siz siz olun, ticaret haya-
tınızdaki, emeğinizin, za-
manınızın, yatırımınızın ve 
geleceğinizin “Marka”nız-
dan geçtiğini asla göz ardı 
etmeyin!.. Tescille koruyun, 
taklide karşı mutlaka tedbi-
rinizi alın!

Özlem Arslan Kart / Üstün Patent Kurucusu
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TÜSİAD Başkanı 
Kaslowski: Algı 
Yönetimi Yetmez 
Piyasayla Barışılmalı

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski

S
imone Kaslowski, Türkiye’nin 
bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da borcunu ödeyecek 
gücü bulunduğuna dikkat çeke-

rek, “Yeter ki bilimle inatlaşmayalım, 
güveni artıracak, öngörülebilir politi-
kalar uygulayalım” dedi.

Salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomi normal-
leşme ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Türk 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Sanayide 
toparlanma çok güçlü” diyerek tarif ettiği bu dö-
nemin ardından gelecek son çeyrekte yavaşlama 
beklediklerini kaydetti. Kaslowski, “Önümüzdeki 
yıl ise zorlu geçecek çünkü kredi aracı bu yıl faz-
lasıyla kullanıldı. Artık parasal ve mali genişle-
me ile büyümeye devam edemeyiz” şeklinde ko-
nuştu. Dünya’nın sorularını yanıtlayan TÜSİAD 
Başkanı Kaslowski, “Negatif reel faiz politikası-
na son verilmesi ve piyasayla barışılması, ülkeye 
tekrar yabancı sermayenin çekilmesi gerekiyor” 
dedi. Yeni dönemde Türkiye’nin dünya ile enteg-
re olması için de Kaslowski, “Avrupa değişiyor, 
AB Yeşil Mutabakatı bütün ihracat ve finansman 
süreçlerimizi etkileyecek. Tüm bunlar için bir yol 
haritası hazırlanması dış ilişkiler, çevre, enerji ve 
ekonomi politikalarının eşgüdümlü yönetilmesi 
gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ VE YENİLİKÇİLİK

Kaslowski’ye göre sağlam ve dayanıklı kalmanın 
başlıca şartı; esneklik ve hızın yanında nitelikli iş-
gücü ve yenilikçilik. Rekabetçi kur tartışmalarına 
da değinen Kaslowski, şunları söylüyor: “Son sal-
gın da çok net gösterdi ki ucuz olmanız da artık 
tedarik zincirlerinde yer almanız için yeterli değil. 
Bu eski düşüncelerden kurtulmak yeni dünyaya 
uyum sağlamak lazım.” 

Dünya genelinde oyunun kurallarının yeni-
den yazıldığı, önümüzdeki yüzyılı belirleye-
cek değişimler yaşanıyor. Türk iş dünyası-
nın pandemi sürecinden çıkarması gereken 
temel dersler neler olmalı? Önümüzdeki 
dönemde “sağlam”, “dayanıklı” kalmanın 
anahtarı nedir?

Güvenli liman olmadığı anlaşıldı. İkinci bir dal-
gaya ya da yeni pandemilere hazırlıklı olmak 
lazım. Çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenilir 
olması iş dünyası için öncelikli olmaya devam 
ediyor. İş yapma biçimlerimizde de dönüşüm var. 
Dijital alt yapıyı güçlendirici yatırımlar yapılıyor, 
online satış platformları, uzaktan çalışma önce-
likler arasında. Değişen talebe cevap verebilmek 
için daha çeşitli yelpazede ürün ve hizmet suna-
bilmek gerekiyor. Sağlam ve dayanıklı kalmanın 



17

FİNANS

başlıca şartları esneklik ve hızın yanında nitelikli 
işgücü ve yenilikçilik. Dijital dünyaya geçiş sal-
gınla beraber çok daha hızlandı. Dolayısıyla bu 
yetkinliklere sahip işgücüne büyük ihtiyaç var ve 
iş dünyası bu alanda eğitimlere daha fazla ağır-
lık vermeye başladı. Bu işgücüne uygun çalışma 
koşullarına uyumlu mevzuata ihtiyaç var. Sadece 
iş dünyasının değil devletlerin de bu uyum süre-
cini hızlı ve etkin yürütmesi gerekiyor.

SANAYİDE TOPARLANMA OLDUKÇA 
GÜÇLÜ

Ekonomide temel göstergeler, dip yaptığı 
nisan ve mayıs aylarının ardından yeniden 
yukarı yönlü seyir izliyor. Toparlanma işa-
retleri, kalıcı iyileşmeye işaret ediyor mu?

Talepte gerçekten güçlü bir yükseliş var. Sanayide 
toparlanma oldukça güçlü. İç talebi güçlendiren 
piyasaya fazlaca ve düşük faiz ile verilen kredi-
ler sürükledi. Negatif reel faiz özellikle dayanıklı 
mal tüketimini ve konut satışlarını tetikledi. Şim-
di yükselen faizlerle iç talebin biraz daha yataya 
doğru geçeceği bir döneme giriyoruz. Son çey-
rekte ekonomideki toparlanmanın yavaşlaması-
nı bekliyoruz. Önümüzdeki yıl ise zorlu geçecek 

çünkü kredi aracı bu yıl fazlasıyla kullanıldı. Artık 
parasal ve mali genişleme ile büyümeye devam 
edemeyiz.

GÜVEN PROBLEMİ VAR, KRİZLE 
MÜCADELEDE HEP GÜNÜ 
KURTARMAYA ODAKLANDIK

Reel kur endeksi tarihi dip seviyelerinde. 
Buna rağmen, döviz kurlarındaki çıkış dur-
durulamıyor. Kurdaki hızlı tırmanış, “spe-
külatif atak”lardan mı kaynaklanıyor? Size 
göre dövizdeki artış, bunca müdahaleye 
rağmen neden durdurulamıyor?

Güven problemi var. Krizle mücadelede hep 
günü kurtarmaya odaklandık, uzun vadeli istik-
rarı tehlikeye attık. Artık insanlarda kur yeniden 
artacak algısı yerleşti. Çünkü her yükselişte dü-
şecek TL’ye güvenilmesi gerektiği belirtiliyor ama 
bir süre sonra yine sürdürülebilir politikalar uy-
gulanmadığı için tekrar yukarı çıkıyor. Kuru sa-
bitlemeye çalışınca hem önemli miktarda rezerv 
kaybettik hem de kur yine yükselince vatandaşın 
güveni sarsıldı. Net rezervlerimizin büyük kıs-
mının bankalardan swap ile alınan borçlardan 
oluşması da güveni olumsuz etkiliyor. Ama bu 
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konuda da öngörülebilir politikalar uygulanırsa 
güveni ve piyasada dengeyi sağlarız.

KURU SABİT TUTMAK İÇİN YAPILAN 
MÜDAHALEDEN VAZGEÇİLMESİNİ 
OLUMLU BULUYORUZ

Merkez Bankası’nın kur atağı sonrasında 
aldığı kararlar sanayicileri nasıl etkiliyor?

Kriz sırasında verilen fazla likiditenin mutlaka 
zamanı geldiğinde geri çekilmesi gerektiğini ba-
şından beri söylemiştik. Zamanı geldi ve Merkez 
Bankası şimdi bunu yapıyor. Daha net bir söylem 
ve öngörülebilir bir faiz politikasıyla yapılmasını 
tercih ederiz. Şu anda faizler üzerinde önemli bir 
belirsizlik var. Faizlerin yükseldiği malum ama 
nerede duracak, ne kadar sürede nasıl artırıla-
cak hiçbir yönlendirme verilmiş değil piyasaya. 
Ama genel olarak kuru sabit tutmak için yapılan 
müdahaleden vazgeçilmesini olumlu buluyoruz. 
Bundan sonra da müdahaleler umarız en aza 
iner.

TL’nin reel değeri, 2010 yılından aşağı yön-
lü seyir izliyor. Buna rağmen, ihracat artışı 
TL’nin daha değerli olduğu 2010 öncesi dö-

nemlere göre daha az. Kur rekabetçi sevi-
yede mi? Döviz kuru-ihracat ilişkisi bitti mi?
Rekabet artık kur ile olacak bir iş değil. Rekabet 
kalite ve verimlilikle olur. Bunun için eğitimli iş-
gücüne ve teknolojiye ihtiyacınız var. Rekabetçi 
olmanın kısa ve kolay bir yolu yok. Reform ya-
pacaksınız, inovasyon yapacaksınız, bunlar için 
gereken alt yapınızı sürekli iyileştireceksiniz. 
Dediğiniz gibi reel kur tarihi düşük seviyelerde 
ama dünya artık aynı dünya değil, düşük kur ih-
racat patlaması yaratmıyor. Kurdaki istikrarsızlık 
yatırım iştahını azaltıyor, hammadde ve aramalı 
maliyetlerini artıyor. İçeride de enflasyon artıp TL 
maliyetlerini artırıyor. Son salgın da çok net gös-
terdi ki ucuz olmanız da artık tedarik zincirlerin-
de yer almanız için yeterli değil. Bu eski düşünce-
lerden kurtulmak yeni dünyaya uyum sağlamak 
lazım.

PİYASAYLA BARIŞILMASI, ÜLKEYE 
TEKRAR YABANCI SERMAYENİN 
ÇEKİLMESİ GEREK

“Algı yönetimi-ekonomi yönetimi” ilişkisin-
de hassas noktalar olarak neleri sayabilir-
siniz?

Ekonomi her kesimin günlük hayatında fazlasıyla 
hissettiği bir gerçeklik. Algıyı iyi yönetmek gü-
ven sağlamak için çok önemli ancak buna iyi bir 
ekonomi yönetimi eşlik etmezse güveni daha da 
fazla yıpratacaktır. Algılar eninde sonunda ger-
çeklerle örtüşmek zorunda. Dolayısıyla sadece 
algı yönetimi ile ekonomik başarı olamaz. Öte 
yandan ekonomide yapılanların net ve güven ve-
rici bir şekilde anlatılabilmesi politikaların başa-
rısı için gerekli.

Sanayicinin gözünden ekonomi yönetiminin 
acil ve öncelikli gündemi nedir? Neler ol-
malıdır?

Salgın nedeniyle getirilen pek çok düzenleme 
var. Geldiğimiz noktada iş dünyasıyla yeniden 
bir değerlendirme yapılmalı. Ekonomiye genel 
olarak likidite verilmeye devam edilemez ama 
hala belli noktalarda desteklere ihtiyaç var. 
Önce bunlar tespit edilmeli. Artık ihtiyaç duyul-
mayan piyasa ekonomisine aykırı düzenlemeler 
kaldırılmalı. Salgınla beraber yaşamak zorunda 
olduğumuz bu dönemde büyümeyi nasıl sağla-
yacağız, istihdamı nasıl artıracağız; bunları tar-
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tışmalıyız. Sanayide yüksek teknolo-
jili ve katma değerli üretime yönelik 
stratejilere ağırlık verilmeli. Bunun 
uygulamaya geçmesi de araştır-
ma-geliştirmeyi ve inovasyonu ne 
kadar ivmelendirdiğinizle doğrudan 
ilgili. Negatif reel faiz politikasına 
son verilmesi ve piyasayla barışıl-
ması, ülkeye tekrar yabancı serma-
yenin çekilmesi gerekiyor. Dış poli-
tikada da bu nedenle yeniden bazı 
stratejileri değerlendirme ihtiyacı 
var. Yeni dönemde dünya ile nasıl 
entegre olacağız? Avrupa değişiyor, 
AB Yeşil Mutabakatı bütün ihracat 
ve finansman süreçlerimizi etkile-
yecek. Tüm bunlar için bir yol hari-
tası hazırlanması dış ilişkiler, çevre, 
enerji ve ekonomi politikalarının eşgüdümlü yö-
netilmesi gerekiyor.
 

TEKNOLOJİ NE KADAR GEREKLİYSE 
KORUMACI POLİTİKALAR DA O 
KADAR TEHLİKELİ

Son dönemde, ‘Hammadde milliyetçiliği’ ve 
‘Tekno-milliyetçilik’ öne çıkıyor. Ülkeler ko-
ruma duvarları örme çabasında. Türkiye bu 
konjonktürde nasıl davranmalı?

Enerji arz güvenliği açısından kaynak çeşitliliği 
kritiktir. Bu çerçevede Karadeniz’deki gelişmeler 
özellikle dışa bağımlılığı azaltıcı nitelikte oldu-
ğunda yaratılan değer çok daha güçlüdür. Ancak 
sadece doğal kaynaklar sayesinde ekonomik kal-
kınmayı başarmak mümkün değildir. Günümüz 
dünyasında değer yaratılan alanlar teknoloji ve 
inovasyondur. Bu kaynaklara sahip olmayan pek 
çok ülkenin doğru stratejiler uygulandığında cid-
di bir kalkınma başarısı gösterebildiğini biliyoruz. 
Doğal kaynaklardan elde edilen gelirler doğru 
alanlara yönlendirilirse, verimliliği artıracak şe-
kilde kullanılırsa elbette ekonomimize önemli bir 
katkıda bulanacaktır ama tek başına ekonomiyi 
dönüştürmesi mümkün değil. İthal ikamesinin de 
günümüzde değer yaratmadığı bilinen bir ger-
çek. Yeni ve inovatif teknolojilere yönelmek ne 
kadar gerekliyse rekabeti engelleyen korumacı 
politikalardan da aynı derecede kaçınmalıyız.

DOĞU AKDENİZ’DE DİPLOMATİK 

ARAÇLARI SEFERBER EDEN POLİTİKA, 
ELİMİZİ GÜÇLENDİRİR

Türkiye’nin yeni enerji kaynakları bulmak 
için yaptığı girişimleri ve özellikle Doğu Ak-
deniz’deki gerilimi nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin savunduğu politika 
alanlarında uluslararası hukuk temelinde, dip-
lomatik araçları da seferber eden bir dış politi-
kanın yürütülmesi elimizi güçlendirecektir. Zira 
doğalgaz aramaları ile alevlenen gelişmelerin 
kaynağında uzun yıllardır çözülemeyen Kıbrıs 
gibi çok taraflı ve uluslararası hukuk açısından 
belirsizlikler barındıran sorunların da rol oynadı-
ğını görüyoruz. Diplomatik, jeopolitik, ekonomik 
ve kültürel alandaki yumuşak gücümüzü ön pla-
na koyan bir strateji sorunun çözülmesine kat-
kı verecektir. Gerek AB’nin gerek Türkiye’nin ve 
bölge ülkelerinin sorunların kaynağını doğru tes-
pit edip bunlara yönelik diplomatik ve hukuk il-
keleri çerçevesinde çözüm üretmesi büyük önem 
taşımakta. Aynı süreçte Türkiye’nin müzakere 
gücünü kuvvetlendirecek bir diğer unsurun ise 
demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusun-
da hareket etmek olduğunu unutmamalıyız. Dış 
politikanın iç politika dinamiklerinden olumlu et-
kilenebileceği en kritik unsur bu olacaktır.

BORÇLARIMIZI ÖDERİZ YETER Kİ 
BİLİMLE İNATLAŞMAYALIM

Dış borç hala çok yüksek. Türkiye ekonomisi 
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son üç yıldır büyüyemiyor. Büyüme temposu çok 
düştü. Dolayısıyla sürekli borç ödüyoruz. Son iki 
yıldır reel kesimde önemli oranda yaklaşık 60 
milyar dolarlık açık pozisyon kapatıldı. Kurdaki 
artışın kontrol altına alınması borcun çevrilebil-
mesi için önemli. Bunun için de önce enflasyonu 
kontrol altına almak gerekiyor. İktisat bilimi ile 
uyumlu politikalar yapmalıyız. Rezervlerimizde-
ki erimenin durdurulması lazım. Yoksa temerrüt 
riskine ilişkin algı çok olumsuz etkilenir. CDS’ler-
deki yükseliş de bunu yansıtıyor. Türkiye bugüne 
kadar borçlarını hep geri ödedi, bundan sonra 
da ödeyecek gücü var, yeter ki bilimle inatlaşma-
yalım, güveni artıracak öngörülebilir politikalar 
uygulayalım.

GB, DİJİTAL EKONOMİ VE YEŞİL 
MUTABAKATI DAHİL EDECEK 
ŞEKİLDE GÜNCEL HALE GETİRİLMELİ

Türkiye küresel tedarik zincirlerinde yer 

alan bir ülke. Dünyadaki yıkıcı süreci, “ya-
pıcı” hale getirebilir mi?

Tedarik zincirlerinin genel olarak Batı’ya, Avru-
pa’da ise yakın çevresine kayması hedefleniyor. 
Coğrafi konumun yanında istikrarlı ekonomiye 
ve nitelikli işgücüne sahip olmak, hukukun üs-
tünlüğünü önceliklendiren demokratik bir ülke 
olarak müşterek değerlerde buluşmak artık çok 
daha önemli. İklim değişikliği, temiz ve yenilene-
bilir enerji, döngüsel ekonomi gibi yeni değerler 
de önümüzdeki dönemde uluslararası ticarete 
yön verecek önemli birer kriter olacak. Gümrük 
Birliği’nin (GB) dijital ekonomi ve Yeşil Mutaba-
katı dahil edecek şekilde güncellenmesi öncelikli 
gündem maddemiz olmalı. Bu bağlamda AB-Tür-
kiye ekonomik ortaklığının geliştirilmesi için önü-
müzde yeni bir fırsat var. Türkiye kural temelli bir 
düzeni, demokrasiyi, hukuk devletini, ifade öz-
gürlüğünü, dış politikada diplomasiyi önceleyen 
bir tutum ile içinden geçtiğimiz bu yıkıcı süreci 
yapıcı bir sürece dönüştürebilir.
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BİN 400 KOBİ MÜHENDİSLİK DESTEĞİ İLE KORUNACAK

T
üm Avrupa’da yaygın olan ve 
Postmodern Teknik Toptancılık 
olarak adlandırılan sistem ile KO-
Bİ’ler büyük hacimli işleri alarak 
işlerini büyütme fırsatı yakalıyor.

Ekonominin temel taşı olarak kabul edilen KOBİ’le-
re ürün ve malzemenin yanı sıra mühendislik, satış, 
pazarlama ve teknik eğitim desteği sunduklarını be-
lirten ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koor-
dinatörü İlgin Eray, Postmodern Teknik Toptancılık 
olarak tanımladıkları bu sistem ile 1.400’e yakın 
firmaya bu zorlu dönemde büyük ölçekli işleri ya-
pabilme fırsatı yarattıklarını belirtti. “Bizim yolumuz 
başka” anlayışından hareket ettiklerini ve olaya sa-
dece ticari olarak yaklaşmadıklarını dile getiren İlgin 
Eray, “ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi olarak kla-
sik toptancılık anlayışını değiştiriyoruz. Türkiye ge-
neline yayılmış bin 400’e yakın bayimize doğalgaz 
ekipmanları, güneş enerjisi sistemleri ve ısı pompası 
gibi teknik alt yapı gerektiren ürün gruplarını sunu-
yoruz. Bununla birlikte tüm bayilerimize ürünler ve 
uygulamalar hakkında eğitimler veriyoruz. Hepsine 
pazarlama desteği sağlıyoruz. En önemlisi de on-
lara tam teşekküllü mühendislik desteği sunuyoruz. 
Böylece bayilerimiz de müşterilerine daha kapsamlı 
hizmet sunarak büyük hacimli işlere imza atabiliyor 
ve cirolarını yükseltebiliyorlar.” ifadelerini kullandı. 

KOBİ’LERİ GÜÇLENDİRİYORUZ ONLAR 
DA İŞ HACMİNİ ARTIRIYOR
Postmodern Teknik Toptancılık sistemiyle bayilerin 
ürünler ve sektör hakkında eğitilerek geleceğin tek-
nolojilerine ve sürdürülebilir iş modeline hazırlandı-
ğını söyleyen İlgin Eray, KOBİ’lerin ayakta kalması 
için bu dönüşümün şart olduğunun altını çizdi. Eray, 
“Bayilerimizi sadece ürün satan bir firma olmaktan 

çıkarıp onları mühendislik 
hizmetleri sunan şirketlere 
eviriyoruz.  Mühendislik ve 
pazarlama desteği eksikli-
ği sebebiyle sadece belirli 
konular üzerinde faaliyet-
lerini sürdürmek zorunda 
kalan KOBİ’leri güçlendiri-
yoruz. Ayrıca hepsini ortak 
bir yazılımda topluyoruz. 
Bu yazılım ile anlık olarak 
istedikleri ürün hakkında 
teknik bilgiye ulaşabiliyor-
lar. Dijitalleşme süreçlerini 
de başarılı bir şekilde ta-
mamlıyorlar. Böylece kendi 
geleceklerini de garanti al-
tına almış oluyorlar.” ifade-
lerini kullandı.

 ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü 
İlgin Eray
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ENDÜSTRİDEKİ  DEĞİŞİM
Uğur DOĞAN/Elektrik-Elektronik Mühendisi

Endüstri kelimesi TDK’ya göre sanayi 
anlamını taşır. Yakın bir zaman önce 
Endüstri 4.0 konuşulurken bir anda 
Endüstri 5.0 konuşulmaya başlandı.

Dünyamız o kadar hızlı gelişiyor ve 
değişiyor ki bunu her alanda gör-
mek mümkün. Endüstri alanında 
da bu durum kendini gösteriyor. 
Yakın bir zaman önce Endüstri 4.0 
konuşulurken bir anda Endüstri 5.0 
konuşulmaya başlandı. Peki, En-
düstride bahsetmiş olduğumuz bu 
rakamlar neyi ifade etmektedir? 
Bizler ülke olarak şu anda hangi 
noktada bulunmaktayız? Dünya bu 
kadar hızlı değişirken Üniversite-
lerde hatta liselerde bunlarla ilgili 
eğitimler verilmekte mi? Bu soru-
ların cevaplarını gelin hep beraber 
cevaplamaya çalışalım.

Endüstri kelimesi TDK’ya göre sana-
yi anlamını taşır. Endüstri, insanla-
rın ihtiyaçlarını karşılamak için ham 
maddeleri işlemek ve sonucunda 
hâlihazırda kullanılan ve kullanı-
labilecek eşyalara ve maddelere 
dönüştüren tüm iş ve işlemleri kap-
sar. Ham maddeden tüketime hazır 
hale getirme işlemlerinin tümü en-
düstrinin kapsamına girmektedir.

ENDÜSTRİ 1.0

Birinci sanayi devrimi 1700’ün son-
ları 1800’lü yılların başlarında su 
ve buhar gücüyle çalışan Makinele-
rin kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. 
Bu gelişme ile beden gücü yerine 
makine gücü kullanıldı. Gündelik 
yaşam oldukça kolaylaştı ve yaşam 
kalitesi artış gösterdi. Makinelerin, 

üretimi kolaylaştırmasıyla üretilen 
ürün sayısında büyük bir artış göz-
lemlendi. Büyük endüstriyel tesisler 
kurulmaya başlandı.

ENDÜSTRİ 2.0

İkinci sanayi devrimi 1800’lü yılların 
sonu 1900’lü yılların başında elekt-
riğin icadı ve onun birlikte gelişen 
seri üretimle ortaya çıkmıştır. Özel-
likle seri üretim otomotiv sektörün-
de başlamıştır. Henry Ford ilk kur-
duğu seri bir şekilde imalat yapan 
seri bandıyla otomobiller üretilme-
ye başlanmış. 
Bu günümüzde-
ki Endüstri 2.0 
olarak anılmak-
ta olup halen 
üretimin temel 
yapı taşını oluş-
turmaktadır.

ENDÜSTRİ 
3.0

Üçüncü sanayi 
devrimi 1900’lü 
yılların ortala-
rında üretim 
süreçlerinin di-
jitalleştirilme-
si, otomasyon 
s i s temler in in 
kurulması ile 
gerçekleşen dö-

nemedir.  Otomasyon, temel olarak 
mekanik, hidrolik, pnömatik, elekt-
rik, elektronik ve bilgisayar gibi 
farklı cihazların ve arayüzlerin bir 
araya gelmesiyle ortaya çıkan bir 
kavram olmuş. Bu devrimi devrim 
yapan da bu anlamda ortaya çıkan 
PLC sistemleridir. 

ENDÜSTRİ 4.0

Endüstri 4.0 kavramı Alman Hükü-
meti tarafından desteklenen ve ilk 
kez 2011 yılında Hannover Fuar’ın-
da adı duyulmuştur. Endüstri 4.0 ile 
insanoğlunun yaptığı çoğu işin artık 
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teknoloji ile geliştirilen yapay zekâ-
lar tarafından yapılması olarak ifa-
de edilebilir. İçinde bulunduğumuz 
bu çağa “Nesnelerin İnterneti” adı 
da verilmektedir. Endüstri 4.0 ile; 
sistemi izlemek kolaylaşacak, Ve-
rimlilik artacak, Maliyetler önemli 
ölçüde azaltılacak ve Sistem daha 
fazla çevre dostu olacaktır. Belirli 
meslekler ölecek daha farklı mes-
lekler oluşacaktır.

ENDÜSTRİ 5.0

Toplum 5.0 ifadesi ilk kez Ocak 
2016’da Japon hükümeti Bilim, 
Teknoloji ve İnovasyon Konseyi’nde 
Bakanlar Kurulu tarafından “Beşinci 
Bilim ve Teknoloji Temel Planı”nda 
kullanıldı. Toplum 5.0, siber alan 
ve fiziksel alanın (gerçek toplumun) 
yüksek seviyede entegre olduğu 
“süper akıllı toplum” olarak tanım-
lanmaktadır. Japonya başbakanı 
Shinzo Abe, bu yeni kavramı “Tek-
noloji, toplumlar tarafından bir teh-
dit olarak değil, bir yardımcı olarak 
algılanmalı” görüşüyle temellendir-
diklerini ifade etti.

Endüstri 5.0’da, endüstride, çev-
rede veya vücudumuzda bulunan 
sensörlerden toplanan veriler siber 
alanda, yapay zeka ile analiz edi-
lir. Analiz sonuçları çeşitli şekillerde 
fiziksel alanda insanlara iletilir. İn-
sanlar, nesneler ve sistemlerin hep-
si sanal alanda birbirine bağlıdır ve 

yapay zeka ile insanların yetenek-
lerini aşan optimal sonuçlar fiziksel 
alana geri beslenir. Endüstri 5.0 ile 
insanlık daha az çalışıp daha faz-
la kendisine zaman ayırabilecektir. 
Hasta olmadan vücuttaki sensörler 
yardımıyla önceden uyarılacağız.

Ülkemizdeki endüstri tesisleri, En-
düstri 4.0 ile ilgili yatırımlar yap-
maya başladı fakat yatırım yapan 
firmaların sayısı oldukça az seviye-
lerde. Ülkemizdeki bir çok Endüstri 
tesisimiz Endüstri 2.0 ve Endüstri 
3.0 seviyelerinde. Ülke olarak 4. 
Sanayi devrimini kaçırmamamız ge-
rekli. Endüstriyel firmaların büyüye-
bilmeleri için bir an önce ENDÜSTRİ 

4.0 a adım atmaları gerekmektedir. 
Bu konuda yetkili Bakanlıkların, 
Odaların ve Üniversitelerin bera-
ber hareket etmesi gerekmektedir. 
Ülke olarak Endüstri 5.0-Toplum 
5.0 için çalışmalar yapmamız ge-
rekmekte. Bu konularla ilgili dersler 
Üniversitelerde zorunlu kılınma-
sı gerekmekte ve dersleri verecek 
olan akademik kadronun da bu 
konularda çok iyi eğitilmesi gerek-
mektedir. Hatta bu çalışmalar Mes-
lek liselerinden itibaren verilmelidir. 
Ne yazık ki ülkemiz halen bu bilince 
sahip değil umarım bir an önce bu 
bilincin farkında olur ve çalışmaya 
başlarız.

Uğur Doğan
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Bilindiği gibi; 28/7/2020 tarihli ve 
31199 sayılı Resmi Gazete ‘de yayım-
lanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sa-
yılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 
26’ncı madde eklenmiş, anılan madde 
ile; 1/7/2020 tarihinden önce kısa ça-
lışma başvurusunda bulunmuş olan özel 
sektör işyerlerinde Kısa Çalışma Ödene-
ği’nden (KÇÖ) yararlanan sigortalılar ile 
Nakdi Ücret Desteği (NÜD) yararlandı-
rılan sigortalılar; işyerinde haftalık nor-
mal çalışma sürelerine dönmeleri duru-
munda, 31/12/2020 tarihini geçmemek 
üzere KÇÖ ve NÜD sona erdiği tarihi 
takip eden aydan itibaren üç ay sürey-
le, 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi 
uyarınca belirlenen prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta-
lı ve işveren hissesi primlerinin tamamı 
tutarında ve KÇÖ ve NÜD aldıkları aylık 
ortalama gün sayısını geçmemek üzere 
her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na ödeyecekleri tüm primler-

den mahsup edilmek suretiyle işverene 
prim desteği sağlanacak ve destek tutarı 
fondan karşılanacaktır.

KOBİ’lerin ve İşletmelerin 
Bilmesi Gerekenler

Söz konusu desteğin uygulamasının 
nasıl olacağı ve karşılaşılabilecek farklı 
durumlardaki soru işaretlerini gidermek 
üzere 27/08/2020 tarih ve 2020/35 
sayılı SGK Genelgesi yayımlanmış olup, 
konuya açıklık getirilmiştir. Buna göre; 
Prim Desteğinden Yararlanma Süresi: 
Destek uygulaması 01/08/2020 tari-
hinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girdiğinden, Mayıs ayında normal ça-
lışmaya dönen sigortalılar için sadece 
2020/8. ayda destekten yararlanılabile-
cektir. Haziran ayında normal çalışmaya 
dönen sigortalılar için ise 2020/8. ve 9. 
aylarda destekten yararlanılabilecek-
tir. Diğer taraftan normal çalışmaya 8. 
ayda dönen sigortalılar için destekten 
2020/9-10-11. aylarda yararlanılabile-
cektir.

Aylık Ortalama Gün Sayısının Hesap-
lanması: Kısa çalışma ödeneği aylık 
ortalama gün sayısı, Kısa Çalışma Öde-
neği Ödeme Gün Sayısının 30 gün ile 
çarpımı sonucu elde edilen tutarın Kısa 
Çalışma Süresi Gün Sayısına oranı ile 
elde edilecektir. Örnek: 1/4/2020-
30/5/2020 tarih aralığında Nisan ayın-
da 20 gün Mayıs ayında da 20 gün 
ödeme yapılan bir sigortalı için Kısa Ça-
lışma Süresi Gün Sayısı 53 (30/5/2020-
1/4/2020-7+1), Kısa Çalışma Ödeneği 
Ödeme Gün Sayısı 40 (20+20) ve Kısa 
Çalışma Ödeneği Aylık Ortalama Gün 

Sayısı da 23 (40*30/53) olarak hesap-
lanır. Söz konusu sigortalı için bitiş tari-
hi olarak da 30 Mayıs 2020 tarihi esas 
alınır.

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak 
Prim Desteği Tutarı: 5510 sayılı Kanu-
nun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen 
prime esas kazanç alt sınırı (asgari üc-
ret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve 
işveren hissesi primlerinin tamamı tuta-
rında destek sağlanacaktır. Örnek: Des-
tek kapsamına giren sigortalının 2020/
Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için destek-
ten yararlanacağı, ilgili aylarda kısa ça-
lışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün 
sayısının 20 olduğu ve bu aylarda prim 
ödeme gün sayısının 30, prime esas ka-
zancının da 3.000,00 TL olduğu varsa-
yıldığında;  Her ay için; 3.000,00 * % 
37,5 = 1.125 TL destek öncesi işveren-
ce ödenmesi gereken sigorta primi ve 
işsizlik sigortası primi tutarı, 20* 98,10= 
1.962 * % 37,5=735,75 TL destekten 
yararlanılacaktır. Bu durumda, destek 
sonrası işveren tarafından ödenmesi 
gereken prim tutarı; 1.125-735,75 = 
389,25 TL olacaktır. Destekten yararla-
nan işverenler, bu teşvikten yararlanı-
lan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı 
Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan 
diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve 
desteklerden yararlanamayacaklardır. 
Bu nedenle yararlanılan başka bir teş-
vik varsa eğer hangisinin daha avantajlı 
olacağının kontrol edilmesini öneririm. 
Prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, 
gelir ve kurumlar vergisi uygulamaların-
da gelir, gider veya maliyet unsuru ola-
rak dikkate alınamayacaktır.

MAKALE

Normal Çalışmaya Dönen KOBİ’lere 
SGK Prim Desteği Uygulaması

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğini Sonlandırıp 
Normal Çalışmaya Dönen İşverenlere SGK Prim Desteği 

Uygulaması hakkında bilmemiz gerekenler…

Çiğdem ÜSTGÜL/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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‘KEÇİ SÜTÜ KOKAR’ ALGISINA SON 
VERDİKLERİNİ İFADE EDEN BALTA-
LI GIDA KURUCUSU FUNDA ÖZER 
BALTALI, PANDEMİ SÜRECİNDE YER-
Lİ ÜRETİMİN ÖNEMİNİN ARTTIĞINI 
VURGULUYOR. BALTALI, EN BÜYÜK 
SIKINTININ KAYITDIŞI OLDUĞUNU 
SÖYLEYEREK BALTALI GIDA OLARAK 
SAĞLIK VE HİJYEN KOŞULLARININ 
ÇALIŞMA PRAMİDİNİN EN BAŞINDA 
GELDİĞİNİN ALTINI ÖZENLE ÇİZİ-
YOR.

