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Merhabalar,

Acısı tatlısıyla bir yılın daha 
sonuna geldik. Sektörün öncü 
dergisi KOBİLIFE aralık sayı-
sıyla karşınızdayız. Aralık 2020 
sayımız, yılın son sayısı olması 
bakımından da apayrı bir yerde 
bulunuyor. 2020 hepimiz için zor 
bir yıl oldu. Pandemi süreci ma-
alesef ilk günkünden daha beter 
bir şekilde hayatımızda yer edi-
yor. Ve fakat sevindirici olan as-
lında şudur: Türkiye’nin KOBİ’le-
ri hangi şartlarda olursa olsun 
işlerine dört elle sarıldı, işlerini 
en profesyonel bir şekilde yaptı. 
KOBİ’lerimin bu denli her orta-
ma ayak uydurabilmesi aslında 
takdire şayan bir durumdur.

Türkiye’nin 2008’den bu yana ekonomisinde ‘patinaj’ çektiği 
bir gerçektir. 2002-2007 yılları arasındaki ekonomik başarı, 
2008 Mortgate Krizi’nden sonra dünyada likidite sorununu 
beraberinde getirmiştir. 2013-2018 arasında ‘tulumbada su 
bitmiş’ ve Türkiye yüzde 5’in altında büyüme rakamları ile 
karşı karşıya kalmıştır. Türkiye gibi genç nüfusun yoğun ol-
duğu bir ülkenin yüzde 5’in üzerinde büyümesi gerekiyor. Al-
manya’daki yüzde 1’lik büyüme bile çok ciddi bir büyümeye 
işarettir, zira Almanya ekonomik anlamında marjinal doyum 
noktasına yaklaşmıştır. Başta Çin olmak üzere, Türkiye gibi 
gelişme aşamasında olan ülkelerin en az yüzde 5 ve üzeri 
büyümesi şarttır. Yüzde 5’in altındaki her büyüme ülkemiz 
ekonomi hanesine eksi olarak düşmektedir. 

Son yıllarda ülkemizin en temel ekonomik sorunlarından bi-
rini yüksek faizler oluşturuyor. Döviz ve altındaki dalgalı hızlı 
yükselişler ve buna oranla yüksek faiz KOBİ’lerimizin kredibi-
litesini olumsuz yönde etkiliyor. KOBİ’lerin krediye erişimi de 
iş dünyamızın bir diğer sorununu oluşturyor.

KOBİLIFE aralık ayında bu ve benzeri tüm haberleri sizler 
adında araştırdık. En son gelişmeleri, firmalardan son ha-
berleri, iş dünyası, sanayi dünyası ve KOBİ’lerimizdeki en 
son gelişmeleri siz değerli okuyucularımızla pandemi süre-
cine rağmen buluşturuyor olmak bizler adına onur verici bir 
durumdur. Aralık sayımızda KOBİ’lerimizdeki ve STK’larımız-
daki son durumun fotoğrafını sizler adına çekmeye çalıştık. 
Görünen o ki 2021 yılında da Kovid-19 ile yaşıyor olacağız. 
Tüm bu durumlara  adapte olan KOBİ’lerimiz başta olmak 
üzere iş dünyamıza bol kazançlı, bereketli bir 2021 yılı dili-
yoruz.

Bir sonraki sayıda görüşünceye kadar…
Hoşçakalın.

Ahmet Doğan
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Farmasi Yeni Gıda Takviyesi Tesisi Kuruyor! 

Farmasi, GMP İyi Üretim Uygulamaları standartlarına uygun 
olacak yeni tesisiyle 2021 başında tam kapasiteyle üretime geçmeyi 
planlıyor. Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna; “Covid 
salgınından çok önce hazırlığımızı yapmıştık. Salgınla birlikte, bu 
ürünlerin önemi daha da arttı. Hazırlıklarımız son aşamada, tüm 
ürün grubumuzu seçtik. Nutriplus serimize yeni eklenecek ürünlerle 
birlikte, müşterilerimizin beslenme yolculuklarına çok daha fazla 
destek vermeye hazırlanıyoruz” dedi. 

Burgan Yatırım’ın Yeni Genel Müdürü Serhan Taylan 
Oldu

Burgan Yatırım’da üst düzey atama gerçekleşti. Yatırım ve 
finansal aracılık sektöründe 25 yıla yakın tecrübesi bulunan, 
birçok farklı pozisyonda görev alan Serhan Taylan, firmanın 
yeni Genel Müdürü olarak atandı.

SAP Türkiye Kalite Ödülü “Borusan İnsan Dijital 
Dönüşüm” Projesinin Oldu

Borusan Holding, iş ve teknoloji dünyasının en prestijli 
ödüllerinden biri olarak kabul edilen SAP Türkiye Kalite 
Ödülleri’nde, “Borusan İnsan Dijital Dönüşüm” projesi ile İş 
Dönüşümü kategorisinde Gümüş Ödül aldı.

Cosentino’nun ultra kompakt yüzey markası 
Dekton, doğanın eşsiz ritmini tasarımlarıyla 
buluşturmaya devam ediyor. Bulutlardan ilham 
alınarak tasarlanan Liquid Sky, bulutların 
ferahlığını ve hafifliğini mekanlara yansıtmanızı 
sağlıyor. 

Evlerde yaşam alanına dönüşen, hatta çoğu 
insan için mini bir ofis görevi gören mutfakları 
küçük detaylarla daha işlevsel ve sıcak bir 
ortama dönüştürmek hiç zor değil. Günsan’ın 
kişiselleştirilebilir anahtar prizleri pek çok 
seçenek sunuyor.

Çocuklarımızın uzaktan eğitimi ve evden çalışma 
süreçleri hayatımıza girdiğinden beri evde 
geçirdiğimiz vakitler arttı. Bu durum özellikle kış 
ayının da gelmesiyle ev içindeki hava kirliliğini de 
maksimum seviyeye çıkartıyor. Bu nedenle evinizdeki 
havanın kalitesini kontrol etmek ve sağlıklı bir 
evde yaşamak için Netatmo Akıllı İç Mekan Hava 
Kalite Monitörünü kullanın, sağlıklı bir ortamda 
yaşadağınıza emin olun.

Dövizde Kazanan Sanayiciler Arsa Yatırımına Yöneldi 

Gayrimenkul sektöründe ekonomik dalgalanma dönemlerinde 
hem küçülmek hem de büyümek isteyen sanayicilerde bir 
mobilizasyon söz konusu. Bu nedenle satılık ve kiralık arayışı 
da hareketlenmiş durumda. ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu 
Emel Akbaş İdikut, sanayi yatırımlarını değerlendirerek, en çok 
tercih edilen bölgelerin Hadımköy, Deliklikaya OSB, Selimpaşa 
OSB, Gebze OSB, Velimeşe ve Türkgücü OSB olduğunu belirtti. 

İkinci El Konut Satışları Üçüncü Çeyrekte Yüzde 64 Arttı!

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve teknoloji 
odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa işbirliği ile 
hazırlanan 2020 yılı 3. çeyreğine ilişkin “İkinci El Konut Piyasası 
Raporu” açıklandı. Rapora göre, konut satış adedi 2020 yılının 
3. çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %49, ikinci el 
konut satışları ise %64 artış gösterdi.

Et. D’or İle 
Mutfaklarınıza 

Dinamizm Katın

Dekton Liquid Sky İle 
Doğadan İlham Alın 

Netatmo Akıllı İç Mekan Hava 
Kalite Monitörü İle Daha 
Sağlıklı Bir Evde Yaşayın

Mutfakta Hayat Var!

Cosentino’nun yüzey endüstrisinde devrim 
yaratan markası Silestone’un Eternal serisinde 
yer alan yeni rengi Et D’Or, mutfak yüzeylerinde 
istediğiniz dokunuşa izin vererek yeni bir 
dinamizm yaratmanıza olanak tanıyor. 



KISA KISA

8

Karsan’da Üst Düzey Atama!

Hyundai Interbrand 
Otomotiv Kategorisinde

 Top 5’e Yükseldi

KYMCO Yeniden Türkiye’de!

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan 
ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlar-
la ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, yöne-
tici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kar-
san’da Ürün & Proje Mühendisliği Müdürü olarak 
görevini yürüten Barış Hulisioğlu, Kasım ayından 
itibaren Ar-Ge Direktörlüğü görevini üstlendi.

Hyundai’nin “Global Marka Değeri”, geçen yıla 
göre yüzde 1 artarak 14,3 milyar dolara yükseldi.
Marka, küresel otomotiv devleri arasında beşinci, 
genel olarak da 36’ncı sırada yer alıyor. Mobilite 
adına yapılan yatırımlar, satış kanalları ve sosyal 
faaliyetler, markanın gücünü artırıyor.

Dünyanın önde gelen motosiklet markalarını ül-
kemizde başarıyla temsil eden Doğan Holding’e 
bağlı Doğan Trend Otomotiv, motosiklet ve ATV sı-
nıfının  dünyadaki en büyük temsilcilerinden KYM-
CO markasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü 
oldu. Global anlamda yılda 1 milyonun üzerinde 
scooter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren 
dev marka; Avrupa’daki yükselişini Türkiye ile 
desteklemeyi hedefliyor.
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2021’de Prestijli Hediyenin Adı Yine Parker

YENİ YILDA DEĞİŞİM SİNOZ İLE BAŞLASIN!

Yeni yılda sevdiklerinizin hediyesini elinden düşürmesini istemi-
yorsanız, lüks ve prestijli kalemin öncüsü Parker’ın iki özel se-
risinin koleksiyonlarında seçenekler göz alıcı… İngiliz Kraliyet 
Ailesi’nin tercihi olan Parker’ın Jotter XL Monochrome ve IM Ach-
romatic koleksiyonlarıyla sevdikleriniz yeni yılda mükemmel bir 
yazım deneyimi yaşarken, asalet, zarafet ve prestiji bir arada 
duyumsayacaklar. 

Yeni yılda sevdiklerinize ne kadar özel olduklarını, İngiliz Kra-
liyet Ailesi’nin kullandığı ve lüks kalemin öncüsü olan Parker’ın 
iki özel koleksiyonundan parçalar hediye ederek hissettirebilir-
siniz. Parker’ın Jotter XL Monochrome ve IM Achromatic koleksi-
yonlarıyla sevdikleriniz, yeni yılda mükemmel bir yazım deneyi-
mi yaşarken, asalet, zarafet ve inceliğe sahip olmanın gururunu 
yaşayacaklar.

Kadınların ‘lovemark’ı yerli kozmetik markası SİNOZ, yeni yıla 
dopdolu ürünlerle merhaba diyor. SİNOZ, 2020’nin sarsıcı et-
kilerinden kurtulup hem cilt hem ruhen herkesi değişime davet 
ediyor. Cilt – beden bakımından ev ürünlerine kadar değişime 
SİNOZ ile başlamanın tam zamanı!

Eskilerin en sevdiği “Tebdili mekânda ferahlık vardır” atasözün-
den yola çıkarak yeni yılda 2020’nin sarsıcı, kasvetli ve ruhani 
olarak da insanları etkileyen havasından kurtulmak için 2021 
harika bir dönüşüm yılı olacağa benziyor. Herkes, yeni yıla gi-
rerken, hayat mottolarını, cildini ve ruhunu yenilemek istiyor. 
SİNOZ, 2020 yılında ürün gamına eklediği yeni ürünlerinden; 
sevdiklerine hediye almak isteyenlere setler, evinin enerjisini ar-
tırmak isteyenlere oda kokuları, cildindeki izleri geride bırakmak 
isteyenlere anti-aging ürünler ve beden terapi yapmak isteyen-
leri birbirinden değerli özlerle bezenmiş losyonlarla dolu dünya-
sına davet ediyor. 

Tommy Hilfiger ile Sportif Şıklık

Ünlü moda markası Tommy Hilfiger’in sportif bir şıklığa sahip yeni mo-
deli, beyazın tasarımdaki çarpıcı gücünü gözler önüne seriyor. Saat&-
Saat farkıyla sunulan Tommy Hilfiger’ın yeni modeli, yalın tasarımı ve 
sportif şıklığıyla tercihi abartısız şıklıktan yana olan kadınların beğe-
nisini topluyor.

Porland Kumsmall’da 
Kayserililerle Buluşuyor

Yataş Grup Net Karını 
Yüzde 180 Artırdı

Unlu Mamul Sektöründe Donuk Hamur Teknolojisi 
2021’e Damga Vuracak

Porland, 33. mağazasını Kayseri’nin en yeni ve en 
büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Kumsmall 
AVM’de açtı. 1012 m2’lik alanıyla Kayseri’deki ikinci 
Porland konsept mağazası olarak  hizmet verecek 
olan yeni mağazada, Porland’ın Mutfaküstü, Mut-
fak, Sofra, Ev-Dekor, Tekstil ve Banyo kategorilerin-
deki geniş ürün gamı, yeni sezonun en trend ürün-
leri ve şık koleksiyonları Kayserililerle buluşacak. 

Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Ya-
taş Grup, 2019’un üçüncü çeyreğine göre net karı-
nı yüzde 180 artırarak 69 milyon 513 bin 831 TL’ye 
yükseltti. Bu artış ile Yataş Grup’un 9 aylık net karı 
98 milyon 713 bin 214 TL oldu. Finansal sonuçla-
ra ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup 
CEO’su Nuri Öztaşkın, “Yılsonuna kadar yurt dışın-
da Romanya, Kıbrıs, Almanya Enza Home marka-
sı için 3, Yataş Bedding için ise Almanya, Belçika, 
Romanya, Kosova’da 6 yeni satış noktası açmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Mart ayından bu yana süren salgın süreci fırıncılık sek-
törünü de etkiledi. Türkiye Unlu Mamul Makine Üretici-
ler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı, Toya Makine ve 
Bay Bread Fırıncılık CEO’su Serdar Yalçınkaya, ekmek 
ve unlu mamuller sektörünün 2020 yılını değerlendire-
rek 2021 yılı için de öngörülerde bulundu.

Ekmek ve unlu mamullerdeki değişen trendlerin de-
vam ettiğini belirten Yalçınkaya, tüketicinin beslen-
me alışkanlıklarında yaşanan değişikliklerin, ekmek 
ve unlu mamulleri de etkilediğinin altını çizdi.  Katkılı 
ekmeklerin yerine gitgide doğal hammaddelerle üreti-
len ekmeklere yönelim olduğunu belirten Yalçınkaya, 
“Ekşi mayalı, nohut mayalı ekmek üretenler veya do-
ğal meyve sebzelerden üretilmiş faydalı bakterilerle 
üretilen ekmek ve türevleri ile ilgili talepler, her geçen 
gün artıyor. 
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Pandemi sonrası şirketlerin filo kiralamaya 
bakışı ne yönde değişti?  

Pandemi hepimizin hayatını birdenbire değiştirdi. 
Bu birdenbirelik hali bize “esnekliğin”, şartlara göre 
uyarlanabilen, dönüşebilen, güncellenebilen uzun 
vadeli (2-3 yıl) sözleşmelerin ne denli önemli olduğu-
nu gösterdi.

Diğer öne çıkan konulardan biri de analiz oldu. Her-
kesin dilindeki yeni normal kavramını aslında “işe 
yarayacak datanın toplanması ve akılcı şekilde yo-
rumlanarak , aksiyon alınması” olarak basite indir-
geyebiliriz. Bu değişimi gerçekleştirebilmek elbette 
ki bir çok alanda bu kadar kolay olmayabilir. Ama 
bizim için bir filoyu datalar eşliğinde yönetmek ve 
daha verimli hale getirmek oldukça kolay. 2014’ten 
beri Türkiye’nin hem sektörlerinde hem de genel sıra-
lamada en önde gelen birçok şirketiyle zaten çalışı-
yorduk.  Pandemiyle birlikte danışmanlığımıza olan 
ilginin ve ne yapabiliriz sorularının arttığını görüyo-
ruz.

Filo kiralama şirketleriyle bir köprü kuruyor-
sunuz denilebilir mi?

Biz filo kiralama şirketlerinden bağımsız bir şirketiz. 
Hepsine eşit mesafedeyiz ve herhangi birini temsil et-
miyoruz. Amacımız filoyu doğru analiz edip ihtiyaç-
larını en sağlıklı şekilde karşılayabilecekleri tedarik-
çilerle buluşmalarına yardımcı olmak.  

Filo kiralama şirketlerindeki geçmiş deneyimlerimiz 
sayesinde masanın diğer tarafında fiyatlamaların 
nasıl yapıldığı, fırsat alanları gibi konuları biliyoruz. 
Şirketlerin filo konusundaki ihtiyaçlarını doğru ana-
liz edip filo kiralama şirketlerinden doğru aracı, en 
uygun şartlarda temin etmelerini sağlıyoruz. 

Şirketlerin mevcut satın alma birimleri yüzlerce sa-
tın alma yapıyor ve gördüğümüz kadarıyla oldukça 
yoğunlar. Filo kiralama özel ilgi, zaman ve uzmanlık 
gerektiriyor.  Bizim bu süreci yönetmek için geliştirdi-
ğimiz FiloCep adlı bir uygulamamız var. Bu sürecin 
tüm sorun çıkaran noktalarına mobil bir çözüm olma-
sı amacıyla tasarladığımız ve şu anda müşterilerimi-
zin tamamında yüzde 90 penetrasyonla kullanılan 
bir uygulama. Bizim odağımız yalnızca filo kiralama. 
Böyle olunca da şirketlerin filolarıyla ilgili hedefleri-
ne ulaşması mümkün oluyor. 

Filo Broker’ı yakın gelecek için ne bekliyor?

Bu kötü günlerin kısa sürede geride kalacağını varsa-
yarak daha fazla sayıda filoya dokunmak istiyoruz. 
Biz sadece analiz ettiğimiz, teklif ve ihale süreçlerini 
yönettiğimiz ya da baştan sona tüm danışmanlık sü-
recini yönettiğimiz her filoyu daha verimli daha sür-
dürülebilir hale getirdik. Bu konuda müşterilerimizin 
bizim hakkımızdaki değerli yorumlarına her yerden 
ulaşılabilir. 

Şimdi internet sitemizde (www.filobroker.com) yeni 
bir içerik projesi yayınlıyoruz. Filo yönetimi konusun-
da merak edilen birçok soruya orada yanıt verdik. 
İlgilenenler birçok sorunun cevabını bu içeriklerde 
bulabilecek.

Filomu nasıl daha verimli hale getirebilirim? diye dü-
şünen herkesle online bir toplantıyla bir araya gel-
meye hazırız. Sanırız pandeminin tek iyi tarafı da bu 
online görüşmeler oldu. 

RÖPORTAJ

PANDEMİ’YLE BİRLİKTE ŞİRKETLERİN
“FİLO DANIŞMANLIĞI”NA İLGİSİ ARTTI

Türkiye’nin ilk filo 
yönetim danışmanlığı 
şirketi Filo Broker’ın 
yöneticileri Okşan Öztürk 
ve Oytun Gül Malkoç 
pandemi sonrası değişen 
filo ihtiyaçlarını anlattı.

Pandemi sonrası şirketlerin ana odaklarının ba-
şında tasarruf geliyor. Şirketler pandemi öncesi 
sorgulamaya gerek duymadıkları alışkanlık ve 
harcama kalemlerine odaklanarak tasarruf edi-
lebilecek alanları yeniden tanımlıyor. 

Filo giderleri de hiç şüphesiz bu gündem mad-
delerinin başında yer alıyor. Birçok şirket için 
personel maliyetlerinden sonraki en büyük gider 
kalemi olan şirket araçlarından nasıl tasarruf 
edilebileceği şirketlerin ana gündemlerinden 
biri.

Kobilife ekibi olarak 2014’ten beri Filo Danış-
manlığı hizmetleri veren Filo Broker yöneticileri 
Okşan Öztürk ve Oytun Gül Malkoç ile pandemi 
sonrası filo danışmanlığına olan ilgiyi konuştuk.

Şirketlerin filolarından tasarruf etmelerini 
nasıl sağlıyorsunuz?

Tasarruf elbette çok önemli. Pandemi sonrası her 
şirket için tasarruf alanlarını geliştirmek en ön-
celikli konuların başında geliyor. Ancak biz en 
ucuza araç kiralaması yapılmasını değil ihtiyaç-
ları doğru belirleyerek doğru alımın yapılmasını 
sağlıyoruz. Her firmaya özel çözüm planı hazırlı-
yoruz. Sadece alım aşamasında değil sonrasın-
da da kira dışı giderleri düzenli kontrol ederek 
süreç boyunca tasarrufun devam etmesini sağlı-
yoruz.  Amacımız her şirket için onun ihtiyaçları-
na özel, sürdürülebilir bir filo yapısı oluşturmak.

Filo kiralama diğer satın alma kalemleri gibi de-
ğil. Satın alma kararı verildikten sonra devam 
eden bir hizmet alımı söz konusu. Ve bu süre bo-
yunca ek masraflar oluşuyor. Yani başlangıçta 
1 liraya kiraladığınız bir araç, en baştan doğru 
satın alma yapılmadığı ve süreç boyunca takip 
edilerek yönetilmediği takdirde ortalama 1,5 li-
ralık bir araca dönüşüyor. 

Bu nedenle bizim sağladığımız tasarruf hem bu-
gün kısa vadede fark yaratırken hem de filo kira-
lama hizmeti boyunca da devam ediyor. 

RAKAMLARLA FİLO BROKER

8500

1600

20 Milyon 
TL 

62

182

Analiz edilen araç 
sayısı

Filo aracının ikinci el 
satışı

Yönetilen ihale

İncelenen filo 
kiralama sözleşmesi

Km çalışmaları ile 
sağlanan fayda
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Kobi’lerin Yanında Olan İş Leasing,
 İlk 9 Aylık Dönemi 335 Milyon USD

Yeni İşlem Hacmiyle Tamamladı
İş Leasing, 30.09.2020 finansal verilerine ilişkin basın duyurusunu paylaştı. Buna 

göre, İş Leasing, ilk 9 aylık dönemi 335 milyon USD yeni işlem hacmiyle tamamladı. İş 
Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, KOBİ’lerin yanında olduklarını ifade etti.

Yaygın hizmet ağı ve kaynak sağladığı yatırımlarla ekonomiye kat-
kıda bulunmaya devam eden İş Leasing, izlediği müşteri memnu-
niyeti odaklı hizmet anlayışı ve uyguladığı sürdürülebilir büyüme 
stratejisi ile 2020 yılının ilk dokuz aylık dönemini 335 milyon USD 
yeni işlem hacmi ile tamamladı. Şirket aynı dönemde müşterileriyle 
yaklaşık 382 milyon USD tutarında leasing sözleşmesi imzalayarak 
sektördeki yeni işlemlerden %14,4’lük pay aldı. 

PAZAR PAYINI GELİŞTİRDİ, PORTFÖYÜNÜ YÜZDE 31 
ARTIRDI

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık en büyük leasing 
şirketi olan İş Leasing’in konsolide aktif büyüklüğü 12 milyar TL’ye 
ulaşırken, leasing portföyü 2019 yıl sonuna göre %31 oranında ar-
tarak 6,7 milyar TL oldu. Takipteki kredilerinin leasing portföyüne 
oranı sektör ortalamasının önemli ölçüde altında olan İş Leasing 
aktif kalitesini koruyarak 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılının do-
kuz aylık döneminde de kira alacakları pazar payını geliştirmeye 
devam etti. 

KARAKILIÇ: YATIRIMDA KOBİ’LERİMİZİN YANINDAYIZ 

Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç: “Müşteri odak-
lı yaklaşımımızı derinleştirerek, portföyümüze yeni müşteriler katarak ve dijital yatırımları-
mıza ağırlık vererek müşterilerimizin teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Üçüncü çeyrek 
sonuçlarına göre leasing alacakları ve müşteri adedi açısından sektördeki payımızı önemli 
oranda artırdık. Bu gelişimi sağlarken aktif kalitemizi ön planda tutmaya özen gösterdik. 
Koronavirüs salgınının yoğun olarak hissedilmeye başlandığı mart ortasından bu yana çalı-
şanlarımızın önemli bir bölümü işyerine gelmeksizin uzaktan erişimle görev yapmakta olup, 
bu süreçte gelişmeye devam eden dijital alt yapımız sayesinde hizmetlerimiz aksamadan 
sürdürüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle biz de grubumuz gibi hem müşterilere hem de 
çalışanlara yönelik çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Her zaman olduğu üzere salgın dö-
neminde de işleri kesintiye uğrayan müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik. Bu bağ-
lamda; leasing taksit ödemelerinin ertelenmesini talep eden müşterilerimize imkanlarımız 
dahilinde gereken her türlü kolaylığı sağladık. Önümüzdeki dönemde de yurtiçi ve yurtdı-
şından sağlayacağımız kaynakları başta ihracatçı firmalar ve KOBİ’lerimiz olmak üzere, 
muhtelif sektörlerdeki firmaların yatırımlarının finansmanı için hazır bulunduracağız.” dedi.

