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EDİTÖRDEN
Merhabalar,

Sektörün öncü dergisi KOBİLIFE kasım sayısıyla karşınızdayız. 
İş dünyası Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın 
açıkladığı Yeni Ekonomik Paket (YEP)’i konuşuyor. Biz de 
dergimizde YEP’e genişçe yer verdik. YEP, ne getiriyor? 
İş dünyası neden ikiye bölündü? YEP’ten iş dünyası ne 
istiyordu, ne buldu? YEP, KOBİ’lerin hangi ihtiyaçlarını 
giderecek? Ekonominin düzlüğe çıkması için başkaca neler 
yapılmalı? STK’ler YEP’le ilgili olarak ne dediler? Hepsini ve 
daha fazlasını KOBİLIFE kasım sayımızda okuyacaksınız.

Bu sayımızda birbirinden önemli konuklara yer verdik. Genel 
anlamda dünyanın sancılı bir süreçten geçtiği bu zamanda 
yatırımlar da olmuyor değil… Bunlardan biri de Fatinoğlu 
Holding’in İtalya’daki yatırımı. Sanica markasıyla faaliyet 
yürüten Fatinoğlu Holding, yeni girdiği taşıma ve istifleme 
sektöründe 3 fabrika yatırımının ardından önemli bir satın 
alma yaptı. İtalyan Pegasolift’i satın alan Fatinoğlu, sektöre 
toplamda 100 milyon Euro yatırım gerçekleştirdi. Konuyu 
Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Sayın Ali 
Fatinoğlu ile değerlendirdik. 

KOBİLIFE’ın yeni sayısında FLY Uluslararası Danışmanlık 
Kurucusu ve Genel Müdürü Feyza Alp ile KOBİ’ler ve vergi 
affını derinlemesine değerlendirdik.

Bu sayımızda iş dünyasının nabzını tutmaya çalıştık. Yine 
bir diğer yatırım haberi de Dervişoğlu Grup’a ait. Dervişoğlu 
Grup, organik bakliyat piyasasında yatırımlarını büyütüyor. 
Mersin merkezli şirket, Ukrayna ve Etiyopya’nın ardından 
Kazakistan’da da tesis kurmak için kollarını sıvadı. 20 milyon 
dolara mal olacak yatırım 5 yılda tamamlanacak. Dervişoğlu 
Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sait Dervişoğlu, 
KOBİLIFE’a çok özel açıkmalarda bulundu. 

Kayseri kökenli olan ve uluslararası taşımalarla adından 
söz ettiren ABC Lojistik’in de bu sayıda yatırım haberine 
yer verdik. ABC Lojistik, 200 adetlik Tırsan Tenteli Perdeli 
Maxima Plus Treyler ile filosunu güçlendirdi. ABC Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen, en zor şartlarda bile 
ülke ekonomisine güvendiklerini belirterek ‘yatırım odaklı’ 
düşündüklerinin özenle altını çizdi. 

Yine bu sayımızda Boyner’den Lojistik ve Hızlı Teslimat 
İşine Yatırım olan Boyner Express haberimizi okurlarımızın 
ilgisine sunduk. Gerçekleştirdiğimiz röportajlarla sektörün 
nabzını tutmaya, en son ve güncel gelişmeleri siz değerli 
okuyucularımıza aktarmaya çalışıyoruz. KOBİLIFE olarak 
çok geniş bir alanda hizmet veriyoruz. KOBİ’ler ülkemiz 
ekonomisinin yüzde 98’ini oluşturuyor. KOBİ’lere dair en son 
gelişmeleri geçmişte olduğu gibi yine yeni yeniden bizlerden 
almaya devam edin.

Bir sonraki sayıda görüşünceye kadar…
Hoşçakalın

Ahmet Doğan
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Dekorasyonda 
Yeni Trend: 

Renkli Camlar

Zarif ve 
Sofistike Bir 
Faik Sönmez 
Sonbahar-Kış 
2021

Dekorasyonda hem işlevsellik hem 
de şık bir tarz yaratmak için kullanı-
lan renkli camlar, değişen trendlerin 
de vazgeçilmez aksesuarı olarak öne 
çıkıyor. Yorglass’ın yeşil, füme, bronz 
ve mavi renkleriyle yaşam alanlarına 
modern bir stil katan Renkli Camları, 
güneş ışınlarını kontrollü şekilde yan-
sıtmanıza da yardımcı oluyor.

Her sezon birbirin-
den şık ve iddialı 
parçalarla kadınların 
vazgeçilmezi olmayı 
sürdüren Faik Sön-
mez, 2021 Sonba-
har-Kış’ına göz alıcı 
bir koleksiyonla mer-
haba diyor. Koleksi-
yonun hakim renkle-
ri, gri-bej tonlarının 
ekru-siyah ile kom-
binlendiği tasarım-
ların yanı sıra, canlı 
ve çarpıcı kırmızıların 
yine ekru-siyah ile 
uyumundan doğan 
kombinleri… 

Enis Güngör, Türk 
P&I Sigorta A.Ş. 

Genel Müdür 
Yardımcısı Oldu

Türk Prysmian 
Kablo 

Dijitalleşiyor

BEEO’dan Propolis Tüketmenin 
En Pratik Yolu Damlat ve Tüket!

Enis Güngör, Ekim 2020 itibarıyla Türk 
P&I Sigorta A.Ş.’de Genel Müdür Yardım-
cısı olarak göreve başladı. Güngör, 2007 
yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ulusla-
rarası Finans bölümünden burslu mezun 
oldu.

Türkiye’nin ilk ve tek İnovasyon Ödüllü yerli Anadolu Propolisi üreticisi 
BEE’O, damla formundaki ürünleriyle propolis tüketmenin kolay yolu-
nu sunuyor. BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı; 
“Anadolu coğrafyasındaki değerli endemik bitkilerden, Sözleşmeli Arıcı-
larımız ile ürettiğimiz ham propolisi, İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki 
laboratuvarlarımızda analiz ediyor ve 6.000 metrekarelik Türkiye’nin en 
büyük propolis ekstraksiyon tesisimizde, patentli ve ödüllü özütleme yön-
temimiz ile insan tüketimine uygun damla formuna getiriyoruz” dedi. 

Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik 
bakış açısı doğrultusunda, dijital dönü-
şüme de öncülük ediyor. İş süreçlerinde 
adım adım dijitalleşen Türk Prysmian 
Kablo, 2015 yılında sektöre duyurduğu 
Online Kablo Eğitimi’nin ardından, son 
olarak A-Takımı Yetkili Satıcıları ile bir-
likte düzenlediği online Yetkili Satıcılar 
Toplantısı ve farklı içeriklere sahip, yet-
kili satıcılarının gelişimini hedefleyen 
online sunumlar ile dikkat çekiyor
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Türkiye’nin İlk ve Tek Genç 
Girişimcileri Derneği TÜGİAD 

34 Yaşında

Maxion İnci Jant Grubu, ISO 
45001 Sertifikasını Sektöründe 

İlk Alan Marka Oldu 

3M’de Gurur Veren Atama: 
3M Çin, Hong Kong ve Taiwan 

Bölgesi Tedarik Zinciri ve 
Lojistik Operasyonları Müdürü 

Tamer Güneş Oldu

Türk genç girişimcileri çatısı altında toplayan TÜGİAD, bu yıl ku-
ruluşunun 34’üncü yılını kutluyor. 13 Ekim 1986 yılında rahmet-
li Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın desteğiyle kurulan TÜGİAD, 
yarattığı iş hacmi ve sağladığı istihdamla bugün Türkiye’nin en 
güçlü Sivil Toplum Kuruluşları’ndan biri. TÜGİAD, 34’üncü yılını 
kutluyor. Türk iş dünyasının önemli bir bölümünü temsil eden ve 
34 yıldır faaliyetlerini sürdüren TÜGİAD, Türkiye’nin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasına faydada bulunmak için çalışmalarına devam 
ediyor.

Maxion İnci Jant Grubu, kuruluşların koronavirüs ile mücadele-
sinde yardımcı unsurlardan biri olarak değerlendirilen ISO 45001 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya 
hak kazanırken, sektöründe de bir ilke imza attı. Maxion Wheels 
Türkiye ve Afrika Operasyonları Başkan Yardımcısı Hakan Ünlü, 
alınan bu sertifikasyonun kurumun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
kültürüne yönelik vizyonu için önemli bir kilometre taşı olduğunu 
vurguladı.

3M’in dünya çapındaki en önemli operasyon merkezlerinden biri 
olan Çin, Hong Kong ve Taiwan Bölgesi bundan böyle bir Türk’ün 
imzasını taşıyacak. 3M’de 9 yılı geride bırakan Tamer Güneş 3M 
Çin, Hong Kong ve Taiwan Bölgesi Tedarik Zinciri ve Lojistik 
Operasyonları Müdürlüğü görevine atandı.



9



10

CONTINENTAL 500 MİLYON 
EURO TASARRUF HEDEFLİYOR

Lojistik Sektörü Continental Hybrid 
HS3 İle Yolları Sorunsuz Aşıyor

DKV Box Europe Çok Yakında 
Macaristan’da

DHL Lojistik Sektörüne Yön 
Verecek Trendleri Açıkladı: 
Dijitalleşme ve Otomasyon 
Covid-19 İle Hız Kazanıyor

Continental, bu sene sanal ortamda gerçekleştirdiği 2020 yılı Hissedarlar Top-
lantısı’nda rekabete ve geleceğe dönük teknolojileri sürdürülebilir büyümeyle 
destekleyeceğini açıkladı. 2020 ve sonraki yıllarda sağlıklı bir mobilite ekosiste-
mine odaklanacağını belirten Continental, 2023 yılından itibaren yılda yaklaşık 
500 milyon euro tasarruf hedeflediğini belirtti.

Lojistik, nakliye, inşaat gibi sektörlerin en büyük giderlerinden birini lastik ka-
yıpları oluşturuyor. Continental’in yeni nesil teknolojiyle tasarladığı Hybrid HS3 
lastikleri, filolara zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamasının yanı sıra fren 
ve ıslak zemin performansıyla sürücülerin yolları sorunsuz kat etmesini ve 100 
kilometrede ortalama 1 litre mazot tasarruf etmesini sağlıyor.

Uluslararası nakliyecilerin Avrupa’yı tek kutu ile hızlı ve kolayca geçmeleri için 
hizmete sunulan DKV Box Europe kutusu çok yakında Macaristan’da da geçer-
li olacak. Test sürecini başlatan DKV, böylece Macaristan’da sonradan ödeme 
kolaylığı sağlayacak.

DHL, hazırladığı Lojistik Trend Radarı’nın (Logistics Trend Radar) beşinci sayı-
sında, önümüzdeki yıllarda lojistik sektörünün gelişimi üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olabilecek 29 temel eğilimi bir kez daha ortaya koydu. Makro ve mikro 
trendler ile araştırma kuruluşları, teknoloji alanındaki oyuncular, startup’lar ve 
müşterilerin dahil olduğu büyük bir partner ağından elde edilen verilerin kap-
samlı şekilde analiz edilmesi sonucunda oluşturulan rapor; lojistik sektöründe 
yeni teknolojilerin kullanımı, büyüyen e-ticaret ve bir sürdürülebilirlik konuların-
da önemli bilgiler veriyor.

KISA KISA
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TÜRK EKONOMİSİNİN YILDIZLARI BELLİ OLDU, 
LİSTEDE TEK KARGO ŞİRKETİ VAR!

Yıldız Teknik Üniversitesi ve 
Türkiye İstatistik Akademi-
si’nin ortak çalışması ile hazır-
lanan Ekonomiye Fayda En-
deksi ile Türkiye ekonomisine 
ve sosyal hayata en çok fayda 
sağlayan markalar belirlendi. 
Araştırma sonuçlarına göre,  
Türkiye ekonomisine en çok 
katkı sağlayan 30 şirket ara-
sında yer alan tek kargo şirketi 
Yurtiçi Kargo oldu.

İlk kez 2019’da gerçekleştirilen bu 
sene ikincisi hazırlanan Ekonomi-
ye Fayda Endeksi (2020), Türkiye 
İtibar Akademisi ile Yıldız Teknik 
Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün 
ortak çalışması sonucu yayınlandı. 
Türkiye ekonomisine ve sosyal ha-
yata en çok fayda sağlayan marka-
ların ve kurumların; elmas, platin ve 
altın olmak üzere 3 şekilde katego-
rize edildiği rapor, 12 bin kişiyle ya-
pılan ve toplamda 140 bin dakikalık 
görüşme sonucunda elde edildi. 
Bu araştırmanın sonucunda Yurtiçi 
Kargo en değerli grup olan Elmas 
kategorisinde yer aldı.

Hamzaoğlu: Her şart ve 
koşulda müşterilerimizin 
yanında olmaya devam 
edeceğiz!

Alınan bu büyük ödül hakkında 
açıklama yapan Yurtiçi Kargo Satış 
ve Pazarlama Genel Müdür Yar-
dımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, “Ge-
lişen teknoloji ile birlikte, peraken-
de ticaretin en kilit noktasında yer 
almaktan ve vatandaşlarımıza ka-
liteli hizmet veriyor olmaktan gurur 
duyuyoruz. Bu unvanı pandeminin 
en yoğun olduğu dönemde sahada 
hep birlikte görev yaptığımız arka-
daşlarımız adına kabul ediyoruz. 
Araştırma sonucunda tek kargo 
şirketi olarak yer almanın yanı sıra 
3 farklı kategorinin en değerli gru-

bunda olmak bizi onure etti. Biz, 
her şart ve koşulda müşterilerimizin 
yanında olmaya devam edeceğiz” 
dedi.  

Onbinlerce sözleşmeli 
müşterimiz ile 80 milyonun 
evine misafir oluyoruz 

Pandemi döneminde kargo sek-
törünün ve e-ticaretin öneminin 
daha iyi anlaşıldığını ifade eden 
Fahrettin Hamzaoğlu, Pandemi 
ile birlikte kargo sektörünün, pare-
kende ticaret akışının can damarı 
haline geldiğini ifade etti. Ham-
zaoğlu sözlerine şöyle devam etti: 
“Onbinlerce işletmenin iş ortağı 
olarak, her ay 81 ilde vatandaşla-
rımızın evlerine kadar hizmet gö-
türmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Türkiye’nin ilk kargo şirketi olarak 
kurulduğumuzdan bu yana, müş-
terilerimize kesintisiz bir şekilde en 
kaliteli hizmeti sunmanın gayreti 
içerisindeyiz. Kars’taki bir pasaj es-
nafının ürettiği peyniri, Edirne’deki 
vatandaşımıza taşımaktan, Gazian-
tep’te yaşayan bir vatandaşımızın, 
Almanya’da yaşayan akrabasına 
göndereceği hediyeyi taşımaktan 
gurur duyuyoruz.

Dünyanın dört bir yanına kargo 
taşıyoruz

Geldiğimiz noktada Yurtiçi Kargo 
artık sadece Türkiye’de değil, dün-
yanın her yerinde faaliyet gösteren 
bir şirket haline gelmiş durum-
da. İstediğiniz herhangi bir şube/
acentemizden dünyanın her yerine 
kargo taşıyabiliyoruz. Erzurum’da 
tespih üreten küçük esnafın dünya-
nın her yerine satış yapabilmesini 
mümkün hale getirdik. İstediğiniz 
şube/acentemizden bu hizmeti ala-
bilirsiniz.

72 farklı kampanya ile 
mesafeleri ortadan kaldırıyoruz

Yerel esnafın hedef pazarlarını 
büyütmelerini sağlamak amacı ile 
oluşturduğumuz 72 farklı kampan-
ya ile mesafeleri ortadan kaldırıyo-
ruz. E-ticaret yapmak isteyen bir 
esnafımız eğer sözleşme yapacak 
kadar büyük bir hacme sahip değil-
se, bu kampanyalardan faydalan-
masını sağlıyoruz ve ciddi indirim-
ler yapıyoruz.

Bu dönemi de hep birlikte 
atlatacağız

E-ticaret yaparak kapısına kilit vur-
maktan kurtulan esnafın yardımcısı 
olmaktan gurur duyuyoruz. Pande-
mi sürecini de Sağlık Bakanlığı ve 
BTK gibi devletimizin kurumlarıyla 
koordine olarak, onların sunduğu 
tedbir kararlarına harfiyen uyarak 
atlatacağımızı düşünüyoruz. Bu dö-
nemi hep birlikte atlatacağız ve biz 
her zaman ülke ekonomisine fayda 
sağlamaya devam edeceğiz.”

Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı 

Fahrettin Hamzaoğlu 

HABER
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TESK Başkanı Palandöken: Esnaf Yüz Yüze 
Eğitimden Umduğunu Bulamadı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Ge-
nel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 
eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnafın, COVID-19 salgı-
nından büyük oranda etkilendiğine dikkati çekti. COVID-19 
endişesiyle velilerin önemli bir kısmının çocuklarını okula 
göndermek istemediğini belirten Palandöken, “Esnafımız yüz 
yüze eğitimin kısmen başlamasından umduğunu bulamadı. 
Servisçi, kantinci ve kırtasiyeci gibi eğitim sektöründe faali-
yet gösteren esnafımıza acil destek verilmeli. Okul kantinleri 
de maalesef açılmadı. Veliler çocuklarını kendi özel araçlarıy-
la okula getirip götürdükleri için okul servis araçları yalnızca 
yüzde 10 kapasite ile çalışıyor. Bazı okullarda 2 gün eğitime 
yönelik ücret tarifesi dolayısıyla veliler ve servis şoförleri karşı 
karşıya geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi İlk 3 Çeyrekte 2019’a Göre 
Daha İyi Performans Gösterdi

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Pandemetre-2 araştırma-
sında, 2019 yılı ile 2020’nin ilk 3 çeyreğine ait yeni kurulan 
firma sayıları, kredi kartı harcamaları, kredi faizleri, kapasite 
kullanım oranı gibi 13 veri karşılaştırıldı. 2020 yılının 9,5 ayı 
geride kalırken, İTO araştırmasında, ekonomide pandemi 
kaynaklı hasarların giderek azalma eğiliminde olduğu, öte 
yandan turizme dayalı sektörler ve hizmet sektörleri için top-
yekûn bir çabaya ihtiyaç olduğu belirtildi. İlgili kurumların 
resmi istatistiklerini dikkate alan araştırmaya göre, İstan-
bul’da 2019’un ilk 9 ayında 221 milyar lira olan vergi ödeme-
leri, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 20’den fazla artışla 267 milyar 
liranın üzerinde gerçekleşti. İTO'da yeni kurulan firma sayısı 
ise 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 15,31 artışla 35 bin 431'den 
40 bin 856'ya yükseldi. Lira üzerinden açılan ticari kredi fa-
izleri de 27 Eylül 2019'daki yüzde 15,64'lük ortalamasından 
25 Eylül 2020’de yüzde 14,89 seviyesine geriledi. TCMB Reel 
Kesim Güven Endeksi, 2019 yılı eylül ayında 98,8 puan olur-
ken, Eylül 2020'de 105,3 puan olarak kayıtlara geçti. İstan-
bul’da konut satışları ise 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 
36,12’lik artışla 201 bini geçti. Otomobil satışları 213 bin arttı. 
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı Eylül 2019'da ay-
lık bazda yüzde 76,3 iken, Eylül 2020'de yüzde 74,6'ya gerile-
di. 2020’nin ilk 8 ayında İstanbul’dan yapılan ihracat yüzde 
14,22 düşüşle 49,8 milyar dolar oldu. Bankalara ibraz edilen 
çek tutarındaki artışa rağmen, karşılıksız çek tutarı yüzde 
38,34 geriledi. Bu yılın ilk 8 ayında 4,8 milyar lira oldu. 2020 
Ağustos ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
2019'un aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Geçen yıl Ağustosta 
sanayi üretim endeksi yüzde 3,9 gerilemişti. 2019 yılı Ocak-A-
ğustos döneminde 9,9 milyon turisti ağırlayan İstanbul, bu 
yılın aynı döneminde dünyayı etkisi altına alan pandemi se-
bebiyle, geçici verilere göre 3,2 milyon turisti misafir etti.





Yapılandırma 
süresi 48 aya kadar 
çıkartılırsa ve 
faizlerin en az  
yarısı silinirse, 
gecikmiş kamu 
alacaklarının 
toplanmasında 
daha yüksek bir 
performansa 
ulaşılmış olur.
KOBİ’lerimiz 
açısından krizin 
etkilerinden 
arınmada önemli 
bir direnç noktası 
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KOBİ’LERİN ÖNÜNÜ AÇAR MI?
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Feyza ALP - FLY Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Kurucusu ve Genel Müdürü

“

“Küresel anlamda olağandışı bir dö-
nemden geçiyoruz. Salgında 2.dalga 
dediğimiz vaka sayılarında düzenli bir 
yükseklik yaşanması, ekonomide ve sos-
yal yaşamda endişeleri ve karar vermeyi 
zorlaştırırken aynı zamanda dünyadaki 
iş modellerini de revize etti. Pandemiyle 
birlikte ortaya çıkan durgunluk, global bir 
krize dönüştü. Birçok işletme kapısına kilit 
vururken artık daha büyük şirketler yerine 
hızlı aksiyon alabilen, çevik, küçük şirketler 



öne çıkmaya başladı. Kısaca KOBİ 
olarak isimlendirilen yapılar ise bu 
küçük şirketlerin genel adı olarak 
karşımıza çıkıyor.

KOBİ’ler İstihdamın 
Yüzde 76’Sını, 
İhracatın Yüzde 60’Inı 
Oluşturuyor
Türkiye’de faaliyet gösteren firma-
ların yüzde 99’unu oluşturan KO-
Bİ’ler ülkedeki istihdamın yüzde 
76’sını, ihracatın ise yüzde 60’ını 
oluşturuyor. Bu istatistik de bize, 
KOBİ’lerin ülkemiz ekonomisinin 
yükünü taşıdığını gösteriyor. Yuka-
rıda belirttiğimiz global ekonomik 
model değişikliği, küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin ileriki za-
manlarda daha da fazla tercih edi-
len ticaret enstrümanlarından olma 
ihtimalini kuvvetlendiriyor. Türki-
ye’de de KOBİ’lerin önemi artarak 
devam ediyor.

Pandemi sebebi ile ülkemizde de 
dünyadaki genel görüntüye uygun 
bir ekonomik daralma ve durgunluk 
yaşanırken, iktisadi hayatın devam-
lılığının sağlanması için devletin 
müspet müdahalelerde bulunması 
gecikmedi. Özel sektörün ayakta 
kalması ve istihdamın sağlanması 
için birçok destek paketi ile ekono-

mi ayakta tutuldu. Bu kapsamda 
hükümetin son adımı Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne sunulan kamu 
borçlarının yeniden yapılandırılma-
sına dair kanun teklifi oldu. Yasa 
teklifi genel kurulda kabul edilirse 
vadesi geçmiş kamu borçları 18 ay 
taksitle ödenebilecek. Devletin, te-
mel hizmetleri yerine getirebilmesi 
için gereken giderleri sağlamada 
en büyük gelir kalemi olan vergi ve 
ceza alacaklarını vadelendirmek 
sureti ile ötelemesi, her ne kadar 
kamu menfaatine aykırı imiş gibi 
görünse de, aslında mikro ekono-
mik yapıların bu borçlar sebebi ile 
uğradıkları sekteyi azaltması bütün 
ülkeyi yakından ilgilendirmektedir. 
Zira özel sektörün güçlü bir şekilde 
ayakta kalması kamu gelirlerinin 
devamlılığı için en önemli şarttır. 

Yapılandırma Süresi 
48 Aya Kadar Çıkarılır, 
Faizlerin Yarısı 
Silinirse KOBİ’ler 
Nefes Alabilir
Genel olarak yerindeliği tartışmasız 
olan hükümetimizin bu tasarrufu-
nun, özel şartlarının amaca hizmet 
edip etmediği noktası ise, demokra-
sinin bir gereği olarak, önümüzdeki 
günlerde kamuoyunda yoğun bir 
şekilde tartışılacaktır. KOBİ faali-
yetlerinin en önemli gider kalem-
lerini vergi ve sigorta primi borçları 
oluşturmaktadır. Gerek pandemi 
öncesinde de varolan genel küre-
sel ekonomik kriz gerekse bu kri-
zin üzerine gelen pandemi sonrası 
durgunluk, işletmelerin belini bük-
müş, kamu borçlarını ödeyemez 
hale sokmuştur. Son derece isabetli 
bir kararla getirilen yapılandırma 
imkanının, 18 ayla sınırlı olması ve 
peşin ödeme harici geçmiş faiz ala-
caklarını aynen yansıtması sebebi 
ile, işletmelerde genel olarak bek-
lenen iyimser havayı yakalamakta 
yetersiz kalacağını düşünüyorum. 
Genel kurulda yapılacak oylama 
öncesinde hükümet kanadı tarafın-

ADVERTORIAL

Türkiye’de 
faaliyet 
gösteren 
firmaların 
yüzde 99’unu 
oluşturan 
KOBİ’ler 
ülkedeki 
istihdamın 
yüzde 76’sını, 
ihracatın ise 
yüzde 60’ını 
oluşturuyor. 
Bu istatistik de 
bize, KOBİ’lerin 
ülkemiz 
ekonomisinin 
yükünü 
taşıdığını 
gösteriyor.

“

“
dan yapılacak değişiklik önerisi 
ile yapılandırma süresi 48 aya 
kadar çıkartılırsa ve faizlerinin 
de tamamı olmasa bile en az ya-
rısı silinirse, gecikmiş kamu ala-
caklarının toplanmasında daha 
yüksek bir performansa ulaşıl-
ması sağlanacak ve KOBİ’lerimiz 
açısından da krizin etkilerinden 
arınmada önemli bir direnç nok-
tası oluşturulmuş olacaktır.

www.feyzaalp.com

Barbaros Mah. Ardıç Sok. 
Varyap Meridyen Plaza C Blok Kat: 36 

D: 249 Batı Ataşehir / İstanbul

0216 629 35 32
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ABC Lojistik, 200 Adetlik Tırsan Tenteli Perdeli 
Maxima Plus Treyler İle Filosunu Güçlendirdi

Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçla-
rı doğrultusunda geliştirdiği en 
geniş ürün gamıyla lojistik firma-
larının ilk tercihi olmaya devam 
ediyor. Tırsan’ın Adapazarı fabri-
kasında gerçekleştirilen teslimat 
törenine; ABC Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ergun Bilen, ABC 
Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Bilen, ABC Lojistik Yönetim Kuru-
lu Üyesi Atakan Bilen, ABC Lojis-
tik Genel Müdür Hüseyin Cingi ve 
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi. 

Ergun Bilen: 
“Treyler 
Yatırımlarımızda Her 
Zaman Tek Tercihimiz 
Tırsan” 

Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan ABC Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ergun Bilen, “Tırsan 
ile uzun yıllardır devam eden ba-
şarılı bir iş birliği içerisinde olmak-
tan çok memnunuz. Filomuzda, 
her zaman en donanımlı ve verimli 
ekipmanları kullanıyoruz. Bundan 
dolayı treyler yatırımlarımızda her 
zaman tek tercihimiz Tırsan” açık-
lamasında bulundu. Tırsan ürün-
lerinin kalitesine ve verimliliğine 
vurgu yapan Bilen, “Firmamız 
özellikle tren ve deniz yolu taşı-
macılığı yapmaktadır. Yeni alımı-
nı yapmış olduğumuz intermodal 
taşımacılığa uygun Tırsan Tenteli 
Perdeli Maxima Plus araçlar ile 
filomuzu daha da güçlendirerek, 
hem zamandan hem de maliyet-
ten tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, 
Tırsan’ın sahip olduğu geniş sa-
tış sonrası servis ağına ve kaliteli 
hizmetlerine duyduğumuz güven 
sonsuz. Tırsan, ihtiyaç duyduğu-
muz her koşulda yanımızda” dedi.

Tırsan, salgına karşı gerekli tüm önlemleri alarak fiziki 
teslimat törenlerine devam ediyor. Lojistik sektörünün 
öncü kuruluşlarından ABC Lojistik, araç yatırımında 
tercihini yine Tırsan’dan yana kullanarak, filosunu 200 adet 
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treyler ile 
güçlendirdi. Son yapmış olduğu yatırım ile birlikte firmanın 
filosundaki Tırsan araç sayısı 625’e ulaştı.

ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen
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ABC LOJİSTİK 
YAPILAMAYANI YAPIYOR

ABC Lojistik’in faaliyetleri hakkında 
da bilgi veren Ergun Bilen, 

“Firmamız, merkez üssü stratejik 
konuma sahip Kayseri’de, 5.000 m² 

kapalı ve 30.000 m² açık alan üzerine 
kurulu olup, başta Asya ve Avrupa 
olmak üzere en geniş coğrafyada 

müşterilerimize hizmet sunmaktadır. 
İş ortaklarımıza kara, hava, deniz ve 
demiryolu taşımacılığını kullanarak 
kısa zamanda üstün kalitede çözüm 
sunarken, aynı zamanda koşulsuz 

müşteri memnuniyeti ilkemizden de 
ödün vermeden hizmet sağlıyoruz” 

açıklamalarında bulundu. 

ABC LOJİSTİK ÜLKE EKONOMİSİNE 
KATMA DEĞER SUNUYOR

ABC Lojistik Yönetim Kurulıu Başkanı Er-
gun Bilen, “ABC Lojistik olarak ülke eko-
nomisine her zaman güveniyoruz. Biz, en 
zor koşullarda dahi ülkemize katkı sunan 
bir firmayız. Ülkemizden aldığımız güç 
ile kanımızın son damgasına kadar ülke-
miz adına çalışıyoruz. Bugünden sonra 
da uluslararası areneda ülkemiz bayrağı-
nı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu 
ülke bizim. Hepimiz aynı geminin içinde-
yiz. ABC Lojistik olarak ülkemize olan so-
rumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. ABC 
Lojistik olarak 200 adetlik Tırsan Tenteli 
Perdeli Maxima Plus Treyler ile filomuzu 
güçlendirdik. Dünyanın her noktasına ta-
şıma yapıyoruz. Filomuzun gücü, siz de-
ğerli paydaşlarımızdan aldığımız güçtür” 
dedi.