Günümüzde ‘en temel ve kritik’ değerlerin ba-
şında gıda geliyor. Gıdada hemen hepimizin en 
temel kriteri sağlık kurallarına uygunluk. Baltalı 
Gıda, tam da bu noktada devreye girerek doğal 
ve sağlıklı ürünleri müşterilerine sunuyor. Konu-
yu Baltalı Gıda Kurucusu Funda Özer Baltalı ile 
değerlendirdik.

“KEÇİ SÜTÜ KOKAR” ALGISINA SON 
VERDİK

Baltalı Gıda’yı okuyucularımıza tanıtır mısı-
nız?

İzmir Seferihisar-Düzce Köyü’ndeki işletmemiz-
de keçi çiftliğimiz ve sadece keçi sütü işleyen bir 
mandıramız var. Toplam 110 dönüm arazi içeri-
sinde 2000 zeytin ağacı olan çiftliğimizde, yerli 
ırkın ıslahıyla kendi üretimimiz olan “hastalıktan 
ari” sertifikalı keçilerimiz süt üretiyor. Çiftliği-
miz, kendini işine adamış çalışanları ve yüksek 
teknolojinin kullanımı ile her gün fark yaratıyor.  
Mandıramız ve çiftliğimiz de aynı arazinin içinde. 
Türk ve Fransız makina ekipmanlarının kullanıl-
dığı mandıramızda hijyen kurallarına en üst sevi-
yede dikkat edilerek; geleneksel üretim yöntem-
lerinden asla vazgeçmeden, %100 keçi sütünden 
ve her gün yenileri ilave olan pek çok özel lezzet 
üretiyoruz. Üstelik “keçi sütü kokar” algısına son 
vermiş olmanın da gururunu yaşıyoruz. Mandıra-
mızda her gün, bu gururla ve anne duyarlılığı ile 
üretim yapıyoruz. 

SAĞLIKLI, GÜVENİLİR TÜKETİCİ 
ODAKLI ÜRETİMLER   

Ne tür ürünleriniz var, ürünlerinizde öne çı-
kan özellikler nelerdir?

Baltalı Gıda olarak, doğal yöntemlerle bakıp 
beslediğimiz keçilerimizin olduğu çiftliğimizden 
ve günlük olarak Antalya’dan Balikesir’e kadar 
geniş bir coğrafyada bulunan sözleşmeli keçi 
çiftliklerimizden elde ettiğimiz keçi sütlerimizle 
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Baltalı Gıda ‘Keçi Sütü Kokar’ Algısını Yıktı

Funda Özer Baltalı



26

RÖPORTAJ

mandıramızda   %100 keçi sütünden hiçbir katkı 
ve koruyucu içermeden geleneksel yöntemlerle 
üretim yapıyoruz. Ürün yelpazemizde tamamı % 
100 keçi sütünden günlük pastörize keçi sütü, 
kefir, uzun ömürlü uht süt,  keçi peyniri,  kaşar 
peyniri, geleneksel Fransız peyniri olan büş, lor, 
labneh, tulum,  tereyağı ve süzme yoğurt bulun-
maktadır.

Firma olarak hedef, yatırım ve stratejileri-
niz nelerdir? 
Yakın hedeflerimiz Türkiye’de keçi çiftliklerinin 
artması ve var olanların da devam etmelerini 
sağlamak. Böylece keçi sütünden ürünlerin daha 
fazla sayıda tüketiciye ulaşmasını sağlamaktır. 
Hem insana hem makinaya sürekli olarak yatırım 
yaparak tüketicilerimize ürünlerimizi en sağlıklı 
şekliyle ulaştırmaya çalışıyoruz. Olmazsa olma-
zımız sağlıklı, güvenilir tüketici odaklı üretimdir. 

TARIM HAYVANCILIK VE ÜRETİMİN 
ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Corona döneminde işlerinizde ne gibi deği-
şimler yaşandı?

Yaşanan bu corona krizi yerli üretime çok daha 
fazla önem verilmesi gerektiğini ve küçük, orta 
boy işletmelerin (KOBİ) krizlerle daha kolay baş 
edebildiklerini bir kez daha göstermiştir. Bütün 
zorluk ve yaşadığımız sıkıntıları unutarak değerli 

ve önemli bir şey ürettiğimizi hissediyoruz. Ko-
ronavirüs sektörümüzü şu ana kadar etkilemedi. 
Bugünlerde bir kez daha yerli üretimin önemini 
vurguluyoruz. Ambalaj gibi ithalata bağlı mal-
zeme kullanan tedarikçilerimizden ne şimdi ne 
de yasakların ilk başladığı dönemde olumsuz bir 
bilgi almadık. Türkiye’de bir kez daha tarım hay-
vancılık ve üretimin önemi ortaya çıkmıştır. Bazı 
ülkelerde boş raflar, mağaza önünde kuyruk gö-
rüntüleri varken Türkiye’de üreticiler sayesinde 
her şey sakin ilerledi. Biz de Baltalı Gıda olarak 
tedarik sürecimizde herhangi bir tedarik sorunu 
yaşamadık ve yaşamıyoruz. Biz ambalaj malze-
melerimizde stoklu çalıştığımız için herhangi bir 
sorun yaşamadık. İyi şeyler yapıyoruz. Kendimize 
güvenmeli ve umutla geleceğe bakmalıyız. Hiç-
bir şey geri döndürülemez değildir insan haya-
tından başka…

TÜRKİYE’DE TARIM HAYVANCILIK 
VE GENELİNDE ÜRETİMDEN 
UZAKLAŞILDI

Özellikle gıda fiyatları ülkemizde çok yük-
sek. Tarım ve hayvancılığa çok uygun bir yer 
olan Türkiye’de fiyatların bu denli yüksek 
olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genel olarak Türkiye’de tarım hayvancılık ve ge-
nelinde üretimden uzaklaşıldı. Fiyatların yüksek 
olması başta azalan üretimle birlikte hammadde 

bizlerin özelinde 
çiğ süt fiyatların-
daki artış ve diğer 
girdilerde dövize 
ve enflasyona bağlı 
artıştan kaynak-
lanmaktadır. Keçi 
sütünde Türkiye, 
bugün sayılı ülke-
lerden biri olabilir. 
Ülke ekonomisine 
çok ciddi bir katkı-
da bulunabilir. Keçi 
yetiştiriciliğinde ve 
keçi çiftlikleriyle il-
gili doğru bilinen 
yanlışlar var.  Ba-



27

RÖPORTAJ

kanlık tarafından bir çalışma grubu oluşturulma-
sı lazım. Bizi dinleyecek ve sorunlara çözüm ge-
tirecek, sektörü duyacak birilerinin olması lazım.  
Sektörün önünün açılabilmesi için keçi sütü ve 
keçi çiftlikleri özelinde bu sektöre özel çözümler 
üretilmesi gerekiyor. Keçi sütüne dünyanın her 
ülkesinden ve Türkiye’den çok talep var. Ama 
maalesef biz iç pazardaki talebi bile karşılaya-
madığımız için ihracat yapma lüksümüz yok. 
Türkiye’de tüketiciyi mağdur edemeyiz. Keçi ve 
inek sütü arasında çok büyük bir fark var. İnek 
sütünde arz fazlası var talep az. Keçi sütünde ise 
talep çok fazla ama arzda sıkıntı var. Keçi çift-
liklerinin çok artmaması nedeniyle hep bir sıkın-
tı yaşıyoruz. Zincir mağazalar bizim gibi kayıtlı, 
resmi üretim yapan işletmeler için olmazsa ol-
mazlarımız. Diğer taraftan kayıt dışılık, merdiven 
altı üretim ve bunların farklı şekilde pazara ulaş-
tırılarak bizlere alternatif olması gibi bir takım 
sıkıntılar yaşanmakta. Döviz kurlarının etkilerini 
ise henüz görmeye başlamadık. Kurlardaki deği-
şiklikler, önce hammaddelere etki edecek sonra 
da süt ve süt ürünlerimizin hepsinin maliyetine 
etki edecek. 1 ay içerisinde etki edeceğini düşü-
nüyorum. Yaptığımız hesaplara göre, maliyetleri-
miz yüzde 36 artacak gibi görünüyor. Nasıl çaba 

göstermeliyiz, nasıl önlem almalıyız biz bunların 
planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Kur artışları 
birçok maliyetimizi olumsuz olarak etkileyecek. 
Üretici olarak bizi üzen kısmı da raflardaki ürün 
fiyatlarımız değiştiğinde tüketici tepkisiyle bizler 
karşı karşıya kalacağız. 

TÜKETİCİLERİMİZ SON DERECE 
BİLİNÇLİ

Tüketiciler ürünlere sizce kalite odaklı mı, fiyat 
eksenli mi yaklaşıyorlar?
Tüketicilerimiz son derece bilinçli. Doğru kalite 
doğru fiyat eksenli yaklaşıyorlar. Bizim tüketici 
profilimiz Türkiye genelinde olsa sektörler so-
runların çoğunu tüketici doğrultusunda çözerler 
veya çözmek zorunda kalırlar. 

Gıda ürünlerinde doğru bildiğimiz yanlışlar 
var mıdır?

Gıda ürünlerinde en büyük yanlış pazardan 
kontrolsüz üreticilerden alınan ürünlerin paket-
li kayıtlı üreticilere göre daha sağlıklı olduğunu 
düşünmektir. Bozulan ürünün kötü üretim oldu-
ğuna inanmak ta bir başka yanlıştır.

EN BÜYÜK SIKINTI KAYIT DIŞI ÜRETİM

Süt ve süt ürünlerinin önündeki en büyük sıkıntı kayıt dışı üretim. Süt ve süt ürünleri 
alırken mutlaka üretim izni olan kayıtlı bir işletme tarafından üretilmiş olan tercih 
edilmelidir. Türkiye’de birçok sektörde olduğu gibi kayıt dışı üretimler tehlike saç-
maktadır. Süt gibi dikkatle üretilmesi sağlık nedeniyle çok önemli olan bir gıda, kayıt 
dışı merdiven altı üretimlerle tehlike saçmaktadır. En iyi durumda “içinde süt yanında 
neler vardır antibiyotik vb. içermekte midir” gibi soruların cevapları kayıtsız işletmeler 
tarafından üretilen ürünlerde cevaplanamaz. Son dönemlerde anlaşılmaz bir şekilde 
öne çıkarılmaya çalışılan doğal köy üretimi gibi net olmayan kavramların arkasına 
sığınmış kayıt dışılık maalesef pandemi dönemi ile daha da çok sağlıklı beslenmeye 
önem veren tüketicileri yanıltmaktadır. Yerli üreticileri kayıtlı ve merdiven altı olarak 
iki gruba ayırmak lazım. Kayıtlı üretici olmak birçok maliyeti de beraberinde geti-
rir. Bunun dışında devlet denetimleri sadece kayıtlı üreticiler için mümkün olabiliyor. 
Oysa halk sağlığı açısından kayıtlı ambalajlı süt ve süt ürünleri tüketilmesi çok önem-
lidir. Kayıtlı üreticiler olan bizlerin, devletin olumlu, yapıcı ve destekleyen tavrına mo-
ral motivasyon açısından ihtiyacımız vardır. Devletimizin bu konuda desteğiniz bek-
liyoruz.  Devletin moral desteğiyle kayıtlı üreticilerin, her geçen gün büyüyüp, daha 
çok üreterek, toplum için daha yararlı işler üreteceğine inanıyorum.
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Kurlarda yaşanan dalgalan-
ma ve pandeminin oluştur-
duğu belirsizlik, yatırım işta-
hını negatif yönlü etkilerken 
TİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Fatih Varlık, makine imalat 
sektöründe yaşanan daral-
manın yüzde 30 olduğunu 
ifade etti. Varlık, “Dünyada 
makine sektöründeki daral-
maya rağmen uzun vadeli 
ödeme kolaylıkları ve düşük 
faizli krediler, yatırım yap-
mak isteyenleri destekliyor. 
Yüksek teknolojiye yönelik 
teşviklerin artması ve uzun 

vadeli, düşük fa-
izli finansman çö-
zümleri; sanayici-
mizin yeni makine 
ve ekipmana yatı-
rım iştahını artıra-
caktır” dedi.
 
Takım Tezgahları Sa-
nayici ve İş İnsanları 
Derneği (TİAD) Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Fatih Varlık, havacılık, 
savunma, otomotiv, 
beyaz eşya, kalıpçılık 
gibi taşıyıcı sektörler 
üzerinden ülke ekono-
misine değer bazında 
21 milyar dolar katkı 
sunduklarını; ancak 
kendi iş kolları başta 
olmak üzere, makine 
tarafında Haziran dö-
nemiyle birlikte tekrar 
hareketlenen yatırım-
ların, kur dalgalan-
malarının yarattığı be-
lirsizlikle,  durağana 
döndüğünü söyledi.

Daha Rekabetçi Üretim İçin Yeni 
Teknolojilerden Uzak Kalma-
mamız Gerek

Varlık, konuya ilişkin olarak şun-
ları kaydetti: “İmalat olan her sek-
törde takım tezgahlarını görmek 
mümkün. Otomotiv, savunma ve 
havacılık, kalıp, beyaz eşya, medi-
kal başta olmak üzere tüm imalat 
süreçlerinde, takım tezgahları veya 
takım tezgahları tarafından üre-
tilmiş makinalar kullanılır. Takım 
tezgahları dediğimiz teknolojile-
rin kullanım için yaş ortalamasının 
8-10 yıl olması gerekirken, Türki-
ye’de kullanım süresinin 20-25 yıla 
kadar çıktığını görmekteyiz. Benzer 

tablo makine sektörünün bütün alt 
kırılımlarında dereceleri farklı ol-
makla birlikte yaşanmaktadır. Daha 
rekabetçi üretim için yeni teknolo-
jilerden uzak kalmamamız gerekir. 
Fabrikalarda pandemi etkisiyle oto-
masyon çözümlerindeki ihtiyaçlar 
büyüdü ve bu sürece en hızlı adapte 
olacak makinalar da yüksek tekno-
lojili takım tezgahlarıdır. Haziran ile 
birlikte sadece bizde değil maki-
ne sektörünün tamamında yatırım 
anlamında sevindirici gelişmeler 
yaşandı; ancak etkisi kısa sürdü. 
Dövizdeki dalgalanmalar ve kurla-
rın yüksekliği, pandemi sürecinde 
gümrüklerde yaşanan sıkıntılar ve 
termin sürelerinin uzunluğu, İla-
ve Gümrük Vergisi, finansman çö-
zümlerinin yetersizliği, yüksek faiz 
oranları ve teşviklerin üreticiler için 
yeterli olmayışı yeni makine yatırı-
mının önündeki başlıca engellerdir. 
Türk sanayi üreticileri; bütün bu sı-
kıntılı koşullara rağmen, katma de-
ğerli ürün üretmekte direniyor. Öte 
yandan Avrupa ülkeleri, dünyada 
makine sektöründeki daralmaya 
rağmen uzun vadeli ödeme kolay-
lıkları ve düşük faizli kredilerle ya-
tırım yapmak isteyenleri destekliyor. 
Yüksek teknolojiye yönelik teşvikle-
rin artması ve uzun vadeli, düşük 
faizli finansman çözümleri; sanayi-
cimizin yeni makine ve ekipmana 
yatırım iştahını artıracaktır.” 

HABER

Yatırım İştahını Azaltan Kur ve Pandemi Belirsizliği İçin 
Çözüm Önerisi: Düşük Faizli Finansman Çözümleri 
Yeni Makine Ve Ekipmana Yatırımı Artırabilir

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık
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Türk Prysmian Kablo, Dünyanın Çevresini Bir Tur 
Dönecek Uzunlukta Solar Kablo Tedarik Etti

Küresel iklim değişikliğinin 
etkileri ve sunduğu maliyet 
avantajı ile güneş ve rüzgar 
enerjisi son yıllarda yükselen 
trendi ile yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında önem-
li bir rol oynuyor. Türk kablo 
sektörünün öncü firması Türk 
Prysmian Kablo, Türkiye’nin 
mega yenilenebilir enerji pro-
jelerine de ürettiği yeni nesil 
kablolarla enerji sağlamayı 
sürdürüyor. Önemli projeler 
için bugüne dek tedarik edi-
len 30 milyon metreden fazla 
solar kablo ile yaklaşık 9 mil-
yon hanenin aylık elektrik ih-
tiyacı karşılanabiliyor.

Giderek artan enerji ihtiyacı kar-
şısında, dünya büyük bir hızla, 
rüzgar ve güneş enerjisi kaynak-
lı yenilenebilir ve sürdürülebilir 
enerjiye yöneliyor. Bu ihtiyaca özel 
olarak ürettiği enerji kablolarıyla 
yanıt veren Türk Prysmian Kablo, 
yenilenebilir enerji endüstrisin-
deki işletmelere ve yatırımcılara; 
maliyeti düşüren, dayanıklı ve 
yüksek performansa sahip enerji 
çözümleri sağlıyor. Güneş enerji-
si projelerini solar, alçak gerilim, 
orta gerilim, fiber optik ve data 

k a b l o l a r ı y l a ; 
bir diğer yeni-
lenebilir enerji 
kaynağı rüzgar 
enerjisi projele-
rini ise hem özel 
dizayn edilmiş 
kule içlerinde 
kullanılan kab-
lolar hem de alt-
yapı kabloları ile 
destekleyen Türk 
Prysmian Kab-
lo ülkemizdeki 
önemli projele-
rin kablo teda-
rikçisi.

“Ürünlerimiz 
ve çözümlerimiz, sürdürülebi-
lir enerjiye geçişin anahtarı”

Dünya genelinde yaklaşık 20 se-
neden bu yana fotovoltaik kablo 
üreterek, 1,5 milyar metreden 
fazla satış gerçekleştiren ve hem 
dünyada hem de Türkiye’de öncü 
projelerin tedarikçisi konumunda 
olan Prysmian Group’un Türkiye 
operasyonu Türk Prysmian Kablo 
CEO’su Cinzia Farisè yenilene-
bilir endüstride büyük projelerin 
çözüm ortağı olduklarını belir-

terek, “Hem inovasyon hem de 
sürdürülebilirlik konularındaki 
taahhüdümüz altında, “Türkiye’yi 
Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu-
muzla ürettiğimiz çözümlerimizi 
sektörümüzün tüm paydaşları-
na sunuyoruz. Sahip olduğumuz 
sertifikasyonlarla ve gerçek saha 
şartlarında test edilen ürünleri-
miz ve tecrübemizle, solar enerji 
açısından çok önemli bir potansi-
yele sahip Türkiye’de, Türk kablo 
sektöründe farklılaşıyor; sektöre 
standartlar doğrultusunda yeni-
likçi çözümler sunuyoruz.” dedi. 

Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè

Solar Kablo Tedariği 30 Milyon Metreyi Geçti

Prysmian Group güneş ve rüzgar enerjisi çözümlerinin kullanım sonrası performanslarının ra-
kiplerine göre bir adım öne çıktığını hatırlatan Cinzia Farisè, “Bugüne dek güneş enerjisi proje-
leri için tedarik ettiğimiz solar kablo miktarı   30 milyon metreyi geçti. Yani neredeyse dünyanın 
çevresini bir tur dönecek uzunlukta kablo tedarik ettik. Bu da yaklaşık 9 milyon hanenin 1 aylık 
elektrik ihtiyacı demek. Giderek yükselen trend rüzgar enerjisinde de öncü tedarikçilerdeniz. 
Bugüne dek ülkemizin önemli rüzgar enerjisi projeleri için tedarik ettiğimiz kablo miktarı 4,5 
milyon hanenin 1 aylık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Evrene karşı sorumluluk bilincimizle, sürdü-
rülebilirlik bakış açımız doğrulusunda, her zaman hem dünyanın hem de işletmelerin yararına 
olacak yenilenebilir endüstri ortağı projeler sunmayı amaçlıyor; endüstrimize inovatif çalışma-
larla katkıda bulunuyoruz.” dedi.
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KOBİ’lerin Digital Çözümü 11Sight’ten Geçiyor

11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gü-
müş, “11Sight olarak 5 yıldır en iyi yaptı-
ğımız iş olan görüntülü görüşme üzerine 
yoğunlaştık ve bu sektörde başarımızı ka-
nıtladık. Hizmet verdiğimiz 5000’in üze-
rinde kullanıcı ve alanının en iyisi olan 
markalar da bu savımızı doğrular nitelik-
te” diyor.

11Sight en kısa tanımıyla bir ‘tek-tıkla başlatılabilen 
görüntülü görüşme’ çözümü. Web sitelerine, mobil uy-
gulamalara eklenecek butonlar veya diğer iletişim ka-
nallarında paylaşılan linklerle tüm cihazlardan arama 
başlatılabiliyor. Arayacak müşteri herhangi bir uygula-

ma indirmiyor, üyelik açmıyor. Arama yapmadan önce 
doldurdukları formda bilgilerini veriyorlar ve bu bilgiler 
panelde tutuluyor. Böylece daha sonra da ulaşılabili-
yor. Paylaşılan hiçbir bilgi üçüncü partilere iletilmiyor. 
Platformdaki tüm görüşmeler uçtan uca şifreleme yön-
temiyle korunuyor. Görüşmelerin verimliliğini ve kalite-
sini artırmak için sunulan araçlarla da çok yönlü ve gü-
venli hizmet sağlanmış oluyor. Sorularımızı yanıtlayan 
11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş’e teşekkür 
ederiz. 

HİZMET VERDİĞİMİZ ŞİRKETLERDE SEKTÖR 
FARK ETMİYOR

11Sight, hangi alanlarda çalışmalar yapıyor? 

11Sight olarak 5 yıldır en iyi yaptığımız iş olan görün-
tülü görüşme üzerine yoğunlaştık ve bu sektörde başa-
rımızı kanıtladık. Hizmet verdiğimiz 5000’in üzerinde 
kullanıcı ve alanının en iyisi olan markalar da bu sa-
vımızı doğrular nitelikte. Hizmet verdiğimiz şirketlerde 
sektör fark etmiyor. Şu anda en fazla müşterimiz oto-
motiv sektöründe. Ayrıca perakende, finans, eğitim, 
sağlık, emlak ve sigortacılık sektörlerinden ve Teknik 
servis hizmeti sunan şirketlerden de müşterilerimiz bu-
lunuyor.

KOBİ’LERİN DİJİTALLEŞME SÜREÇLERİNDE 
BÜYÜK BİR ADIM ATMALARINI SAĞLIYORUZ

KOBİ’lere yönelik ne tür çözüm önerileri ve hiz-
metler veriyorsunuz? 

KOBİ’ler özellikle bu dönemde satış süreçlerini ko-
laylaştırmalı ve müşteri hizmetlerini iyileştirmeli. Ar-
tık dijitalleşemeyen şirketler ne yazık ki tarihte yerini 
alıyor. Biz KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinde büyük 
bir adım atmalarını sağlıyoruz. Görüntülü, sesli veya 
yazılı konuşmanın yanında arama kaydı, iletişim form-
ları, arama sonu anketleri ve performans metrikleriyle 
KOBİ’lerin satış sırası ve sonrasında hizmet kaliteleri-
ni arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Arama içerisinde 
paylaşılan dosyalar, ekran görüntüleri ve mesajları 
daha sonra panelden takip edilebiliyor ve o dosyayla 
ilgili gelişmeler not edilebiliyor. Hatta şirketler buradan 

11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş
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gelen verileri kendi CRM’lerine kayıt ederek takibi daha 
da kolaylaştırabiliyorlar.

GÜVENLİK VE PROFESYONELLİK EN 
ÖNEMLİ FARKIMIZDIR

Rakiplerinizden hangi yönleriniz ile ayrılıyorsu-
nuz? Tercih edilmenizdeki sebepler nelerdir? 

Sistemimizin en önemli 2 farkı güvenliği ve profesyo-
nelliğidir. Çözümümüz uçtan uca şifreleme yöntemiyle 
korunmaktadır. Aranan cihaz ne olursa olsun güven-
likten asla ödün verilmez. Piyasada bilgi güvenliğini 
sağlayamadığı için önemli veri sızıntılarına yol açan 
uygulama örnekleri bulunuyor. 11Sight kullanan müş-
terilerin hiçbir güvenlik endişesi duymasına gerek yok. 
Profesyonellik kısmına gelecek olursak, günlük haya-
tımızda yakınlarımızla sohbet etmek için kullandığımız 
uygulamaları kurumsal amaçlarla kullanmak profes-
yonelliğe aykırı düşüyor. Yanlışlıkla yapılan aramaları, 
gönderilen mesajları düşününce ayrı bir platformun 
gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bizim platfor-
mumuz da hem sunduğu özellikler, hem fiyat hem de 
ekiple iletişim konularında rakiplerinin önüne geçiyor. 

Müşterilerinize hangi katma değerleri sunuyorsu-
nuz?

Biz müşterilerimize, kendi müşterileriyle ihtiyaç duyduk-
ları anda güvenli ve kolay iletişim sağlıyoruz. Perfor-
mans metriklerini kullanarak arama sürelerini, arama 
kalitelerini ve cevaplanma oranlarını takip etmelerini 
sağlıyoruz. Müşterilerimizi en çok memnun eden hiz-
metimiz, sağladığımız müşteri hizmeti. Her bir şirket 
için oluşturduğumuz özel kanallarla destek ihtiyaçlarını 
anında karşılıyoruz. 

MALİYET AVANTAJI SAĞLIYORUZ

Hedefleriniz ve yatırımlarınızdan bahseder misi-
niz?

Bugüne kadar toplamda 2 milyon doların üzerinde ya-
tırım aldık. İlk hedefimiz öncü sektörlerimiz olan Oto-
motiv, Emlak, Finans ve Sağlık alanında görüntülü gö-
rüşme hizmeti veren, güvenilen bir marka olmaktır. Bu 
sektörlerin markalarıyla birlikte çalışarak başarı hika-
yeleri yazmak istiyoruz. Otomotiv sektöründe web site-
sinden gelen satışları 2 katına çıkarmayı başardık. Bu 
başarıyı Emlak, Finans, Eğitim gibi sektörlerde de ya-
kalamayı hedefliyoruz. Sağladığımız maliyet avantajını 

daha fazla firmaya göstererek onları da ileri taşımak 
istiyoruz. Seyahatleri azalttığımız için karbon salınımı-
nı azaltarak çevreye faydalı bir iş yapıyoruz. Bu yüzden 
ne kadar geniş bir kitleye hitap edersek, dünyamıza 
o kadar faydalı olabiliriz. Mevcut durumdan kaynaklı 
bize oluşan talebin rüzgarını arkamıza alıp gerek şirket 
değeri anlamında gerekse müşteri sayımız anlamında 
hızlı büyümemizi devam ettirmek istiyoruz. Şu anda 5 
ülkede hizmet veren bir girişimiz, bu yıl minimum 2 ül-
keye daha açılmak istiyoruz. 

Pandemi sürecinde ne gibi çalışmalar yaptınız, 
pandemi çalışmalarınızı nasıl etkiledi?

Ekip tarafından bakacak olursak; dünyanın birçok böl-
gesine yayılmış geniş bir ekibiz. Her ülkede pandeminin 
gidişatı ve alınan önlemler farklılık gösterse de, biz ku-
ruluşumuzdan beri uzaktan çalışmaya alışmıştık. Bizim 
için en büyük endişe, arkadaşlarımızdan birinin hasta-
lığa yakalanması oldu. Müşterilerimize gelince, bu dö-
nemde müşterileriyle yüz yüze görüşemeyen veya ma-
ğazasını kapatmak zorunda kalan farklı sektörlerden 
şirketler, mağazalarını müşterilerinin evlerine taşıyarak 
çözüm sağladılar. Pandemi süresince otomotivde Mer-
cedes ve Hyundai, perakendede Vitra ve Kale, emlakta 
Nef City82 ile çalışmaya başladık. Hala görüşmelere 
devam ettiğimiz farklı projeler de var. Bazı müşterile-
rimiz görüntülü görüşmeyi kendi müşterilerine hizmet 
olarak sunmak, bazıları da tamamen görüntülü görüş-
me üzerine kurulu çözümler yaratmak istiyor. Pandemi 
döneminde görüntülü görüşme ile iş yapmak için he-
pimiz alıştırma yaptık, artık bu bir yenilik olmaktan öte 
ihtiyaç haline geldi.

EN ÇOK OTOMOTİV, EMLAK VE 
PERAKENDE SEKTÖRLERİNDEYİZ

Görüntülü görüşmelerden en çok faydayı 
hangi sektör sağlıyor?

11Sight’ın en çok müşterisi otomotiv, emlak ve 
perakende sektörlerinde bulunuyor. Ancak müş-
terilerimizi sektörlerine göre değil ihtiyaçlarına 
göre sınıflandırmak daha doğru olacaktır. Bu du-
rumda fiziksel mağaza, ofis ve showroom’larından 
eskisi kadar verim alamayan ziyaretçileri azalan 
işletmeler diyebiliriz. Diğer kitlelerimizi de müşteri 
hizmetleri kalitesini ileri taşımak isteyen ve şirket 
içi birebir iletişimlerini daha güvenli ve profesyo-
nel bir ortamda geliştirmek isteyen şirketler olarak 
belirleyebiliriz.
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ELA Quality Resort Belek KOBİ’lere Özel Çözümler Üretiyor
“Otellerin iktisadi anlamda 
katma değer yaratıp güçlü 
bir mali tabloya sahip olma-
ları gerekiyor. Turizm mev-
simsel olarak artan, aza-
lan bir sektör. Firmalarımız 
ne kadar güçlü olursa hem 
sektör hem de ülke ekono-
misi o kadar güçlü olur. Ye-
şil yıldızlı oteller yaratmak, 
bunların sayısını artırmamız 
gerekiyor” diyen ELA Qua-
lity Resort Genel Müdür Yar-
dımcısı Emre Tatar; “”Türki-
ye turizm sektörü bundan 10 
sene öncekinden çok farklı. 
Kendimizi çok geliştirdik, 
sadece deniz kum güneş 
konseptinden kurtuluyor ve 
ülkemizin tüm potansiyelini 
göstermeye başladık. Bunu 
sürdürülebilirlikle destek-
lemek ve ülkemizin turizm 
mirasını korumak için de 
çalışmamız gerekiyor” ifa-
de ediyor.

ELA Quality Resort Belek; 2007 yı-
lında Türk misafirperverliği ve gele-
neklerini, doğunun gizemli dünyası 

ve batının bakış açısıyla buluştura-
rak, geçmişin ihtişamını, günümü-
zün modern zarafetiyle sentezleyen 
bir anlayış ile kapılarını açtı. Hizmet 
vermeye başladığı günden bugü-
ne A+ misafir profiline hitap eden 
Ela Quality Resort Belek’in, hizmet 
kalitesi ve misafir memnuniyeti al-
dığı ödüllerle tescilledi. Akdeniz’in 
turkuaz mavisi ile doğanın eşsiz ye-
şilinin buluşma noktası Ela Quality 
Resort Belek, 110.000 m2’lik alan 
üzerine kuruldu. 583 oda ve 1200 
yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. 
Otel, genel alanlarında kullanılan 
birçok objenin sanatsal ve işlevsel 
olarak kendi başına bir hikâyesi 
bulunuyor. Ab-ı Lâl restoranın kapı-
sına yerleştirilen tarihi kapısından, 
Lobby’de asılı cam üfleme sanatı ile 
yapılan 3 tonluk avizeye kadar hat-
ta Güney Amerika’dan Ela için özel 
getirtilen fosillerin bile başlıbaşına 
bir hikayesi var.

STANDARTLARIN ÖTESİNDE 
HİZMET SUNUYORUZ

Ela Quality Resort’u muadillerin-
den ayıran özellikleri nelerdir?

ELA Quality Resort Belek; sekiz ayrı 
toplantı salonundan oluşan Kongre 
Merkezi’nin yanı sıra Avrupa SPA 
Birliği onaylı SPA&Wellness Merke-
zi ve dünya mutfaklarından seçe-
nekler sunan restoranları ile büyük 
çaplı organizasyonlara ve en seçkin 
misafirlere ev sahipliği yapacak ka-
pasitededir. 2015 Kasım ayında, 
Antalya’da düzenlenen G-20 Li-
derler Zirvesi kapsamında İngilte-
re, Kanada ve İtalya başbakanları 
ve heyetleri, Ela Quality Resort’u 
tercih ederek Özak GYO’nun ulus-
lararası standartlardaki hizmet far-
kını deneyimlemişlerdir. Genişlikleri 
35-45 metre arasında değişen 388 
standart odanın yanı sıra farklı ihti-
yaçlara yönelik süit seçenekleri bu-
lunan oteldeki müstakil bir alanda 
bulunan Göl Evleri ve Villalar, Türk 
otelcilik sistemine yeni bir bakış açı-

ELA Quality Resort Genel Müdür 
Yardımcısı Emre Tatar
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sı getirmektedir. Uluslararası Avru-
pa denetleme firması olan Bureau 
Veritas’dan güvenli turizm sertifika-
sı alarak tüm hizmetlerimizi daha 
yüksek kalite standartlarıyla devam 
ettiriyoruz.

AİLE KONSEPTİNDE LİDERİZ 

Ela Quality Resort, müşterilerine 
hangi katma değerleri sunu-
yor? Tatilciler neden Ela Quality 
Resort’u tercih etmeli?