Kargolarınızı 12.00-15.00 saatleri arasında
Yurtiçi Kargo şube ve acentelerine

getirerek standart yurt içi gönderilerinde
size sunduğumuz %20'lik indirimden

yararlanabilirsiniz.

Kampanya 04/03/2019 - 31/12/2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
Standart gönderiler, tarifemiz ve kampanya koşulları hakkında detaylı bilgiye www.yurticikargo.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

444 99 99
/yurticikargo

www.yurticikargo.com
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Türkiye’nin Gümüş’e Yatırım Yapan İlk Serbest 
Fonu Olan “İş Portföy Gümüş Serbest Fon” 

Yatırımcılara Sunuldu

İş Portföy Genel Müdürü Tev-
fik Eraslan; “2020 yılında 
pandemiyle ilgili gelişmele-

re ve ekonominin konjonktürü-
ne bağlı olarak yatırım fonları-
na ve diğer sermaye piyasası 
araçlarına duyulan ilgi hiç ol-
madığı kadar arttı. Bu tablo, 
sektörümüz ve ülke ekonomisi 
açısından ümit vericidir. Büyü-
yen yatırımcı ilgisinin sürdü-
rülebilirliğine katkı sağlaya-
cak şekilde, İş Portföy olarak 
performans odaklı, ihtiyaçlara 
uygun yenilikçi ürünleri yatı-
rımcılarımıza sunmaya ve ürün 
yelpazemizi çeşitlendirmeye 
devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük yatırım fonu 
ailesini yöneten İş Portföy, 20. yı-
lında Türkiye’nin “gümüş”e yatırım 
yapan ilk serbest fonunu 23 Kasım 
2020’de Borsa İstanbul’da ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen Gong Töre-
ni ile yatırımcılara sundu. Gümüş 
ve gümüşe dayalı sermaye piyasası 
araçlarına yatırım yaparak gümüş 
fiyatlarında oluşabilecek fırsatlar-
dan yatırımcıların yararlanmasını 
sağlamayı hedefleyen İş Portföy 
Gümüş Serbest Fon, nitelikli yatı-
rımcılar tarafından alınabilecek. 
Borsa İstanbul A.Ş. ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen, Borsa İstanbul 
temsilcilerine ek olarak, Takas-
bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, TSPB 
ve finans sektöründen katılımcıların 
ağırlandığı törende Borsa İstanbul 
A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan 
Atilla, İş Portföy Yönetim Kurulu 
Başkanı Özcan Türkakın, İş Port-

föy Genel Müdürü Tevfik Eraslan 
ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel 
Müdürü Yılmaz Ertürk gongu birlik-
te çaldılar.  

TEVFİK ERASLAN: İŞ PORT-
FÖY YENİLİKÇİ ÜRÜNLER 
SUNUYORUZ

Törende yaptığı konuşmada İş 
Portföy’ün 20. Yılında Türkiye’nin 
gümüş’e yatırım yapan ilk serbest 
fonunu sunmaktan dolayı mutluluk 
duyduklarını ifade eden İş Port-
föy Genel Müdürü Tevfik Eraslan; 
“2020 yılında pandemiyle ilgili ge-
lişmelere ve ekonominin konjonktü-
rüne bağlı olarak yatırım fonlarına 
ve diğer sermaye piyasası araçları-
na duyulan ilgi hiç olmadığı kadar 
arttı. Bu tablo, sektörümüz ve ülke 
ekonomisi açısından ümit vericidir. 
Büyüyen yatırımcı ilgisinin sürdü-
rülebilirliğine katkı sağlayacak şe-
kilde, İş Portföy olarak performans 
odaklı, ihtiyaçlara uygun yenilikçi 

ürünleri yatırımcılarımıza sunma-
ya ve ürün yelpazemizi çeşitlendir-
meye devam ediyoruz. Türkiye’de 
yatırımcılar altını gayet iyi tanıyor, 
biliyor. Gümüş ise değerli metal 
olmanın yanında, elektronik eşya-
dan, ilaca ve yenilenebilir enerjiye 
kadar farklı sektörlerde geniş bir 
kullanım alanına sahip olmasıyla 
dikkatleri üzerine çekiyor. Elektro-
nik ve yenilenebilir enerjinin ha-
yatımızda daha fazla yer tutacak 
olması yatırımcıları gümüşe yönlen-
diriyor. Gümüş çok geniş talep yel-
pazesi nedeniyle, çeşitli koşullarda 
iyi bir getiri sunma potansiyeline 
sahip. Sektörde bir ilk olan Gümüş 
Serbest Fon’umuzun şimdiden yatı-
rımcıların yoğun ilgisiyle karşılan-
ması bizleri memnun ediyor.” dedi. 
İş Portföy’ün Gümüş Serbest Fon 
satış başlangıcı 23 Kasım 2020 Pa-
zartesi olarak belirlenirken, nitelikli 
yatırımcılar tarafından Tefas’a üye 
banka ve aracı kurumlardan alına-
bilecek. 

Yemek Kartında Yeni Dönem:
MultiNet Yemek Kartı Satın Almak Sadece

 10 Dakika Sürüyor!

MultiNet yemek kartı kullanmak 
isteyen işletmeler online sözleş-
me, kart oluşturma ve kredi kar-
tı ile ödeme yapma dahil olmak 
üzere tüm işlemleri yalnızca ta-
mamen dijital olarak dakikalar 
içinde gerçekleştirebiliyor. Multi-
Net online satış kanalı ile kargo 
bedeli ve kart maliyeti de sıfıra 
iniyor. 

Evrak, ıslak imza gibi prosedür-
lere ihtiyaç duymadan tamam-
lanan satın alma sürecinin ar-
dından kart kullanıcıları mobil 
uygulama MultiPay mobil cüzdan 
üzerinden sanal kart oluşturarak 
harcama yapmaya başlayabili-
yor. Şirketler, sözleşme onayla-
ma, kart oluşturma, kart yükleme 
ve kredi kartı ile ödeme dahil 
olmak üzere tüm işlemleri iste-
dikleri zaman istedikleri yerden 
gerçekleştirebiliyorlar. 

“Uçtan uca dijital ve hızlı 
bir deneyim ile KOBİ’lerin 
hayatını kolaylaştırıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bu-
lunan Multinet Up Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı Bora 
Işık “Multinet Up olarak müşteri-
lerimize, üye iş yerlerimize ve kart 
kullanıcılarımıza sunduğumuz 
online ve mobil hizmetlerimizle, 
uçtan uca dijital bir deneyim ya-
şatarak, onların hayatlarını ko-
laylaştırıyoruz.  Yemek kartı sek-
töründe yeni bir dönemin önünü 
açtık; artık firma yetkilileri kart 
siparişini dakikalar içinde online 
oluşturabiliyor, satın alma işlemi-
ni 10 dakikada tamamlayabiliyor. 
Çalışanlar ise yemek kartlarını 
MultiPay üzerinden anında kulla-
nabiliyorlar. Türkiye’nin dijitalleş-
me yolunda en önemli parçala-
rından birini oluşturan KOBİ’lerin 

hayatını uçtan uca 
dijital ve hızlı bir dene-
yim ile kolaylaştırıyor, 
zamandan tasarruf 
etmelerini sağlayarak 
işlerine odaklanabil-
melerine katkıda bulu-
nuyoruz” dedi. 

MultiNet yemek kar-
tı, işletmelere çalışan 
başına senelik 6.000 
TL’ye varan tasarruf 
imkânı ve tüm çalışan 

giderlerinin tek fatura ile işle-
me alınması kolaylığını sunuyor. 
Çalışanlar ise öğle yemekleri-
ni, MultiNet’in yaygın üye iş yeri 
ağında diledikleri restoranda, 
çeşitli kampanya ve ayrıcalıklar 
eşliğinde yiyor. Kart kullanıcıları, 
ödemelerini MultiPay ile temassız 
olarak gerçekleştirebiliyor. 

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, şirketlerin hayatını kolaylaştırmaya devam 
ediyor. Multinet Up’ın yemek kartı çözümü MultiNet’in, online satış kanalı MultiOnline ile şirket-
ler, çalışanlarının yemek kartlarını dakikalar içinde kendileri satın alıyor, çalışanlar ise anında 

harcamaya başlayabiliyor. 

Multinet Up Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Bora Işık
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YATIRIMCILARIN GÜCÜ ADINA!

Girişimcilik haftası kapsamında, bu yıl 16-22 kasım tarihle-
ri arasında 170 ile birlikte ülkemizde de girişimciliğin öne-
mine vurgu yapılarak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 
birçok etkinlik düzenlendi. Kadın Girişimciler, Genç Giri-
şimciler, Girişimci Koçları, Girişimcilikle ilgilenen STK’lar, 
okullar, eğitimler, üniversiteler, belediyeler, bakanlıklar, 
başarı hikayesi olan girişimciler… Online da olsa bir ara-
daydı… Ben de bu tarihler arasında saymakla bitmez 
onlarca insanı girişimcilerle ilgili dinleme fırsatı buldum. 
Aynı zamanda bu etkinliklerden 3’üne de Üstün Patent’in 
Kurucusu bir kadın girişimci olarak konuk oldum. Başakşe-
hir Living Lab’ın düzenlediği Kadın Girişimci Hikayeleri’n-
de serüvenimi anlattım. Kent Üniversitesi’nde Girişimciler 
için marka ve patent konulu bir ders verdim. TÜMMİAD’ın 
(Tüm Mucitler İcat-İnovasyon ve Araştırma Derneği) düzen-
lediği tescil korumasının girişimciler için öneminin anlatıl-
dığı seminere konuşmacı olarak katıldım. Hepsinde can 
kulağıyla dinleyen başarı hikayesini yazmak isteyen çok 
fazla potansiyel girişimci adayıyla karşılaştım. Dinlediler, 
dinledim… Ve tüm bu etkinliklerde çok büyük bir boşluk 
olduğunun ben gibi birçok kişi farkına vardığına eminim! 

Girişimlerini başarıyla ulaştırmak isteyen insanlar bu et-
kinliklerin çoğunda buluşması gereken yatırımcılarla bu-
luşamadılar…

Girişimcilik Ekosisteminde Yatırımcı Eksikliği

Şüphesiz ki, ülkemiz girişimcilik kelimesiyle yeni tanışmış 
olmasına rağmen, çok hızlı bir şekilde filizlenmeye baş-
ladı. Demografik yapısı gereği genç nüfusun yoğunluğu 
girişimciliği yükselten unsurlardan en önemlisi olarak ka-
bul görse de üniversitelerin bu sürece uyumlanmaları ve 
kültürün oluşumuna katkısı çok önemli bir rol oynadı. Bir 
araştırmaya göre son yıllarda Türkiye’deki üniversitelerin 
sosyal girişim alanına yönelik ilgilerinde bir artış söz ko-
nusu oldu ve bazı üniversitelerin eğitim programlarında, 
sosyal girişimciliğe müfredat kapsamında ya da müfredat 
dışı faaliyet olarak yer verilmesi girişimciliği artırdı. Üniver-
sitelerin girişimcilik üzerine atılımları gerçekten işe yaradı 
ve yapılan onlarca çaba (bu çabaların en kıymetlisi kuluç-
ka merkezleridir) girişimcilerin maliyetleri açısından olum-
lu sonuçlara yol açtı. Ülkemizde girişimciler ve girişimci-
lik, finansal kıtlıklarını en etkin şekilde kullanarak kendini 
ayakta tutan, sadece kendine değil ülkenin kalkınmasında 
da tahmin edilenin kat be kat üstünde rol oynayan bir kav-
ram haline geldi. Ancak üniversite, devlet teşvikleri derken, 
bu sistemin en önemli ve şimdiye kadar çok sessiz kaldığı-
nı düşündüğüm unsuru yatırımcı cephesi bu gelişimin en 
eksik parçası olarak ekosistemde yerini aldı. Katıldığım 
etkinliklerin birçoğu da bu tezimi kanıtlar nitelikteydi. Dün-
yanın gelişmiş ekonomilerine baktığımızda yatırımcılık fa-
aliyetlerinin oldukça farklı ilerlediğini görebiliriz. Yatırım-
cılar ülkemizde dahil olmak üzere birçok girişimin büyüme 
hızıyla çok yakından ilgileniyorlar. Zaten ülkemizdeki ba-
şarılı girişimlerin ardındaki yatırımcıların çoğunun yaban-
cı olduğunu görmemiz mümkün. Küçük ama gelecek vaat 
eden girişimler için fonlar yaratıyorlar, çoğu sektör dışı 
faaliyetlerde boy gösteriyorlar, başka ülkelere ortak olu-
yorlar. Çünkü yatırım kavramının, ekonominin çarklarının 
işlemesi için küçük üreticilerin ayakta kalması gerektiği 
gerçeğini içine sindirmişler ve bu durumu para kazanma 
yöntemi haline getirmişler. Bugün Türkiye’nin en büyük iki 
e-ticaret şirketinin gelişim yatırımcılarının küresel sermaye 
olduğunu göz önüne aldığımızda geleceğin fotoğrafı daha 
netleşecektir. Bizim yatırımcılarımızın yaklaşımları ise (is-
tisnaları dışında tutuyorum), bu girişimlerin çoğuna daha 
mesafeli bakarak risk olarak değerlendiriyorlar ve fırsatla-
rı ellerinin tersleri ile itiyorlar. Bu bakış açısı koca bir yanlış 
ve bunun yanlış olduğunu dünya dijitalleşirken bizler be-
del ödeyerek göreceğiz. 

Özlem Arslan Kart / Üstün Patent Kurucusu
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PLATFORMDER, Sektörün Önünü Açacak 
Çalışmalar Yapıyor

Personel Yükseltici Platform İşlet-
meci İmalatçı ve Distribütörleri 
Derneği (PLATFORMDER) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Servet Ayhan, 
gerçekleştirdikleri çalışmalarla 
sektörün önünü açtıklarını ifade 
ediyor.

Kısa adı PLATFORMDER olan Perso-
nel Yükseltici Platform İşletmeci İma-
latçı ve Distribütörleri Derneği, plat-
form sektörünün çatı kuruluşu olarak 
hizmet veriyor.  2013 yılında İş Sağlığı 
ve Güvenliğinde yapılan önemli deği-
şikle hızla büyümeye başlayan Per-
sonel Yükseltici Platform Sektörünün 
ihtisas Derneği olan Platformder ’in 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Servet 
Ayhan ile sektörü konuştuk. 

60’TAN FAZLA ÜYEMİZ İLE 
%80’LİK BİR TEMSİL GÜCÜMÜZ 
BULUNUYOR

Okuyucularımıza kısaca Platform-
der Hakkında bilgi verebilir misiniz?

Platformder, temelleri 2012 yılında atı-
lan ve 2016 yılında sektörün önde ge-
len 10 büyük firması tarafından kurul-
muş bir ihtisas derneğidir. Derneğimiz 
Personel Yükseltici Platform sektörün-
de faaliyet gösteren işletmeci, imalat-
çı, distribütör, tedarikçi ve tüm hizmet 
sağlayıcıları tek çatı altında toplayan 
bir yapıya sahiptir. Uluslararası sıra-
lamada ilk yüz firma içerisinde yer 
alan kiralama firmalarından tutun, 
yerli ve yabancı 16 markayı bir araya 
getirme başarısı göstermiştir. Haliha-
zırda 60’tan fazla üyemiz ile %80’lik 
bir temsil gücümüz bulunmaktadır.

5,5 METRE İLE 109 METRE 

ÇALIŞMA 
YÜKSEKLİĞİNDE

Personel Yükseltici 
Platform hakkında 
sizden bilgi alabilir 
miyiz?

İngilizce karşılıklarıy-
la: Erişim Platformu, 
Yükseltici Çalışma 
Platformu, Havai Ça-
lışma Platformu, Mobil 
Yükseltici İş Platformu; 
ülkemizde kullanılan 
isimleriyle: Hidrolik 
Platform, Personel 
Yükseltici, Manlift, Lift, 
İnsan Kaldırma Ekip-
manı ve hatta Uçan 
Halı denmektedir. An-
cak doğru olan ifade; 
Personel Yükseltici 
Platform’dur. Uluslara-
rası standartlarda da 
bu terim kullanılmak-
tadır. Personel yükseltici platformlar, 
makinelerin tipine göre sınıflandırıl-
maktadır. Bu sınıflar kendi içerisinde 
de enerji kaynağına göre alt sınıflara 
ayrılabilmekte, enerji kaynağı şarj 
edilebilen bir akü grubu olabilece-
ği gibi yakıtla çalışan bir motor da 
olmaktadır. Hiçbir enerji kaynağına 
ihtiyaç duymayan ve manuel olarak 
hareket ettirilen modeller ise “Çeki-
lebilir” olarak adlandırılmaktadır. Bu 
açıklamalar ışığında:
1.Makaslı Platformlar
2.Eklemli Platformlar
3.Teleskobik Platformlar
4.Dikey Platformlar
5.Örümcek Platformlar
6.Römorklu Platformlar
7.Araçüstü Platformlar

Ana başlıklarda personel yükseltici 
platformları sınıflandırabiliriz. Her 
bir ürün kendi içerisinde de çalışma 
yüksekliği, elektrikli, dizel, vb. özel-
liklerine göre de çeşitlilik göstererek 
150’den fazla çeşide ulaşmaktadır. 
Günümüz teknolojisi ile bu ürünler 
ile 5,5 metre ile 109 metre çalışma 
yüksekliğinde iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatları çerçevesinde güvenle ça-
lışılmaktadır.

Sektörün bu denli hızlı gelişmesine 
ne sebep oldu, kısaca açıklayabilir 
misiniz?

05.10.2013 tarihli Resmî Gazetede ya-
yımlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği” ile yüksekte 
çalışmaya yeni bir tanım getirilmiştir. 
İlgili yönetmeliğin Ek-4’ünde, Yüksek-

Personel Yükseltici Platform İşletmeci İmalatçı ve 
Distribütörleri Derneği (PLATFORMDER) Yönetim Kurulu 

Başkanı Servet Ayhan 

te Çalışma; “Seviye farkı bulunan ve 
düşme sonucu yaralanma ihtimalinin 
oluşabileceği her türlü alanda yapı-
lan çalışma; yüksekte çalışma olarak 
kabul edilir.” şeklinde yeniden tanım-
lanmıştır. Bu yeni tanım sektörün geliş-
mesinde önemli olmuştur. Burada yeri 
gelmişken şu hususunda altını çizmek 
isterim. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) tarafından yüksekte çalışma için 
1,3 metre kabul edilirken, bu yükseklik 
Amerika’da 1,2 metre, Avrupa’da da 
1,8 metre olarak kabul edilmektedir. 
Ülkemizde yükseklik için bir değerin 
verilmemesi, hükümetimizin iş sağlığı 
ve güvenliğine vermiş olduğu önemi 
göstermektedir. Yapılan değişikliğin 
yapı işlerinde olması nedeni ile de, İn-
şaat sektöründe kullanımı hızlı bir şe-
kilde artmıştır. Bir örnek vermek gere-
kirse; İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 
inşaatın yoğun olduğu dönemlerde 
2500 adet Personel Yükseltici Platform 
kullanılmıştır.

Bu değişim ile birlikte ülkemizdeki 
platform kullanımı istenilen seviyeye 
ulaşabilmiş midir? 

İşin açıkçası yeterli değildir. Çünkü, 
bu ekipmanlar yüksekte güvenle ça-
lışma için tasarlanmıştır. Yüksekte ça-
lışma sadece inşaat sektöründe olma-
maktadır. İşte burada yanlış bir algı 
var. Yüksekte çalışma hayatımızın her 
alanında karşımıza çıkmaktadır. Per-
sonel Yükseltici Platformlar, erişimin 
sağlanamadığı tüm ortamlarda gü-
venli erişim sağlamaktadır. Bu erişim 
işin durumuna göre yukarı, aşağı ve 
yatay olarak gerçekleştirilmektedir. 
Bu bağlamda; inşaat, havaalanı, te-
sis yönetimlerinde, dar mekânlarda 
yükselmek için, tüm imalat sanayin-
de, mekanik ve elektrik işlerinde, tüm 
açık ve kapalı alan reklam ve tabela 
işlerinde, dış cephe temizlik ve tadi-
lat işlerinde, restorasyon işlerinde, 
nükleer enerjide, rüzgâr enerjisinde, 
güneş enerjisinde, köprü ve viyadük 
imalat ve bakımlarında, gıda ve pera-

kendede, petrokimyada, medyada ve 
daha birçok alanda kullanılmaktadır. 
Ülkemizde daha çok inşaat sektörün-
de tercih edildiği için, diğer alanlarda 
kullanımı yeterince bilinmemektedir. 
2019 yılı sonu itibariyle dünya gene-
linde, personel yükseltici platform 
kiralama parkındaki sayı 1,5 milyon 
adetlere ulaşmış bulunmaktadır. Der-
nek olarak 2019 sonunda yaptığımız 
araştırmada ülkemizde 13.500 adetin 
üzerinde makinenin kiralama parkla-
rında olduğu sayısına ulaşılmıştır.  Ül-
kemizde her 100 bin kişiye 13 platform 
düşerken, bu rakam nüfus olarak bize 
en yakın olan Almanya’da ise 65 adet 
platformdur. GSYH’da ilk sıralarda 
olan ülkelerde her 100 bin kişiye dü-
şen platform sayısının fazla olduğu-
nu görüyoruz. Bu ülkelerde, personel 
yükseltici platform kullanım alanları-
nın fazla olması ve yüksekte çalışma 
gerektiren tüm işlerde tercih edilmesi-
dir. Çünkü bu ekipmanları kullanmak 
bir kültür haline gelmiştir. Buna ek 
olarak, personel yükseltici platformlar 
her türlü imalat sürecini kısaltmaları 
ile de tercih edilmektedir. 

2013-2017 YILLARI ARASINDA 
2578 ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI OLDU

Yapılan iş yüksekte çalışma olduğu-

na göre, ölümlü iş kazaları konusun-
da bizler ile paylaşacağınız rakam-
lar mevcut mudur?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdürlüğü verilerine göre 2013-
2017 yılları arasında 2578 ölümlü iş 
kazası olmuştur. Bu kazalarda ilk üç 
sırayı; %44,4’ü yüksekten düşme kay-
naklı kazalar, %17,8 Trafik ve İş Maki-
nası Kazaları ve %10,4 Sağlık Sorunlu 
kazalar olmuştur. Yine bu dönemde 
Platform ile yaşanan ölümlü kaza sa-
yısı 70 civarındadır. Platformda ya-
şanan bu kazaları incelediğimizde 
ise büyük oranda kullanıcı kaynaklı 
olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa’da 29 
ülkede yapılan araştırmada ise 2019 
yılında toplam platformlarda 83 ölüm-
lü kaza olmuştur. Bu kazalarda öne çı-
kan sonuç eğitimsiz operatörlerdir. 25 
kazanın da Elektrik Çarpması sonucu 
olması da önemli bir rakamdır.

YABANCI BİR MARKA 150 ÇEŞİT 
PLATFORM ÜRETİYOR

Yerli Üretim Sektör İhtiyacını Karşıla-
yabiliyor mu? 

Sektörümüzün temsil ettiği ürünler, 
yüksekte güvenle çalışma imkânı sağ-
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ladığı için, üretiminde de standartlar 
çok önemlidir. Bu bağlamda baktı-
ğımızda; kendinden yürüyüşlü ürün 
grubunda çok fazla üretici bulunma-
maktadır. Zaten olanlar da derneği-
miz üyesidir. Bu firmalarımız makas-
lı, eklemli ve dikey platform üretimi 
yapmaktadırlar. Ancak yabancı bir 
markanın 150 çeşit platform ürettiğini 
söylersem, konuyu özetlemiş olurum. 

YERLİ ÜRETİM İHTİYACI 
KARŞILAYAMIYOR

Araçüstü grubunu iki kategoride ince-
lemekte fayda var. 53 metre ye kadar 
ve 53 metre üzeri. 53 metreye kadar 
çalışma yüksekliği olan Araçüstü plat-
form üretiminde yerli üretici sayısı çok 
fazla iken, 53 metre ve üzerinde yer-
li üretici sayısı üç veya dört tanedir. 
Ama 70 metre ve üzerinde yerli üretici 
maalesef bulunmamaktadır. Burada 
kiralama firmaları yabancı marka 
tercih etmektedir. Bu bağlamda, yer-
li üretim sektörün ihtiyacını yeterince 
karşılamamaktadır. Bunun en önemli 
nedeni ürün çeşitliliği ve kalite diyebi-
liriz. Buradaki kalitenin yanlış anlaşıl-

maması gerekiyor. Kaliteden kastımız, 
Standartlara uygun üretim yapılma-
ması ve bu standardı denetleyen me-
kanizmanın yetersizliğinden dolayı 
yurt dışına olan bağımlılıktır.