“

“
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Yeni Ekonomi Programı (YEP) 
Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni Ekono-
mi Programı’nı (YEP) açıkladı. Yep, İş dünyasını tam 
ortadan ikiye böldü. YEP’in yetersiz olduğunu savunan-
lar kadar YEP’in ekonomiyi dirilteceğine inanan ve tam 
destek sağlayanların sayısı da az değil…

Bakan Albayrak: YEP ile her alanda yeni bir döneme 
girildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesa-
bından yaptığı paylaşımda, 1-13 Ekim dönemindeki dış 
ticaret rakamlarını değerlendirdi. YEP hedeflerine dik-
kati çeken Albayrak, “YEP hedefleri kapsamında ihra-
catta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında 
yeni bir döneme girildi. Ekim ayında 13 günde ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1’e çıkarken altın hariç 
bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oran-
ları daha da yukarı taşıyacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu. Bakan Albayrak, mesajında yer verdiği infog-
rafikte de söz konusu dönemde yapılan ihracat ve ithalat 
rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye 1-13 Ekim’de 
6 milyar 909 milyon dolarlık ihracat, 7 milyar 501 milyon 
dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde altın 
hariç ihracat tutarı 6 milyar 720 milyon doları, ithalat ise 
6 milyar 600 milyon doları buldu.

İSTİB Başkanı Kopuz: YEP’te gıda enflasyonuna yer 
verilmesi sevindirici

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Yeni Ekonomi Programı’nda 
(YEP) gıda enflasyonuna yer verilmesinin iş dünyasını 

memnun ettiğini söyledi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 
“Gıda enflasyonu ile etkin bir biçimde mücadele etmek 
istiyorsak tüm cephelerde farklı yöntemler kullanmalıyız. 
Hükümetimiz de Yeni Ekonomi Programı’nda bu mü-
cadelenin farklı cephelerine yer vermiş durumda” dedi. 
Pandemi öncesinde de gıda enflasyonunun Türkiye’nin 
önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Kopuz, 
“Salgın sonrasında gelişmiş ülkelerde dahi yaşanan üre-
tim ve tedarik endişeleri tarım ve gıda sektörünün önemi-
ni herkese gösterdi. Biz bu konuda iyi bir sınav verdik. İlk 
günlerde yapılan birkaç panik alışverişi hariç, hiçbir şe-
kilde tedarik sorunu yaşanmadı. Tarım alanında alınan 
önlemlerle üretim ve tedarik zincirinin kırılması önlendi. 
Bu yüzdendir ki ikinci çeyrekte diğer sektörler küçülür-
ken, tarım sektörü yüzde 4 gibi önemli bir büyüme elde 
etti” ifadelerini kullandı.

TETSİAD Başkanı Bayram: YEP, doğru hedef ve 
gerçekçi tedbirleri içeriyor

Yeni Ekonomi Programını değerlendiren TETSİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, progra-
mın küresel gelişmeler de dikkate alınarak doğru hedef 
ve gerçekçi tedbirleri içerdiğini söyledi. Bayram, Yeni 
Ekonomi Programı’na ilişkin, “Reel sektörün rekabet 
gücünü artıracak teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik 
reformları büyük bir heyecanla bekleyeceğiz.” ifadesi-
ni kullandı. Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 
2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Progra-

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıkladı. YEP, 
iş dünyasını tam ortadan ikiye böldü. YEP, neler getiriyor, neler götürüyor? 

Kim, ne dedi? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…
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mı’nı değerlendirdi. ‘Yeni Dengelenme’, ‘Yeni Normal’ 
ve ‘Yeni Ekonomi’ ana temasıyla kurgulanan 3 yıllık 
programın küresel gelişmeler de dikkate alınarak doğru 
hedef ve gerçekçi tedbirleri içerdiğini söyleyen Bayram, 
şunları kaydetti: “Küresel ticarette sancılı bir sürecin 
yaşandığı bu dönemde açıklanan program, iş dünyası-
nın önünü daha net görmesine imkan oluşturuyor. Tüm 
dünyada artık iş yapma modelleri değişiyor. Ekonomide 
de ezberlerin bozulduğu yeni normal bir dönem başladı. 
Dijital ekonominin büyük önem kazandığı bu dönemde, 
kalkınma modellerinin de bu değişim ve dönüşüm ham-
lesinin gözetilerek planlanması oldukça önemli. Reel 
sektörün rekabet gücünü artıracak teknoloji ve verimlilik 
odaklı stratejik reformları büyük bir heyecanla bekleye-
ceğiz. Üreticiler ve ihracatçılar açısından dijital ekonomi 
dönüşümü ile birlikte kur geçişkenliğini azaltacak tedbir-
lere dönük planlanan yerlileştirme programları, Türk Li-
rası bazlı alım garantili kontratlar da büyük önem taşıyor. 
Diğer taraftan finansmana erişim konusunda bankalar 
dışındaki enstrümanların harekete geçirilecek olması da 
özel sektör için yeni destek anlamı taşıyor.” Son olarak 
Bayram, “Reform çalışmalarıyla hedeflerimize ulaşaca-
ğımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

İTHİB Başkanı Öksüz: YEP, ihracata dayalı ve kapsayıcı 
bir kalkınma modeli

Yaptığı yazılı açıklama ile hazırlanan Yeni Ekonomi 
Programı’nı (YEP) İstanbul Tekstil ve Hammadde İhra-
catçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, YEP’in teknoloji 
odaklı, stratejik reformların hayata geçirildiği, istihdam 
oranlarında ilerleme kaydedilmesi hedefiyle hazırlanmış 
olduğunu söyledi. Bu programda ihracata dayalı ve kap-
sayıcı bir kalkınma modelinden bahsedildiğine dikkat 
çeken Öksüz, “İhracat danışmanlığı, ihracat kredilerinde 
KOBİ’lerin önceliklendirilmesi, ihracatçı sayısının artırıl-
ması, alacak sigorta programı önemli adımlar. Türkiye 
Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın yeni odağının ithal edi-
len mal ve hizmetlerin yerli üretimini destekleyen yatırım 
finansmanı Türkiye Katılım Fonu da sevindirici bir ge-
lişme. Programda e-ihracatın artırılmasına yönelik kolay 
ihracat platformu ve bireysel e-ihracat desteğinin de altı 
çizildi. E-ticaretin yüksek bir ivmeyle arttığı bu dönem-

de açıklanan bu destek ihracatçı firmalarımıza pozitif 
anlamda yansıyacaktır. Ayrıca katma değerli ürünlerin 
üretim ve ihracatına odaklanılması, yerlileştirme prog-
ramı, kur geçirgenliğini azaltıcı tedbirler, sektör odaklı iş 
başı eğitim programları da sektörümüz için önemli baş-
lıklar arasında.” ifadelerini kullandı. Son olarak Öksüz, 
“Verimli çalışması için yatırım ortamının iyileştirilmesine 
ihtiyaç var” dedi.

ASO Başkanı Özdebir’den YEP yorumu: Stratejik 
adımlar önemli katkı sağlayacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 
pandemi döneminde bozulan ekonomik dengenin yeni-
den sağlanması bakımından, ‘Yeni Ekonomi Programı’ 
başlığıyla açıklanan ve 2021-2023 dönemini kapsayan 
Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde belirlenen 
stratejik adımların önemli katkılar sağlayacağını söyle-
di. ASO’dan yapılan açıklamaya göre, odanın eylül ayı 
meclis toplantısı videokonferans yöntemiyle gerçekleşti-
rildi. Özdebir, buradaki konuşmasında, dünya genelinde 
hem sağlık krizi hem de bu durumun yarattığı ekonomik 
krizle mücadele edildiğini belirterek, ekonomik krizin 
uzun vadede ülkelerin politika tercihlerinde ulusal üre-
tim kapasitelerini artırma yönünde bir dönüşüme neden 
olacağının öngörüldüğünü dile getirdi. “Tasarruf artışı, 
kamuda yapılacak tasarrufla mümkün olacak” diyen 
Özdebir, “Sayın Albayrak’ın ‘Büyümeye ulaşmak için 
ihracat, katma değerli üretim ve istihdama daha çok yo-
ğunlaşılacak’ ifadesi önemli bir vurgudur. Özellikle son 
dönemde pandemi süreciyle bozulan dengenin yeniden 
sağlanması için belirlenen stratejik adımlar, ekonominin 
dengelenmesini sağlamada önemli katkılar sağlayacakr. 
Son dönemde tasarruf seviyemiz oldukça düştü. Tasar-
rufların artırılmasında öncelik, kamuda yapılacak olan 
tasarrufla mümkün olacak” dedi.

Bursa iş dünyasından YEP’e destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 
Yeni Ekonomi Programı, Bursa iş dünyası tarafından 
memnuniyetle karşılandı. ‘Yeni Dengelenme, Yeni Nor-
mal, Yeni Ekonomi’ ana temasıyla hazırlanan YEP ile 
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ilgili görüşlerini açıklayan Bursa iş dünyası temsilcileri, 
YEP’in pandeminin yarattığı ekonomik kırılganlıkları en 
aza indirmek, sektörel faaliyetlerin sürdürebilirliğini sağ-
lamak ve 2023 hedefleri için yol haritası belirleme adına 
faydalı olduğunu belirttiler. İş dünyası temsilcileri şunları 
söyledi:

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu: YEP’in yapısal 
reformalarla desteklenmesi şart

“Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler etkili oldu, fa-
kat daha devamlı surette belirttiğimiz üzere ekonomi dışı 
yapısal reformlarla desteklenmeyen ekonomik tedbir-
ler yeteri kadar yararlı olamıyor. İşsizliği önemli oranda 
azaltacak, halkı tasarrufa yöneltecek, yapısal reformlar-
la desteklenmiş tedbirler YEP’in başarı oranını önemli 
oranda artıracak ve hedeflere rahat bir şekilde ulaşılma-
sını mümkün kılacaktır.”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: 
YEP, büyüme açısından önemli

“Rekabetçi kur avantajını kullanarak, yurt içi üretim ka-
pasitesini artırarak, sürdürülebilir ihracat artışı sağlana-
cak olması istikrarlı büyüme açısından önemli. Sürdürü-
lebilir büyümenin ve cari açığı azaltmanın katma değerli 

üretim ve ihracat olduğunu her platformda dile getiriyo-
ruz. Bu anlamda üyelerimize de her türlü desteği veri-
yoruz. Ekonomi programının hedeflerine ulaşmasında, 
fiyat ve kur istikrarının sağlanması ve güven ortamının 
tesis edilmesi belirleyici olacaktır. Ekonomide yapısal 
dönüşüm açısından dolarizasyon etkisinin azaltılması, 
bu yüzden de ithalat talebinin azaltılması gereklilik ola-
rak öne çıkıyor.”

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu: Yeni 
normalde yeni ekonomi

“3 yıllık planlamaya bakıldığında 2023 sonuna kadar de-
vam edecek olan bu süreçte yeni dengelenme bir stabili-
zasyon süreci olacaktır. Bir taraftan dengelenme devam 
ederken yeni normali kabul edeceğiz ve yeni ekonomi-
mizi oluşturacağız. Hükümetimiz tarafında da bazı gelir-
lerin bu dönemde tahsil edilemeyeceğinin kabullenilmiş 
olduğunu düşünüyorum ya da parlamento açıldığında 
‘Yeni bir vergi affı mı geliyor?’ sorusu aklıma geliyor. Ba-
kanımızın “Özel tasarrufları teşvik edeceğiz” açıklaması 
bizleri umutlandırdı. Fakat insanlara tasarruf ettirecek, 
kullanılabilir geliri artıracak bir metod ortaya koymak 
lazım. Bu vergilendirme sistemi, bu hayat pahalılığı ve 
bu enflasyon ile özel tasarrufların artacağını düşünmü-
yorum. Döviz borcu olan özel sektör, kırılgan bütçe, jeo-
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politik anlamda yaşadığımız güncel sıkıntılı konularımız 
var. Döviz ile ilgili hassasiyetler oluşmaya tabi ki başladı 
ama bu süreçte güven verici adımlar atılmalı. Ekonomiyi 
piyasa koşullarına, arz talep dengesine bırakmak gerek. 
Merkez bankasının bu anlamda attığı adım doğru bir 
adımdır. Yapısal reformlara önem vermeli.”

BALKANTÜRKSİAD YK Başkanı Berat Tunakan: YEP, 
önümüzü daha net görmemizi sağlayacak

“Açıklanan program bu sıkıntılı dönemde önümüzü daha 
net görmemizi sağlayacaktır. Ülkemizin kalkınması için 
hayati öneme sahip olan bu unsurlarla birlikte, önümüz-
deki hedeflere daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğimize 
inancımız tam. YEP ile birlikte dengenin yeniden sağ-
lanması, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi 
hedefleyen politikalar, önümüzdeki yıllarda dünyada 
önemli bir aktör olmamızı sağlayacaktır. Bu noktada, 
Covid-19 sürecinde önümüze çıkan fırsatları iyi değer-
lendirerek, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansal 
istikrara dayalı ekonomik dönüşümü sağlamalıyız.

GESİAD YK Başkanı Murat Kaya: YEP, yeni dengele-
meyi sağlayacak

“Programda özellikle vurgulanan Yeni Normal, Yeni 
Ekonomi ve Yeni Dengelenme konuları bu olağanüstü 
dönemde önem arz ediyor. Salgının ekonomi üzerindeki 
etkilerini azaltmak, kurda dengeyi sağlamak ve her za-
man söylediğimiz gibi ‘üretmek’ önümüzdeki en önemli 
hedeflerimiz olmalıdır. Bu planlamaların söylemde kal-
madan eyleme geçirilmesi ve üretimin önünün sonuna 

kadar açılması ülkemizin ekonomik olarak eski düzeyine 
ulaşması en elzem konuların başında gelmektedir. Bir 
başka önemli konu da üreticinin moral ve motivasyo-
nudur. Üreten ve istihdam sağlayan, ülke ekonomisinin 
gelişmesi için risk ve sorumluluk alan iş insanının da 
motivasyonu her daim yüksek tutulmasının son derece 
önemli olduğunu düşünüyorum.”

BATISİAD YK Başkanı Ahmet Er: YEP, uygun bir yol 
haritası oldu

“Tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreci, devletimizin 
sunduğu destek ve teşviklerle en az hasarla atlatmaya 
çalışıyoruz. Bakanımızın da belirttiği gibi salgın döne-
minde milli gelirimizin yüzde 10’una tekabül eden 494 
milyar lira destek sunulması, devletin vatandaşının bu 
zorlu süreçte yanında olduğunun önemli bir gösterge-
si. Yeni Ekonomi Program da, bu olağanüstü döneme 
uyan, 2021-2023 dönem hedefleri için uygun bir yol ha-
ritası. Salgının etkilerini azaltmak, üreticinin yükünü al-
mak ve sektörel faaliyetlerin sürdürebilirliğini sağlamak 
adına önemli bulduğumuz YEP’in ülkemize hayırlı olma-
sını diliyorum.”
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Doğu Akdeniz Ekonomisini Anlamak

Zuhal Mansfield - TMG Doğal Taş Madencilik

Son dönemde Doğu Akdeniz’de 
yaşanan uluslararası sorunlar ile 
Mars’ta yaşam arasında bir ilişki 
olduğunu söylesem, umarım şaşır-
mazsınız!.. Evet, 2030 ve sonrasın-
da Mars’ta yaşamın başlamasına 
dair görüşler var. Malum Amerika, 
Çin ve BAE Mars’a araç göndermiş 
durumda. Önümüzdeki yıllarda da 
insanlı uçuşlar öncesi pek çok uzay 
aracının Mars’a ulaşması bekleni-
yor. Ülkeler ve kuruluşlar Mars’ı bir 
yaşam alanı olabilmesinin öncesin-
de değerli madenler kaynağı olarak 
görüyor ve geleceğe yönelik bu se-
beple akıl almaz yatırımlar yapıyor.

Peki, Mars’taki yaşam ve faaliyet 
alanlarını ve mülkiyeti belirleyen ya-
salar nedir?

Mars’ta ülkeler arası ve kuruluşlar 
arası ilişkileri düzenleyecek olan 
dünyada da uygulanan üç temel 
uluslararası sözleşme veya hukuki 
olgu var:

1. Atmosferin dışındaki alanı kul-
lanma konusundaki sözleşme. 1959 
yılında Sovyetler Birliği’nin Sputnik 
uydusunu fırlatmasıyla “ad hoc” 
yani sorunu çözmeye yönelik Bir-
leşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçıl 
Amaçlarla Kullanımı Komitesi oluş-
turuldu. Daha sonra Daimi Komite 
haline gelen bu birim, uzayla ilgili 
düzenlemeler yapıyor ve uyduların 
fırlatılması ve çevre korunmasına 
yönelik sözleşmeleri hazırlıyor.

2. Antarktika’da şu an onlarca ülke-
nin araştırma merkezleri var. 1959 
yılında imzalanan ve ülkemizin 
1995 yılında taraf olduğu Antarktika 
Antlaşmalar Sistemi, Antarktika’yı 
barış ve bilime adanmış doğal ko-

ruma alanı olarak güvence altına 
almıştır. Antarktika’ya bir araştırma 
gemisi göndermemizin alt yapısı da 
mudur. Daha sonra, Antarktika’ya 
ilişkin 3 ilave anlaşma, Antarktika 
Antlaşmalar Sistemi’ni (AAS) teşkil 
etmektedir. Bunlar, 1972 tarihli “An-
tarktik Ayı Balıklarını Koruma Söz-
leşmesi” (CCAS), 1980 tarihli “De-
niz Canlı Kaynaklarının Korunması 
Hususunda Sözleşme” (CCAMLR) 
ve 1991 tarihli “Antarktika Antlaş-
ması Çevre Koruma Protokolü”dür.

3. Açık deniz ve okyanuslardaki 
araştırma, avlanma ve petrol ve do-
ğalgaz arama konusundaki anlaş-
ma (Birleşmiş Milletler Deniz Hu-
kuku Sözleşmesi).

Doğu Akdeniz’deki anlaşma da açık 
deniz ve okyanuslardaki faaliyetleri 
düzenleyen uluslararası sözleşmeye 
bağlıdır.

Dünyadaki sorunları Mars’a 
taşıyoruz

Her üç alandaki sözleşmeler ve 
kurumlar, günümüzdeki ihtilafları 
çözmeye yetmiyor. Kuzey Kutbu’n-
da petrol arama platformları, kaya 
gazı çalışmaları başta uluslararası 
çevre ve sürdürülebilirlik ihlalleri 
yanı sıra komşu ülkelerin münhasır 
haklarıyla da çelişiyor. Aynı Doğu 
Akdeniz’de olduğu gibi. Görünen 
o ki dünyadaki bu sorunları ve ya-
sal düzensizlikleri Mars’a taşıma-
ya kararlıyız… Geleceğe baktık bir 
de geçmişe bakarak, Doğu Akde-
niz’deki sorunların tarihine de ışık 
tutalım... Şu anda gündeme iki konu 
getiriliyor: NAVTEX (seyrüsefer bil-
dirimi) ilanları Akdeniz’deki kıyıları 
düşünüldüğünde Türkiye’nin en 

doğal hakkıdır. Önümüzdeki süreçte 
de geçmiş yıllara nazaran daha çok 
NAVTEX ilanı göreceğiz.

Deniz Yetki Alanlarının 
Sınırlandırılması

Diğeri de “Deniz Yetki Alanlarının 
Sınırlandırılması” anlaşma ve mu-
tabakatları... Türkiye’nin, Libya ile 
geçen yıl imzaladığı anlaşmaya kar-
şılık Yunanistan da Mısır ile benzeri 
bir anlaşmayı Ağustos ayında imza-
layarak, ihtilaflı bir durum oluştur-
mak istedi. Malum, şu an araştırma 
gemilerimizi geri çektik, NAVTEX 
ilan etmeyi bıraktık ve konu çok ta-
raflı bir zirvede ele alınacak duruma 
geldi. Bunların üzerinde durmak 
istemiyorum. Aslında Doğu Akde-
niz’i uluslararası gündeme taşıyan 
ekonomik menfaat alanının Kıbrıs 
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açıklarında tespit edilen doğalgaz 
rezervleri olduğu biliniyor. Doğalgaz 
araştırma çalışmaları 1970’lere da-
yansa da en son 2010 yılında daha 
sağlıklı verilerle rezerv tahminleri 
yapıldı. United States Geological 
Survey İsrail, Kıbrıs ve Mısır açıkla-
rında yaptığı çalışmalarda toplamda 
10 trilyon metreküplük tahmini bir 
rezervden bahsediyor. Uzmanlara 
göre, bunun da kesin olduğu şüphe-
lidir. Dünyadaki toplam rezervin 200 
trilyon metreküp olduğu düşünülür-
se, tahmin edilen rezervin doğalgaz 
pazarını etkileyecek bir miktar oldu-
ğu söylenemez.

En Çok Fransızlar’ın Sesi Çıkıyor

10 yıl önce böyle bir tahmin de yoktu 
ama Doğu Akdeniz sorunu yine var-
dı. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki 
konu sadece doğalgaz rezervlerinin 
çıkarılması ve doğalgazın paylaşıl-
ması değildir. Ne zaman Akdeniz’de 
bir sorun olsa en çok Fransızların 
sesi çok çıkıyor. Fransa’nın Akdeniz 
ve Afrika’daki izleri içler acısıdır. Bu 
ülkelere minnet duyması gerekirken 
ikide bir sahiplenir edası Fransa’nın 
varoluşuna ve kültürel köklerine 
nankörlük ettiğinin bir göstergesidir. 
Hatırlayalım... Antik dönemde, bu-
günkü Fransa topraklarında ekseri-
yetle Kelt kabileleri yaşardı. Karasal 

bir yaşam süren Keltler, denizle ilgi-
leri yoktu. Fransız Rivierası’nın on-
lar için bir önemi olmadığı gibi Ak-
deniz’e geniş sınırlarının olmasının 
bir değeri yoktu. Antik Çağın Akde-
niz’de denizcilikle uğraşan iki toplu-
luğu vardı: Foçalılar ve Fenikeliler. 
Bildiğimiz İzmir’in Foça’sının de-
nizcilerinden bahsediyorum. Diğeri 
de bugündük Lübnan toprakların-
da yerleşik hayat sürüp denizcilikle 
geçinen Fenikeliler. Bugün Lübnan 
bayrağında yer alan “Sedir”, o ta-
rihte gemiler için yelken direği ve 
mendirek görevi yapan ağaçlarıyla 
zengin topraklardı. Fenikeliler, işte 

bu gemilerle “Altın Hilal”in bere-
ketini deniz yoluyla bütün Akde-
niz’e pazarlayan tüccarlardı. Ancak 
Fransız kıyılarına ulaşan Foçalılar 
oldu. Keltler, bu gemileriyle kıyıla-
rına gelen insanlardan çekindiler. 
Ne zaman Foçalılar yağ, kumaş, 
madeni aletleri hediye olarak kıyıya 
bırakıp gemilerine çekildiler, Keltler 
de bu nadide hediyeri görünce onla-
rı kabullenmeye başladılar. Sonraki 
dönemde Foçalılar  (Phokaialılar), 
bir limana ihtiyaç duydu ve Nice ile 
Marsilya’yı kurdular. Aslında sade-
ce Nice ve Marsilya’yı kurmadılar, 
Fransa’ya medeniyeti de getirdiler. 
Marsilya, hala Akdeniz’in en işlek 
limanıdır. Fransa’yı Fransa yapan 
parfüm ve şarabın kaynağı da An-
talya sahilleridir. Parfüm, Fransa’ya 
Myra antik kentinden gitmiştir. 
Myra, mür ağacından (commiphora 
myrrha) üretilen bir parfümdür. Yağı 
da sağlık amaçlı kullanılır.

Doğu Akdeniz, her zaman popüler

Afrika’dan devşirdikleri rant ve buna 
karşı orada bıraktıkları anılar ayrı bir 
kara lekedir. Doğu Akdeniz sadece 
Antik dönemde değil, tarihin her 
anında bütün ülkelerin odağında ol-
muştur. Bunun en tipik olaylarından 
biri de Haçlı Seferleridir. Avrupalı 
krallar ve feodaller Haçlı Seferlerini, 
kutsal şehir Kudüs’ü Müslüman-
lardan geri almak için başlattıkla-
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rını söylerler. Ancak tarih bunların 
söylemleriyle ikilem oluşturuyor. 
Kudüs, Hz. Ömer döneminde 636 
ila 637 yılında teslim alındı. Burada 
yaşayan hristiyanlar, yahudiler hem 
inançlarını istedikleri gibi yaşamaya 
hem de günlük hayatlarına devam 
ettiler. Aradan uzun bir zaman ge-
çiyor. 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl değil tam 
462 yıl sonra Kudüs, Avrupalıların 
akıllarına geliyor. 7 Temmuz 1099 
tarihinde, IV. Raymond önderliğin-
deki Haçlı Ordusu Kudüs’e girdi. 
Haliyle yapılan zulmün boyutlarını 
tarif etmek mümkün değil. Sadece 
Müslümanlar ve Yahudiler değil, 
Ortodoks Hristiyanlar da bu zulüm-
den uzak kalamadılar. Haçlı Se-
ferleri başlarken, Haçlılar’ın kendi 
topraklarından geçmesi için Doğu 
Bizans imparatorunun bir isteği var-
dır: İskenderun’un Doğu Bizans’ta 
kalması. Doğu Akdeniz’de bir şehir 
bile elini rahatlatmaya yeterdi. Buna 
rağmen Konstantinopol ve pek çok 
Bizans şehri Haçlılar tarafından 
yağmalanmaktan kurtulamadı. 
Peki, niye 450 yıldan sonra akılları-
na Kudüs geldi. Aslına akıllarını ba-
şını alan Doğu Akdeniz’di. O tarihte, 
Avrupa’nın bütün ülkelerinde sefa-
let, hastalık ve ihtilaflar kol geziyor-
du. Buna karşılık dünyanın en cazip 
yeri Doğu Akdeniz kıyılarıydı. Haçlı-
ların gelişiyle birlikte Doğu Akdeniz 
şehirleri yağmalandı, batıya taşındı 
ve Baharat ve İpek Yolu keşfedildi. 
O dönemde, Doğu Akdeniz’de Haç-
lıların başarılı olması, Fatımi Devle-
ti’nin Mısır’da istikrarsız bir yönetim 
sergilemesiydi. Ne zaman Mısır ve 
Kıbrıs’ta istikrarsızlık olsa, Doğu 
Akdeniz’de de bunun katlarıyla is-

tikrarsızlığa gömülüyor, yeni sorun-
lar çıkmasına sebep oluyor.

İstanbul - Kahire hattı

Doğu Akdeniz’in dengesi, İstan-
bul - Kahire hattının sağlıklı iletişi-
mine bağlıdır. Ben tarihçi değilim, 
siyasetçi  hiç değilim. Uzun dönem 
başta Türk - Mısır İş Konseyi Eş 
Başkanlığı yaptım. Afrika Ülkeleri 
İş Konseylerinde farklı görevler al-
dım. Afrika’da yaşadım ve bir ülke 
hariç hepsini dolaştım, pek çoğunda 
iş yaptım. Mısır’ın yönetiminde bu-
lunan son üç liderle de yani Husnu 
Mubarek, Muhammed Mursi ve Ab-
dulfettah El Sisi dönemlerinde ülke-
nin işadamlarıyla birlikte çalıştık. Üç 
farklı siyaset anlayışına karşılık işa-
damlarıyla ekonomik işbirliği geliş-
tirmeyi tek vizyon olarak seçtik. Bu 
konuda pek çok anım ve gözlemim 
oldu. İş dünyası ve halklarında aynı 
vizyon olduğunu düşünüyorum. Os-
manlı’nın bölge politikasında bu iki 
nokta çok önemliydi. Hatta Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da ba-
ğımsız bir devlet kurmasından son-
ra, Mısırlı zenginlerin İstanbul’da 
mutlaka bir konakları olmuştur. 
Osmanlı, Mısır ile bağını hiç kopar-
madı. Bağdat Demiryolu’nu en kötü 
döneminde hayata geçirmeyi bil-
di. Yakın bir süre önce Lübnan’da 
patlama yanı sıra hükümet sorunu, 
son 10 yıl içinde de Suriye’de yaşa-
nanlar bölgeyi nasıl istikrarsız hale 
getirdiği malumdur. Akdeniz ülkele-
ri tarihin en çalkantılı dönemini ya-
şıyorlar. Fransa’dan Yunanistan’a, 
Libya’dan İtalya’ya yaşanan eko-
nomik istikrarsızlığın yansımaları 
doğalgaz rezervleri, münhasır yetki 
anlaşmaları ile kapatılmaya çalışılı-
yor. Dünyanın değişen bütün lojistik 
haritalarına, eksen kaymalarına ve 
yeni pazarlara rağmen Akdeniz dün-
yanın merkezi olma özelliğini koru-
yor. Çin’in Bır Kuşak Bir Yol projesi 
de Rusya’nın kışkırtıcı hamleleri de, 
Amerika’nın 10 yılda bir başlattığı 
savaşlar hep Akdeniz içindir.

En Yüksek Askeri Harcamaya 

Sahip 15 Ülkeden Sekizi Ortadoğu 
Ülkesi

Budan dolayıdır ki bölgedeki ger-
ginlik, ülkelerin normalin üstünde 
askeri harcama yapmasına sebep 
olmaktadır. Milli Gelir (GSYİH) 
içindeki askeri harcamaların oranı-
na bakıldığında,  en yüksek askeri 
harcamaya sahip 15 ülkeden sekizi 
Ortadoğu ülkesidir. Umman yüzde 
8.8, Suudi Arabistan yüzde 8, Ceza-
yir yüzde 6, Kuveyt yüzde 5.6, İsrail 
yüzde 5.3, Ermenistan yüzde 4.9, 
Ürdün yüzde 4.7 ve Lübnan 4.2... Bu 
askeri harcamaların kimin cebine 
gittiğine tahmin edersiniz. 2011’den 
beri iç savaşa saplanan Yemen 
gibi Ortadoğu’daki çeşitli ülkeler 
için verilerin eksik olduğunu belirt-
mekte fayda var. Kayıtdışı alımlar 
ve masraflar da yapıldığı biliniyor. 
Stockholm Uluslararası Barış Araş-
tırmaları Enstitüsü (SIPRI), bölge-
deki kombine askeri harcamaların 
2019’da yüzde 7,5 düştüğünü tah-
min ederken, bu önemli verilerdeki 
boşluklar sebebiyle, bu tür tahmin-
lerin gerçeklerle uyuşmayabileceği 
olarak da yorumlanıyor. Türkiye’nin 
Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle yeni 
açılımlara ihtiyacı vardır. Akdeniz 
ülkelerine yönelik ticaret ve sanayi 
odalarının üye olduğu ve 1982’de ku-
rulan ASCAME’de eskiden çok aktif 
roller üstlendi. Bir kaç yıldır, ASCA-
ME’nin faaliyetlerinde bir durgun-
luk gözleniyor. İş dünyası,  bu tür 
meslek birliklerini siyasetin dışında 
tutmalı ve harekete geçirmelidir. Bu-
nun gibi ülke iş konseyleri de esas 
faaliyet misyonlarına dönmelidir. İş 
dünyasının bireyleri, Ortadoğu ve 
Akdeniz’de önemli görevler yapa-
rak, ülkelerinin ekonomik aktivite-
lerine canlılık kazandıracaktır. Yeter 
ki ülkeler günlük siyaset için agre-
sif bir politika takip etmesinler. Bir 
taraftan Mars’ı konuşuyoruz, diğer 
taraftan dünyayı kilitleyen Coronavi-
rus ile uğraşıyoruz. Sonra ufkumuzu 
daraltan konular; elimizden işimizin, 
pazarımızın kayıp gitmesine sebep 
oluyor. Buna fırsat verilmemelidir.