Türkiye’nin güçlü aile-çocuk kon-
septli oteli olarak, sektörde bu ko-
numlandırmasıyla öncülük eden Ela 
Quality Resort’un çocuklara özel 
geliştirdiği iç mimarisi ve etkinlik-
leri, dünyanın birçok ülkesinden 
gelen misafirlerin ortak beğenisiyle 
karşılanmaktadır. Aile konseptin-
de lider ve öncü kabul edilen ve 
bu alanda ödüle tescillenen oteli-
mizde; çocukların kaybolmaması 
için farklı renkte boyanmış odalar, 
otelle özdeşleşmiş ayı Teddy sem-
bolü, kapalı devre TV sistemiyle ço-
cukları uzaktan izleme olanağı gibi 
her ayrıntı, aile bireylerinin huzur, 
konfor ve mutluluğu için düşünül-
müştür. Sürdürülebilirlik politikası 

sayesinde misafirlerine yeşille iç içe 
dinlenme imkânı sunan otelde 270 
metrelik özel kum plajı, 1.100 m2 
iskele alanı ve 6.630 m2 açık havuz 
alanının yanında beş adet su kay-
dırağı, 210 m2 kapalı havuz ve ka-
palı çocuk havuzu bulunmaktadır. 
Özak GYO’nun sürekli geliştirdiği 
sıra dışı fikirlerle Ela Quality Resort, 
misafirlerine beklentilerinin ötesin-
de, farklı ve keyifli bir tatil deneyimi 
yaşatmaktadır. 

KOBİ’LERE ÖZEL ÇÖZÜMLER 
ÜRETİYOR

KOBİ’lere yönelik ne gibi me-
sajlar vermek istersiniz? 

Otelimiz firmaların sene sonu top-
lantıları için gerekli tüm özelliklere 
sahip. Özellikle lansman veya hem 
motivasyon hem dinlenme hem de 
konferans amaçlı etkinlik format-
ları için farklı çözüm önerilerimiz 
mevcut. Bölünebilen salonlarımız 
sayesinde aynı anda birden farklı 
konsept çalışabiliyoruz. Özellikle 
pandemi nedeniyle insanların iş-
lerinden, birbirlerinden ayrı kalan 
küçük ve orta ölçekli firmaların bu 
tarz etkinliklere talepleri olduğunu 

görüyoruz. 

Türkiye turizm sektöründeki ye-
riniz ve öneminizi anlatır mısı-
nız? Markalaşma anlamında 
ülkemizdeki resortları nasıl gö-
rüyorsunuz?

Ela Quality Resort olarak bulundu-
ğumuz konum ve çocuk dostu otel 
anlayışımız bizi ayrıştırıyor. 13 se-
nelik birikimimizin bize kattığı know 
how ve alt yapı hem hizmet hem de 
pazarlama anlamında bir adım öne 
çıkmamızı sağlıyor. Çocuk dostu 
otel olmamızın yanı sıra gastrono-
mi ve sağlık turizmine de verdiğimiz 
önem ve kaliteli hizmet anlayışımız 
ile farklı kitlelere ulaşabiliyoruz. 
Rakip ülkelere baktığımız zaman 
hem tesislerimiz hem hizmet kali-
temiz hem de doğal güzelliklerimiz 
açısından önde olmamıza rağmen 
pazarlamada biraz geri kalıyorduk 
fakat son yıllarda hem dijital pazar-
lama hem de dizilerin ülke imajına 
olan etkisi bu farkı kapatmamızı 
sağladı. Pandemi döneminde rakip 
ülkeler kapılarını kapatırken iyi yö-
netilen süreç de ülkemizin imajına 
çok olumlu bir etki yaptı.
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GÜNSAN ELEKTRİK, GEP CLUB UYGULAMASIYLA 
KOBİ’LERE TAM DESTEK SAĞLIYOR

Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan 
Çapan, KOBİ’lere GEP Club uygulamasıyla tam 
destek, hep destek sunduklarını ifade ediyor.

Günsan, 1982 yılında anahtar priz ve 
elektrik aksesuarları imalatı yapmak 
üzere kuruluyor. Günsan, yenilikçi 
ürün yelpazesiyle elektrik sektöründe 

öncü şirketlerden biri. Firmanın 17 bin parçalık 
ürün portföyü var. Sorularımızı yanıtlayan Gün-
san Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, 
“Ürünlerimizi değişen ihtiyaç ve taleplere göre 

şekillendiriyor ve çeşitlendiriyoruz. Geniş ürün 
portföyümüzü distribütörlerimiz ve bayilerimiz 
aracılığı ile hem ülke içine hem de dünyada 
50’den fazla ülkeye ulaştırıyoruz” dedi.

HERKES İÇİN KULLANIMI KOLAY, 
YENİLİKÇİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİYOR

Rakiplerinizden sizi ayıran özellikler nelerdir, 
çalışmalarınızda nelere dikkat ediyorsunuz, 
tercih edilmenizdeki nedenler nelerdir?

Yenilikçi anahtar-priz ürün yelpazemizle sektö-
rümüzde öncü şirketlerden biriyiz. İhtiyaç ve ta-
lepler her geçen gün değişiyor. Ürünlerin işlev-
selliklerinin yanı sıra tasarımları, özgünlükleri de 
artık daha fazla ön plana çıkıyor. Günsan Elektrik 
olarak biz de ürünlerimizi bu ihtiyaç ve taleplere 
göre şekillendiriyor ve çeşitlendiriyoruz. Pazarın 
geleneksel yapısını değiştiren, kişiselleştirilebilir, 
farklı yaşam alanlarında herkes için kullanımı 
kolay, güvenli ve estetik elektrik ürünleri üretiyo-
ruz. Ar-Ge çalışmalarına sektörün üzerinde pay 
ayırıyoruz. Ar-Ge birimimizle hedef pazarlara 
odaklı ürünler de tasarlıyoruz. Özellikle Ortado-
ğu ve Afrika ülkelerini hedef alarak geliştirdiği-
miz yeni İngiliz tipi anahtar priz serisi ve yeni seri 
şalt ürünlerimizi bu pazarlarla buluşturduk. Son 
yıllarda farklı yaşam alanlarında herkes için kul-
lanımı kolay, güvenli, estetik ve yenilikçi elektrik 
ürünleri geliştirmeye ve üretmeye odaklandık.

CİROMUZUN YÜZDE 40’INI 
İHRACATTAN KARŞILIYORUZ

Yatırımlarınız ve hedeflerinizden bahseder 
misiniz? 

Üretimimiz aralıksız devam ediyor. Ciromuzun 

Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan
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yüzde 40’ını ihracattan karşılıyoruz. Yeni pazar-
lar için yüksek teknolojiye uyumlu, özgün ve ki-
şiselleştirilmiş ürünler ön plana çıkıyor. Üzerinde 
çalıştığımız yeni ürün gruplarımızla ihracat yap-
tığımız ülke sayısını 50’den 70’e çıkarmayı ve 
yeni pazarlara açılarak dünya pazarındaki yeri-
mizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca e-ticaret 
kanallarımıza daha fazla ağırlık vererek, daha 
geniş bir ürün gamı sunmaya devam edeceğiz. 
İnovasyon, teknoloji ve Ar-Ge günümüzde farklı-
laşmayı sağlayan en önemli unsur. Günsan ola-
rak bu alanlara sektörümüzün üzerinde yatırım 
yapmaya devam edeceğiz.

KOBİ’LERİN FAYDALANACAĞI 
PLATFORM  

KOBİ’lere yönelik ne gibi çözüm önerileriniz 
var, bahseder misiniz?

Çok kısa bir süre önce sektörümüzde değer zin-
cirinin son halkası olan elektrikçilere yönelik GEP 
Club uygulamasını hayata geçirdik. Uzun za-
mandır üzerinde titizlikle çalıştığımız GEP Club, 
hızla dijitalleşen dünyada iş ortaklarımızla iletişi-
mimizi ve etkileşimimizi artıracağımız, dijitalleş-
menin olanaklarından hep beraber faydalanabi-
leceğimiz bir platform olarak hizmet veriyor. GEP 
Club üyesi olan ve sisteme dahil olan elektrik-
çilerimiz sadece Günsan ürünlerine dair alışve-
rişlerini fırsata dönüştürmekle kalmıyor, online 
eğitimlerimize katılarak, zengin içerikli montaj 
ve teknik bilgi videolarını izleyerek de mesleki 

bilgilerini güçlendirme fırsatı yakalıyorlar. Ayrıca 
puan kazanmaya da devam ediyorlar. E-öğreni-
min bu platformda özellikle önemli bir yeri var 
çünkü sektörde bunca yıla dayanan tecrübemizi 
ve deneyimimizi iş ortaklarımızla paylaşmak is-
tiyoruz. Bugüne dek Türkiye’nin dört bir yanın-
da düzenlediğimiz seminerlerimizle elektrikçi iş 
ortaklarımızla bir araya geldik, hem ürünlerimizi 
tanıttık hem de karşılıklı bilgi alışverişinde bu-
lunduk. Bu tecrübemizi dijital platforma da ak-
tararak, desteğimizi sunmayı hedefliyoruz. Lans-
manını henüz kısa bir zaman önce yapmamıza 
rağmen şimdiden Türkiye genelinde çok olumlu 
geri bildirimler aldık ve beklentimizin üzerinde 
üyelik sayısına ulaştık. Hedefimiz 3 yıl içinde Tür-
kiye’deki elektrikçilerin en az yarısına, ilerleyen 
süreçte ise tamamına ulaşmak ve aramızdaki iş 
birliğini artırarak, elektrikçilerimizin iş süreçleri-
ne katkı sağlamak olacak. Ayrıca, bayi ve alt ba-
yilerimize kolaylık sağlayacak yeni uygulamamız 
Sanal POS ile kredi kartı ile ödeme avantajının 
yanı sıra hem zaman tasarrufu sağlayarak hem 
de fiziki eforu en aza indiriyoruz. Ödemelerin 
kredi kartı ile web üzerinden yapılabilmesini sağ-
layan online uygulamamız sayesinde farklı ban-
kalardan POS ve Sanal POS alınmasına gerek 
kalmadan taksitli satış yapabilme ve böylelikle 
bankalara ekstra bir komisyon ödeme zorunlu-
luğunu da ortadan kaldırıyoruz. Çek riskini mi-
nimize ederek güvenli tahsilat imkânı sağlayan 
yeni uygulamamızla iş ortaklarımızın yanında ol-
maya devam ediyoruz.
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EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık, 
‘Profesyonel Çözümler’ Sunuyor

EVA Gayrimenkul De-
ğerleme Genel 

Müdürü Cansel Turgut Yazı-
cı, “Konut alırken en önemli 
konu mülk almak isteyenin 
istek ve ihtiyaçlarını iyi be-
lirlenmesinde yatmaktadır. 
İstekler, ihtiyaçlar ve olanak-
lar üçgenini optimum şekilde 
birleştirmek en faydalı sonu-
cu verecektir. Bu kapsamda 
bir konut almayı düşündüğü-
nüzde bu üçlüye göre yazılı 
bir liste yapmanızı öneririm. 
Kişisel tecrübelerimizden gör-
düğümüz kadarı ile ortalama 
40-45 ev görmeden doğru bir 
konut alımının mümkün ol-
madığını düşünmekteyiz. Bu 
nedenle konut almaya karar 
veren kişilere bunun zor bir 
görev olduğunu, kararlı ol-
maları ama ümitsizliğe kapıl-
mamaları gerektiğini söyle-
yebiliriz” diyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme Da-
nışmanlık, 2008 sonbaharında 
kuruluyor. Ancak 2009 mart ayı 
tarihi itibari ile Sermaye Piyasa-
sı Kurulu’nun Lisanslı Değerleme 
Şirketleri Listesi’ne giriyor. Ayrı-
ca 2011 başında ise “Bankalara 
Değerleme Hizmeti Verecek Ku-
ruluşların Yetkilendirilmesi ve Fa-
aliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 
11. maddesine istinaden şirkete 

BDDK tarafından 
bankalara değer-
leme hizmeti ver-
me yetkisi veriliyor. 
Aynı sene, ilk olarak 
1868 yılında Birleşik 
Krallık içinde ku-
rulmuş olan, halen 
dünyada 120’den 
fazla ülkede, 140 
bini aşkın üye sa-
yısına sahip ulus-
lararası bir meslek 
kuruluşu olan RICS 
(Royal Institution of 
Chartered Surve-
yors) tarafından Tür-
kiye’de “Regulated 
by RICS ” sertifikası 
ile tanınan şirket 
oldu. Sorularımızı 
EVA Gayrimenkul 
Değerleme Genel 
Müdürü Cansel Tur-
gut Yazıcı yanıtladı.

ALANIMIZDA 
ÜLKEMİZE 
GETİRDİĞİMİZ 
BİRÇOK 
ÖDÜLÜMÜZ VAR

Farkınızı nasıl ortaya koyu-
yorsunuz?  

EVA Değerleme’nin kendi ala-
nında 22 adet uluslararası ödülü 

bulunmaktadır. Finans piyasala-
rı konusunda dünyanın önemli 
otoritelerinden Euromoney Yayın 
Kurumunun lider dergisi olan 
Euromoney Magazine her yıl 
dünyanın birçok ülkesinde çeşitli 

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü 
Cansel Turgut Yazıcı
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kategorilerde en başarılı kurum-
ları bilimsel bir çalışma ile be-
lirlemektedir.  EVA  Değerleme,   
2011 senesinde Euromoney ta-
rafından Değerleme Konusunda 
Türkiye En İyi Gayrimenkul Da-
nışmanlık Firması, 2013 senesin-
de Türkiye’nin En İyi Danışmanlık 
(Best Real Estate Advisory-Ove-
rall), En İyi Araştırma (Research) 
ve En İyi Değerleme (Valuation) 
Firması ödüllerinde, 2014 se-
nesinde ise “Türkiye’nin En İyi 
Gayrimenkul Araştırma Firması” 
ödülüne, 2016, 2017 ve 2018 
senelerinde tekrar Türkiye’nin En 
İyi Danışmanlık (Best Real Estate 
Advisory-Overall), En İyi Araştır-
ma (Research) ve En İyi Değer-
leme (Valuation) Firması ödülle-
rinde layık görülmüştür. Ayrıca 
uluslararası International Pro-
perty Awards, EVA Gayrimenkul 
Değerleme Danışmanlığı 2013-
2014 senesi ödüllerinde “Türki-
ye’nin En İyi Gayrimenkul Danış-
manlık Firması” ve “Avrupa’nın 
En İyi Gayrimenkul Danışmanlık 
Firması”;  2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018 
ve 2018-2019 senesinde ise arka 
arkaya tekrar “Türkiye’nin En İyi 
Gayrimenkul Danışmanlık Fir-
ması”  olarak seçmiştir. Tüm bu 
ödüller yanısıra 2017 senesinde 
Global Brands Magazine tara-
fından “Best Property Appraisal 
Company, Turkey 2017”, 2018 
senesinde tekrar Global Bran-
ds Magazine tarafından “Most 
Innovative Real Estate Valuati-
on Brand, Turkey,2018 ödülüne 
layık görülmüştür. Aldığımız bu 
ödüllerle ülkemizde alanımızda 
farkımızı gösterdiğimizi düşünü-
yorum.

ARACILIK YAPMIYORUZ

EVA Gayrimenkul Değerleme 
Danışmanlık olarak ne tür 
hizmetler veriyorsunuz?

EVA Gayrimenkul Değerleme, 
her türlü gayrimenkul ve gayri-
menkule dayalı hak ve faydaların 
değerlemesi, makine ve ekipman 
değerlemesi hizmetleri vermekte, 
gayrimenkul projelerinde fizibi-
lite, şerefiyelendirme, yer seçimi 
analizi çalışmaları yapmakta, en 
iyi ve en verimli kullanım etütleri 
hazırlamakta, finansal kurumlar 
için kredilerde yatırım ilerleme 
raporları hazırlanması hizmetleri 
vermektedir. Alanımızda sektör 
raporları hazırlıyoruz. Gayrimen-
kul sektöründe bilgi üretimi ve 
analiz bizim işimiz, örneğin yıllar-
dır yıldır İstanbul Markalı Konut 
Piyasası Araştırma ve Öngörüler 
Raporu’nu hazırlıyoruz. Bunun 
dışında Türkiye Alışveriş Merkez-
leri Potansiyeli Analizi raporu-
muz var, öğrenci yurtları  sektörü 
alanınca ilk farkındalık yaratan 
şirketini bu konuda da her sene 
raporu yayınlıyoruz. Biz aracılık 
yapan bir şirket değiliz, tamamen 
ve tarafsız bağımsız değerleme 
ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

PROFESYONEL 
DANIŞMANLIK HİZMETİ

Rakiplerinizden sizi ayıran 
özellikleriniz nelerdir?

Biz aracılık yapmıyoruz. Şirketimiz 
gayrimenkul alım satımı haricin-
de gayrimenkul ile ilgili profesyo-
nel danışmanlık hizmeti sunuyor. 
Bir gayrimenkulün değer takdiri, 
üzerinde ne geliştirilirse yatırımı 
en iyi verimli hızlı dönüşü sağlar, 
gayrimenkulün yeri ve özellikleri-
ne göre nasıl bir imalat yapılma-

lı, geliştirilmeli mi beklenmeli mi 
vb. birçok alanda uzmanlığımıza 
dayalı danışmanlık hizmeti veri-
yoruz. İşimiz disiplinler arası bir 
meslek, farklı eğitim gruplarında 
farklı disiplinlerden uzmanların 
bir araya geldiği çalışma grupları 
ile hizmet veriyoruz. Burada işin 
içeriği ve hizmetin niteliği ekibi 
belirlememizde yardımcı oluyor. 
Ayrıca kadromuzun çok büyük bir 
bölümü Sermaye Piyasasından 
Değerleme Lisansı olan yetkin ki-
şilerden oluşuyor. Bizim işimizde 
tarafsızlık çok önemli, yalnızca 
müşteri memnuniyeti için doğru 
olmayan fizibilite çalışmaları ya-
pan, müşterinin talepler doğrul-
tusunda piyasayla örtüşmeyen 
değerleme raporları hazırlayan 
firmalar olabiliyor. Tavsiyem ya-
tırımcıların; konusunda uzman, 
tecrübeleri ve referansları sağ-
lam güvenebilecekleri firmalar ile 
çalışmaları ve çalışma süresince 
firmaya güvenmeleri.

“İSTEKLER OLANAKLARLA 
SINIRLI”

Gayrimenkul’e yönelik araş-
tırmalarınızdan bahseder mi-
siniz, bu alanda doğru bilinen 
yanlışlar var mıdır?

İyi bir gayrimenkul yatırımcısı ol-
mak istiyorsanız, yatırım yapma-
dan önce kendinize doğru soru-
ları sorarak işe başlamalısınız: Bu 
yatırım ile ilgili beklentim nedir? 
Bu yatırımı kendim için mi yapı-
yorum, çocuklarım için mi? Ola-
naklarım neler? Bu tür soruları 
sormadan yaptığınız her yatırım, 
tesadüflere dayanan yatırım ka-
tegorisinde değerlendirilmelidir. 
“İstekler olanaklarla sınırlı”.
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KOBİ’lerin e-Dönüşüm’den ve dijitalleşme-
den korkmamaları gerektiğini ifade eden 
Hesapküpü Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü 
Murathan Kılıç, “İşletmelerin zaman kaybet-
meden pandemiyle hız kazanan dijitalleşme 
sürecinin bir parçası haline gelmeleri için ül-
kemizin yeterli kaynağa ve yeterliliğe sahip 
olduğuna inanmaları ve bu doğrultuda yeni 
e-Dönüşüm çözümleriyle yatırımlarını plan-
lamarı gerektiğine inanıyoruz. Kendi alanın-
da uzmanlardan oluşan Hesapküpü destek 
ekibinin tüm KOBİ’lerimizin her zaman ya-
nında olduğunu da bir kez daha belirtmek 
isteriz” dedi. 

Hesapküpü, KOBİ’lerin ihtiyacı olan ön muhasebe 
yazılımını kolay ve pratik bir hale getirmek için ge-
liştirildi. Sorularımızı yanıtlayan Hesapküpü Kuru-
cu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç, “Bulut 
teknolojisi ortamında çalışan bir programdır. Bu sa-
yede işletmelerin donanım ve yazılım yatırımı mali-
yetlerini ortadan kaldırmaktadır. Hesapküpü’yle bil-
gisayar, tablet ve akıllı telefondan, kısacası internet 
erişimi olan her yerden işlem yapılabilmektedir. İş-
letmeler, ücretsiz danışmanlık hizmetimizden fayda-
lanarak e-Fatura ile e-Arşiv Fatura geçiş süreçlerini 
(e-Dönüşüm) kısa sürede tamamlar ve kullanmaya 
başlar. Süreç tamamlandıktan sonra Hesapküpü’yle 
alış ve satış fatura takibi, gelir-gider, stok, çek giriş 
çıkışı, cari hesap, banka ve kasa takiplerini saniye-
ler içerisinde gerçekleştirebilirler” dedi. 

KOBİ’LERİMİZİN E-DÖNÜŞÜM 
SÜREÇLERİNİ YÖNETİYORUZ

KOBİ’lere yönelik ne tür çalışmalarınız var?

KOBİ’lerimizin e-dönüşüm süreçlerini yönetiyoruz 
ve onlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 
Şirketlerin Hesapküpü üzerinden e-Fatura ve e-Ar-
şiv Fatura’larını kolayca kesmelerini, göndermeleri-
ni ve almalarını sağlıyoruz. Kullanıcılar tarafından 
yapılan işlemler otomatik olarak kaydediliyor, gö-
rüntülenebiliyor ve işlemlere dair detaylı raporlara 
ulaşabiliyor.

KOBİ’LER HESAPKÜPÜ PROGRAMINI 3 AY 
ÜCRETSİZ KULLANABİLİYOR

KOBİ’lerin size tercih etmesi durumunda KO-
Bİ’lere hangi katma değerleri sunuyorsunuz?
Bizi tercih eden KOBİ’ler donanım ve yazılıma yatı-
rım yapmadan Hesapküpü programımızda kolayca 
hesap oluşturup ilk 3 ay ücretsiz kullanabilmekte. 
Her zaman KOBİ’lerimizin yanında olduğumuzu be-
lirtmek isterim. e-Fatura’ya geçiş süreçlerini birlikte 
tamamlıyoruz. Süreç tamamlandıktan sonra fatura 
keserken kullanabilecekleri 100 kontör hediye edi-
yoruz. Programın kullanımına yönelik eğitimi ve ih-
tiyaç duydukları desteği ücretsiz olarak sağlıyoruz. 
Excel ortamında kayıtlı mevcut müşteri (cari) ve stok 
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HESAPKÜPÜ, HER ZAMAN KOBİ’LERİN YANINDA

Hesapküpü Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç
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kart bilgilerini Hesapküpü’ne aktarmalarına da yar-
dımcı oluyoruz.

KOBİ’LER ODAK NOTAMIZ

KOBİ’ler çalışma piramidinizin neresinde bu-
lunuyor?

Odak noktamız tabii ki KOBİ’ler. Türkiye’nin jeopo-
litik konumunun daha da ön plana çıktğı bu dönem, 

ülkemizdeki firmalara dünyaya açılmak için yeni fır-
satlar sunuyor. Özellikle KOBİ’lerimizin iş süreçlerini 
e-Dönüşüm çerçevesinde dijitale aktarmaları ope-
rasyonel maliyetleri düşürmekle beraber üretkenliği 
artırarak onların rekabet gücünü yükseltecektir. Biz 
Hesapküpü olarak sunduğumuz hizmetleri, devam 
etmekte olan ve yapacağımız yeni Ar-Ge yatırımla-
rıyla destekleyerek KOBİ’lerimize pozitif yönde katkı 
sağlamak için elimizden geleni yapacağız.  

KOLAY KULLANILABİLİRLİK

Firmanızın yatırım ve hedeflerini anlatır mısınız? 

Hesapküpü, işletmelerin ön muhasebeye yönelik ihtiyaçlarını kullanımı kolay arayüzü ile pratik hale 
getiren bir ERP çözümüdür. Bizler gelecek dönemde bizi ön plana çıkaran ‘’kolay kullanılabilirlik’’ 
özelliğimizi daha karmaşık iş süreçlerine entegre ederek kolay yönetilebilir sistemler haline getire-
bilecek yatırımlara odaklanacağız. Vizyonumuz, Türkiye’nin katma değeri en yüksek ön muhasebe 
çözüm sağlayıcısı olmaktır. Yılların getirdiği sektör birikimimizi nitelikli iş gücümüzle birleştirerek 
Hesapküpü’nü her aşamada geliştirerek bu vizyonumuzu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
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Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Özen Altıparmak, “Kendimize 10 yıl içinde 
dünya liderliğine ulaşma hedefini koyduk. 
Bu büyüme stratejimiz doğrultusunda ha-
yata geçirdiğimiz Ar-Ge merkezimiz, alt-
yapı çalışmalarımızın en önemli adımıydı. 
Dünyanın lider bal markası olmanın sa-
dece iyi pazarlamadan ibaret olmadığının 
bilincindeyiz. Bu nedenle Ar-Ge çalışma-
larımızı hız kesmeden sürdürerek, yeni-

likçi ve katma değerli ürünler geliştirmeye 
devam edeceğiz” diyor.

Balparmak, tam 40 yıldır dünyanın en mucizevi be-
sini olan “bal ve arı ürünlerinin doğallığını ve saf-
lığını korumak ve onu kaliteli yaşamın vazgeçilmez 
bir unsuru haline getirmek, böylece değerini hak 
ettiği en yüksek düzeye çıkarmak” misyonuyla çalış-
malarını sürdürüyor. Altıparmak Gıda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Özen Altıparmak, “Türkiye’de bal sek-
töründe markalaşan ilk şirket olarak 1989 yılında 
Türkiye’nin en çok satılan bal markası olduk. 1991 
yılından bu yana Türkiye’nin lider bal markasıyız. 
1986 yılında kurduğumuz kalite kontrol laboratu-
varımız 2016 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Türkiye’nin bal ve diğer arı ürünleri ala-
nında ilk ve tek, gıda alanında ise 8. Ar-Ge Merkezi 
olarak yetkilendirildi. Ar-Ge ve Kalite Kontrol Labo-
ratuvarı’mızda Türkiye’nin dört bir yanındaki arıcı-
larımızdan tedarik ettiğimiz bal ve diğer arı ürün-
lerini, farklı süreçlerde en az 92 parametre içeren 
analizlerden geçiriyoruz. Doğallığından ve sağlıklı 
olduğundan emin olduktan sonra gıda güvenliği ku-
ralları çerçevesinde ve yüksek kalite anlayışımızla, 
hijyen kurallarına uygun el değmeden ambalajlıyor 
ve değerli iş ortaklarımızla tüketicilerimize ulaştırı-
yoruz. Bizim için gıda güvenliği ve hijyeni, kalite po-
litikamızın temelini oluşturuyor. Ar-Ge Merkezinde 
sadece bal değil, diğer arı ürünlerinin kalite kontrol 
analizlerini de yapıyor ve bu konuda bilimsel araş-
tırma projeleri de yürütüyoruz. Hem yurt içi hem de 
yurt dışında bulunan üniversite, araştırma merkez-
leri ve laboratuvarlarla ortak bilimsel araştırma pro-
jelerinin yanı sıra yeni ürün geliştirme çalışmaları 
da yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük markalı bal ih-
racatçısıyız. 1994 yılından bu yana Balparmak ola-
rak Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, 
İngiltere, Çin, Azerbaycan, Singapur, Japonya gibi 
ülkelere ihracat yapıyoruz. Çam ve çiçek ballarımı-
zın yanı sıra Apitera serimiz, Propolis, Katla Balla 
ve BallıMix ürünlerimizi yurtdışında da tüketicilerle 
buluşturuyoruz” dedi. Sorularımızı yanıtlayan Özen 
Altıparmak’a teşekkür ederiz.

İlklerin Adresi Balparmak, 
10 Yıl İçinde Dünya Lideri Olacak
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SORUMLULUK BİLİNCİYLE ÇALIŞIYOR
 
Balparmak denilince marka ve güven faktör-
leri öne çıkıyor. Müşteriye bu güveni vermeyi 
nasıl başardınız, marka oluşturma çalışmala-
rınızda neler ön plana çıktı?

40 yıllık bir marka olarak güvenilir gıda ve gıda 
hijyenine uygun ambalajladığımız doğal, saf ve 
sağlıklı arı ürünlerini, ülkemizin her noktasındaki 
tüketicilerimize ulaştırmanın sorumluluğumuz oldu-
ğuna inanıyoruz. Aynı zamanda, devletimize karşı 
da sorumluyuz. AB uyum yasaları ile şekillenen ve 
devletimizin ilgili mercilerinin denetlediği kodeks ve 
güvenilir gıda kriterlerine uygun, doğal arı ürünle-
rini piyasaya arz etme ve bakanlığımızın mücadele 
ettiği “balda ve diğer arı ürünlerinde taklit ve tağ-
şiş” tespitine yönelik çalışmalarına tüm gücümüzle 
destek veriyoruz. Arıcılarımıza ve arıcılık mesleğine 
karşı sorumluyuz. Bal ve arı ürünleri üreticilerimizin 
desteklenmesi, yeni ürünlere teşvik edilmesi, bilgi-
lendirilmesi ve emeklerinin, ürünlerinin değerlen-
dirilmesine dair çalışmalar yürütüyoruz. Doğaya ve 
toplumumuza karşı sorumluyuz. Arı ürünlerinin bi-
yoyararlılığa katkıları konusunda toplumda farkın-
dalık ve bilinç yaratmak amacıyla sosyal sorumluluk 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bütün bu sorumluluk-
ların bilinciyle yaptığımız çalışmaların, bize olan gü-
venin temellerini oluşturduğuna inanıyoruz.

COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ’Nİ 
ALMAYA HAK KAZANDIK

Pandemi süreci işlerinizi nasıl etkiledi, Pande-
mide neler yaptınız?

Covid-19 döneminde bağışıklığı destekleyici ve 
sağlık faydası olan doğal ürünlere talep arttı. Özel-
likle doğal bağışıklık güçlendirici arı ürünlerinden 
biri olan propolis, yoğun ilgi gördü. Biz de bu talep 

doğrultusunda pandemi sürecinin başından itibaren 
hem tüketicilerin hem de çalışma arkadaşlarımız ve 
onların ailelerinin sağlığı ve güvenliği için tüm ön-
lemleri alarak üretime devam ettik. Şu anda am-
balajlamadan dağıtıma tüm aşamalarda, pandemi 
öncesinde de en üst seviyede olan gıda güvenliği ve 
hijyeni konusunda çalışmalarımızı aynı hassasiyetle 
yürütüyoruz. Üretim tesislerimizin giriş çıkışından, 
çalışma arkadaşlarımızı taşıyan servislere, yemek-
hanelerden soyunma odalarına tüm alanların hij-
yenine büyük önem veriyoruz. Üretim tesislerimizde 
ve ofislerde sosyal mesafe kurallarına uygun hare-
ket ediyor, tüm iş süreçlerimizi enfeksiyon önleme 
ve kontrol eylem planlarımız çerçevesinde yöneti-
yoruz. Bu çerçevede yapılan denetimlerin ardından 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen 
uluslararası geçerliliğe sahip Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık.

BAL, DÜNYADA EN KOLAY TAKLİT EDİLEN AMA 
EN ZOR TAHLİL EDİLEN BİR GIDA ÜRÜNÜ

Gıda sektöründe özellikle ‘doğru bilinen yan-
lışlar’ nelerdir, bu düzlemde neler söylemek 
istersiniz?

Bal özelinde konuşacak olursak; birçok kişi balın 
doğal ve sağlıklı olup olmadığını anlamanın ren-
gine, kokusuna, tadına, kaşığa aldığınızda uzayıp 
uzamamasına, suda çözülüp çözülmemesine ya da 
yanıp yanmamasına bakarak anlamanın mümkün 
olduğunu zannediyor. Oysa bu mümkün değil! Çün-
kü bal, dünyada en kolay taklit edilen ama en zor 
tahlil edilen bir gıda ürünü… Balın doğal ve sağlıklı 
olduğunu anlamanın tek yolu var: Analiz! Arı doğa-
sı gereği 5 km yarıçapında uçar ve arı kolonisinin 
nektar, su ve polen toplayabileceği alan 80 km2’yi 
kapsar. Bu kadar büyük bir alanı kontrol altında 
tutmak fiziki olarak mümkün değildir. Bu nedenle 
balın cinsi, üretim metodolojisi ve sertifikasyon tipi 
ne olursa olsun (organik, süzme, petek, karakovan, 
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press balı) kapsamlı analizlerden geçmeden sağlıklı 
ve doğal olduğu anlaşılamaz. Sahte bal ise kıvam, 
renk ve görünüş açısından gerçek bala benzemesine 
rağmen, balın insan sağlığı için bildirilen yararları-
nın hiçbirini sağlamıyor. Çünkü arıların çiçeklerden 
topladıkları bileşenlerin hiçbiri sahte balın içerisinde 
bulunmuyor. Balı sadece tatlı lezzetini veren şeker-
lerden ibaret bir ürün olarak nitelendiremezsiniz. 
Gerçek balın sağlığımız için bilinen yararları büyük 
ölçüde bileşiminde bulunan polifenolik bileşikler, vi-
taminler ve minerallerden kaynaklanıyor. Şekerli su 
ya da glikoz şurubundan hazırlanan sahte ballarda 
bu önemli bileşenler yer almıyor. 