SEKTÖRÜMÜZ ADINA BİR DİZİ 
ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK 

Yeni kurulan bir dernek olmanıza 
rağmen birçok önemli faaliyete imza 
attınız. Bunlardan kısaca bahseder 
misiniz?

Derneğimizin kuruluşunu gerçekleş-
tirdikten sonra, kim olduğumuzu ka-
muya anlatmak adına çalışmalarımız 
oldu. Sektörümüzün temas ettiği tüm 
kurumlar ile görüştük ve sektörümüzü 
anlattık. Milli Eğitim Bakanlığı Mesle-
ki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
ile Türkiye genelinde 12 meslek lise-
si kapsayan bir protokol imzaladık. 
Sektörün nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılamak adına önemli bir adımdı. 
Ayrıca bu öğrencilere sektörü anla-
tacak öğretmenler için eğiticinin eği-
timi programları organize edeceğiz. 
Öğretmen bilmeli ki, bildiğini öğren-
cisine anlatsın. İşimiz İş Sağlığı ve 
Güvenliği olduğu için, Marmara Üni-
versitesi ile bir protokol imzaladık. 
Üniversitede okuyan genç İSG’cilere 
sektörü anlattık. Ürün tanıtım günü 
gerçekleştirdik. Trabzon’da ve İstan-
bul Arel Üniversitesi’nde gençlere sek-
törü anlattık. Önümüzdeki dönemde 
de bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. 
Çünkü bu gençler sahada çalışırken 
sektörün sesi olacaklardır. T.C. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü ile bir protokol yapacağız. Bu 
sayede bakanlığımızla sektörümüzün 
temsil ettiği ürünlerin doğru kullanımı 
ve kullanım alanlarını da genişletme 
için birlikte hareket edeceğiz. Ülke-
mizde ilk defa bir ihtisas fuarını Mayıs 
2018’de Tuzla Marina’da gerçekleştir-
dik. Sada Fuarcılık ve Apa Yayıncılık-
la birlikte bu fuarı yaptık. VIPP FUARI, 

2-5 Mayıs tarihleri arasında İstan-
bul Tuzla Viaport Marina’da yapıldı. 
11.000 metrekare açık, 1.300 metre-
kare kapalı, toplam 12.300 metrekare 
alanda düzenlenen fuarda, 83 marka 
ürünü bir araya getirdi. 

2021 yılında 30.yılını kutlayacak olan 
KOMATEK2021 fuarı ile birlikte, kira-
lama sektörüne bir pencere açarak, 
arzu edilen kapsam ve ilgiye erişe-
rek sektöre layık bir KİRALA Türkiye 
fuarını gerçekleştirmeyi hedeflemek-
teyiz. Fuarımızda Kiralama firmaları 
yer alırken, fuarımızın 2.gününde T.C. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araş-
tırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan-
lığı (İSGÜM) ile “7 Bölge 7 Üniversite” 
Projesi kapsamında, İSG Uzmanla-
rına ve Sektör Temsilcilerine yönelik 
Personel Yükseltici Platform semineri 
düzenleyeceğiz. Fuarımızla birlikte bu 
etkinliğin çok verimli geçeceğini ümit 
ediyoruz. İlk defa dernek olarak PT20 
listesi ile Türkiye’de Personel Yüksel-
tici Platform Kiralama sektörünün en-
vanterini çıkardık ve ilk 20 listesi ha-
zırladık. İlk 20 de derneğimiz üyesi 16 
firma bulunmaktadır. 

ÜYELERİMİZLE DAHA ÇOK 
BİR ARAYA GELECEĞİZ

Önümüzdeki dönem daha 
çok üyeler ile bir araya ge-
leceğiz ve onların dertlerini 
dinleyeceğiz. Bu bağlamda 
alt yapı çalışmalarına da 
başladık. Platform Simüla-
tör Projemiz’in onayını bek-
liyoruz. İnfografik çalışma 
için bir karakter belirledik. 
Bunun da projesini yazdık 
onayını bekliyoruz. Sektö-
rün, ihtiyaç analizi belirleye-
ceğimiz bir saha araştırma-
sı raporu için çalışmalara 
başladık. Bu çalışmanın so-
nuçları doğrultusunda bir 
Kiralama Akademisi Proje-
miz olacak.
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Turkish Cargo, Kıtalararasında Kurduğu Hava 
Kargo Köprüsüyle Kovid-19 Aşılarını Taşıyor

Türk Hava Yolları 
Genel Müdür (Kargo) 
Yardımcısı Turhan 

Özen, “Turkish Cargo 
olarak, kıtalar arasında 
soğuk zinciri korumak için; 
-20/25 derece aralığında 
olan özel sıcaklık kontrollü 
depolama odaları, ilaç 
bakım ekipleri, aktif 
konteynerler, termal 
taşıyıcılar gibi endüstriyel 
çözümler sunuyoruz” dedi.

Dünyanın dört bir yanında gerçek-
leştirdiği hava kargo seferleriyle 
global hava kargo köprüsü oluş-
turarak küresel tedarik zincirinin 
devamlılığına katkı sağlamaya 
devam eden Turkish Cargo, güçlü 
filosu, geniş uçuş ağı ve özel kar-
go hizmet kalitesiyle Kovid-19 aşı-
larını taşımaya başladı.

DÜNYANIN 127 ÜLKESİNE 
HİZMET SAĞLIYOR 

Dünyanın 127 ülkesine hizmet 
sağlayan Turkish Cargo, Çin’de 
üretilen Kovid19 aşılarını yakla-

şık 17 bin kilometre uçuş mesafesi 
uzaklıkta olan Brezilya‘ya taşıdı. 
Özel soğutma sistemlerine sahip 7 
adet konteynere yüklenen Kovid19 
aşıları, Pekin’den İstanbul aktar-
malı olarak Güney Amerika’nın 
en büyük kenti olan Sao Paulo’ya 
korunaklı şekilde ulaştırıldı. Tur-
kish Cargo; Mumbai, Brüksel, İs-
tanbul, Singapur, Dubai, Basel, 
Londra ve Amsterdam gibi önemli 
ve sertifikalı destinasyonlara ilaç 
taşıyarak, 400’den fazla destinas-
yon arasında küresel ilaç koridoru 
oluşturdu, üretilen ve üretilme aşa-
masında olan Kovid19 aşılarını 

tüm dünyaya ulaştırma noktasın-
daki kararlılığını sürdürüyor. IATA 
CEIV (Center of Excellence for 
Independent Validators) pharma 
sertifikasına sahip Turkish Cargo, 
ilaç taşımacılığı için tasarladığı ve 
global standartları sağladığı ‘TK 
Pharma’ ürünü ile en ideal şart-
larda soğuk zinciri koruyor. Pan-
demi dönemi boyunca dünyanın 
dört bir yanına yoğun şekilde ilaç 
taşıması gerçekleştiren başarılı 
marka, ocak-eylül ayları arasında 
40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık 
ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu 
dönemde ilaç taşımalarında yüz-
de 50’nin üzerinde büyüme kay-
detti.

TURKISH CARGO, KOVID-19 
AŞI TAŞIMALARI İÇİN 

KAPASİTE ARTIŞI SAĞLADI

Turkish Cargo; aşı, ilaç ve ısı kont-
rollü yük taşımacılığında artan 
talebe cevap verebilmek için ilave 
1200 m2 alana sahip ısı kontrollü 
akıllı depoyu devreye aldı. Ayrıca 
sektörün en büyük aktif konteyner 
tedarikçileri ile yapılan anlaşma-
lar sonucunda, soğuk zincir ta-
şımalarına yönelik kapasitesini 
yüzde 30 seviyelerinde artıran Tur-
kish Cargo,  anlık olarak ilave 150 
uçak paletine cevap verecek bir 
kapasite ile soğuk zincir taşıma 
ölçeğini aylık 25 bin tona kadar 
yükseltti.

ÖZEN: TEDARİK ZİNCİRİNİN 
DEVAMLILIĞINA CİDDİ 
KATKILAR SAĞLADIK

Türk Hava Yolları Genel Müdür 
(Kargo) Yardımcısı Turhan Özen: 
‘’Pandemi sürecinde aralıksız 
olarak sürdürdüğümüz iş süreç-
lerimizle birlikte tedarik zincirinin 
devamlılığına ciddi katkılar sağ-
ladık ve soğuk zincir ayak izimizi 
tüm dünyada genişlettik. Turkish 
Cargo olarak, kıtalar arasında 
soğuk zinciri korumak için; -20/25 
derece aralığında olan özel sıcak-
lık kontrollü depolama odaları, 
ilaç bakım ekipleri, aktif kontey-
nerler, termal taşıyıcılar gibi en-
düstriyel çözümler sunuyoruz. Kü-
resel anlamda tüm yeterliliklere 
ve sertifikalara sahip olduğumuz 
özel kargo taşımalarımızla birlik-
te, mevcut ve geliştirilecek olan 
aşıları tüm dünyaya ulaştırmaya 
hazırız’’ dedi. 

ASYA VE AVRUPA ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ TRANSİT HAVA 
LOJİSTİK MERKEZİ SMARTIST 

Bayrak taşıyıcı Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’nda (IST) bu-
lunan 340 bin m2 alana sahip yeni mega tesisi SmartIST’te sahip 
olacağı sertifikalı özel operasyon alanlarıyla birlikte ilaç taşıma-
larında yüksek standartlar sağlamaya hazırlanıyor. Yıllık 4 milyon 
tondan fazla kargo elleçleme kapasiteli olan SmartIST’te; özel kar-
golar için tahsis edilmiş Kabul, teslimat ve operasyon alanı, sıcaklık 
kontrollü birim yükleme üniteleri (ULD), diğer yüklerden izole edil-
miş 2100 metrekare operasyon alanı, web tabanlı sıcaklık ve nem 
izleme sistemleri bulunacak.
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Octet Türkiye, 
KOBİ’lerin Finansman İşlerini Kolaylaştırıyor

Octet Türkiye Genel Müdür Derya Ekemen Fidan, 
Octet olarak KOBİ’lere çözüm odaklı yaklaştıklarını vurguluyor.

Octet, kurumlar arası (B2B) 
ticarette alıcı ve satıcıya 
elektronik ortamda çalı-

şan bir portal aracılığı ile tahsi-
latlarını ve ödemelerini hızlı, ko-
lay ve güvenli gerçekleştirmesine 
olanak sağlayan bir ödeme ku-
ruluş. Ana merkezi Avustralya’da 
olup ABD, Avrupa ve Türkiye ile 
Pakistan’ı da kapsayan MENAPT 
(Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakis-
tan ve Türkiye) bölgesinde hizmet 
veriyor. Sorularımızı Octet Türki-
ye Genel Müdür Derya Ekemen 
Fidan yanıtladı.

Octet Türkiye’yi kısaca tanıtır 
mısınız? 

Octet, Türkiye pazarında farklı 
ölçeklerde 2.100 şirkete hizmet 

vermektedir. BDDK lisanslı ve TC-
MB’ye raporlayan Octet’in yılsonu 
itibarıyla işlem hacmi öngörüsü 
1.2 milyar Türk Lirası’dır. En yük-
sek tek seferde işlem tutarı 34.3 
milyon TL iken ortalama işlem 
tutarı 7 bin TL’dir. Octet Global 
ise +100 bin müşteriye hizmet ve-
rerek 3 milyar USD işlem hacmi 
gerçekleştirmektedir. Global’de 
tek seferde en yüksek ödeme tu-
tarı 3 milyon USD, ortalama işlem 
tutarı ise 55 bin USD’dir. 

TÜRKİYE’DE ÖDEME 
KURULUŞU OLARAK DAHA 
FAZLA ÜRÜNLE HİZMET 
VEREBİLİYORUZ

Türkiye pazarını firmanız adına 
özel kılan etmenler nelerdir, Oc-

tet’in bulunduğu ülkelerle Türki-
ye’yi ödeme kuruluşları açısın-
dan kıyaslar mısınız?

Önümüzdeki beş yıl içinde, yani 
2025 yılına kadar dünyadaki 
ödeme kuruluşu sayısının 4.200’e 
ulaşması ve tüm ödeme kuruluş-
larının ödeme hacminde 4 trilyon 
dolardan fazla işlem yapması 
beklenmektedir. Sektörün 2019-
2025 yılları arasında yıllık bileşik 
büyüme oranının %28 olması ön-
görülmektedir. Infinicept kaynak-
larına göre, belirtilen işlem hacmi 
karşısında 15 milyar USD işlem 
geliri yaratması da öngörülmek-
tedir. Ülkemizde ödeme kuruluş-
larının işlem hacmi hakkında 
toplu bir dataya yakın zamanda 
ulaşabileceğimizi umuyoruz. An-
cak, sektörün dünya geneline 
göre Türkiye’de daha yeni oldu-
ğunu ve daha hızlı büyüdüğünü 
kendi rakamlarımıza istinaden 
öngörüyoruz. Ticarette esnek 
yöntemlerle tahsilat ve ödeme, iş-
letme sermayesi yönetimi açısın-
dan oldukça önemli olduğundan 
ve çok daha çeşitli yöntemler ile 
satış yaptığımızdan, Türkiye’de 
ödeme kuruluşu olarak daha faz-
la ürün ile hizmet verebilmekte-
yiz. 

KOBİ’LERİN İŞİNİ 
KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Sistem nasıl çalışıyor, alıcı ve 
satıcılara sunulan hizmetler 
ve sağlanan avantajlar, sistem 
operasyonel maliyetleri nasıl 

düşürüyor, ortalama tahsilat 
süresi ne kadar, gen çerçevede 
değerlendirir misiniz?

Bugün Octet, Türkiye’de şirket-
lere çoklu bankalı platformunda 
güvenli alacak yönetimi ve teda-
rik zinciri finansmanına erişim 
hizmeti veriyor. Çözümleri saye-
sinde KOBİ’ler, büyük işletmeler 
ve bayi ağına sahip firmaların 
işlerini kolaylaştıran Octet Türki-
ye, satıcı için nakit akışını kısal-
tırken alıcı için de bu süreci uza-
tıyor. Octet platformunun ticaret 
yapan tarafları arasında yanlış 
anlamalara ve sahtekârlığa ola-
nak tanımayan güvenli altyapısı, 
kredi sağlayan bankalar için de 
şeffaflık sağlıyor. Octet üyeleri de 
çok sayıda banka ve tahsilat ara-
cına güvenli ve kolay şekilde eriş-
menin farkını yaşıyor. Sanal POS 
ürünümüz ile satıcılar tahsilatla-
rını ertesi gün gerçekleştirebilir-
ken alıcılar kendi nakit akışlarına 
göre kredi kartı üzerinden taksit-
le ödeme imkanına kavuşabil-
mektedir. Böylelikle satıcılar ileri 
vadede alacaklarını tahsil etme 
sürecine girmeden hemen nakde 
kavuşmanın avantajını yaşarlar. 

İNTERNET BANKACILIĞI 
TAHSİLATI

Bir diğer ürünümüz olan Internet 
Bankacılığı Tahsilatı ile Octet 
Portal’da alıcılar ticari borçlarını 
ödemek için bir bankanın sun-
duğu tüm olanaklardan 7/24 fay-
dalanabilir. Alıcılar kullandıkları 
bankanın İnternet Bankacılığı ya 
da mobil şubesinden girip, Öde-
meler menüsü altında ticari fatu-
raları görüp, bunları da elektrik, 
su faturası ödermiş gibi kolaylık-
la ödeyebilirler. Aynı zamanda 
havale ve EFT ödemelerindeki 
saat sınırlarına takılmaz, dile-
dikleri gün ve saatte satıcılarına 

ödeme yapabilir. Bu yöntemle 
ödeme yapılması halinde, ha-
vale ve EFT gibi geleneksel öde-
me yöntemlerinde oluşan yanlış 
IBAN numarası, eksik açıklama 
veya tutar bilgisi girişi gibi kul-
lanım hataları yaşanmaz. Böyle-
likle, satıcılar gelen tahsilatların 
hangi müşteri ve ticari fatura için 
yapıldığını net şekilde görebilir.   
Çoklu Bankalı DBS ürünümüz ile 
satıcı Octet ile tek bir anlaşma 
yaparak birden çok banka ile 
çalışma ve tahsilatlarını güvence 
altına alma olanağına kavuşur. 
Satıcı tahsilatlarının otomatik 
yapılmasını sağlayan güvenli ve 
pratik bir nakit akışı yönetimine 
sahip olurken, müşterilerine de 
pek çok bankayla işlem yapma-
larına imkân tanır.

ÇOKLU BANKA DOĞRUDAN 
BORÇLANDIRMA SİSTEMİ

2019 sonunda Citibank tarafın-
dan düzenlenen MENA FinTech 
Challenge’ın Türkiye’den tek ka-
zananı olan Octet Türkiye Citi-
bank müşterilerine hangi konu-
larda ne gibi kolaylık sağlıyor?

Dijitalleşme, bankaların işletme-
lere daha etkili ve verimli bir şekil-
de ulaşmalarına yardımcı oluyor 
ve yeni araçlarla gelişmekte olan 
ülkelerde finansal kapsayıcılığı 
artırmada da önemli rol oynuyor. 
Octet, Citibank’ın Türkiye’deki 
kurumsal ve ticari müşterileri için 
“çoklu banka doğrudan borçlan-
dırma sistemi”, “kredi kartı tahsi-
latları” ve “kurum fatura yöntemi” 
olmak üzere üç yeni çözüm sunu-
yor. İşletmelerin tahsilat alanında 
değişen ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedefleyen bu dijital çözümler 
Citibank Türkiye müşterilerinin, 
B2B (Kurumlar arası) ve B2C (Ku-
rumlardan bireylere) gibi farklı iş 
modellerinde tahsilatlarını hız-
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Cardata, Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomo-
bil modelleriyle ilgili kapsamlı bir analiz hazır-
ladı. Buna göre, Türkiye pazarında yer alan 12 
otomotiv markası hibrit motorlu otomobil satışa 
sunuyor. Bu 12 markanın toplam 24 farklı hibrit 
otomobil modeli bulunuyor. Türkiye’de satışa su-
nulan hibrit otomobillerin fiyatları ise ortalama 
220 bin TL’den başlayarak 3 milyon TL’ye kadar 
uzanıyor. Türkiye’deki en uygun fiyatlı hibrit oto-
mobil modellerini de sıralayan Cardata’ya göre 
listenin başını 216 bin 900 TL’lik fiyatıyla Suzuki 
Swift Hibrit çekiyor. Bu markayı 218 bin TL’yle 
Hyundai i20 ve 224 bin 850 TL’lik satış fiyatıyla 
Toyota C-HR izliyor.

Otomotiv dünyası büyük bir dönüşümden geçerken, 
birçok dünya devi marka ürün gamına hızla hibrit ve 
elektrikli modelleri eklemeye başladı. Hibrit ve elektrik-
li araçlar başta Avrupa olmak üzere Türkiye pazarın-
daki payını her geçen gün artırmaya başladı. Özellikle 
son yıllarda Türkiye pazarına giren hibrit araçlara her 
geçen gün bir yenisi ekleniyor. Otomotiv sektörünün en 
büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata bu 
doğrultuda, Türkiye’de güncel olarak satışa sunulan 
hibrit otomobil modelleriyle ilgili kapsamlı bir analiz 
hazırladı. Buna göre, Türkiye pazarında yer alan 12 
otomotiv markası hibrit motorlu otomobil satışa sunu-
yor. Bu 12 markanın toplam 24 farklı hibrit otomobil mo-
deli bulunuyor. Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomo-
billerin fiyatları ise ortalama 220 bin TL’den başlayarak 
3 milyon TL’ye kadar uzanıyor.

En çok hibrit model Toyota ve Lexus’ta

Cardata’nın hazırladığı verilere göre, Türkiye’de en çok 
hibrit modeli bulunan markaların başında Toyota ve 
Lexus var. Toyota’nın Corolla HB, Corolla Sedan, C-HR, 
RAV4 ve Camry; Lexus’un ES, LS, RX, LC ve NX olmak 
üzere 5 farklı hibrit modeli ülkemizde satışa sunuluyor. 
Lexus ve Toyota’nın ardından 4 hibrit modeliyle Volvo 
geliyor. Volvo markası XC90, XC60, XC40 ve V90 Cross 
Country ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Cardata’nın 
en uygun fiyatlı hibrit otomobil modellerini sıraladığı 

listenin başında 216 bin 900 TL’lik fiyatıyla Suzuki Swift 
yer alırken, markayı 218 bin TL’lik fiyatıyla Hyundai’ın 
i20 modeli ve 224 bin 850 TL’lik satış fiyatıyla Toyota 
C-HR izliyor. 

“Elektrik ve hibrit payı 2021’de iki katına 
çıkabilir”

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaptığımız 
kapsamlı çalışmanın ortaya koyduğu gibi ülkemizdeki 
hibrit ve elektrikli araçların sayısı azımsanamayacak 
kadar yüksek. Elektrikli araçlar da dikkate alındığında 
Türkiye’de 15 farklı markanın 29 farklı hibrit ve elektrikli 
modeli satışa sunuluyor” dedi.
 
İşte Türkiye’de Satılan En Uygun Fiyatlı 10 Hibrit 
Modeli:

1.Suzuki Swift 1.2 DualJet Hibrit GL Techno Tek Renk 
216.900 TL  
2. Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V Style Plus 218.000 TL
3.Toyota C-HR 1.8 Hybrid 4x2 Flame 224.850 TL
4.Suzuki Swift 1.2 DualJet Hibrit GLX Çift Renk 
Premium 230.900 TL
5.Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid Dream 236.000 TL
6.Toyota C-HR 1.8 Hybrid 4x2 Passion 241.150 TL
7.Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame 291.450 TL
8.Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame X-Pack 
299.750 TL
9.Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Dream 305.000 
TL
10.Toyota C-HR 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack 310.200 
TL

Cardata’dan Türkiye’de 
Satılan En Uygun Fiyatlı

10 Hibrit Otomobil!

landırmaya imkan veriyor. Octet’in sunduğu tüm bu 
ürünler Citibank müşterilerinin nakit akışlarını ve 
çalışma sermayelerini daha iyi kullanmalarına ola-
nak sağlıyor. Ayrıca, Citibank’ın Türkiye’deki müş-
terileri, Octet Türkiye tarafından tahsil edilen tüm 
alacaklarını, internet üzerinden takip edebiliyor.

COVID-19’LA TİCARET PARAYA EL 
DEĞMEDEN GERÇEKLEŞİYOR

COVID-19 fintech sektörünün büyümesini nasıl et-
kiledi, COVID-19 ile birlikte hızla dijitalleşen dün-
yada bundan sonra fintech ekosisteminde neler 
yaşanır?

COVID-19 ile ticaretin paraya el değmeden ger-
çekleşme oranı ve hızı arttı. Birçok ürünün satış 
hacminde  % 300’ü geçen büyümeler oldu. E-tica-
ret, Covid-19 salgınının baş göstermesiyle beraber 
yepyeni bir seviyeye ulaştı. Bu doğrultuda, ödeme 
kuruluşlarına firmalardan olan talepler de artış 
gösterdi.

KOBİ’LERDEKİ NAKİT AKIŞI AZALIYOR

Salgından önce KOBİ’lerin % kaçı pozitif nakit akı-
şına sahipti, salgından sonra bu oran ne oldu?

2019 yılının aralık ayında yapılan bir araştırma KO-
Bİ’lerin sadece yüzde 51’inin pozitif nakit akışına 
sahip. Salgınla beraber bu oranın daha da azaldığı 
öngörülmekte. Bu şartlarda işletmelerin, ne zaman 
ne kadar tahsilat yapacaklarını bilememeleri esas 
faaliyet alanlarına odaklanmalarını da engelliyor. 
Alış ve satışlarında Octet platformunu kullanan iş-
letmeler için bu tür sorunlar söz konusu olmuyor. 
Çünkü Octet platformu, işletmelere tahsilat kolaylı-
ğı ve güvencesi sunuyor.

KOBİ’LER İŞLERİNİ VADELİ ÇEK-
SENET OLMADAN DAHA KOLAY 

YAPABİLİYOR

KOBİ’ler için nakit akışlarını sağlayabil-
meleri adına bu sistemin önemi nedir? 
KOBİ’lere hangi katma değerleri sunuyor-
sunuz? KOBİ’lerin sizi tercih etmesindeki 
nedenler nelerdir, KOBİ’lere hangi mesaj-
ları vermek istersiniz?