MAKALE



25

RİSKLİ COĞRAFYADA ŞİRKET YÖNETMEK

Dr. Fatih Anıl - Yönetim Danışmanı

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya, 
jeopolitik açıdan yönetilmesi en güç 
olan bölgede yer alıyor. Dünyanın 
en hassas dengeleri üzerinde yö-
netilmesi gereken son derece zor 
bir coğrafyada hem hayatımızı de-
vam ettirmeye hem de iş yapmaya 
gayret ediyoruz. Son beş yıl içinde 
beklenmedik değişiklikler yaşıyoruz, 
komşularımızda ve bölgemizde yö-
netimler değişiyor, sınırlar ve kom-
şularımız farklılaşıyor. Söz konusu 
karışık durumun kestiremeyeceği-
miz bir süre daha devam edeceğini 
öngörebiliriz.

Jeopolitik olarak karmaşık ve riskli 
bir bölgede iş yapıyorsak mutlak su-
rette riskleri dağıtmalı ve bu neden-
le alternatif istikrarlı pazarlara giriş 
yapmalıyız. Faaliyet gösterdiğimiz 
pazarların yüzdesel olarak dağılımı, 
oransal olarak firmanın hayatiyetini 
devam ettirebilecek şekilde istikrarlı 
pazarlar içermelidir. Üretim yapılan 
ve tedarikçilerin bulunduğu yerler, 
lojistik merkezleri gibi stratejik bi-
rimler daha istikrarlı yerlerde ko-

numlandırılmalıdır.

SATIŞ VE TEDARİKTE TEK 
ÜLKE, SAKINCALI

İş yönetimi daima ülkeler arasındaki 
siyasi gelişmelerden etkilenebiliyor 
ve siyasi riskler taşıyabiliyor. En son 
yaşanan Rusya örneğinde olduğu 
gibi satış ve tedarikte tek ülkeye 
ağırlık verilmesi sakıncalıdır. Zira 
böyle durumlarda ülkeler arası si-
yasi sorun çıkması hâlinde firmalar, 
faaliyetlerini sonlandırmak zorunda 
kalabiliyor. Yani bu sürece varacak 
kadar riskler taşıyor. Lojistik açıdan 
olaya bakıldığında komşu veya böl-
gesel ülkelerle yaşanan sorunlar, 
Mısır ve Irak örneklerinde yaşadı-
ğımız gibi sorunlu dönemlerde tüm 
ihracat olumsuz etkilenebiliyor. Al-
ternatif pazarlara girmek, ihracatı 
arttırabilmek için riskleri dağıtıp 
sürdürülebilir başarıyı yakalayabil-
mek açısından çok önemlidir. Yöne-
timin ve satışın en önemli kuralının 
ilişkileri doğru yönetebilme becerisi 

olduğu dikkate alınarak girilecek 
ülkelerde sağlam dostluklar kurula-
bilmelidir.

BATI ÜLKELERİNDE 
JEOPİLİTİK RİSKLER ÇOK 
AZ

Jeopolitik riskler gelişmiş batı ve 
Avrupa Birliği ülkelerinde, Ortadoğu 
bölgesiyle karşılaştırıldığında yok 
denecek kadar sınırlıdır. Demokra-
tik olarak gelişmiş batı ülkelerinde 
politik riskler sınırlı olduğundan 
işlerimizin söz konusu bölgelerde 
yoğunlaşmış olması firmalarımı-
zın sürdürülebilirliği açısından çok 
önemlidir. Jeopolitik konum, riskler 
kadar fırsatlar da barındırıyor. Jeo-
politik ekosistem içinde faaliyetini 
sürdüren işletmeler, risk yönetimi 
ve krizler konusunda hazırlıklı oldu-
ğundan diğer işletmelere göre deği-
şikliklere daha kolay uyum sağlama 
özelliğine sahiptir. Son gelişmeler 
Avrupa Birliği’nin, pazar olarak is-
tikrar açısından, işletmelerimiz için 
son derece önemli olduğunu göster-
miştir. Ayrıca ticaretimizin çoğunun 
Avrupa Birliği ülkeleri ile kurgulan-
ması ve geliştirilmesi gerekiyor.

MAKALE
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‘Bizim Yolumuz Başka’ Mottosuyla ISOMER, 
Postmodern Teknik Toptancı Olarak Ezber Bozuyor

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel 
Koordinatörü İlgin Eray bin 400 bayisi 
ile ISOMER’in hizmet sektöründe ezber 
bozduğunu söyledi.

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, ‘postmodern tek-
nik toptancı’ yaklaşımıyla KOBİ’lerin 1 numaralı tercihi 
oluyor.

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi’ni kısaca okuyucu-
larımıza tanıtır mısınız?

ISOMER’i 20 yıllık satış, pazarlama, ürün ve saha de-
neyiminden beslenerek 2019 yılında kurduk. Yaklaşık 
6-7 ay boyunca hem pazarlama hem teknik hem ticari 
anlamda hedeflerimizi ve kadrolarımızı belirledik. B2B 
sistemini oluşturmak için epeyce mesai harcadık ve 
tüm yapılanmalarımızı tamamlayarak temmuz itiba-
ri ile ISOMER bayilikleri vermeye başladık. Kombi, 
yoğuşmalı kazan, VRF/klima, yerden ısıtma, güneş 
enerjisi sistemleri ve ısı pompası ekipmanlarında dün-
yaca ünlü markaların ürünlerini bayilerimizin kulla-
nımına sunuyoruz. Yola çıktığımız ilk andan itibaren 
kendimize söylediğimiz bir söz vardı. “Bizim Yolumuz 
Başka”… Yaptığımız her şeyi farklı yapmayı ve geliş-
tirmeyi kendimize görev edindik. Bu gelişimi yalnızca 
kendimiz için değil ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi 
sisteminde bulunan 1.400 bayi için de istedik. Bayile-
rimizin hem teknik hem de pazarlama anlamında ge-
lişebilmesi için bünyemizde departmanlar oluşturduk. 
Bu da bizi Bayi Satış Kanalı, Teknik Hizmetler Depart-
manı, Isı Pompası Global ve Verimli Enerji Çözümleri 
departmanları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki bayi-
lerine geniş mühendis kadrosuyla 7/24 teknik destek 
bir “Postmodern” olarak adlandırabileceğimiz bir ya-
pıya dönüştürdü.

POSTMODERN TEKNİK TOPTANCI

Genel olarak hangi işleri yapıyorsunuz, çalışmaları-
nızda olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Genel hatlarıyla baktığımızda malzeme satışı yapan 
bir firmayız. Fakat kendimizi “Postmodern Teknik 
Toptancı” olarak tanımlıyoruz ve klasik bir toptancı 
anlayışından çok daha farklı bir çizgide ilerliyoruz. Bu-
nun nedeni, bünyemizde bulunan departmanlar. Bun-
lardan ilki ISOMER Bayi Kanalı. Şu an sistemimize 
üye olan 1.400 bayi var. Bu bayilere kombi, yoğuşmalı 
kazan, VRF/klima, yerden ısıtma, güneş enerjisi sis-
temleri ve ısı pompası ekipmanları satıyoruz. Teknik 
Hizmetler departmanımız ile bütün mühendislik uygu-
lamalarında, projenin büyüklüğüne bakılmaksızın ileri 
düzey mühendislik gereken tüm işlerde teknik ve saha 
tecrübesi ile hizmet veriyoruz. Üçüncü departmanımız 
olan Isı Pompası Global, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 
taahhütçü bayilerimiz ile tüm yapılara “Anahtar Teslim 
Isı Pompası” hizmeti veriyor. Isı pompası sistemlerin-
de, kapasite hesabı ve projelendirme çok önemli oldu-
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ğu için bütün teknik hesaplamalar ISOMER Isıtma So-
ğutma Merkezi bünyesinde bulunan Teknik Hizmetler 
departmanı tarafından yapılıyor. Son departmanımız 
VEÇ Verimli Enerji Çözümleri ise fabrika, hastane ve 
otel çatıları gibi büyük yapılara güneş enerji sistemleri 
ile çevreci enerji çözümleri sunuyor. Hedefimiz; kendi 
enerjisi üretmek isteyen herkese “Ücretsiz Keşif – Pro-
jelendirme – Montaj ve Kurulum” hizmeti vererek hem 
müşterilerimize hem de ülkemize yenilenebilir ve te-
miz enerji kazandırmak.

Bin 400 bayimizin büyük bölümü KOBİ’lerden 
oluşuyor

KOBİ’lere yönelik ne tür çalışmalarınız ve çözüm öne-
rileriniz bulunuyor, KOBİ’ler çalışma piramidinizin 
neresinde geliyor? 

Türkiye’nin her noktasına yayılmış olan 1.400’e yakın 
bayimizin büyük bölümü KOBİ ölçeğinde olan firma-
lardan oluşuyor. Bu firmalar mevcut büyüklükleri ge-
reği müşterilerine 360 derece hizmet sunamıyorlar. 
Salt ürün satışı yapabilecek ölçekteki bu firmalara 
satış, pazarlama, iletişim ve de en önemlisi mühendis-
lik desteği sağlıyoruz. Böylece KOBİ’lerimiz anahtar 
teslim büyük projeleri yapabiliyorlar. Özellikle ekono-
minin daraldığı bugünlerde KOBİ’ler için böyle büyük 
işlere imza atmak onların varlığını sürdürmeleri için 
hayati önem taşıyor.

ISOMER, bayilerinin her daim yanında

Rakiplerinizden hangi yönleriniz ile ayrılıyorsunuz, 
firmaların sizi tercih sebebi nelerdir? Farklılıklarınızı 
nasıl ortaya koyuyorsunuz?

Edindiğimiz vizyon gereği salt ürün satış sistemi ye-
rine mühendislik destekli kapsayıcı hizmet anlayışı 
ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bayilerimizin bizi 
sadece ürün tedarik ettiği firma olarak görmelerini 
istemiyoruz. Teknik Hizmetler Departmanı’ndaki mü-
hendislerimizden destek alıp farklı mühendislik işle-
rine de girebilsinler istiyoruz. Pazarlama ve İletişim 
Departmanı’ndan destek alarak ihtiyaç duydukları 
pazarlama ve reklam argümanlarını da onlar adına 
kurgulayalım istiyoruz. Nitekim bunu başardık. Bizim-

le tanışana kadar kombi işi harici başka bir iş yapa-
mayan ve buna cesaret edemeyen birçok bayimiz, iş 
teslim edilene kadar verdiğimiz teknik destek sayesin-
de kazan ve ısı pompası işine teklif verebilen, işi alan 
ve tamamlayabilen bir yapıya büründü. Bizi heyecan-
landıran ve diğer firmalardan farkımızı ortaya koyan 
kısım işte burada başlıyor. ISOMER olarak sadece 
ürünü bayimize satmakla ilgilenmiyoruz; bayimizin o 
ürünü nasıl satacağı ile de ilgileniyoruz.

YATIRIM YAPAN BİR FİRMAYIZ 

Hedef, beklenti ve yatırımlarınızı aktarır mısınız?

Öncelikli hedefimiz 20 yılı aşkın taahhüt tecrübemizle, 
sistemimiz içerisinde yer alan tüm KOBİ ölçekli ba-
yilerimizi, iklimlendirme sektöründe geleceğe dönük 
yeni uygulamaları yapabilir hale getirmek. Buna bağlı 
olarak tüm bayilerimizin kombiden çok daha yüksek 
teknoloji gerektiren işler yapabilmeleri ve daha yüksek 
kar oranları elde edebilmeleri için geliştirerek güçlü bir 
bayi ağı oluşturmak. En büyük beklentimiz fosil yakıtlı 
ürünlerin tüketiminden ziyade güneş, rüzgar ve diğer 
yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenen iklimlen-
dirme cihazlarının kullanımını artırmak. Dünyanın ge-
leceğinde güneş enerji panelleri, rüzgar türbinleri ve 
ısı pompası gibi teknolojiler olacak. Şirket olarak bu 
alanlara yatırım yapmayı daha uygun buluyoruz. 
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Knauf Türkiye, Projelerin 1 Numaralı Çözüm Ortağı 
Olmaya Devam Ediyor

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, “Dünya’nın en 
büyük alçı bazlı yapı malzemesi üreticisi olarak, sağladı-
ğımız geniş performans çözümleri ile projelerin 1 numaralı 
çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” vurgusunda bulu-
nuyor. 

Knauf 1989 yılından beri Türkiye pazarında faaliyetlerini 
sürdürüyor. Global deneyimini, üstün sistem ve çözüm ka-
litesini Türkiye pazarına bu bağlamda 30 yıldır başarılı bir 
şekilde sunuyor. Şirketin dünya çapında 90 ülkede 250’den 
fazla üretim tesisi ve ofisi bulunuyor. Knauf Türkiye Genel 
Müdürü Ali Türker, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız 2 büyük satın 
alma Knauf’un bu konumunu daha da güçlendirdi. Bu satın 
almalardan biri Amerika Merkezli USG, bir diğeri ise yine 
Amerika merkezli Armstrong’un Kuzey Amerika hariç tüm 
operasyonlarının satın alınmasıydı. Türkiye’de ise Ankara, 
İzmit ve Eskişehir olmak üzere 4 üretim tesisimiz bulunu-
yor” dedi. Knauf, 230’u aşkın bayisiyle Türkiye’de güçlü bir 
dağıtım kanalına sahip.

DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARIMIZI 
TAMAMLADIK 

Yaptığınız işleri, çalışmalarınızı, çalışmalarınızdaki değer-
lerinizi bizlere anlatır mısınız?

En geniş performans çözümü sunan firma olarak sunduğu-
muz performanslar ile sektörde önemli projelerde yer alma-
ya devam ediyoruz. Yangın dayanımı, ses yalıtımı, mekân-
sal akustik, ısı yalıtımı, sismik tasarım, güvenlik sistemler, 
yüzey kalitesi, cephe sonlama çözümleri gibi projelerin ih-
tiyacı olan performansları bütünsel olarak vermeye devam 
ediyoruz. Ayrıca özellikle pandemi dönemini yaşadığımız 
bugünlerde tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe 
de son zamanlarda dijitalleşme oldukça önemli hale geldi. 
Knauf Grubu olarak bakış açımızı büyük ölçüde dijital araç-
lara çeviriyor ve bunlar üzerinde çalışıyoruz. Dijital çerçeve-
de bölgemizde pilot ülke olarak konumlanmış durumdayız. 
Üretimde dijitalleşme ve otomasyona ilişkin çok sayıda ör-
neğimiz var, plakalarımızın yüzey kalitelerini Knauf stan-
dartlarına göre dijital olarak takip ediyoruz. Üretim dışında 
son dönemde Knauf Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz 
dijital projelerimizde, müşteri ilişkileri yönetimi altyapısını 
güncelleyen CRM projesi ile global standartların üzerine 
çıktığımızı söyleyebiliriz. 

Toplam kaç noktada bulunuyorsunuz, toplam kaç çalışanı-
nız var?

Türkiye’de Ankara, İzmit ve Eskişehir olmak üzere 4 üretim 
tesisimiz ve toplam 450 çalışanımız bulunuyor. Eskişehir 
fabrikası Knauf Insulation Knauf Grubu’na ait, yönetimi ise 
Knauf Türkiye’den bağımsız şekilde yürütülüyor.

KNAUF TÜRKİYE OLARAK İYİ BİR İHRACAT 
HACMİNE SAHİBİZ

Hedef ve yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

2020 öngörümüz alçı plaka pazarında yüzde 5 gibi bir bü-
yüme yönündeydi. Öte yandan toz alçı pazarında ise yüz-
de 10 gibi bir daralma öngörmüştük. Bizim 2020 büyüme 
hedefimiz ise yüzde 10-20 idi. Fakat uzun ve belirsizliklerle 
dolu bir pandemi süreci içerisinde 2020 ciro hedeflerimiz ile 
ilgili bazı düzenlemelere gittik. İç talep artı ihracat olarak 
baktığımız zaman, şimdiye kadar üretimde ve teslimat sü-
reçlerimizde herhangi bir aksama yaşamadık. Knauf Tür-
kiye olarak birkaç yıldır devam eden iyi bir ihracat hacmine 
sahibiz. Pandemi sonrasında da ihracatta güvendiğimiz bir 
kanaldayız. Bu doğrultuda 2019’da olduğu gibi 2020 yılında 
da ciro hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yakın gele-
cekte de pandemi öncesi odaklandığımız sistem satışları-
mızı artırma hedefimizi koruyacağız. Yeni dönemde de mar-
kamızın bütünsel sistem yaklaşımını ve projenin şartname 
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aşamasından anahtar teslimine kadar olan tüm süreçleri 
içerecek şekilde teknik ve pratik hizmetlerimizi inşaat sek-
törü ile buluşturmak istiyoruz.

BAYİLERİMİZİN MARKALAŞMA 
SÜREÇLERİNE DE DESTEK VERİYORUZ

KOBİ’lere yönelik ne tür çalışmalarınız var, KOBİ’lere ne 
tür çözüm önerileri üretiyorsunuz?

Pek çok ölçekte bayimiz bulunuyor. Bayilerimizin de bizim-
le beraber büyümesi ve bulundukları lokasyonlarda önemli 
dağıtım noktaları haline gelmesi için gerekli tüm desteği 
sağlıyoruz.  Knauf eğitime önem veren bir firma.  Sundu-
ğumuz kapsamlı sistemler ve performans çözümleri ile ilgili 
eğitim merkezlerimizde ve şantiyelerde hem teorik hem de 
uygulamalı eğitimlerimiz oluyor. Bu eğitimlerin haricinde sa-
tış ekibimiz sahada bayilerimize her zaman destek verme-
ye devam ediyor. Bu pandemi sürecinde istediğimiz kadar 
bayilerimizle bir araya gelemesek de, Knauf ile ilgili güncel 
haberleri, gelişmeleri, hizmet anlamında yeniliklerimizi diji-
tal platformların sunduğu her türlü imkândan yararlanarak 
paylaşmaya ve iletişimimizi sağlam tutmaya devam ediyo-
ruz. Ayrıca bayilerimizin kurumsallaşma ve markalaşma 
süreçlerine de destek veriyoruz. Çeşitli reklam, billboard, 
tabela çalışmaları ile pazarlama faaliyetlerine katkı sağ-
lıyoruz. Önümüzdeki dönemde büyük ölçekli bayilerimizin 
içerisinde showroomlar konumlandırmayı da hedefliyoruz.

FİRMAMIZ 100’ÜN ÜZERİNDE SİSTEM 
KOMBİNASYONUNA SAHİP

Rakiplerinizden sizi ayıran özellikler nelerdir, Knauf’un ter-
cih edilmesindeki nedenleri anlatır mısınız?

Knauf yapılarda ihtiyaç duyulan, en çok aranan perfor-

manslara yönelik sistemler ve çözümler sunabilen bir firma. 
Dünya’nın lider alçı ve alçı bazlı yapı malzemeleri üreticisi 
olmamızın yanı sıra aslen sistem ve çözüm sağlayıcılığımız 
ile ön plana çıkıyoruz. Yangın dayanımı, ses yalıtımı, mekân-
sal akustik, ısı yalıtımı, sismik tasarım, güvenlik sistemler, 
yüzey kalitesi, cephe sonlama çözümleri ile Türkiye’de en 
geniş performans çözümlerini sunan firmayız. Sağladığı-
mız yüksek ürün kalitesini, yaklaşık 90 yıldır yatırımlarımız, 
global tecrübemiz ve Ar-Ge çalışmalarımız ile koruyoruz. 
100’ün üzerinde sistem kombinasyonuna sahip olan firma-
mız bu sistemleri sadece tavan ve bölme duvarlarda değil; 
aynı zamanda cephe duvarları, cephe giydirmeleri, zemin 
kaplama ve yükseltilmiş döşemeden, performanslı sıva sis-
temlerine kadar çok geniş bir yelpazede sunuyor. Projelerin 
ihtiyaçlarına uygun sistem sağlayabilecek teknik kabiliyeti 
ve ürün çeşitliliği yüksek olan markayız. 
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‘Tasarlayan ve Üreten’ Porland, 
4 Kıtada 30’dan Fazla Ülkeye

 İhracat Gerçekleştiriyor

Sektörde ilkleri gerçekleştiren firma olduklarını 
belirten Porland Pazarlama Grup Müdürü Ümran 
Ünsal, yatırım odaklı çalışmalarıyla Türkiye eko-
nomisine katma değer sunmakta kararlı oldukları-
nın özenle altını çizdi.

Porland, 1976 yılından bu yana gerek ev gerekse gast-
ronomi kesimine hizmet eden % 100 Türk sermayeli, 
Türkiye’nin en büyük dünyanın ise sayılı porselen üreti-
cilerinden biri. Porland Pazarlama Grup Müdürü Ümran 
Ünsal, “Türkiye genelinde tamamı kendi mimarlarımız 
tarafından dizayn edilen ve 40.000 metrekare büyüklüğe 
ulaşan 32 konsept mağazamız, bin 600’ü aşkın çalışanı-
mız, 200’ü aşkın bayimiz ve geniş satış ağımızla Türki-
ye’nin ve dünyanın saygın porselen markaları arasında 
yer alıyoruz. Toplam 20.000’den fazla ürün, 100’den faz-
la koleksiyon ve desen çeşitliliği olan geniş ürün yelpa-
zemizde yalnızca porselen kategorisinde değil, eve dair 
ihtiyaç duyulan tüm kategorilerde ürünlerimiz bulunu-
yor. Tasarlayan ve üreten bir şirket olma mottosuyla, 
Bilecik’teki toplamda 300 bin metrekare açık ve 90 bin 
metrekare kapalı alana sahip tesisimizde yılda yaklaşık 
70 milyon adet üretim kapasitesine sahibiz. Başarımızı 
uluslararası platformlara da taşıyarak kendi tasarladığı-
mız ve ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizin yüzde 65’ini 4 
kıtada 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz.

SEKTÖRDE ÖNCÜ KİMLİĞİMİZLE ÖNE 
ÇIKAN BİR MARKAYIZ  

Porland denilince hep bir ‘kalite ve marka’ akıllara geli-
yor. Bunu nasıl sağladınız, bunu neye borçlusunuz?

Porland olarak 44 yılı aşkın sektörel tecrübemizle zücca-
ciye sektörüne de ışık tutan, sektörde öncü kimliğimizle 
öne çıkan bir markayız. Yenilikçilik ve kalite Porland’ın 
vazgeçilmez değerleri arasında bulunuyor. Bu değerle-
rimizi tüm iş süreçlerimize entegre edebilecek deneyi-
me, birikime ve kapasiteye sahip bir şirketiz. Global bir 
marka olma hedefiyle yatırımlarımız her alanda aralıksız 
devam ediyor. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası are-
nada gelişen ve değişen porselen endüstrisinin ihtiyaç-
larına yanıt, geleceğine de yön vermek amacıyla 2017 
yılında sektörün ilk akredite Ar-Ge merkezini hayata 
geçirdik. TSE 10850 kalite belgesine sahip ilk porse-
len firmasıyız. Ayrıca ISO 9001, İngiliz kalite standardı 
olan BS 4034 belgesine ve OHSAS sertifikalarına sahi-
biz. 2019 yılında ABD Şikago’da IHA’nın (International 
Housewares Association) düzenlediği fuarda Türkiye’yi 
başarıyla temsil ederek GIA- Küresel İnovasyon Ödü-
lü’nün sahibi olduk.

4 ANA KITADA 30’DAN FAZLA ÜLKEYE 
İHRACAT

Porland olarak hangi ülkelere, kaç noktaya ihracat ya-
pıyorsunuz? İhracattaki hedefleriniz nelerdir?

İhracatımız toplam ciromuzun %65’ini oluşturuyor, an-
cak pandemi nedeniyle bu rakamı yıl sonunda biraz 
revize etmemiz gerekebilir. Yurtdışında bayilerimiz, da-
ğıtım kanallarımız ve tedarikçilerimizle aktif bir ekosis-
temimiz var. Son dönemde ihracatta odak pazarlarımız 
ABD, Avustralya ve Afrika pazarları. Bunun yanı sıra 
4 ana kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiri-
yoruz. Sadece İngiltere’de gastronomi alanında %8’lik 
bir pazar payına sahibiz. İngiltere, Almanya, Yunanis-
tan, Rusya, Orta Doğu Ülkeleri, Avusturya halihazırda 
ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor. Hedefimiz, 
Porland kalitesinin ve markasının tüm dünyada bilinirli-
ğini artırarak, daha çok ülkede daha fazla insanın yaşa-
mına dokunmak.

YATIRIMLARA DEVAM

RÖPORTAJ
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Porland’ın yatırım, hedef, vizyon ve misyonundan bah-
seder misiniz?

2020 yılına hem yurtiçi mağaza sayımızı artırmak hem 
de mevcut satış kanallarımızı genişletmek hedefi ile 
başladık. 2019 yılının son ayında Adana 01Burda Alış-
veriş Merkezi’nde, 2020 yılı Ocak ayında ise Gazian-
tep Forum’daki mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. 
Pandemi sürecinde kapalı olsa da tüm mağazalarımız 
1 Haziran itibariyle faaliyetlerine başladı. Ekim ayında 
ise Kayseri’de Kumsmall’da yer alan 1012 metrekare-
lik yeni mağazamız da faaliyetlerine başlayacak. Pe-
rakende mağazalarımızın sayısı artarken diğer önemli 
satış kanalımız olan online satış kanalımız da pandemi 
sürecinde müşterilerimizden büyük talep gördü ve sa-
tışlarını yaklaşık 5 katına çıkardı. Hedefimiz e-ticaret 
kanalımızın yakaladığı bu satış grafiğini devam ettir-
mesi. Bu yüzden de online kanalımıza sistemsel altyapı 
yatırımı yapıyoruz. Ayrıca yurtdışına yönelik e- ticaret 
sitesi hazırlıklarımızı da tamamlamak üzereyiz. Porland 
olarak yurtdışı açılımlarımıza da hız kesmeden devam 
ediyoruz. ABD pazarına yeni iş birlikleri ile hızlı bir giriş 
yaptık. Avustralya ve Afrika da radarımızda olan “nish” 
pazarlar arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde Avru-
pa’da güçleşen ve yavaşlayan ticaret, Ortadoğu’da yeni 
yatırımlarla devam ediyor. Yine bu süreçte sekteye uğ-
rayan yurtdışı fuarlarının belirlenecek yeni takvimlerine 
göre biz de hazırlıklarımızı revize ediyoruz. Ürün gamı-
mızı büyütmek için yeniliklere devam ediyoruz.  İnovatif 
yaklaşımımızla Porland’ın Premium segmenteki ürün 
grupları için LIMOGES markamızı geliştirdik. Ayrıca 
fabrikamızda Superior Bone Porselen üretimi için gerek-

li, yeni makine parkını oluşturduk. Bu yatırımla kahve 
fincanları ile başlayan Superior Bone Porselen üretimi-
miz, yakın gelecekte aynı gruba ait diğer ürün grupları 
ile de genişleyecek. 

İLKİZ, YENİLİKÇİYİZ, VİZYONERİZ

Porland’ı rakiplerinden ayıran özellikler nelerdir, tercih 
edilmenizde neler etkili oluyor? 

Yüzde 100 Türk sermayeli bir dünya markasıyız. Tasa-
rımdan üretime porselenle ilgili tüm aşamaları fabrika-
mızda kendi ekiplerimizle yürütüyoruz. Sektörün akre-
dite ilk Ar-Ge merkezimizde inovasyon çalışmalarımıza 
ağırlık veriyoruz. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları, 
beklentileri ve sonuç itibariyle duydukları memnuniyet 
bizim için çok önemli. Aldığımız geri bildirimler yeni 
ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarımızda da bize 
ilham veriyor. Ürün yelpazemizle dünya trendlerinin de 
ötesinde sektörde trend belirleyici olarak konumlanıyo-
ruz. Yani trendlerimizi biz yaratıyoruz bu da müşterile-
rimizi ayrıcalıklı hissettiriyor. Konsept mağazalarımızda 
porselenin yanı sıra tamamlayıcı dediğimiz, bir evin ihti-
yacı olabilecek tüm ürün gruplarını müşterilerimizle bu-
luşturuyoruz. Yurt dışında oldukça prestijli bir ödül olan 
GIA- Küresel İnovasyon Ödüllü bir markayız.  Ayrıca 
Türkiye’nin ilk renkli porselen üretimini ve Türkiye’de 
ve dünyada ilk ve tek özel reçeteli Aluminalı (Alumilite) 
porselen üretimini de Porland olarak biz gerçekleştirdik. 
Bu ilklerimiz, yeniliklerimiz ve yenilikçi vizyonumuz bizi 
diğer markalardan da ayrıştırıyor.

RÖPORTAJ
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Fatinoğlu, İtalya’da Şirket Satın Alarak 
100 Milyon Euro Yatırım Gerçekleştirdi

Sanica markasıyla faaliyet yürüten Fatinoğlu Hol-
ding, yeni girdiği taşıma ve istifleme sektöründe 3 
fabrika yatırımının ardından önemli bir satın alma 
yaptı. İtalyan Pegasolift’i satın alan Fatinoğlu, sek-
töre toplamda 100 milyon Euro yatırım gerçekleştirdi.