PAKETLİ VE GÜVENİLİR MARKALARIN ÜRÜNLE-
RİNİ ALSINLAR 

İyi bir balın fiyatı ortalama ne kadardır? Bir 
zamanlar TV’lerde özellikle petek ballar 100 
lira gibi komik bir rakama satılıyordu, sağlık 
ve gıda bakanlıkları bu anlamda harekete çok 
geç geçti. Piyasada böyle firmalara karşı ba-
kanlıklar neler yapmalı, sizler bu durumdan 
nasıl etkileniyorsunuz?

Tüketicilerin sağlığı ve gıda güvenliği açısından 
denetimlerin artırılmasının çok önemli ve faydalı 
olduğu kanaatindeyiz. Fiyat ise bir balın doğal ve 
sağlıklı olduğunun tek göstergesi olamaz. Zira her 
ne kadar çok düşük fiyatlara mâl olmasa da, fırsat-
çılar bu farkı rant olarak kullanabilmektedirler. Ba-
zen sahte ballar aşırı fiyatlarla bile satılabilmekte-
dir. Sonuç olarak tüketiciler gıda güvenliği ve hijyeni 
açısından, paketli ve güvenilir markaların ürünleri-
ni almalılar. Bal kategorisinde yaşanan sorunların 
başında taklit ve tağşiş geliyor. Türk Gıda Kodeksi 
Alkolsüz İçecekler Tebliği’ne göre “Bal aroması ila-
ve edilerek aromalı şurup üretilemez” denmekte-
dir. Ancak hukuki boşluklardan yararlanılarak bal 
aromalı şurup üretimleri devam ediyor, bu ürünler 
kavanozlara konuluyor. Ayrıca nişasta bazlı olan ve 
olmayan şeker şurupları ile bal aroması ilavesiyle 
bal benzeri ürünler yapılarak, etiketinde bal algısı 
yaratılarak tüketici aldatılıyor ve bal adı altında sa-

tılabiliyordu. Ancak Tarım ve Orman Bakanımız Sa-
yın Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz aylarda bu konunun 
önemine binaen sektörde yer alan bazı sivil toplum 
kuruluşlarıyla ve bizimle de görüş alışverişinde bu-
lundu. Ardından hızla ürünün suistimal edilmesine 
izin vermeyecek önlemler aldılar. Bu memnuniyet 
verici bir gelişme. Diğer yandan zaman zaman kul-
lanılan bilinçsiz ve yersiz zirai ilaçlar ile veteriner 
ilaçları da balda kalıntılara sebebiyet veriyor, çünkü 
bal absorban bir ürün. Ayrıca arı ölümlerinin önemli 
nedenlerinden biri de zirai ilaçlama ve yoğun anti-
biyotik kullanımı. Bu risk bizlere kalite riski olarak 
yansıyor ancak bu konuda deneyimliyiz, yatırım ve 
organizasyonlarımız da, bu tür gıda güvenliği risk-
lerini önleyebilecek durumda.
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10 YIL İÇİNDE DÜNYA LİDERİ 
OLACAĞIZ

Hedef ve yatırımlarınızdan bahseder misiniz? 
Tercih edilmenizde neler etkili oluyor, rakip-
lerinizden hangi yönleriniz ile ayrılıyorsunuz? 

Markalı, analiz edilmiş, ambalajlı, doğal ve sağlıklı 
bal tüketimi konusunda tüketicilerde bilinç oluştur-
mak en önemli hedefimiz. Bunun yanında bal ve arı 
ürünlerinin kullanım alanlarını genişleterek, yeni tü-
ketim alışkanlıkları kazandırmak stratejik öncelikleri-
miz arasında yer alıyor. Kendimize 10 yıl içinde dün-
ya liderliğine ulaşma hedefini koyduk. Bu büyüme 
stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Ar-Ge 
merkezimiz, altyapı çalışmalarımızın en önemli adı-
mıydı. Dünyanın lider bal markası olmanın sadece iyi 
pazarlamadan ibaret olmadığının bilincindeyiz. Bu 
nedenle Ar-Ge çalışmalarımızı hız kesmeden sürdü-
rerek, yenilikçi ve katma değerli ürünler geliştirmeye 
devam edeceğiz. Üniversitelerle birlikte geliştirdiği-
miz araştırma projeleriyle, bilir kurum olmak yolunda 
ciddi adımlar atmaya devam edeceğiz. Gıda güven-
liği ve hijyeni, tüketicilerimize karşı sahip olduğumuz 

en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bu nedenle 
BRC, FSSC 22000, ISO 9001, ISO 17025 ve TSE 
gibi ulusal ve uluslararası kalite belgelerine sa-
hibiz. Kurulduğumuz günden bu yana en üst se-
viyede olan gıda güvenliği ve hijyeni konusunda-
ki çalışmalarımızı, pandemi sürecinin başından 
itibaren ambalajlamadan dağıtıma, tüm aşa-
malarda aynı hassasiyetle yürütüyoruz. Üretim 
tesislerimizde ve ofislerde sosyal mesafe kural-
larına uygun hareket ediyor, tüm iş süreçlerimizi 
enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarımız 
çerçevesinde yönetiyoruz. Bu çerçevede yapılan 
denetimlerin ardından Türk Standardları Ensti-
tüsü (TSE) tarafından verilen uluslararası geçer-
liliğe sahip Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni 
almaya hak kazandık. 40 yıldır, gıda hijyeni ve 
güvenilir gıdanın sürdürülebilirliği konusunun 
farkında olan bir marka olarak diyoruz ki; hiç-
bir tüketici gerçek ve sağlıklı balı anlayamaz. Bu 
nedenle açıkta satılan markasız balları almama-
larını öneriyorum. Ambalajlı, markasına güven 
duyduğu balları almaları önemli çünkü marka 
güven demektir, tüketici ile üretici arasında bir 
taahhüt demektir.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İs-
tanbul Demir ve Demir Dışı Me-
taller İhracatçı Birliğinin (İDD-
MİB) İhracatçın Metalik Yıldızları 
Ödül Töreni’ne videokonferans 
ile katıldı. Açılışta konuşan Pek-
can, sektörün inşaattan altya-
pıya, ulaştırmadan otomotiv ve 
savunma sanayisine pek çok kri-
tik sektörü destekleyen oldukça 
stratejik bir sektör olduğunu vur-
guladı. Sektörün, sağladığı istih-
dam boyutuyla da çok kıymetli 
olduğuna dikkati çeken Pekcan, 
“Sizlerin gerçekleştireceği pro-
fesyonel ve titiz çalışmalar ile, 
yenilikçi üretim ve ürün geliştir-
me stratejileri ile, etkin pazar ve 
pazarlama politikaları ile, ülke-
mizin küresel metal ve metalden 
eşya sektörü içindeki konumu-
nun her geçen gün daha da güç-
lenmesini arzu ediyoruz. Bunun 

için ilgili tüm aktörler olarak hep 
birlikte işbirliği içinde çalışmaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Pekcan, Dünya Bankası Küresel 
Ekonomik Beklentiler Raporu’na 
göre bu yıl İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonraki en büyük küre-
sel ekonomik gerileme ile karşı 
karşıya olunduğuna işaret ede-
rek altın hariç emtia fiyatlarının 
ocak-temmuz döneminde yüzde 
20 gerilediğini, petrol fiyatları-
nın da Nisan ayında 20 doların 
altına düştüğünü belirtti. Dünya-
nın zor bir dönemden geçtiğinin 
altını çizen Pekcan, COVID-19 
salgınının küresel ekonomi üze-
rindeki etkilerine rağmen Tür-
kiye’nin pek çok ülkeyle kıyasla 

çok daha iyi bir durumda olma-
ya ve pozitif ayrışmaya devam 
ettiğini vurguladı. Pekcan, “Bu 
yıl sonu itibarıyla ve özellikle de 
2021 yılında, dış pazarlarımız-
daki koşulların da iyiye gitmesi 
beklentisiyle en etkin ve en hızlı 
toparlanma gerçekleştiren ülke-
ler arasında olacağımızı öngörü-
yoruz.” ifadelerini kullandı. Pek-
can, Dünya Ticaret Örgütü’nün 
1948 yılından bu yana dünya 
toplam ihracatına ilişkin verileri 
baz alındığında, Türkiye’nin ih-
racatının dünya ihracatı içinde-
ki payının ilk defa Özel Ticaret 
Sistemi bazlı olarak binde 9,1, 
Genel Ticaret Sistemi bazlı ola-
rak ise binde 9,6 ile en yüksek 
rakama ulaştığını söyledi. Altın 
dış ticareti hariç olarak bakıldı-

ğında ağustosta ihracatın itha-
latı karşılama oranının yüzde 
82,9, Ocak-Ağustos dönemine 
ise yüzde 83,6 seviyesinde oldu-
ğunu aktaran Pekcan, sektörün 
ihracatında 2020 yılında belli bir 
düşüş gözüktüğünü dile getirdi. 
Bakanlık olarak gerek ihracat-
ta devlet destekleri gerekse di-
ğer çalışmalarıyla ihracatçıların 
yanında olduklarını ve olmaya 
devam edeceklerine işaret eden 
Pekcan, “Kolay İhracat Platfor-
mu’muzu herkesin kullanmasını 
arzu ediyorum” dedi.

HABER

Bakan Pekcan: İhracatçılarımızın Yanında 
Olmaya Devam Edeceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, “Bakanlık olarak gerek ihracatta devlet 
destekleri gerekse diğer çalışmalarımızla her zaman ihracatçı-

larımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Türkiye Pek Çok Ülkeye Göre Iyi Bir Konumda
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E-TİCARETİN DOĞRU ADRESİ Mymoirashop, 
KOBİ’LERİ UNUTMADI

Neslihan Kurt/KOBİ Danışmanı/ Mymoirashop Firma Sahibi

Pandemi sürecinde birçok KOBİ’mizin ticaretleri 
sekteye uğrarken bizimle çözüm ortaklığı yapan 
KOBİ’lerimizde e-ticarete geçişlerini kolaylaştı-
rarak cirolarını katlamalarına katkıda bulunduk. 
Doğru zamanda doğru işi yaparak ve doğru araçla 
KOBİ’lerimiz e-ticaretle buluşmalarına Mymoiras-
hop olarak önderlik ediyoruz.

Ben, 1976 doğumluyum. Ailem ticaret ile uğraştığından 
dolayı küçük yaşlardan itibaren ticaret ve işletme hakkın-
da birçok tecrübeye ve deneyime sahip oldum. Üniversi-
teyi bitirdikten sonra 15 yıl Türkiye’nin önde gelen büyük 
inşaat firmalarında yöneticilikler yaptım. Küçüklüğümden 
itibaren farkındalığım çok yüksek olduğu için hep yaşamı 
sorgulayan bir insandım. Bu nedenle insana, evrene ve 
varoluşa olan merakım beni bilimsel ve ilimsel araştırma-
lara yönlendirdi. Dünyanın bilinir birçok mentörlerinden 
kişisel gelişimime katkıda bulunacak eğitimler aldım.  
Sonuçta kurumsal yaptığım işlerimden ayrılarak kendimi 
daha özgürce ifade edebileceğim, sürdürebileceğim yapı-
ları oluşturma yolculuğum başladı. 

DİJİTALLEŞEN TİCARET YAŞAMI

Dünyanın teknolojik gelişimleri takip eden meraklı yanım 
beni dijital alanda ilerlememe sebep oldu. Ticaretin gü-
nümüz dünyasında boyut değiştirmesini dijitale geçmesini 
15 yıl önce deneyimleyen insanlardan biriyim. Çeşitli bili-

nen dijital platformlarda e- ticaret deneyimlerim oldu. An-
cak o yıllarda e-ticaret kolay değildi. Bundan dolayı yeni 
e-ticaret modüllerini araştırmaya başladığım da karşıma 
kolaylıkla herkesin yapabileceği bir Ar-Ge projesi olan bir 
Türk yazılım firması çıktı. Bu projeyle ilk karşılaştığımda 
yapılanması ile çok güçlü ve gelecekte tüm dünyaya hitap 
edecek altyapısıyla mucizevi bir şekilde tüm aradıklarımı 
bana sundu. Bende Mymoirashop rom olarak bu yapının 
içerisinde bulunma kararını aldım.

MYMOİRASHOP İLE ALICI-SATICI BİR ARAYA GELDİ

Mymoirashop’un kuruluş amacı ve hikayesi hiçbir riske 
ve maliyete girmeden alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek; 
son tüketicinin ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılamaktır. 
Mymoirashop müşterilerine sağladığı en büyük kazancı 
ürünü müşteri alırken yaptığı alışverişten pay vermesi ve 
tasarruf sağlamasıdır. Bu anlamda sloganımız alışveri-
şinden pay veren site olarak e-ticarette fark yaratmakta-
dır. Özellikle yerli malları üreten müşteri memnuniyetini 
önemseyen ve nitelikli ürünler sunan Türkiye’nin önde ge-
len güçlü tedarikçiler ile çalışıyoruz. Mymoirashop müşte-
rilerine %100 memnun ve güvenli bir şekilde alışverişlerini 
yaptırırken iş birliği yaptığımız KOBİ’lerimize de marka bi-
linirliği avantajı sunuyoruz.

KOBİ’LERE ‘DOĞRU E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ’ 

SUNDUK

2020 yılında dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği pan-
demi sürecinin bize ve işimize gösterdi ki bizler ticari 
e-ticarete çok daha erken başlamak vizyonumuz ile sa-
yesinde çok doğru bir karar almışız. Bu nedenle pandemi 
sürecinde birçok KOBİ’mizin ticaretleri sekteye uğrarken 
bizimle çözüm ortaklığı yapan KOBİ’lerimizde e-ticarete 
geçişlerini kolaylaştırarak cirolarını katlamalarına katkıda 
bulunduk. Doğru zamanda doğru işi yaparak ve doğru 
araçla KOBİ’lerimiz e-ticaretle buluşmalarına Mymoiras-
hop olarak önderlik ediyoruz. Bu pandemi dönemi tüm 
vatandaşlara işletme sahiplerine gösterdi ki giderleri de-
vam ederken gelir kaynakları kesintiye uğradı. Bu dönem 
herkesin nerden nasıl para kazanırım arayışına girdiği bir 
dönem oldu. Bizler bu anlamda bireylere stoksuz e-tica-
ret yapacakları platform sunarken, işletme sahiplerini de 
maaşını ödeyemediği, SGK’sını karşılamadığı birçok bayi-
ler oluşturmasını kolaylaştırdık. Sizler de kolaylıkla dijital 
platformda ürünlerinizi buluşturmak ve uzman eğitmen 
kadromuz ücretsiz danışmanlık almak isterseniz bizimle 
iletişime geçebilirsiniz.
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ARMA KONTROL’ÜN 
SELİMPAŞADAKİ FABRİKASI 

2021’DE FAALİYETE 
BAŞLAYACAK, 120 KİŞİYE 
EKMEK KAPISI OLACAK

Yatırımlarla hedef büyüttüklerini ifade eden Arma 
Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal, 
“ 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. P1 belgesini almaya 
hak kazanan ilk Türk firması olduk. Ülkemizi 
güvenlik ve bariyer sistemlerinde teknoloji merkez 
üssü konumuna yükseltmek istiyoruz. Silivri 
Selimpaşa’da 20 milyon TL’lik yeni bir fabrika 
yatırımı gerçekleştirdiğimiz ve “Güvenlik Bariyerleri 
Teknoloji Üssü” olarak konumlandırdığımız 
fabrikamız 2021 yılı içerisinde faaliyete geçecek ve 

120 kişi istihdam edeceğiz” diyor.

Arma Kontrol Kurucusu ve Genel 
Müdürü Koray Kartal

Arma Kontrol, 2006 yı-
lından itibaren tamamı 
Türk mühendislerden 
oluşan Ar-Ge ekibiyle 

birlikte yüksek güvenlik önlemi 
gerektiren alanlara özel bariyer 
ve güvenlik teknoloji ürünleri ge-
liştiriyor. Sorularımızı yanıtlayan 
Arma Kontrol Kurucusu ve Ge-
nel Müdürü Koray Kartal, “Ürün 
gruplarımız arasında; mantar ba-
riyerler,  road blockerlar, kollu ba-
riyerler, sel bariyerleri, kişisel park 
bariyerleri, otopark geçiş sistem-
leri, yer tuzakları, kayar kapı ve 
motorları, turnikeler bulunuyor. 
Günümüzde yurtiçinde ve yurt-
dışında kamu ve özel sektördeki 
pek çok önemli noktada ürünle-
rimiz kritik noktaların güvenliğini 
sağlıyor. Yer aldığımız referans 
projeler arasında, devlet binala-
rı, askeri tesisler, petrol tesisleri 
gibi güvenliği üst düzeyde tutu-
lan kritik lokasyonlar bulunuyor. 
Yıllık 2 bin mantar bariyer, 400 
road blocker, bin adetin üzerin-
de kollu bariyer üretiyoruz.  Arma 
Kontrol olarak Türkiye pazarında 
da önemli bir yerimiz bulunuyor. 
Bugün Türkiye güvenlik bariyerle-
ri pazarının yüzde 40’ına hakimiz 
ve pazardan 14 milyon TL’lik gelir 
elde ediyoruz” dedi.

“GÜVENDE OLMANIZ 
İÇİN BARİYER SİSTEMLERİ 
ÜRETİYORUZ”

Yaptığınız işler nelerdir?

Arma Kontrol olarak tamamı Türk 
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mühendislerden olu-
şan Ar-Ge ekibimizle 
yüksek güvenlik önle-
mi gerektiren alanlara 
özel bariyerler tekno-
lojileri sunuyoruz. Ba-
riyerlerimizin büyük 
kısmını yapay zeka 
teknolojileri ile donatı-
yoruz ve bu sayede in-
sanların hayatlarını gü-
vence altında tutarken 
insan hatalarını da en 
aza indirmeyi hedef-
liyoruz. Biz kendimizi 
teknoloji firması olarak 
konumlandırıyoruz. 17 
kişilik bir Ar-Ge ekibimiz bulu-
nuyor ve karımızın yüzde 50’ini 
Ar-Ge’ye ayırıyoruz. 2021 yılında 
üretime geçeceğimiz fabrikamız-
da, Ar-Ge merkezi de kurarak ci-
romuzun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye 
ayıracağız. Çok geniş bir ürün 
yelpazemiz bulunuyor. “Güven-
de olmanız için bariyer sistemleri 
üretiyoruz” sloganıyla çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. Son tek-
noloji sensörler ve yazılımlarla 
donattığımız ürünlerimizle birlikte 
yapay zeka ve makinelerin öğre-
nimini amaçlıyoruz. Ürünlerimizi, 
şüpheli durum ve tehditlere karşı, 
insan müdahalesi olmadan hare-
kete geçerek güvenliği sağlaya-
cak şekilde olması için çalışıyoruz. 

P1 BELGESİNİ ALMAYA 
HAK KAZANAN İLK TÜRK 
FİRMASI OLDUK

Askeri tesisler, devlet binaları, el-
çilikler, üretim tesisleri, petrol ra-
finerileri gibi stratejik noktalarda 
çok fazla referansımız bulunuyor. 
Biz de özellikle kritik noktaların 
savunmasına odaklanıyor ve bu 
doğrultuda yenilikçi ürünler ge-
liştiriyoruz. Saatte 80 km hızla 

çarpan 12 tonluk bir kamyonu 
durdurduktan sonra sorunsuz ça-
lışmaya devam eden road blocke-
rımız ile dünya çapında geçerliliği 
olan çarpışma testini geçerek P1 
belgesini almaya hak kazanan ilk 
Türk firması olduk. Bariyerleri ya-
pay zeka teknolojisi ile donatarak, 
yetkisiz kişilerin erişimini imkan-
sız kılacak sürekli değişen şifre al-
goritmalı elektronik bariyer kartı 
geliştirdik. Elektronik bariyer kar-
tımız, LCD ekranıyla kolay bir kul-
lanım sağlıyor. Tüm girişleri optik 
bağlayıcı ile izole ettiğimiz kart, 
elektrik kesintisi durumunda RTC 
teknolojisi ile kesintisiz çalışmaya 
da devam ediyor. Eksi 40 ila artı 
85 derece gibi olağanüstü hava 
koşullarında dahi çalışabilen sis-
tem, jammer’dan etkilenmeyerek 
askeri tesisler, emniyet birimleri 
ve lojmanları, konsolosluklar ve 
kamu binaları gibi güvenliği üst 
düzeyde tutulduğu alanlardaki 
etkin koruma sağlıyor. Son olarak 
askeri tesisler, emniyet birimleri 
ve lojmanları, konsolosluklar ile 
kamu binalarında yüksek güven-
lik önlemi için, Teleskopik Road 
Blocker Sistemleri’ni geliştirdik.  
Riskli ve altyapı problemi olan 
bölgelerde dahi kullanılabilen 
sistem, ihtiyaca uygun ölçülerde 

özel olarak üretiliyor. Olası bir 
elektrik kesintisinde yedek güç 
ünitesiyle kesintisiz olarak çalış-
maya devam ediyor. Teleskopik 
Road Blocker, -40° C - +75° C de-
recedeki zorlu hava koşullarında 
dahi güvenlik sağlıyor. Ayrıca gü-
neş enerjisiyle çalışan mobil road 
blocker ve 2 milyon TL’lik yatırım-
lar hayata geçirdiğimiz Pro-banN 
bariyerimiz, Siper Dev Road Bloc-
kerlarımız bulunuyor. 

52 ÜLKEYE İHRAÇ 
EDİYORUZ

Nerelere, hangi ülkelere ihra-
cat yapıyorsunuz?

Dünya standartlarına uygun ka-
lite belgelerine sahip yüzde 100 
yerli ürünlerimizi 52 ülkeye ihraç 
ediyoruz. Bugün dünya pazarında 
yaklaşık yüzde 15’lik bir payımız 
bulunuyor. Şu anda ABD’den Or-
tadoğu’ya, Batı Avrupa’dan Afri-
ka’ya uzanan geniş bir coğrafya-
ya ihracat yapıyoruz. Ciromuzun 
yüzde 25’ini Ortadoğu pazarın-
dan elde ediyoruz. Ortadoğu 
pazarı uzun yıllardır içinde oldu-
ğumuz ve bizim için son derece 
önemli bir pazar. Ortadoğu’ya 
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ilk ihracatımızı 2010 yılında ger-
çekleştirdik ve 2021’de bu payı 
yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Ayrıca Rusya ve Meksika gibi 
yeni pazarlar için görüşmelerimiz 
devam ediyor. İhracatın ciromuz-
da yüzde 45’lik bir payı var ve bu 
payı artırmak için çalışmalarımı-
za aralıksız devam ediyoruz.  Son 
dönemde koronavirüsle birlikte 
artan güvenlik talepleri doğrultu-
suna Güney Kore, Fransa ve İtal-
ya’dan da ilk taleplerimizi almaya 
başladık. 

TÜRKİYE’Yİ 
TEKNOLOJİ MERKEZ 
ÜSSÜ KONUMUNA 
YÜKSELTECEĞİZ

Türkiye’de ve dünyadaki gü-
venlik teknolojilerini kıyaslar 
mısınız? Ülke olarak dünyada 
marka, güven ve kalite anla-
mında neredeyiz?

Ülkemiz, sanayi anlamında bir-
çok ülkeyle yarışacak seviyede 
olduğu gibi güvenlik ve bariyer 
sistemleri açısından son derece 
ileride. Bugün ürettiğimiz ürün-
lerin, teknoloji, kalite ve güvenlik 
anlamında hiçbir eksiği bulun-
muyor. Hatta uluslararası rakiple-
rine göre birçok avantajı da bu-
lunuyor. Ürettiğimiz ürünlerimizi 
52 ülkeye ihraç edebilmemiz de 
Arma Kontrol’ün ve ülkemizin 
güvenlik ve bariyer sistemlerinde 
geldiği seviyeyi açıkça gösteriyor. 
Biz güvenlik ve bariyer sistemle-
rinde ülkemizin önemli bir tem-
silcisi olduğumuza inanıyoruz ve 
bu inançla kalitemizi ve teknolo-
jilerimizi yukarılara taşımak için 
çalışıyoruz. Ülkemizi güvenlik ve 
bariyer sistemlerinde teknoloji 
merkez üssü konumuna yükselt-
mek istiyoruz.  

Pandemi sürecinde güvenlik-
ler daha bir önem kazandı sa-
nırım. Bu durum işinize nasıl 

yansıdı? 

Güvenlik insanların en temel ihti-
yaçları arasında yer alıyor. Özel-
likle salgın ve sosyal hayatın dur-
ma noktasına geldiği dönemlerde 
son derece kritik önem taşıyor. İn-
sanların sokaklara çıkamadığı ve 
üretim tesislerinin üretime daha 
az kişi ile devam ettiği pandemi 
döneminde güvenlik ve bariyer 
sistemlerinin önemi arttı. Koro-
navirüs nedeniyle pazarda yüz-
de 40’lık bir talep artışı oldu. Bu 
talep artışının da geçtiğimiz yıla 
oranla sektörde yüzde 25’lik bir 
büyüme gerçekleştireceğini düşü-
nüyoruz. Pandeminin ilk başladığı 
dönemlerde özellikle üretim tesisi 
ve fabrikalardan yoğun talep al-
dık almaya da devam ediyoruz. 
Bu dönemde diğer sektörlerin 
aksine çalışmalarımız hızlandı. İç 
satışlarımızın yanı sıra ihracatımı-
zı da bu dönemde artırdık. Aralık 
ayından itibaren ihracatımızda 
yüzde 10’luk bir artış yaşandı.
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Covid 19’a Rağmen 8 Ayda 63 Bin 309 
Şirket Kuruldu

Türkiye’de şirket kuruluşları, COVID-19 salgı-
nının olumsuz etkilerine karşın bu yıl da hız 
kesmedi. 8 aylık dönemde 63 bin 309 şirket 
kurulurken, bunlardan yüzde 69’u salgının et-
kili olduğu mart-ağustos döneminde faaliyete 
geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi verilerine göre, ocak-ağustos döne-
minde ülkede kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 
20,7 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 474 
şirket kurulurken, Kovid-19 salgını ve tedbirlerinin 
günlük yaşama yansıdığı bu yılın 8 ayında 63 bin 
309 şirket iş başı yaptı. Ocak-ağustos döneminde 
en fazla şirket kuruluşu 10 bin 202 ile temmuzda 
gerçekleşti. Bu ayı 9 bin 596 ile yeni normalleşme 
döneminin başladığı haziran ve 9 bin 352 ile ağus-
tos izledi.

Kurulan Şirket Sayısı En Az Nisanda

Kurulan şirket sayısının en az olduğu ay ise 2 bin 
813 ile nisan oldu. Salgına karşı sokağa çıkma kı-
sıtlamalarının uygulandığı ve sıkı tedbirlerin alın-
dığı nisanda kurulan şirket sayısında aylık bazda 
sert düşüş yaşanırken, mayıs, haziran ve temmuzda 
faaliyete geçen şirket sayısında ise artış kaydedildi. 
Kapanan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde yıllık 
bazda yüzde 11,8 yükseldi.

İstanbul’da 24 Bin 599 Şirket Kuruldu

İstanbul’da 24 bin 599 şirket kuruldu. Ocak-ağus-
tos döneminde Türkiye’nin 81 ilinde şirket kurulur-
ken, bu sıralamada listenin başında İstanbul yer 
aldı. Söz konusu dönemde “mega kentte” faaliyete 
geçen şirket sayısı yıllık bazda yüzde 9,1 artarak 24 
bin 599’a ulaştı. Kurulan şirket sayısı sıralamasında 
bu şehri 6 bin 155 ile Ankara, 3 bin 941 ile İzmir, 2 
bin 791 ile Antalya ve 2 bin 365 ile Bursa takip etti. 
En az şirket kurulan iller ise 15 ile Ardahan, 17 ile 
Bayburt ve 21 ile Tunceli oldu. Ocak-ağustos döne-
minde 78 ilde faaliyete geçen şirket sayısında artış 
yaşanırken, Bartın, Nevşehir ve Düzce’de ise düşüş 
kaydedildi.

Yüzde 69’u Salgın Döneminde Kuruldu
COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinden dün-
ya genelinde birçok şirket etkilenirken, Türkiye’de 
ocak-ağustos döneminde kurulan şirketlerin yüzde 
69’u salgın döneminde faaliyete başladı. Mart-ağus-
tos döneminde kurulan şirket sayısı, Kovid-19 salgı-
nına rağmen yıllık bazda yüzde 16,5 artış kaydederek 
43 bin 677 oldu. Salgının gölgesinde geçen 6 ayda 
kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine kı-
yasla İstanbul’da yüzde 1,9 artarak 16 bin 207 oldu. 
Kurulan şirket sayısı bu dönemde Ankara’da yüzde 
8,6, İzmir’de yüzde 21,6, Antalya’da yüzde 11,8 ve 
Bursa’da yüzde 15,3 arttı. Mart-ağustos döneminde 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla 75 şehirde kuru-
lan şirket sayısı artarken, Nevşehir, Rize, Düzce, Bolu, 
Bartın ve Iğdır’da azaldı. Bu dönemde kapanan şir-
ket sayısı ise yıllık bazda yüzde 10 arttı.
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TÜRKGÜVEN, KOBİ’LERE PARTNER MANTIĞIYLA 
HİZMET VERİYOR

Türkgüven CEO’su Alp Timurhan Çevik, KOBİ’lere yönelik partner 
mantığıyla hizmet verdiklerini söylüyor. Çevik, “Gelişen teknoloji ile 
dijitalleşmenin daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. İş sağlığı ve gü-
venliği süreçlerinin dijitalleşmesi üzerine çalışan ve çözümler sunan 
bir firmayız. Halihazırda çalıştığımız, çözümler sunduğumuz müşte-
rilerimizi yeni normalde de yakından dinlemeyi ve birlikte çalışmayı 

sürdüreceğiz” diyor.

TürkGüven, iş sağlığı ve güvenliği 
süreçlerinin yönetimi için bütünle-
şik ve kurumsal çözümler üretiyor. 
Sorularımızı cevaplayan Türkgü-
ven CEO’su Alp Timurhan Çevik, 
“Bireysel uzmanlar ve hekimler, 
Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri 
(OSGB) ve büyük kurumsal mar-
kalara yönelik iş sağlığı ve güven-
liği süreçlerinde yardımcı olacak 
çözümleri teknolojik alt yapıyla 
sunuyoruz. Böylece iş kazalarının 
azaltılmasına olanak sağlıyoruz. 
Şuan 10 ülkeye hizmet veriyoruz. 
Aralarında A101, ETİ, LC Waikiki 
ve Philip Morris’in de yer aldığı 
çok farklı sektörlerden 200’ü aş-
kın markayla çalışıyoruz. Bu mar-
kaların sistem içerisinde yönet-
tikleri çalışan sayısı da 600 bini 
aşıyor. Böylelikle 600 bini aşkın 
kişiye temas ediyoruz” dedi.

KOBİ’LERE PERFEKTİVE 
ÜRÜNÜMÜZ İLE HİZMET 
VERİYORUZ

KOBİ’lerle nasıl çalışmalarınız 
oluyor?

TürkGüven olarak KOBİ’lerin iş 
sağlığı ve güvenliği süreçlerine 
yönelik ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek şekilde yapılandırılmış servis 
tabanlı bir yazılım olan Perfektive 
ürünümüz mevcut. Perfektive hem 
iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin 
yönetimi için bütünleşik ve ku-

rumsal bir ya-
zılım çözümü 
olarak hem 
de firmaların 
büyüklüğüne 
göre ölçek-
lendirilebilen 
bağımsız bir 
çözüm olarak 
kullanılabili-
yor. Dolayı-
sıyla, hem tek 
bir KOBİ tara-
fından hem de 
organize sa-
nayi bölgeleri 
gibi KOBİ’lerin 
yoğun olarak 
b u l u n d u ğ u 
ve belirli konularda koordinas-
yonun gerekli olduğu alanlarda 
da rahatlıkla tercih edilebiliyor. 
Perfektive bu gibi alanlarda, iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
uyum içerisinde sürdürülmesi ve 
koordinasyonun sağlanması için 
yer alan OSGB’lerinde kullanı-
mına uygun. Perfektive, modüler 
yapıda kurgulanmış bir yazılım 
olduğu için kullanmak istediği-
niz modülleri ihtiyacınıza göre 
belirleyebiliyorsunuz. Bu sayede, 
ihtiyaç duymadığınız modüller 
karşınıza çıkmıyor ve kullanımını-
zı zorlaştırmıyor. Risk değerlendir-
mesi, iş yerinde yaşanan olayla-
rın raporlanması ve araştırılması, 
iş yerindeki tehlikeli durumların 

tespiti ve ortamın iyileştirilmesi 
için alınması gereken aksiyonla-
rın belirlenmesi ve takibi, acil du-
rum planlaması, çalışanların sağ-
lık gözetimleri, eğitim takibi ve 
bunların Bakanlığa bildirimleri, iş 
sağlığı ve güvenliği performansı-
nın izlenmesi başta olmak üzere 
çok sayıda iş sağlığı ve güvenliği 
sürecini Perfektive ile dijital ola-
rak yerine getirilebiliyorsunuz. 
Yasal olarak hazırlanması gere-
ken evraklar için bir arşiv olarak 
kullanabilen Perfektive ayrıca ça-
lışan ve işyeri ile ilişkili kayıt ve 
belgelere istenilen durumlarda 
hızla ulaşılmanızı sağlıyor. 
Ürünlerimizden bir diğeri de 
özellikle masa başı çalışanlar için 
geliştirdiğimiz Pergono egzersiz 

Türkgüven CEO’su Alp Timurhan Çevik
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yazılımı. Pergono masa başı çalı-
şanların kas ve iskelet sisteminde-
ki rahatsızlıkların önüne geçmek 
için çeşitli egzersizler ile çalışan-
lara ergonomik çözümler sunu-
yor. Uygulama ile sürekli ekran 
karşısında çalışanların egzersiz 
hareketleri yaparak daha sağlıklı 
bir şekilde işlerine devam etmele-
rini amaçlıyoruz. Uygulamamızda 
sunduğumuz egzersizlerin tama-
mı fizyoterapistler tarafından ta-
sarlandı.