Octet’in dijital platformu, tedarik zinciri yö-
netimini ve finansmanını kolaylaştırarak, 
çek ve senet gibi tahsilat riskinin yüksek ol-
duğu araçlar olmaksızın, işletmelerin ödeme 
ve tahsilat işlemlerini güvenli bir ortamda 
sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapabilmelerine 
olanak sağlıyor. BDDK’dan kendi alanında 
lisans alan ilk kuruluşlardan biri olan Octet 
Türkiye sayesinde KOBİ’ler hizmet tedarikle-
rinde ödemelerini, vadeli çek-senet olmadan 
daha kolay yapabilme olanağına kavuşur-
ken, alacaklarını da aynı şekilde vadesinde 
nakit olarak tahsil etmenin avantajlarından 
yararlanabiliyor. Octet platformunda, satıcı-
ya herhangi bir maliyet yüklenmeden, alıcı 
kullandığı taksit veya talep ettiği erteleme 
kadar hizmet bedeli ödeyebilmektedir. Oc-
tet ticaret platformu üzerinden alım yapan 
KOBİ’ler, tedarikçisine kredi kartı ile 12 aya 
varan taksitlerle ödeme, tedarikçi işletmeler 
ise fatura bedelini vadesinde nakit olarak 
tahsil edebilme imkanına sahip oluyor. 
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Türkiye’nin 81 ilinde binden faz-
la birimi ile müşterilerine hizmet 
veren Yurtiçi Kargo, yurt dışında 
da 220’den fazla noktaya kargo 
taşıyor. Onlarca genel ve yerel 
kampanyası ile tüm müşterilerine 
uygun fırsatlar sağlayan şirket, 
yurt dışına yapılacak bireysel 
gönderilerde yüzde 25, Almanya 
gönderilerinde ise yüzde 40 indi-
rim uyguluyor. 

Ticarette etkin olmak isteyen 
müşterilerine özel fırsatlar su-

nan Yurtiçi Kargo, Yıldız Teknik 
Üniversitesi ve Türkiye İtibar 
Akademisi’nin ortak araştırma-
sı sonucunda ekonomiye en çok 
fayda sağlayan markalar ara-
sındaki tek kargo şirketi oldu. 
Her yıl müşterilerinin beklentileri 
doğrultusunda güncellediği kam-
panyalarla yüz binlerce üreticinin 
yanında yer alan Yurtiçi Kargo, 
Türkiye’nin her bölgesinde yeti-
şen ürünlere yönelik gıda kam-
panyaları da sunuyor. 

Ford’un Tam Elektrikli İlk Ticari Aracı E-Transit, 
Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında Üretilecek

Ford, dünyanın en çok tercih 
edilen ticari araç modeli Tran-
sit’in ilk tam elektrikli versiyo-

nunun, Avrupa’daki müşteriler için 
Ford Otosan Gölcük Fabrikası’n-
da üretileceğini duyurdu.  Böylece 
Ford Otosan, Avrupa’nın en güçlü 
motoruna sahip tam elektrikli ticari 
aracının üretim sorumluluğunu da 
üstlenmiş oldu. 

12 Kasım Perşembe günü, Ford Mo-
tor Company Başkanı ve CEO’su Jim 
Farley’nin ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen, Ford E-Transit’in global 
lansmanında ticaretin lideri Tran-
sit’in tam elektrikli ilk versiyonunun 
Avrupa müşterileri için Ford Otosan 
Gölcük Fabrikası’nda üretileceği 
açıklandı. 1965 yılından bu yana 
Türkiye ve Avrupa’da en çok tercih 
edilen ticari araç olma özelliğini 
gururla taşıyan ve 1967’den beri 
Ford Otosan tarafından üretilen 
Ford Transit’in tam elektrikli versiyo-
nu, Ford’un elektrifikasyon stratejisi 
kapsamında önemli bir yere sahip 
bulunuyor. Ford’un Avrupa’da sattı-
ğı Transit ailesi araçların %85’inin 
üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren 
Ford Otosan, E-Transit üretim ham-
lesi ile birlikte Ford’un Avrupa’daki 
elektrikli araç üretiminde kritik bir 
rol üstlenecek. 

Yenigün: Elektrik ve hibrit tekno-
lojisine geçiş ticari araçlar için 
çok daha büyük öneme sahip

Ticari araçlar için elektrikli ve hib-
rit teknolojisine geçişin özellikle 
önemli olduğunun altını çizen Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün de kararla ilgili şunları 
kaydetti: “Otomotiv sektöründeki 
elektrik dönüşümü büyük bir hızla 
devam ediyor. Elektrikli modellere 

geçiş, ticari araçlar için çok daha 
büyük öneme sahip. Elektrikli ticari 
araçlarla işletmelerin yakıt maliyet-
leri, bakım masrafları önemli ölçü-
de düşecek, verimlilik artacak. Ford 
Otosan olarak yatırımlarımızı ve Ar-
Ge çalışmalarımızı uzun zamandır 
elektrikli ve hibrit araçlara odakla-
narak sürdürüyoruz. Bu çalışmala-
rımızın sonucu olarak 2020’nin ba-
şında elektrikli araç üretimine katkı 
sunmasını amaçladığımız yeni saç 
şekillendirme tesisimizi devreye al-
dık. Sonrasında Türkiye’de ürettiği-
miz segmentinin ilki, elektrikli hibrit 
Ford Transit Custom Plug-In Hybrid, 
2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı 
(IVOTY) ödülüne layık görülerek, 
mükemmelliğini dünyaya ispatladı. 
Geçtiğimiz aylarda da yine bir ilke 
imza atarak, Türkiye’de üretilen ve 
sunulan ilk ticari hibrit modelleri-
mizi müşterilerimizle buluşturma-
ya başladık. Şimdi de gerekli tüm 
altyapı ve koşulları sağlayarak, 
Ford’un tam elektrikli ilk Transit mo-
delinin Avrupa’ya yönelik seri üreti-
mini gerçekleştirecek olmaktan do-
layı büyük bir gurur duyuyoruz. İlk 
tam elektrikli Ford E-Transit’i 2022 
bahar aylarında Avrupa ile paralel 
olarak Türkiye’de de müşterileri-
mizle buluşturmayı hedefliyoruz.”

Ticari araç liderliğimizi, yer-
li üretim ‘elektrikli modellerle’ 
daha da ileriye taşıyacağız.

Ford’un global elektrifikasyon stra-
tejisi kapsamında, Ford Otosan’ın ti-
cari araç üretimiyle önemli bir mer-
kez olduğunun altını çizen Yenigün, 
“2030 yılına geldiğimizde dünyada-
ki elektrikli araç satışlarının %30’u 
aşması bekleniyor. Nüfus artışı ile 
birlikte, Avrupa ve dünyada emis-
yon sınırlamaları, emisyonsuz şehir 

merkezleri gibi uygulamalar yay-
gınlaşıyor. Ford’un ticari araç işinin 
yanı sıra sürdürülebilirliğin daha 
da önem kazandığı günümüzde, 
efsane Transit markasının elektrik-
lenmesi global olarak büyük önem 
taşıyor. Türkiye’nin lider ticari araç 
üreticisi olarak, tüm üretim planla-
rımızı buna göre yapıyoruz. Geldi-
ğimiz noktada elektrikli ve hibrit 
modellerimizle, dünyada bu alan-
da rekabet edebilecek az sayıdaki 
üreticilerden biri konumundayız. 
Türkiye’nin ticari araç üretimindeki 
öncü rolü, elektrikli araçlara geçiş-
le birlikte çok daha artacak. Türkiye 
otomotiv sanayisi için kilometre taşı 
niteliğinde olan bu gelişme, ülkemi-
zin ticari araç üretiminde üstlendiği 
sorumluluğu ciddi ölçüde artıracak. 
Ürettiğimiz elektrikli araçları yurt-
dışı pazarlara ihraç edeceğimiz ve 
ülkemizin dış ticaret açığını kapat-
maya yönelik katkı sağlayacağımız 
için gurur duyuyoruz ” dedi. 

Almanya’daki Sevdiğini Sensiz Bırakma!

Yurtiçi Kargo, bireysel müşterilerine yurt dışı gönderileri için uyguladığı fiyat 
avantajlarıyla 220’den fazla ülke ile mesafeleri ortadan kaldırıyor. 

YEREL ÜRETİCİYE VE ESNAFA ÖZEL FIRSATLAR

İHRACAT YAPMAK İSTEYENLERİ 
DESTEKLEYEN KAMPANYALAR

Yerel esnafın hedef pazarlarını 
büyütmelerini sağlamak ama-
cıyla 72 farklı kampanya ile me-
safeleri ortadan kaldıran Yurtiçi 
Kargo, e-ticaret yapmak isteyen 
ancak sözleşme yapacak kadar 
büyük hacme sahip olmayan-
lara büyük bir fırsat sunuyor. 
Örneğin; sözleşme yapamayan 
ama e-ticarette etkin olmak is-
teyen bir ayakkabı üreticisi, 
Yurtiçi Kargo’nun ‘Ayakkabı Üre-
ticileri Kampanyası’ndan ya-
rarlanarak indirimli fiyatlardan 
faydalanabiliyor. Yöresel gıda 
üreten bir çiftçi, şirketin sundu-
ğu birçok gıda kampanyasından 
hangisinin kapsamına giriyorsa 
o kampanyaya dâhil olabiliyor. 
Akdeniz bölgesinin portakalını, 
Ege’nin zeytinini, Karadeniz’in 
çayını, Güneydoğu Anadolu’nun 
baklava ve baharatlarını yerel 
üreticilerin kazançlı çıkacağı 
kampanyalarla ülkenin ve dün-
yanın dört bir yanına taşıyan 
Yurtiçi Kargo, 81 ilde onlarca 
farklı ürüne yönelik kampanya-
larla üreticilere destek oluyor.
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ŞEHİRDEKİ MEYVE VE SEBZE BAHÇESİ: 
DİKEY TARIM

Zuhal Mansfield/ /TMG Doğal Taş Madencilik

İnsanda yükselme hissi, uzaya seyahat veya 
şehirlerin dikine genişlemesiyle sınırlı kalmı-
yor. Her şey yükselme hissinden etkileniyor. 
Tarım da öyle...

“İnsan beyni hissettiği tehditlere karşı son derece uyanık 
olmasına rağmen ekolojik cephede karşılaştıklarımıza 
karşı hazırlıklı değildir. Bunlar adım adım gelen ya mik-
roskobik veya küresel düzlemde olan tehditler.” Bu satır-
ları “Duygusal Zeka” kitabıyla ünlenen Daniel Goleman, 
“Ekolojik Zeka” kitabında dile getiriyor. Satın aldıklarımı-
zın saklı etkilerini bilmek, her şeyi nasıl değiştireceği çer-
çevesinde ele aldığı kitabı son pandemi ile bir kere daha 
önem kazandı. Goleman’nın ekolojik yaklaşımı yeni de-
ğil, 2009 yılında yazdığını hatırlatmak isterim. Bugünlerde 
ekolojik ve sürdürülebilirlik yanı sıra yeni üretim teknikleri 
de pandemi gündemiyle eşdeğer konuşulmaya başlandı. 
Dikey Tarım gibi…

Siyah Kuğu’nun neleri değiştireceğine dair yazımda “Di-
key Tarım”dan da bahsetmiştim. Önemini, Corona sonra-
sına kalmadan, bütün dünyada ağırlığını hissettirmeye 
başladı. Konuya biraz daha geniş yaklaşmakta fayda var.

YÜKSELME HİSSİ

İnsanda yükselme hissi, uzaya seyahat veya şehirlerin di-
kine genişlemesiyle sınırlı kalmıyor. Her şey yükselme his-
sinden etkileniyor. Tarım da öyle. Belki de bu zorunluluk. 
Hele sürdürülebilirlik ve güvenilirlik bu derece bütün üre-
tim süreçlerini yeniden yapılandırmaya başladıysa... Yeni 
nesil tarım tekniklerinin pek çoğunun kullanıldığı dikey 
tarımın öne çıkması sadece pandemic etkiye bağlanma-
malıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
tarımda geleceğin en büyük problemlerini sıralarken ilk 
iki sıraya “iklim değişikliği” ve “gençlerin tarıma ilgisizli-
ği”ni koymuştu.  Hem iklim değişikliğinin olumsuz etkisini 
azaltmada hem de gençlerin tarıma ilgisini artırmak için 
dikey tarım vazgeçilmez bir araç olabilir.. 

VAZGEÇİLMEZ TARIM UYGULAMASI

Evet dikey tarım, yeni dönemin vazgeçilmez tarım uygu-

lamalarından biri olacaktır. Aslında, dikey tarım bilinme-
yen bir şey de değildi. Yarış atı sahipleri, taze çimlenmiş 
buğday ve arpa tedariki için hipodrom ve tavlada bir 
bölüm kullanırlardı. Çünkü atlar, taze çimlenmiş yemle 
beslenerek, daha iyi koşu çıkarıyordu. Yine, bir zaman-
ların otomobil başkenti olan Detroid’te terkedilmiş yüz-
lerce otomobil üretim fabrikası veya otomobil yan sanayi 
binası vardı. Bu hayalet fabrikalar ve binalar, artık dikey 
tarım için kullanılıyor. “Detroid şehri, istisnai bir özelliktir, 
şehirlerde yer sorunu var” şeklinde konuya eleştiriler ge-
tiriliyor. Dikey tarım için illa terk edilmiş fabrika ve depo 

olması gerekmiyor. Unutmayalım ki bir şehrin en ihmal 
edilmiş alanları konut ve yapıların çatı üstleridir.

UNUTULAN ÇATI ÜSTLERİ

Çin’in başkenti Beijing’de 90 milyon metrekarelik boş çatı 
üstü olduğu saptanmıştır. Uzun yıllar yaşadığım Hong 
Kong’da da çatı üstü alanın ticari kentsel tarım için kira-
lanmasının bedelinin hala çok düşük olduğu belirtiliyor. 
Burada 920 metrekarelik bir alanın aylık kirası 20-25 dolar 
kadardır. Bunun dünyanın başka kentlerinde de uygula-
nabileceğini i düşünmemek için bir neden yoktur.  İstan-
bul’daki Akmerkez’in çatısında modern metotlarla olmasa 
da halen meyve ve sebze yetiştirildiğini biliyoruz. Şehir-
leşme, bakımsızlık, erozyon gibi farklı sebeplerle Türki-
ye’deki tarım arazisi kaybı, son 15 yılda yüzde 12 azaldı-
ğını göz önüne alırsak, bunun bir kısmının verim artışı ile 
diğer bir kısmını da şehir içindeki yeni tarım teknikleriyle 
telafi edebiliriz. Bu arada, ülkedeki çiftçi sayısının son 10 
yılda yüzde 38 kaybolduğunu bilmekte fayda var. Geçen 
yapılan Tarım Şurası’nda bu sorunları telafi noktasında 
kararlar alındığını da unutmayalım. Acaba, İstanbul’un 
genelinde kaç milyon metrekarelik çatı üstü kullanılmayı 
bekliyor?

YİYECEKLERDEKİ İSRAF İLE BİR DÜNYA DAHA 
DOYAR

Dev metropoller artmaya, şehirleşme yoğunlaşmaya de-
vam ediyor. 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 70’e 
yakını şehirlerde yaşayacak. 
Ve küresel olarak üretilen bütün 
yiyeceklerin üçte biri yani 1.6 
milyar tona denk gelen miktarı 
tarladan markete yolculuğunda 
bozuluyor veya buzdolabı ve raf-
larda tüketim tarihini geçiriyor. 
Bu israfın dörtte biri dünyadaki 
açlık sorunu çözülebilir. Gıda 
kaybı ve israfı önlenebilir bir 
olgudur. FAO’ya göre, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
israf sorunu farklı. Gelişmekte 
olan ülkelerde kayıpların yüz-
de 40’ı hasat ve işleme düzey-
lerinde gerçekleşiyor. Gelişmiş 
ülkelerde ise kaybın yüzde 40’ı 
perakende ve tüketici düzeyin-
de gerçekleşiyor. Türkiye’de en 
çok kayıp ve israf ise sebze ve 
meyvelerin üretim ve tüketim 

süreçlerinde yaşanıyor. Sebze ve meyvedeki kayıp oranı 
yaklaşık olarak yüzde 53 gibi ciddi bir orandadır. Hane 
halkı düzeyindeki israf ise en çok sebze ile meyvede yüz-
de 5, tahıllarda yüzde 5 ve yağlı tohum ile baklagillerde 
yüzde 4 civarındadır. Unutmayalım ki Türkiye’de marul 
gibi bazı sebzelerde bu oran yüzde 80’dir. Halbuki hemen 
yanı başımızda olan bu üretim tekniği ile hem sudan, 
hem lojistikten hem de başta pestisit, kimyasal gübre gibi 
risklerden kurtulmuş şekilde güvenilir olma özelliğinden 
faydalanabiliriz. 

YEREL YÖNETİMLER SAHİP ÇIKMALI

Şu an için enerji büyük girdi olarak görünse de, yeni led 
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aydınlatmalar ile sorunun çözümü vardır. Umarım beledi-
yeler ve kamu kurumları konuya sahip çıkarak alternatif 
bir çözüm sunmuş olurlar. Çoğu kere zamanı kullanma, 
paradan daha önemlidir. Coronavirüs döneminde çoğu 
kişi iki ay evinde kaldı. Esasında başta hesap edilebilsey-
di bu sürede evlerinin balkonunda pek çok meyve sebzeyi 
yetiştirebileceklerdi. Çünkü ihtiyacımız olan sebzeler için 
gereken zaman en fazla iki aydır. Turp 22 günde, marul 30 
günde, ıspanak 40 günde, salatalık 50 günde, mini havuç 
50 günde, maydanoz 50 günde hasat edilebilen sebzeler-
dir. Nane, fesleğen, biberiye gibi bir kere ekildiğinde sü-
rekli yapraklarını koparıp tüketebileceğiniz onlarca ürün 
daha bulabilirsiniz. İşte bütün bunlar dikey tarımın da 
ana ürün gamlarındandır. Bunun yanı sıra domates, çi-
lek, biber gibi onlarca sebzeyi de yeni üretim teknikleriyle 
aylarca hasat edebilirsiniz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Örgütü FAO, koronavirüs salgınının kentlerdeki gıda 
sistemine etkilerini ve yerel yönetimlerin yapabileceklerini 
değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Raporda, özellikle ge-
lişmekte olan ülkelerde yüksek nüfus yoğunluğuna sahip 
çoğu şehrin COVID-19 salgını ile oluşan kesintileri gidere-
bilecek kapasiteden yoksun olduğu değerlendirildi.

CORONAVİRÜS SONRASI

Coronavirüs salgını sonrasında dünyanın her yerinde 
kentsel gıda sistemlerinin kesintiye uğradığı ilk varılan 
tespitlerden biri oldu. Bu durum, yerel yönetimlerin gıda-
ların varlığı, erişilebilirliği ve fiyatlarında ani değişimlerle 
mücadele etmelerini gerektiriyor. Özellikle gelir düzeyi 
düşük halk kesimi küçük dükkanlara ve açık pazarlara 
gitmek durumunda. Ancak sağlık endişeleri nedeniyle 
bunlara erişimin engellenmesi büyük bir sorun oluşturu-
yor. Raporda orta ve uzun vadede yapılabilecekler arasın-
da dikey tarımı da ilgilendiren bir detay dikkatimi çekti: 
.“Yerel yönetimler düzeyinde çok paydaşlı ve çok sektörlü 
gıda yönetim mekanizmalarını kurmak veya güçlendir-
mek,
. Kısa mesafeli tedarik zincirlerini özendirmek, kırsal ve 

kentsel bölgeler arasındaki bağları güçlendirmek,
. Yenilikçi gıda dağıtım ve lojistik stratejileri için kapasite 
geliştirmek.”

MUTFAK VE BALKONLARINIZA KADAR GİRECEK 
BİR SİSTEM

Bunun dünyadaki pek çok örneği her gün tarım üretimine 
geçiyor. Örneklerine geçmeden önce, kavram ve tanımla 
ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Hidroponik, aeropo-
nik ve aquaponik sistemler, seralar, politüneller, mikro fi-
lizler gibi kavramlar ve uygulamaların hepsi Dikey Tarım 
ile ilişkilidir. Projelerin konumuna ve üretilecek ürünlere 
göre birini veya diğeriyle birlikte kullanılabilir. Önümüz-
deki süreçte mutfaklarımıza ve balkonlarımıza kadar gi-
recek yeni ve pratik şekilleri hayatımıza girecektir. Virüs 
orada çıktığı için, salgın ve sonrasına dair gelişmelerde 
Çin’deki uygulamalar dikkat çekiyor. Dikey tarım uygu-
lamaları açısından da öyle. Tarım sektörü, Çin’in toplam 
GSYİH’sının yaklaşık yüzde 13’ünü temsil ediyor. ABD’de 
ise tarım, GSYİH’nın yaklaşık yüzde 5,7’sini oluşturuyor. 
Çin’de tarım, dünya nüfusunun yüzde 20’sini beslerken, 
Çin vatandaşlarının yüzde 22’sine istihdam sağlıyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BU PROJEDE

Buna rağmen, Çin’in 123 bin kilometrekarelik tarım alanı-
nı kentleşme ile kaybettiğini görüyoruz. Ayrıca, ülkedeki 
tarım alanlarının altıda biri olan 200 bin kilometrekare-
lik toprak da kirliliğe maruz kalmış durumda. Bu ortam-
da 24 milyon nüfuslu Şangay’daki Sunqiao Projesi önem 
kazanıyor. Kentsel tarıma yeni bir yaklaşım olan Sunqiao 
projesi ise bu paradigmayı değiştirmek niyetinde. 2017 
sonlarında, Şangay havaalanı ile şehir merkezi arasın-
daki bölgede inşaat çalışmalarının başlaması beklenen 
Sunqiao projesi dikey tarım sistemlerinin halka açık alan-
lar ile bağlantılı olmasına odaklanıyor. Sunqiao, Şan-
gay’ın yerel kaynaklı gıdalara olan talebini artırmakla 
kalmayıp, aynı zamanda kentli çocuk nesillerin gıdaların 
nasıl yetiştiğini görmelerini sağlıyor. Çin, bununla yetin-
miyor. 2019 hükümet raporuna göre, sertifikalı organik ta-
rım ekim alanı 2005-2018 yılları arasında beş kattan fazla 
artarak 3.1 milyon hektara yükseldi.  Çin, 2017 yılında 
Avustralya ve Arjantin’den sonra sertifikalı organik alan-
da üçüncü sırada yer aldı.  Çin’deki toplam organik sa-
tışlar, ABD, Almanya ve Fransa’dan sonra küresel olarak 
dördüncü sırada yer alıyor.  Sertifikasız organik üretim de 
yaygınlaşmaya devam ediyor.  Bu değişim, her yıl Çin’den 
ihraç edilen 65 milyar ABD doları tarımsal gıda ürünü göz 
önüne alındığında, Çin içinde ve dünyada daha sürdü-
rülebilir bir gıda sistemine doğru bir dönüşüm geçirdiği 
görülebilir. 

Hamdi Akın: 3 Şehir Hastanesine 1,1 Milyar $ 
Yatırdık, 2 Bin 402 Yatağı Hayata Geçirdik

Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) 
modeliyle yapımı tamamlanan Tekirdağ İsmail Fet-
hi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
törenle hizmete açıldı. Akfen Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hamdi Akın, Isparta, Eskişehir ve Tekir-
dağ Şehir Hastaneleri ile yaklaşık 1,1 milyar dolar-
lık yatırımla 2 bin 402 yatak kapasitesine sahip 3 
hastaneyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Milleti-
mizin dünya standartlarında sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz faydalanmasına vesile olmaktan dolayı 
mutluyuz” diye konuştu. Hamdi Akın açılış törenin-
de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minyatür ustası Na-
suhi Hasan Çolpan’ın “Marmara” isimli tablosunu 
takdim ederken, tören sonrasında Cumhurbaşkanı 
ve beraberindeki heyetle yapılan hastane gezisinde 
tesis hakkında bilgi verdi.

Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) 
modeliyle yapımı tamamlanan Tekirdağ İsmail Fethi 
Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
törenle hizmete açıldı. Hamdi Akın açılış töreninde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minyatür ustası Nasuhi 
Hasan Çolpan’ın “Marmara” isimli tablosunu tak-
dim ederken, tören sonrasında Cumhurbaşkanı ve 
beraberindeki heyetle yapılan hastane gezisinde 
tesis hakkında bilgi verdi.

3 ŞEHİR HASTANESİNE 1,1 MİLYAR $’LIK 
YATIRIM

Akfen Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hamdi Akın, tören sonrasında 
yaptığı konuşmada, Isparta ve Es-
kişehir Şehir Hastaneleri’nin ardın-
dan Tekirdağ Şehir Hastanesi’ni de 
tamamlayarak hizmete hazır hale 
getirmenin gururunu yaşadıklarını 
ifade etti. Akın, “İmzamızı attığımız 
toplam 1,1 milyar dolarlık bu 3 şe-
hir hastanesinde 2 bin 402 yatağı 
hayata geçirerek milletimizin dünya 
standartlarında sağlık hizmetlerin-
den ücretsiz faydalanmasına vesile 
olmaktan dolayı mutluyuz” diye ko-

nuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere yö-
nelik olarak sürekli ölçümü gerçekleştirilen Sağlık-
ta Kalite Standartları anketlerinde Akfen İnşaat’ın 
yapımını üstlendiği Eskişehir ve Isparta Şehir Has-
taneleri’nin ilk iki sırada yer aldığına dikkat çeken 
Hamdi Akın, “Bu yüksek memnuniyeti Tekirdağ Şe-
hir Hastanesi’nde de devam ettireceğiz” dedi.