Beş ana işkolunda faaliyet yürüten Fatinoğlu Holding, ta-
şıma ve istifleme sahasına peş peşe önemli yatırımlar ger-
çekleştiriyor. 2019’da deneme mahiyetinde başladığı forklift 
üretimini ileri seviyeye çıkaran ve 3 ayrı fabrikaya dönüş-
türen Fatinoğlu Holding, son olarak İtalya’da Pegasolift 
şirketini satın aldı. Fatinoğlu Holding, Manisa Akhisar’da 
faaliyete geçirdiği 48 bin metrekare alan üzerinde kurulu 
taşıma ve istifleme tesislerinin yanı sıra İtalya Verona mer-
kezli Pegasolift hamlesiyle şirketin dünyanın 100 ülkesinde-
ki bayilik ağını çatısı altına aldı. Fatinoğlu Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, taşıma ve istifleme 
alanında elektrikli forklift, elektrikli transpalet ve manuel 
transpalet üretim yapısını tamamladıklarını söyleyerek, “Üç 
farklı gruptaki üretim süreçlerimizi tamamladık. Pegasolift 
satın almasıyla da bayilik yapımızı oluşturduk. Sanica ve 
Pegasolift markasıyla bu alanda dünyanın önemli oyuncu-
larından biri olacağız” dedi. Fatinoğlu, son satın alma da 
dahil taşıma ve istifleme sahasında 100 milyon Euro’luk 
yatırıma imza attı.

40 milyon Euro ihracat

Ali ve Nesimi Fatinoğlu tarafından 1987 yılında temelleri 
atılan Fatinoğlu Holding, ilk üretimini Sanica markasıyla 
banyo küveti alanında gerçekleştirdi. Bugün bu sahada 
dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olarak faaliyet yürü-
tüyor. Türkiye’nin ilk akrilik küvet üreticisi Fatinoğlu banyo 
ve spa grubundan, rezervuar grubuna, ısı ve tesisat gru-
bundan, kombiye, panel radyatöre, alt yapı ve üst yapı boru 
grubuna, cam grubuna uzanan alanlarda önemli yatırımlar 
gerçekleştirdi. Dünyanın üç ayrı bölgesinde yüksek hacimli 
depoları bulunan ve 80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçek-
leştiren Fatinoğlu Holding, bu yıl için 40 milyon Euro ihracat 
gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin, iş hacminin yüzde 40’ını 
oluşturan ihracat, yeni dönemde yüzde 65’leri buldu.

Ali Fatinoğlu: Yeni nesil, çevreci forklift üretiyoruz

Son yatırım alanları forklift ve istifleme alanında önemli bir 
boşluğun varlığından söz eden Fatinoğlu Holding Başkan-
vekili Ali Fatinoğlu, özellikle yeni nesil, çevreci ürüne yöne-
lik ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çekti. Holding 
olarak yenilikçi ürünlerle ve satın almalarla bu alanda kısa 
sürede hızlı yol almayı hedeflediklerini kaydeden Fatinoğ-

lu şu bilgileri verdi: “Örneğin elektrikli forklift Türkiye’nin 
önemli bir ihtiyacı. Bu alanda önemli bir boşluk var ve biz 
çevreci ürünlerimizle ülkemizde önemli bir hizmet sunaca-
ğız. Yeni nesil, az tüketen, nitelikli enerji ihtiyacı içerisinde 
olan ürünlerle, hem satışta memnuniyet yaratacağız, hem 
de satış sonrasında. Geçen yıldan bu yana yaptığımız ya-
tırımlar ve üretimlerle önemli bir noktaya geldik. Bundan 
sonra hem Türkiye’de, hem de dünya pazarlarında hızla 
mesafe kat edeceğiz. Amacımız bu alanda dünya üreticisi 
ve markası olmak. Hem üretimde marka olacağız, hem de 
Sanica ve son İtalyan şirketin satın almasıyla bünyemize 
aldığımız Pegasolift markalarımızla pazar payımızı artıra-
cağız.”

95 ülkede bayisi var

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Ali Fatinoğlu

RÖPORTAJ
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Geçen yıl elektrikli forklift ve manuel transpalet üretimine 
başlayan Fatinoğlu Holding, dünyaca ünlü İtalyan firması 
Pegasolift satın almasıyla üretim ağına elektrikli transpaleti 
de ekledi. 30 yıllık sanayici ve marka sahibi Pegosalift’in 95 
ülkede yürüyen bayi yapısı, Fatinoğlu’nun yurt dışı pazarla-
ra hızlı ulaşmada en önemli adımı oldu. Ali Fatinoğlu, “Satış 
ağımız bir anda çok kuvvetlendi. Yani bir taraftan büyük bir 
kümelenmenin içinde yürüyen Akhisar üretimimiz, üç kol-
dan en modern şekilde ilerlerken, diğer yandan, iki güçlü 
markamız ve bayi ağımızla dünya pazarlarında da önemli 
adımlar atacağız” dedi.

Forklift ve istiflemede 3 grupta da varız, elektrikli 
ürünlerle büyüyeceğiz

Fatinoğlu Holding YKB Vekili Ali Fatinoğlu, Türkiye’nin 
elektrikli forklift ihtiyacının 5 bin adet olduğunu söyleyerek, 
“Türkiye ihtiyacının 3 katı kadar üretim kapasitemiz var, 
hedefimiz ihracatta da büyük adımlar atmak” dedi. “Türki-
ye’de elektrikli forkliftten farklı elektrikli transpaletin de üre-
tilmediğini gördük” diyen Fatinoğlu, “Bu alanda üç grupta 
da var olmalısınız. Biz de olduk. Elektrikli transpalette iç pa-
zar ihtiyacı 15 bin adet iken, biz 45 bin üreteceğiz. Manuel 
palette yıllık ihtiyaç 150 bin adet. Biz 500 bin adet yıl kapa-
siteyi öngördük. İhracat hedefimiz de büyük” diye konuştu.

MANİSA AKHISAR’I ÜRETİM ÜSSÜ YAPTI

Fatinoğlu Holding’in İstanbul’da üç, Manisa Akhisar’da 8, Ela-
zığ’da da entegre bir üretim tesisi bulunuyor. Bünyesinde 2 bin 
direkt, 5 bin de endirekt çalışan var. Yurt dışında İngiltere/Lond-
ra, Kanada/Toronto ve Macaristan/ Budapeşte’de depoları bulu-
nuyor. Ali Fatinoğlu, sanayicilikte suyun değdiği hangi alan varsa 
üretimini gerçekleştirdiklerini ve bu alanda daha da büyüyecek-
lerini kaydederek, “Yeni sahamız, forklift ve istifleme alanında da 
önemli bir oyuncu oluyoruz” dedi. Fatinoğlu Holding şu alanlarda 
yatırımlara ve üretimlere sahip bulunuyor: İstifleme Makineleri 
Grubu’nda Akhisar’da ü yeni tesiste elektrikli forklift, elektrikli 
transpalet ve manuel transpalet üretimi yapılıyor. Isı grubunda, 
yine Akhisar’da üç ayrı fabrikada panel radyatör, kombi ve hav-
lupan, dekoratif havlupan üretimi gerçekleşiyor. Plastik boruda 
üst yapı ve altyapı boru üretimi de Fatinoğlu Holding’in önemli 
yatırım alanlarından. Temizlik ve pis su, yenden ısıtma borula-
rı üretimi İstanbul Beylizdüzü ve Elazığ OSB’deki tesiste, temiz 
su, kanalizasyon, telekomünikasyon ve drenaj boruları üretimi de 
İstanbul Avcılar ve Elazığ OSB’de gerçekleşiyor. Üretimler top-
lamda 4 tesiste yürütülüyor. Küvet, duş teknesi, jakuzi, camdan 
duşakabin, gömme rezervuar, iç takım üretimi de Beylikdüzü ve 
Akhisar tesislerinde gerçekleşiyor. Grubun mobilya, aydınlatma, 
duşakabin sektörlerine dönük cam temperleme üretimi de önemli 
üs haline getirdikleri Akhisar OSB’de yürütülüyor. Grubun Ma-
nisa Akhisar’daki 8 fabrikasında 100 bin metrekarenin üzerinde 
kapalı üretim alanı bulunuyor.
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HABER

Masdaf ve ABB, Verimli Pompa Sistemlerinin
 Püf Noktalarını Anlattı!

Masdaf, 30 Eylül’de ABB ile 
ortak düzenlediği webinarda 
“Pompalarda Frekans İnver-
törü Kullanımının Sistem Ve-
rimine Etkileri”ni masaya ya-
tırdı. 

Seminerde “Elektrik Motoru ve 
Pompalarda Eko -Tasarım Uygu-
lamaları” ile “Pompalarda Fre-
kans Kontrol Sistemi Kullanımının 
Faydaları”  hakkında bilgiler ve-
ren Masdaf Endüstri Grubu Satış 
Yöneticisi Sibel Akan, “Dünyada 
ki toplam enerji tüketiminin %20
’si, endüstriyel enerjinin ise orta-
lama %30’u pompalar tarafından 
tüketiliyor. İyi bir sistem tasarımı 
ve uygun pompa seçimi ile tüke-
tilen enerjinin %30’undan tasarruf 
edilebilmek mümkün” dedi. Mas-
daf, düzenlediği teknik eğitimlerle 
de sektörde fark yaratmaya de-
vam ediyor. Masdaf, 30 Eylül’de 
enerji ve otomasyon sektörünün 
öncü firması ABB ile ortak düzen-
lediği webinarda  “Pompalarda 
Frekans İnvertörü Kullanımının 
Sistem Verimine Etkisi”ni masa-
ya yatırdı. Online seminer kapsa-
mında ABB Ürün Müdürü Tuğra 
Küçükay, “Sürücü Temelleri” ve 
“Elektrik Motorlarında Enerji Ve-
rimliliği” konularında, ABB Kont-
rol Ürünleri Ürün Sorumlusu Ozan 
Gültekin’de “Kontaktörler ve Yol 
Verme Çözümleri” hakkında bilgi-
ler paylaştı. Masdaf Endüstri Gru-
bu Satış Yöneticisi Sibel AKAN ise 
konuşmasında “Elektrik Motoru 
ve Pompalarda Eko-Tasarım Uy-
gulamaları”, “Pompalarda Fre-
kans Kontrol Sistemi Kullanımının 
Faydaları” ve “Frekans Kontrol 
Panosu Özellikleri” konularına de-
ğindi. 

Pompa teknolojilerinde tasar-
ruf “elektrik motoru” ile baş-
lar

Sunumunda pompa teknolojile-
rinde Ecodesign uygulamalarının 
önemine dikkat çeken Sibel Akan, 
pompa sistemlerinde tasarrufun 
“elektrik motoru” ile başladığını 
belirtti. Akan sözlerine şöyle de-
vam etti : “Endüstri alanındaki 
elektrik tüketimi toplam tüketimin 
%42’sini oluşturuyor. Endüstri-
de kullanılan elektriğin %70’i ise 
elektrik motorları tarafından har-
canıyor. 

Endüstriyel enerjinin %30’u 
pompalar tarafından tüketili-
yor

0.75 – 375 kW gibi orta büyük-
lükteki motorlar %68 ile en fazla 
güç ihtiyacını karşılayan tekno-
lojiler oluyor. Ayrıca dünyada ki 
toplam enerji tüketiminin %20’si, 
endüstriyel enerjinin ise ortalama 
%30’u pompalar tarafından tüke-
tiliyor. Doğru bir sistem tasarımı 
ve uygun pompa seçimi ile tüke-
tilen enerjinin %30’undan tasarruf 

edilebilmek mümkün. Bu durum 
Amerikan Hidrolik Enstitüsü ve 
EUROPUMP tarafından da bildi-
rilmiştir. Örneğin kontrol vanaları 
yerine istenen basıncı sağlayan 
değişken devirli pompalar kullanı-
labilir.” dedi.  

Enerjiden %51 tasarruf

Fazladan boyutlandırılmış bir 
sistemde hızın %20’sinin düşü-
rülmesi durumunda enerjiden 
%51 tasarruf sağlanıyor. Böyle-
ce kontrol edilebilir akıllı pompa 
teknolojileriyle sağlanan sistem 
verimliliği ile işletmelerde ki enerji 
giderlerinden tasarruf sağlanıyor. 
Arıza hallerinde de arızalı pompa-
nın devre dışı bırakılmasını sağla-
yarak, yedek pompanın otomatik 
olarak devreye alınmasını ve sis-
temin herhangi bir aksaklığa ne-
den olmadan çalışmasını sağlıyor. 
Hata durumlarında ekran üzerin-
deki alarm sistemi ile hata kodunu 
anlık olarak paylaşıyor. 



35

FİNANS

QNB Finansbank ve AliExpress’ten
 E-ihracat Yapan KOBİ’lere Özel Fırsat

İhracat konusunda geniş ve özel paketleri ile 
tüm işletmelerin yanında olan QNB Finans-
bank, AliExpress ile yaptığı anlaşmayla e-ih-
racat için KOBİ’lere özel sunacağı avantajları 
duyurdu. e-ticaretin dünya genelindeki yükseli-
şi devam ederken, dünyanın en büyük çevrimi-
çi B2B ticaret platformu olan Alibaba’nın son 
tüketiciye yönelik e-ticaret platformu AliExp-
ress ile iş birliği kapsamında QNB Finansbank, 
KOBİ müşterilerine pek çok avantaj sağlaya-
cak.

KOBİ’lerin dijital dönüşümünde öncü bir rol üstlenen 
QNB Finansbank, AliExpress’teki Türk e-ihracatçı-
lara yönelik sunacağı özel avantajları hayata geçirdi. 
QNB Finansbank-AliExpress iş birliği çerçevesinde, 
AliExpress’te 150’den fazla ülkeye satış yapan ihra-
catçılar, QNB Finansbank hesabına gelecek ihracat 
bedellerindeki transfer masraflarında avantaj, ilk ih-
racat bedeli ardından bir yıl boyunca ATM’den para 
çekme limitlerinde artış, bankacılık işlemlerinde 
ücret istisnası sağlayan KOBİ Rahat paketlerinden 
indirimli olarak faydalanma hakkı ve Dijital Köprü 
üyeliği avantajlarına sahip oluyor.

Tan: QNB Finansbank, KOBİ’leri önemsiyor

Konuyla ilgili konuşan QNB Finansbank Kurumsal 
ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür 
Tan şunları söyledi; “Müşterilerimizin dijital dünya-
ya ayak uydurmaları ve e-ticaretin sunduğu imkan-
lardan yararlanmasını sağlamak amacıyla hayata 
geçirdiğimiz bu iş birliğiyle tüm ihracatçılarımızın 
uluslararası pazarlarda var olmalarını ve rekabet 
edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin en 
büyük itici gücü olan ihracatçıların desteklenmesi 
Türkiye ekonomisinin de desteklenmesi anlamına 
geliyor. Dijital ve teknolojik gelişmelere paralel ola-
rak son dönemde yaşadığımız pandemiyle de bir-
likte, büyüklüğü 80 milyar doları aşan e-ticaret artık 
alternatif bir kanal değil. Türkiye’deki ihracatçı KO-
Bİ’lerin de bu alandaki gelişmelerden faydalanmala-
rı, markalarını büyütmeleri ve rekabet edebilmelerini 
sağlamak amacıyla QNB Finansbank olarak AliExp-
ress ile Türkiye’deki ilk iş birliğine imza atan banka 
olduk. Bu iş birliği ile platformda yer alan Türk ih-
racatçılara destek vermekten büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz.”

QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık 
Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan
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Farisè: Prysmian olarak sadece kablo üretmiyor, 
kablo sektörünün gelişimine katkı sunuyoruz

“Prysmian kablo olarak sadece kablo üretmiyo-
ruz, kablo sektörünün gelişimine katkı sunuyoruz” 
diyen Türk Prysmian Kablo CEO Cinzia Farisè, 
“Evrene karşı sorumluluk bilincimizle, her zaman 
hem dünyanın hem de işletmelerin yararına ola-
cak yenilenebilir endüstri ortağı projeler sunma-
yı amaçlıyor; endüstrimize yenilikçi çalışmalarla 
katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe dün-
ya lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk 
Prysmian Kablo olarak, çalışmalarımızı “Türkiye’yi 
Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuz doğrultusunda sür-
dürüyoruz” diyen ve editörümüz Ahmet Doğan’ın soru-
larını yanıtlayan Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia 
Farisè şu bilgileri verdi: “Şirketimizin merkezi ve fab-
rikamız 1964 yılından bu yana, Bursa Mudanya’da bu-
lunuyor. Fabrikamız, Prysmian Group bünyesinde aynı 
anda enerji, haberleşme ve fiber optik kabloları üretimi 
yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkıyor. Bugün, 
Mudanya fabrikamızda 22.000 farklı kablo üretimi ya-
pabiliyoruz ve ürün yelpazemizde 220 kV’a kadar enerji 
kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme 
kabloları, fiber optik kablolar, endüstriyel uygulamalar-
da kullanılan özel kablolar bulunuyor. Ayrıca “Anahtar 
Teslimi” projeler yaparak tüm müşterilerimize yenilikçi 
hizmet ve çözümler sunmaya devam ediyoruz. Son yıl-
larda İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Boğazı Denizaltı Kab-
lo Bağlantı Projesi, Marmaray, Ilgaz ve Avrasya Tüneli 
gibi Türkiye’nin dev projelerinde kablolarımızla tercih 

edildik; gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türk kablo sek-
törüne öncülük ediyoruz. Türk Prysmian Kablo sadece 
Türkiye’de değil, aynı zamanda dünya çapında 40’tan 
fazla ülkede imzasını taşıyan projelerle de öne çıkıyor. 
2019 yılı ciromuzun %35’ini ihracat işlemleri oluşturuyor. 
Bugün inovasyon, teknoloji, kalite, müşteri memnuniyeti 
gibi konulardaki liderliğimizi Türkiye’de olduğu kadar, 
uluslararası pazarlarda da sürdürüyoruz.” 

Prysmian Kablo müşterilerine hangi katma değerleri 
sağlıyor?

Türk Prysmian Kablo olarak kurulduğumuz ilk günden 
bu yana kendimizi geliştirirken sektörümüzü de geliştiri-
yoruz. Çünkü biz bir kablo firmasından çok daha fazlası-
yız. Sektörün öncü firması olarak, grubumuzun ve tecrü-
beli ekibimizin katkılarıyla, sürdürülebilirlik bakış açımız 
doğrultusunda her daim farklı ürünlere ve yeniliklere 
imza atıyoruz; tecrübemizi, bilgimizi sektörümüze akta-
rıyoruz. Bu kapsamda en çok dikkat çeken çalışmamız, 
2012 yılında başlattığımız, sektörümüzün ilk ve bugüne 
kadarki en büyük eğitim ve bilinçlendirme kampanyası 
olarak nitelendirilebilecek “Dikkat! Her Kablo Aynı De-
ğildir…” girişimi oldu. Farklı şehirlerde düzenlediğimiz 
seminerlerle, 4.000’den fazla kişiyle bir araya geldik ve 
bu girişimi ve bu girişimle hedeflediklerimizi anlattık. 
Aynı bakış açısıyla, Temmuz 2017’de kablolar için kanu-
nen zorunlu olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) 
konusunda yine özel çalışmalara imza attık; sektör pay-
daşlarımızı bu konuda bilgilendirmeyi bir görev bildik. 
2019 yılında sektöre kazandırdığımız ilklere, sürdürüle-
bilirlik çalışmalarımızın bir adımı olan CableApp ile bir 
yenisini daha ekledik. 2015 yılında Türk kablo sektörüne 
sunduğumuz, dijital dönüşüm yolculuğumuzun başlan-
gıcı sayılabilen Online Kablo Eğitimi ile de bugüne dek 
2000’i aşkın kişiye ulaştık. Türk Prysmian Kablo olarak, 
sektörde bir ilk olan ve ücretsiz olarak sunduğumuz eği-
tim ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.
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Prysmian Kablo hangi özelliklerinden ötürü tercih edi-
liyor?

Türk Prysmian Kablo, 56 yıllık tecrübesi, dünya lideri bir 
grubun parçası olmasının da etkisiyle dünya çapında 
sahip olduğu gücü, teknik bilgi seviyesi, üretim kapa-
sitesi, sürdürülebilir üretim çalışmaları gibi nitelikleri ve 
fabrikasında 5 bin metrekare alan üzerine kurulu 6 ayrı 
bölümden oluşan ve Prysmian Group içerisindeki 25 Ar-
Ge Merkezi arasında yer alan Ar-Ge Merkezi ile sektö-
ründe farklılaşan bir marka. Aynı zamanda fabrikamız, 
Prysmian Group bünyesinde aynı anda enerji, haberleş-
me ve fiber optik kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten 
biri olarak öne çıkıyor. 

Türkiye pazarını nasıl görüyorsunuz, hedefleriniz ve ya-
tırımlarınız nelerdir?

Ülkemizin coğrafi konumu gereği özellikle Avrupa, Af-
rika ve Ortadoğu ülkelerine yakınlığını da düşündüğü-
müzde, Türk kablo sektörünün bölgede ne kadar önemli 
bir konumda olduğu ortada. Bugün, sektörümüzün yıllık 
kablo ihracat rakamı 2 milyar dolar civarında ve üretilen 
kabloların yaklaşık %40’lık bir kısmı ihraç ediliyor. 2019 
yılını 1.462.576.746 TL ciro ile kapadık ve verdiğimiz söz-
leri bu yıl da tutmaya kararlıyız.

İnovasyon ve Gelişime Öncülük Ediyoruz

Ülkemizdeki kablo üreticilerinin eriştiği teknoloji, dün-
yadaki diğer üreticilerle yarışabilecek ve hatta birçok 
gelişmiş ülkeden daha ileri seviyede. Türk Prysmian 
Kablo olarak bir yandan ürettiğimiz kablo ve çözümlerle 
kablo sektöründe inovasyon ve gelişime öncülük ediyor; 
bir yandan da çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemler 
üzerinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebi-
lirlik bakış açımız doğrultusunda, endüstriyel kablolar 
ürün yelpazemiz içerisinde yer alan yenilenebilir enerji 
ürünleri üzerinde özellikle duruyoruz.

Kablo Miktarımız 40 Milyon Metreyi Buldu

Hepimizin bildiği ve yakından takip ettiği üzere, 
yenilenebilir enerji her geçen gün daha fazla 
önem kazanıyor. Bugüne dek güneş enerjisi 
projeleri için tedarik ettiğimiz kablo miktarı 
yaklaşık 40 milyon metreyi buldu. Yani dünyanın 
çevresini bir tur dönecek uzunlukta kablo tedarik 
ettik. Bu da yaklaşık 7 milyon hanenin 1 aylık 
elektrik ihtiyacı demek. Giderek yükselen trend 
rüzgar enerjisinde de öncü tedarikçilerdeniz. Bu 
alanda, bugüne dek ülkemizin önemli projeleri 
için tedarik ettiğimiz kablo miktarı 4,5 milyon 
hanenin 1 aylık elektrik ihtiyacını karşılıyor. 
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Yatırımdan Ödün Vermeyen Senso Kozmetik, 
Ürün Kalitesiyle Sektörde Oyun Kuruyor

Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem 
Yorgun, uzun yıllara dayanan deneyimleriyle ha-
reket ettiklerini belirtiyor. Yatırım odaklı düşün-
düklerini ve her geçen büyüdüklerini ifade eden 
Yorgun, “Senso Kozmetik olarak müşterilerimize 
en kaliteliyi, en uygun fiyata sunuyoruz” diyor.

Senso Kozmetik, kolonya üreticisi olarak 1970 yılında 
İstanbul’da açıldı. 1992 yılında limon kolonyasına ilave 
olarak kakao yağı, ütüsu, aseton gibi farklı ürün çeşit-
leriyle kozmetik pazarına da girdi. İlerleyen yıllarda Ça-
vuşbaşı’ndaki ikinci fabrikasına geçti. Sorularımızı ya-
nıtlayan Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem 
Yorgun, “2015 yılında Düzce’nin Taşköprü Köyü’nde 
yer alan 8 bin metre karelik yeni fabrikamıza taşınarak 
Türkiye’nin en yüksek tonajlı kolonya fabrikasını kur-

duk. Marmara, Marmados ve Kutup Yıldızı markaları 
ile kolonya üretimimize devam ettik. Geniş üretim kapa-
sitesiyle hem kendi markalarımızı hem de fason üreti-
mimizle Türkiye’de önde gelen kuruluşlardan bir olarak 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2017 yılında bünyemize yeni bir marka daha ekledik. Er-
kek kişisel bakım ürünleri ve tıraş sonrası losyonlarına 
çeşitlilik getirerek Marmara Barber markası ile üretim 
hacmimizi büyüttük” dedi. 

MARMARA BARBER

Marka ve ürün gruplarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Marmara, Marmados ve Kutup Yıldızı markalarında ko-
lonya üretimi yapıyoruz. Bunun yanı sıra Marmara Bar-
ber markası altında da erkek bakım ürünleri üretimimiz 
yer alıyor. Marmara Barber ürün yelpazesi ise; kolonya, 
parfüm, after shave, tıraş jeli, sakal yağı, saç şekillen-
diricileri, tarak, tıraş fırçası ve profesyonel kullanım için 
berber aksesuarları seçeneklerinden oluşuyor.

MARMARA LİMON KOLONYA’YI İHRAÇ ET-
MEYE BAŞLADIK

Nerelere, hangi ülkelere çalışıyorsunuz? Türkiye’de kaç 
noktada varsınız?

Sokak grafiti sanatından ilham alarak yarattığımız, koz-
metik sektörüne yeni bir trend getiren Marmara Barber, 
erkek bakımında global bir marka oldu. Üç yıl içerisinde 
dünyanın birçok yerinde kozmetik fuarlarına katılarak 
ürünlerimizi tanıttık.  52 ülkeye ihracat ettiğimiz Marma-
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ra Barber, özellikle Amerika’da çok ilgi görüyor. Corona 
virüsü salgınından ötürü klasik ürünümüz Marmara Ko-
lonya için de yurt dışından yoğun talep aldık. Şu anda 
Marmara Barber’ın yanı sıra Marmara Limon Kolon-
ya’yı da birçok ülkeye ihraç etmeye başladık. Ürünleri-
miz, Türkiye genelinde seçkin eczanelerde, erkek ber-
berlerinde, marketlerde, zincir kozmetik mağazalarında 
ve online satış portallarında satışa sunuluyor.

2020 YIL SONUNDA FABRİKAMIZI 
BÜYÜTECEĞİZ

Senso Kozmetik’in hedefleri, yatırımları ve stratejilerin-
den bahseder misiniz?

Hedeflerimiz çok büyük. Marmara Limon Kolonyası’nı 
ve Marmara Barber markasını tüm dünyada bilhassa 
Türkiye’de en çok bilinen ve tercih edilen markası yap-
mak istiyoruz. 

2020 yılının sonuna kadar fabrikamızı büyütmeyi ve 
otomasyonu artırmayı planladık. Böylece hazırlığını ta-
mamladığımız yeni projeleri de üretip, piyasaya sürmeyi 
hedefliyoruz. 

50 YILDIR AYNI KALİTEYLE, UYGUN FİYATA, 
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

Rakiplerinizden sizleri ayıran farklılıklar nelerdir? Müş-
teriler neden Senso Kozmetik’i tercih etmeliler?

Marmara Limon Kolonyası, 50 yıllık bir marka olup tü-
keticisine her zaman en yüksek kalitede güvenilir ve 
uygun fiyatlarıyla ulaşılabilir bir marka oldu. Yıllardır 
değişmeyen ürün kalite standımız, uygun fiyat politika-
mız ve yenilikçi bakış açımızla üretimini yaptığımız her 
ürünü tercih edebilirler.

MARMARA BARBER İLE BERBERLERE 
ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETTİK 

Özellikle Marmara Barber markanız ile ilgili de sormak 
isterim. Marmara Barber’ı okuyucularımıza tanıtır mı-
sınız, ürünün özellikleri nelerdir? 

Marmara Barber, 2017 yılında önce üç çeşit tıraş los-
yonu ile piyasaya çıktı. Ürün kokusu ve berberlere özel 
olmasından dolayı farklılık yaratarak, sektörde berber 
kolonyası ile öncü oldu. İlk yılında kolonya çeşitliğini 
artırıp, piyasada sağlam temeller attık. İkinci yılımızda 
kolonya dışında berberlerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler 
ekleyip ürün gamımızı genişlettik.  Diğer markalardan 
ayıran özelliğimiz bence farklı olmak. Çünkü yenilikçi, 
sıradanlıktan uzak tasarımlarımız ve ürün gamımız var. 
Şu anda kendi konseptimiz olan sokak sanatı grafiti ile 
kozmetiği birleştirerek sektörde farklı bir duruşa sahibiz.

KOZMETİKTE ERKEKLER İÇİN ÜRÜN 
EKSİKLİĞİ VARDI

Piyasaya bu ürün, hangi yenilikleri getirdi?

Özellikle erkek kuaför ağına hitap etmek üzere bir 
proje geliştirdik. Çünkü kozmetik pazarında kadın-
lar için yüzlerce marka ve ürün olmasına rağmen 
erkekler için eksiklik olduğunu düşünüyorduk. So-
kak grafiti sanatından ilham alarak yarattığımız, 
kozmetik sektörüne yeni bir trend getiren marka-
mız, erkek bakımında global bir marka oldu. Üç 
yıl içerisinde dünyanın birçok yerinde kozmetik 
fuarlarına katılarak ürünlerimizi tanıttık.  Dünya 
markası olma yolunda emin adımlarla yola devam 
eden markamız Türkiye pazarına da hızlı bir giriş 
yaptı. Markalarımıza internetten ve e-ticaret site-
lerinden de rahatlıkla ulaşılabilir. 
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Daha Hızlı Taşıma Gerçekleştiren SGS TransitNet, 
Maliyetlerde Avantaj Sunuyor

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, “AB 
ve Türkiye transit rejimlerinde T1/T2 ve TR be-
yanlarınızı, TIR ön bildirim beyanlarınızı ve ENS 
beyanlarınızı sunmanızı sağlayan güvenli, çok 
lisanlı ve web tabanlı bir uygulamadır. Şu anda 
500’den fazla firma bizim müşterimiz, sistemimizi 
kullanıyorlar ve 19 ülkede bizzat SGS TransitNet 
olarak kendi teminatlarımızla varız. Bu sayede 
müşterilerimiz hem daha hızlı taşıma gerçekleşti-
riyorlar hem de maliyetlerde ciddi avantajlar elde 
ediyorlar” dedi.