YAZILIMIMIZ 8 FARKLI 
DİLDE VE 13 FARKLI SESTE 
SUNULUYOR

Yazılımımız 8 farklı dilde ve 13 
farklı seste sunuluyor. Uygulama 
çalışırken, yapılan işi engellemi-
yor sadece arka planı transparan 
olacak şekilde ekranın köşesinde 
beliriyor. Site içerisinde yer alan 
detaylı videolar ile her bir hare-
ketin nasıl yapılacağı farklı dil ve 
altyazı seçenekleriyle hem görsel 
hem seslendirme veya altyazı ile 
aktarılarak, çalışanların egzersiz 
konusunda hızlıca uzmanlaşma-
ları sağlanıyor. Ayrıca kullanıcı 
meşgul ise, egzersizi belirlediği 
süre boyunca erteleyerek belir-
lenen süre sonunda tekrar çalış-
tırılmasını sağlayabiliyor. Egzer-
sizlerde, kronik hastalığı olan ve 
fizyolojik açıdan egzersizi yap-
ması uygun olmayan kişiler için 
uyarılar da yer alıyor. Kullanıcılar 
Pergono’ya Windows Store ve 
App Store üzerinden ulaşabiliyor.

KOBİ’LERE MEVZUATA 
UYUMLULUĞU KONUSUNDA 
DESTEK OLUYORUZ

KOBİ’lere hangi katma değer-
leri sağlıyorsunuz? Tercih edil-
menizdeki nedenler nelerdir?

TürkGüven olarak iş sağlığı ve 

güvenliği verilerini merkezileştiri-
yoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile il-
gili verinin toplamasında ve işlen-
mesindeki zaman kaybının önüne 
geçip, proaktif yaklaşımlar geliş-
tirilmesini sağlıyoruz. İş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatından kaynaklı 
gerekliliklerle ilgili bildirimlerle 
KOBİ’lere mevzuata uyumluluğun 
sağlanması konusunda destek 
oluyoruz. Bunun da KOBİ’ler tara-
fından tercih edilmemizde önemli 
bir unsur olduğunu düşünüyoruz. 

HİZMET VERDİĞİMİZ ÜLKE 
SAYISINI 30’A ÇIKARACAĞIZ

Hedef ve yatırımlarınızdan 
bahseder misiniz?

Önümüzdeki dönemde hizmet 
verdiğimiz ülke sayısını 30’a çı-
kartmayı bununla birlikte 2020 
sonuna kadar 3 milyon TL’nin 
üzerinde ciro elde etmeyi hedef-
liyoruz. Perfektive yazılımımızı 
sürekli iyileştirmeyi sürdürüyoruz. 
Halihazırda mevcut özelliklerle 
ilgili güncellemeler ve yeni özel-
likler konusunda çalışıyoruz. Yurt 
dışına açılmayla ilgili planlarımız 
var ve yatırımlarımız da bu doğ-
rultuda olacak. Bu süreçte bü-

yümemizi destekleyecek yatırım 
fırsatlarını değerlendirmek isti-
yoruz. Yurt dışı planlarımız dahi-
linde Amerika Birleşik Devletleri 
ve Doğu Avrupa’dan başlayarak 
Avrupa Birliği’nin içerisine doğru 
ilerleme planlarımız var. Önü-
müzdeki dönem odağımızı bu 
alana kaydıracağız.

İş güvenliği alanında doğru 
bilinen yanlışlar nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği değerlen-
dirmesi amacıyla yapılan araştır-
malara bakıldığında KOBİ’lerin 
iş sağlığı ve güvenliği açısından 
olumsuz koşullarda faaliyetlerine 
devam etmelerine sebep olan çe-
şitli nedenler bulunuyor. Bunların 
başında ekonomik sıkıntılar ge-
liyor. İşverenler iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili faaliyetleri üretime 
bir engel olarak, ekstra maliyet 
olarak görebiliyor. Aslında bu çok 
büyük bir yanlış. Yapılan araştır-
malara baktığımızda iş sağlığı ve 
güvenliği faaliyetlerinin çalışan-
ları korumakla birlikte, işyerinde 
kazaların ve hastalıkların önlen-
mesi için yapılan her 1 birim yatı-
rımın 2 ila 6 birim arasında maddi 
geri dönüş sağladığını görüyoruz. 
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Kuveyt Türk, 
KOBİ’LERE ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Kuveyt Türk KO-
Bİ’den Sorumlu 
Genel Müdür Yar-
dımcısı Abdurrah-

man Delipoyraz, “Geçmişte 
olduğu gibi bundan son-
raki süreçte de KOBİ ve 
esnaflarımıza bankacılık 
işlemlerinde yardımcı ola-
cağız. Bir yandan kendile-
rine özel ürün ve hizmetler 
sunmaya diğer yandan di-
jital projelerimizle hayat-
larını kolaylaştırmaya de-
vam edeceğiz. Profesyonel 
meslek gruplarına yönelik 
hazırladığımız destek pa-
ketleriyle sektörde farklı 
çözümler üretmeye, buna 
ek olarak ülkemizin en çok 
ihracat yaptığı ülke olan 
Almanya’da faaliyet göste-
ren iştirakimiz KT Bank AG 
aracılığıyla da ihracatçıla-
rımıza daha hızlı ve kaliteli 
hizmet vermeyi sürdürece-
ğiz. Aynı zamanda maliyet 
avantajı ve ihracat bedel-
lerinin kısa sürede yurda 
getirilmesi konusunda cid-
di desteğimiz devam ede-
cek” dedi.  

Kuveyt Türk, 1989 yılında kuru-
lan bir katılım finans kuruluşu. 
31 yıldır seçkin finansal ürün ve 
hizmetlerini etkin bir biçimde ta-
sarruf sahipleri ve yatırımcılarla 
buluşturuyor. 

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı Ab-

durrahman Delipoyraz, “Müşteri 
odaklı yaklaşımımız, teknoloji-i-
novasyon çalışmalarımız ve di-
jital dönüşüm yolunda attığımız 
adımlarla sektörümüzdeki öncü 
konumumuzu sürdürüyoruz. Tür-
kiye’de bir finans kuruluşu tara-
fından hayata geçirilen ilk Ar-Ge 
merkezini 2010 yılında kurduk. 
Bugün Türkiye’de iki Ar-Ge mer-
kezine sahip tek finans kuruluşu 
unvanına sahibiz. Ar-Ge merke-
zinde geliştirilen projeler arasın-
da, video görüşme ile self servis 
işlemlerin bir arada yapılabildi-
ği XTM gibi dünyada bir ilk olan 
projeler de yer alıyor. Bugün iti-
barıyla Türkiye genelinde 433 
şubemizle hizmet verirken yurt 
dışında Bahreyn şubemiz ve Al-
manya’daki iştirakimiz KT Bank 
AG’yle faaliyetlerimizi sürdürü-
yoruz. Bu yılın ilk yarısı itibarıyla 
öz varlıklarımızı 8 milyar TL, aktif 
büyüklüğümüzü ise 134 milyar 
TL’ye yükselterek aktif büyüklük 
açısından Türkiye’nin ilk 10 ban-
kası arasına girdiğimizi de belirt-
mek isterim” dedi.

HER TÜRLÜ İMKÂNI 
KOBİ’LERİN LEHİNE 
OLACAK ŞEKİLDE HAYATA 
GEÇİRİYORUZ

KOBİ’lere yönelik hangi hiz-
metleriniz var, KOBİ’ler siz-
den nasıl faydalanıyor, KOBİ 
bankacılığında sizi ayıran 
özellikleriniz neler? 

Kuveyt Türk olarak mala ve hiz-
mete dayalı işletme finansma-
nından Eximbank’ın Kısa Vadeli 
Alacak Sigortası’na, Online Fi-
nans’tan Tedarikçi Finansmanı-

na, Leasing’den Esnek İşletme 
Finansmanı’na, Sağlam KOBİ 
Kart’tan Tohum Kart’a kadar ti-
cari işletmelere yönelik birçok 
ürün ve hizmet sunuyoruz. Tabii 
KOBİ’lerin her birinin iş yapışı ve 
ihtiyaçları farklı. Bu nedenle stan-
dart paketler yerine gerçekten ih-
tiyaç duydukları hizmetleri içeren 
esnek ve özel paketler hazırlıyor, 
her türlü imkânı KOBİ’lerin lehine 
olacak şekilde hayata geçiriyoruz.

YENİ FON KULLANDIRIM 
SİSTEMİ

Bu bağlamda şubeye gitmeden, 
internet veya mobil şube vasıta-
sıyla finansman kullanma imkânı 
veren Online Finans Sistemi ile 
işletmelere destek oluyoruz. 3 ay 
ödemesiz dönem ve 24 aya va-
ran esnek ödeme planı çıkarılan 

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 

Abdurrahman Delipoyraz
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sistemden, Kuveyt Türk’te hesabı 
ve limiti bulunan tüzel müşteriler 
yararlanabiliyor. Finansmanı Türk 
Lirası cinsinden sağladığımız bu 
hizmetimizde, özellikle oranları-
mızla ciddi bir avantaj sağlıyoruz. 
Önümüzdeki günlerde müşteri-
lerimizin kullanımına açacağımız 
Yeni Fon Kullandırım Sistemi ile 
de finansman ürünlerimizi müş-
teriden başlayıp müşteride bi-
tecek şekilde hızlı ve verimli bir 
şekilde kullandırabileceğiz. Tak-
sitli Ticari Finansman ürünü ile 
işletmenizin yatırım planları doğ-
rultusunda edineceği varlıkların 
fonlaması yapılıyor. Arsa, araç, 
işyeri, makine teçhizat, ekipman 
gibi ürünler bu finansman kapsa-
mında değerlendiriliyor. Tedarikçi 
Finansmanı ürünümüzde ise ka-
tılım finans prensipleri doğrultu-
sunda sipariş süreciyle birlikte işin 
başında yer alıyoruz. Bu finans-
man türünde, vadeli ürün/hizmet 
satan tedarikçi müşterilerimize 
fatura vadesinden önce tahsilat 
imkânı sunarken, alıcı firmaların 
ödemelerinde esneklik kazanıp 
etkin satın alma yöntemiyle ke-
sintisiz tedarikte bulunmalarını 
sağlıyoruz. Bunların yanı sıra KGF 
ortaklığıyla sağlanan kefalet des-
teğiyle teminat yetersizliği yaşa-
yan işletmelere, işletme sermaye-
si ve yatırım finansmanı alanında 
çözümler sunuyoruz. 

CEBİMPOS, KOBİ’LERE 
YÖNELİK SON 
YENİLİKLERİMİZDEN

Diğer yandan geliştirdiğimiz Ce-
bimPOS, KOBİ’lere yönelik son 
yeniliklerimizden biri olup ban-
kacılık sektöründe de bir ilktir. Bu 
uygulama ile akıllı cep telefonla-
rını POS cihazına dönüştürerek 
esnaf ve KOBİ’lerin kolay ve mas-
rafsız bir şekilde tahsilat yapabil-
melerine imkân tanıyoruz. Tüm 

akıllı cep telefonlarını destekle-
yen ve banka fark etmeksizin tüm 
kredi kartı ve ATM kartlarından 
ödeme kabul edilmesini sağlayan 
CebimPOS için oldukça pratik bir 
kullanım tasarladık. Ödeme es-
nasında tahsilat yapılacak ban-
ka veya kredi kartının bilgileri, 
Kuveyt Türk mobil şubedeki Ce-
bimPOS menüsüne, kart tarama 
teknolojisi kullanılarak veya tuş-
lanarak giriliyor. 3D Secure altya-
pısıyla güvenliği sağlanarak baş-
latılan işlemler, kart sahibinin cep 
telefonuna gelen SMS’teki işlem 
kodunu girmesiyle tamamlanıyor. 
Kurulum, kullanım, bakım veya 
cihaz gibi ücretlerin hiçbirini talep 
etmediğimiz CebimPOS hizme-
timizden ÖKC (ödeme kaydedici 
cihazlar) zorunluluğu taşımayan 
tüm şahıs firmaları ve tüzel müş-
terilerimiz yararlanabiliyor. Baş-
vurusu Kuveyt Türk şubelerinden 
yapılan CebimPOS hizmetini kısa 
sürede müşterilerimizin kullanı-
mına sunuyoruz. 

KOBİ KART 

Ayrıca KOBİ Kart’ı tüm işletme-
lerin yapacakları mal ve hizmet 
alımlarını şubeye gitme ihtiyacı 
duymadan, diledikleri anda 7/24 
finanse edebilmeleri için tasar-

ladık. KOBİ Kart ile yapılan har-
camalar, tüm POS cihazlarında 
taksitlendirilebiliyor. Harcamalar 
tek çekim olarak göründüğü için 
KOBİ’ler peşin indiriminden ya-
rarlanma imkânı da elde ediyor. 
Taksit sayısı, harcama yapmadan 
önce Kuveyt Türk çağrı merkezi, 
internet ve mobil şube üzerinden 
3-18 taksit arasında değiştirile-
bilen KOBİ Kart için herhangi bir 
ücret talep edilmediği gibi anında 
kart basım uygulamasıyla başvu-
ru yapılan şubeden hemen teslim 
alınabiliyor. Farklı sektörlerde 
hizmet veren ticari işletmeler için 
geliştirdiğimiz özel kartlarla da 
müşterilerimize rahat nefes aldır-
maya devam ediyoruz. Esnaftan 
çiftçiye, işletme sahibinden bayi-
lere kadar her kesimin ihtiyaçla-
rına özel kartlar sunarak, esnek 
ödeme planlarıyla işletmelerin 
yüzünü güldürüyoruz. İşletmelere 
özel kartlar arasında KOBİ Kart’ın 
yanı sıra Business Plus Kart, Esnaf 
Kart, Sağlam Bayi Kart, Tohum 
Kart öne çıkıyor. 

KAMPANYALARIMIZLA 
KOBİ’LERİMİZİN 
YANINDAYIZ

Pandemi döneminde KOBİ’ 
lerle nasıl çalıştınız? 
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Pandemi sürecinin başlamasıyla 
birlikte, müşterilerimizin borçları-
nı hiçbir kâr talep etmeden öte-
ledik. Ayrıca bu süreçte müşteri-
lerimizin nakit akışlarına uygun 
olacak şekilde vade ihtiyaçlarını 
karşıladık ve bu doğrultuda üç 
ayda bir kâr payı ödemeli, bir 
yıla kadar ise anapara ödeme-
siz dönem imkânı sağlayan Es-
nek İşletme Finansmanı ürününü 
kullanıma sunduk. Bunların yanı 
sıra reel sektöre desteğimizi ar-
tırmak için üretime ve yatırıma 
katkı sağlamak amacıyla KOBİ 
ve Ticari müşterilerimize yönelik 

şubat ayında başlatıp nisan so-
nuna kadar sürdürdüğümüz ma-
kine finansmanı kampanyasında 
da ikinci faza geçtik. İş dünyası-
nın yoğun talebi üzerine başlat-
tığımız ikinci makine finansmanı 
kampanyası 30 Eylül tarihine ka-
dar devam edecek. Kampanya-
nın ikinci fazı kapsamında başta 
KOBİ’ler olmak üzere ticari müş-
terilerimizin makine finansman 
ihtiyacını uygun kâr oranlarıyla 
karşılıyoruz. Leasing ve makine 
taksitli ticari finansman yöntem-
lerinin kullandırıldığı 1 milyar TL 
limitli makine finansmanı kam-

panyasında, müşterilerimiz 6 ayı 
ödemesiz olmak üzere toplamda 
60 aya varan vade seçenekle-
riyle makine finansmanı kulla-
nabiliyor. 150’ye yakın makine 
satıcısıyla katkı paylı leasing sa-
tış anlaşmamız bulunuyor. Böy-
lece müşterilerimize vade farksız 
ve düşük kâr paylı finansmanla 
makine edinme avantajı sağlıyo-
ruz. Kampanyanın ikinci fazıyla 
birlikte reel sektöre vereceğimiz 
finansman desteğini yaklaşık 1,8 
milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyo-
ruz.

KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ MAKRO EKONOMİYİ TETİKLER 

KOBİ hedefleriniz, KOBİ’lere bakışınızı, KOBİ’lere yönelik genel olarak yaklaşımınızı değerlendirir misi-
niz?

Günümüzde KOBİ’ler, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturuyor. Kuveyt Türk olarak KOBİ’lerin desteklenmesinin, 
makro ekonomik gelişmeleri tetikleyeceği için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca KOBİ’leri iş ortağımız olarak 
görüyor, yatırımlarında değer kazandıracak finansal yol haritası çizmelerini önemsiyoruz. Bunun için üretim, ihracat, yatırım 
amaçlı sermaye ihtiyacı ve finansal hizmetler gibi alanlarda yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Kuveyt Türk olarak her daim 
müşteri memnuniyetini üst seviyede tuttuğumuzun altını da burada çizmek isterim. Bu farkındalıkla geliştirdiğimiz projeler 
kapsamında da bireysel müşterilerimizin yanı sıra ticari işletmelere ve KOBİ’lere yönelik çözüm ve hizmetler sunuyoruz. Ayrıca 
işletmelerimizin ihtiyacı olan emtia ve hizmetleri, kâr ilavesiyle vadeli bir şekilde sağladığımızdan dolayı fiyatlamamız hiçbir 
koşulda değişmiyor. Dolayısıyla KOBİ ve esnafımız herhangi bir sürprizle karşılaşmıyor ve risk almamış oluyor. Vadeleri de 
firmanın nakit döngüsüne göre belirleyerek ödemeleri kendileri için en uygun zamana bırakıyoruz.  Dijitalleşmeye odaklana-
rak tüm paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Vizyonumuzu buna göre belirliyor ve geliştirdiğimiz ürünlerin 
paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırması için çalışıyoruz. 
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Melek Yatırım Platformu 

Angel Effect’ten  11Sight’a

 Yatırım

Türkiye ve globaldeki girişimle-
re yatırımlar yapan ve geniş bir 
melek yatırımcı ağı olan Angel 
Effect’ten yatırım alan 11Sight, 
gerçek zamanlı video arama 
teknolojisi üretiyor.  2016 yı-
lında San Francisco’da kurulan 
11Sight’ı rakiplerinden ayıran 
en önemli özellik; telefon nu-
marasına bağlı olma gereksini-
mi duymadan gelen görüşmeyi 
herhangi bir cihazla cevap ver-
me olanağı tanıması ve QR kod 
teknolojisi kullanarak gelen 
aramanın hangi kanal aracılı-
ğıyla size ulaştığını göstermesi. 
Otomotiv, Gayrimenkul, Pera-
kende, Telesağlık ve Fintech 
başta olmak üzere birçok sektö-
re hizmet veren 11Sight’ın baş-
lıca müşterileri arasında Audi, 
Daimler, Tofaş, Suzuki, Hyun-
dai, Kia, Eczacıbaşı, Kale, Sinc-
ro gibi sektör liderleri yer alıyor. 

Bin 200 girişimi 
inceledik, 7.yatırımımızı 
11 Sight’a yaptık

11Sight’ın uzun süredir ya-

kından takip ettikleri bir giri-
şim olduğunu belirten Angel 
Effect CEO’su Orhan Bayram 
“Üye ağımızdan bu tura katı-
lan iki melek yatırımcı ile bir-
likte 11Sight’ın yolculuğuna 
eşlik etmekten mutluluk duyu-
yoruz. 2019’un sonlarında ha-
yata geçirdiğimiz Angel Effect 
ile bugüne dek 92 farklı ülke-
den 1.200’ün üzerinde girişimi 
inceledik ve 4 farklı ülkeden 7. 
yatırımımızı tamamladık.  Yakın 
zamanda yeni yatırımlarımızı 
da duyuracağız. Üye ağımız ve 
ortaklarımızla birlikte, girişim-
cilerin yolculuklarına finansal 
yatırım, yüksek etkili mentor-
luk gibi çok yönlü destek me-
kanizmalarıyla eşlik etmeye ve 
yatırımlarımızı artırmaya büyük 
bir heyecanla devam edeceğiz” 
dedi. Yolculuğunun ilk yılında 
girişimcilere sağladığı destek ve 
yaptığı yatırımlarla ön plana çı-
kan Angel Effect, Ekmob, Vam-
pr, Price&Me ve Glocalzone’dan 
oluşan portföyüne geçtiğimiz 
günlerde UserGuiding’i de da-
hil etmişti.

Yerli ve global girişimlere 
yatırım yapmak üzere 
kurulan Melek Yatırım 
Platformu Angel Effect, 
San Francisco merkezli 

teknoloji girişimi 
11Sight’a yatırım yaptı.Orhan Bayram - Angel Effect CEO Ercan Gümüş - 11Sight Türkiye Ülke Müdürü

Başarımızı 
Avrupa’ya da 
taşıyacağız

Dördüncü yatırımlarını An-
gel Effect’ten aldıklarını be-
lirten 11Sight Türkiye Ülke 
Müdürü Ercan Gümüş ise, 
bu yatırımı Türkiye’deki ba-
şarı örneklerini Avrupa’ya 
taşımak ve Avrupa’da gö-
rüntülü görüşme konusunda 
bilinen bir marka olmak için 
kullanacaklarını söyledi.
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MUGO, 2021’DE DE YATIRIMLARINA DEVAM EDECEK

D
ünyaca ünlü birçok markayı Tür-
kiye’ye getirdiklerini ifade eden 
MUGO CEO’su Levent Tahmisci-
oğlu, yatırım odaklı olduklarını 
vurguluyor.

MUGO, 2011 yılında kuruldu,  2016’da pera-
kende sektörüne giriş yaptı. MUGO, aralarında 
Herschel, Champion, STANCE, Native Union ve 
Corkcicle’nin de yer aldığı dünyaca ünlü marka-
ları Türk tüketicisiyle buluşturuyor. Sorularımızı 
yanıtlayan MUGO CEO’su Levent Tahmiscioğlu, 
“Bugün geldiğimiz noktada getirdiğimiz ve kendi 
ürettiğimiz markalarla sektörde lider olma hede-
fiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyor.

DÜNYAACA ÜNLÜ MARKALAR TEK BİR 
ÇATI ALTINDA

MUGO, rakiplerinden hangi yönlerle ayrılı-
yor, tercih edilmenizdeki nedenler nelerdir?

MUGO olarak diğer rakiplerimizden ayrıldığımız 
en önemli nokta, ürün çeşitliliğimiz ve dünyaca 
ünlü markaları tek bir çatı altında toplayarak, 
tüketicilerimize sunmamız. Toptan tarafında Boy-
ner, Vakkorama, Superstep, Trendyol.com gibi 
kilit markalara ürün sağlıyoruz. Markaları kon-
septlerine göre segmente ederek her mağazaya 
özel marka ve ürün çeşitliliği fırsatı sunuyoruz. 
Dijital alanda kullanıcı deneyimini en ön sırada 
tutuyoruz. Tüm sistemimizi buna göre dizayn et-
tik. 

BU YIL 4 MİLYON TL, 2021’DEYSE 5 
MİLYON TL YATIRIM YAPACAĞIZ

Hedef ve yatırımlarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

MUGO CEO’su Levent Tahmiscioğlu
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Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında İstanbul 
Havalimanı’ndaki mağazalarımızı geçici bir süreli-
ğine kapatmıştık. Tüm üst düzey önlemleri alarak 
Ağustos ayı itibariyle yeniden açtık. Koronavirüs 
dolayısıyla 2020’nin sonuna kadar havaalanın-
daki yolcu sayısında yüzde 30 düşüş bekliyoruz. 
Farklı pazarlama stratejileriyle bu düşüşü telafi 
etmeyi hedefliyoruz. Havaalanında günlük işlem 
adetleri yüksek olduğu için bu sürecin kolaylıkla 
ilerleyebileceğini düşünüyoruz. 2020’nin ikinci 
yarısı tüm şirketler gibi bizim içi de telafi dönemi 
olacak. Şirket olarak Avrupa faaliyetlerimizdeki 
artışla birlikte ciromuzu 2020’de 30 milyon TL’nin 
üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Hem aralarında 
Reynmen, Berkcan Güven’in de yer aldığı ünlü 
isimlerle hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz iş 
birlikleri, hem getireceğimiz yeni markalar hem 
de perakende alanındaki yeni çalışmalarımızla 
birlikte toplamda 4 milyon TL yatırım yapacağız. 
2021 için ise 5 milyon TL’lik bir yatırım planımız 
var. Mağazacılık alanında İstiklal Caddesi, Bağdat 
Caddesi ve Nişantaşı gibi merkezlerde yoğunla-
şacağız. Bu yılın sonuna doğru bu lokasyonlarda 
mağazalarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz.

DÜNYACA ÜNLÜ BİRÇOK MARKAYI 
TÜRKİYE’YE GETİRDİK

Ürünleriniz ve ürün kaliteniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Dünyaca ünlü birçok markayı Türkiye’ye getirdik ve 
getirmeye de devam ediyoruz.  Örneğin dünyaca ünlü 
aksesuar markası Herschel bunlardan biri. Herschel’ın 
skalasında sırt çantasından, valize, bereden, pasaport 
kılıfına kadar birçok ürün bulunuyor. 2009’da Jamie ve 
Lyndon Cormack kardeşler tarafından kurulan Herschel 
Supply’in Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Kaza-
kistan ve Kıbrıs bölgelerinin yetkili distribütörü biziz. Bir 
diğeri ise Rihanna, Star Wars, NBA, Disney gibi dünyaca 
ünlü lisanlara sahip çorap ve iç çamaşırı markası STAN-
CE. Marka hem gündelik hayatında hem hobilerinde tar-
zını belirlemek isteyen ve özenli, tüm yaş gruplarından 
kadın ve erkeklere hitap ediyor. Yine orijinal tasarımla-
rıyla tüm dünyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 
Champion ürünlerini de tüketicilerin beğenisine sunuyo-
ruz. Bir diğer markamız olan Native Union ise Apple’ın 
global olarak çalıştığı sayılı iş ortaklarından biri. Elekt-
ronik aksesuar kategorisinde premium ürünlerle öncü 
bir marka. İçecek ekipmanları kategorisinde ABD’nin en 
önemli markalarından olan Corkcicle’yi de yine tüketici-
lerle buluşturuyoruz.
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Kron için KOBİ’ler Çok Özel Bir Yerde Bulunuyor

Kron Genel 
Müdürü 
Mete 

Sansal, firma 
olarak KOBİ’lerin 
kendileri 
açısından çok 
önemli bir yerde 
olduğunun altını 
özenle çiziyor.

Kron, 2007 yılında 
kuruldu. Orta ve bü-
yük işletmelerin ser-
vis aktivasyonu, kalite 
güvence sistemleri, 
ICT (Information and 
Communication Te-
chnology-Bilgi ve 
Te lekomünikasyon 
Teknolojileri) Erişim 

Kontrol Sistemleri, yüksek performanslı gerçek zamanlı 
veri işleme, yeni nesil güvenlik ve denetim alanlarındaki 
ihtiyaçlarına yönelik ileri teknoloji yazılım ve donanım 
ürünleri hayata geçiriyor. Yetkin ve deneyimli mühendis-
lerden oluşan ekibimiz, şirketin temel rekabet gücünü 
oluşturuyor. İstanbul’da İTÜ ARI Teknokent’teki merkez, 
Ankara, İzmir, New Jersey ofisleriyle telekomünikasyon 
sektöründeki yatırımların ürün ve çözümleri açısından 
giderek artan ihtiyaçların oluştuğu Asya-Pasifik, Avrupa 
ve Amerika’daki pazarlara erişim imkânı sunan uygun 
bir konuma sahip.

Kron, müşterilere hangi katma değerleri sunuyor, 
tercih nedenleriniz nelerdir?

Kron olarak, telekomünikasyon, finans, enerji, sağlık, 
üretim, perakende ve otomotiv gibi pek çok sektörde 
kullanılan ürünlerimizle, siber güvenlik ve OSS alanında 
hizmet veriyoruz. Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged 
Access Management) ürünümüz olan Single Connect ile 
orta ve büyük ölçekli işletmelerin iç ve dış siber tehditlere 
karşı, erişim güvenliği tarafında güvenlikli bir altyapıya 
sahip olmalarını sağlıyoruz. Aynı zaman geniş bir ürün 
ailesi olan Single Connect, modüler, hızlı kurulabilen ve 
yüksek standartlarda güvenlik sağlıyor. 

KOBİ’LER ERİŞİM VE VERİ GÜVENLİĞİ 
NOKTASINDAKİ İHTİYAÇLARINI 

KARŞILAYABİLİYOR

KOBİ’lere yönelik hangi uygulamalarınız ve çözüm 
önerileriniz mevcut, KOBİ’lerle nasıl ve ne şekilde 
çalışıyorsunuz?

Son yıllarda artan dijitalleşme çalışmaları siber güvenlik 
tehditlerini de aynı şekilde artırmış durumda. Şirketlerin 
dijital altyapılarını etkilen bu tehditler karşısında Kron 
olarak, erişim güvenliği alanında ürünlerimiz bulunuyor. 
Bir Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Mana-
gement) ürün ailesi olan Single Connect, iki faktörlü 
kimlik doğrulama, yetkili oturum yönetimi, veri maske-
leme, parola yönetimi, ayrıcalıklı görev otomasyonu gibi 
çözümlerimizden oluşuyor. Hem modüler, hem de uçtan 
uca hizmet verebilme kapasitesine sahip bu ürünümüzle 
KOBİ’ler erişim ve veri güvenliği noktasındaki ihtiyaçla-
rını karşılayabiliyor.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEKİZ

Rakiplerinizden hangi yönleriniz ile ayrılıyorsu-
nuz?

Türkiye’nin lider Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım 
üreticisi olarak global arenada da faaliyet gösteren şir-
ketimiz, Gartner Magic Quadrant for PAM raporlarında 
yer alarak, siber güvenlik alanında bu rapora giren ilk ve 
tek Türk şirketidir. Yüksek teknolojiye sahip kaliteli ve gü-
venilir ürünler ile hizmet veren Kron halihazırda finans, 
telekomünikasyon, teknoloji, üretim sektörlerinde yer 
alan birçok ulusal ve global markayla çalışıyor.

ERİŞİM GÜVENLİĞİNDE EKSTRA KORUMA

Özellikle siber güvenlik alanında KOBİ’lerin doğru 
bildiği yanlışlar var mıdır? 

Yanlış olarak değerlendirmeyelim ancak eksik diyebi-
leceğimiz bazı durumlar oluyor elbette. Örneğin, tek 
başına VPN’in yeterli ve güvenli olabileceğini düşünen 
organizasyonlar olabiliyor. Bu da güvenlik zafiyetlerini 
beraberinde getiriyor. Özellikle de pandemi ile birlikte 
artış gösteren phishing ve malware gibi siber saldırı yön-
temleri karşısında erişim ve veri güvenliğini sadece VPN 
ile sağlamak oldukça zor. Bu aşamada erişim güvenliğini 
sağlayabilecek ekstra koruma katmanları yaratmak ge-
rekiyor. Single Connect ürünümüzde yer alan iki faktörlü 
kimlik doğrulama, yetkili oturum yöneticisi, parola yö-
neticisi gibi çözümlerimiz yüksek güvenlik altyapılarıyla 
kritik verilerin korunmasında önemli rol oynuyor. 
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LOJİSTİKÇİLER DERNEĞİ, 
SEKTÖRÜN ÇATI KURULUŞU OLACAK

Lojistikçiler Derneği Başkanı Selçuk Gültekin

L
ojistikçiler Derneği’in amacı 
ayrım yapmadan tüm lojistik 
çalışanlarına hizmet etmek-
tir. Bizler kimseye ayrım yap-
madan hizmet sunmaktayız, 

öğrenci ve lojistik çalışanları derne-
ğimize ücretsiz üye olabilirler. 2020 
yıl sonunda 300 bin üye ile derneği-
mize üye yapmak, şuanda hedefimi-
zin % 67 oranına ulaşmış bulunmak-
tayız.