“PPP MODELİ SADELEŞEREK DEVAM 
ETMELİ”

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin inşa edildiği Kamu – 
Özel İşbirliği modeline de değinen Akın, “Ülkemize 
kısa zamanda çağ atlatan dev yatırımların önünü 
açarak vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıran 
PPP projeleri uzun yıllardır tüm dünyada başarıy-
la uygulanan bir finans modeli olarak öne çıkıyor. 
Türkiye’nin de son yıllarda içine girdiği yatırım 
atağında büyük katkısı olan PPP modelinin önünü 
tıkayacak tartışmalarla zaman kaybedilmesi yeri-
ne, sözleşmelerin günümüz şartlarına göre uyumlu 
olarak sadeleştirilerek yeni yatırımlara devam edil-
mesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 
Tekirdağ’ı sağlık alanında bir çekim merkezi haline 
getirecek 566 yataklı Şehir Hastanesi’nde 124 polik-
linik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi 
yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan Tekir-
dağ Şehir Hastanesi’nde sağlık personeli haricinde 
hizmet personeli olarak da yaklaşık 2800 kişiye do-
laylı istihdam sağlanacak.
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ARTI VE EKSİLERİYLE YENİLENEBİLİR 
ENERJİ SİSTEMLERİ

SATIŞ ARİTMETİĞİ

Yenilenebilir enerji sistemleri nelerdir? 
Avantaj ve dezavantajları nelerdir? Ülke-
mizde yenilenebilir enerjinin oranı ne ka-
dardır?

Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklardan elde 
edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye 
edilebilen enerjiye denir. Yenilenebilir enerji kaynak-
ları, ulaşılabilirlik(Accessibility), mevcudiyet(Availa-
bility), kabul edilebilirlik(Acceptability) özelliklerinin 
hepsini taşımaktadır. Yenilenebilir enerjiler Güneş 
Enerjisi, Dalga Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Jeotermal 
Enerji, Biyokütle Enerjisi, Hidrolik Enerji ve Hidrojen 
Enerjisi olarak belirtilebilir. Yenilenebilir enerjinin 
faydalarından bazıları;

-Fosil yakıtlar ile elde edilen enerjinin tersine do-
ğadaki kaynaklar var oldukça enerji üretimi sürekli 
olacaktır.
-Çevresel kirliliğe neden olmamaktadır(ülkemizde 
doğa ve tesislerin yakınındaki çevre halkı düşünül-
meden bilinçsizce yapılmış hidroelektrik ve jeoter-
mal santraller bu kapsama girmemektedir.)
-Ülkelerin sosyo-ekonomik olarak ilerleme kaydet-
meleri (Ülkemiz için en büyük ithalat kalemleri ara-
sında enerji üretimi için alınan doğalgaz bulunmak-
tadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı artırarak 
sosyo-ekonomik olarak daha güçlü konuma gelebi-
liriz. Bu konuda günümüzde birçok proje ve yatırım-
lar yapılmaktadır.)
-Kişisel olarak kurumları kolay ve kısa vadede yatı-
rım maliyetlerini çıkartmaktadır.
Yenilenebilir enerjini avantajlarının yanında deza-
vantajları da bulunmaktadır bunlar;
-İlk yatırım maliyetleri yüksektir( devam eden arge 
çalışmaları sayesinde maliyetler ilk zamanlara göre 
ucuzladı zamanla daha da ucuzlayacağı görün-
mektedir.)
-Hava durumuna bağlıdır. (Güneş enerjisi bulutlu ve 
yağmurlu günlerde ve rüzgâr enerjisi de rüzgâr az 
olduğu zamanlarda üretim yapmaya devam etseler 
de verimleri azalacaktır. Güneş enerjisinde gece bo-
yunca üretim olmayacaktır.)
-Jeotermal santrallerdeki akışkanın yer altına geri 
verme (reenjeksiyon) yapılmaması durumunda akış-

kanın paslanmaya, çürümeye, kireçlenmeye neden 
olması ve yüzey sularını kirletmesi gibi çevresel so-
runlara neden olabilmektedir.
-Biokütlenin su ihtiyacı fazla ve verimi düşüktür.

Şekilde TEİAŞ’ın Ekim 2020’de paylaşmış olduğu 
elektrik üretim verileri görünmektedir.
Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıl-
ması için konumu bakımından şanslı olmasına rağ-
men üretilen elektriğin sadece yaklaşık %30 luk bir 
oranla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmaktadır. 
2050 yılında ülkemizde kullanılan enerjinin %100 
bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 
edilmesi hedeflenmektedir. Bu süre zarfında yatırım 
maliyetlerinin düşmesi ile birlikte hanelerin kendi 
elektriğini üretebilir hale geleceği ön görülmektedir.  
Günümüzde bu tür projeler genellikle bağ evleri, 
yazlık, müstakil evlerde yapılmaya başlandı.
 
Dünyamız ve gelecek nesiller için yenilenebilir ener-
ji kadar, enerji tasarrufu da bir o kadar önemlidir. 
Lütfen enerji tasarrufu konusunda duyarlı olalım ve 
gelecek nesillerimizi bu konuda bilinçlendirelim.

Uğur Doğan/Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Dr. Fatih Anıl/Yönetim Danışmanı

Pazarlama ve satış ile ilgili çalışmalarda 
uygulamada sıklıkla karşılaştığım soru 
satış ekibimizi nasıl yönlendireceğiz? Ve 
performans değerlendirmede nelere dik-
kat edileceğiz şeklinde oluyor.

İlk kitabım “pazarlamadan perakendeye” içinde 
perakende matematiği ve perakende mühendisliği 
üzerinde yoğunlaşmıştım. Perakende dışındaki üre-
tim ve satış ile uğraşan şirketlerde bölgeler ve satış 
performansının değerlendirilmesinin on plana çıktı-
ğı görülmektedir. Satış konularıyla ilgili olarak ma-
tematik yerine 4 işlemi kapsayan aritmetik kavra-
mını kullanmayı daha uygun buldum. Burada türev 
veya integral kullanılarak karmaşık problemlerin 
çözümü hedeflenmiyor. Basit düşünerek performan-
sı arttıracak ve en önemlisi anlaşılabilir şekilde öl-
çebilecek dört işlemden ibaret geleneksel yöntemle-
ri, modern satış tekniğine uyarlamayı hedefliyoruz.

Pazarlama ve satış için hedef yine ‘Ölçmezsen 
Yönetemezsin’

Satış ekibinin performansında dikkate alınacak 
en önemli veri burada satışın KPI ( kilit performans 
göstergeleri) diyebileceğimiz, belli bir dönemde kaç 
ziyaret yapıldığı ve kaçının satışa dönüştüğüdür. 
Diğer bir değişle satış/ziyaret oranı burada önemli 
olan müşteri ziyaretlerinde satış oranını arttırmaktır. 
Satış olasılığını arttırmak için satışta ikna teknikleri-
nin kullanılması ve satış ekibinin her anlamda kılık 
kıyafetten sosyokültürel seviyeye kadar donanımlı 
olması çok önemlidir. Satışın performansı açısın-
dan bakacağımız bir diğer konu müşteri riskinin 
dağıtılmasıdır, burada ders ve konferanslarımda 
üzerinde önemle durduğum bir konu sektöre göre 
değişmekle birlikte hiçbir müşterinin toplam ciro 
içindeki payının yüzde 30 un üzerine çıkarmamaktır. 
Burada vurgulamak istediğim konu bir müşterimiz 
toplam içinde yüzde 30 a ulaştığında ona daha faz-
la satış yapmamak değil, diğer müşterilerin oranını 
arttırmak veya yeni müşteri bulunması anlamında-
dır. Toplam ciromuz içinde ağırlığı olan bir müşteri 
alımdan vazgeçtiği anda yerini doldurmak oldukça 
güçtür, satış hedeflerinde sapmalara neden olur. 
Bu nedenle satış performans değerlendirmelerinde 
ciro dağılımı oransal olarak kontrol altında tutulma-
lı erken uyarı sinyalleri dikkatle izlenmelidir. Satış 
aritmetiği için bir diğer çok önemli konu müşteri 
yaşam ömrü ve toplam getirisi dediğimiz kavram, 
burada müşterimize kariyerimiz boyunca ne kadar 
ürün sattığımız diğer bir değişle, çalıştığımız sürece 
yapacağımız ciro büyüklüğü hesaba katılmalıdır. 
Söz konusu satışla ilgili performans değerlendirme-
de dikkate alınacak bir diğer konu aynı müşteriye 
satılabilecek paralel ve çapraz satış oranlarıdır, 
diğer bir ifade ile sürekli satılan ürünlerden farklı 
olarak neler satılabileceğiz, ikame ürünler, paralel 
satış ve çapraz satış oranlarıdır. Müşteri karlılığı 
bakılacak bir diğer veridir. Bir kısım müşteriler kar-
lıdır, fakat bazı müşteriler karlılık açısından verimli 
olmasalar da, diğer satışlar için referans olacakları 
için önemli olabilirler. Satış aritmetiğine bakarken 
müşteri bazlı değerlendirmede, ilgili müşterinin kat-
ma değeri içinde firmamıza yönlendirdiği ve yön-
lendirebileceği yeni müşteriler ve bölgeler dikkate 
alınarak müşteri potansiyeli hesaba katılmalıdır.
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TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan 
Avrupa Parlamenterleri İle Görüştü, 

İş Dünyası ve KOBİ’ler Ele Alındı
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Turan, Avrupa Parla-
mentosu Üyeleri ve Türkiye’nin AB 
Nezdinde Daimi Temsilcisi ile bir dizi 
temasta bulundu. Çevrim içi olarak 
gerçekleştirilen görüşmelerde, Av-
rupa Birliği ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerde olumlu gündem ihtiyacı 
ve uzun vadeli iş birliği alanları ma-
saya yatırıldı. Görüşmeleri değer-
lendiren Turan, Türkiye’nin AB en-
tegrasyon sürecinin devamlılığının 
ve Gümrük Birliği’nin sürdürülebilir 
kalkınma odaklı güncellenmesinin, 
ilişkilerde olumlu dönüşüm yarat-
mak için önemli bir fırsat olduğunu 
söyledi. Turan ayrıca, yeşil dönüşüm 
ve dijitalleşme alanında Türkiye’nin 
AB’nin bir numaralı çözüm ortağı 
olabileceğine dikkat çekti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfede-
rasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Turan, Avrupa 
Parlamentosu (AP) Üyeleri ve Türki-
ye’nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi 
ile bir dizi görüşme yaptı. 16-20 Kasım 
tarihleri arasında çevrim içi olarak 
gerçekleştirilen temaslarda, AP Üye-
si&Avrupa Parlamentosu Türkiye Fo-
rum Başkanı Kris Peeters, AB Nezdin-
de Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi 
Mehmet Kemal Bozay, AP Üyesi&Tür-
kiye Raportörü Nacho Sánchez Amor 
ve AP Üyesi&TBMM-Avrupa Parla-
mentosu Karma Parlamento Komisyo-
nu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile 
fikir alışverişinde bulunuldu. 

AVRUPA KOBİ BİRLİĞİ 
SMEUNİTED ÇALIŞMALARI 
HAKKINDA BİLGİ AKTARILDI

TÜRKONFED, Avrupa Parlamenterleri 

ile yaptığı temaslarda, Türkiye ve üye-
si olduğu Avrupa KOBİ Birliği SMEuni-
ted çalışmaları hakkında bilgi aktar-
dı; Türkiye-AB ilişkilerinde tam üyelik 
hedefi korunurken sürdürülebilir kal-
kınma hedefleri ile uyumlu Gümrük 
Birliği güncellenmesinin Avrupa iş 
dünyasının ortak çağrısı olduğu hatır-
latıldı.  Toplantılarda yeşil gündem ve 
sürdürülebilir kalkınma başta olmak 
üzere, Avrupa ile Türkiye arasındaki 
uzun vadeli iş birlikleri değerlendiril-
di. Ayrıca, Türk iş dünyası ile AB en-
tegrasyon sürecinin dönüştürücü etki-
sinin hem Türkiye hem Avrupa Birliği 
toplumlarının refahına, güvenliğine, 
stratejik çıkarına olacağına vurgu 
yaptı.

BÜYÜKELÇİ İLE İŞ DÜNYASI VE 
KOBİ’LER ELE ALINDI

Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi Tem-
silcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay 
ile yapılan görüşmede Bozay, Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’na uyum konusunda 
Türk iş dünyasının sağlayabileceği 
itici güç, yeşil dönüşümü destekleyen 
yenilikçilik ve Ar-Ge projelerine katı-
lım konularını ele aldı. Yeni büyüme 
modeli kapsamında yeşil tahvil gibi 
finansman araçlarının önemini vurgu-
layan Bozay, AB tedarik zincirlerinde 
‘stratejik özerklik’ açılımına Türki-
ye’nin sağlayabileceği katma değeri 
değerlendirdi. TÜRKONFED Başkanı 
Turan da ‘Orta Gelir-Orta Demokrasi 
Raporu’, ‘Hedefler İçin İş Dünyası Plat-
formu’, ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’ ve 
SMEunited’daki çalışmaları hakkında 
Büyükelçi Bozay’a bilgi aktardı. Turan 
ayrıca, iş dünyasının AB ile entegras-
yon zemininde ilerlemek üzere ortak 
gündeme katkı sağlamaya hazır ol-
duğunu paylaştı.

TURAN: AB VE TÜRKİYE’NİN 
GÜNDEMİ YEŞİL DÖNÜŞÜM 
VE DİJİTALLEŞME ALANINDA 
KESİŞİYOR

Görüşmeleri değerlendiren TÜRKON-
FED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan, AB ile Türkiye’nin gündeminin 
yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanın-
da kesiştiğine dikkat çekti. Türkiye’nin 
bu alanlarda, AB’nin bir numaralı 
çözüm ortağı olabileceğini söyleyen 
Turan, şöyle devam etti; “TÜRKON-
FED olarak, yeşil dönüşüm ve sürdü-
rülebilirlik alanında attığımız somut 
adımlar, Türk iş dünyasına yönelik bir 
erken uyarı mekanizması oluşturuyor. 
Bu çalışmalarımızı paylaşmak ve gö-
rüş alışverişinde bulunmak üzere ger-
çekleştirdiğimiz üst düzey temaslar ile 
iş birliği yolundaki irademizi ortaya 
koyduk.”

Yapay Zeka ve Robotik Uygulamalarla 
Sanayicileri Dijital Dönüşüme Hazırlıyor

Mitsubishi Electric, Takım Tez-
gahları Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (TİAD) tarafından ger-
çekleştirilen “Sanayi Kürsüsü” 
etkinliğine katıldı. İşletmelerin 
üretim hatlarının dijitalleşmesini 
ve bu sayede akıllı üretime geç-
melerini sağlayan Mitsubishi Ele-
ctric, etkinliklerde sanayicilerle 
buluşarak sektörel gelişmeleri ve 
marka olarak sundukları avantaj-
ları paylaşıyor. Mitsubishi Electric 
Türkiye Fabrika Otomasyon Sis-
temleri Ürün Yönetimi ve Pazar-
lama Bölümü Departman Müdürü 
Tolga Bizel, son olarak TİAD tara-
fından düzenlenen “Sanayi Kür-
süsü” etkinlik serisinin “Robotik 
Sistemler ve Akıllı Fabrikalar” et-
kinliğinde endüstride yaşanacak 
gelişmelere dikkat çekerek sana-
yicilere önerilerde bulundu.

“Evden uzaya” kadar çok sayıda 
sektörde ileri teknoloji ürünleriyle 
dikkat çeken Mitsubishi Electric, 
yeni normal döneminde ülkenin 
dört bir yanındaki paydaşlarıyla 
ve sanayicilerle dijital platformlar 
üzerinden buluşmaya devam edi-
yor. Mitsubishi Electric, son olarak 
Takım Tezgahları Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği (TİAD) tarafından 
gerçekleştirilen “Sanayi Kürsüsü” 
etkinliğine katıldı. Robotik sistem-
ler ve akıllı fabrikalar açısından 
Türkiye’deki durum, Endüstri 4.0 ve 
akıllı fabrika uygulamalarında son 
gelişmeler ile akıllı fabrika dönüşü-
münde eğitim sisteminin durumu 
konularının masaya yatırıldığı “Ro-
botik Sistemler ve Akıllı Fabrikalar” 
başlıklı etkinliğe katılan Mitsubishi 
Electric Türkiye Fabrika Otomas-
yon Sistemleri Ürün Yönetimi ve 
Pazarlama Bölümü Departman 

Müdürü Tolga Bizel; şirketin fabri-
ka otomasyon alanında yürüttüğü 
çalışmalar, robotik uygulamalar ve 
gelecekte sanayide yaşanacak ge-
lişmelerden söz ederek sanayicile-
re önerilerde bulundu.

Sanayiciler dijitalleşmenin önemi-
nin farkında

Sanayicilerin doğru zamanda, 
doğru dijitalleşme yatırımları ger-
çekleştirme konusunda yüksek far-
kındalık sahibi olduklarını belirten 
Bizel, şunları paylaştı: “Sanayicile-
rin rutin iş planlarının dışında kay-
nakları verimli kullanmaları çok 
önemli. Mitsubishi Electric olarak 
yalın üretim yapıyor ve sanayicileri 
bu yönde destekliyoruz. Bazı üretim 
hatlarında dönüşüm çok kolay ya-
pılabilirken diğerlerinde çok ciddi 
yatırımlar ve değişiklikler yapmak 
gerekiyor. Hem insan kaynağı hem 
de makine imalatı konusunda ol-
dukça avantajlı olan ülkemizdeki 
sanayiciler de dijital dönüşüme 
ayak uydurmak ve bilgi sahibi ol-
mak konusunda çok istekliler. Bu 
potansiyel ve ilgi bizi çok sevindi-
riyor, çünkü dünyada çok zorlu bir 
rekabet ortamı var ve üreticilerimi-
zin global çapta başarılı olmalarını 
istiyoruz. Eğer fabrikalarda dijital 
dönüşüm yapılmak isteniyorsa 
konuyla ilgili mutlaka bir depart-
manın kurulmasını ve her ekipten 
bir kişinin bu süreçte yer almasını 
öneriyoruz.”

“Yapay zekâ algoritmasına sahip 
teknolojilerimizle üretime anlık çö-
züm sağlıyoruz” Dijitalleşmeyle 
birlikte siber güvenlik konusunun 
da önem kazandığını vurgulayan 
Tolga Bizel, sözlerini şöyle sürdür-

dü: “Üretimde güvenlik açıklarının 
önüne geçmek için Asya’da Ed-
gecross Konsorsiyum’a üyeyiz. Bu 
platformla, verilerin bulut ortamına 
taşınmadan yerinde işlenmesi sağ-
lanıyor. Böylece, tüm dataların iş-
lenmesinin ardından bulut ortamı-
na taşınması ve dataların işlendiği 
yere tekrar dönmesi için harcana-
cak zaman ve maliyetten tasarruf 
ediliyor ve yüksek derecede güven-
lik mümkün oluyor. Ar-Ge merkez-
lerimizde geliştirilen yeni yapay 
zekâ algoritmasına sahip tekno-
lojilerimizle güvenlik sorunlarını 
yerinde çözüyoruz. Geçen şubat 
ayından bu yana artık tüm robotik 
uygulamalarımız yapay zekâ des-
tekli olarak çalışıyor. Robotlarımız 
öğrendiği bilgileri sonraki uygula-
malarda kullanıyor ve operatörle-
rin işi çok kolaylaşıyor. Son olarak 
Bizel, dijitalleşmenin çalışanları 
emek gücünden zihin gücüne taşı-
yacağını söyleyerek yapay zekanın 
ve dijitalleşmenin insanların işsiz 
kalmasına yol açmayacağını vur-
guladı.



40 41

HABERHABER

DEĞİŞEN EKONOMİDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YILIN GÖKDELENİ ÖDÜLÜ RÖNESANS’IN 
Değişen ekonomik koşullarda şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için 

profesyonel destek almak büyük önem taşıyor.
Emporis Yılın Gökdeleni Ödülü, Rusya’ın St. Petersburg şehrindeki Lakhta Center 

projesiyle Rönesans Holding’in oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pan-
demisi, şirketleri finansal anlamda profesyonel 
yönetim ihtiyacına yöneltiyor. Kriz dönemlerinde 
şirketlerin geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp 
ekonomist ve finans danışmanlarından profesyo-
nel destek alarak geleceğini garanti altına alması 
büyük önem taşıyor. Gelişmiş ülkelerde finans da-
nışmanlarından destek almak bir kültür haline ge-
lirken Türkiye’de de şirketlerin bu yönde atılımlar 
yapmaya başladığı görülüyor. Şirketlerin geleceği 
ve sürdürülebilirliği için özellikle kriz dönemlerinde 
profesyonel destek almasının bir gereksinim oldu-

ğuna değinen Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı, 
Kamu Özel Ortaklığı ve Proje Finansmanı Uzmanı 
Fatih Kuran, “Değişen ekonomik duruma karşı şir-
ketler nasıl ve ne şekilde bir pozisyon alacaklarını 
değerlendirme aşamalarında boşluklara düşebi-
lirler. Ekonominin gelişimini takip etmek, trendleri 
öngörmek ve şirketin geleceğini ekonomik göster-
gelerle doğru orantılı bir şekilde tahmin edebilmek 
çok değerli bir süreç ve uzmanlık gerektiren bir 
alandır. Şirketler yaşam süresini ve finansal kabili-
yetlerini artırmak için konunun uzmanlarının yetkin-
liğini kullanmalı finansal danışmanlık almalılar. Ül-
kemizdeki şirketler, yeni fırsatları okuyamadığı için 
veya mevcut finansal koşullarda çekingen davran-
dıkları için var olan fırsatları göremiyorlar. Finansal 
açıdan başarı sağlayan, krizlerde bile büyüyerek 
çıkan şirketlere baktığımızda mutlaka profesyonel 
finans danışmanlarıyla çalıştığını görüyoruz.” dedi. 

RAKİPLERE GÖRE AVANTAJ SAĞLIYOR

Türk şirketlerinin genelde aile şirketleri olduğunun 
ve aile kararlarıyla yönetildiğinin altını çizen Fatih 
Kuran, “Türkiye’deki şirketlerin en önemli sorunla-
rından birisi -aile şirketleri başta olmak üzere- tek 
adam anlayışıyla yönetilmeleridir. Patronlar her şeyi 
iyi bildiklerini düşündükleri için ortaya farkındalık 
eksikliği çıkıyor. Şirket yöneticileri neyi bildiklerini 
biliyorlar ancak neyi bilmediklerini bilmiyorlar. İşte 
tam da bu noktada devreye finans danışmanları gi-
riyor. Bilgiden ve deneyimden en üst düzeyde yarar-
lanan şirketler, rakiplerine göre finansal kabiliyetle-
rini güçlendirebilirler. Türk şirketlerinde ihtiyaçlara 
bağlı olarak eksiklikleri tamamlama bağlamında 
finansal uzmanlardan yararlanma konusunda son 
zamanlarda pozitif bir trend gözlemliyoruz” dedi.

Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen Lakhta 
Center, Emporis Yılın Gökdeleni Ödülü’ne layık 
görüldü. Dünyanın dört bir yanındaki en yüksek bi-
naları ve nefes kesen mimari projeleri ödüllendiren 
“Emporis Gökdelen Ödülü” 20 yıllık tarihinde ilk kez 
Rusya’da gerçekleştirilen bir projeye verildi. 

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Lakhta Center, 
462 metre yüksekliğiyle sadece Rusya’nın değil, Av-
rupa’nın da en yüksek binası unvanına sahip ayrıca 
dünyanın en yüksek binaları arasında 14. sırada 
bulunuyor.

Dış yapısı neredeyse 90 derece dönen beş kanat-
tan oluşan Lakhta Center’in bu olağandışı tasarı-
mından oldukça etkilenen jüri, projede çevre dostu 
ve enerji tasarruflu teknolojiler kullanılmasının da 
birincilik ödülünde payı olduğunu belirtiyor. Dün-
yanın kuzeyindeki en yüksek gökdelen olan Lakhta 
Center, alışılmadık soğuk havaya uygun olarak, ısı 
kaybını en aza indiren ve enerji tasarrufuna destek 
veren cepheleri ile dikkat çekiyor. 