SGS TransitNet, 19 ayrı ülkede kendi teminatını kulla-
nan ve alanında bu şekilde kapsamlı hizmet sunan ilk ve 
tek kuruluş. SGS TransitNet, ulusal ve uluslararası tüm 
taşımalar için teminat veriyor. 

HIZ, ULAŞILABİLİRLİK, İZLENİLEBİLİRLİK, 
TASARRUF, KOLAYLIK VE GÜVEN

SGS’yi rakiplerinden hangi özellikleri ayırıyor, tercih 
edilmenizdeki nedenler nelerdir, müşterilerinize hangi 
katma değerleri sunuyorsunuz?

Gerek operasyonel ve pa-
zarlama faaliyetleri gerekse 
oluşturulan beyanların takibi 
için ayrı ayrı hizmet veren pro-
fesyonel bir ekibimiz var. SGS 
TransitNet olarak, hem yurt 
içinde hem de yurt dışındaki 
ofislerde personellerimizle sü-
rekliliği sağlama çabasında-
yız. Belirli bir tecrübeye sahip 
ekip, hizmet kalitesini artıran 
en önemli etkenlerden biridir. 
Bu sayede sistemimizi kulla-
nan taşımacı firmalar bilgili ve 
tecrübeli bir ekibin desteğini 
daima yanlarında hissetmekte 
ve bunun güveni ile taşıma-
larını gerçekleştirmektedirler. 
Hizmet kalitemizde dikkat et-
miş olduğumuz unsurlardan 
bir diğeri ise, kolay ulaşılabi-
lirliktir. Daha hızlı veri girişi 
sağlayan yeni arayüz; mevcut 
veriyi Excel’den sisteme yük-
leyebilme imkanı sağlamakta-
dır. Bu arayüz aynı zamanda 
sisteme birden çok kullanıcı 

tanımlayabilme ve birden fazla gümrükte aynı anda be-
yan sunabilme imkanı da vermektedir. Bunun yanı sıra, 
sisteme kabul için taşımacıdan banka teminat mektubu, 
senet gibi maliyet oluşturacak belgelerin istenmeme-
siyle ve taşınan ürünün vergilerinin tamamıyla teminat 
altına alınması sayesinde gümrüğe ilave teminat veril-
mesi veya gümrük eskortu/kolcu gibi yan hizmetlerden 
kurtulma imkanları sağlaması ile sunmuş olduğumuz 
mali faydalarla da fark yaratmaktayız. Ayrıca taşıma-
cı firmalara yurt dışında spedisyona ihtiyaç duymadan 
doğrudan kendi ofislerinden beyan sunma imkanı da 
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sağlamaktayız. SGS TransitNet’in kurumsal kimliği için 
en uygun kavramlar ise hız, ulaşılabilirlik, izlenilebilirlik, 
tasarruf, kolaylık ve güvendir.

SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK YENİ PRO-
JELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Hedef ve yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

İlk günden bu yana amacımız; ülkemiz uluslararası taşı-
macılık sektörüne katma değer yaratmak, daha rekabet-
çi hale gelmelerine imkan verecek hizmet sunmaktı.  Bu 
hedefimiz doğrultusunda amacımız; şu an hizmet ver-
mekte olduğumuz AB ülke sayısını daha da artırmak ve 
hemen heryerde olabilmek. Geçtiğimiz Ağustos ayından 
bu yana ise uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet 
gösteren sürücülerimiz için vize hizmeti vermeye başla-
dık. Uygun maliyet ve kaliteli hizmet anlayışımızla gün-
den güne hacmimiz artmakta. Önümüzdeki günlerde 
geliştirilecek arayüzümüz sayesinde firmalar tüm bilgi-
leri ve dokümanları transitnet sistemi üzerinden giriş ya-
parak vize taleplerini bize iletecekler. Ayrıca, UETDS ile 
ilgili olarak sistemimizde gerekli entegrasyonu sağlamış 
bulunmaktayız. Taşımacılarımız ister kendileri isterse 
bizim Operasyon Ekibimiz sayesinde bu veri girişlerini 
rahatlıkla yapabilecekler. Diğer yandan, yine sektörü-
müze katkı sağlayacak yeni projeler ve hizmet çeşitleri 
üzerinde de çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Çok 
yakında bunlar ile ilgili bilgileri de paylaşacağız. 

Pandemi süreci işlerinizi nasıl etkiledi, değerlendirir 
misiniz?

Salgın sebebiyle özellikle sürücülerimizin yurt dışından 
gelişlerinde veya AB girişlerinde uygulanan 14 günlük 
karantina süresi seferlerin azalmasına yol açtı. Diğer 

yandan, bazı malların ithalatı ve ihracatı durdu veya 
kısıtlandı. Doğal olarak da bu taşımacılarımızın sefer 
sayılarının azalmasına veya durma noktasına yol açtı. 
Sonuç olarak da taşıma sayılarının düşmesi ile bizim 
de hizmet hacmimizde doğal bir düşüşe yol açtı. Diğer 
yandan, özellikle uluslararası taşımacılık sektörü ve sü-
rücüler için sınır kapılarında geliştirilen önlemler ve yeni 
uygulamalar ile birlikte, bir kısım malların girişlerine de 
getirilen kısıtlamaların kalkması ile birlikte yavaş yavaş 
toparlandık. Şu an işlerimiz düzene girdi, beyan sayıları-
mızda artış başladı. Bundan sonraki süreç de umuyoruz 
ki daha iyiye gidecek. 

SGS TRANSİTNET TÜRKİYE’DE 
KURULDU VE TESCİL EDİLDİ

SGS TransitNet ilk günden bu yana lojistik sektö-
rüne destek vermek adına hizmet etmekte ve sü-
rekli yeni oluşumlar, yeni ülkeler ve projeler üze-
rinde çalışmaktadır. İlk günden bu yana vermekte 
olduğumuz hizmet taşımacılarımız tarafından da 
görülmekte ve takdir edilmektedir. Ancak, özellikle 
bazı rakip kuruluşlar tarafından pazarlama unsuru 
olarak kullanılan bir konudaki rahatsızlığımızı da 
dile getirmeden edemeyeceğim. Şirketimizin Türk 
olmadığı, yabancı sermayeli şirket olduğu şeklinde 
ifadeler kullanılıyor. Aslında rekabet hukuku açı-
sından bu bir çeşit “karalama” olarak kabul edile-
bilir. Umuyorum yakın zamanda sadece hizmetleri 
ve sundukları imkanlar ile pazarlama stratejilerini 
daha da geliştirebilirler. Evet, SGS TransitNet İs-
viçre merkezli bir şirket ancak Türkiye’de kurulmuş 
ve tescil edilmiştir. Bugün 60 personel ve ailelerini 
de hesaba katarsak yaklaşık 240 kişiye istihdam ve 
fayda sağlamaktadır. Türk lojistik sektörüne sağla-
dığımız katkıları bunların dışında tutuyorum. Kaldı 
ki, artık global bir dünyada yaşıyoruz. Yabancı yatı-
rımcılar için yapılan çalışmalar ortada. Günümüzde 
bu tür söylemlerin kimseye bir faydası olmayacak-
tır. Sonuç olarak, biz vermekte olduğumuz kaliteli 
ve kullanıcı dostu hizmetimizi vermeye her şeye 
rağmen devam edeceğiz. Bundan da büyük mem-
nuniyet duymaktayız. 
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Pandemide Altyapısını Yenileyen Tchibo, 
Yenilikçi Ürünleriyle Kaliteden Ödün Vermiyor

Tchibo Türkiye İnsan Kaynakları Departman Yö-
neticisi Elçin Sezgin, “Tchibo olarak kahve odaklı 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Do-
layısı ile pandemi bizim için ara verme değil, daha 
fazla çalışma ve yenilikçi fikir ve projelerle müşte-
rilerimizin beklentilerine en iyi şekilde yanıt verme 
dönemi.  İnternet mağazamızın altyapısını sürekli 
güncelliyor, müşterilerimizin karşısına sürpriz ve 
yeniliklerle çıkmaya ve sürekli değişen tema ürün-
lerimizle değişen talep ve ihtiyaçları karşılamaya 
devam ediyoruz” dedi.

Tchibo’nın hikayesi 1949 yılında Almanya’da evlere pos-
ta ile kahve gönderme fikriyle başlıyor. Türkiye’deki yol-
culuğu ise bu yıl 15. yılını doldurdu. Tchibo Türkiye İnsan 
Kaynakları Departman Yöneticisi Elçin Sezgin, “Hayatı 
kolaylaştıran, sürekli değişen gıda dışı ürünlerimiz, her 
damak zevkine uygun farklı kategorilerdeki kahveleri-
miz ve lezzetli atıştırmalıklarımızla özgün bir iş modeline 
sahibiz. Tüketicilerimizin karşısına sürekli yenilikler ve 
sürprizlerle çıkarak, kahve sevgisinin ülkemizde de daha 
çok yaygınlaşması için yenilikçi projeler geliştiriyoruz” 
ifadesini kullandı.

7/24 TÜM TÜRKİYE’YE HİZMET VERİYORUZ

Pandemi sürecinde işlerinizde ve çalışma şeklinizde ne 
gibi değişimler oldu, aldığınız önlemleri anlatır mısınız? 

Mağazalarımızın yanı sıra internet mağazamız ile 7/24 
tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz kendi 
satış kanallarımız dışında marketlerden de kahvelerimize 
ulaşabiliyor. Pandemi ile perakende markaları gibi bizler 
de mağazalardaki hizmetimize ara vermek durumunda 
kaldık. Bu dönemde internet mağazamız ve marketler-
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deki kahve satışımızla müşterilerimize ulaşmaya devam 
ettik. Pandemide elbette önceliğimiz, çalışma arkadaş-
larımızın ve ailelerimizin sağlığı oldu. O yüzden merkez 
ofisimiz olarak evlerden çalışmaya devam ettik. Online 
toplantılar ve online eğitimler zaten iş süreçlerimizin bir 
parçasıydı, sadece yoğunluğu değişti. Çalışanlarımıza 
sunduğumuz şirket içi eğitimlerimizi ve online etkinlik-
lerimizi de kesintisiz devam ettirdik. 

KURUM İÇİ EĞİTİMLERİMİZİN TEMEL 
AMACI ÇALIŞANLARIMIZIN MUTLULUĞU

Bu süreci çalışanlarınızın motivasyonunu sağlamak açı-
sından nasıl yönettiniz? 

Biz Tchibo olarak çalışanımıza önem veren ve merke-
zinde çalışanımızın motivasyonunu, eğitimini ve geli-
şimini destekleyen bir şirketiz. Bu süreçte ise çalışanı-
mızın sağlığı önceliğimiz oldu. Mağazalarımızın kapalı 
olduğu, merkez ofisimizin evden çalıştığı dönemlerde 
çalışanlarımızın sağlığı kadar motivasyonları da bizim 
için önemliydi. Bu anlamda tüm çalışanlarımıza sundu-
ğumuz şirket içi eğitimlerimiz de bu dönemde bizim için 
daha önemli hale geldi. Çalışanlarımıza teknik ve kişisel 
gelişimle ilgili sunduğumuz kurum içi eğitim imkânlarını 
daha iyi değerlendirmeye odaklandık. Eğitimlerin yanı 
sıra düzenlediğimiz online aktivitelerimizle de çalışan-
larımıza destek olmaya ve bu dönemi sağlıklı ve güvenli 
bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmaya gayret göster-
dik. 

TCHİBO, YENİLİKÇİ ÖZELLİĞİYLE FARK YARATAN VE FARKLI KULVARLAR AÇAN BİR MARKA

Pandemi ve yeni normal ile birlikte şir-
ketleri nasıl bir dönem bekliyor? 

Yeni normalde günlük hayatımızda 
olduğu gibi iş dünyasında da deği-
şim kaçınılmazdır. Kendi uzmanlık 
alanımdan baktığımda, şirketlerin de-
ğişimlere hızlı adapte olabilmesinde 
İnsan Kaynakları uzmanlarına önemli 
görevler düşüyor. Çünkü mevcut İnsan 
Kaynakları anlayışı da değişim göste-
recek. Değişimlere hızlı adapte olabi-
len, çevik ve alınan kararların sürdü-
rülebilirliğine daha fazla önem veren 
şirketlerin de artacağına şahit olaca-

ğız. Değişmeyen tek şey değişimin 
kendisi olduğundan insan her zaman 
başrolde olmaya devam edecektir. Ça-
lışanlarını en büyük sermayesi olarak 
gören, onların sağlığı ve motivasyo-
nunu önceliklendiren, Z kuşağından 
X kuşağına tüm çalışanlarını dinleyen 
ve şeffaflık üzerine kurulu, güçlü bağ-
lar kuran firmalar bu süreçten daha 
da güçlenerek çıkacaktır. Ancak diji-
tal işgücü dediğimiz teknoloji de artık 
kaçınılmaz olarak hayatımızdaki yerini 
artıracaktır. Neredeyse tüm şirketler 
uzun vadede stratejik düşünerek tek-
nolojiye ve dijitalleşmeye yapacakları 

yatırımları öne çekecek ve hızlandıra-
caklardır. Operasyonel ve rutin işlerin 
ileri teknoloji ile yürütülmesi, karmaşık 
süreçlerin basitleştirilerek sadeleştiril-
mesi gibi uygulamalar da çarpıcı bir 
ivme kazanabilir. Tchibo olarak sektör-
de yenilikçi özelliğimizle fark yaratan 
ve farklı kulvarlar açan bir markayız. 
Bu vizyonumuz doğrultusunda dijital-
leşmeye yatırımlarımızı uzun zaman 
önce artırmıştık. Aynı hedefle, yeni-
liğe, fonksiyonelliğe ve iyi fikre olan 
ilgiyi artırma stratejimizi uygulamaya 
devam edeceğiz. 



44

Bastugan: Axell  Studio, Back Streets İle 
Yerli Oyun Sektörüne Damga Vuracak

Axell Studio CTO’su Furkan Bastugan “Axell Studio ola-
rak 7 yıllık oyun geliştirme tecrübemiz ve Google Pre-
mier Partner gücünü arkamıza alarak, sağlam adımlarla 
ilerlemeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman ulaşılamaz 
konumda olmayacağız. Dokunabildiğimiz tüm yetenek-
lere destek sağlayacağız” dedi.

Axell Studio, Furkan Bastugan ve Onur Eyikul tarafın-
dan 2019 sonunda mobil ve bilgisayar oyunları üretmek 

amacıyla kuruldu. 2020 ilk çeyreğinde Destex Digital ve 
Rasyonel Global’den toplamda 400 Bin Dolar yatırım 
alarak büyüme katetti.

EKİP RUHU, OYUN GELİŞTİRME TUTKUSU 
VE SADAKAT

Genel olarak yaptığınız işleri anlatır mısınız, çalışma-
larınızda olmazsa olmaz çalışma kurallarınız nelerdir? 
Farklılıklarınızı nasıl ortaya koyuyorsunuz? Tercih edil-
menizdeki nedenler nelerdir?

Axell Studio olarak farklı platformlar için oyun üretme-
nin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimiz de oluyor. 
Bu projelerimizi yakın zamanda duyurucağız. Axell 
Team ekibimizde olmazsa olmaz dediğimiz kriterlerimiz 
ekip ruhu, oyun geliştirme tutkusu ve sadakat. Sektörün 
genel eğilimini göz önünde bulundurarak ve kullanıcı is-
teklerini değerlendirerek, projelerimizi bu şekilde plan-
lıyoruz. “Back Streets” projemiz tercih edilmemizdeki 
nedenlerden biri olacaktır.

ÜLKE OLARAK OYUN SEKTÖRÜNDE BÜYÜK 
İŞLERE İMZA ATIYORUZ 

 Türkiye yerli oyun sektörünü nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Yerli oyun sektörümüzün oyun sektörü pastasın-
dan daha fazla pay alması neye bağlıdır?

Türkiye’de oyun sektörü henüz gelişme aşamasında 
olmasına rağmen büyük işlere imza atılıyor. Hali hazır-
da bu konuda dünyada 18. sırada olan ülkemiz, hızlı bir 
şekilde oyun sekötüründe büyüme gösteriyor. Ancak bu 
büyümenin kontrollü ve daha emin adımlarla olması bizi 
listede daha yukarılara taşıyacaktır.

YETERLİ DESTEĞİ ALAMIYORUZ

Yerli oyun sektörümüzün sorunları nelerdir, bu sorunlar 
sizce nasıl aşılabilir?
Sorunlarımızın aslında en büyüğü iç piyasada bu tür gi-
rişimlerin yeterli desteği alamamaları. Konu hakkında 
bilir kişi sayısı az olduğu için kişisel çabalarla birtakım 
başarılar söz konusu oluyor. 

BACK STREETS

İlk oyununuz olan Back Streets hakkında bilgi verir 
misiniz?
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Back Streets; gerçek zamanlı, rekabetçi koşu oyunu. 3 
Kişinin gerçek zamanlı olarak mücadele edeceği harita-
da, oyuncuların yapay zeka düşmanlarında üstesinden 
gelmesi gerekecek. Birbirinden  farklı özel güçleri olan 
6 karakterin yer alacağı projede, oyuncular koşunun ga-
libi olmak için ellerinden geleni yapacaklar. Back Stre-
ets’te yer alacak sezonlar ile farklı içerikler ve yenilikler 
oyuncularla buluşacak.

Hedefleriniz ve yatırımlarınız hakkında bilgi verir misi-
niz?

Axell Studio olarak yerel ve global sektörde adından söz 
ettiren, her zaman kendine özgü olan, yenilikçi projeler 
ile kullanıcımızın karşında olmak istiyoruz.

AXELL STUDIO OLARAK 7 YILLIK OYUN 
GELIŞTİRME TECRÜBEMİZ VAR

Axell Studio olarak 7 yıllık oyun geliştirme tecrübe-
miz ve Google Premier Partner gücünü arkamıza 
alarak, sağlam adımlarla ilerlemeye devam ede-
ceğiz. Hiçbir zaman ulaşılamaz konumda olmaya-
cağız. Dokunabildiğimiz tüm yeteneklere destek 
sağlayacağız. 
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Softtech, Programlarıyla 
Gençlerin ve KOBİ’lerin Yanında

Softtech İK Direktörü Gözde Turan, “Çalışma ar-
kadaşlarımıza, bir çalışan gibi değil bir girişimci 
gözüyle bakıyoruz. Kurum içi girişimciliği destek-
liyor, eğitim, teknik bilgi ve maddi açıdan bu yolda 
ilerleyen arkadaşlarımızın yanlarında oluyoruz. 
Bu doğrultuda geliştirdiğimiz teşvik ve sertifikas-
yon programlarımız var. Her seviyedeki çalışma 
arkadaşlarımıza açık olan bu programlarla kendi-
lerini beslemek ve geliştirmek istedikleri 
alanlara odaklanabiliyor” dedi.

İş Bankası’nın teknoloji iştiraki, Türkiye ve 
Kıbrıs’ta bin dört yüzden fazla çalışanıyla Tür-
kiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri 
olan Softtech, San Francisco’da (Maxitech) ve 
Şanghay’da (Softtech China) yer alan iştirak-
leri ile dünyadaki teknoloji trendlerini yerinde 
takip ederek, bankacılık ve finans sektöründeki 
tecrübelerini, farklı alanlarda faaliyet gösteren 
iş ortaklarını dijitalleştirerek müşteri odaklı çö-
zümler geliştiriyor. Almanya’daki fintech iştira-
ki (Maxi Digital) ile de Avrupa pazarındaki fi-
nans teknolojileri üzerine çalışıyor ve bu pazara 

teknoloji ihraç ediyor. 

GELİŞİM HİÇ BİTMEYEN BİR YOLCULUK

Softtech Akademi olarak gerçekleştirdiğiniz çalışmaları 
okuyucularımıza anlatır mısınız?

Softtech Akademi’yi 2016 yılında kuruduk. “Gelişim Hiç 
Bitmeyen Bir Yolculuk” mottosuna inanan, yenilikçi ve 
modern gelişim yöntemlerini çalışanlarla hızlı şekilde 
buluşturmak için çabalayan Softtech Akademi’yi, çalı-
şan bağlılığı ve Softtech markasının önemli bir oyun ku-
rucusu haline getiriyor. Aynı zamanda şirketin evrilmek 
istediği noktaya ulaşmasında dönüşümün sistematik 
yönetilmesini sağlayan önemli bir araç olarak öne çıkı-
yor.   Softtechliler; şirketimizin vizyonu, stratejileri, de-
ğerleri ve yetkinlikleri ile zenginleştirilmiş hem uzman-
lık dallarında hem de kendilerini geliştirmek istedikleri 
teknolojiler konusunda kendi öğrenme stillerine uygun 
araçlarla öğrenme fırsatı yakalayabiliyorlar. Bunun yanı 
sıra hem iş hayatında hem de özel hayatlarında kendi-
lerine katkı sağlayacak kişisel gelişim ve liderlik eğitim-
lerine, tasarım odaklı düşünme gibi inovasyonu destek-
leyen programlara katılabiliyorlar. Çalışanlarımızın işiyle 
bağlantılı gelişimi ve kişisel gelişimleri yanında akade-
mik gelişimini maddi-manevi olarak destekliyor, zor za-
manlarda çalışanlarımız ve aileleri için psikolojik destek 
sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz.

SOFTTECH AKADEMİ ÜNİVERSİTE VE 
BİRÇOK KURUMLA İŞ BİRLİĞİ YAPTI

En önemli ve en büyük misyonu, Türkiye’ye, sektöre 
ve gençlere katkı sağlamak olan Softtech Akademi’yle 
bu doğrultuda; Teknoloji Akademisi, Gelişim Akade-
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misi, Liderlik Akademisi, Aile 
Akademisi, Akademi Ekstra, 
İnovasyon Kuluçka programı, 
Yetenek Kuşağı, Tersine men-
torluk gibi uygulamalar hayata 
geçirdik. Üniversite ve birçok 
kurum ile iş birliği yaptık.  Tek-
noloji Akademisi uygulama-
mızda çalışanlarımızın, Soft-
tech’in inovatif bakış açısına 
katkı sunmak üzere teknoloji, 
ürün, süreç, analiz, tasarım, 
müşteri başlıklarında gelişi-
mi destekledik, desteklemeye 
de devam ediyoruz. Gelişim 
Akademisi’yle, çalışma arka-
daşlarımızın beceri ve yetkinlik 
alanları ile ilgili gelişimlerine katkı sağlayarak kendi iç 
potansiyellerini keşfetmeleri ve güçlü yanlarına odak-
lanmalarını teşvik ediyoruz. Bu uygulama kapsamında 
da “Şiddetsiz İletişim” ile ilgili eğitimler vererek work-
shoplar düzenliyoruz. Şiddetsiz İletişim, kendimizi ifade 
etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeni bir çerçe-
veye oturtmamız, ilişkilerimizde gerçek ihtiyaçları duya-
bilmemiz için bize rehberlik edecek bir yöntem olarak 
karşımıza çıkıyor. Yine Gelişim Akademisi uygulamamız 
bünyesinde “Öğrenme Yolculuğu” İksirleri hazırladık. 
Programımız, Softtech değerlerine ve öğrenme çevikli-
ği envanterinde yer alan yetkinliklere özel hazırlanan, 
içinde her öğrenme stiline göre; izleme, okuma, dinleme 
alanlarında gelişim kaynaklarının yer aldığı içeriklerden 
oluşuyor. Öğrenme İksirleri modelimizde, 15 farklı baş-
lıkta yaklaşık 60 adet workshopumız yıl sonuna kadar 
devam edecek.

LİDERLİK AKADEMİSİ

Softtech’i geleceğe taşıyacak değerlerimiz, dönüşümü 
baz alan yeni bakış açımız ve “Softtech Liderlik Mo-
deli”ni temel alarak hazırladığımız Liderlik Akademisi, 
dört modülden oluşan bir program. Programda dijital 
öğrenme içerikleri ve aktiviteleri, forum, sınıf içi eğitim-
ler ve grup koçluğu yer alıyor. Softtech olarak liderliğin 
bir rol değil bir davranış biçimi olduğuna inanıyoruz ve 
liderlik kültürünü tüm çalışma arkadaşlarımıza vermek 
istiyoruz. Programımızda da dijital bir öğrenme platfor-
mu, grup koçluğu ve atölyeler sunuyoruz.

MUTLULUK BAŞARI GETİRİR

Mutluluğun başarı getireceğine inanıyoruz ve Softte-
chlilerin mutluluğunu desteklemek amacıyla Aile Aka-
demisi başlığı ile seminerler, paylaşımlar, çocuklarla 
atölyeler gerçekleştiriyoruz. Anne-baba okulu projemiz 
ile Aile Akademisi çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Softtech olarak çalışanlarımızı her konuda teşvik ediyor 
ilerlemeleri konusunda ön ayak oluyoruz. Bu doğrultu-
da hayata geçirdiğimiz Akademi Ekstra ile akademik 

yayınlarda, uluslararası etkinliklerde yer almaları için 
teşvikler veriyoruz. Bu zamana kadar 180 kişiye teşvik 
verdik, 132 kişiye sertifika desteği sağladık. İnovasyon 
Kuluçka Programımızla, yeni mezun çalışma arkadaş-
larımızın bulundukları iş alanına ek olarak kendilerini, 
bir girişimci gibi düşünmeyi, tasarlamayı, birlikte bir iş 
fikrini sıfırdan oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu programı-
mızı şimdiye kadar 2 kez gerçekleştirdik. Yetenek Ku-
şağı kapsamında da gelecekte “Kendinizden bahseder 
misiniz?” ile başlayan insan kaynakları görüşmelerinin 
tarihe karışacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda yeni me-
zunları iş hayatına daha hızlı hazırlayabilmek adına işe 
alım süreçlerini farklılaştırıyoruz. Bu programın, gençle-
rin problem çözme, zorlu anlar karşısında karar verme 
ve en önemlisi öğrenme çevikliklerini geliştirerek onları 
işe daha hızlı adapte edeceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde bu programla ilgili ilk adımı attık ve uçtan uca 
oyunlaştırılmış bir İK modeli geliştirdik. Mars’ta koloni 
kurulmasını ve bu koloninin yönetilmesini istediğimiz 
programımıza 110 farklı üniversiteden 4 bin 154 başvuru 
aldık. Birbirinden farklı quizler, çeşitli hedefler ve dav-
ranışsal değerlendirmelerin sonunda başarılı olan 40 
kişiyi şirket bünyemizde istihdama kazandırdık. Çalışma 
arkadaşlarımızın gelişimine ve sürekli öğrenmelerine 
verdiğimiz önem doğrultusunda Softtech Akademi ve 
Dinamo Danışmanlık ile birlikte #nofilter Tersine Men-
torluk programı uyguluyoruz. Yeni neslin talep, fikir ve 
düşüncelerini üst yönetimle paylaşmayı hedeflediğimiz 
programımızda, Softtech üst yönetim ekibi ve 31 kişi bir 
araya geldi. #nofilter Tersine Mentorluk, Softtech’te hi-
yerarşiyi ortadan kaldırarak gençlerin iş hayatında fikir-
lerini özgürce paylaşmasının önünü açıyoruz. Bu sayede 
gençleri daha iyi anlayan geleceğin şirketi olma yolunda 
ilerliyoruz. 

21 ÖĞRENCİYİ SOFTTECH BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM ETTİK

Softtech, üniversite iş birlikleri ve Z kuşağına yaptığı ya-
tırımlarla da dikkat çekiyor. Hangi üniversitelerle nasıl 
ve ne şekilde çalışıyorsunuz?
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Türkiye’de bilişim teknolojileri alanında fırsat eşitliği 
sunmak için Softtech olarak üniversitelerle iş birliği ger-
çekleştiriyoruz. Bu doğrultuda Sabancı Üniversitesi ile 
Data Science Programı’nda iş birliğimiz devam ediyor. 
Şu anda 24 Softtechlinin devam ettiği program ekim 
ayında bir hackathonla sona erecek. Boğaziçi Üniversi-
tesi ile Online İngilizce Destek Programı’nı başlattık. 148 
çalışanımız başvurdu, yakın zamanda programlarına 
başlayacaklar. Bahçeşeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniver-
sitesi ve Yeditepe Üniversitesi ile yüksek lisans/doktora 
programlarında; İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile indirim 
anlaşmamız var. Anlaşmalar her yılın başında yenileni-
yor. Son olarak ülkemizdeki genç yetenekleri keşfetmek 
için 2019 yılında Eskişehir Üniversitesi ile hayata geçir-
diğimiz iş birliğini daha da kalıcı hale getirmek için bir 
adım daha attık. 2019 yılından itibaren Eskişehir Teknik 
Üniversitesi (ESTÜ)’de sertifikalı seminerler düzenle-
yerek genç yetenekleri sektöre kazandırmayı amaçlıyor-
duk. Bu iş birliği ile 1.5 yıl boyunca devam eden semi-
nerler ve eğitim programlarımız ile 250 öğrenciye ulaştık. 
Seminerleri ve eğitim programlarını başarıyla tamamla-
yan 21 öğrenciyi Softtech bünyesinde istihdam ettik. Bu 
öğrencilerimiz şu anda Softtech’in yurtiçi ve yurtdışı tüm 
uygulama gelişim süreçlerinde görev alıyorlar.

GELECEĞİN TEKNOLOJİ 
ŞİRKETLERİNİN İK VE EĞİTİM 
MODELLERİNE YÖN VERMEYİ 

İSTİYORUZ

Softtech Akademi’de, tüm çalışmalarımızla insan oda-
ğımızı koruyarak ve çalışanların görüşlerine değer 
vererek ilerlemeye gayret ediyoruz. Öncelikle çalışma 
arkadaşlarımız olmak üzere ailelerine, sektörümüzde 
çalışmaya aday üniversite öğrencilerine ve tüm eko-
sisteme katkı sağlamayı hedefliyoruz. Uyguladığımız 
model ve programlarla geleceğin teknoloji şirketleri-
nin İK ve eğitim modellerine yön vermeyi istiyoruz. Biz 
Softtech olarak geleceğe ne bırakabilirize odaklandık. 
Tüm çalışmalarımızın odağında sektörümüze ne kadar 
katkımız oldu, ülkemizin yazılım alanında yereye taşı-

yabildik bunlara odaklanıyoruz.