Lojistikçiler Derneği’in amacı ayrım yapmadan 
tüm lojistik çalışanlarına hizmet etmektir. Hiz-
metlerimizin bir kısmı şunlardır: Sektör sorunlar 
ile ilgili gerekli yerlere bilgilendirme yapmak, 
Sektörler ile güncel her konuda üyelere bilgilen-
dirme yapmak, Profesyonel personel tedarikinde 
yardımcı olmak, Personel eğitim hizmetleri sun-
mak, Yedek parça, sigorta, yakıt gibi giderlerin-
de indirimli yararlanmasını sağlamak, Avukatlık 
hizmetleri, Öğrenciler burs imkânı sağlamak, 
Öğrencilerin mezuniyeti sonrası iş bulma konu-
sunda yardımcı olmak, Çalışan kişilerin, firma-
larında sorunlarına hakemlik etmek ve yardımcı 

olmak, Dernek üyelerimizin menfaatleri yönün-
de çalışmak , Üyelerimize 7/24 Whatsapp üze-
rinden hizmet vermek

Kimseye ayrım yapmıyoruz

Bizler kimseye ayrım yapmadan hizmet sunmak-
tayız, öğrenci ve lojistik çalışanları derneğimize 
ücretsiz üye olabilirler, firmalar ise sadece yıllık 
ücreti 120 TL olarak belirledik. Bizim amacımız 

sektörler ilgili sıkıntıları so-
runları çözüme ulaştırmak.  
Türkiye’de şuanda Kocaeli’de 
faaliyetimiz devam etmekte-
dir. Yakın zaman da Diyarba-
kır – İzmir – Ankara – Artvin 
illerimizde şube açılış işlemle-
rimiz başlayacak. Hedefimiz, 
lojistik çalışanlarının haklarını 
korumak sorunlarını çözüme 
ulaştırmak.   2020 yıl sonunda 
300 bin üye ile derneğimize 
üye yapmak, şuanda hedefi-
mizin % 67 oranına ulaşmış 
bulunmaktayız.
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Yemek Kartı Sektörünün Öncüsü Edenred, 
KOBİ’lere Özel Çözümler Sunuyor

Edenred Türkiye Genel Müdü-
rü Selçuk Boztepe, KOBİ’lerin 
çalışma piramidinin başında 
geldiğini vurgulayarak, KO-
Bİ’lere özel çözüm geliştirdik-
lerini belirtiyor.

Dünyada yemek kartı sektörünün 
öncüsü ve ön ödemeli kurumsal 
hizmetlerde dünya lideri olan 
Edenred, şirketlerin öğle yemeği 
giderlerinden akaryakıt alımla-
rına, teşvik ve ödüllendirmeden 
ayni yardımlarına kadar, birçok 
gider kaleminde tasarruf etme-
lerini sağlayan, verimliliklerini 
artıran, çalışanların yaşamlarını 
kolaylaştıran ve motivasyonları-
na katkıda bulunan çözümler ta-
sarlayıp sunuyor. “İşimizin büyük 
kısmını yemek kartı oluşturuyor. 
Türkiye’de 1992 yılında yemek 
kuponuyla faaliyete başladık ve 
2002 yılında ilk yemek kartını hiz-
mete sunduk. Bugün Türkiye’nin 
81 ilinde varız ve 25 bini aşkın 
kurumsal müşterimizin 1,5 mil-
yonu aşkın kart sahibine 45.000 
üye restoran ve kafede hizmet 
veriyoruz” diyen Edenred Türki-
ye Genel Müdürü Selçuk Boztepe 
sorularımızı yanıtladı. 

KOBİ’LER ÇALIŞMA 
PİRAMİDİMİZİN BAŞINDA 
GELİYOR

KOBİ’lere yönelik ne gibi çö-
zümleriniz var, KOBİ’ler çalış-
ma piramidinizin neresinde 
ve nasıl bir şekilde yer alıyor?

Türkiye’de işletmelerin yaklaşık 
yüzde 98’ini KOBİ’ler oluşturuyor. 
Haliyle çalışma piramidimizin en 

önemli bölümünü oluşturuyorlar. 
Pandemi ile birlikte dijital dönü-
şümü hızlı yaşayarak, işlerini ve 
iş yapış şekillerini dijital gerek-
sinimlere adapte eden KOBİ’ler, 
iş yaşamında daha avantajlı du-
ruma geliyor. Edenred Türkiye 
olarak sunduğumuz Ticket Res-
taurant yemek kartı ve Ticket Car 
akaryakıt çözümleri KOBİ’lerin 
dijital dönüşüme ayak uydurabil-
mesine, maliyetlerini düşürerek 
kaynaklarını daha verimli kulla-
nabilmesine ve tasarruf etmesine 
yardımcı oluyor. 2020 hedefleri-
mizden biri de KOBİ’lerin dijital 
dönüşüm sürecinde çözüm ortağı 
olarak konumlanmak ve yenilikçi 
çözümlerimizin sağlayacağı ta-
sarruflardan faydalanmaları sağ-
lamak. Çalışanların en çok tercih 
ettiği yan haklardan biri olan 
yemek kartları işverenler için ça-

lışan verimliliği ve bağlılığını ar-
tırmanın yanında tasarruf için de 
önemli bir araç. Ticket Restaurant 
Edenred olarak işletmelere sun-
duğumuz yemek kartı sisteminde 
küçük ya da büyük ölçek tüm fir-
malar, yüzde 15 SGK işçi primi, 
yüzde 22,5 SGK işveren primi, 
yüzde 0,75 Damga vergisi, yüzde 
22 Gelir vergisi ile yüzde 1 KDV 
istisnasına tabi oluyorlar. Bu da 
işverenlere yaklaşık yüzde 100’e 
varan vergi tasarrufu sağlıyor. Ti-
cket Car Akaryakıt Çözümleri ile 
şirketler akaryakıt harcamalarını 
avantajlı bir şekilde yönetebiliyor. 
Akaryakıt kartı ve araç tanıma 
sistemi seçenekleri ile Türkiye ça-
pında binlerce akaryakıt istasyo-
nundan, haftasonu yakıt alama-
ma, limitli yakıt alımı ve sadece 
sisteme tanımlı araçlar için akar-
yakıt alımı yapılmasını sağlayarak 

Edenred Türkiye Genel Müdürü Selçuk Boztepe
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şirket araçlarının özel kullanım 
vb. suistimallerini önleyebiliyor-
lar. Bu sayede şirketler, kontrol 
altına aldıkları akaryakıt giderle-
rinde yaklaşık yüzde 15’e varan 
tasarruf da elde ediyorlar. Buna 
artı olarak tek fatura kolaylığı, 
raporlama, avans açma-kapama 
gibi iş yüklerinde de operasyonel 
tasarruf sağlamalarına yardımcı 
oluyor. Bu avantajların yanında 
şirketlere satın alma hacimleri-
ne göre indirim de sağlıyoruz. 
Özel günlerde çalışanların moti-
vasyonunu artırmaları ve perfor-
manslarını ödüllendirmeleri ya 
da iş ortaklarına bayram, yılbaşı 
gibi günlerde hediye sunmala-
rı amacıyla geliştirdiğimiz Ticket 
Compliments hediye çeki de ayni 
yardımlardan, gıda gardımlarına 
pek çok alanda KOBİ’lerin haya-
tını kolaylaştırıyor. Koli taşıma, 
depolama, dağıtma ya da hediye 
seçme, farklı markalarla anlaş-
ma gibi iş yüklerini hafiflettiğimiz 
gibi, tek fatura ile zamanda da 
tasarruf ettiriyoruz.  

Rakiplerinizden hangi yönle-
rinizle ayrılıyorsunuz? Kulla-
nıcılarınıza hangi katma de-
ğerleri sunuyorsunuz? 

Dünyada bu iş modelini ilk ya-
ratan ve yaygınlaştıran firma 
olarak sektöre de öncülük edi-
yoruz. Edenred Türkiye olarak, 
dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyo-
nun itici gücünü işimize entegre 
etme konusunda sektörümüzde 
farklılaşıyoruz. Sağladığımız vergi 
tasarrufları, indirimler, avantaj-
lı ödeme seçenekleri ile maddi 
kaynak tasarrufu sağlarken, diji-
talleşmeye yaptığımız yatırımla-
rın ürünü olan çözümlerimizle de 
şirketlere kolaylık ve hız kazandı-
rıyoruz. Ticket Restaurant Yemek 
Kartı’nı, mobil uygulamamız “My 
Edenred” sayesinde cep telefon-
larına taşıyarak dijitalleştirdik. 
My Edenred üzerindeki “QR Kod 
ile Ödeme” özelliği sayesinde Ti-
cket Restaurant kart kullanıcıları 
yanlarında kartları olmasa bile 
kartsız ödeme yapabiliyorlar. Kul-
lanıcıların kartlarını kaybetmeleri 
durumunda ise mobil uygulama 
üzerinden tek bir tıkla kartlarını 
bloke edebiliyor ve istediklerinde 
yine kolayca hemen kullanmaya 
başlayabiliyorlar. Ayrıca My Eden-
red uygulaması üzerinden akıllı 
kampanyalar, kişiye ya da bölge-
ye özel indirim ve avantajlar su-
nabiliyoruz.  Bu doğrultuda yürüt-
tüğümüz Dolu Dolu kampanyası 
ile 2019 yılında kullanıcılarımıza 
1 milyon TL’nin üzerinde avantaj 
sağlayan öneriler sunduk. Pande-
mi sırasında müşterilerimizin yeni 
ihtiyaçlarını da gözeterek, mobil 
temassız ödeme sistemimiz QR 
kod ile ödemeye artı olarak sek-
törde bir ilk olan NFC tabanlı mo-
bil temassız ödeme alternatifimiz 
EdenredPay’i hayata geçirdik. 
Ayrıca kart basımı, kargo gibi te-
mas gerektiren süreçleri ortadan 
kaldırarak müşterilerimizin çalı-
şanlarına yemek kartlarını SMS 
yoluyla iletip, yine mobil ödeme 
ile kullanabilecekleri Dijital Kartı-
mızın lansmanını yaptık.

KOBİ’LERİN FİNANS, 
İŞ GÜCÜ KAYNAĞI VE 
ZAMANINI VERİMLİ 

YÖNETEBİLMESİ İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZI 
HIZLANDIRACAĞIZ 

Edenred Türkiye olarak, yemek 
kartı sistemini Türkiye’ye ge-
tiren ve pazara öncülük eden 
bir şirketiz.  Bu konumumuzu 
güçlendirmek ve bir adım öteye 
taşımak için teknolojik altyapı-
lar ile entegre olarak, kullanı-
cılarımıza çok daha hızlı, fonk-
siyonel ve kullanıcı deneyimi 
yüksek uygulamalar sunma he-
defindeyiz. Bildiğiniz gibi, yeni 
yaşam kuralları ve alışkanlıkla-
rıyla birlikte dijital ve temassız 
ödeme seçeneklerine yönelim 
büyük oranda arttı. Biz de bu 
öngörüyle kullanıcılarımızla 
buluşturduğumuz EdenredPay 
ve Dijital Kart gibi yeni nesil 
mobil ödeme yöntemleri dışın-
da, analitik ve yapay zeka ile 
ilgili çalışmalarımız da mevcut. 
Bu teknolojileri de önümüzdeki 
dönemde mobil uygulamamıza 
entegre edeceğiz. Ayrıca ku-
rumsal ödeme çözümlerimizle 
bu süreçte özellikle KOBİ’lerin 
finans, iş gücü kaynağı ve za-
manını daha etkin ve verimli 
yönetebilmesi için çalışmaları-
mızı hızlandıracağız.
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Ak-Kim, Yatırım ve Satın Almaları Sürdürecek

Akkök Holding’in 
kimya sektöründe-
ki güçlü şirketlerin-

den Ak-Kim’in şirket satın 
alma iştahı devam ediyor.  
Ak-Kim Genel Müdürü 
Onur Kipri, “Şirket satın 
almalarını devam ettire-
ceğiz” diyor.

Ak-Kim Kimya, 4 trilyon dolar-
lık dünya kimya endüstrisinde 
Türkiye’nin en stratejik sanayi 
gruplarından biri. Akkök Hol-
ding bünyesinde yer alıyor ve 
birden fazla alana dönük kri-
tik üretim gerçekleştiriyor. Son 
yıllarda şirket satın almalarıy-
la adından söz ettiren Ak-Kim, 
2019’da 300 milyon dolar olan 
cirosunu, 5 yıl içerisinde iki kat 
artırmayı hedefledi. Yalova Kim-
ya İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki entegre tesislerinde 
üretim yapan Ak-Kim Kimya 
Genel Müdürü Onur Kipri, çok 
özel açıklamalarda bulundu:

Kimyanın önemli tedarikçi 
şirketi olarak pandemi sü-
recini de dahil ettiğimizde 
2020’yi nasıl değerlendirir-
siniz?

Ak-Kim, ürün yelpazesi oldukça 
geniş bir üretici. Temel kimya-
sallarda klor-alkali ve türevle-
ri, hidrojen peroksit ve sodyum 
perkarbonat, metilaminler, per-
sülfatlar ve bisülfitler üretiyoruz. 
Bu ürün gruplarında hem Türki-
ye’de hem de Avrupa’da az sa-
yıdaki üretici arasındayız. Per-
formans kimyasallarında tekstil 
ve elyaf yardımcı kimyasalları, 

kâğıt, su arıtma, yapı kimyasal-
ları, kişisel bakım kimyasalları 
ve plastik katkılarını kapsayan 
alanlarda da varız. Pandemi 
döneminde hijyen, temizlik, ilaç 
ve gıda gibi sektörlerin tabii ki 
ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 
Bu süreçte, doğal olarak temiz-
lik ürünlerine talep arttı. Çama-
şır suyu, deterjan, el ve banyo 
sabunu ile dezenfektan gibi çok 
sayıda ürünün kimyasal ham-
maddelerini ürettik.

2020’ye yönelik planlarda 
neler değişti?

2019 Ak-Kim için verimli ve 
başarılı bir yıldı. İştiraklerimiz-
le beraber yıllık ciromuz 300 
milyon dolar seviyesinde ger-
çekleşti. Ayrıca İSO 500 2019 
listesinde de Ak-Kim solo olarak 
14 sıra yükselerek 252. firma 
olduk. 6 kıtada 70’den fazla ül-
keye gerçekleştirdiğimiz ihraca-
tımızın ciromuza oranıysa yüzde 
30 civarında. 2020 senesi için 
yüzde 10 civarında büyümeyi 
bütçelemiştik.

GEÇEN YILA YAKIN BİR 
SONUÇ ELDE EDECEĞİZ

Bu yıla ilişkin rakamsal ge-
lişmeler ne yönde olacak?

Ak-Kim’in güçlü finansal yapı-
sı ve sektörel çeşitliliği var. Her 
sektörde olduğu gibi COVID-19 
salgını nedeniyle küçülme ve 
kar kaybı yaşandı. Maalesef 
pandeminin birçok sektöre olan 
olumsuz etkisiyle bu hedefi ger-
çekleştirmek mümkün gözük-
müyor. Geçen yıl iştiraklerimizle 

beraber yakaladığımız 300 mil-
yon USD civarında rakama ben-
zer sonuçlara ulaşabileceğimizi 
tahmin ediyoruz.

SALGIN YENİ İŞ ALANLARI 
YARATTI MI?

Anti-bakteriyel ürünlere rağ-
bet arttı. Pazardaki bu yönelimi 
doğru değerlendirmeyi hedefli-
yoruz. Esnek ürün geliştirebilme 
kabiliyetine sahip Ar-Ge mer-
kezimizin yakın dönem araştır-
ma ve geliştirme faaliyetlerinde 
ağırlığı anti bakteriyel ürünlere 
verdik. Tekstil, konfeksiyon, el-
yaf ve ambalaj sektörü için yeni-
likçi anti bakteriyel ürünlerimiz 
piyasaya sürülme aşamasına 
geldi. Bu konudaki gelişmeleri 
yakın zamanda paylaşmayı he-
defliyoruz.

Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri
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Yatırımcı bir grupsunuz. 
Planladığınız yatırımlarda 
hangi noktadasınız?

Salgın iş dünyasını, planları ve 
beklentileri radikal olarak de-
ğiştirdi. Planlanan bazı orga-
nik ve inorganik yatırımlarımızı 
pandemi nedeniyle 3. çeyrek 
sonuna kadar beklemeye aldık. 
Dünyada talebi artmakta olan 
ve pek çok sektörde önemli 
bir girdi olan hidrojen peroksit 
ürünü için 50.000 ton/yıllık bir 
kapasite artışı projesi gündem-
deydi. Mevcut 36.000 ton/yıllık 
kapasitemizle beraber 2020 yılı 
içerisinde 86.000 ton/yıl kapa-
siteye ulaşmayı hedefliyorduk. 
Salgınla birlikte bu yatırımı bek-
lemeye aldık.

İKİ KAT CİRO ARTIŞI 
HEDEFLEDİ

5 yıl içerisindeki planları-
nızda neler var, şirketinizi 
dünya piyasalarında hangi 
konumda görmeyi arzu edi-
yorsunuz?

Dahili yatırımlarımızı ve şirket 
satın almalarını devam ettirece-
ğimizi söyleyebilirim. Son 3 yıl 
hem Türkiye’de hem de global 
olarak belirsizlikler ve zorluklar-
la geçti. Böyle bir ortamda çok 
uzun vadeli sağlıklı bir planla-
ma yapmak gerçekten zor. An-
cak özetle önümüzdeki 5 yılda 
ciromuzu yeni yatırımlar ve ih-
racat ile en az 2 katına çıkarma-
yı ve 600-700 milyon dolar se-
viyesine getirmeyi hedefliyoruz.

YENİ DÖNEM TÜRKİYE’YE 
YARAYACAK 

Yeni dönem dünya konjonk-

türüne ilişkin neler demek 
istersiniz?

Küresel anlamda bakacak olur-
sak; geçen sene yaşanan Ame-
rika-Çin ticaret savaşından 
sonra virüsün Çin’de ortaya 
çıkmasıyla da Amerika’nın bu 
ülkeye karşı yaptırımları artacak 
gibi görünüyor. Amerika ve Av-
rupa’nın, Çin’e ve Asya’ya karşı 
tutumu, Türkiye için yeni bir fır-
sata dönüşebilir. Avrupa’ya en 
yakın ülke olan Türkiye’de dü-
şük maliyetlerle özellikle emek 
yoğun tekstil, konfeksiyon gibi 
sektörlerin pozitif bir ivme ka-
zanmasını bekleyebiliriz.

SATIN ALMAYA 150 
MILYON $ YATIRIM

Şirket satın almalarının Ak-
Kim’e katkısı neler oldu?

2015’te dünyanın en büyük 
emaye ve seramik frit üretici-
lerinden biri olan Gizemfrit’i 
bünyemize kattık. Böylece yük-
sek performanslı emaye ve se-
ramik kaplamalar pazarına giriş 
yaptık. Ayrıca 2017 yılında Al-
man menşeli kimyasal satış ve 

pazarlama şirketi Dinox’u satın 
aldık. İhracatta öncelikli hedef 
pazarlarımız arasında bulunan 
Avrupa’ya daha yakın hale gel-
dik. Daha önce Avrupa’nın 2. 
büyük su kimyasalları üreticisi 
olan Feralco ile yarı yarıya or-
taklıkla kurduğumuz Akferal 
şirketindeki Feralco hisselerini 
satın aldık. Diğer taraftan iştira-
kimiz Gizemfrit, seramik baskı 
mürekkepleri üreten İspanyol 
Megacolor’u satın aldı. Emaye 
ve seramik kaplamalarda Tür-
kiye’de yüzde 70 pazar payı ile 
lider olan Gizemfrit, yüzde 13 
global pazar payı ile dünyanın 
en büyük 2. üretici firması ko-
numunda. Tüm bu şirket satın 
almalarında geçtiğimiz 5 yılda 
150 milyon dolar civarında bir 
yatırım söz konusu olmuştur.

Ajandanızda yeni alım plan-
ları var mı?

İnorganik büyüme fırsatları 
üzerindeki çalışmalarımız ve 
araştırmalarımız kesintiye uğra-
madı, sürüyor. Hem Türkiye’de 
hem Avrupa’da bazı stratejik 
satın alma fırsatları üzerinde 
duruyoruz.
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Mobilyacı Talebe Yetişemiyor
Haziran ayıyla birlikte 
hareketlenen mobilya 
sektöründe iç talep ar-
tışı yüzde 80’lere da-
yanırken üreticiler tam 
kapasite çalışmaya 
başladı. Sektörde ter-
min süreleri hammad-
de tedarikinde yaşanan 
problemler nedeniyle 
30 ila 60 gün arasında 
değişiyor.

Yeni normal döneminde mobil-
yada iç talep artışı yüzde 80’leri 
bulurken, ihracatta da yükseliş 
sürüyor. Düğün sezonu, ev ta-
şımalarının artması ve yeni ko-
nut satışlarındaki rekor yükseliş 
nedeniyle mobilya üreticileri ta-
lebe yetişmekte zorlanıyor. Mo-
bilya üreticilerinin pandemiden 
dolayı kumaş, sünger ve tele 
gibi bazı hammadde tedari-
kinde sıkıntı yaşanması da mo-
bilyada teslimlerin zamanında 
yapılmasını engelleyen neden-
lerden biri oldu.

MOSFED: “Evde kullanı-
lan ofis mobilyası da ilgi 
gördü”

Sektörde yaşanan stok proble-
mine işaret eden Mobilya Der-
nekleri Federasyonu (MOSFED) 
Başkanı Ahmet Güleç, mart 
ayında başlayarak üç ay boyun-
ca ertelenen mobilya ihtiyacının 
hazirandan itibaren ev taşıma 
ve düğünlerin başlamasıyla 
yüzde 80 arttığını kaydetti. An-
cak mobilya üreticilerinin özel-

likle ilk 2 ayda kumaş, sünger, 
tele gibi bazı ürünleri hem sü-
rekli değişen fiyat farkı ve fab-
rikaların pandemi de çalışma-
ması nedeniyle tedarik etmede 
sorun yaşadığını söyledi. Güleç, 
bunun da sektörde teslimde 
gecikmelere neden olduğunu 
ifade etti. Güleç, pandemide 
yeniden bir yükseliş olmazsa 
ekim, kasım gibi bu döngünün 
rayına oturmasını bekledikle-
rini söyledi. Güleç, bu ivmeyle 
gitmesi halinde sektörün yılı ih-
racatta yüzde 17-18 bandında 
bir artışla 4 milyar dolar olarak 
kapatmayı, iç piyasada ise yüz-
de 20’lik bir artışla 60 milyar TL 
olarak tamamlamayı hedefle-
diklerini kaydetti.

MOBSAD: “Stoklar tüken-
di, teslimde gecikmeler 
başladı”

Mobilya Sanayi İş Adamla-
rı Derneği (MOBSAD) Başkanı 
Nuri Gürcan, hükümetin 30 
bin TL gibi çok düşük faizle 
kredi kullandırılmasına ek ola-
rak pandemi döneminde erte-
lenen nikah ve düğünlerin üst 
üste gelmesi ve birikmiş konut 
stoklarının çok düşük faizler-

Mobilya Dernekleri Federasyonu 
(MOSFED) Başkanı

 Ahmet Güleç
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le satılmasının mobilya sektörünün perakende 
ayağında ciddi bir satış başlattığını kaydetti. “Bu 
nedenle stoklar tükendi ve firmalar üretim yapı-
sına göre 30 gün, 60 gün teslim süresi vermeye 
başladı” diyen Gürcan, bu sürecin 11 aya kadar 
sürebileceğini dile getirdi.

MOSDER: “Talep yoğunluğu makine 
parkurunu genişletiyor”

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) 
Başkanı Mustafa Balcı da mobilyada satış hare-
ketliliğine bağlı olarak teslimde gecikmeler ya-
şandığına dikkat çekti. “Mobilyacılar olarak yeni 
normalleşmeyle birlikte fabrikalarda tam kapa-
site ile çalışmaya devam ediyoruz” diyen Balcı, 
şu anda müşterilerin ürünün siparişini mağaza-
dan verdiklerinden itibaren termin süresinin or-
talama 30 gün ile 45 günü bulabildiğini söyledi. 
Tedariklerde yaşanan gecikmelerin doğrudan 
üretime de yansıdığını ifade eden Balcı, “Mo-
bilyacılar bu yoğun talebi karşılayabilmek için 
makine parkuruna daha çok yatırım yaparak ek 
istihdam alanı da yaratıyor” dedi. Talepteki bu 
yoğunluğun yılsonuna kadar devam etmesini 
beklediklerini kaydeden Mustafa Balcı, “Pandemi 
sürecinde mevcut iyiye gidiş süreci devam ettiği 
takdirde salgının ilk başlangıç aşamasında kay-
bedilen iş hacminin son çeyrekte karşılanacağını 
düşünüyoruz” diye konuştu.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı 
Nuri Gürcan

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği 
(MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı

“Bayi stokları boşaldı, üretim 
yoğunluğu 2021’e sarkacak”

MOSDER Yönetim Kurulu Asil Üye-
si ve Bellona Genel Müdürü Musta-
fa Karamemiş, ertelenen talepler ve 
özellikle marka olarak yaptıkları bü-
yük kampanyalar neticesinde son üç 
aylık dönemde satış patlaması yaşa-
dıklarını söyledi. Bunun sonucunda 
tüketicilere ürünlerini mümkün olan 
en kısa zaman içinde teslim etme 
gayretinde olduklarını belirten Kara-
memiş, “Bu gayretlerimiz ürün grup-
larına göre değişmekte olup ortalama 
3 ila 4 haftada yeni siparişleri üretip 
tüketicilerimize sunmaktayız” dedi. 
Bu talep yoğunluğunun yılsonuna ka-
dar devam edeceğini söyleyen Kara-
memiş, hatta boşalan bayi stoklarının 
tekrar doldurulması için de üretim 
yoğunluğunun 2021 yılının ilk çeyre-
ğine kadar devam edeceğini bildirdi.
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En Yüksek Satış Fiyatı Çeşme’de, Kira Bodrum’da
Yaşanan pandemi süreci, yıllardır en pahalı 
turizm kenti olarak bilinen Bodrum’daki ev fi-
yatlarını daha da yükseltti. Çeşme konut satış 
fiyatında en yüksek bölge iken, kira bedeli en 
yüksek olan ise Bodrum oldu.  

Yılın neredeyse altı ayı yaz mevsiminin yaşandığı 
Bodrum’a tüm dünyayı etkisi altına alan koronavi-
rüs salgınından sonra talep daha da arttı.  Pandemi 
sürecinden sonra hem tatil yapmak isteyen hem de 
izole olmak isteyenler en çok Çeşme ve Bodrum’u 
tercih etti.  Özellikle müstakil konutlara ilgi büyük. 

En Çok İlgi Bodrum, Çeşme, Marmaris, 
Foça ve Urla’ya

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokas-
yon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine 
göre yazlık bölgeler içinde konut satış ve kira de-

ğerleri en yüksek bölgeler Bodrum ve Çeşme. Çeş-
me konut satış fiyatında en yüksek bölge iken, kira 
bedeli en yüksek olan bölge ise Bodrum oldu. Mar-
maris, Foça, Urla, Ayvalık ve Fethiye de ilgi gören 
diğer bölgeler arasında yer alıyor. 

Türkiye’de Konut Satış Fiyatları %22,10 
Kira Bedelleri İse %12,12 Arttı

Yazlık bölgelere ve özellikle müstakil konutlara gös-
terilen yoğun ilgi, yazlık bölgelerdeki kira ve satış 
değerlerinde artışa sebep oldu. Endeksa’nın güncel 
verilerine göre son 1 yılda Türkiye genelinde konut 
satış fiyatları %22,10; kira bedelleri ise %12,12 artış 
gösterirken; yazlık bölgelerin çoğundaki artış oranı 
çok daha yüksek.  İncelenen bölgeler içinde kira be-
delleri en fazla artan bölgeler Bodrum ve Marmaris 
iken, satış fiyatı en fazla artan bölgeler Fethiye ve 
Marmaris oldu. 
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Mars Logistics’ten 1 Milyon Dolarlık Yatırım

Mars Logistics, yakla-
şık 1 milyon dolar 
yatırım ile Hadımköy 
Lojistik Merkezi’nin 

12 bin 98 metrekarelik çatı ala-
nı güneş panelleri ile kaplaya-
cak.

Mars Logistics, yaptığı açıklama ile 
yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım 
yaparak Hadımköy Lojistik Merke-
zi’nin 12 bin 98 metrekarelik çatı 
alanının güneş panelleri ile kap-
lanacağını duyurdu. Açıklamada 
verilen bilgiye göre projede, 4 bin 
914 adet fotovoltaik güneş paneli 
kullanılacak. Çatı üstü güneş ener-
ji santralinin kurulu gücü ise 2 MW 
olacak ve yıl boyunca 2,5 MWh/
yıl elektrik üretebilecek. Proje ile 
üretilecek elektrik enerjisinin tesis 
genelinde kullanılması planlanıyor. 
Doğaya saygılı iş yapma anlayışı ile 
sürdürülebilir projeler üretmek he-
defleri ile yapılan araştırmalar ne-
ticesinde başlanan projenin 1 Ekim 
2020 tarihinde bitmesi ve kullanı-
ma hazır hale gelmesi bekleniyor. 
Açıklamada görüşlerine yer veri-
len Mars Logistics Yönetim Kurulu 

Başkanı Garip Sahillioğlu, projenin 
birden çok amaca hizmet edeceğini 
belirterek, “Hadımköy Lojistik Mer-
kezi Çatı Üstü Güneş Enerji Sant-
rali, Hadımköy Lojistik Merkezi’nin 
inşaatından itibaren gündemde 
olan ve 2019 yılı itibariyle stratejik 
eylemlerimize dahil ederek hayata 
geçirdiğimiz, aynı zamanda küresel 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerin-
den de birden çok amaca hizmete 
edecek tesis, küresel kalkınma he-
defleri, sürdürülebilirlik projelerimiz 
ve yaşam döngüsü bakış açımızla 
şekillendi” dedi.

Proje Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na 
Hizmet Edecek

Hayata geçirecekleri proje ile Bir-
leşmiş Milletler’in belirlemiş olduğu 
17 hedeften oluşan Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’ndan toplam 
7 amaca hizmet etmiş olacaklarını 
belirten Garip Sahillioğlu, “Bu proje 
ile Birleşmiş Milletler’in Sürdürüle-
bilir Kalkınma Amaçlarından direkt 
olarak ‘Erişilebilir ve Temiz Ener-

ji’ ile ‘İklim Eylemleri’ amaçları ve 
dolaylı olarak ise ‘İnsana Yakışır İş 
ve Ekonomik Büyüme’, ‘Sanayi, Ye-
nilikçilik ve Altyapı’, ‘Sürdürülebilir 
Şehir ve Yaşam Alanları’, ‘Sorumlu 
Üretim ve Tüketim’ ve ‘İşbirliklerini 
Geliştirme’ amaçları ile birlikte top-
lam 7 amaca hizmet etmiş olaca-
ğız” diye konuştu.

4 Yılda 9 Bin 168 Adet Ağacı Ke-
silmesini Önledi

“Kaynakları sürdürülebilir kullanarak 
ekolojik dengeyi korumak ve karbon 
emisyonlarının azaltılması için faaliyet-
lerinde en uygun teknoloji ve süreçleri 
kullanmak Mars Logistics’in uyguladığı 
çevre politikalarındandır” diyen Garip 
Sahillioğlu, bu anlayışı Mars Logisti-
cs’in tüm faaliyetlerine dahil ettiklerini 
vurguladı. 2019 yılında gerçekleştirilen 
tüm taşımalarda çevre dostu taşımacılık 
yöntemi olan Intermodal kullanımı ne-
ticesinde 18.7 milyar kilogram karbon-
dioksit salınımı önlediklerini ve 1 mil-
yon 560 bin adet ağacın kurtarılmasını 
sağladıklarını söyleyen Sahillioğlu, şun-
ları kaydetti: “Kağıt atıklarımızın geri 
kazanımıyla sadece 2016-2020 yılları 
arasında 9 bin 168 adet ağacın kesil-
mesini önledik. 2006 yılından beri ÇE-
KÜL, TEMA ve Ege Orman Vakfı iş birliği 
ile Çatalca, Manisa ve Çanakkale’de 5 
bin 200 fidan dikerek Mars Ormanları 
oluşturduk. Yaptığımız sosyal sorumlu-
luk projemizle atık yağların geri kaza-
nılmasıyla milyonlarca litre temiz suyun 
kirlenmesini önledik. Hadımköy Lojistik 
Merkezi’nde yağmur suyu toplama pro-
jemiz sayesinde yağmur sularının ayrı 
toplanmasını sağlayarak çevresel pey-
zaj başta olmak üzere kampüsün çeşitli 
su ihtiyacı (yangın suyu vb.) buradan 
karşılıyoruz. Lojistik depolarımızda ise 
klasik tahta palet yerine geri kazanılmış 
kağıttan üretilmiş kağıt paletler kullanı-
yoruz.”
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Faizsiz Bankacılık İçin Sertifika Programı Tamamlandı

Katılım finans kuruluşla-
rının faizsiz prensiplere 
uyumu için yasal altyapı 
tamamlandı. Kontrol ve 
denetim süreçlerinde gö-
rev alacak personel için ilk 
dönem sertifikasyon eğiti-
mi sona erdi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
(TKBB) tarafından faizsiz pren-
siplere uyumu güvence altına 
almak üzere düzenlenen sertifi-
ka programı tamamlandı. TKBB 
tarafından düzenlenen sertifika 
programına, katılım finans kuru-
luşlarının uyum ve denetim sü-
reçlerinde görev alacak personel 
katıldı. 3-25 Eylül’de gerçekleş-
tirilen eğitim süreci toplam 66 
saat sürdü. Bu süreçte katılımcı-
lara İslam iktisadı ve finansı ala-
nında uzman akademisyen ve 
üst düzey yöneticiler tarafından 
teorik ve pratik bilgiler verildi. 
Marmara Üniversitesi İslam Eko-
nomisi ve Finansı Enstitüsü’nün 
danışmanlığında gerçekleşen 
programın son günü yapılan sı-
navda başarılı olan kişilere serti-
fikaları takdim edildi.