Rekorların projesi: Lakhta Center

Lakhta Center projesinde beton dökme işleminde 
kullanılan 19,624 metreküp beton dünyanın en ha-
cimli kesintisiz beton dökme işlemi olarak Guinness 

Dünya Rekorları kitabı tarafından tescil edildi. Top-
lam ağırlığı yaklaşık 670 bin ton olan Lakhta Cen-
ter’ın inşaatında kullanılan kazıkların çapı yaklaşık 
2 metre boyunda. Bu alanda da Dünya Rekorunun 
sahibi olan projede, kazıkların inşa edildiği derinlik 
ise tam 82 metre uzunluğunda.

Usain Bolt’la yarışan asansör!

Lakhta Center yüksek teknolojisiyle de dünyanın 
sayılı mimari projeleri arasında yer almaktadır. Pro-
jenin gökdelen bölümünde toplam 34 yüksek hızlı 
asansör bulunuyor. Asansörlerin hızı saniyede 8 
metreye kadar ulaşabiliyor.

Enerji Tasarrufu ve Yeşil Teknolojiler

Lakhta Center, inşaat projesinin ekolojik verimliliği 
için “LEED for Core & Shell” Gold sertifikası aldı. 
Yeşil teknolojilerin sayesinde enerji tüketimi tahmin-
leri %40’a kadar azaltıldı. Uzmanlara göre, yeşil 
teknolojilerin kullanımının kendini 20 yıl içerisinde 
amorti etmesi bekleniyor. Ayrıca, projede kullanılan 
akıllı ön cephe tasarımı, yeni nesil yangın söndür-
me sistemi ve asılı kat stratejisi, bina genelinde gü-
venliği ve enerji verimliliğini artırırken, üst düzeyde 
bir ses yalıtımı sağlıyor.
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Bölgeler değerlendi, yabancı ko-
nut alıcısının talebi arttı! Covid-19 
salgınıyla birlikte inşa edilen pan-
demi ve şehir hastanelerinin ku-
rulduğu bölgeler, gayrimenkulde 
değer artışı gösterdi. Yabancıya 
satışta da bu bölgelerin ağırlıklı 
olarak tercih edilmeye başladığı-
nı belirten Inhouse Gayrimenkul 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Er-
güven “Son dönemde Başakşe-
hir’de açılan şehir hastanesinin 
ardından bölgede ciddi bir artış 
yakalandı. Aynı talebi Anadolu 
Yakası’nda yine şehir hastaneleri 
bölgelerinde de görüyoruz” dedi.

Covid 19 salgını ile birlikte yurtdışı 
giriş çıkışların kapanmasıyla dü-
şüşe geçen yabancıya konut satışı, 
yasakların kaldırılması ile birlikte 
tekrar yükselişe geçti. Dün açıkla-
nan Ekim ayı konut satış istatistik-
lerine göre Ekim ayında yabancıya 
konut satışı 5.258 olarak gerçekleş-
ti. Inhouse Global Yönetim Kurulu 

Başkanı Fatih Ergüven, bu geliş-
melerden mutlu olduklarını, İstan-
bul’un son dönemde yabancı konut 
satışında diğer ülkelerle dahi reka-
bet ettiğini söyledi. Salgın sürecin-
de inşa edilen pandemi hastane-
lerinin bölgelerinin de yine talep 
gördüğünün altını çizen Ergüven, 
“Dün açıklanan rakamlar umut ve-
rici. Pandemiye rağmen yabancıya 
konut satışında ciddi bir artış oldu-
ğunu görüyoruz. Bu veriler de bize 
önümüzdeki yılın daha iyi geçe-
ceğinin sinyalini veriyor” diye ko-
nuştu. Yabancı alıcıların daha çok 
şehir ve pandemi hastanelerinin 
bulunduğu bölgelere yöneldiğini 
kaydeden Ergüven, “Sağlık sektö-
rümüzün iyi işleyiş algısı yabancıyı 
ülkemize daha çok yöneltti. Avru-
pa’da alımlar azalırken, Türkiye 
daha çok tercih edilmeye başlan-
dı. Bu bölgelerdeki fiyatlarda orta-
lama yüzde 25 artış gözlemliyoruz” 
diye konuştu.

Yabancı alıcı profili değişti orta-
lama rakam 170 binden 200 bin 
dolara çıktı!

Pandemi öncesinde Türkiye’ye 
yatırım yapan yabancın alıcıların 
profillerinin de değiştiğini belir-
ten Ergüven, “Eskiden Türkiye’den 
ikinci bir ev alan yabancılar, şim-
di Türkiye’de yaşamak ve yerleşik 
olma fikriyle geliyorlar. Bunun yanı 
sıra profillerin de daha üst düzey 
olmaya başladığını gözlemledik. 
Eskiden ortalama satış rakamımız 
170 bin dolardı şimdi ise ortalama 
rakamı 200 bin dolar olarak söyle-
yebiliriz.” Dedi. Yabancıya 2020 yılı 
sonuna kadar 40 bin konut satışı-
nın gerçekleşmesini beklediklerini 
belirten Ergüven, gelen yatırımcı-

ların sadece ev almakla kalmayıp, 
ülkede yaşadığını, iş kurduğunu 
ve istihdam sağladığının da altını 
çizdi.

Yabancılar Antalya’ya akın edi-
yor!

Yabancı konut alıcıların Güney 
bölgelerimize de ilgilerinin yönel-
diğini söyleyen Ergüven, “Türki-
ye yabancılar için güvenli liman. 
Kendilerini özgür hissettikleri bu 
ülkeye yatırımdan vazgeçmiyorlar. 
İstanbul bir numaralı şehrimiz olsa 
da Antalya da son dönemlerde 
yabancıların akın ettiği başka bir 
şehrimiz” dedi. Bu dönemin daha 
önce Türkiye’den konut almamış 
yabancılar için fırsat olduğunu be-
lirten Ergüven, “Eskisi gibi sadece 
Ortadoğu ülkelerinden alıcılarımız 
yok. Avrupa’dan da Türkiye’ye çok 
talep alıyoruz. Müşteri profillerimiz 
değişti” dedi.

“2012’den beri yabancıya 500 
milyon dolarlık satış yaptık”

Inhouse Global oarak, Mütekabili-
yet Yasası ille birlikte ağırlıklı ola-
rak İstanbul’da 2500’e yakın konut 
satışı gerçekleştirdiklerini anlatan 
Fatih Ergüven, “500 milyon dolarlık 
bir satış hacmini yakaladık. Önü-
müzdeki günlerde, pandeminin de 
etkisinin azalmasıyla, Türkiye’nin 
yine yabancı alıcılar için cazibe 
merkezi olacağından şüphemiz 
yok” diye konuştu. Ergüven, bu dö-
nemde en revaçta olan bölgelerin 
başında pandemi ve şehir hasta-
neleri lokasyonlarının yanı sıra, 
ağırlıklı merkezi lokasyonlar ve 
Anadolu Yakasının geldiğini be-
lirtti.

Fatih Ergüven: Pandemi ve Şehir Hastaneleri 
Yabancının İlgisini Üzerine Çekti

Bosch’tan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerine 
Elektrikli Mobilite Eğitimi

Elektrikli otomobil pazarı Tür-
kiye’de de büyürken, Bosch 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
sanayide bu alanda ihtiyaç 
duyulacak insan kaynağı-
nın yetiştirilmesini sağlamak 
amacıyla önemli bir iş bir-
liğine imza attı. Lisans ve li-
sansüstü öğrencilerinin ka-
tılımına açık ve ücretsiz olan 
‘Bosch Elektrikli Mobilite Eği-
tim Programı’ ile geleceğin 
mühendislerinin, elektrikli 
araçlar dünyasına dair bilgi-
ler edinmesi ve kariyer plan-
larına destek olunması amaç-
lanıyor.

Bosch Türkiye, geleceğin insan 
kaynağının yetiştirilmesine des-
tek vermek amacıyla üniversiteler 
düzeyinde gerçekleştirdiği iş bir-
liklerine bir yenisini daha ekledi. 
Yıldız Teknik Üniversitesi ortak-
lığıyla ‘Bosch Elektrikli Mobilite 
Eğitim Programı’nı hayata geçiren 
şirket, bu alandaki bilgi birikimini 
geleceğin mühendislerine aktar-
mayı amaçlıyor.  Yıldız Teknik 
Üniversitesi lisans ve lisansüstü 
öğrencilerinin katılımına açık ve 
ücretsiz olan 9 haftalık program 
yıl sonunda tamamlanacak. Öğ-
renciler programda, Hibrit Araç 
Teknolojisi ve Sistemleri, Elektrikli 
Araç Kalibrasyonu, Elektrik Mo-
torları ve Kompakt Sürüş Modü-
lü (eAxle), Elektrik Sürücüleri ve 
Güç Elektroniği ve Elektrikli Araç-
larda Fonksiyonel Güvenlik gibi 
başlıklar altında Bosch Türkiye 
Kalibrasyon Ekibi’nden bilgi ala-
cak ve ekibin tecrübelerinden ya-
rarlanacak. Programın sonunda 

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim 
üyeleri ile Bosch Türkiye Kalibras-
yon Ekibi’nin belirlediği değerlen-
dirme yöntemiyle sınav yapılacak 
ve başarılı öğrencilere sertifika 
verilecek. 

BOSCH, GELECEĞİN 
MOBİLİTESİNİ 
ŞEKİLLENDİRİYOR

Bosch, elektrikli bisikletler, scoo-
terlar, binek otomobiller ve ticari 
araçlar için elektrikli güç aktarma 
organı bileşenleri geliştiriyor ve 
üretiyor. Bosch’un ürünleri dünya 
çapında bir milyondan fazla araç-
ta bulunuyor. 2022 yılının sonu 
itibarıyla bu sayının 14 milyona 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Sistem 
teknik bilgisi, geniş ürün portföyü 
ve üretimdeki ölçek ekonomisi, 
Bosch’u dünya genelinde araç 
üreticilerinin ve mobilite sağlayı-
cılarının önemli bir iş ortağı hali-
ne getiriyor. Şirket, bugüne kadar 
50 elektrikli araç platformunda 
güç aktarım mekanizması projesi 
yürüttü. Bosch ayrıca dünyanın en 
büyük ve en hızlı büyüyen elekt-
rikli araç pazarı olan Çin’de pa-
zar lideri konumunda bulunuyor. 

ELEKTROMOBİLİTE 
KONUSUNDAKİ DENEYİMİNİ 
GENÇLERLE PAYLAŞIYOR

Bosch Mobilite Çözümleri İlk Do-
nanım Satış Direktörü Gökhan 
Tunçdöken, şirket olarak mobi-
lite alanında büyük deneyime 
sahip olduklarını ve bu birikimi 
geleceğin insan kaynağına ak-
tarmayı çok önemsediklerini be-
lirterek şunları söyledi: “Mobilite, 
en büyük iş kolumuz. Bu alanda 

uzun yıllara dayanan deneyim ve 
birikime sahibiz. Her yıl önemli 
düzeyde yatırım yapmaya de-
vam ettiğimiz elektromobilitenin 
tüm temel taşlarını portföyümüz-
de barındırıyoruz. Türkiye’de de 
elektrikli araç pazarının giderek 
büyümesi nedeniyle bu birikimi-
mizi, elektrikli araçlar konusunda 
çalışmak isteyecek genç mühen-
dis arkadaşlarımıza aktarmak is-
tiyoruz.” Bosch, Üniversite-Sanayi 
iş birliğine dayanan bu program-
la Yıldız Teknik Üniversitesi öğ-
rencilerinin elektrikli araçlar ve 
teknolojileri hakkında donanımlı 
olarak mezun olmalarına destek 
olacak. Şirket deneyimli mühen-
disleriyle, öğrencilerin kafasın-
daki sektörel veya teknik olmak 
üzere soru işaretlerini gidermeyi, 
elektrikli mobilite ve teknolojileri 
alanında çalışma isteklerinin ve  
motivasyonlarının artmasına da 
katkıda bulunmayı istiyor.
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SUV’UN ÖNCÜSÜ NISSAN QASHQAI, EKİM 
AYINDA SINIFININ EN ÇOK TERCİH EDİLENİ OLDU

AkzoNobel’in İzmir’deki Üretim Tesisi 
Otomotiv Boyalarında Uluslararası Sertifika Aldı

Nissan Qashqai’nin Ekim ayı SUV liderliği 
ile ilgili mutlu olduklarını dile getiren Nissan 
Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü 
Emre Doğueri, Nissan Qashqai’nin çok güç-
lü ve prestijli bir imajı olduğunu ve 10 yıldan 
uzun süredir Türkiye’de tercih edilmeye de-
vam edildiğini belirtti.

Tasarım çizgileri, sağlamlığı ve teknolojisi ile Türki-
ye pazarının vazgeçilmez SUV modeli Nissan Qas-
hqai, sınıfının lideri olmayı sürdürüyor. 10 yılı aşkın 
süredir Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli 
olan Nissan Qashqai, otomobil pazarının toplam 76 
bin 341 adet olarak gerçekleştiği Ekim ayında, 2 bin 
31 adetlik Ekim satışı ile yeniden Türkiye’de SUV 
gövde tipinin en çok satıldığı C-SUV segmentinin 
lideri oldu. 

DOĞUERİ: NİSSAN AİLESİ TAKIM OLARAK 
ÇALIŞIYOR

Nissan Qashqai’nin Ekim ayı SUV liderliği ile ilgili 
mutlu olduklarını dile getiren Nissan Türkiye, Kuzey 
Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, Nis-
san Qashqai’nin çok güçlü ve prestijli bir imajı ol-
duğunu ve 10 yıldan uzun süredir Türkiye’de tercih 
edilmeye devam edildiğini belirtti. Doğueri, Nissan 
Qashqai’nin hem Eylül, hem Ekim aylarındaki ba-
şarısına vurgu yaparak, “bunun için hem bizi tercih 
eden müşterilerimize hem de bu başarıda emeği 
geçen tüm Nissan ailemize teşekkür ederim” diye 
konuştu. Nissan Qashqai, akıllı park asistanı, akıllı 
çarpışma önleme sistemi, akıllı arka çapraz trafik 
uyarı sistemi, akıllı yorgunluk algılama sistemi gibi 
birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de gü-
venli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Nissan Navara Yeniden Nissan Yetkili Satıcılarında

Arazi ve şehir içinde üstün performans sunan Nissan Navara, Nissan Yetkili 
Satıcılarında yerini aldı. Pick-Up segmentinin dikkat çeken modellerinden 
biri olan Navara, Kasım ayı itibarıyla yeniden müşterileriyle buluşuyor.

AkzoNobel’in TUV NORD’dan aldığı IATF 
16949:2016 sertifikası otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren şirketler için büyük önem 
taşıyor. Sertifika, BMW, Daimler, Porsche, VW, 
Audi, Ford, Fiat, Renault, Hyundai gibi yük-
sek profilli markaların tercih ettiği AkzoNobel 
otomotiv boyalarının yüksek kalitesini bir kez 
daha onaylıyor.

AkzoNobel’in İzmir’de bulunan toz boya tesisi, Ey-
lül 2020’de ürünlerin yüksek kalitesi, sürekli kontrol 
ve iyileştirme kültürünün yanı sıra güvenlik ve sü-
reçlere uyumunu da belgeleyen IATF 16949:2016 
sertifikasını almaya hak kazandı. Merkezi İzmir’de 
bulunan AkzoNobel Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
üretim tesisi ve merkez ofisi, 1999 yılında kuruldu. 
En büyük AkzoNobel Toz Boya üretim tesislerinden 
bir olan tesis, müşterilerine aralarında Ev Aletleri, 
Mimari, Tarım & İş Makinaları (ACE), Fonksiyonel 
(Boru Boyaları ve Elektrik Yalıtım), Mobilya, Genel 
Sanayi, Fason Boyama, Bilgi Teknolojileri ve Oto-
motiv’in de bulunduğu 9 ana segmentte yüksek ka-
liteli toz boyalar sunuyor. IATF 16949: 2016 sertifi-
kası, otomobil üreticileri, otomobil tedarikçileri gibi 
otomotiv pazarında faaliyet gösteren şirketler için 
kilit bir rol oynuyor. Global bir şirket olarak dünya-
nın her yerinde üretilen otomobiller için yüksek per-
formanslı boya çözümleri sağlayan AkzoNobel’in 
ürünlerinin, BMW, Daimler, Porsche, VW, Audi, Ford, 

Fiat, Renault, Hyundai ve daha birçokları gibi yük-
sek profilli markaların kullanımı için onaylanmış 
olması da şirketin itibarını ve ürünlerinin yüksek ka-
litesini net şekilde gözler önüne seriyor. AkzoNobel 
Global Otomotiv Özel Müşteri Yöneticisi Çağdaş 
Çertuğ, “Otomotiv sektöründe başarılı projelerle 
dolu uzun sicilimiz ile İzmir fabrikasının TUV NORD 
tarafından IATF 16949:2016 sertifikasına layık gö-
rülmesinden büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.

İzmir tesisi otomotiv sektöründe yurt dışına da 
ürün sağlıyor

Türkiye’deki üretim tesisi, AkzoNobel’in global uz-
manlığı, inovasyon kültürü ve yüksek teknolojilerin-
den başarıyla yararlanıyor ve Türkiye’deki faaliyet-
lerinin sürekli olarak büyümesine yardımcı oluyor. 
Geçtiğimiz 20 yıl içinde, Türkiye’deki AkzoNobel toz 
boyalar iş kolu, sunduğu istisnai ürün ve hizmetler 
ile güvenilir bir ortak haline geldiği otomotiv sektö-
ründeki müşterilerine Türkiye’nin yanı sıra, İtalya, 
Fas, Hindistan, Dubai, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve 
Güney Afrika’ya da ürün sağlıyor. AkzoNobel IMS 
Uzmanı Demet Dalgıç, “Ekibimizin ortaya koyduğu 
yoğun çalışmaların ardından, bu başarıların oto-
motiv sektöründe yüksek takdir görmesinden büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. Bu sertifika, müşterilerimize 
daha da iyi hizmet sağlamamıza izin veren inovas-
yon ve sürdürülebilirlik taahhüdümüzü de destekli-
yor” dedi.
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Geçen sayıdaki yazımda bahsettiğim torba kanun teklifi 17 
Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girdi. Uzun süredir beklenen borçların yapılandırılması 
ile varlık barışı gibi konular yasalaştı ancak daha önceki 
benzer kanunlarda yer alan ve çıkması beklenen Matrah ar-
tırımı uygulaması bu torba kanunda yer almadı. Yasalaşan 
bazı önemli konuları sizin için aşağıda özetlemeye çalıştım.

Borçların Yeniden Yapılandırılması

Yapılandırma kapsamına giren vergi borçları için hesap-
lanması gereken gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme 
cezası yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde vergi aslına bağlı 
olarak kesilen cezaların tamamının, vergi aslına bağlı ol-
mayan cezaların %50 sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanun kapsamında yapılandırma imkanı getirilen borçlar 
aşağıdaki gibidir.
-Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler, vergi cezaları, 
gecikme faizleri ve gecikme zamlarının 31/8/2020 tarihinden 
(bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait olan tutarlar,
-Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faiz-
leri, gecikme zammı alacaklarının 31/8/2020 tarihinden (bu 
tarih dâhil) öncesine ait tutarlar,
-Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında, 2020 yılı Ağustos 
ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği 
ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik 
destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 
zammı tutarları,
-Belediyelere ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağ-
lı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının 
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) öncesine ait tutarlar.

Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyen 
mükellefler 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yaparak pe-
şin ya da 6, 9, 12, 18 taksit seçeneklerinden yararlanabilir-
ler. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin vadesi Vergi borçları 
için 31.01.2020, SGK borçları için 28.02.2020 dir. Sonraki tak-
sitler 2 şer aylık dönemler halinde ödenecektir. 

Mükellefler daha önce yapılandırılmış olan borçlarını da 
dilerlerse bu kanun kapsamında tekrardan yapılandırabi-
lirler. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir tak-
vim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya 
eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma 

hakkı kaybedilecektir.

Yeni İhracat Teşviki

Tam mükellef gerçek 
kişilerin, Posta İdaresi 
ya da hızlı kargo taşı-
macılığı yapan şirketler 
tarafından düzenlenen 
elektronik ticaret güm-
rük beyannamesi ile 
gerçekleştirdikleri mal 
ihracatı (mikro ihracat) 
kapsamında elde ettikle-
ri kazancın %50’si gelir 
vergisi beyannamesinde 
gelirden indirilebilecektir.

Varlık Barışı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler 
çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka 
veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz ko-
nusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Gelir veya ku-
rumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de 
bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan 
para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçları ile taşınmazlardan, 30/6/2021 tarihine kadar vergi 
dairelerine bildirilen ve dönem kazancının tespitinde dik-
kate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilen söz konusu 
varlıklar vergiye tabi kazancın
ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 
alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

Bağkur Prim Borçlarının Dondurulması

Bağkurluların, 31/10/2020 tarihinden önceki sürelere ilişkin 
prim borçlarını, 31/01/2020 tarihine kadar ödememeleri 
veya yapılandırmamaları halinde, borçları silinerek sigor-
talılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi 
olarak değerlendirilmez. Ancak, daha sonra sigortalı ya da 
hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan 
sigortalılık sürelerinin tamamı, ihya edilebilir. Bağkurlu ola-
rak çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 01/11/2020 
tarihi itibariyle yeniden başlamış olacaktır.

MAKALEHABER

Küresel Salgında İkinci Dalga Endişesi Endeks 
Artış Hızını Etkiledi

7256 SAYILI KANUN 17 KASIM 2020 TARİHİNDE 
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sana-
yi Bileşik Endeksi Ekim 2020 sonuçlarına 
göre, son 5 ay boyunca önemli bir topar-
lanma gösteren endeksteki artış ivme 
kaybetmeye başladı. Faaliyetlerde hızlı 
tempo ekim ayında da korundu ancak gü-
ven ve beklenti endeksleri 5 ay sonra ye-
niden düşüş gösterdi. Covid-19 salgınının 
ikinci dalgası ve buna bağlı olarak yurtiçi 
ve yurtdışı siparişlerde görülen zayıflama 
güven ve beklentilerde düşüşe yol açtı. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak 
yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik En-
deksi’nin Ekim 2020 sonuçları açıklandı. Bileşik 
Endeks’te şu bilgiler yer aldı: Bileşik Endeks 5 ay 
üst üste artış içinde oldu ve ekim ayında 0,17 puan 
artarak 74,51 puana yükseldi. Ekim ayında da yük-
seliş gösteren endeksin artış hızı ise önemli ölçüde 
yavaşladı ve toparlanma ivme kaybetmeye başladı. 
Faaliyetlerde görülen büyüme Bileşik Endeks’i des-
tekledi. Ancak Güven ve Beklenti Endeksleri 5 ay 
sonra yeniden geriledi. 

Faaliyetler ekim ayında da önemli ölçüde arttı

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler ekim 
ayında da önemli ölçüde arttı. İnşaat sektöründe 
kullanılan kredi olanaklarının desteklediği mevcut 
işlerdeki artış ile inşaat malzeme-
leri iç talebindeki hızlı genişleme 
ekim ayında da devam etti. Faali-
yet Endeksi ekim ayında bir önceki 
aya göre 3,1 puan daha yükseldi. 
Yaz aylarında faaliyetlerde görü-
len sıçrama sonbahar aylarında 
da devam ediyor. Böylece faaliyet-
ler seviyesi salgın öncesi dönemin 
oldukça üzerine çıktı. Yurtiçi satış-
larda ekim ayında önemli ölçüde 
artış yaşandı. Pazardan siparişle-
rin artmasıyla ihracatta da yüksek 
bir artış gerçekleşti. Üretimde de 

kuvvetli bir artışın yaşandığı ekim ayında cirolar; iç 
satışlar ve ihracattaki artışlara bağlı olarak önem-
li bir sıçrama gösterdi. Yurtdışı ihracat fiyatlarında 
da ciddi bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe mevcut 
işlerdeki yüksek tempo inşaat malzemeleri sanayi 
faaliyetlerinde de önemli bir ivme yarattı. Alıcıların 
Covid-19 salgınının ikinci dalgası endişesi ile hız-
landırdığı ihracat siparişleri de faaliyetlere katkı 
sağladı. Faaliyetlerdeki ivmenin kasım ayı ortasın-
dan itibaren yavaşlaması bekleniyor. 
 
Güven Endeksi 5 ay sonra geriledi

Güven Endeksi ekim ayında sınırlı ölçüde geriledi 
ve birçok alt endekste düşüşler gerçekleşti. Faali-
yetlerde görülen önemli yükselişlere karşın Güven 
Endeksi’ndeki temkinli artış eğilimi ekim ayında ge-
rileme olarak yön değiştirdi. Bu gerilemede dünya 
genelinde ve Türkiye’de Covid-19 salgınında ya-
şananlar ile sertleşen ikinci dalga endişeleri etkili 
oldu. Ekim ayında bir önceki aya göre 0,60 puan 
gerileyen Güven Endeksi 5 ay sonra yeniden dü-
şüş gösterdi. Güven Endeksi’nin kırılgan kalmaya 
devam ettiği görüldü. Türkiye ekonomisine ilişkin 
güven seviyesinde sınırlı bir düşüş yaşandı. İnşaat 
sektöründe güven geriledi. İnşaat malzemeleri sa-
nayisine güven de sınırlı ölçüde düştü. Yurtiçi pa-
zarlarda güven ekim ayında hemen hemen aynı 
kaldı. İhracat pazarlarına olan güven artışı da ekim 
ayında yavaşladı.   