RÖPORTAJ
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LG VE Hyundai’den 
Elektrikli Araçlara 

Ev Rahatlığı Getirecek 
İşbirliği

Michelin, Uzun Ömürlü 
Kamyon Lastikleriyle 

X® Multi Ürün Gamını 
Genişletti

Elektrikli Otobüs 
Mercedes-Benz 

Körüklü eCitaro’nun 
AR-GE’si Türkiye’de 

Yapıldı

LG Electronics (LG) ve Hyundai Motor bugün IONIQ 
Konsept Kabini tanıttı. Her iki şirketin de tüketici rahat-
lığı ve kişisel elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığı-
nı birleştiren ortak bir çaba olan IONIQ Konsept Kabin, 
mekanik bileşenlerinin az olması nedeniyle daha fazla 
iç alana sahip olan elektrikli araçların iç mekanlarından 
maksimum düzeyde yararlanmayı amaçlıyor.

Michelin, bölgesel ve uzun yol taşımacılığı kategori-
sinde ürün gamını genişletti. X® MULTI ürün kate-
gorisinde ürün gamına eklenen X® MULTI™ HLZ ve 
X® MULTI™ HLT ile Michelin, kullanıcılara yeni bir 
ebat ve yüksek yük kapasitesi sunuyor.

Mercedes-Benz’in, elektrikli şehir otobüsü eCita-
ro’nun AR-GE faaliyetleri Mercedes-Benz Türk AR-
GE Merkezi tarafından yürütüldü. Körüklü ve Solo 
olarak farklı uzunluklarda, farklı güç seviyeleri ve 
menzil sunabilen eCitaro şehir otobüslerinin karo-
serisi, dış kaplamaları, iç donanımı, belirli elektrik 
kapsamları ve diyagnoz sistemleri Türkiye’ye ema-
net edildi.

KISA KISA
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EKRANLARIN GÜÇLÜ İSMİ: CANSU CANAN ÖZGEN

Televizyonlarımızın başarılı ismi Cansu Canan Özgen, iç 
yolculuğun ve kişinin kendini tanımasının başarıya giden 

gerçek anahtar olduğunu vurguluyor.

BJK TV’de başlayan sunuculuk kariyerine, Haber-
türk ve TV8 ekranlarında devam eden, gerek güzel-
liği gerekse başarılı sunumu ile yıldızı parlayan genç 
sunucu Cansu Canan Özgen, mühendislikten medya 
sektörüne geçişini, tecrübelerini ve son dönemde 
üzerinde daha fazla yoğunlaştığı YouTube kanalıyla 
ilgili hedeflerini bizlerle paylaştı.

Maden Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra kari-
yerinizi televizyonculukla sürdürdünüz. Ekrana olan ilginiz 
kaç yaşından beri vardı ve bu keskin dönüş nasıl mümkün 
oldu?

Televizyonculuğu başarıyla yapmamı sağlayacak yetenek-
lerim olduğunu, üniversite yıllarımda kendime yönelip ne 
yapmak istediğimle ilgilendiğimde keşfettim. Maden mü-
hendisliği bölümünde başarılı bir öğrenciydim, ama bu işi 
yapmak istemediğimi fark ettim. İnsanın iç yolculuğu başla-
dığında neyi yapmak istemediğini bilmek büyük bir avantaj 
oluyor. Neyi yapmak istemediğimi anladığımda bu yola ko-
yuldum ve güzel bir yol oldu. Hedefinizi belirleyip elinizden 
geleni yaptığınızda başarılmayacak hiçbir şey yok.

İÇ YOLCULUK ÇOK ÖNEMLİ

Neşeli üslubunuzla pek çok isim ile astrolojiden tarihe, gün-
demden siyasete uzanan geniş bir alanda programlar ger-
çekleştiriyorsunuz. Yayınlarınıza nasıl hazırlanıyorsunuz? 

Çağımızın en önemli problemlerinden biri, insanların din-
lemeyi bilmemesi ve konu hakkında bilgisi olmamasına 
rağmen konuşabilmesidir. Ben dinlemeyi, öğrenmeyi sevi-
yorum. Gerçekten öğrenmek istiyorum ve içimdeki merak 
duygusu, yayınları hazırlarken, ekstra bir efor sarf ediyor-
muşum gibi değil de, hobimi gerçekleştiriyormuşum gibi 
severek yaptığım bir aktivite haline dönüşüyor. Dolayısıyla 
bu sayede çok fazla çalışıp okuyabiliyorum. Zaten okuma 
alışkanlığı fazla olan biriyim. Haftada bir kitap bitirmeye 
özen gösteriyorum. Bu durum da bana her anlamda büyük 
avantaj sağlıyor.

YouTube KANALI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Önemli yayın kuruluşlarında görev aldıktan sonra, nihayet, 
kendi kanalınızı kurdunuz. Bize YouTube kanalınızdan ve 
kimlere hitap ettiğinizden bahseder misiniz?

YouTube kanalı benim için çok önemli. Çünkü o mecrayı bir 
üretim merkezi olarak görüyorum ve kendi özel alanım ol-
duğu için gerçek Cansu’yu yansıtabiliyorum. Yeni dönemle 
birlikte YouTube kanalıma bir takım yatırımlar da yaptım. 
Daha çok bilgi videolarının yer aldığı, kimi zaman da önemli 
röportajların yayınlanacağı bir kanal haline dönüştürece-
ğim.

Yeni medyanın gücü ve geleceği hakkında neler düşünüyor-
sunuz?

Yeni medyanın etkili bir gücü var. Artılarının yanı sıra ek-
sileri de var, ancak ben artılarına odaklanıyorum. Mesela 

RÖPORTAJ
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televizyon yavaş yavaş miadını dolduruyor. Çünkü herkesin 
içindeki gücü ve potansiyeli gösterebileceği, kendini özgürce 
ifade edebileceği bir platformu var. İçinde olduğumuz bu dö-
nemde, istisnai meslekler dışında, artık meslek grubu kalma-
dı. İşlerin profesyonelleri var ve yeni medya o profesyonelleri 
bize tanıtmada önemli bir mecra.

Genç yaşınızda başarılı ve güçlü bir kadın olmak nasıl bir 
duygu?

Ben kendimi “başarılı” diye addetmiyorum. Çünkü başarı 
bir nokta değil, bir amaca irade göstererek hizmet etmek ve 
sürekli yeni şeyler katarak ilerlemektir. Güçlü olmak ise kriz 
anını nasıl yöneteceğini bilmek ve o an sakin kalabilmektir. 
Ben de bunlara dikkat ediyor ve böyle davranıyorum. Dışarı-
dan da başarılı ve güçlü gözükmek beni mutlu etti. İnsanın iç 
dünyasında zaman zaman yaşadığı hezeyanlarla mücadele 
etmenin verdiği özgüven, parayla satın alınamayacak değer-
de.

PROGRAMCILIKTA GERÇEK CANSU OLABİLDİM

Sektörünüzde edindiğiniz misyon ve hedeflerinizle alakalı ne-
ler söylemek istersiniz?

Medya sektöründe yola çıktığım ilk andan itibaren haber spi-
keri olarak çalıştım, spor spikerliği de yaptım. 
Sektörde beni en çok içine alan şey, programcılık oldu. Çün-
kü programcılık, “mış” gibi davranmadığım, kendimi en iyi 
şekilde ifade edip gerçek Cansu olabildiğim bir platformdu. 
Gerçeklik payı olan ve insana dokunan her şey benim misyo-
num. Yaptığım işlerde gerçeklik payı olmalı ve insanlara do-
kunabilmeli; yani acılarını paylaşıp, dertlerine derman olmak 
istiyorum. Bu nedenle insana dokunan bir gündüz kuşağı 
programı sunmak hedeflerim arasında.

“TÜRKLERİN BÜYÜKLERİ”

“Türklerin Büyükleri”nden ve yazarlık kariyerinizden bahse-
debilir misiniz?

“Türklerin Büyükleri” kitabım da dahil olmak üzere röportaj 
formatında hazırladığım beş kitabım var. Yazarlık kariyeri 
beni içine aldı; ancak yayınladığım her kitabımda kendime bir 
yazar değil, röportajcı kimliğim olduğunu hatırlattım. Çünkü 
kişinin haddini bilip kendini kandırmadan yola devam edebil-
mesi çok kıymetli. Kitaplarım dışında kişisel yazılarım, dene-
melerim de var. İyi-kötü hissettiğim bütün duyguları satırlara 
dökmeyi seviyorum ve yazdıklarımı Instagram hesabımda ta-
kipçilerimle paylaşıyorum. Aldığım olumlu dönüşler beni çok 
mutlu ediyor. Şimdilerde ise psikolojik bir roman üzerine çalı-
şıyorum. Yeni romanımı şubat ayında çıkaracağımı umut edi-
yorum. Asıl bu kitabımı çıkardıktan sonra yazarlık kariyerim 
hakkındaki düşüncelerimden bahsedeceğim. Çünkü bu sefer 
çıkaracağım kitap, röportaj formatında değil. Tamamen kendi 
yarattığım karakterleri, hisleri, cümleleri satırlara döküyorum.

EN UNUTULMAZ DENEYİMİM, SOMA 
MADEN FACİASI HABERİ

En unutulmaz deneyimim, Soma maden faciası-
nın gerçekleştiği gündü. Haberi ilk aldığım an, te-
yit edilme sürecine kadar korku içinde dua ederek 
beklemiştim. Oradaki insanların neler yaşadığını az 
çok anlıyordum. Çünkü ben de Maden Mühendis-
liği okuduğum dönemde bir maden ocağında, ye-
rin metrelerce altında, 30-40 gün kadar kalmıştım. 
Maden ocağının nasıl bir yer olduğunu, kokusunu, 
hareket alanının nasıl kısıtlı olduğunu çok iyi bili-
yordum. Yayın esnasında kendimi tutup sonrasında 
saatlerce ağladığımı hatırlıyorum. Haberi, duygula-
rınızı bir kenara bırakarak objektif bir şekilde aktar-
manız gerekiyor ve o haberi objektif sunmak benim 
için çok zor olmuştu. Bu nedenle Soma haberi, en 

zor ve en unutulmaz deneyimim oldu. 
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Çarpıcı Tasarımıyla Yeni BMW 4 Serisi 
Coupé Türkiye’de

Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü ol-
duğu BMW, sportif premium coupé modeli 
Yeni BMW 4 Serisi Coupé’yi, 1.6 lt, 2.0 lt ve 
3.0 lt motor seçenekleriyle 722.800 TL’den 
TL’den başlayan fiyatlarla ülkemiz yollarına 
çıkarmaya hazırlanıyor.

Dünyanın En Güçlü Seri Üretim Üstü Açık 
Otomobili Ferrari 812 GTS Türkiye’de!
 
Ferrari 812 Superfast modelinin üstü açılabilen 
versiyonu “812 GTS” Türkiye yollarıyla buluş-
maya hazırlanıyor. 800 HP güç ve 718 Nm tork 
üreten V12 motoruyla performans standartlarını 
yeniden belirleyen Ferrari 812 GTS, sınıfının en 
kullanışlı RHT (Açılabilir Hard Top) tavanıyla 
göz alıcı tasarımını tamamlıyor. Maksimum hızı 
340 km/s’nin üzerinde olan Ferrari 812 GTS’in, 
0-100 km/s hızlanması ise 3 saniyenin altında 
gerçekleşiyor. 

En Güçlü Hyundai i20 Kendini Göstermeye 
Başladı

B segmentinin iddialı oyuncularından Hyun-
dai i20, merakla beklenen N versiyonuna 
kavuşuyor. i20 WRC ralli otomobilinden esin-
lenen otomobil, sahibine sportif bir deneyim 
sunacak. Ayrıca i20 N, “Türkiye’de üretilen 
en güçlü otomobil” unvanına da sahip ola-
cak.

Yeni Neslin Süper Spor Otomobili Maserati MC20 
Tanıtıldı!

Maserati, yeni nesil süper spor otomobili MC20’yi, et-
kileyici bir organizasyonla tanıttı. Modena’daki Viale 
Ciro Menotti Fabrikası’nda üretilen MC20; benzersiz 
tasarımı, 630 HP gücündeki Maserati yapımı yeni V6 
“Nettuno” motoru, sınıfının en iyi güç / ağırlık dengesi, 
325 km/s’nin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aero-
dinamik yapısıyla dikkatleri topluyor.  İsmi, Maserati ve 
Corse (yarış) kelimelerinden ilham alınarak oluşturulan 
MC20, hem yarış hem yol otomobili kavramlarını aynı 
potada eriterek aynı zamanda Maserati’nin yarış dün-
yasına dönüşünü de simgeliyor. 
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Anadolu Isuzu Aracı Gezici 
Kütüphane Projesi ile Okulları 
Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

TürkTraktör Üst Yönetiminde 
İki Önemli Atama

Yusen İnci Lojistik’in 
YYS Belgesi Tescillendi

Turkish Cargo, Dört Yeni 
Yapay Zeka Robotunu Tanıttı

Anadolu Isuzu, İnci Vakfı tarafından 2015 yılında haya-
ta geçirilen Gezici Kütüphane Projesi’ne, tahsis ettiği 
araçla destek vermeye devam ediyor. Araçlarından bi-
rini gezici kütüphaneye çeviren Anadolu Isuzu, vakfın 
çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma ve kitaplara 
ulaşamayan okulları kitapla buluşturma hedefine beş 
yıldır destek oluyor.

TürkTraktör Mali İşler Direktörü olarak görev yapan 
Federico Pamfili  ‘Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı’ görevine getirildi. Şirkette Mali İşlerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli ise 
yenilenen organizasyon yapısı kapsamında şirketin 
‘Ticari Genel Müdür Yardımcısı’ olarak atandı.

İnci Holding ve Japon firması Yusen Lojistik iştiraki 
Yusen İnci Lojistik, Ticaret Bakanlığı tarafından Yet-
kilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YSS) belgesini almaya 
hak kazandı. Yusen İnci Lojistik Genel Müdürü Hakan 
Meriç, “YYS belgemiz ile müşterilerimize zaman tasa-
rufu ve verimlilik artışı sağlarken, bir yandan da global 
ticarette işlerini kolaylaştıracağız” dedi.

Turkish Cargo, tanıtımını yaptığı yazılım robotları “Alp-
ha, Bravo, Charlie ve Delta” ile çalışan verimliliğini ve 
çalışma hızını artırıp zamandan tasarruf sağlamayı 
planlıyor. Turkish Cargo, iş kalitesini artıracak ve ça-
lışanların katma değeri yüksek olan süreçlere odak-
lanmasını sağlayacak dört yeni yapay zeka robotunu 
tanıttı.
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MAKALE

AYDINLATMADAKİ EVRİM
Uğur Doğan - Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi

Aydınlatma kavramı insanoğlu için her zaman 
önemli olmuştur. Günümüzde aydınlatmanın 
dakikalar hatta saniyeler boyunca eksikliği bile 
hayatımızı olumsuz etkiler. Peki, elektrik olma-
dan insanlar aydınlatmayı nasıl sağlıyorlardı? 
Bu evrim nasıl gerçekleşti? 

Güneş her zaman dünyamız için ışık kaynağı olmuş-
tur. Tabii ki bu durum gün ışığının mevcut olduğu du-
rumlarda geçerlidir. Ateş bulunduktan sonra insanlar 
ateşi ısınma dışında geceleri ışık kaynağı olarak kul-

landılar. Zamanla aydınlatma için hayvansal yağlar 
kullanarak kandiller ve mumlar yapılmıştır. Daha 
sonra ise gaz yakılarak aydınlatma sağlanmaya ça-
lışıldı.

1878 yılında İngiliz bilim adamı Joseph Wilson elekt-
rik ampulünü icat etmiştir. Fakat bu ampulün ömrü 
çok kısaydı. 1879 yılına kadar Thomas Edison yakla-
şık olarak 6 binin üzerinde denemeler yaparak daha 
uzun ömürlü elektrik akımıyla aydınlık veren ampul 
icat etti. Thomas Edison tarafından 1880 yılında 
evde güvenle kullanılabilecek ampul seri üretimine 
başlamıştır.

Ampulün icadından sonra civa buharlı, floresan, 
metal halinde, sodyum buharlı lambalar üretilmiştir. 
Fakat Led(ışık yayan diyot) teknolojisinin gelişmesi 
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ile birlikte aydınlatma sek-
törü evrim geçirmiştir. Led 
üretimiyle birlikte istenilen 
ışık renginde, uzun ömürlü 
ürünler ve görsellik ile bera-
ber enerji tasarruflu sistem-
ler sunulmaya başlanmıştır. 

Günümüzde belirli bir ye-
rin aydınlatması yapılırken 
mimari tasarım program-
ları kullanılır(DIALux, Re-
lux, AGi32 vb. programlar 
örnek gösterilebilir). Bu 
programlar yardımıyla ay-
dınlatılacak yerin aydınlık 
şiddeti(lüx) bulunabilir ve 
yeterli adette armatür be-
lirlenir. Aydınlatma siste-
mi otomasyon sistemine 
bağlanarak Işık şiddetinin 
%0-100 arasında ayarlana-
bilir. Örneğin sokak lamba-
ları akşam 19.00 ile 23.00 
arası %100 ışık şiddetinde 
çalıştırılırken 23.00-01.00 
arası %80 ışık şiddetinde 
01.00-06.00 arası %50 ışık 
şiddetinde çalıştırılabilir. Bu 
sayede enerji tasarrufu sağ-
lanabilmektedir. 

Aydınlatma başlı başına bir 
sektör olarak hizmet ver-
mektedir. Bir alanın ışık-
landırılmasının yapılacağı 
zaman, profesyonel destek 
alınarak o alanın aydınlatıl-
ması en doğru şekilde yapıl-
malıdır. Aydınlatma evrimi-
ni halen tamamlamadı ve 
gelişmeye devam etmekte-
dir. Örneğin; Günümüzde 
aydınlatma firmaları UV-C 
dezenfeksiyon armatürle-
ri üretilmeye başlandılar. 
Bu sayede yüzeylerde ve 
havada bulunan virüslerin 
%99 nu etkisiz hale getir-
diği ispatlanmıştır. Bir baş-
ka örnek vermek gerekirse 
kablosuz aydınlatma çalış-
maları ve bunun gibi birçok 
gelişme devam etmektedir.
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149 KOBİ’NİN YOL HARİTASI ÇIKARILDI

KOBİ’lerin dijital-
leşme yolculuğuna 
rehberlik etmek 

üzere faaliyet gösteren 
Dijital Dönüşüm Merke-
zi (DDM), Türk Girişim 
ve İş Dünyası Konfede-
rasyonu’nun (TÜRKON-
FED) yürütücülüğünde 
gerçekleştirdiği 18 aylık 
ilk dönem programı kap-
samında 149 KOBİ’ye 
ulaştı.

TÜRKONFED’den yapılan açıkla-
maya göre, konfederasyon tarafın-
dan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
(İSTKA) 2018 yılı “Yenilikçi ve Ya-
ratıcı Mali Destek Programı” kap-
samında kurulan Dijital Dönüşüm 
Merkezi (DDM), İstanbul Valiliği, 
TÜGİM, Boğaziçi Üniversitesi ve 
Endeavor Türkiye ortaklığı Türki-
ye İş Bankası’nın sponsorluğuyla 
KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna 
rehberlik etti.

“KOBİ’ler Gelecekle Buluşuyor: 
Dijital Dönüşüm Merkezi 
Projesi”

Verilen bilgiye göre, KOBİ’lerin di-
jitalleşme karneleriyle dönüşümleri 

için gereken kaynakları ve eksiklikle-
ri belirleyip, dijitalleşme yol haritaları 
hazırlayarak kapasitelerini artırmayı 
hedefleyen İstanbul özelindeki “KO-
Bİ’ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital 
Dönüşüm Merkezi Projesi”, Türki-
ye genelinde de büyük ilgi gördü. 
İstanbul’un yenilikçi ekosistemine 
katkı yapmayı amaçlayan DDM’ye 
Türkiye genelinde 26 ilden 509 KOBİ 
başvururken, 120 KOBİ’nin dahil 
edilmesi planlanan programın kapa-
sitesi, gelen yüksek talep doğrultu-
sunda artırıldı ve gerekli şartları sağ-
layan 149 işletme sürece dahil edildi. 
18 aylık programa katılan KOBİ’lerin 
ilerleme süreçleri ve beklentilerine 
yönelik DDM 2019 dönemi faaliyet-
leri sonuç raporu da yayımlandı. 
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Dönüşüme en yatkın sektör 
bilişim teknolojileri

Verilen bilgiye göre, DDM’nin prog-
ramına katılan şirketlerin faaliyet 
gösterdiği alanlara bakıldığında, 
dijital dönüşüme en çok ilgi göste-
ren sektörlerin bilişim teknolojileri, 
elektrik ve elektronik, ticaret (satış 
ve pazarlama) ve metal sanayi oldu. 
Kültür, sanat ve tasarım, toplumsal 
ve kişisel hizmetler, çevre, spor ve 
rekreasyon, medya, iletişim ve ya-
yıncılık, adalet ve güvenlik, tarım, 
avcılık ve balıkçılık, cam, çimento 
ve toprak sektörü başvuruları, diğer 
faaliyet alanlarına göre düşük sevi-
yede kaldı. DDM programına katı-
lan KOBİ’lerin eğitim, mentorluk ve 
teknolojik destekler ile yüzde 21’lik 
bir dijitalleşme yetkinliği geliştirdiği 
tespit edildi. Bu dönüşümün kaynak-
larına bakıldığında en fazla etkinin 
yüzde 33 iyileşme oranı ile bilgisayar 
teknolojileri, yüzde 30 ile insan kay-
nakları süreci ve yüzde 29 ile satış 
pazarlama süreçlerinde gerçekleş-
tiği görüldü. Bunları sırasıyla lojis-
tik-depolama, üretim ve son olarak 
genel iş süreçleri takip etti.

KOBİ’lerin yarıya yakını dijital 
satış kanallarını kullanmıyor

Programda, dijitalleşme yetkinlik-
lerindeki artışa ve günümüzde e-ti-
caret hacmi büyümesine rağmen, 
KOBİ’lerin cirolarının önemli bir kıs-
mını geleneksel yollarla kazanmaya 
devam ettikleri belirlendi. Programa 
katılan KOBİ’lerin yüzde 45’i dijital 
satış kanallarını kullanmadığını ve 
bu nedenle bu kanallardan ciro elde 
edemediğini söyledi. Dijital satış 
kanallarını kullanan KOBİ’lerin yüz-
de 39’u cirolarının yüzde 25’ini veya 
daha azını bu kanallardan sağlarken 
yüzde 9’u cirolarının yüzde 25 ila 
50’sini, yüzde 2’si yüzde 51 ila 75’ini, 
yüzde 5’i ise yüzde 75 ve fazlasını 
dijital satış kanallarından elde eti-
ğini ifade etti. Bunun yanında, e-ti-
caretin sık gerçekleştiği platformlar 
ve pazar yerlerinin varlığına rağmen 
şu an e-ticaret yapabilen KOBİ’lerin 

yalnızca yüzde 42’si sosyal medya 
üzerinden müşterilerine ulaşabildi-
ğini belirtti.

E-posta kullanımını yüzde 63’e 
ulaştı

Programa katılan KOBİ’ler, dijital dö-
nüşüm süreçleri önündeki en önemli 
engellerden birinin bilgi eksikliği 
olduğunu ortaya koydu. İşletmele-
rin yüzde 75’i sektörler arası fayda 
üzerine bilgi ve girişim eksikliğinin, 
yüzde 73’ü sektörün devamlılığına 
yönelik güvence eksikliğinin, yüzde 
67’si ise devletin sektöre uzun süreli 
bir vizyon ve bakış açısı sunmaması-
nın dijital dönüşüm sürecini engelle-
diğini belirtti. Program kapsamında, 
KOBİ’lerin farklı iş süreçlerinde kul-
landığı dijital ürün ve hizmetler de 
incelendi. İnsan kaynakları alanında 
alınan aksiyonlara göre, KOBİ’lerin 
yüzde 62’si bordro işlemlerinde yazı-
lıma geçti, işe alım süreçlerine yöne-
lik özel bir yazılım kullanma oranı ise 
yüzde 3 düzeyinde kaldı. Satış ve pa-
zarlama alanında çalışan KOBİ’lerin 
aldığı en önemli aksiyon yüzde 72 ile 
ürün kataloğuna erişim olurken chat-
bot kullanımı yüzde 5’in altında sey-
retti. Lojistik-depolama alanındaki 
gerçek zamanlı sipariş takibi yapma 

oranı yüzde 52’yi geçerken otonom 
robot veya ileri seviye robotik sistem-
lerin kullanımı yüzde 1’e erişemedi. 
Diğer taraftan KOBİ’lerin, saha satış 
ekiplerini yönetmek için kullandıkları 
iletişim yöntemlerinde yüzde 71 ile 
telefon ilk sırada yer almaya devam 
etse de e-posta kullanımının da yüz-
de 63’e ulaşması dikkati çekti.

KOBİ’lerin üçte ikisi ihracat 
yapıyor 

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 
DDM’nin KOBİ ve Tekno-KOBİ’lerin 
katılımıyla yürüttüğü programa 509 
işletme başvurdu. Programa kabul 
edilen 149 KOBİ’nin yanı sıra, prog-
ram içerisinde yapılan eşleştirme, di-
jital sohbetler, çevrim içi çalışmalar 
gibi aktivitelerden 262 farklı KOBİ, 
toplamda 320 çalışan faydalandı. 
İşletmelerin 417’si 2000 yılı ve son-
rasında kurulurken, 327’si 1-20 kişi 
istihdam ettiğini belirtti. Programa 
başvuran kişilerin yüzde 74’ünü er-
kek, yüzde 26’sını kadınlar oluşturur-
ken, programa katılan 149 işletme-
nin yüzde 62’sinin üst düzey kadın 
yöneticisi ya da ortağı bulunuyor ve 
katılımcı KOBİ’lerin üçte ikisi ihracat 
yapıyor.
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20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Dervişoğlu’ndan Kazakistan’a Fabrika

Dervişoğlu Grup, orga-
nik bakliyat piyasasında 
yatırımlarını büyütüyor. 

Mersin merkezli şirket, Ukrayna 
ve Etiyopya’nın ardından Kaza-
kistan’da da tesis kurmak için 
kollarını sıvadı. 20 milyon dolara 
mal olacak yatırım 5 yılda ta-
mamlanacak.

35 yıldır hububat, bakliyat ve yağlı 
tohumlar sektöründe faaliyet gös-
teren ve Türkiye’nin en önemli or-
ganik bakliyat üreticilerinden olan 
Dervişoğlu Grup, kapasitesini bü-
yütmek için kolları sıvadı. Avrupa 
ve Amerika pazarlarındaki pazar 
payını daha da artırmak için Ukray-
na ve Etiyopya’nın ardından Kaza-
kistan’da yaklaşık 300 dekarlık bir 
arazi üzerinde 20 milyon dolar büt-
çe ile organik üretim tesisi kurmaya 
hazırlanan firma, bu yatırımı ile dün-
ya organik bakliyat piyasasında en 
önemli markalardan biri haline gel-
meyi hedefliyor. Avrupa, Amerika ve 
Asya pazarlarından gelen organik 
ürün talebinin her geçen gün daha 
da arttığını belirten Dervişoğlu Grup 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Sait Dervişoğlu, “Türkiye, Ukrayna 
ve Etiyopya’nın ardından Kazakis-
tan’da da organik üretimimizi bü-
yütüp bölgeye yüksek katma değer 
katacağız. Bir Türk firması olarak en 
büyük hedefimiz daha başka birçok 

ülkede modern üretim tesisleri kura-
rak oralarda Türk bayrağını gururla 
dalgalandırmaktır” dedi.

Yatırım 5 yıla yayılacak

Kazakistan’da 5 yıla yayılan top-
lamda 20 milyon dolarlık bir yatırım 
planladıklarını ifade eden Dervişoğ-
lu, Kazakistan fabrikalarında ilk 
başta 8 çeşit üründe Türkiye, Avru-
pa ve Amerika’nın organik üretim 
standartlarına uygun olarak üretim 
yapacaklarını kaydetti.

4’üncü yurtdışı tesiste hedef Gana
Ukrayna ve Etiyopya’nın ardından 
Kazakistan yatırımlarının tamam-
lanması ile birlikte 4’üncü yurtdışı 
fabrika yatırımını Afrika’da hayata 
geçirmeyi planladıklarını ifade eden 
Dervişoğlu, organik soya üretimi 
yapmak üzere Gana’ya yoğunlaş-
tıklarını aktardı. Dervişoğlu, “Soya 
ürünlerinin yem sanayisinde değer-
lendirilmesi nedeniyle aldığımız ta-
lep çok fazla. Türk soya üretiminde 
bile üretimde yıllık yüzde 12’lik bir 
büyüme kaydedildi” şeklinde ko-
nuştu.

Kazakistan Tarım Bakanı Mersin’deki Tesisleri İnceledi

Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Saparhan Omarov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile birlikte firmanın Mersin’deki üretim tesislerini inceledi. Burada 
Dervişoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selami Dervişoğlu ve firmanın organik danışmanı 
Tayyar Doğan’dan tesis hakkında bilgi alan Omarov, Türk yatırımcıların ülkelerinde organik 
üretim tesis yatırımı yapmaları için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. 
Omarov, “Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev organik ve helal üretime büyük önem 
veriyor. Yatırımlarda hükümetimizin her türlü desteği vereceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. 

Yatırımların sorunsuzca yapılması için ben hükümetim adına kefilim” diye konuştu.

HABER
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Anadolu Sigorta’dan KOBİ’lere Özel 
Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası

Anadolu Sigorta, 
geliştirdiği 
Parametrik 
Salgın Hastalıklar 
Sigortası ile 
küçük ve orta 
ölçekli işletmelere 
salgınlara karşı 
finansal koruma 
sağlayacak.

K
OBİ’lerin yeni bir pan-
demide karşılaşabile-
cekleri kayıplara karşı 
güvende olmaları ama-

cıyla Anadolu Sigorta, “Ticari 
Parametrik Salgın Hastalıklar 
Sigortası” ürününü geliştirti. 
Böylece Anadolu Sigorta, sigor-
talılara olası yeni bir pandemi-
de 250 bin TL tazminat ödeme-
si ile finansal koruma sunuyor. 
Şirketten yapılan açıklamaya 
göre, sigortalı işletmelere hasar 
incelemesi olmaksızın ödene-
cek tazminat için yalnızca iki 
koşul bulunuyor: İlk kez ortaya 
çıkacak bir salgın hastalık ne-
deniyle Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından hastalığın etkilediği 
Türkiye’nin içinde bulundu-
ğu coğrafi bölgede “pandemi” 
veya “Uluslararası Halk Sağlı-
ğı Acil Durumu-UHSAD” ilan 
edilmesi ve bu salgın hastalık 
nedeniyle Türkiye’de 2 bin 500 
can kaybı yaşanması.