Faizsiz prensiplere uyum artık 
yasal mevzuat kapsamında

Katılım finans kuruluşları, mer-
kezi kurul ve danışma komite-
lerinin kararlarına uyumunun 
sürekli kontrol edilmesi ve de-
netlenmesiyle yükümlü. Bunun-
la kuruluşun ilke ve standartla-
ra sürekli olarak uyması ve bu 
konuda müşteriler başta olmak 
üzere ilgili taraflara güvence 
sağlanması amaçlanıyor. Kuru-
luşların, kontrol ve denetim faa-
liyetlerini 3 ayda bir kuruluş üst 

yönetimine raporlaması zorun-
luluğu bulunuyor. Uyum ve de-
netim süreçlerinde görev alacak 
personelin faizsiz finans alanın-
da lisansüstü diplomaya sahip 
bulunması veya sertifikalı eğitim 
almış olması gerekiyor. Sektörün 
kuruluşundan bu yana yürüttüğü 
faizsiz prensiplere uyum faali-
yetleri ise artık kurumsal bir çer-
çevede yasal mevzuat kapsamı-
na alındı.  Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
ve TKBB iş birliğinde yürütü-
len çalışmaların ana başlıkları; 
Merkezi Danışma Kurulu’nun 
kurulması, bağlayıcı standartla-
rın belirlenmesi, her bir kuruluş 
nezdinde bir danışma komitesi-
nin görevlendirilmesi ve alınan 
kararlara uyumu sağlayacak 
kontrol ve denetim mekanizma-
larının tesis edilmesiydi.

Merkezi Danışma Kurulu’nun 
temel görevi uygulama fark-
lılıklarını ortadan kaldırmak

Bu süreçte ilk olarak BDDK’nın 

Şubat 2018’de aldığı karara 
istinaden TKBB nezdinde Mer-
kezi Danışma Kurulu kuruldu. 
Kurulun görevleri, çalışma usul 
ve esasları, üyelerinin taşıma-
sı gereken nitelikler, hazırlanan 
tebliğ ve yönerge ile belirlendi. 
Kurul, kararlarını bağımsız ve 
tarafsız olarak alırken, öncelik-
le katılım finans kuruluşlarının 
uymaları gereken meslek ilke ve 
standartlarını belirliyor. Temel 
amaç, katılım finans kuruluşları 
arasındaki uygulama farklılık-
larını gidermek üzere genel ni-
telikli, bağlayıcı kararlar almak. 
Bununla birlikte yazılı başvurul-
ması halinde ilgili kurumlara da 
görüş bildiriyor. Katılım finans 
sektörünün tanıtımı veya eğiti-
mi amaçlı programlar düzenle-
yen kurul yayınlar yaparken, bu 
amaçla düzenlenen programlara 
iştirak ediyor. Katılım finans ku-
ruluşları ile müşterileri arasında 
uyuşmazlık çıkması durumunda 
da Kurul’un alınan kararları de-
ğiştirme yetkisi bulunuyor.
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Pandemiyle birlikte istihdam kaybı artan Antal-
ya’da iş dünyası, gençlerin umutlarının ve yete-
neklerinin körelmesinin önüne geçecek bir ulusal 
eğitim ve staj seferberliği başlatılmasını istedi. 
ATSO Başkanı Davut Çetin, en fazla sigortalı is-
tihdam kaybının Antalya’da olduğunu söyledi.

Koronavirüs pandemisiyle artan istihdam kaybı, iş dün-
yasını endişelendiriyor. Turizm sektörünün kalbi Antal-
ya’da en fazla istihdam kaybının olduğunu vurgulayan 
iş dünyası, gençlerin umutlarının ve yeteneklerinin 
körelmesinin önüne geçecek ulusal bir eğitim ve staj 
seferberliği başlatılmasını istiyor. TÜİK’in istihdam ve-
rilerini değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut 

Çetin, kasım ayından bu yana ilk kez istihdamda be-
lirgin bir artış olduğunu, bununla birlikte 2019 Hazi-
ran ayına göre istihdamda 2 milyon kişiye yakın kayıp 
yaşandığını ifade etti. Çetin, işsizlik artışının ülkenin 
en önemli sorunlarından birisi olmaya devam ettiğini 
kaydetti. 2019 Haziran ayında 28.5 milyon olan istih-
damın, 2020 Haziran ayında 26.5 milyona gerilediğini 
vurgulayan Çetin, şöyle devam etti. “İstihdam kaybı ta-
rımda 274 bin, ticaret sektöründe 338 bin, imalat sa-
nayinde 332 bin, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 
520 bin, inşaat sektöründe 91 bin, ulaştırmada 30 bin, 
idari ve diğer hizmetlerde 304 bin, kültür-sanat sektö-
ründe 61 bin, eğitim sektöründe 23 bin, kamu yönetimi 
alanında 20 bin, sağlık sektöründe 4 bin, bilgi-iletişim 
sektöründe 14 bin, gayrimenkulde 11 bin kişidir.’’

GENÇ İŞSİZLİĞE KARŞI 
STAJ SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI

En Fazla Kayıp Antalya’da
En fazla sigortalı istihdam kaybının Antalya’da yaşandığına dikkat çeken Çetin, “Son bir yılda 4-a çalışan sayısı ülke 
genelinde 143 bin artarken Antalya’da 142 bin düşüş gerçekleşmiş. İstanbul’daki düşüş 93 bin olup Antalya en fazla 
sigortalı istihdam kaybı yaşayan il olmaya devam ediyor” dedi. Çetin şöyle konuştu: “Pandemi gençlerimizin gelecek-
lerini kaybetmelerine neden olmamalı. Gençlerin çalışma yaşamına girmemesi geleceğe dair umutlarının azalmasına, 
bilgi ve yeteneklerinin körelmesine ve gelecekte iş yaşamındaki performans ve verimlerinin azalmasına yol açacaktır. Bu 
soruna karşı ulusal eğitim ve staj seferberliği başlatmalı, liseden itibaren zorunlu-ücretli staj uygulamasına geçmeli.’’
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İkinci Elde Fiyat Baremleri Yükseliyor!

İkinci el otomotiv sektöründe neler olup 
bitiyor? Hangi markalar daha çok rağbet 
görüyor? Otomotivin ikinci elinde son du-
rum ne?

Otomotiv sektörünü ağır şekilde etkileyen pandemi 
süreci, araçlara talebin azalmasıyla otomobil üre-
timini durdurmuştu. Üretime verilen bu ara, ülke-
mizde sıfır araç stoklarını oldukça sıkıntıya soktu ve 
talep sıfırdan, ikinci ele kaydı. Bu da geçtiğimiz ay-
larda ikinci elde fiyatların yükselmesine yol açmıştı. 
Ağustos ayında ise sıfır araç stoklarındaki sıkıntının 
devam etmesi ve dövizdeki yükselmeyle beraber 
ikinci el araçların fiyatları daha üst baremlerde yer 
almaya başladı. 100 bin TL altındaki ilan sayısı aza-
lırken, 100 bin TL ve üzeri ilan sayısında artış görül-
dü. arabam.com, ağustos ayının ilan verilerini der-
leyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri 
paylaştı. Ağustos ayı boyunca en çok ilan verilen 5 
kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 
arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, 
motor hacimleri,  km. değerleri gibi temel verilere 
göre analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %74’ünü otomobiller 
oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar ve arazi 
araçları izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi 
ilan sayılarının Temmuz ayına göre %1 arttığı gö-
rülüyor.

Ağustos Ayında Renault Liderliğini Korudu

Temmuz`da en çok ilan verilen marka olan Rena-
ult, Ağustos ayında da yine %17 oranıyla liderliğini 
koruyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, 
Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot, BMW ve 
Honda izliyor. Temmuz ayına göre Volkswagen ilan 
sayısında %1’lik düşük, Fiat ilanlarında ise %1’lik 
artış dikkat çekiyor.
 
Clio, Astra ve Focus En Çok İlan Verilen 
Otomobil Modelleri

İlanlara otomobil modelleri özelinde bakıldığında, 
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Clio, Astra ve Focus en çok ilan verilen modeller. 
Megane, Passat ve Corolla ise bu üç modeli takip 
ediyor. 

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, 
Markaların Ağustos Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up 
ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en 
yüksek oran önceki aya göre %1 düşse de yine Nis-
san Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, 
Kia Sportage, Volkswagen Tiguan modelleri izliyor. 
Temmuz ayına göre Hyundai Tucson ve Peugeot 
3008 ilanlarının Chevrolet Captiva ilanlarını geçtiği 
görülüyor.
 

Ağustos Ayında En Çok 2012, 2015 ve 2016 
Model Araç İlanları Verildi

Ağustos ayında en fazla ilan verilen araç model yıl-
ları %8 oranı ile 2012,2015 ve 2016 oldu. İlanların 
model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Fiyata Göre İlanların Dağılımı

Sıfır araç stoklarındaki sıkıntının devam etmesi ve 
dövizdeki artış sonucu 2.el araç fiyatlarının da art-
ması ile 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki 
ilanların oranları toplamda %3 düşerken, 100 bin 
TL üstü fiyata ait sahip ilanların sayısı arttı. Yeni ya-
pılan ÖTV düzenlemesiyle beraber bu fiyat artışının 
devam edeceği ön görülüyor.
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Çünkü yaşayabileceğimiz Başka Bir Gezegen 
Yok: Atıksız yaşamın ipuçları Berna Başer 

Akın’ın sesinden Audioteka’da!

Nil Ormanlı Balpınar’ın 
kaleme aldığı “Başka Bir 
Gezegen Yok” usta ses-
lendirme sanatçısı Ber-
na Başer Akın’ın sesiyle 
Audioteka’da çocuklar 
ve gençlerle buluşuyor. 
Gereksiz tüketimi red-
detmeye, azaltmaya, eli-
mizdekileri yeniden kul-
lanmaya dair ipuçları 
sunan sesli kitap, biricik 
gezegenimizi korumak 
isteyen herkes için rehber 
olacak.

Daha önce hiç çöp kovanı ka-
rıştırdın mı? İçinde neler var? 
Sence o kavanoz gerçekten çöp 
mü yoksa onu bir kalemliğe dö-
nüştürebilir misin? Atık, geri dö-
nüşüm, kompost, iklim değişik-
liği, mevsimsel beslenme, ileri 
dönüşüm... Tüm bu kelimeler 
ne anlama geliyor? Eğer sen de 

2050 yılında okyanuslarımızda 
balıktan çok plastik olmasını is-
temiyorsan gel, bu kelimelerin 
anlamlarını birlikte öğrenelim. 
Nil Ormanlı Balpınar’ın yazdığı 
“Başka Bir Gezegen Yok”,  ses-
lendirme sanatçısı Berna Başer 
Akın’ın sesiyle çocuklar başta 
olmak üzere her yaştan sesli ki-
tap dinleyicisine önemli ipuçları 
vererek, dünyayı farklı bir açı-
dan görmesini sağlayacak.

Berna Başer Akın’ın 
sesiyle benzersiz bir 
deneyim

Başka Bir Gezegen’e sesini ve-
ren usta seslendirme sanatçısı 
Berna Başer Akın, henüz ço-
cukluk yıllarında TRT Ankara 
Televizyonunun açtığı sınavı ka-
zanarak televizyon ve radyoda 
seslendirme yapmaya başladı. 
Bugüne dek sayısız film, dizi 
film, çizgi film ve belgeselde 
konuşan, çeşitli reklam film-
lerinde de seslendirme yapan 
Berna Başer Akın, Başka Bir 
Gezegen kitabına da sesini ka-
tarak, usta bir sesten kitap din-
lemeyi kusursuz bir deneyime 
dönüştürüyor. Sesli kitap din-
leyicileri Audioteka Club üyesi 
olarak “Başka Bir Gezen Yok”u 
sesli kitap olarak dinleme şan-
sına sahip olabiliyor. Audioteka 
Club üyeleri ilk 14 günü üc-
retsiz olmak üzere ayda 19.90 
TL’ye tüm kitapları sınırsız din-
leyebiliyor.
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İş Dünyası, Kadın ve Erkeklere 
Yetenek Yönetimi Üzerinden Eşit Fırsatlar Sunmalı

İşe alımdan, eğitim, kariyer 
planlama ve iletişim gibi 
pek çok alanda cinsiyet eşit-
liğini gözeten uygulamaları, 
TSKB Gayrimenkul Değerle-
me A.Ş’ye Fırsat Eşitliği Mo-
deli (FEM) Sertifikası getirdi. 
Gayrimenkul sektöründe 
kadın istihdamını ve etkin-
liğini artırmak, kadınları  
yönetim  kademesine yük-
seltmeyi amaçlayan Gay-
rimenkulde Kadın Liderler 
(GKL) Platformu Başkanı 
Neşecan Çekici, konuyla ilgi-
li yaptığı açıklamada;TKSB 
Gayrimenkul Değerleme 
Şirketi’ni fırsat eşitliği ko-
nusundaki duyarlılığı konu-
sunda tebrik etti. Türkiye’de 
girişimcilik yoluyla kadının 
güçlenmesini hedefleyen 
KAGİDER tarafından verilen 
sertifikanın, gayrimenkul 
alanında faaliyet gösteren 
TSKB Gayrimenkul Değer-
leme A.Ş’nin almasını gurur 
verici bulduklarını söyledi.

“Sektörümüzde kadın erkek 
eşitliğini destekleyen, bunun 
için emek harcayan TKSB Gay-
rimenkul gibi örnek şirketlerin 
artması bizi hem mutlu edi-
yor hem de motivasyonumu-
zu arttırıyor“ diyerek sözlerine 
devam eden Neşecan Çekici, 
GKL tarafından kısa süre açık-
lanan Türkiye’deki gayrimenkul 
sektöründe çalışan kadınlara 
yönelik yapılan ‘Maskülen Sek-
törde Kadın Olmak‘ araştır-
masının sonuçlarına değindi. 
Araştırmaya göre; Türkiye’de 
gayrimenkul sektöründe çalı-
şanların yüzde 29’unu kadın-

ların oluşturduğunu ifade eden 
Çekici,“Ne yazık ki üst yöne-
timde çalışan kadın oranı sa-
dece yüzde 15 ile sınırlı kalıyor. 
Oysa kadınlarımızın yüzde 84’ü 
lisans veya lisansüstü eğitime 
ve üst düzey kademelerde yö-
netici olarak görev alabilecek 
deneyime sahipler“ dedi. İş ha-
yatında kadın erkek dengesinin 
sağlanmasının şirketin karlılığı-
nı arttırdığına, hisse senetlerine 
değer kazandırdığına, yatırımcı 
güveni ile müşteri ve çalışan 
memnuniyetini ve sadakatini 
arttırdığına dikkat çeken GKL 
Başkanı Neşecan Çekici, bu 
sayede firmaların imajlarının 
da yükseldiğine işaret etti. Çe-
kici, başta gayrimenkul sektörü 
olmak üzere tüm iş dünyasını, 
kadın ve erkeklere yetenek yö-
netimi üzerinden eşit fırsatlar 
sunmaya davet etti.

Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) 
Platformu Başkanı Neşecan Çekici

Sektörün 3’te 1’i Kadınlardan 
Oluşuyor
Türkiye’deki gayrimenkul sektö-
ründe çalışan kadınlara yöne-
lik yapılan ikinci araştırma olan 
‘Maskülen Sektörde Kadın Ol-
mak‘ araştırması; ULI Türkiye (Ur-
ban Land Institute) çatısı altında 
ve WLI (ULI’ın uluslararası kadın 
liderler inisiyatifi) Türkiye kolu 
olarak kurulan,  sektörün önem-
li STK’larını kadın başlığı altında 
bir araya getiren ve sektörün  li-
der kadın çalışanlarından oluşan 
Gayrimenkulde Kadın Liderler 
Platformu adına ERA Research 
& Consultancy ve  XSights Araş-
tırma & Danışmanlık tarafından 
toplam dört aşamalı bir araştırma 

serisi olarak tamamlandı. 436 
sektör çalışanı kadın ile online 
anket yöntemiyle gerçekleştirilen 
kapsamlı araştırmanın sonuçları-
na göre, Türkiye’deki gayrimen-
kul sektöründe çalışanların yüz-
de 29’unu kadınlar oluşturuyor. 
Gayrimenkul sektöründe çalışan 
kadınların yüzde 43’lük dilimi  in-
şaat, yatırımcı, geliştirici firmalar-
da görev alırken, mimar ve mü-
hendis olarak çalışan kadın oranı 
yüzde 12. Kapsamlı rapor, aynı 
zamanda Türkiye Araştırmacılar 
Derneği tarafından düzenlenen 
ve araştırma dünyasının Oscar’ı 
kabul edilen Baykuş Ödülleri’n-
de, ‘Eşitlikçi Baykuş’ kategorisin-
de Altın Ödüle de layık görüldü.
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Global Ports Holding Sektöründe
Turquality’e Kabul Edilen İlk Şirket Oldu

Global Ports Holding, 
Turquality Marka Destek 
Programı’na kabul edil-
di. Global Ports Holding, 
kendi sektöründe progra-
ma kabul edilen ilk şirket 
olurken, yeni projelere 
odaklandı.

Dünyanın en büyük kruvazi-
yer liman işletmecisi ve Global 
Yatırım Holding iştiraki Global 
Ports Holding, Türk ürünlerinin 
yurtdışında markalaşması, Türk 
malı imajının yerleştirilmesi ve 
Turquality’nin desteklenmesi 
amacıyla oluşturulan ‘Turqua-
lity Marka Destek Programı’na 
kabul edildi. Global Ports Hol-
ding kendi alanında progra-
ma kabul edilen ilk şirket oldu. 
Portföyünde 13 ülkede 21 li-
man bulunan Global Ports Hol-
ding, program ile birlikte yeni 
projelere odaklanacak.

Yolcu deneyimini anlamak için 
bugüne kadar birçok çalışma 

yapan Global Ports Holding, 
destek programı kapsamında 
müşteri deneyimini geliştire-
cek dijital bir proje yürütecek. 
Müşteri yönetimi konusunda 
Salesforce ile “bütünsel ilişki 
yönetimi” sistemine geçiş yap-
maya karar veren Global Ports 
Holding, finans ve operasyonun 
entegre edildiği bir platform 
üzerinde de çalışmalarını sür-
dürüyor.

GPH CEO Emre Say

‘Turquality Programı Bizi Daha da Güçlendirecek’

Turquality Marka Destek Programı’nın, şirketin dünya liderliğini 
daha da pekiştireceğini vurgulayan Global Ports Holding CEO’su 
Emre Sayın, programa kabul edilmekten büyük mutluluk duy-
duklarını söyledi. Program kapsamında yürütecekleri projelerin, 
uluslararası arenada kendilerini daha da güçlendireceğini kay-
deden Sayın, “13 ülkede 19’u kruvaziyer 2’si ticari olmak üzere 
21 limanımız ile Karayipler’den Singapur’a kadar uzanan bir ağa 
sahibiz. Dünyada sektörünün lideri olan tek Türk şirketi olarak 
bunu devam ettirmenin bu noktaya gelmekten daha zor olduğu-
nun farkındayız ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. Türkiye’ye döviz 
girdisi sağlamanın yanında bir sektörün standartlarını belirliyor 
ve bunu yaparken Türk firmalardan destek alıyoruz.  Devletimizin 
tam da bu amaçla kurduğu Turquality programından alacağımız 
güç ile yürüttüğümüz projeler bizi daha da güçlendirecek” dedi.
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Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörle-
rinin lideri Petrol Ofisi, güneş enerjili istasyon 
sayısını 5’e ulaştırarak sektöre öncülük etme-
ye devam ediyor. Petrol Ofisi, Bodrum, İzmir, 
Torbalı, Antalya ve Ankara’daki istasyonların-
da güneş enerjisinden elde edilen toplam 258 
kWp’lık kurulu gücü ile bu alanda da liderliği 
elinde bulunduruyor. Petrol Ofisi istasyonların-
da güneş enerjisinden üretilerek tüketilecek 
yıllık 426.368 kWh’lık elektrik ile her yıl 1.280 
ağaç kurtarılıyor, 196 ton karbon salımı önle-
niyor. Elektriğini güneş enerjisi ile karşılayan 
istasyon sayısını arttırmaya devam edecekleri-
ne vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, 
“Bu alandaki gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve 
hedefimiz, Petrol Ofisi’nin ülkemize, geleceğe 
yönelik genel yaklaşım ve sorumluluk bilincinin 
de en güzel örneklerinden biridir” dedi. 

Petrol Ofisi’nin 2019 yılında Muğla Bodrum’da Paşa-
lılar Petrol (42,075 kWp) ile başladığı güneş enerjili 
istasyon projesine, daha sonra sırasıyla İzmir Çiğli’de 
Yaman Petrol (44,28 kWp), Torbalı’da As Mira Petrol 
(42,24 kWp), Antalya Alanya’da Ali Şahin Petrol (70,62 
kWp) ve son olarak da Ankara’da Kadem Petrol (59,40 
kWp) eklendi. Proje dahilindeki Petrol Ofisi istasyonları 
elektrik ihtiyaçlarının tamamına yakınının güneş enerji-
sinden karşılamalarının yanı sıra ürettikleri fazla enerji-
yi de şebekeye veriyorlar. 

Toplam 258,61 Kwp Kurulu Güç İle Bu 
Alanda da Lider

Güçlü, yeni nesil, daha verimli ve yerli üretim güneş 
enerjisi teknolojilerine yer verilen Petrol Ofisi istasyon-
larının güneş enerjisi sistemlerinin kurulumları, RM İs-
tanbul ve Solarçatı tarafından gerçekleştiriliyor. Petrol 
Ofisi, istasyonlarında güneş enerjisinden elektrik üre-
ten toplam 258,61 kWp kurulu güç ile sektöründe bu 
alanda da liderliği elinde bulunduruyor. Petrol Ofisi’nin 
5 istasyonu, yıllık toplam 426.368 kWh güneş elektriği 
tüketecek. Bu rakam 140 evin bulunduğu bir kasaba 
ya da mahallenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. 
Petrol Ofisi istasyonlarda tüketilecek güneş enerjisin-
den üretilen elektrik ile aynı zamanda her yıl ortalama 
1.280 ağaç kurtarılıyor, 196 tonluk karbon salımı da 
önleniyor.  

“Güçlü, Yeni Nesil, Daha Verimli, Yerli Üretim 
Teknolojileri Tercih Ettik”

Güneş enerjisi projesinin, Petrol Ofisi’nin felsefesini, ru-
hunu, standartların taşıyan en güzel örneklerden birini 
oluşturduğunu belirten Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, 
“Petrol Ofisi, 79 yıldır olduğu gibi bugün de doğduğu 
bu topraklara karşı duyduğu sorumlulukla, ülkemize, 
sektörlerimize ve topluma katkı sağlayacak önemli 
adımlar atıyor.  Sektörlerindeki liderliğin yüklediği mis-
yon ile geliştirmelere, yeniliklere imza atıyor, öncülük 
yapıyor. Bu 5 istasyonumuzun elektrik ihtiyacını güneş 
enerjisinden elde etmesi de işte bu yaklaşımımızın, 
felsefemizin bir yansıması ve en güzel örneklerinden 
biridir. Bu alanda da de lidere yakışır şekilde özen ve 
titizlikle hareket ettik, en iyisini, en idealini, ileri tekno-
lojiyi hedefledik. Bu konudaki hedeflerimizi herhangi 
bir rakamla sınırlamadık. Uygun ve istekli olan, müm-
kün olan her istasyonumuzun elektrik ihtiyacını güneş 
enerjisi ile karşılayabilmesi arzusu taşıyoruz” dedi.  

HABER

Petrol Ofisi’nde Güneş 
Enerjili İstasyon Sayısı 
Artıyor

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper
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Türkiye’nin E-İhracat Potansiyeli 
Masaya Yatırıldı

Global Rus Trade’in Kara-
deniz Bölgesindeki Kobiler 
için düzenlediği e-ticaret 
ve e-ihracat semineri, 108 
ülkenin katılımıyla online 
olarak gerçekleştirildi. Tür-
kiye’nin e-ihracat potansi-
yeli açısından önem taşı-
yan seminerde ilk defa bir 
Türk şirket de yer aldı. 

Rusya’nın ilk B2B e-ticaret plat-
formu Global Rus Trade tarafın-
dan düzenlenen Karadeniz Böl-
gesindeki Kobiler için E-ticaret 
ve E-ihracat semineri, 21 Eylül 
Pazartesi günü dijital ortamda 
gerçekleştirildi. Seminer, koro-
navirüs nedeniyle bu yıl Zoom 
uygulaması üzerinden online 
olarak düzenlendi. Karadeniz’e 
kıyısı olan ülkelerin e-ihracat ve 
e-ticaret konularını masaya ya-
tırmak amacıyla bir araya geldiği 
etkinliğe 108 ülkeden 2443 şirket 
katıldı. Türkiye’deki KOBİ’lerin 
e-ticaret ve e-ihracat adımları-
na dair tüm detayları, etkinlikte 
Türkiye’yi temsilen yer alan yerli 
e-ticaret altyapı sağlayıcısı Idea-
Soft paylaştı. Böylece söz konusu 

etkinlikte Türkiye ilk 
kez yerli bir şirket 
tarafından temsil 
edilirken, IdeaSoft 
CEO’su Seyhun Öz-
kara da kapsamlı bir 
sunum gerçekleştir-
di.    

Onlarca 
İş İnsanı 
E-Ticarete 
Yönelik 
Tavsiyelerini Paylaştı 

Karadeniz bölgesindeki firmalar 
için düzenlenen online seminerde 
Karadeniz bölgesindeki e-ticaret 
gelişim trendleri, KOBİ’lerin dış 
pazarlara girerken karşılaştıkları 
temel problemler, bunları orta-
dan kaldırmanın yolları, e-ticaret, 
ürün ve hizmet kanallarını artır-
ma ve tanıtma yöntemleri, sektö-
ründe başarılı ve deneyimli onlar-
ca iş insanının  tavsiyeleriyle ele 
alındı. Seminer, uluslararası B2B 
platfor-munun sınır ötesi e-tica-
ret için yürüttüğü BSPPF destekli 
“KOBİ’ler için E-Ticaret Fırsatları: 
İhracatın Arttırılması ve Yeni Pa-
zarların Açılması” projesini de ta-
mamlayacak.

Seyhun Özkara: KOBİ’ler 
Ürünlerini Diledikleri 
Ülkeye Dil Bilmeden 
İhraç Edebilir

Seminerin özellikle KOBİ’lerin 
yurt dışına satış yapması için kar-
go (lojistik) ve ödeme sistemleri 
konularında işbirliği zemini için 
kritik önem taşıdığını ifade eden 
IdeaSoft CEO’su Seyhun Özka-

ra, Ide-aexport platformuna dair 
detayları ilk kez paylaştı. Özkara, 
“KOBİ’lerin e-ihracat sürecinde 
yaşadıkları temel sorunların ba-
şında online satış yapmak iste-
dikleri her ülkenin dilini ticaret 
yapacak düzeyde bilmiyor olma-
ları geliyor.  IdeaSoft olarak bizim 
amacımız Ankara’dan satılan bir 
ürünün Van’a gitmesiyle Ame-
rika’ya gitmesi arasındaki farkı 
ortadan kaldırmak ve e-ihracatın 
önünü açmak. Türkiye’de e-ih-
racat ile globale açılan ve gücü-
ne güç katan çok başarılı firma-
lar var. Bu sayının IdeaExport ile 
günden güne artacağını düşünü-
yorum.” şeklinde konuştu.  

Türkiye-Rusya 
Arasındaki İhracat 
Artacak    

Türkiye’nin ana ticaret ortakların-
dan biri olan Rusya’yı temsil eden 
ve seminerin ev sahipliğini üst-
lenen Global Rus Trade Yönetim 
Kurulu Başkanı Ms. Anna Neste-
rova ise konuşmasında Türkiye ve 
Rusya arasındaki ticari ilişkilerin 
geliştirileceğine yönelik mesajlar 
verdi.



77

HABER

Türk savunma sanayisi denizcilikte katlanarak 
büyüyor: 3 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR 12 

MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Kaptanoğlu-Desan Tersanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Cenk 
İsmail Kaptanoğlu, Türk deniz-
cilik sektörü hakkında önemli 
açıklamalarda bulundu. Dün-
yanın en büyük yüz savunma 
sanayisi şirketi sıralamasında, 
2019’da 7 Türk şirketinin bu-
lunduğunu belirten Cenk İsma-
il Kaptanoğlu, yatırımların ve 
trendin devam etmesi halinde 
bu sayının artacağını dile getir-
di. Bugüne kadar savunma sa-
nayisinde, denizcilik tarafında 
3 milyar doları aşan proje ger-
çekleştirildiğine dikkat çeken 

Kaptanoğlu, devam eden ve 
yapılacak projelerle bu raka-
mın 12 milyar doları bulacağı-
nın altını çizdi ve yakın zaman-
da Türkiye’nin büyük ihracatçı 
ülkeler arasına gireceğini be-
lirtti.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim 
ettiği Acil Müdahale ve Dalış Eği-
tim Botlarında yüzde 71 yerlilik 
oranını yakalayarak savunma sa-
nayisinde önemli bir projeye imza 
atan Kaptanoğlu Desan Tersanesi, 
yeni projelerle dünyaya açılmaya 
hazırlanıyor. Katıldığı televizyon 
programında Türk savunma sana-
yisi hakkında önemli açıklamalarda 
bulunan Kaptanoğlu-Desan Tersa-
nesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk 
İsmail Kaptanoğlu, yerlilik ve ihra-
cata dikkat çekti.

YERLİLİKTE YÜZDE 20’DEN 
YÜZDE 71’E ULAŞILDI

Türkiye’nin 2000’li yıllarında başın-
da savunma sanayisinde yüzde 20 
oranında yerlilik ile üretim yaptığı-
nı belirten Cenk İsmail Kaptanoğ-
lu, “Deniz Kuvvetleri’mize teslimini 
yaptığımız Acil Müdahale ve Dalış 
Eğitim Botları ile yüzde 71 yerlilik 
oranına ulaştık. Şimdi bu başarılı 
projenin ardından bu ve benzeri 
gemilerin ihracatı için çalışıyoruz. 
2019’da dünyanın en büyük 100 
savunma sanayisi şirketinde 7 şir-
ketimiz vardı. Trend böyle devam 
ederse bu sayı çok daha fazla ola-
caktır. Şu ana kadar savunma sa-
nayisinin denizcilik tarafında ger-
çekleşen projelerin büyüklüğü 3 
milyar doları aştı. Devam eden ve 

yapılacak projelerle bu büyüklük 
12 milyar dolara ulaşacak.” dedi.

ORDUNUN YERLİ ÜRÜNLERİ 
TERCİH ETMESİ İHRACATI 
GÜÇLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Savunma Sanayii Başkan-
lığı’nın sektöre her zaman destek 
verdiğini ve sektör oyuncularını 
teşvik edici olduğunu dile getiren 
Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Kendi 
ordumuzun yerli üretimleri tercih 
etmesi sektörümüzün ihracat yap-
masını kolaylaştırıyor” dedi.

TÜRK TERSANELERİ ÖZEL 
TERZİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Türk tersaneciliğinin proje bazlı ve 
ihtiyaca yönelik çalıştığını belirten 
Kaptanoğlu, “Türk tersaneleri özel-
likle Avrupa pazarının tercih ettiği 
özel gemileri, kaliteli ve zamanında 
ürettirebilen yegane tersanelerdir. 
Sektörün ilk 3 büyük üreticisi olan 
Çin, Güney Kore ve Japonya tersa-
neleri, tıpkı bir konfeksiyon atölye-
si gibi çalışır. Bu ülkelerde katalog 
üzerinden gemi seçersiniz ve deği-
şiklik yapamazsınız. Fakat Türk ter-
saneciliği ise özel dikim yapan terzi 
gibidir. Bu yüzden nitelikli projele-
rin adresi genelde Türkiye’dir. Me-
sela Norveç özel sektörü, nerdeyse 
tüm yolcu ve araç taşıyan ferry tipi 
özel gemilerini Türk tersanelerinde 
inşa ettirmektedir.” şeklinde konuş-
tu. Cenk İsmail Kaptanoğlu’nun 
verdiği bilgiye göre 2019 yılında 
Türkiye, sivil gemi ve yat ihracatın-
da 1 milyar doları aşmayı başardı.

Kaptanoğlu-Desan Tersanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Cenk İsmail Kaptanoğlu



78

HABER

Yerli Otomobilde Gözler Türkiye’nin Üzerinde!
Destekler ve Yeni Öneriler Her Geçen Gün Artıyor

Temmuz ayında Gemlik’te teme-
li atılan ve çalışmalara başlanan 
elektrikli yerli otomobil fabrika-
sında hummalı bir çalışma var. 
Gebze’deki merkezde de ekipler 
hiç durmuyor. Gemlik’te fabrika-
nın zemin güçlendirme çalışma-
larının devam ettiğini söyleyen 
Türkiye’nin Otomobili TOGG’un 
CEO’su Gürcan Karakaş, “ Tüm 
gözler üstümüzde 24 saat sahne-
deyiz. Bu hayali gerçekleştirmek 
için gece gündüz çalışıyoruz. Av-
rupa da bizi yakından takip edi-
yor, hata yapma lüksümüz yok ” 
dedi.