Çiğdem Üstgül/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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LÖSEV; BİR MASA BİR SANDALYE İLE KURULDU,
UMUDUN ADRESİ OLDU

LÖSEV kelimesi bile aslın-
da birçok şeyi anlatmaya 
yetiyor. Bir başarının adıdır 
LÖSEV… Şairin dediği gibi 
‘umutsuzluğun yatıştırılıp, 
umudun dürtüldüğü’ yerdir 
LÖSEV…   LÖSEV Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Kurucusu 
Dr. Üstün Ezer’in “…440 TL 
(Dört yüz kırk lira) eden bir 
televizyonu lösemili çocukla-
rımıza çok görmüşlerdi. Artık 
bıçak kemiğe dayanmamış, 
saplanmıştı. Bir şeyler yap-
malıydık. İşte bu isyanla 8 
Kasım 1998’de bir masa bir 
sandalye ile LÖSEV kuruldu” 
cümlesi aslında her şeyi özet-
ler nitelikte. 

Bir mucizenin adı olan LÖSEV, 
hepimizin gururu… LÖSEV Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Kurucusu 
Dr. Üstün Ezer, LÖSEV’in nasıl bir 
haklı isyan sonucunda ortaya çık-
tığını ve nasıl bir ‘umut pencere-

si’ açtığını belirtti. 
Editör Ahmet Do-
ğan’ın sorularını 
LÖSEV Yönetim 
Kurulu Başkanı 
ve Kurucusu Dr. 
Üstün Ezer yanıt-
ladı. Röportajıng 
erçekleşmesinde 
emeklerinmi esir-
gemeyen Füsun 
Emecan Özcan’a 
özellikle teşekkür 
ederiz.

LÖSEV, BİR 
İSYANLA 
KURULUYOR

LÖSEV, ülkemizin yüz akı, gu-
rur tablomuzun en başındaki 
STK’larından. LÖSEV’in hikaye-
sini, nasıl, hangi şartlarda orta-
ya çıktığını anlatır mısınız?

1990’lı yıllarda bütün Lösemili 
çocukları kaybediyorduk. Hal-
buki bu bir kara kader olmama-
lıydı. Ankara’da çalıştığım bir 
hastanenin yönetimi ve hastane 
başhekimliği tasarruf tedbirlerini 
bahane ederek o günkü para ile 
440 TL (Dört yüz kırk lira) eden bir 
televizyonu lösemili çocuklarımı-
za çok görmüşlerdi. Artık bıçak 
kemiğe dayanmamış, saplanmış-
tı. Bir şeyler yapmalıydık. İşte bu 
isyanla 8 Kasım 1998’de bir masa 
bir sandalye ile LÖSEV kuruldu.
 
MADDİ-MANEVİ DESTEK 
SAĞLIYORUZ

LÖSEV, çok önemli işlere imza 
atıyor? LÖSEV’in çalışmalarını, 

hayata geçirdiği işleri, etkinlik-
leri anlatır mısınız?

Kurulduktan 2 yıl sonra Türki-
ye’nin ilk ve tek Lösemili Çocuk-
lar Hastanesi LÖSANTE’yi, 2008 
yılında lösemili çocukların üc-
retsiz kolej eğitimi alabilecekleri 
Lösemili Çocuklar Okulu’nu, 2010 
yılında tedavileri için Ankara dı-
şından gelen ailelerimiz için Lö-
semili Çocuklar Köyü’nü hayata 
geçirdik. 2015 yılında ülkemizin 
en donanımlı Lösemili Çocuklar 
Kenti ve multidispliner hastanesi 
LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Has-
tanesi’ni ülkemize kazandırdık. 
22 yıldır başta lösemili çocukla-
rımız olmak üzere bütün kanser 
hastalarımıza eşit ve ihtiyaçları 
oranında maddi yardımlar sağlı-
yoruz. Hijyen paketinden pijama 
ve terliğe kadar hastane yardım-
ları yapıyoruz. Evlerine buzdola-
bından genç odasına, kırmızı et-
ten kömüre, sosyal ihtiyaçlarına, 
eğitim bursuna, Paris’ten Ame-
rika’ya uzanan gezilere kadar 
maddi manevi destekler sağlıyo-
ruz.

LSV DÜKKAN ÜRÜNLERINI 
KULLANARAK YARDIMCI 
OLABİLİRSİNİZ 

LÖSEV’e insanlar nasıl, ne şekil-
de yardımcı olabilir? 

Bağışçılarımız var, eksik olma-
sınlar büyük destekler veriyorlar. 
Bir de göz bebeğimiz gönüllü-
lülerimiz olmazsa olmazımızdır. 
Lösemili çocuklarımıza yapılacak 
en büyük iyilik LÖSEV’i yakından 
tanımak ve tanıtmaktır. Anaokul, 
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencile-

ri, öğretmenleri ve velileri okullarında, iş yerlerinde, 
sosyal çevrelerinde Vakfımızın çalışmalarını anla-
tarak bilinçlenme ve farkındalık sağlıyorlar. LÖSEV 
İncileri gönüllülerimiz okullarında, LÖSEV Fayda 
Topluluklarımız üniversitelerinde lösemi ve kanser 
başlıklarıyla etkinlikler düzenleyerek sosyal so-
rumluluk çalışmalarında yer alıyorlar. Aynı bilinçle 
işyerlerinde kurum elçimiz olup çalışma arkadaşla-
rını kansere karşı bilgilendirip LÖSEV’e destek ola-
rak hayat verdiğimiz çocuklara yardım sağlıyorlar. 
LSV Dükkan ürünlerini kullanarak çocuklarımızın 
tedavilerine kaynak yaratırken kendi sağlıklarına 
da yatırım yapabilirsiniz. LÖSEV e gönüllü olarak 
lösemili kanserli çocuklarımızın yanında olup bu ai-
lenin bir parçası olabilirsiniz 

TENEKE BİR MASA VE SANDALYE İLE 
LÖSEV’İ KURDUK

Kendinizi yıllardır LÖSEV’E adadınız. Nasıl bir 
duygu bu, anlatır mısınız?

Ankara SSK’da doktorluk yaptığım sürede lösemili 
çocukların sayısı artarken benim de vicdan azabım 
artıyordu. Koşturup çırpınmama, hayatımı lösemi-
li yavrularıma adamama, gece gündüz demeden 
başlarında durmama rağmen başarılı olamıyorduk. 
Bir şeyler yapmalı, tüm çocukların kaybedilmesine 
izin vermemeliydik. Çünkü çocuklar lösemiden öl-
müyorlardı. Onlar hastane enfeksiyonlarından, ba-
kımsızlıktan, parasızlıktan ve umutsuzluktan melek 
oluyorlardı.  Ne hastane yönetimi ne de başka dok-
torların kılı bile kıpırdamıyordu. Lösemili çocukların 
hemen hepsinin kaybedilmesine isyan ederek tene-
ke bir masa ve sandalye ile LÖSEV’i kurduk. LÖ-
SEV’in kurulduğu yıllarda %20’lerde olan Lösemi-
nin tedavi başarısı aradan geçen 22 yılda lÖSEV’de 
%92’lere çıkarıldı. Türkiye’ye değil tüm dünyaya 
sesimizi duyurduk. Çocuk Hakları alanında dünya-
nın en önemli ve saygın kuruluşlarından biri olan 
World of Children Vakfı çocuk hakları nobeli olarak 
nitelendirdiği ödülünü Türkiye’den alan ilk kişiyim. 
Bugün 45 bini aşkın kayıtlı hastamızla umut olmaya 
devam ediyoruz.

Dr. Üstün EZER kimdir, size tanıyabilir miyiz?

Kayseri’de 1958’de doğdum. Tüm hayatım Anka-
ra’da geçti. Eğitime 5 yaşındayken başladım. 6 
yaşından itibaren yaz tatillerinde her sene bir yer-
de çıraklık yaparak; boyacılık, radyoculuk, matba-

acılık, esnaflık, inşaat malzemeleri satıcılığı gibi 
meslekler öğrendim. Bana aşı yapan bir doktordan 
etkilenerek mesleğimi küçük yaşta seçtim. 1974’de 
Ankara Tıp Fakültesi’ni kazandım ve 1981’de dok-
tor oldum. Kastamonu’da 2 yıl doktorluk sonrasında 
Kırklareli’de 18 ay askeri Tabiplik yaptım. Ankara 
Gazi Tıp Fakültesi’nde İhtisas yaparak 1991 yılında 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldum. 1992 
– 1994 yıllarında Gazi Üniversitesi’nde Çocuk Kan 
Hastalıkları (Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji) ihti-
sasını tamamladım. Ankara SSK Çocuk Hastane-
si’nde Çocuk Hematoloji Servisini kurarak ilk Löse-
mili Çocuk Hastasını yatırıp, tedavi ettim. Ardından 
“Bir çocuğun hayatından daha değerli bir şey ola-
maz” diyerek  güvendiğim doktor arkadaşlarım ve  
Lösemili Çocukların babaları ile LÖSEV’i kurdum. 

ÇOCUKLAR EŞİT DOĞAR VE EN 
İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ, EN İYİ 

KOŞULLARDA ALMAK HAKKINA 
SAHİPTİRLER!

Ne lösemi ve kanser ne de yoksulluk yav-
rularımızın, tüm vatandaşlarımızın kaderi 
değildir. Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi 
sağlık hizmetini, en iyi koşullarda almak 
hakkına sahiptirler. LÖSEV hem lösemili 
çocukların hem de yetişkin hastalarının 
%100’lere varan oranda tamamen iyi-
leşmesi için çalışıyor. Biz büyüklerin en 
önemli sorumluluğu da tek bir çocuğumu-
zun bile lösemi veya kanser olmasına izin 
vermemektir. Kanserojensiz bir yaşam on-
ların hakkıdır. Sebze ve meyvelerin güven-
liğinin tehdit altında olduğu şu günlerde 
LÖSEV Gıda Çiftliği doğal tarım ürünleri-
ni sizlerle buluşturuluyor. Bunlardan biri 
de tarım ilaçsız kimyasal katkısız etilen 
gazsız ve parafınsiz doğal LÖSEV Satsu-
ma Mandalina. LÖSEV güvenceli manda-
linalarla kendi sağlığınızı korurken lösemi 
ve kanser hastası çocuklara ücretsiz sunu-
lan hizmetlere destek verebilirsiniz. Ayrıca 
Türkiye’nin 81 ilindeki köy okullarından 
yoksullukla mücadele eden mahallerine 
kadar meyveye erişemeyenler için toplu 
satın alabilir dilediğiniz yere göndere-
bilirsiniz. Tüm duyarlı kişi ve kuruluşları 
destek olmaya davet ediyoruz. 



50 51

HABER

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle in-
ternetten alışverişe ve online yapılan işlemle-
re ilginin arttığı bu dönemde, otomobil almak 
isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği oto ekspertiz-
ler de salgınla mücadele kapsamında online 
randevuyla hizmet veriyor

Tüm dünyayı sarsan ve hızla tüm ülkelere yayılan 
Kovid-19 salgını sebebiyle internet üzerinden alış-
verişe ve online işlemlere ilgi giderek artıyor. Bu du-
rumun yansımaları otomotiv sektöründe de görülü-
yor.Bu süreçte bazı firmalar online ortamda yüzlerle 
ifade edilebilen sayılarda sıfır araç satışı gerçekleş-
tirerek, müşteriye evden çıkmasına gerek kalmadan 
aracını teslim etti.Sıfır aracın yanı sıra ikinci el araç 
piyasasında da online işlemlere ilgi gösteriliyor. 
Satın alma alışkanlıklarının değişmesi sayesinde 
tüketiciler zamandan tasarruf ederken, almak iste-
dikleri araçların ekspertiz raporlarıyla, aracın mev-
cut durumu hakkında tüm detayları araç ilan sayfa-
larında inceleyebilme imkanına sahip oluyor.

TÜKETİCİYE GÜVEN VERİYOR, ALICININ 
ARAÇ KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ 
ORTADAN KALKIYOR

Kurumsal ve bağımsız ekspertiz firmalarından alın-
mış raporlar tüketiciye güven verirken, alıcının araç 
konusunda soru işaretlerinin ortadan kalkmasına 
yardımcı oluyor. Bu dönemde ekspertizler de online 
randevu sistemine geçerek Kovid-19’la mücadeleye 
katkı sunuyor. 

HABER

Kovid-19’a Karşı Online Randevu Hizmeti 
Oto Ekspertizlerde Hız Kazanıyor

AYÖZGER: ŞUBELERİMİZDE SOSYAL MESAFE 
KORUNUYOR

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan 
Ayözger, dünyanın ve Türkiye’nin geçtiği bu zor günler-
de, oto ekspertiz taleplerine cevap vermeye çalıştıkla-
rını belirterek, “Müşterilerimizin randevularını mutlaka 
şubelerimize gelmeden önce internet sitemiz üzerin-
den veya çağrı merkezimiz aracılığıyla almalarını rica 
ediyoruz. Bu sayede şubelerimizde sosyal mesafenin 
korunmasını sağlayarak hem müşterilerimiz hem de 
çalışan personellerimiz için gereken sağlıklı süreci 
koruyabiliyoruz” diye konuştu. Müşterilerin randevu 
sistemiyle kendilerine uygun gün, saat, lokasyon ve 
paketleri hızlı bir şekilde tercih ederken şubelerde sıra 
beklemeden işlemlerini tamamlayabildiklerine dikkati 
çeken Ayözger, “Online randevu sistemine artan ilgiyle 
birlikte tüketiciler zamandan tasarruf ederken, almak 
istedikleri araçların ekspertiz raporlarıyla, aracın mev-
cut durumu hakkında tüm detayları araç ilan sayfa-
larında inceleyebilme imkanına sahip oluyor.” dedi. 
TÜV SÜD D-Expert’in oto ekspertiz noktalarında virüse 
karşı hem çalışanlar hem de müşterilerin sağlığı için 
gereken önlemlerin alındığını aktaran Ayözger, bu ön-
lemleri hem müşteri hem de çalışanlar açısından ikiye 
ayırarak detaylı şekilde uyguladıklarını söyledi.

Deprem Korkusu Bahçeli Müstakil Evlere Talebi Artırıyor

Mart ayından beri ülkemizde de etkisi-
ni gösteren Covid-19 pandemisi ve son 
olarak İzmir’de yaşanan deprem felaketi 
nedeniyle konutların sağlamlığı ve gü-
venli yaşam alanı konusu bir kez daha 
vatandaşın gündemine oturdu. İçinde 
bulunduğumuz pandemi döneminde 
bahçeli ya da bahçesiz olması fark et-
meksizin müstakil ev kavramına talebin 
çok fazla arttığı bir gerçek. Ve maalesef 
İzmir’de yaşadığımız depremle birlikte 
bir süredir dikkatlerden kaçan bir diğer 
nokta ise ülkemizin deprem gerçeği… 
Arizon Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Meh-
met Özden, malzeme olarak en ucuz ola-
nın değil, deprem yönetmeliğine uygun, 
zemin etüdleri yapılmış güvenli ve kaliteli 
malzemelerin kullanıldığı projelerin inşa 
edilmesi gerektiğini söyledi.

Arizon Yapı Villa’de PIAR projesiyle gü-
venli yaşam alanı sunuyor

Arizon Yapı’nın Villa’de serisinin ilk etabı 
olan ve Silivri’de yer alan Villa’de PIAR 
projesi bahçeli doğa evleri konsepti ile 
kullanıcılarına güvenli yaşam alanı sunu-
yor. Deprem yönetmeliğine uygun olarak 
taşıyıcı sisteminin betonarme, dış cephe-
sinin yangına, ısıya ve soğuğa dayanıklı 
metal panel ile yapıldığı Villa’de PIAR, 
alıcılarına müstakil bahçeli, güvenlikli, 
ferah yüksek iç mekana sahip, sosyal ve 
yeşil alanları ile hem şehre yakın hem de 
huzur dolu bir yaşam alanı sağlamayı 
amaçlıyor. Arizon Yapı Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Özden, ülkemizdeki dep-
rem gerçeğine dikkat çekerek “Malzeme 
olarak en ucuz olanın değil, deprem yö-
netmeliğine uygun, zemin etüdleri ya-
pılmış güvenli ve kaliteli malzemelerin 
kullanıldığı projelerin inşa edilmesi ge-
rektiğini bir kez daha ifade etmek istiyo-
rum” dedi. 
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Birevim, Türkiye’nin “Tasarruf Finansı” 
Haritasını Çıkartıyor!

Birevim, “180 Günde Tasarruf Se-
ferberliği” kapsamında Türkiye’nin 
“tasarruf finansı” haritasını çıkartı-
yor. Bu amaçla, Türkiye temsili ge-
nel ve iller bazlı olmak kaydıyla ayrı 
ayrı gerçekleştirilen “Tasarruf ve Fi-
nans Davranışlarına Yönelik Tutum 
Araştırmaları” projesinde, şu ana 
kadar Türkiye geneli ve 8 ilin özel 
araştırmaları sonuçlandırıldı. Tür-
kiye temsili ve Ankara, İzmir, Bursa, 
Konya, Samsun, Trabzon, Giresun 
ve Adıyaman özel araştırmaların-
da ilginç sonuçlar elde edildi. Türk 
insanının en önemli tasarruf yap-

ma amacı yüzde 50 ile konut sahibi 
olmaktır. Bunu yüzde 22 ile araba 
sahibi olmak takip etmektedir. Tür-
kiye genelinde tasarruf yapma ora-
nı yüzde 72’dir.  Araştırma yapılan 
iller arasında, Tasarruf yapanların 
en yüksek olduğu iller sırasıyla; 
İzmir, Adıyaman ve Ankara olarak 
tespit edilmektedir. Türkiye genelin-
de banka vadesiz mevduat hesabı 
kullanma oranı yüzde 40; vadeli 
mevduat kullanma oranı ise yüzde 
23’tür. Tasarruf araçları arasında 
altın yüzde 22 ve evde nakit yüzde 
12 oranında kullanılmaktadır. İnsa-
nımızın ülke genelinde kişi başı ay-
lık tasarruf miktarı ortalaması 719 
TL ve imkanların zorlanması halin-
de tasarruf edilebilecek aylık kişi 
başı miktar ise ortalama 657 TL’dir. 
Araştırma yapılan iller içerisinde 
yer alan Bursa ve Trabzon’da, aylık 
tasarruf miktarı Türkiye ortalaması-
nın oldukça üzerindedir. Türk insa-
nın yatırım için kullandığı araçlar, 

açık ara denebilecek farklarla ko-
nut ve otomobildir. Türkiye genelin-
de toplam borçluluk oranımız yüzde 
23,5 çıkmıştır. Başka bir ifadeyle, 
yaklaşık her 4 kişiden 1’i borçludur. 
Araştırma yapılan iller içerisinde 
kişi başı ortalama borç tutarının 
en yüksek olduğu il Bursa iken, en 
düşük olduğu il Trabzon olarak tes-
pit edilmektedir. Kredi kullanma-
ma oranımız yüzde 36 ve kredi dışı 
borçluluk oranımız ise yüzde 11’dir. 
Konya, İzmir ve Samsun’da kredi 
dışı borç kullananların oranı Türki-
ye’ye göre daha yüksektir. Türkiye 
genelinde Tasarruf Finansı yönte-
minin bilinirlik oranı yüzde 40 çık-
mıştır. Birevim Genel Müdürü Mahir 
Orak, “Tasarruf Seferberliği İlanı”; 
“Tasarruf ve Finans Davranışlarına 
Yönelik Tutum Araştırmaları”, “Kırı-
mızı Tim Motivasyon Gezileri” gibi 
uygulamaların, Tasarruf Finansı 
sektörü için bir ilk olduğunun altını 
çizdi.

Cosentino, PMA Risk ve İş Güvenliği Yönetimi 
Ödülü’ne Layık Görüldü

Yenilikçi yüzeylerin mimari Cosen-
tino, başarılarına her geçen gün 
yenilerini eklemeye devam ediyor. 
Çalışanlarına bağlılığıyla iş sağlığı 
ve güvenliği alanında yatırımlarını 

artırarak olağanüstü risk kontrol 
iyileştirmesi gerçekleştiren Cosen-
tino Kuzey Amerika, Amerikalı si-
gorta şirketi PMA’dan Risk Yönetimi 
Takdir Ödülü aldı. Cosentino Kuzey 
Amerika Çevre Sağlığı ve Güvenli-
ği Müdürü Mario Guijarro, “Cosen-
tino ailesinin bir parçası olan çalı-
şanlarımızın, müşterilerimizin ve 
ortaklarımızın sağlığı, güvenliği ve 
refahına çok büyük önem veriyoruz. 
Güvenlik ve iş sağlığı uygulama-
larımızla, çalışanlarımıza ve tüm 
iştiraklerimize fayda sağlıyoruz. 

Ayrıca uygulamalarımızın sektöre 
örnek olacağını düşünüyoruz” dedi. 
Gensuite ve “Safety by Routine” 
gibi risk değerlendirmesi için öncü 
programları yıllardır kullanan Co-
sentino, 2019 yılında iş sağlığı ve 
güvenliğe yaklaşık 13 milyon Euro 
harcadı. Aynı zamanda şirket 2019 
yılında Cantoria’daki (Almería) 
merkezde 13 bin saat, ABD ekibine 
ise 2 bin saat eğitim verdi. Girişim-
lerle birlikte son yıllarda kaza oran-
larında yüzde 30’luk bir azalma 
sağlandı.  

Eğitim Dünyası, 
Sektörün Uluslararası 
Tek Buluşmasına 
Odaklandı!