Sönmez: Olası yeni bir 
pandemide KOBİ’lerin 
yanında olacağız

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Anadolu Sigorta Genel 
Müdür Yardımcısı Levent Sön-
mez, olası yeni bir salgından 
özellikle etkilenmesi muhtemel 
turizm, AVM, ulaştırma, nakli-
yat ve üretim alanında faaliyet 
yürütenler başta olmak üzere 
ticari müşterilerine ‘Parametrik 
Salgın Hastalıklar Sigortası’ ile 
finansal koruma sağlamayı he-
deflediklerini söyledi. Anadolu 
Sigorta’dan ticari yangın, inşa-
at, montaj, iş yeri, KOBİ paket 
veya akaryakıt paket sigorta 
poliçelerinden birine sahip olan 
ticari müşterilerinin Ticari Pa-
rametrik Salgın Hastalıklar Si-
gortası teminat kapsamına alı-
nabileceğini belirten Sönmez, 
şunları kaydetti: “Türkiye’de 

ilk olarak geliştirdiğimiz bu ye-
nilikçi ürünle olası yeni bir pan-
demide küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin yanında olacağız. 
Pandemi sürecinde; özellikle 
ulaşım, turizm, taşımacılık gibi 
sektörler pandeminin yayılımını 
önlemek adına uygulamaya alı-
nan kısıtlamalardan doğrudan 
olumsuz etkilendi. Tüketicilerin 
hareket alanının azalması so-
nucunda akaryakıt istasyonla-
rı, berber ve güzellik salonları, 
AVM’ler, otobüs firmaları, otel-
ler, kafeler, restoranlar ve birçok 
esnaf dönemsel iş durmaları ve 
kar kayıpları ile karşılaştı. Ticari 
Parametrik Salgın Hastalıklar 
Sigortası ile küçük ve orta öl-
çekli işletmelerin yeni bir pan-
demi nedeniyle oluşabilecek 
kayıplarını, hasar kontrolü ya-
pılmaksızın parametrik tazmi-
nat ödemesi ile telafi ediyoruz.”

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez
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Boyner’den Lojistik ve Hızlı Teslimat İşine Yatırım
Boyner Express

Boyner, Boyner Express ile 
hızlı ve yenilikçi kapıya tesli-
mat hizmetini müşterileriyle 
buluşturmaya hazırlanıyor. 
Boyner Express ile Boyner ve 
Morhipo müşterileri internet 
siparişlerindeki teslimat seçe-
neklerine ek olarak aynı gün 
veya ertesi gün istedikleri sa-
atte teslimat hizmeti alabile-
cekler. Akşam saatlerinde ve 
Pazar günü de kapıya teslimat 
hizmeti sunacak Boyner, özel-
likle pandemi döneminde sık 
sık müşteri şikayetine neden 
olan zamanında teslimat prob-
lemini çözmek üzere hazırlık-
larını tamamladı.  Boyner’in 
lojistik ve teslimat sektörüne 
yeni yatırımı Boyner Express 
“kolay iade, kapıda ödeme ve 
canlı takip” gibi özellikleriyle 
hızlı, kolay ve rahat alışverişi 
müşterilerin ayağına getire-
cek.

Boyner, pandemi döneminde müş-
terilerin yoğun olarak tercih ettiği 
ve payı iyice artan kapıya teslimat 
hizmetine yeni bir soluk getirmek 
üzere kolları sıvadı. Boyner, iş or-
tağı kargo şirketlerinin sunduğu 
hizmetlere ek olarak kendi dağıtım 
ağını da devreye sokarak müşteri 
mutluluğunun önemli bir parçası 
olan lojistik ve teslimat sektörüne 
de fark yaratacak bir giriş yapıyor. 

Aynı Gün, Akşam Saatleri 
ve Pazar Günleri Randevulu 
Teslimat 

Boyner Express ile Boyner ve 
Morhipo müşterilerinin siparişleri 
aynı gün içinde veya müşterinin 
istediği gün ve saatlerde teslim 
edilebilecek. 
Lojistik ve Kapıya Teslimata Ka-
dın Dokunuşu

Boyner’in yeni dağıtım operas-
yonunda dikkat çeken en önemli 
unsurlardan biri de kadın teslimat 
görevlileri olacak. Boyner’in yeni 
hizmeti depo, nakliye ve teslimat 

aşamalarında en az %60 kadın 
çalışan prensibiyle çalışacak. Ka-
dın sürücüler, kadın kuryeler ve 
depo çalışanlarıyla Boyner, erkek 
işi olarak görülen lojistik ve tesli-
mat işine kadın çalışan istihdamı 
ve hizmet yaklaşımı ile yeni bir 
soluk getirmeyi planlıyor. Boyner, 
yeni dağıtım ağı Boyner Express’i 
Ekim ayında İstanbul’da devreye 
alacak ve kısa süre içinde İzmir, 
Ankara, Kocaeli lokasyonlarında 
hayat bulacak. 

Çamurdan: Kapıya teslimat 
işine yeni bir bakış açısı ka-
zandıracağız

Boyner Büyük Mağazacılık 
CEO’su Eren Çamurdan Boy-
ner’in yeni hizmetiyle ilgili şun-
ları söyledi: “Boyner.com.tr ve 
Morhipo’nun online ticarette payı 
artarken müşterilerimizin online 
alışveriş deneyimini uçtan uca 
geliştirmeyi ve zenginleştirmeyi 
hedefliyoruz. Kapıya teslimat işine 
yeni bir bakış açısı kazandıraca-
ğız” dedi.

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan

HABER
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CRAFTER’İN YENİ MODELİ UZUN ŞASİ 
OKUL VE SERVİS SATIŞA SUNULDU!

Volkswagen Ticari Araç’ın C-D 
segmentindeki güçlü temsilci-
si Crafter model ailesi Okul ve 
Servis modellerinin Uzun Şaşi 
(LWB) versiyonuyla genişledi. 
Panel Van, Ekstra Uzun Şasi 
(ELWB) Okul ve Servis versi-
yonları satışta olan model ailesi, 
Uzun Şasi (LWB) Servis 15+1 
ve Okul 16+1 versiyonlarıyla 
daha da güçlendi.

Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 ve 
Okul 16+1 modelleri, 4 tona ulaşan 
azami yük ağırlığı, düşük yakıt tüke-
timi, 140 PS güç ve 340 Nm tork sağ-
layan 2 litrelik motoruyla öne çıkıyor. 
Tamamen ticari araç kullanıcılarının 
istekleri doğrultusunda geliştirilen 
ve tasarlanan Volkswagen Crafter 
ailesine eklenen Crafter uzun şasi 
Servis 15+1 ve Okul 16+1 model-
leri, sunduğu donanım özellikleriyle 
sınıfında fark yaratıyor. Sınıfının şe-
hir içi kullanıma en uygun aracı olan 
Crafter, son teknolojiye sahip sürüş 
destek sistemleri ile kaza risklerini 

azaltmaya yardımcı olurken, düşük 
yakıt tüketimiyle her zaman kazan-
dırıyor.

Comfortline donanımıyla konfor-
lu sürüşler

Crafter Uzun Şasi Okul ve Servis, 
Comfortline donanım seviyesinde 
satın alınabiliyor. Crafter Uzun Şasi 
modellerinde, önden ve arkadan 
ayrı ayrı çalıştırılabilen klimatik kli-
ma, opsiyonel olarak sunulan 8” 
Composition Media Radyo, USB 
girişlerine sahip yolcu koltukları gibi 
konfor öğeleri bulunuyor. Elektrik 
kumandalı ön camlar, içeriden kat-
lanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, oto-
matik yanan farlar, yağmur sensörü, 
hız limitleme özellikli hız sabitleyici, 
arka park sensörü gibi güvenlik ve 
yardımcı sürüş özellikleri de stan-
dart olarak sunuluyor.

Güçlü ve verimli motor

Crafter Uzun Şasi versiyonlarında 
da ailenin diğer üyelerinde olduğu 

gibi 2.0 litre hacimli turbo dizel mo-
tor bulunuyor. Volkswagen Ticari 
Araç tarafından Yeni Crafter için ti-
cari hayatın ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak özel olarak tasar-
lanmış olan 2.0 litre motor, 140 PS 
güç üretirken 340 Nm tork ile yüksek 
performans ve yüksek çekiş gücü 
sağlarken düşük yakıt tüketimiyle 
kullanıcısına ekonomik avantaj sağ-
lıyor.

Güvenlikle İlgili Okul 
Mevzuatına Uygun

Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 mo-
deli, okul servisleri mevzuatında 
belirtilen; yolcu koltuklarına en-
tegre sensörler, araç dışındaki kör 
noktaları gösteren üç kamera, sını-
fında tek olan otomatik yükseklik 
ayarlı, üç noktadan gergili emniyet 
kemeri gibi tüm güvenlik özellikle-
rine sahip. Crafter Uzun Şasi Ser-
vis 15+1 versiyonu 315 bin TL’den, 
Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 versi-
yonu ise 342 bin TL’den başlayan 
fiyatlarla Volkswagen Ticari Araç 

showroomlarında yerini aldı.
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DKV BOX EUROPE ARTIK 
BULGARİSTAN’DA DA GEÇERLİ

Uluslararası nakliyecilerin Av-
rupa’daki bütün önemli paralı 
yolların ücretlerini tek kutu ile 
ödeyebilmeleri için hizmete su-
nulan DKV Box Europe kutusu 
artık Bulgaristan’da da geçerli. 
Böylece nakliyeciler son dö-
nemde geçişlerde sıklıkla so-
run yaşanan Bulgaristan’ı da 
zaman kaybetmeksizin, ekstra 
maliyet olmadan ve zahmetsiz-
ce geçebilecekler.
 
DKV Euro Service müşterileri ar-
tık Bulgaristan’da da geçiş ve oto-
yol ücretlerini, Avrupa’daki bütün 
önemli paralı yolların ücretlerini 
tek kutu ile ödeyebilmeleri için ta-
sarlanan DKV Box Europe kutu-

su ile ödeyebilecekler. DKV Box 
Europe, düzenli olsun veya olma-
sın Bulgaristan’dan geçen ulus-
lararası nakliyeciler için tek kutu 
ile mükemmel bir çözüm sunuyor. 
DKV BOX EUROPE Bulgaristan 
dışında Almanya, Belçika, Fransa, 
Avusturya, İspanya, Portekiz, yanı 
sıra Warnow Geçişi (Almanya), 
Heren Tüneli (Almanya) ve Lief-
kenshoek Tüneli’nde (Belçika) ge-
çerli. Çok yakında ise Macaristan 
ve İtalya’da geçerli olacak! DKV, 
bu kutunun yakın gelecekte Avru-
pa’daki bütün önemli geçiş ücretle-
rini ödemesi için çalışmalarını hızla 
sürdürüyor.

Sezer: Bulgaristan’da 
doğrudan DKV Box Europe 
kutusu 
kullanılıyor

DKV Euro Service 
Türkiye Ülke Mü-
dürü Deniz Çokcoş 
Sezer, konuyla ilgili 
olarak, “DKV Bul-
garistan’da zaten 
mevcut operatörle 
iş birliği içinde ge-
çiş ücreti ödeme 
çözümleri sunuyor-
du. Şimdi Bulga-
ristan’da doğrudan 
DKV Box Europe 

kutusunu kullanarak çok daha hızlı 
ve kolayca ödeme seçeneğini müş-
terilerimize sunarak operasyonla-
rını ciddi anlamda kolaylaştırmış 
olmaktan gurur duyuyoruz,” dedi. 
Bulgaristan yakın zamanda bü-
tün otoyollarda ve ulusal yollarda 
uyduya dayalı geçiş ücret sistemi-
ni devreye soktu. Bulgaristan’da 
bütün araçlar geçiş ücretine tabi. 
Geçiş ücretleri gidilen mesafeye, 
aracın hava kirletme sınıfına, dingil 
sayısına, aracın ağırlığına ve kate-
gorisine göre değişiyor. Bulgaristan 
Orta Avrupa ve Orta Doğu arasında 
önemli bir geçiş ülkesi olarak kabul 
ediliyor. Avrupa’ya giden birçok 
ulaşım koridoru Karadeniz kıyısın-
daki bu Balkan devletinin toprakla-
rından geçiyor. 

DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü 
Deniz Çokcoş Sezer
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DSV Türkiye ve Horoz Lojistik Yurtiçi Komple 
Taşımalar İçin İşbirliği Yaptı 

2006 yılından itibaren Türkiye 
pazarında başarılı şekilde faali-
yet gösteren dünya devi lojistik 
firması DSV, Türkiye’nin yerli ve 
milli ilk kuruluşlarından biri olan 
Horoz Lojistik ile Yurt İçi Komp-
le Taşıma (FTL) alanında uzun 
soluklu büyük bir iş birliği anlaş-
masına imza attı.

Bu anlaşmanın içeriği sadece Yurt 
İçi Komple Taşıma Faaliyeti olup, 
her iki şirket de güçlerini birleştire-
rek sektörde dinamik, memnuniyet 
odaklı ve daha rekabetçi bir yapı 
oluşturmayı hedeflemektedir. Bu 
anlaşma bir satın alma ya da ortak-
lık anlaşması olmayıp değişen ve 
gelişen piyasa koşullarında iş ortak-
larına daha verimli ve rekabetçi bir 
tedarik süreç yönetimi sağlamaya 
yönelik uzun süreli bir iş birlikteliğini 
kapsar. Bu anlaşma ile DSV Türki-
ye ve Horoz Lojistik güçlü alanlarını 
birleştirerek Yurt İçi Komple Taşıma 
faaliyetinde pazar paylarını artırmak 
üzere ortak yatırım ve pazarlama 
faaliyetleri yapacaklardır. DSV’nin 
dünya çapındaki büyüklüğünü ve 
özellikle global müşterilerle sürdür-
dükleri çok yönlü iş birlikteliklerini, 
sürekli ve sürdürülebilir büyüme 

stratejilerini ve sahip olduğu güçlü 
finansal altyapısını, Horoz Lojis-
tik’in 78 yıllık tecrübesini, etkin müş-
teri ilişkilerini ve satış becerisini, iyi 
organize olmuş yaygın ulusal ağını 
ve operasyonlarında izlenebilirliğini, 
şeffaflığını ve sürekli gelişimi teşvik 
eden IT becerilerini birleştirerek, 
tüm süreçlere katma değer sağla-
yacak şekilde uçtan uca hizmetle, 
sektörde rekabete liderlik etmeyi 
hedeflemektedirler. 

DÜNYANIN 3 BÜYÜK 
LOJİSTİK FİRMASINDAN 
BİRİ

Global’de 18 Milyar dolarlık gelire 
sahip, dünyanın 3 büyük lojistik fir-
masından biri olan, Türkiye’de 240 
Milyon dolar yıllık geliri ile IATA 
1.’si DSV, 120 araçlık parkı ile büyük 
önem verdiği Türkiye pazarındaki 
büyüme ve hizmet çeşitliliği hedef-
leri doğrultusunda, Horoz Lojistik ile 
yapmış olduğu bu anlaşma büyük 
önem arz etmektedir. Entegre lojis-
tik hizmetler konusunda uzmanla-
şan , dünya genelindeki 800 şubelik 
network’ün bir parçası olarak tüm 
taşıma modlarında hizmet üretebi-
len, yurt geneline yayılmış 400.000 

m2 kapalı alanda 42 lojistik merkezi 
ile micro dağıtım, bayi ortak depo 
yönetimi, e-ticaret ve konvansiyonel 
depolama alanında hizmet veren 
Horoz Lojistik bu iş birlikteliği sa-
yesinde DSV ile birlikte sektörün en 
önemli oyuncusu olma yolunda çok 
önemli bir adım atmış bulunuyor. İki 
şirketin üst düzey katılımı ile gerçek-
leşen imza seremonisi sonrası Horoz 
Lojistik İcra Kurulu Başkanı Taner 
Horoz “DSV ailesi ile gerçekleştir-
diğimiz bu iş birliği ile 3 yıl içerisin-
de komple taşımacılık alanında ilk 
etapta 3 kat büyümeyi hedefliyoruz. 
Her iki tarafı daha da güçlendirerek 
hem Türkiye ekonomisine hem de 
sektöre, en önemlisi müşterilerimize 
büyük katkılar sağlayacak bu iş bir-
likteliğini mümkün kılan Ozan Bey’e 
ve tüm çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz” dedi. DSV Genel 
Müdürü Ozan Önder; “Hedefimiz 
önümüzdeki beş yılda Türkiye’nin 
Gayrisafi Milli Hasılası’na oranla 
değişkenlik gösteren ama 250 Mil-
yar TL’ den daha büyük olan yurt 
içi lojistik faaliyetlerini daha merke-
zi ve kurumsal kimlikle tüm taşıma 
kollarını kullanarak, müşterilerimize 
daha avantajlı maliyetler ile hizmet 
sunmak olacak” dedi.
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Kış mevsimi yaklaşıyor. Günümüzde soğuk hava-
lardan korunmak üzere yaşam alanlarımızın vaz-
geçilmezi haline gelen kombilerin sezonu da açı-
lıyor. Bazılarımız mevcut kombilerimizi bakımla 
güncellerken bazılarımız vadesi dolmuş cihazları-
mızı yenileme yoluna gidiyoruz. Uzmanlar periyo-
dik kombi bakımını her sezon olduğu gibi bul yıl da 
vurguluyor, yeni kombi alacaklar ise seçimleri için 
doğru kriterleri keşfetmeye çalışıyor.  İklimlendir-
me sektörünün güçlü oyuncusu E.C.A.’nın uzman 
kadrosu, ideal kombiyi yeni nesil teknoloji, sürdü-
rülebilirlik, yüksek tasarruf, uzun ömür ve yaygın 
servis ağı nitelikleriyle tanımlarken boyut, sessiz-
lik, kolay kullanım ve garanti sürelerini de önemli 
kıstaslar olarak öne çıkarıyor. 

Kış mevsimi yaklaşırken tüketicilerin kombi arayışları da 
yavaş yavaş artıyor. Vadesi dolmuş cihazlarını yenileme 
yoluna giden tüketiciler, ideal seçim için doğru kriterleri 
arıyor. Günümüz kombi kullanıcılarının satın alma süre-
cinde ürünün yüksek tasarruflu ve uzun ömürlü olması, 
markanın güvenilirliği, kombi alanındaki uzmanlığı ve 
yaygın servis ağının olması ön plana çıkarken boyut, 
sessizlik, kolay kullanım ve garanti süreleri de tercihleri 
belirliyor. Elginkan Topluluğu çatısı altında 30 yılı aşkın 

süredir iklimlendirme sektörünün en güçlü markaların-
dan biri olarak faaliyetlerini sürdüren E.C.A.’nın uzman 
kadrosu, kış aylarında faturaların cep yakmaması için 
kombi seçimindeki kıstaslar hakkında ipuçları veriyor.

Kapasite Ve Alan Tipi İlişkisi

Kombi satın alırken dikkat edilmesi gereken unsurların 
başında metrekareye göre kombi seçimi geliyor. Yaşam 
alanlarınız için seçeceğiniz kombinin kapasitesinin ala-
nın tipi, metrekaresi, baktığı cephe/yön gibi özellikler ile 
uyumlu olması gerekiyor. Örneğin alanınızın metrekare-
sine yeterli olmayan bir kapasitede satın aldığınız kom-
bi, ısı verimi sağlamadığı gibi faturaların da şişmesine 
yol açıyor. 

Çevre Dostu Teknolojilerle Düşük Gaz Emisyonu 

Energy-related Products yani Enerji ile İlişkili Ürünler 
Direktifi ErP, Avrupa Birliğine üye olan ülkelerde yü-
rürlükte olan ve Türkiye’de 2018 senesinden bu yana 
uygulanmaya başlayan, enerji verimliliğine dayalı bir 
yönetmelik olarak tanımlanıyor. Bu direktif ile 2020 yılı 
için Avrupa Birliği hedefi olan yüzde 2o oranında yenile-
nebilir enerji kullanımının arttırılması, aynı oranda fosil 
enerji kaynak tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının 
azaltılması hedefleniyor. 

Güçlü Servis Ağı Ve Fiyat Dengesi

Bir kombi satın alınırken hesaplı olması, tüketici ya-
rarına bir durum gibi gözükebilir. Fakat, kombi gaz ile 
çalışan bir cihaz olduğundan dikkat etmemiz gereken 
en önemli unsurların başında, ürünün güçlü bir servis 
ağının var olması geliyor. Aradığınız anda hemen ulaşa-
bileceğiniz, hızlı bir şekilde hizmet vererek probleminizi 

kısa sürede çözecek uygun fiyatlı bir 
servis hizmetinin olması ürün alımın-
da geleceğe yapılan bir yatırım ola-
rak düşünülmeli.  

Doğru Kombi Seçimi 
Yüzde 30’a Varan Enerji 
ve Yakıt Tasarrufu 
Sağlıyor
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GÜMRÜKLÜ ANTREPO İŞLETMECİLER 
DERNEĞİ SEKTÖR İÇİN KOLLARI SIVADI

Gümrüklü Antrepo İşletmeciler Derneği (GAİD), 
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri ile sektörün sorunlarını konuşmak, çö-
züm önerileri geliştirmek üzere bir araya geldi. 
Taraflar, gelecekte olması gereken yapısal deği-
şiklikler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Gümrüklü antrepo alanında kurulan ilk sivil toplum ku-
ruluşu Gümrüklü Antrepo İşletmeciler Derneği (GAİD), 
kamu kurumları ile istişare toplantılarına başladı. Dış 
ticarete katma değer sağlamak amacı ile bir ay önce 
faaliyetlerine başlayan GAİD, Uludağ Gümrük ve Dış 
Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile sektörün sorun-
larını konuşmak, çözüm önerileri geliştirmek üzere bir 
araya geldi. Taraflar, gelecekte olması gereken yapısal 
değişiklikler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya Kimler Katıldı

Yalova Gümrük Müdürlüğü ve Yalova Ro-Ro Terminali 
ev sahipliğinde, 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen 
toplantıya; Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Bölge Mü-
dürü Yardımcısı Mehmet Köse, Yalova Gümrük Müdürü 
Ali İhsan Bilgetürk, Gemlik Gümrük Müdürü Muammer 
Ünal, Bursa Gümrük Müdürü Mehmet Çiçek, Antrepo 
ve Serbest Bölgeler (ASB) Şube Müdürü Vekili Besdami 
Saitoğulları, ASB Şefi Selma Karataş ile GAİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, Başkan Yardımcısı 
Gökhan İskender, Başkan Yardımcısı Gürkan Çehreli, 
Genel Sekreter İsmail Yaşar, Sayman Gökhan Ergüner, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Doğan, Selçuk Yılmaz, 
Fırat Gür, Özgür Yarmalı, Ali Bozkurt katıldı. Toplantıda 
ayrıca Bursa ve İstanbul’daki antrepo işletmecileri hazır 
bulundu.
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Göktekin Enerji, İki Dünya Markası İle 
Panel Tedarik Anlaşmaları Yaptı

Projelerinde kullandığı güneş 
panellerinin tedarikine yöne-
lik dünyaca ünlü HT-SAAE ve 
Hanwha markaları ile anlaşan 
Göktekin Enerji, hızlı tedarik 
avantajıyla projelerini kesintiye 
uğratmadan devam ettiriyor.

Güneş enerjisi başta olmak üzere 
yenilenebilir enerji kaynakları ala-
nında mühendislik, proje ve danış-
manlık hizmeti veren Göktekin Ener-
ji, kurulduğu günden bu yana 100 
MW’ınüzerinde anahtar teslim GES 
projesini tamamladı. Özellikle son iki 
yılda talep patlamasının yaşandığı 
çatı GES’lere yönelik çalışmalarını 
hızlandıran şirket, projelerinde kul-

landığı güneş panellerinin tedariki-
ne yönelik olarak dünyaca ünlü Çin 
menşeli HT-SAAE ve Güney Kore 
menşeli Hanwha markaları ile an-
laştı. Güneş enerjisine devlet desteği 
öngören Yenilenebilir Enerji Kay-
nakları Destekleme Mekanizmasının 
(YEKDEM) yakın zamanda bitecek 
olması sektörde özellikle güneş pa-
neli temini konusunda büyük bir ta-
lep oluşmasına sebep oldu. Artan bu 
talep ile güneş paneli üreten firmala-
rın en yakın terminlerini ancak yılso-
nuna verebildiği bir dönemde Gök-
tekin Enerji, HT-SAAE ve Hanwha 
markaları ile yaptığı anlaşmalarla 
bu süreçte projelerini kesintiye uğ-
ratmadan devam ettirdi. Şirket hızlı 
tedarik avantajının yanı sıra santral 

kurulumu için ge-
rekli diğer ürünlerin 
distribütörlüğünü 
de yaparak, başka 
proje sahiplerine de 
ihtiyaçları konusun-
da destek veriyor.

Göktekin: GES 
Yatırımları 

KOBİ’lere Avantaj Sağlıyor

Göktekin Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Göktekin, 2019’un 
mayıs ayında çıkan ve aylık mahsup-
laşma uygulamasını getiren yönet-
melik ile birlikte çatı GES sistemleri-
ne olan talebin halen artarak devam 
ettiğini söyledi. Yönetmeliğe göre, 
bir ay boyunca üretilen elektriğin, tü-
ketilen elektrikle eşleştirilerek mah-
suplaşma yoluna gidildiğini belirten 
Göktekin “Ürettiğinizden fazla tüke-
tirseniz, fazla bölümünü ödüyorsu-
nuz, az tüketirseniz, üretim fazlasını 
devlet size sattığı fiyattan geri satın 
alıyor” dedi. Güneş enerjisi yatırım-
larının kendini amorti etme süresinin 
ortalama 4-5 yıla kadar indiğini belir-
ten Göktekin şöyle devam etti: “GES 
yatırımlarının kendini sekiz on yılda 
amorti ettiği dönemler artık geçmişte 
kaldı. Şu anda özellikle Akdeniz, İç 
Anadolu, Batı Anadolu gibi bol gü-
neşli bölgelerde, ticarethanelerde 3 
ila 4 yıl, sanayi şirketlerinde 4 – 4.5 
yıl arasında geri dönüş sağlanıyor. 
Bu yüzden GES yatırımları firmalara 
giderek daha cazip geliyor.”
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Daimler Trucks, şehir içi taşımacılık pazarından ulus-
lararası uzun mesafe taşımacılığına kadar araçların-
da uygulayacağı elektrikli teknolojileri ve stratejisini 
tanıtıyor. Gerçekleştirilen etkinliğin odak noktasını, 
uzun mesafe taşımacılığına yönelik hidrojen bazlı 
yakıt hücreli kamyonların teknolojisi oluşturuyor. Al-
manya üzerinden dünyadaki sayılı basın mensubuy-
la gerçekleştirilen özel sanal etkinlikte, konsept araç 
Mercedes-Benz GenH2 Truck, yakıt hücresi teknolo-
jisinin başlangıcını temsil ediyor. Etkinlikte Daimler 
Trucks tarafından tanıtılan teknoloji, zorlu uzun yol 
operasyonlarında bir depo yakıtla 1.000 kilometre ve 
üzerinde menzile ulaşılabileceğine vurgu yapıyor. 

eActros LongHaul modelinin seri üretimi için 
2024 yılını planlıyor

Daimler Trucks, Mercedes-Benz GenH2 Truck için 
müşteri testlerine 2023 yılında başlamayı ve on yıl 
içerisinde ise seri üretime geçmeyi planlanıyor. Gaz 
yerine daha yüksek enerji yoğunluğu sunan sıvı 
hidrojen kullanımı sayesinde aracın performansının 
eşdeğer bir dizel kamyonla aynı seviyede olması he-
defleniyor. Daimler Trucks ayrıca Mercedes-Benz 
eActros LongHaul ile tamamen elektrikli bir uzun yol 
kamyonunu da tanıtıyor. Araç, planlanan rotalarda 
son derece verimli bir sürüş sunuyor. Daimler Tru-
cks, eActros LongHaul modelinin seri üretimi için 
2024 yılını planlıyor. Aracın tek bir batarya dolumu ile 
500 km civarında bir menzile ulaşması öngörülüyor. 
2018 yılında tanıtımı yapılan ve o tarihten günümüze 
kadar müşteriler tarafından günlük taşımacılıkta yo-
ğun bir şekilde test edilen, dağıtım sektörüne yöne-
lik Mercedes-Benz eActros ile Daimler Trucks, önü-
müzdeki yıldan itibaren tamamen batarya elektrikli 
bir ağır kamyonu da seri üretime sokuyor. Seri üretim 
bataryalı elektrikli eActros prototipi, 200 kilometrelik 
menzilinden daha uzun bir menzile sahip olacak.

Daimler Trucks, 
Mercedes-Benz’in 
Yakıt Hücreli Kamyon 
Konseptinin 
Dünya Lansmanını 
Gerçekleştirdi

Esnek ve zorlu uzun yol kullanımlarında 1.000 
kilometre ve üzerinde bir menzil sunan yakıt 
hücreli kamyon, Mercedes-Benz GenH2 Truck, 
2023 yılında müşterilere test için teslim edile-
cek. Seri üretime ise on yıl içerisinde başlanma-
sı planlanıyor. Seri üretimine 2024 yılında baş-
lanması planlanan elektrikli Mercedes-Benz 
eActros LongHaul kamyon, uzun mesafe rota-
larında yaklaşık 500 kilometre menzil sunuyor. 
200 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip ba-
tarya elektrikli Mercedes-Benz eActros kam-
yon ise 2021 yılında seri üretime alınıyor. 



68

Korona virüsün ekonomiye olum-
suz etkileri küresel bazda devam 
ederken, yerli mobilya üreticileri 
de son günlerde iyice artan ham 
madde fiyatlarıyla mücadele edi-
yor.  