TEHAD: ELEKTRİKLİ ULAŞIM 
BAKANLIĞI KURULMALI 

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araç-
lar Platformu (TEHAD) Başkanı 
Berkan Bayram, “Tüm dünyada 
giderek artan bir hızla elektrikli 
ulaşım önem kazanmakta, dev-
letler tüm stratejik yatırımlarını 
özellikle pil üretimi ve çevreci 

araçlara yapmaktadırlar. Ülkemi-
zin de Milli Otomobil Projesinin 
‘Elektrikli’ olacağından yola çıka-
rak, öncelikle devlet kademesin-
de temsil edilebilmesi adına bir 
an önce Elektrikli Ulaşım Bakanlı-
ğı’nın kurulması gerekliliği zaru-
ridir. Daha sonra ise tüm büyük-
şehir belediyelerinde de Elektrikli 
Ulaşım Daire Başkanlık’larının 
oluşturulması ve ilgili mevzuatla-
rın yasal açıdan ele alınarak bir 
an önce hayata geçirilmesi ge-
rekmektedir” dedi.   

AVRUPALI TÜRK 
FIRMASINDAN YERLİ 
OTOMOBİLE DEV PROJE

Fransa merkezli Türk firması Zi-
fort Immatriculation, QR kodlu 
plaka yöntemiyle yeni otomobil-
de bir ilke imza atmayı hedefli-
yor. Proje kapsamında, QR kodlu 
plaka yöntemiyle emniyet güç-
lerinin işinin kolay hale gelmesi 
amaçlanıyor. Firmanın Yönetim 

Kurulu Başkanı Abdullah Demir-
baş ‘’Geliştirdiğimiz sistemle bir-
likte emniyet güçleri tarafından 
QR kodunun okutulmasıyla ara-
cın ruhsat, muayene ve sigortası-
nın güncel olup olmadığı bilgileri 
anında görünürken, herhangi bir 
çalıntı araç durumunda ise hızlı 
bir şekilde müdahale edilebilme-
sine olanak sağlanıyor. QR kod 
sayesinde plakanın gerçek olup 
olmadığını da aynı zamanda tes-
cil etmiş oluyoruz ‘’ diye konuştu.

HEDEF YERLİ 
OTOMOBİLDE 

UYGULANACAK 
YAZILIMI DÜNYAYA 

İHRAÇ ETMEK

Demirbaş, ilk defa bu sistemi 2 
yıl önce, gelen talepten ötürü, 
bir orta doğu ülkesi için geliştir-
diklerini dile getirirken yerli oto-
mobil atağıyla birlikte üretimi 
Türkiye’ de gerçekleştirerek ilk 
olarak yerli otomobilde bu yazı-
lım sistemini kullanmayı hedef-
lediklerini belirtti.  Ayrıca şirket 
yetkilisi artan talepler doğrultu-
sunda Türkiye’de oluşturacağı-
mız üretim ağıyla bu teknolojiyi 
dünyaya ihraç edeceklerini be-
lirtti.
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NG KÜTAHYA SERAMİK HER YIL DOĞAYA
 BİN 543 AĞAÇ HEDİYE ETTİ 

NG Kütahya Seramik, tasarım 
ve üretimdeki üstün gücüne ek 
olarak, başarılı Entegre Yöne-
tim Sistemi ile enerji verimlili-
ğini zirveye çıkardı. Üretiminde 
sağladığı yıllık 750 MW enerji 
tasarrufuyla yılda 1 milyon 600 
bin kişinin harcadığı enerjiyi 
geri kazandı. Her yıl doğaya 
4 bin 460 ton karbon salınımı-
nı engelleyerek bin 543 ağaç 
dikimine eşdeğer bir kazanım 
elde etti. Geri kazanım faaliyet-
leriyle yılda 197 bin 750 m3’lük 
atık suyu, yeniden üretim faali-
yetlerinde kullandı. Atık ısı geri 
kazanım sistemleriyle yıllık 8 
milyon 337 bin 300 sm3 doğal-
gaz tasarrufu sağladı. Entegre 
Yönetim Sistemi’nin kazanımla-
rıyla Sign Of The City Award- En 
İyi Endüstriyel Yapı ödülünü iki 
defa kazanan şirket, doğa dos-
tu çevreci yaklaşımıyla da ör-
nekle gösteriliyor. 

NG Kütahya Seramik, Kütahya’daki 
7 fabrikasında yer alan arıtma ve 
geri dönüşüm sistemleri ile ener-
ji verimliliği ve tasarrufta sınırları 
aştı. 30 yılı aşkın süredir seramik 
sektörüne yön veren şirket, sahip 
olduğu geri dönüşümlü ve verim-
lilik esaslı Entegre Yönetim Sistemi 
ile seramiğin üretimdeki yolculuğu-
na dair standartları yukarıya taşıdı. 
Tüm kaynakların verimli bir şekilde 
kullanılması çerçevesinde gerçek-
leştirilen üretim faaliyetleri, enerji 
tasarrufunu da beraberinde getir-
di. En son teknolojiler üzerine inşa 
ettiği Entegre Yönetim Sistemi kap-
samında gerçekleştirdiği geri dö-
nüşüm faaliyetleri ile enerji verim-
liliğini zirveye çıkardı. Atık ısı geri 
kazanım sistemleriyle yıllık 8 milyon 
337 bin 300 sm3 doğalgaz tasarru-

fu sağladı. Geri kazanım faaliyetle-
riyle yıllık 197 bin 750 m3’lük atık 
suyu yeniden üretime dâhil etti. Her 
yıl doğaya 4 bin 460 ton karbon sa-
lınımı engellenerek 1543 ağaç di-
kimine eşdeğer kazanım elde etti. 
Üretim tesislerinin tamamında LED 
kullanılması ve aydınlatma sistem-
lerinin otomasyona yönlendirilme-
siyle yıllık 750 MW tasarruf sağladı.  

DOĞA DOSTU ÇEVRECİ 
YAKLAŞIM

Isı geri kazanım projeleri ile fırın-
lardan çıkan sıcak hava, kurutucu 
olarak adlandırılan evalarda ve 
ortam ısınmalarında kullanılarak 
enerji tasarrufu sağlanıyor. ECO 
fırınlarla enerji sarfiyatı düşük fı-

rınlar kullanılarak 
enerji verimliliği des-
tekleniyor. Üretimde 
kullanılan oksijen 
yanmalı frit fırınlar, 
doğa dostu ve çev-
reci bir yapıya sahip. 
Yeni yatırımlarda 
enerji performansını 
göz önünde bulun-

duruyor. Satın alınacak ürünlerin 
enerji performansı değerlendiriliyor 
ve satın alma şartnamelerinde bu 
değerlendirme bir gereklilik olarak 
yer alıyor. Ürün ve hizmetlerin ta-
şınması, sevkiyatı ve kullanımı sı-
rasında yaşam döngüsü aşamaları 
değerlendirilerek, satın almalarda 
çevre dostu ürünler tercih ediliyor. 
Tüm kaynakların verimli şekilde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla 
geri dönüşüm sistemlerinin kurul-
duğu fabrikalar, doğaya atık mad-
de bırakmama özelliğine sahip. 
Fabrikalarda yer alan arıtma ve 
geri dönüşüm sistemleri sayesinde 
yaşam alanlarına ve doğal hayata 
zarar verilmiyor. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN “KIRSAL” DÖNÜŞÜME
Türkiye’nin her zaman en hareketli ve bol yatırımlı 
sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe son yıl-
larda yaşanan bazı değişimler bu kentsel/kırsal sir-
külasyonu daha net gözler önüne serebilmek adına 
önemli veriler barındırıyor. Bu hafta, uparazzi.com.
tr’de yayınlanan rapora göre, Türkiye’de bir arazi 
üzerinde yapı inşa etmek için zorunlu başvurulan 
yapı ruhsatı sayısında son 4 yılda istikrarlı bir düşüş 
söz konusu. Rapora göre; 2019’da ulaşılan toplam 
yapı ruhsatı sayısı 2018’deki sayının neredeyse ya-
rısına tekabül ederken, 2020’nin ilk yarısı itibariyle, 
2017’nin ilk yarısına oranla yaklaşık %70’lik bir dü-
şüş görülüyor. Tarım sektörlerinde büyüyen istihdam 
ve sermaye payı da bu verilerin üzerine eklendiğin-
de, insanların kırsala dönmeye başladıkları ve ruh-
sat gerektiren inşa işlerine yatırımda bulunmaktan-
sa, arsalarına yerleşmeyi tercih ettikleri sonucuna 
ulaşılıyor. Yapı ruhsatı sayılarında ciddi düşüş gözle-
nirken, organik tarım ve ziraî sektörlere ilgi artıyor, 
arsa almak isteyenler sıraya giriyor. Kentlerdeki ser-
maye, toprak yatırımlarıyla verimli kırsal alanlara 
kaymaya başlarken, istatistikler orta-uzun vadede 
kırsal bölgelere yeniden bir göç yaşanabileceğinin 
habercisi niteliğinde.

KONUTDER Başkanı Elmas: Konut satışları devam 
ediyor, İnşaat sektöründe ciddi bir istihdam artışı var

Haziran ve Temmuz aylarında ki konut kampan-
yasından sonra kredi oranlarında bir miktar yukarı 
doğru hareket gözlenmişti. Faiz oranının 0.99’un 
seviyesinde kaldığı sürece bir miktar ivme kaybe-
dilse bile satışların devam edeceğini öngörüyorduk. 
Açıklanan Ağustos konut satış istatistikleri, beklenti-
mizde haklı olduğumuzu gösterdi. Haziran ve Tem-
muz aylarında düşük faiz ortamı ve kampanyalarla 
tarihi rekorlar kıran konut satışları Ağustos ayında 
yıllık bazda yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 adet 
olarak gerçekleşti. Konutder Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan 
Elmas, “İpotekli satışlara bakıldığında da geçtiğimiz 
yıla göre yüzde 122,6 artışla 76 bin 19 olduğu gö-
rülüyor.  Toplam konut satışları içinde ipotekli sa-
tışların payı ise yüzde 44,6 olarak gerçekleşti. Son 
3 ayda 600 bin konut satıldı. Önümüzdeki dönem 
de konuta yatırım devam edecek. İnşaat sektöründe 
ciddi bir istihdam artışı var” dedi.

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas
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Türkiye’de Fabrika 
Otomasyon 

Sistemlerine Yönelik 
Farkındalık Artıyor

FANUC, online eğitimlerle robotik üretim sektörünün 
geleceğine yön veriyor. 150 milyar dolarlık küresel 
otomasyon pazarında yaklaşık yüzde 60’lık paya sa-
hip olan, 640 binin üzerinde kurulu endüstriyel robo-
tuyla sektörün lider üreticisi konumundaki FANUC, 
Türkiye’de fabrika otomasyonuna yönelik farkındalı-
ğı arttırmak ve nitelikli işgücü yetiştirmek üzere sür-
dürdüğü eğitimlere devam ediyor. Covid-19 salgını 
ile birlikte offline eğitimlerini online platforma taşı-
yarak eğitim boşluğu oluşmasını engelleyen kuruluş, 
şu ana dek yaklaşık 2 bin kişiye verdiği online eğitim-
lerle robotik üretim sektörünün geleceğini şekillen-
diriyor. Covid 19’un başlangıcından bu yana eğitim 
başına 115 kişilik ortalamayla toplamda yaklaşık 2 
bin kişiye eğitim verdiklerini söyleyen FANUC Türkiye 
Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit online eğitimlerin 
FANUC’un geçmişteki ve mevcut müşterileri, öğren-
ciler ve robot teknolojileri hakkında eğitim almak is-
teyen herkese açık, temel ve ileri seviye olarak plan-
landığını belirtti.

İş Süreçlerini 
Dijitalleştiren 
Turkish Cargo, 
İnovatif Teknolojilerden 
Faydalanıyor 

Turkish Cargo, iş kalitesini artıracak ve çalışanların kat-
ma değeri yüksek olan süreçlere odaklanmasını sağ-
layacak dört yeni yapay zekâ robotunu tanıttı.  Bayrak 
taşıyıcı kargo markası, dünyanın dört bir yanındaki 
müşterilerine yeni kolaylıklar sunan yazılım robotları ile 
geleceğe yolcuğunu daha güçlü bir şekilde sürdürüyor.
Teknoloji yatırımlarına devam eden başarılı taşıyıcı Ro-
botik Otomasyon Süreçlerini (RPA) en iyi şekilde iş süreç-
lerine entegre ederek hayata geçirdiği yazılım robotları; 
‘’Alpha, Bravo, Charlie ve Delta’’ ile çalışan verimliliğini 
ve çalışma hızını artırıp zamandan tasarruf sağlarken; iş 
süreçlerindeki hata oranını ve maliyetleri de düşürüyor. 

Hava kargo süreçlerine dahil edilen robotik iş gücünün 
ilk fazında, Bravo; ücret süreçlerinden, Charlie; posta 
işlemlerinden, Delta; kargo rezervasyonundan sorumlu 
olacak.  Alpha ise; diğer robotların yönetimini ve yapı-
landırmasını sağlayan şef olacak.

İnovatif teknolojilerle donatılan yeni dijital tesis SmartIST 
ile gelecek yükleniyor

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’nda yapımı devam 
eden dijital donanımlı tesisi SmartIST’te yürüteceği iş sü-
reçlerinde, modern teknolojiyi kullanarak yıllık 4 milyon 
ton kargoyu taşıma kapasitesine sahip olacak. SmartIST; 
endüstri 4.0, yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşmiş sü-
reçler ağırlıklı olarak tasarlanıyor.

‘’Raise the Bar’’ mottosuyla başarı çıtasını her geçen 
gün yükselten Turkish Cargo; altyapısını yapay zekâ tek-
nolojileriyle geliştirerek iş süreçlerini dijitalleştiriyor ve 
inovatif adımlarıyla geleceğe yolculuğunu sürdürüyor. 
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Iglo Architects’in 
Tasarladığı YC Inox 
Fabrikası Pandemi 
Döneminde Hız 
Kesmedi

Avrupa’daki Türk 
Şirketinden Yerli 
Üretim Atağına 

Dev Destek

Dünyanın en büyük beş çelik üreticinden biri olan 
Tayvanlı YC Inox firması, Dilovası Makine İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nde aldığı 35.000 ve 
20.000 metrekarelik arazilere kuracağı fabrika 
yapılarının tasarım sürecini, Türkiye’de konunun 
en yetkin mimarlık ve tasarım ofislerinden biri 
olan Iglo Architects ile yürütüyor. Tayvan merkezli 
YC Inox firmasına ait Dilovası Makine İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi içindeki iki ayrı parselde 
planlanan Paslanmaz Boru Üretim Tesisi ile pas-
lanmaz sac yüzey işlemleri için Service Center Bi-
nası ve idari merkezleri Mimar Zafer Karoğlu ve 
Mimar Esen Akyar Karoğlu ortaklığındaki Iglo Ar-
chitects tarafından tasarlandı. Hafriyat çalışmala-
rı devam eden arazilerde planlanan 60.000 m2 
kapalı alana sahip yapıların inşaatına ihale süre-
cinin tamamlanmasıyla başlanacak. Türkiye’de sı-
fırdan yapılacak ilk Tayvan yatırımı olması nedeni 
ile farklı sektörlerdeki Tayvanlı firmaların da dik-
katle izlediği bu değerli yatırıma ev sahipliği yap-
mak ülkemiz için yeni pazarlar oluşturmak adına 
da önemli fırsatlar sunuyor. İç pazarla birlikte ih-
racatı da hedefleyen 80 milyon dolarlık yatırımla 
300 kişiye istihdam sağlanacak. Pandemi dönemi-
ne rağmen hız kesmeden ilerleyen projede 2021 
yılının son çeyreğinde test üretimlerine geçilmesi 
planlanıyor.

Türkiye’nin teknolojide milli ve yerli hamleleri de-
vam ederken, Avrupa’daki bir Türk şirketinden yeni 
proje duyurusu geldi. Geliştirilen proje sayesinde 
elektronik çipli plaka yöntemiyle emniyet güçleri-
nin işinin kolay hale gelmesi amaçlanıyor. Konuy-
la ilgili şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Demirbaş ‘’ Geliştirdiğimiz sisteme İtalya, Belçika, 
Fransa, Hollanda, Katar gibi birçok ülkeden talep 
var. Ülkemizde devam eden yerli ve milli tekno-
loji atağına bizlerde Türkiye’de oluşturacağımız 
üretim ağıyla bu teknolojiyi dünyaya ihraç ederek 
katkı sağlamak istiyoruz ‘’ ifadelerini kullandı. Tür-
kiye’nin son dönemlerde sık sık gündeme getirdiği 
milli ve yerli teknolojide üst seviyeye ulaşma ama-
cı, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 
Yapılan dev projeler, teknolojide yerlileşme he-
defini beraberinde getirirken yaşanan gelişmeler 
özellikle yurt dışındaki bazı şirketlerin de ilgisini 
çekiyor. 
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ARVAL MOBILITY OBSERVATORY 2020 
ARAŞTIRMASINA GÖRE TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLER 

ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİNDE OPERASYONEL 
KİRALAMAYI ARTIRMAYI PLANLIYOR

TEB Arval’in sponsorluğu ile ger-
çekleştirilen ve bu yıl 300’ü Tür-
kiye’den olmak üzere 20 ülkeden 
5 bin 600 filo yöneticisinin gö-
rüşünün alındığı Arval Mobility 
Observatory Barometre 2020’nin 
sonuçlarına göre, Türkiye’de çok 
büyük ölçekli şirketlerin çoğun-
luğu önümüzdeki üç yıl içinde 
araç filolarını oluştururken ope-
rasyonel kiralamayı artırmayı 
hedefliyor. Filolarda araçların 
yenilenme sıklığından, telematik 
kullanımının yaygınlığına kadar 
birçok konu başlığının dahil edil-
diği Arval Mobility Observatory 
Barometre 2020’de, katılımcılara 
şirketlerin filo finansmanında ter-
cih ettikleri yöntemler de soruldu. 
Buna göre Türkiye’deki şirketlerin 
%48’i araçlarını kendileri satın 
alırken, %16’sı operasyonel kira-
lamayı tercih ediyor. Araç alımla-
rında taşıt kredisi kullanan şirket-
lerin oranı ise %27. Araştırmaya 
katılan diğer ülkelerdeki dağılıma 
bakıldığında ise, dünyada araçla-

rını kendileri satın alan şirketlerin 
oranı %40, operasyonel kirala-
madan yararlananların oranı ise 
%27. Dünyada araçlarını taşıt 
kredisi ile satın alan şirketlerin 
oranı ise %10. Türkiye’de 1 ile 99 
arası çalışanı olan küçük - orta 
ölçekli kurumlarda operasyonel 
kiralamanın tercih edilme oranı 
%9 iken, 250’den fazla çalışanı 
olan büyük ölçekli şirketlerde bu 
oran %28’lere yükseliyor. 

Türkiye’de ve Dünyada, 
Tüm Ölçeklerdeki Şirketler, 
Operasyonel Kiralama 
Yöntemini Artırma 
Eğiliminde  

Araştırma kapsamında filo yö-
neticilerine önümüzdeki 3 yıl 
içinde filolarındaki operasyonel 
kiralamayı artırma konusundaki 
yaklaşımları sorulduğunda ise, 
Türkiye’deki şirketlerin %40’ı 
operasyonel kiralama modelini 
artırmayı planladığını ifade edi-

yor. 250’den fazla çalışanı olan 
ve büyük ölçekli şirket kategori-
sinde yer alan şirketlerin büyük 
bir bölümü (%69’u) önümüzdeki 
3 yıl içinde operasyonel kirala-
malarını geliştirme niyetindeler. 
Bu oran geçtiğimiz yıl %44 sevi-
yesindeydi.

ABDİ İBRAHIM İSVİÇRELİ ŞİRKETİN ORTAĞI OLDU

İlaç üreticisi Abdi İbrahim, solunum ve idrar yolu 
enfeksiyonları alanında faaliyet gösteren İsviçre-
li OM Pharma şirketinin %28.5’ini 4.2 milyar lira 
bedelle satın aldı. Açıklama Abdi İbrahim Yönetim 
Kurulu Başkanı Nezih Barut tarafından yapıldı. OM 
Pharma’nın sahibi Vifor Pharma tarafından yapılan 

açıklamada, şirketin tamamının yine İsviçre’de ku-
rulu Optimus Holding’e 435 milyon İsviçre frangına 
satılması için anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Op-
timus Holding’de Abdi İbrahim’in %28.5 payı bulu-
nuyor.
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BİREVİM’den Yeni 
Bir Rekor: BİREVİM, 
Ağustos Ayı 
Toplamında 2 Bin 
143 Adet Teslimat 
Gerçekleştirdi

BİREVİM’den yeni bir rekor geldi. 4 yıl gibi kısa bir sü-
rede sektörünün lokomotif gücü olma başarısı göste-
ren BİREVİM, sektöre ivme kazandırmaya devam edi-
yor. Marka yeni bitirdiğimiz Ağustos ayı toplamında 2 
bin 143 adet tasarruf finans teslimatıyla yeni bir ilke 
imza attı. BİREVİM’in ayrıca, ekonomik açıdan gele-
neksel olarak durgun geçen yaz döneminde, 4 bin 
700 adet teslimat ve 20 bine yakın sözleşme sayısıyla, 
sürdürülebilir büyüme yolculuğuna sağlam adımlarla 
devam ettiği ifade edildi. BİREVİM Genel Müdürü Ma-
hir Orak şunları söyledi: ““BİREVİM olarak Ağustos ayı 
toplamında 2 bin 143 adet tasarruf finans teslimatı 
gerçekleştirerek sektörümüzde yeni bir rekora imza 
attık. Ve Haziran-Ağustos ayları arasında 4 bin 700 
adet teslimat ve 20 bine yakın sözleşme sayısıyla yine 
rekor bir yaz dönemi geçirdik. Başarımızın kaynağı, 
teslimat kriterinde, özgün “Birlikte Tasarruf Finansı” 
yöntemimizin, tüm boyutlarıyla tutarlı ve sürdürüle-
bilir olması ve yeni sözleşme kriterinde ise, sektörü 
ilk kez ev ve araba dışına taşıdığımız “Tasarrufa İlk 
Adım” kampanyamızın insan merkezli yaklaşımı ve 
doğru zamanlamasıdır. Ayrıca marka olarak, sadece 
4 yıl içinde, sektördeki her 3 müşteriden 1’inin ev ve 
araba sahibi olmasına vesile olduk ve sektörde çok 
uzun süredir faaliyet gösteren rakiplerimizin aylık tes-
limat adetlerine ulaştık.”

TÇMB: 
HAZİRAN AYINDA 

ÇİMENTO ÜRETİMİ VE  
İHRACATI ARTTI

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği  (TÇMB), Türk çimen-
to sektörünün 2020 yılının 8 aylık ihracatı ile üyelerinin 
2020 Ocak-Haziran üretim ve satış rakamlarını açıkladı. 
2020 yılı Haziran ayında çimento üretiminde 2019 yılı 
Haziran ayına göre %59, iç satışlarda ise %71 artış ya-
şandı. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, Türk çimento 
sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %12,1 
artarak 29,3 milyon tona çıktı. Pandeminin etkisi nede-
niyle son dönemde düşüş gösteren iç satış rakamları ise 
aynı dönemde bir önceki yıla göre %6,4’lük bir artışla 22 
milyon tona yükseldi. 2020 yılının ilk 8 ayında sektörün 
toplam ihracat miktarı %38,4 oranında artarak 21,4 mil-
yon tonu aştı. 2020 Ocak-Ağustos dönemindeki 8 aylık 
ihracat geliri ise %24,8 artışla 745,7 milyon dolar oldu. 
Yine bu dönemde çimento ihracatı %48,2 oranında ar-
tarak 11 milyon tona, klinker ihracatı ise %29,3 artarak 
10,4 milyon tona yükseldi. 2020 yılı Ocak- Ağustos döne-
minde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke-
ler Ukrayna ve Haiti oldu. TÇMB Başkanı Dr. Tamer Saka, 
2020 yılının 8 ayındaki ihracat ve 6 aylık iç pazar satış 
rakamlarını şöyle değerlendirdi: “Çimento sektörü olarak 
Haziran ayından itibaren normal hayata dönüş ve inşaat 
sektöründe yaşanan canlanmayla satışların tekrar artaca-
ğı öngörümüzü artan rakamlarda görmüş bulunmaktayız. 
İç satışlarda son aylarda gördüğümüz düşüşten sonra 
bu rakamlar umut verici. Pandeminin olumsuz etkisinin 
yeniden hissedilmesi durumunda çimento sektörünü de 
kapsayan ekonomik önlemlerin tekrar gündeme alınarak 
ülke ekonomisinin desteklenmesini umut ediyoruz.”
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DİNAMO DANIŞMANLIK’TAN YENİ M&A BAŞARISI

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı İle Sektör Büyüyecek, 
İstihdam Artacak

Proje finansmanı, leasing ve iş 
geliştirme alanlarında faaliyet 
gösteren Dinamo Danışmanlık, 
M&A (Şirket Satın Alma ve Birleş-
me) başarılarına yenisini ekledi. 
COVID-19 salgınının yarattığı 
etkiler şirketleri ekonomik an-
lamda birtakım arayışlara sürük-
ledi. Şirket birleşme ve ortaklıklar 
da bu çözüm yollarının başında 
geliyor. Dinamo Danışmanlık, 
pandeminin yol açtığı olumsuz-
luklara rağmen Türkiye merkezli 
TDG (Technology Development 
Group) firmasına Almanya’da 
bilgi teknolojileri şirketi satın al-
maya yönelik verdiği M&A hiz-
metini başarıyla tamamladı. Bu 
kapsamda TDG, pazarda istikrarlı 
büyümesine uluslararası boyutta 
ivme kazandıran ürünlerinden 
birisi olan tTesting (yazılım testi) 

çözüm yelpazesine BrowseEmAll, 
MultiBrowser ve Selenium.Aca-
demy gibi yeni ürünleri eklemiş 
oldu. Ayrıca, Xerox, AT&T, Barc-
lays, Bankwest, Accenture, Nati-
onal Australia Bank gibi onlarca 
global şirketi de müşteri port-
föyüne katmış oldu. Satın alma 
sürecini yöneten Dinamo Da-
nışmanlık Kıdemli Danışmanı ve 
Yönetici Koçu Ahmet Peçen, “Kriz 
dönemleri tehditler içerdiği gibi 
dikkatle bakmasını bilen şirketler 
için önemli fırsatlar da barındırı-
yor. Satın alma ve birleşme işlem-
lerinde bu dönemde önemli bir 
artış gözlemliyoruz. Dinamo Da-
nışmanlık olarak farklı sektörler-
de hem alıcı hem satıcı tarafında 
verdiğimiz hizmetlerle şirketlerin 
hedeflerine ulaşmalarına yardım-
cı oluyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
tarafından açıklanan ve 8 mad-
deden oluşan ‘Kentsel Dönüşüm 
Eylem Planı’ yapı sektörü ile yapı 
malzemeleri sektörünün yeni yol 
haritasını çizdi. 81 ilde önümüz-
deki 5 yıl içinde 1,5 milyon konu-
tun dönüşümüne yönelik adımları 
içeren plana göre her yıl 100 bini 
İstanbul’da olmak üzere toplam-
da 300 bin konutun dönüştürül-
mesi hedefleniyor. Dönüşüm yapı 
sektöründe yeni istihdam alanları 
yaratacakken eylem planının sek-
tör büyümesine katkı sağlaması 
bekleniyor. Bir deprem bölgesi 
olan Türkiye’deki riskli yapılara 
yönelik kentsel dönüşüm pro-

jeleri yapı ve yapı malzemeleri 
sektörlerindeki talepleri etkiliyor. 
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum’un 
açıkladığı 81 ilde önümüzdeki 5 
yıl içinde 1,5 milyon konutun dö-
nüşüm adımlarını içeren ‘Kentsel 
Eylem Planı’na ilişkin konuşan 
Elmor A.Ş. Genel Müdürü Enver 
Öz, “Pandemi nedeniyle sektör-
de yaşanan yavaşlama Kentsel 
Dönüşüm Eylem Planı’nın aksi-
yona geçmesiyle ivme kazanacak 
ve sektör daha dinamik bir hale 
gelecektir. 1,5 milyon konutun 
dönüşümünü hedefleyen  planın 
istihdam artışına katkı sağlayaca-
ğını öngörüyoruz” dedi. 
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Atlas, 40 Milyon 
Dolarlık İki Yatırımı 
İçin Düğmeye Bastı

Türkiye’nin İki Lojistik 
Devinden İşbirliği

Tekstil sektöründeki faaliyetleriyle 3 yılda İSO İkinci 
500 listesine 37’nci sıradan girmeyi başaran Atlas 
Tekstil, ertelediği iki yeni yatırımını 2021’de devreye 
alacak. İkinci iplik fabrikasını kuracak şirketin toplam 
yatırımı, boya terbiye bölümünü de genişletmesiy-
le 40 milyon doları bulacak. Adana’da tekstil sektö-
ründe 3 yıl önce üretime başlayan ve bu yıl ilk kez 
girdiği İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 37’nci sırada 
yer alan Atlas Denim, pandemi nedeniyle beklemeye 
aldığı 40 milyon dolarlık iki yeni fabrikayı 2021’de 
tamamlamayı planlıyor. Atlas Denim Sanayi ve Ti-
caret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah Yıldız, 
üç yıllık bir firma olmalarına rağmen, başladıkları 
günden beri büyüdüklerini, pandemi döneminde ise 
projelerine üç ay ara verdiklerini söyledi. Yıldız, “Bu 
iki projemizde gerek pandeminin, gerek piyasaların 
etkisiyle bir yavaşlama oldu ama inşaatlarımız devam 
ediyor. Yaklaşık 50–60 bin metrekare yer kapatıyo-
ruz. Atlas-2’de boya terbiye bölümünü büyütüyoruz. 
Erbey’de de ikinci iplik fabrikamızın inşaatı devam 
ediyor” dedi. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (AOSB) en büyük alana sahip firmalardan 
biri olduklarını ifade eden Yıldız “İki proje dahil, tüm 
projeler tamamlandığında toplam kapalı alanımız 
220 bin metrekare olacak” bilgisini verdi. İplikte ikin-
ci faz üretimine 2021’in dördüncü ayında faaliyete 
geçeceklerini, boya bölümündeki çalışmanın bu yılın 
sonunda bitmiş olacağını anlatan Yıldız, “Her ikisinin 
de faaliyete geçmesi 2021’in üçüncü, dördüncü ayını 
bulacak” diye konuştu. Bu yatırımla istihdam 2 bine 
çıkacak.

2006 yılından itibaren Türkiye pazarında başarılı 
şekilde faaliyet gösteren dünya devi lojistik firma-
sı DSV, Türkiye’nin yerli ve milli ilk kuruluşlarından 
biri olan Horoz Lojistik ile Yurt İçi Komple Taşıma 
(FTL) alanında uzun soluklu büyük bir iş birliği an-
laşmasına imza attı. Bu anlaşmanın içeriği sadece 
Yurt İçi Komple Taşıma Faaliyeti olup, her iki şirket 
de güçlerini birleştirerek sektörde dinamik, mem-
nuniyet odaklı ve daha rekabetçi bir yapı oluştur-
mayı hedeflemektedir. Bu anlaşma bir satın alma 
ya da ortaklık anlaşması olmayıp değişen ve geli-
şen piyasa koşullarında iş ortaklarına daha verimli 
ve rekabetçi bir tedarik süreç yönetimi sağlamaya 
yönelik uzun süreli bir iş birlikteliğini kapsar. Bu 
anlaşma ile DSV Türkiye ve Horoz Lojistik güçlü 
alanlarını birleştirerek Yurt İçi Komple Taşıma fa-
aliyetinde pazar paylarını artırmak üzere ortak ya-
tırım ve pazarlama faaliyetleri yapacaklar. DSV’nin 
dünya çapındaki büyüklüğünü ve özellikle global 
müşterilerle sürdürdükleri çok yönlü iş birliktelikle-
rini, sürekli ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini 
ve sahip olduğu güçlü finansal altyapısını, Horoz 
Lojistik’in 78 yıllık tecrübesini, etkin müşteri ilişki-
lerini ve satış becerisini, iyi organize olmuş yaygın 
ulusal ağını ve operasyonlarında izlenebilirliğini, 
şeffaflığını ve sürekli gelişimi teşvik eden IT be-
cerilerini birleştirerek, tüm süreçlere katma değer 
sağlayacakşekilde uçtan uca hizmetle, sektörde re-
kabete liderlik etmeyi hedefliyorlar.
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DİJİTALDEKİ TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN 
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Sosyal Medya Yönetimi
Dijital Medya Planlaması
İçerik Pazarlaması
Video Prodüksiyon
Grafik Tasarım
SEO(Arama Motoru Optimizasyonu)
Reklam Yönetimi 

Referanslarımız

Markalarımız



Kamp Alanları, Karavan Kullanıcıları, Kamp Severler, 
Doğa Severler, Macera Tutkunları, Doğa ve Su Sporu

Macera Tutkunları İçin Doğa Sporu Başlıkları, Yamaç Paraşütü, Sörf, Dalış, Rafting, Kaya 
Tırmanışı,  Canyoning, Deniz /Akarsu Kanosu, Binicilik, Jeep Safari, Hiking, Rüzgar Sörfü ile 

yayın hayatına devam ediyor…

Dergimizde firma ve markanızın yeri olsun.

Detaylı bilgi için iletişim: 
0530 181 71 46
info@kuzeymedya.com.tr