‘’Dijital Devrim’e 
Zamanında Geçilmesi 

Gerekiyor’’

Tarsus Turkey tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
(YEĞİTEK) işbirliğinde düzenlenen ve alanında 
eğitim sektörünün tek uluslararası fuar organizas-
yonu olan GESS Türkiye, 27-29 Mayıs tarihlerinde 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirilecek. Fuarda, başta uzaktan eğitim 
teknolojileri olmak üzere EdTech - AI, AR, Kodla-
ma, VR, E-Öğrenme ve Yazılım, Oyunlaştırma, 
Donanım, 3D Yazıcılar, AV, Multimedya Teknoloji-
si, STEAM gibi teknolojilerden Eğitici Oyuncaklar, 
Oyunlar ve Oyun Ekipmanları, El Sanatları, Tasa-
rımdan Öğrenme Ortamları ve Kırtasiye malzeme-
lerine kadar eğitim sektörünün tüm yenilikleri bir 
arada sergilenecek. GESS Türkiye ile eş zamanlı 
yapılacak Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde 
ise katılımcılar, eğitim & öğretime dair yeni yak-
laşım ve uygulamalarla tanışacak. Tarsus Turkey 
Fuar Direktörü Seda Ispartalıgil, “Milyarlarca lira-
lık büyüklüğe sahip eğitim teknolojileri pazarında 
bu yıl hedeflenen satın almaların birçoğu ötelendi. 
Dolayısıyla eğitim sektörüne ürün, hizmet ve tekno-
loji tedarik eden firmalar 2021’i beklemeye başla-
dı. Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz ve alanının 
ülkemizdeki tek uluslararası buluşması olan GESS 
Türkiye, eğitim profesyonellerine ihtiyaç duydukla-
rı çözümleri, katılımcı firmalara ise yeni ticaret fır-
satları sunacak” dedi.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Baş-
kanı Ayhan Karahan, Dijital Devrim’e zamanında 
geçilmesi gerektiğini belirterek, ‘’Türkiye ekonomi-
sinin dünya dijital ekonomisinden hak ettiği payı 
almasına yol açacak kapsamlı bir strateji progra-
mına ihtiyaç var’’ dedi. Türkiye İktisadi Girişim ve 
İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından “Dijital Dün-
yada Ekonomi Ve İş Ahlakı” temasıyla düzenlenen 
“Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nin 5’ncisi İstanbul’da 
başladı. Dijital platformlar, e-ticaret, dijital ekono-
minin hukuku ve veri mahremiyeti konularının ele 
alındığı zirvenin açılış konuşmasını Türkiye İkti-
sadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Ayhan 
Karahan yaptı. Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ömer Torlak’ın karşılama konuşmasından 
sonra oturumlara geçildi. Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında çevrimiçi gerçekleşen zirvenin mode-
ratörlüğünü ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan 
ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Çamdereli yaptı. İGİ-
AD başkanı Ayhan Karahan, bugünün dünyasında 
dijital iletişimin, ilişkilerin ve uygulamaların hangi 
ahlaki kriterlere sahip olması gerektiğinin, ihmal 
edilemez bir konu haline geldiğini belirtti. Karahan, 
konuşmasına şöyle devam etti; ‘’Dijital Devrim, ye-
nilikçi teknolojilerin yanı sıra pek çok kavramı da 
bizimle tanıştırdı. E-devlet, e-insan, e-ekonomi gibi 
kavramların yanı sıra artık e-etik kavramını da kul-
lanmamız gerekecek. Yani elektronik veya dijital 
ahlak. Dijital Ekonomide iş yapış şekilleri değiştiği 
gibi İş Ahlakı Kodları da buna paralel değişecektir. 
Yapay zekaya veya yapay zekâ tarafından kontrol 
edilen herhangi bir makineye her türlü teknik bilgi 
yüklenebilmektedir, ancak ahlak gibi insani değer-
ler öğretilememektedir’’ dedi.
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KIA’da Sonbahar 
Fırsatları Devam 
Ediyor: Kobi’lerin 
Vazgeçilmezi Bongo, 50 
Bin TL’ye Yüzde 0 Faiz…

Logitrans, Yeni 
Araçlarla Büyümeye 
Devam Ediyor

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un mar-
kası KIA, her ay düzenlediği kampanyalarla oto-
mobilseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 
KIA, kasım ayına özel olarak Sportage, XCeed, 
Ceed STW, Ceed HB DSL ve Niro modellerinde 
100 bin TL’ye 30 ay yüzde 0,99 faiz avantajı, Rio ve 
Stonic modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 
0,99 faiz fırsatı sunuyor. KIA ayrıca, amiral modeli 
Sportage’da “Şimdi al 6 ay sonra ödemeye başla” 
kampanyasına da devam ediyor. Kampanyalar 
kapsamında kasım ayı boyunca Ceed’in benzinli 
modelini 50 bin TL ve 18 ay yüzde 0,99 faiz seçene-
ğiyle sunan KIA, Picanto modelini ise 40 bin TL ve 
18 ay yüzde 0,99 faiz avantajıyla otomobilseverler-
le buluşturuyor. KOBİ’lerin vazgeçilmezi Bongo ise 
50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla 
yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

Logitrans, filosunu Mertsan Motorlu Araçlar AŞ’den 
aldığı 30 araçlık siparişi ile genişletirken, ilk 10 ara-
cını yapılan tören ile teslim aldı. Logitrans, zengin 
filosuna dahil ettiği DAF XF 480 SC model araçları 
özellikle verimliliği, etkin performansı, dayanıklılı-
ğı ve 3 yıl Full Garantili Altın Paketi sebebiyle tercih 
etti. Başta karayolu, demiryolu, denizyolu ve hava-
yolu taşımacılığı ile müşterilerine özel multimodel 
ve intermodel çözümler geliştiren aynı zamanda 
uzman kadrosuyla müşterilerinin uluslararası ta-
şımacılık alanında yaşayabileceği zorlukları or-
tadan kaldırmak için çalışan lider lojistik firması 
filosuna kattığı DAF XF 480 Retarderli araçları ile 
müşterilerine en etkin ve kesintisiz hizmeti verme-
yi hedefliyor. Taşımacılığın yanı sıra depolama, 
tedarik zinciri çözümleri, E-İhracat hizmetleriyle 
360 derece servis veren Logitrans, DAF araçlarını 
Mertsan Motorlu Araçların yaygın Servis ağı ve 
özellikle kendilerine yakın Şekerpınar bölgesinde 
yakın tarihte kurulacak Avrupa standartlarına uy-
gun servis avantajından dolayı tercih etti. Tuzla’da 
Logitrans Lojistik AŞ garajında gerçekleşen töreni-
ne, Logitrans Lojistik AŞ’den Operasyon Direktörü 
Gökhan Yurtyapan, Filo Yöneticisi Arif İnal, Finans 
Yöneticisi Metin Çiftçi, Finans Uzmanı Gökhan Sü-
nel ve Mertsan Motorlu Araçlar AŞ’den Gn.Md.Yrd 
Tayfun Karahasan, Bölge Müdürü Alper Ata ve Ye-
dek Parça Md.Bülent Kistelli katılım sağladı.

OlduBil, Hayatın Her Alanına Kolaylık Getirmek İçin Geliyor!

Netaş, Satış Gelirini Yüzde 34 Artırarak 
1.1 Milyar TL’nin Üzerine Çıkardı

Limak Şirketler Grubu’nun finansal teknolojileri 
de içeren dijital hizmetler platformu OlduBil, mobil 
uygulaması ile banka hesabı olmasa bile herkese 
7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve inter-
nette güvenli alışveriş yapma, online fatura ödeme 
ve taksitlendirme gibi pek çok imkânı bir arada su-
nuyor. Dünyada yaşanan dijital dönüşümün sundu-
ğu fırsatları, 7’den 70’e herkes için erişilebilir kılma 
ve hayatı kolaylaştırma vizyonu ile bir ‘platform şir-
ket’ olarak kurulan Limak Müşteri Çözümleri A.Ş. , 

ilk markası OlduBil’i kullanıcıların hizmetine sundu. 
OlduBil kullanıcıları, banka hesapları olmasa bile 
7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve inter-
nette güvenle ödeme yapma ve anlaşmalı işyerle-
rinde herhangi bir üst sınır olmadan anında nakit 
iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabile-
cek. Sadece ad-soyad ve telefon numarası girerek 
bir dakikadan daha kısa sürede ücretsiz kayıt olu-
nabilen OlduBil mobil uygulaması ile kullanıcılar, 
Mastercard lisanslı bir sanal karta anında sahip 
olabiliyor. OlduBil, bu sanal kart ile pandemi dö-
neminde giderek artan internet alışverişleri için de 
güvenli bir ödeme yöntemi sunuyor. OlduBil’in tanı-
tımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan, 
Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Öz-
demir, OlduBil’i sadece yenilikçi bir finansal ödeme 
aracı olarak değil, hayatı kolaylaştırmak için pratik 
çözümler sunan dijital bir müşteri hizmet platformu 
olarak konumladıklarını söyledi. Özdemir, “Çok 
hızlı bir biçimde tasarlanarak hayata geçirilen bu 
platform, günlük hayatımızdaki pek çok işlemi ba-
sitleştirip çözüyor. Aynı zamanda kullanıcının lehine 
anında avantajlar yaratıyor” dedi.

Ana hissedarı ZTE ile yerlileştirme 
ve yeni nesil IPTV teknolojilerine 
odaklanan Netaş, üçüncü çeyrek-
te de büyümesini sürdürdü. Dokuz 
aylık finansal sonuçlarına göre, 
Netaş’ın satış geliri yüzde 34 arta-
rak 1.119 milyon TL’ye çıktı. FAVÖK 
marjını da yüzde 3,9’a yükselten 
Netaş’ın söz konusu dönemde karı 
43,1 milyon TL olarak gerçekleş-
ti. Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, 
“Dünyayı saran pandemi ve pi-
yasalardaki çalkantılara rağmen 
üçüncü çeyrekte de operasyonel 
verimliliğimizi arttırdık, dikeyler-
de derinleşerek istikrarlı büyüme-
mizi sürdürdük. Bu sayede hem 
satış gelirlerimizde büyüme hem 

de FAVÖK’te artış elde ettik.  Bu 
dönemde kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının dijital dönüşüm 
süreçlerinde iş ortağı olarak et-
kinliğimizi sürdürdük. Ar-Ge’mi-
zin köklü bir kası olan telekom 
alanında ZTE ile atılımlarımıza 
devam ettik. Yerlileştirmenin yanı 
sıra, IPTV gibi ileri telekom tekno-
lojilerine odaklandık. Önümüz-
deki dönemde ZTE ile özellikle 
telekom teknolojileri alanında iş-
birliğimizi daha da derinleşerek, 
gerek yurtiçinde gerekse yurtdı-
şında büyümemizi sürdüreceğiz” 
şeklinde konuştu.  
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Karaman’ın İlk Alışveriş ve Yaşam Merkezi 
26 Kasım’da Kapılarını Açtı Yeni Yıl Kırmızısı ve Kullanım Önerileri

Otomotiv Sanayiinin Tedarikçilerine 
OSD’den Başarı Ödülleri!

Karaman, ilk alışveriş ve yaşam merkezine kavuş-
tu. Kentin en önemli noktalarından birinde yer alan 
Park Karaman Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 26 Ka-
sım’da kapılarını açtı. Ulusal ve uluslararası birçok 
markayı bir araya getirecek olan AVYM, Karaman’ın 
yeni cazibe merkezi oldu. Park Karaman’da yer 
alan markaların yarısından fazlası, Karamanlılar-
la ilk kez buluşmanın heyecanı yaşadı. Kenti gıda, 
giyim, eğlence ve hizmet gruplarından 100’ün üze-
rinde mağaza ile buluşturan AVYM’de E-Bebek’ten 
Penti’ye, Mavi’den Flo’ya, Defacto’dan Karaca’ya, 
English Home’dan AtasunOptik’e, BurgerKing’den 

Özsüt’e, Gratis’ten Tavuk Dünyası’na, Migros’dan 
Abdullah Kığılı’ya, Playland’den Toyzshop’a kadar 
tüm Türkiye’nin bildiği ve sevdiği markalar yer alı-
yor. Ziyaretçiler ayrıca AVYM bünyesindeki 11 res-
toranda Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini 
de tadabilecek. Misafirlerini 35 bin metrekarelik ka-
palı alanda ağırlayacak olan Park Karaman AVYM, 
şehrin en işlek ve ulaşımı en kolay noktalarından 
birinde bulunan Mersin ve Konya otoyolu ile Erme-
nek ve Ereğli İlçe yollarının kesişme noktasında yer 
alan otogar kavşağında hizmet veriyor.

Türkiye otomotiv sektörü-
nün çatı kuruluşu olan ve 
bu yıl 46. yılını kutlayan 
Otomotiv Sanayii Der-
neği (OSD), geleneksel 
Tedarik Sanayi Başarı 
Ödülleri’ni sahiplerine 
teslim etti. Kalite anlayı-
şı, teslimat güvenirliği, 
teknoloji geliştirmedeki 
yetkinliği ve rekabetçilik 
kriterleri çerçevesinde 

yapılan değerlendirme ile Tedarik Sanayi Başarı Ödülle-
ri sahiplerini buldu. Ayrıca bu yıl ilk kez OSD üyelerinin 
değerlendirmesi sonucunda “Teknoloji ve Yenileşme” ve 
“Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde de tedarik sanayi tem-

silcilerine ödülleri takdim edildi. Konuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar 
Yenigün, “Küresel otomotivde rekabetçiliğin en önemli un-
surlarından biri tartışmasız kuvvetli bir tedarik sanayiine 
sahip olmak. Ülkemizdeki yetkin tedarik sanayii ile birlikte 
ekonomimize en yüksek seviyede katkıyı sağlamak adına 
birlikte çalışıyoruz. Sinerji içinde çalıştığımız tedarik sana-
yiimizin katkılarıyla bugün binek araçlarda yüzde 66, tica-
ri araçlarda yüzde 79’a varan yerlilik oranlarına ulaştık. 
Tedarik sanayimizin başarılarına dikkat çekmeye ve ödül-
lendirmeye her zaman ayrı bir önem veren Derneğimiz, 30 
yıla yakın bir süredir Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri’ni, 
tedarikçilerimiz ile buluşturmayı özenle sürdürüyor. 2019 
yılındaki performansları ile ödül almaya hak kazanan ku-
ruluşları ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeni bir yıla girmek tüm dünyada insanlar için yeni hayal ve umut-
ları ifade eder. Eski yılın bitip, yeni yılın başladığı geçiş dönemi 
sevginin, heyecanın, tutkunun rengi olan kırmızı ile özdeşleşmiş-
tir. Kutlamalar sırasında dış mekan ve iç mekanlarda, dekoratif 
objelerde, giyimde kırmızı renge bolca yer verilir. Renkler üzerine 
uzmanlığı olan İç Mimar Özlem Algül kırmızı rengin yılbaşı deko-
rasyonunda kullanımına dair önerilerde bulundu. Önerileri şöyle 
özetleyebiliriz: Yeniliklere kapı açın, yılbaşı yemek masalarının 
vazgeçilmez rengi: Kırmızı… Kırmızı harekete geçirir. Kokina çiçe-
ği yılbaşında iç mekan dizaynının tamamlayıcısı. Tutkunun rengi 
kırmızı dekoratif objelerde. Sıcaklığın rengi kırmızı tekstil ürünle-
rinde…
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RENAULT TRUCKS K 
SERİSİ, TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK MANYEZİT 
OCAKLARINDA

Kütahya Beşçam sahasında manzeyit madeni 
operasyonlarını yürüten Mutaş Madencilik’in 
kardeş lojistik şirketi Nomad Lojistik, ağır tonajlı 
taşımaları için Renault Trucks K XTREM kamyon-
ları filosuna kattı. 

2007 yılında kurulan Mutaş Madencilik, 2012’de 
Sakızlık, Tavşanlı bölgesinde kurulan şantiyesiyle 
madencilik faaliyetlerine başladı. Akabinde Tür-
kiye’nin en büyük manyezit rezervi olan Kütahya 
Beşçam ocaklarında şantiye kuran Mutaş, taşıma 
operasyonlarını yine Carbon Holding çatısı altın-
daki kardeş şirketi Nomad Lojistik ile yürütüyor. 
Nomad, bu sahadaki manzeyit nakliye operasyon-
ları için 22 adet Renault Trucks K520 8x4 XTREM 
kamyonları ile filosunu güçlendiriyor.

VOLVO TRUCKS 
ELEKTRİKLİ 

KAMYONLAR 
2021’DE AVRUPA’DAN 

BAŞLAYARAK 
YOLLARDA OLACAK 

Orta ve ağır segment kamyonlardan oluşan 
kapsamlı ürün gamıyla müşterilerine nakliye 
çözümleri sunan Volvo Trucks, önümüzdeki yıl 
Avrupa’dan başlayarak ürün gamına elektrikli 
kamyonları da dahil edecek. Volvo Trucks, ürün 
gamındaki bu genişleme ile fosil yakıtsız ulaşım 
yolunda önemli bir adım atmış oluyor.

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü Volvo Trucks, 2021 yılında ilk olarak Av-
rupa’da lansmanını yapacağı Volvo FH, Volvo FM 
ve Volvo FMX kamyonlarının elektrikli versiyonla-
rının test çalışmalarını sürdürüyor. Kamyonların 
brüt kombine ağırlığı 44 tona, menzili ise pil konfi-
gürasyonuna bağlı olarak 300 km’ye yaklaşacak. 
Satışları Avrupa’da önümüzdeki yıl başlayacak 
olan elektrikli kamyonların, 2022’de seri üretimi-
ne geçilmesi hedefleniyor. Bu da Volvo Trucks’ın 
2021’den itibaren Avrupa’da inşaat, maden, hafri-
yat, uzun yol taşımacılığı gibi farklı alanlara yöne-
lik ürün yelpazesini, elektrikli kamyonları da dahil 
ederek genişleteceği anlamına geliyor. 
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DFDS ve KAGİDER’in 
Birlikte Başlattığı “Kadın 
İçin Taşıyoruz” Projesine 
108 Kadın Girişimci 
Başvurdu
DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS 
Akdeniz İş Birimi ile Türkiye Kadın Girişimciler Der-
neği’nin (KAGİDER) birlikte iş kadınlarına yönelik 
başlattık-ları “Kadın için Taşıyoruz” kurumsal sos-
yal sorumluluk projesinde başvurular sonuç-landı. 
Projeye Türkiye’nin farklı illerinden 108 kadın giri-
şimci başvurdu. Değerlen-dirmelerde kriterleri kar-
şılayan 50 kadın girişimcinin başvurusunu olumlu 
değerlendi-rildi. Buna ilave olarak 18 kadın girişim-
cinin başvuruları da yedek listeye alındı. Ka-dın İçin 
Taşıyoruz projesi ile, kadınların iş hayatına katılımı-
nı teşvik edip toplumsal hayatta daha fazla katıl-
malarını teşvik etmek ve yaptıkları ihracata katkıda 
bulunmak hedefleniyor. DFDS, proje kapsamında, 
50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine, giri-şimci 
başına iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle ücretsiz ta-
şımacılık desteği verecek. 6 kadın girişimcimizin ih-
racat ürünlerini Avrupa ve Kuzey Afrika’ya taşımaya 
başladık. Ürünler, DFDS tarafından Pendik, Yalova 
ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında üc-retsiz taşı-
nacak. Söz konusu proje, gemi ve tren hatlarında 
geçerli olacak. Toplantıda girişimcilere yönelik bu 
desteğin özellikle pandemi sürecinde ve sonrasın-
da çok daha büyük bir önem kazandığı vurgulan-

dı. KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “KAGİ-DER ve 
DFDS Akdeniz İş Birimi’nin ortak projesi kadın ihra-
catçılara önemli bir des-tek sağlayacak. DFDS’nin 
ücretsiz taşıma hizmeti kadın girişimcilerinin küre-
sel pazar-larda daha rekabetçi olmasını sağlaya-
rak dış pazarlara erişim sağlamalarına yardımcı 
olacak” dedi. Kadınların iş hayatında çok önemli 
başarılara imza attığını belirten DFDS Akdeniz İş 
Birimi Başkanı Lars Hoffmann, “Kadın için Taşıyo-
ruz” projesi ile bu başarıları daha yukarıya taşıma-
yı amaçladıklarını belirtti.

Müşteri Deneyimi Ödülleri’20 – CX Index Turkey: 
PETROL OFİSİ, AKARYAKITIN EN İYİ MARKASI 

Türkiye akaryakıt sektörünün geleneksel lideri Pet-
rol Ofisi’nin, müşteri memnuniyeti odaklı kaliteli 
hizmet anlayışı kullanıcılardan tam not aldı. Dene-
yim liderlerinin belirlendiği ‘Türkiye Müşteri Dene-
yimi Endeksi’ araştırmasındaki yüksek memnuniyet 
oranı ile Petrol Ofisi, Müşteri Deneyimi Ödülleri’20 
– CX Index Turkey’de akaryakıt sektörünün ‘En İyi’ 
markası oldu. ‘Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi’ 
sonuçları, Türkiye’nin önemli markalarının temsilci-
lerinin katıldığı Müşteri Deneyimi online etkinliği ile 
ele alındı.

DHL Express, E-Ticarette 
Tarihi Zirve Bekliyor

Seger’in Yeni Xenon 
Ampulleri Sürücülerin 
Yolunu Aydınlatacak

DHL Express’in global ağında bu sene yüksek se-
zonda, 2019’un aynı dönemine kıyasla %50’den 
fazla hacim artışı olması bekleniyor. 10 binin üze-
rinde ek istihdam, yeni uçaklar ve yıllık ortalama 
1 milyar euro’luk yatırım ile ciddi oranda büyü-
tülen operasyon kapasitesi sayesinde DHL Exp-
ress, artan talebi karşılamaya hazır. DHL Express, 
2020’nin yaklaşan yüksek sezonunda bugüne dek 
görülmemiş çevrimiçi alışveriş ve kargo gönderim 
hacimlerine ulaşılmasını bekliyor. Giderek yükse-
len küreselleşme ve dijitalleşme seviyesi, küresel 
çapta satış yapan tüccarların sayısını çoğaltırken 
aynı zamanda da müşterilerin dünyanın dört bir 
yanında satışa sunulan ürünler arasında dile-
diklerini seçebilmelerini sağlayan alışveriş apli-
kasyonları gibi çevrimiçi pazaryerlerinin önemli 
ölçüde artmasını sağladı. Bunun sonucu olarak, 
ülkeler arası ticaret son yıllarda sürekli olarak 
büyümeye devam etti. Bu yıl pandemiyle birlikte 
gelen hâkim belirsizlik hali de eklenince, tüketici-
lerin alışveriş etkinlikleri, eşi görülmemiş biçimde 
çevrimiçi dünyaya taşındı. Bu durum, özellikle, 
yaklaşan “Kara Cuma” ve “Siber Pazartesi” gibi 
son derece popüler alışveriş günleri ve elbette 
yılbaşı alışverişi sezonunun tamamı için geçerli 
olacak. Bu nedenlerle, DHL Express, e-ticaret yo-
luyla alışverişte dünya çapında yepyeni bir zirve-
ye ulaşılmasını bekliyor. 2020 yılında tüm ağında 
%35 civarında bir e-ticaret hacmi artışı deneyimi 
yaşayan DHL Express, yaklaşmakta olan yüksek 
sezonun bu oranı daha da artıracağını ve gönderi 
sayılarında, geçen yılın yüksek sezonuna kıyasla 
yüzde 50’den fazla artış olacağını öngörüyor.

Yağmur, sis ve kar yağışının araç kullanımını zor-
laştıracağı kış mevsimi yaklaşıyor. Tüm zorlu kış 
koşullarına karşı önlemleri alan Seger, sürücüle-
rin yol ve sürüş güvenliğini artıracak Xenon (HID), 
halojen ve minyatür ampullerden oluşan ürün gru-
bunu piyasaya sundu. İki katına kadar daha faz-
la ışık sağlama özelliği ile aydınlatma menzilini 
uzatan Xenon ampuller özellikle karlı, sisli ve yağ-
murlu hava şartlarında sürücülere daha iyi görüş 
sağlayacak. Daima sürücülerin ihtiyaçlarını, yol-
daki güvenliklerini göz önünde bulundurarak atı-
lım yaptıklarını belirten Seger Satış ve Pazarlama 
Müdürü Cüneyt Coşkun, “Biz 2019’un son çeyre-
ğinde fizibilite ve pazar çalışmalarımızı tamamla-
mış ve yeni aydınlatma grubu ürünlerini piyasaya 
sunmaya karar vermiştik. 2020’nin ilk aylarından 
bu yana tüm dünyayı ekonomik olarak da olum-
suz etkileyen bir pandemi salgını var. Buna rağ-
men aydınlatma grubumuzdaki halojen, minyatür 
ve Xenon (HID) ampulleri 2020’nin ikinci yarısında 
piyasaya sunmaya başladık. Standart ampulle-
re kıyasla daha fazla ışık sunması ve daha uzun 
ömürlü olması ile öne çıkan Xenon (HID) ampulle-
rin sürücüler tarafından daha çok tercih edileceği-
ni öngörüyoruz” dedi.
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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

BMW Mobilitenin 
Geleceğine Giden Yolu  
BMW iX ile Aydınlatıyor
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu 
BMW, elektrikli mobilite alanında amiral gemisi 
olması beklenen tamamen elektrikli SAV modeli 
BMW iX’in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Geç-
tiğimiz yıl lanse edilen BMW iNEXT konseptinin 
seri üretim versiyonu olarak sahneye çıkan BMW 
iX, BMW’nin Almanya’daki Dingolfing fabrikasın-
da üretilecek ve 2021 yılının son çeyreğinde Türki-
ye’de yollarla buluşacak.

BMW Group’un mobilite ve elektrifikasyon stra-
tejilerini açıkladığı #NEXTGen 2020 etkinliğinde 
tanıtılan BMW iX, en yeni teknolojileri ve minima-
list tasarımıyla otomotiv dünyasında yeni bir çağ 
başlatmaya hazırlanıyor. 2021’in son çeyreğinde 
Türkiye’ye gelecek olan BMW iX, sürüş keyfi, çok 
yönlülük, sürdürülebilirlik ve lüksü yeniden yorum-
layan modüler ve ölçeklenebilir platformuyla da 
dikkatleri üzerine çekiyor.

Üst Düzey 
Kişiselleştirme, Yepyeni 

Tasarım Ve Son 
Teknoloji Bir Arada

YENİ CAPTUR 
TÜRKİYE’DE!

Daha dinamik dış tasarım, iç mekânda üst seg-
mentlere yaklaşan yüksek kalite ve yenilenen mo-
tor gamı ile Yeni Captur Türkiye yollarına çıkıyor. 
Kullanıcısına en üst düzey kişiselleştirme seçenek-
leri sunan model, teknolojik devrimi ve güçlü SUV 
çizgileriyle dikkat çekiyor. Ülkemize Joy, Touch 
ve Icon donanım seviyeleriyle gelen Yeni Captur, 
211.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İlk kez lanse edildiği 2013 yılından bu yana büyük 
bir başarıya imza atan Renault Captur tamamen 
yenilendi. Bugüne kadar 1.6 milyonun üzerinde 
satış adedine ulaşan model Avrupa’da segmenti-
nin en çok satan otomobili olurken, Türkiye paza-
rında da dikkat çekici bir performans sergiledi.



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

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

0530 181 7146

Macera Tutkunları  ç n 10 Doğa Sporu Başlığı, 
Yamaç Paraşütü, Sörf, Dalış, Raft ng, Kaya 
Tırmanışı, Den z/Akarsu Kanosu, B n c l k, 
Jeep Safar , H k ng, Rüzgar Sörfü 
 le yayın hayatına merhaba d yor...