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği 
(MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, 
özellikle sünger alımında ham madde 
kilogram fiyatlarının geçtiğimiz sene-
ye oranla nerdeyse iki katına çıktığı 
belirtti. Fiyat artışı dışında ham mad-
de temininde de gecikme yaşandığını 
ifade eden Mustafa Balcı, yoğun ta-
lep nedeniyle iç pazarda ve ihracatta 
terminlerin 60 günü bulduğu bu gün-
lerde, ham madde sıkıntısının başta 
koltuk üretimi olmak üzere diğer bazı 
modellerin üretimini daha da gecikti-
rebileceğinin sinyallerini verdi. “2020 
yılına giriş yaptığımız ilk günlerde mo-
bilyada KDV indiriminin yüzde 18’den 
yüzde 8’e indirilerek sabitlenmesiyle 
rahat bir nefes alan sektörümüz, daha 
indirimin karşılığını tam olarak alama-
mışken, sonrasında tüm dünyada ve 
ülkemizde baş gösteren korona virüs 

salgınının ortaya çıkarttığı krizle müca-
dele etmeye başladı” diye ifade eden 
Mustafa Balcı, “Son aylarda gerek 
yurt içinden gerekse yurt dışından al-
dığımız siparişlere yetişmeye çalışıyo-
ruz. Bu nedenle mart – nisan ve mayıs 
ayındaki üretim durgunluğunu telafi 
edecek şekilde fabrikalarda tam ka-
pasite ile çalışmaya devam ediyoruz. 
Bilindiği üzere Korona virüsün Türki-
ye’de ortaya çıkmasının ardından en 
çok etkilenen ve fabrikalarda üretimin 
neredeyse durma noktasına geldiği 
mobilya sektörü, içinde bulunduğu-
muz yılın ikinci yarısında yeni normal-
leşme süreciyle birlikte oluşan talebe 
yetişmeye çalışıyor” dedi. 

MOSDER Başkanı Balcı: Devleti-
mizden destek bekliyoruz

Korona virüsü fırsat bilip son dönemde 
üst üste yaşanan ham madde zamları-
nın mobilya sektöründe faaliyet göste-
ren irili ufaklı tüm üreticileri yakından 
ilgilendirdiğini dile getiren MOSDER 
Başkanı Mustafa Balcı, “Dolar bazın-
da alınan ham maddenin yurt dışından 
ithal edilmesinde sabit kur olmadığı 

için hali hazırda pahalıya alındığını ve 
KDV’si yüzde 18 olan, ödemelerin de 
vadesiz olarak yapıldığı ham madde 
alımlarında tüm yükün üreticinin üze-
rine bindiğini ifade ederken, “Bizler 
vatandaşımıza mobilya alımlarında 
zam yansıtmak istemiyoruz ancak bu 
konuya kısa sürede bir çözüm bulun-
ması amacıyla devletimizden de sek-
törümüz adına bir destek bekliyoruz” 
dedi. Ham maddeyi yurt içinde işleye-
cek fabrika sayısının yetersiz olduğunu 
da ifade eden Mustafa Balcı, “Devlet 
desteği ve teşvikiyle sektörümüze or-
tak bir yeni ham madde fabrikası ka-
zandırılabilir” şeklinde ifade etti. 

Hammadde fiyatlarındaki artışlar 
ihracata darbe vuracak

Türk mobilyasının dünyada yükselişe 
geçtiği bu dönemde, küresel sıralama-
da 6 basamak birden atlayarak ihracat 
yapan ülkeler arasında sekizinci sıraya 
yükselen ve dış ticaret fazlası veren 
mobilya sanayimizin önünü daha aç-
mak gerekiyor diyen Mustafa Balcı, 
“Bugün dünyada 180 ülkeye doğrudan 
ihracatın yapıldığı ve yeni pazar ara-
yışında hızla yol kat eden sektörümü-
zün ham maddeye ulaşmada yaşadığı 
sorun, ihracat kanadını da olumsuz 
etkileyebilecektir” şeklinde konuştu. 
Başkan Balcı son olarak, “Özellikle 
son dönemde sünger, yay, boru - pro-
fil, yonga levha, yongalam, MDF, 
MDFlam gibi malzemelerin fiyat artı-
şı karşısında temennimiz ham madde 
sağlayıcı firmaların ve tedarikçilerin bu 
sorununu çözerek, gereken fiyat indiri-
mini yapmalarını bekliyoruz” dedi.

MOBİLYADA HAM MADDE KRİZİ KAPIDA!

 MOSDER Başkanı Mustafa Balcı

HABER
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TORBA KANUN TEKLİFİNİN KOBİLER İÇİN 
ÖNE ÇIKAN MADDELERİ

Çiğdem Üstgül/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

19 Ekim 2020 Cuma günü TBMM’ye sunulan ‘İşsizlik Si-
gortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Hakkında Kanun Teklifi’ iş hayatına yönelik pek çok 
düzenlemeler içermektedir. 

Kanun teklifinin gerekçesinde açıklandığı üzere, COVID-19 sal-
gının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın 
nedeniyle işveren ve işçiler üzerindeki yükün paylaşılması ve 
giderilmesi ile normalleşme sürecinde ekonomik aktivitelerin 
istihdamın artırılması ile desteklenmesi ve istihdamın devamı-
nın sağlanması amaçlanmıştır. Kanun teklifinde yeni düzenle-
meler ile var olan düzenlemelerin süresinin uzatılması yönünde 
hükümler bulunuyor. Kanun teklifi ile getirilen düzenlemelerden 
KOBİ’ler için öne çıkan maddeler kısaca aşağıdaki gibi derle-
nebilir;

İstihdamı Teşvik 

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işten ayrılmala-
rını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve bu işyerinde 12 
ay süreyle kesintisiz çalıştırılmaları halinde uzun vadeli sigorta 
kollarına ait primlerin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kar-
şılanacaktır. 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı 
bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave ola-
rak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mah-
sup edilmek suretiyle bu sigortalılar için günlük 44,15 TL; ilave 
olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrıla-
cak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek. 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu geçici 10’uncu maddede 
düzenlenen Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İs-
tihdamına Yönelik Teşvik ile 31/12/2020 tarihinde sona erecek 
geçici 19’uncu maddede düzenlenen ilave istihdam desteğinin 
31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına 
yetki verilmekte. Kısa Çalışma ödeneği süresinin 30/6/2021 tari-
hine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmekte. 
7252 sayılı kanunla düzenlenen SGK prim ödemelerine normal-
leşme desteğinin uygulama süresinin 30/6/2021 tarihine kadar 
uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmekte.

İhracatçılara Teşvik

Mal ihracatından elde edilen kazançların %50’sinin beyanna-
mede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır. 
Mikro ihracat olarak ifade edilen mal ihracından elde edilen 
kazançlar da bu indirimden yararlanabilecektir. Ancak yazılım, 
tasarım, proje dahil hizmet ihracatı kapsama alınmamıştır.

Belirli süreli iş sözleşmelerinin kapsamının 
genişletilmesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 11’inci 
maddesine bir fıkra eklenerek, 25 
yaşını doldurmayan veya 50 ve 
üzeri yaşta olan işçilerle belirli iş 
sözleşmesi yapılabilmesi imkanı 
getirilmektedir.

Esnek çalışmaya teşvik

5510 sayılı Kanuna ek madde ek-
lenerek hizmet akdiyle bir veya 
birden fazla işveren tarafından 
çalıştırılan ve çalıştıran kişi ya-
nında 10 günden az istihdam 
edilen 25 yaşından küçük gençler 
için sadece kısa vadeli sigorta 
kolları primleri ödenecektir. Uzun 
vadeli sigorta kollarına ilişkin 
primlerini sigortalı isterse ödeye-
bilecektir.

Kurumlar Vergisi İndirimi

Cumhurbaşkanına kurumlar vergisini 5 puan indirme yetkisi 
verilmektedir.

Varlık Barışı

Teklif ile varlık barışı yeniden ihdas edilmekte ve 30/06/2021 
tarihine kadar bildirilerek yurt dışındaki varlıkların yurda ser-
bestçe ve vergi incelemesine uğramaksızın getirilmesi öngörül-
mektedir.

DİR kapsamında vergi muafiyetinin süresinin uzatılması

KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesinde yer alan ve dahilde 
işleme ve kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üre-
timinde kullanılacak maddelerin teslimini vergiden istisna eden 
düzenlemenin geçerlilik süresi 31.12.2025 tarihine uzatılacaktır.

SGK ve Vergi Borcu olanlara yapılandırma imkanı

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çalış-
manın olduğu, teknik kısımlarının tamamlanmaya çalışıldığı, 
kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyo-
nu’na sunulacağı belirtilmiştir.

Yapılacak bu düzenlemelerin gerekçede açıklandığı gibi çalış-
ma hayatı ve istihdama katkı sağlayıp, zor günlerden geçtiğimiz 
bu süreçte ülkemiz ekonomisine ve KOBİ’lerimize faydalı olma-
sını temenni ederim. 
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Pandemide Hazır Giyim Sektörü: 
Tüketici Ekonomik Alışverişe Yöneliyor, 

Online Rekabet Artıyor

Uluslararası dijital pazarlama 
ve SEO ajansı Zeo Agency’nin 
hazırladığı Moda ve Hazır 
Giyim Sektörü İkinci Çeyrek 
Raporu, dijital rekabette pan-
demiyle değişen tüketici dav-
ranışlarının ve marka strateji-
lerinin önemine dikkat çekiyor.

Zeo Agency’nin e-ticaret sektö-
rünü farklı kategorilere ayırarak 
dönemsel olarak derinlemesine 
ölçümlemek üzere hazırladığı ra-
porlar kapsamında yayınlanan 
Hazır Giyim ve Moda Sektörü Di-
jital Pazarlama Raporu; 2019 ve 
2020 yıllarının ikinci çeyrek döne-
mini kıyaslıyor. Sektörün üç kate-
goride incelendiği raporda, web 
sitelerine gelen ziyaretçi trafiğinin 
kıyafet, ayakkabı ve spor giyim 
kategorilerinin üçünde de 2019 
yılına göre düşüş yaşadığı görü-

lüyor. Bu durum hem pandemi 
nedeniyle tüketicilerin ihtiyaçları 
konusunda önceliklerini değiştir-
diğini hem de marka web siteleri 
yerine pazar yerlerine yöneldiğini 
işaret ediyor. Düşen trafiklerdeki 
kanal paylarına dikkat çeken Zeo 
Agency’nin SEO Direktörü Ozan 
Ketenci; ‘Paid kanallardaki daral-
manın, trafik kaybında başrolü oy-
nadığını görüyoruz. Bu, hem paid 
kanalların ne kadar önemli oldu-
ğunu hem de sadece paid kanal-
lara bağlı kalmanın kırılganlığı ne 
kadar artırabileceğini gösteriyor. 
Daha güçlü bir online görünürlük 
için organik kanalın önemini de bir 
kez daha ortaya koyuyor’ dedi.

Zaman çok, seçenek çok: Ekono-
mik alışveriş önem kazandı

Ziyaretçi hacminde görülen ka-
yıplara rağmen web sitelerinde 
geçirilen süreler özellikle mayıs 
ve haziran aylarında ciddi bir şe-
kilde yükseldi. Bu durum evde 
geçirilen vaktin artmasıyla kul-
lanıcıların ürünleri incelemeye 
daha çok vakit ayırdığını, ekono-
mik kaygıların artmasıyla ise fiyat/
ürün karşılaştırmasının önem ka-
zandığını gösteriyor. COVID-19’a 
bağlı olarak firmaların oluşturdu-
ğu kampanyalar ve sunduğu yeni 
ürünlerden haberdar olmak iste-
yen kullanıcıların sitelerde daha 
fazla vakit geçirmiş olma ihtimali 
de buradaki etkenler arasında yer 
alıyor. 2020’nin ikinci çeyreğinde 
kıyafet kategorisindeki web site-
lerinde geçirilen ortalama süre, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre mayıs ayında %18, haziran 
ayında %16 artış yaşadı. Ayakka-
bı kategorisindeki artış oranı ise 
mayıs ayında %236 ve haziran 
ayında %205 olarak dikkat çekici 
bir seviyeye ulaştı. Spor giyim ka-

tegorisinde de gözlemlenen artış 
trendi, iki ay özelinde ortalama 
sürenin sırasıyla %95 ve %151 
artması olarak kendini gösterdi. 
Bu durumun başlıca sebebinin, 
COVID-19’a bağlı olarak firmala-
rın oluşturduğu kampanya ve yeni 
ürün gelişmelerinden haberdar 
olmak için kullanıcıların sitelerde 
daha fazla vakit geçirmesi olduğu 
söylenebilir.

Spor ayakkabı birinci, ev konforu 
ön planda 

Rapor kapsamında; sektördeki 
üç kategori bir arada ele alındı-
ğında en fazla trafik alan 10 web 
sitesinin ortak sıralandığı 10.000 
anahtar kelime analiz edildi. Pan-
deminin etkisinin daha yoğun 
hissedildiği nisan ayında anahtar 
kelimelerin aranma hacmi 2019’a 
göre %13,44 düşüş gösterdi. Yaz 
mevsiminin yaklaşması ve ka-
rantina sürecine adaptasyon ile 
birlikte bu oran mayıs ayında 
23,29’luk bir artışa dönüşürken, 
normalleşmenin başladığı ha-
ziran ayında ise %37,74’lük bir 
yükselme yaşandı. İkinci çeyrek 
döneminde yapılan aramalar CO-
VID-19 salgınıyla tüketiciler için 
önem kazanan ihtiyaçları orta-
ya çıkarırken, mevsimsel geçişe 
denk gelen normalleşme döne-
minin de yansımalarını içeriyor. 
Yapılan analize göre; tüketicilerin 
2020 ikinci çeyreğinde en çok ara-
dığı kelime ‘spor ayakkabı’ oldu. 
Pandemi döneminde 2019’a göre 
aranma hacmi en çok artan keli-
me ise %233’lük artışla ‘pijama 
takımı.’ Evde geçirilen zamanın 
artmasına bağlı olarak eşofman 
takımı, eşofman altı, erkek pijama 
takımı, terlik, sweatshirt ve tayt 
aramaları da hacmi en çok artan 
kelimeler arasında bulunuyor. 

HABER
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Scania Elektrikli Kamyon Serisi Yola Çıkıyor

Scania, elektrikli kamyon seri-
sini ticari olarak pazara sundu. 
Yüksek performanslı plug-in 
hibrit ve tam elektrikli kamyon-
lar başlangıçta perakende dağı-
tımı da içeren kentiçi uygulama-
lara odaklanıyor.

Scania, uzun vadede hedeflediği 
elektrikli ürün gamı hedefine hızla 
ilerliyor. İlk etapta yüksek perfor-
manslı plug-in hibrit ve tam elekt-
rikli kamyonların kentiçi perakende 
dağıtım hizmetlerinde kullanılması 
planlanıyor. Önümüzdeki yıllarda ise 
Scania, uzun yol ve inşaat da dahil 
olmak üzere tüm uygulamalar için 
elektrikli taşıtlar serisini geliştirme-
ye devam edecek.

“Birkaç yıl içinde uzun yol araç-
ları da yola çıkacak”

Scania Başkanı ve CEO’su Henrik 
Henriksson, “Scania’nın uzun va-
deli elektriklendirme taahhüdünün 
başladığını duyurmaktan büyük 
gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl-
larda tüm yelpazemiz için elektrikli 
ürünler piyasaya süreceğiz. şu anda 
üretimimizi bu amaca yönelik olarak 
yeniden organize ediyoruz. Birkaç 

yıl içinde, sürücülerin zorunlu 45 da-
kikalık dinlenme süreleri sırasında 
hızlı dolum için uyarlanmış elektrikli 
uzun yol kamyonları da tanıtacak ol-
mamız özellikle önemli.”

“Tek bir dolumda 250 kilometre”

L ve P serisi kabinlerle sunulan ta-

mamen elektrikli Scania kamyon, 
yaklaşık 310 beygire eşdeğer 230 
kW elektrik motoru ve 165–300 kWh 
akü paketi ile donatıldı. Müşteriler, 
beş ya da dokuz akü seçebilecekler. 
Dokuz akü ile tek bir dolumda 250 
km’ye kadar menzil sunuluyor. Yine 
L ve P serisi kabinlerle sunulan Sca-
nia’nın plug-in hibrit kamyonu uzun 
mesafelerde içten yanmalı motor 
modunda ve ardından gerektiğin-
de elektrikli modda 60 km’ye kadar 
sürüş olanağı sağlıyor.  Bu teknolo-
jilerin her ikisi de, dayanıklılıkları ve 
güvenilirlikleri ile tanınan Scania‘nın 
kamyon yelpazesinde denenmiş ve 
test edilmiş bileşenlere sahip Sca-
nia‘nın modüler sistemi üzerine inşa 
edildi.
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ERZURUM HAVALİMANI YENİLENEN 
YÜZÜYLE KIŞ SEZONUNA HAZIR

Kış turizminin önemli destinasyonlarından Erzurum, 
yenilenen havalimanı pistiyle sisli ve olumsuz hava 
şartlarında dahi uçakların güvenle inişlerini sağlayarak 
hava yoluyla ulaşım problemini ortadan kaldırdı.  Er-
zurum Havalimanı, CAT3 sistemiyle yapılarak İstanbul 
Havaalanı teknolojisiyle aynı standartlara ulaşan pisti 
sayesinde Palandöken’de yeni kayak sezonunda ulaşım 
sıkıntısı yaşamadan yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi-
lerini ağırlayacak. Türkiye’de hem kar kalitesi hem de 
havalimanından dağa kolay şekilde ulaşımı bakımından 
tercih edilen tatil noktalarından Palandöken, yenilenen 
havalimanı pistiyle bu sezon hava muhalefetine takıl-
madan hizmet veriyor. Bu durumun turizm adına olumlu 
katkı sağlayacağını vurgulayan Sway Hotels Yönetim 
Kurulu Üyesi Berke Dikmen: “Erzurum’da uçakların 
pistte yaşadığı sorunlar havalimanındaki yenilenmeyle 
birlikte artık son buldu. Bu durum otellerdeki taleplere 
de olumlu etki etti. İnsanların Palandöken gibi eşsiz bir 
kış tatili rotasını tercih etmesinin önündeki en önemli 
engel de ortadan kalkmış oldu. Erzurum uluslararası 
alanda da dikkatleri üzerine çekerek olumlu ivme yaka-
ladı.” dedi.

İLK KEZ İHRACAT YAPANLAR
 2,2 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI

Yılbaşından bu yana TL karşısında Euro ve doların yüz-
de 30-40 değer kazanması, işletmelerin döviz kazanma 
iştahını da artırdı. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ceyhun Yüksel, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre bu yıl ilk kez ihracat yapanların sayısının 
12 bin 244’e ulaştığını ve bu firmaların Türkiye’ye 2,2 
milyar dolar kazandırdığını kaydetti.

Yüksel: 500 adet, bin adet demeden ihracat yapıyorlar

SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yük-
sel, dövizdeki artışın ihracatçının TL bazında karlarını 
yükselttiğini vurgulayarak, “İç pazarda bu karlılıkların 
olmadığını gören küçük üreticiler de ihracata yöneldi. 
Küçük üreticiler 500 adet, bin adet demeden dış pazar-
lara ürün satmaya odaklanıyor.” dedi. Bu durumun lojis-
tik sektörüne yansımaları hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Yüksel, küçük üreticilerin ihracat hacminin art-
masıyla uluslararası taşımacılık yapan araçlardaki ‘par-
siyel taşıma’ talebinin ciddi şekilde arttığını da sözlerine 
ekledi.
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TİM Başkanı İsmail Gülle:
2021 Ülkemizin İhracat Yılı Olacak

TİM Başkanı İsmail Gülle, İs-
tanbul’un 70 milyar dolara yakın 
ihracatıyla birçok ülkenin üzerin-
de ticaret hacmini yakaladığına 
işaret ederek, “İnanıyorum ki 
2020’nin son çeyreğinde ihracat 
rakamlarımız artış trendini sür-
dürecek ve 2021 ülkemizin ihra-
cat yılı olacak.” dedi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin (İİB) 
10. Bölge İstişare Toplantısı online 
olarak gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, bölge 
istişare toplantılarının, bölge ihracat-
çıları ve başkanlarla sohbet etmek 
ve sorunlara çözüm bulmak adına 
verimli bir istişare ortamı sağladığını 
söyledi. Gülle, bugünkü toplantının 
ihracatçılara yeni bir bakış açısı ka-
zandıracağını, ortak akılla yaşanan 
sorunların hızla çözüme kavuşturu-
lacağını belirterek, “İstanbul, ihracat 
hedeflerimiz için yoğun mesaisini ba-
şarıyla sürdürüyor. Ülkemiz üretimi-

nin, sanayisinin, hizmet sektörünün 
ve elbette ihracatının merkezi olan 
İstanbul, 70 milyar dolara yakın ihra-
catıyla birçok ülkenin üzerinde ticaret 
hacmini yakalamış durumda.” diye 
konuştu.

İstanbul’un eylül ihracatı 6,4 mil-
yar dolara ulaştı

Haziran ayından itibaren günlük 
ve aylık ihracat rakamlarının salgın 
öncesi dönemin üzerinde gerçekleş-
meye başladığına işaret eden Gülle, 
şunları kaydetti: “Eylül ayında da ih-
racatımız son derece başarılı bir tablo 
çizdi. İstanbul, eylül ayında bu tab-
loya önemli bir katkı sağladı. İstan-
bul’un ihracatı eylülde yaklaşık yüzde 
7 artışla, 6,4 milyar dolara ulaştı. Pan-
demiye rağmen İİB Genel Sekreterli-
ğimizin ihracatı, yılın dokuz ayında 
yüzde 4’lük artışla 5 milyar 531 milyon 
dolara ulaştı. Bu dönemde 213 milyon 
dolarlık artışla ihracatını en çok artı-
ran genel sekreterliğimiz de İİB oldu. 
Bu dönemde İİB bünyesindeki ihra-

catçılarımız, ülkemiz ihracatındaki 
payını ise yüzde 5’in üzerine taşıdı.”

İİB Genel Sekreterliği, ilk dokuz 
ayda en çok Irak’a ihracat yaptı

Gülle, İİB Genel Sekreterliği’nin son 
12 aylık dönemde ihracatını, gemi ve 
yatta yüzde 25, fındık ve mamullerin-
de yüzde 22, yaş meyve ve sebzede 
yüzde 18 artırdığını ifade etti. Birliğin 
ocak-eylül döneminde en çok ihracat 
gerçekleştirdiği ülkelerin ise 447 mil-
yon dolarla Irak, 340 milyon dolarla 
Almanya, 274 milyon dolarla ABD ve 
238 milyon dolarla Birleşik Krallık ol-
duğu bilgisini veren Gülle, “Almanya, 
ABD ve Birleşik Krallık’a ihracattaki 
artış oranı yüzde 20’nin üzerinde ger-
çekleşti. Pandemiden oldukça etki-
lenen bu ülkelere başarılı bir ihracat 
performansı gerçekleştiren birliğimizi 
yürekten tebrik ediyorum. İnanıyorum 
ki 2020’nin son çeyreğinde ihracat ra-
kamlarımız artış trendini sürdürecek 
ve 2021 ülkemizin ihracat yılı olacak.” 
dedi.
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Brisa, Otopratik Markalı 
Yedek Parça Ürün 
Gamını Genişletti, 
Yerli ve Yeni Ürünlerini 
Pazara Sundu

Brisa’nın hızlı bakım servisi markası Otopratik, aküden 
sonra hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri ile yeni yedek 
parça ürünlerini pazara sundu. Brisa, Eylül ayı itibariy-
le Otopratik mağazalarında sunulmaya başlanan yeni 
ürünler ile otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe 
yerli üretimi desteklerken, uygun fiyatlı, kaliteli ve güve-
nilir yedek parça ihtiyaçları için sektörün güçlü bir çö-
züm ortağı oluyor. Brisa’nın lastiğin ötesinde hizmetler 
ile sadece pazar değil yenilik lideri olduğunu da belirten 
Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk 
Koçdor; “Otopratik mağaza zincirini, araç sahiplerinin 
tek noktada binek ve hafif ticari araçları ile ilgili tüm 
ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla faaliyete almıştık. 
Değişen ihtiyaçlar ve müşteri beklentileri doğrultusun-
da yıllar içinde Otopratik markamıza yatırım yaparak 
sektörde çok güçlü bir oyuncu olarak varlığını derinleş-
tirdik. Hedefimiz sektörün tedarik ihtiyaçlarını tek nok-
tadan karşılayacakları güçlü bir çözüm ortağı olmak. 
Brisa’nın köklü deneyimi ile bu alanda yatırımlarımıza, 
yerli üretimi desteklemeye ve ekonomik değer oluştur-
maya devam edeceğiz” dedi.

Thermo King’ten Deniz 
Ürünlerinin Taşınmasına 

Yönelik Yeni Uygulama

Thermo King Deniz, Demiryolu ve Havayolu ile so-
ğuk zincir taşımacılığı yapan müşterileri için yeni 
servis uygulaması başlattı. “TK TEK” adı verilen 
uygulama, deniz ürünleri için servis ve teknik bil-
gilere erişimini kolaylaştırırken, ünitelerin çalışma 
süresini desteklemek ve kargonun korunmasını ve 
uygun sıcaklık kontrolü altında tutulmasını sağlıyor. 
Yeni uygulama aynı zamanda teknisyenlerin daha 
hızlı sorun gidermelerine olanak tanıyacak, böyle-
ce gıda israfını azaltacak ve ekipmanın her zaman 
uygun seviyelerde çalışmasını sağlayarak optimum 
enerji ve CO2 etkisinin azalması yönünde önemli 
adımlar atacak. Dünyanın en büyük soğutucu ünite 
markası Thermo King,2008 yılından bu yana Doğuş 
Otomotiv Distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

HABER
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DFDS Akdeniz İş 
Birimi, Patras-Trieste 
Seferlerine Başladı

Türkiye’nin İkinci 
Büyük İhracatçısı 
Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye Oldu

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider fir-
ması DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi 
DFDS Akdeniz İş Birimi, yeni yapılanmayla sadece 
Avrupa içerisinde olmak üzere Patras-Trieste seferle-
rine başladı. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin 2018 yılın-
dan beri Trieste - Patras arasında uğraklı seferler ile 
hizmet veren Yunanistan hattı, ayrı bir hizmet ve açı-
lan yeni hata özel bir gemi ile seferlerini sürdürecek.  
DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann yeni 
hizmetleri hak-kında şunları söyledi: “DFDS Akdeniz 
İş Birimi’nin mevcut ağındaki yüksek kaliteli hizmet 
yelpazesine bir hizmet daha eklediğimizi duyurmak-
tan büyük mutluluk duyu-yoruz.” DFDS Akdeniz 
İş Birimi’nin mevcut piyasa ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak hayata geçirdiği seferler İtalya – Yunanistan 
arası düzenli ve güvenilir hizmet suna-cak. 2018 yı-
lından itibaren ihracat yönünde Pendik kalkışı son-
rası Patras uğraklı ger-çekleştirilen Trieste seferleri 
gerçekleştiriliyordu. Aynı doğrultuda Trieste kalkışı 
son-rası Patras uğraklı olarak varış noktası Pendik 
oluyordu. DFDS Akdeniz İş Birimi ye-ni yapılanmayla 
Patras-Trieste arası sadece Avrupa içerisindeki sefer-
lerini başlattı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2019 yılında ger-
çekleştirdiği 4,4 milyar dolarlık ihracatla, ihracatçı 
firmalar arasındaki 2’ncilik konumunu koruyan, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ödül-
lendirildi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçek-
leştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla başarısını 
istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Her yıl 150’yi aşkın 
ülkeye ihracat gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sa-
nayi Türkiye, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı araştır-
masında Türkiye genelinde ve kendi sektöründe 2. 
büyük ihracatçı olarak ödülün sahibi oldu.  Ödül,  
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardım-
cısı Necdet Şentürk’e takdim edildi. Ayrıca ödül 
ile beraber Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
yayınlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Pres-
tij Kitabı” da Şentürk’e verildi. 2019 yılında ürettiği 
252 bin adet otomobil üretiminin 227 binini ihraç 
eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 4,4 milyar 
dolar değerinde ihracat geliri elde etti. Üretiminin 
% 90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5500 kişilik 
istihdamı ve 2.27 milyar $ değerinde toplam yatı-
rımı ile Sakarya ve Türkiye’ye katma değer sağla-
maya devam ediyor.
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Petrol Ofisi ve 
Chevron’dan 
Dev İşbirliği

Tırsan, “2021 Avrupa 
İnovasyon Ödülleri’nde 
4 Ödül Birden Kazandı 

Petrol Ofisi ile Chevron Brands International LLC ara-
sında, madeni yağ alanında lisans, üretim, dağıtım ve 
pazarlamayı kapsayan uzun süreli anlaşma imzalan-
dı. Bütüncül anlaşma ile ABD merkezli Chevron, Tür-
kiye’deki madeni yağ alanındaki faaliyetlerini Petrol 
Ofisi’ne emanet etti. Ortak teknoloji ve hazırlık çalış-
malarının başladığı işbirliği kapsamında Petrol Ofisi, 
Chevron’un otomotiv ve endüstriyel yağlarının Texaco 
markası altında dağıtım ve satışına başlıyor. Hazırlık-
ların tamamlanması ile birlikte Texaco markalı madeni 
yağ ürünlerinin Petrol Ofisi tarafından Türkiye’de üre-
timine, 2021 yılı içinde başlanması planlanıyor. Petrol 
Ofisi CEO’su Selim Şiper, anlaşmanın aynı zamanda 
Chevron’un Türkiye ve Petrol Ofisi’ne duyduğu güve-
ni simgelediğine dikkat çekti. Chevron Madeni Yağlar 
Başkanı Colleen Cervantes, Petrol Ofisi ile 70 yıl önce 
kurulan işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tırsan, “2021 Avrupa İnovasyon Ödülleri”nde 7 farklı 
kategoride 7 ödül alan ilk ve tek şirket oldu. Türkiye’nin 
güvenilir lideri Tırsan, treyler sektörünün Avrupa’daki 
en prestijli inovasyon ödülü olan Treyler İnovasyon 
2021 Ödülleri’nde 4 ödül birden kazandı. Almanya’da 
düzenlenen uluslararası yarışmaya Kässbohrer ve 
Van Eck markaları ile katılan Tırsan; Çok Fonksiyonlu 
Arka Tampon RUPD-5K1 ile “Komponent” kategori-
sinde 1.’lik; ilk ve tek 45ft Rulo Swap Body aracıyla 
“Gövde” kategorisinde 2.’lik; Treyler Gelişmiş Sürücü 
Destek Sistemleri ile “Akıllı Treyler” kategorisinde 
2.’lik ve Yeni Modüler Yükleme Ünitelerine uygun 
Rollerbedli Araçlarıyla “Çevre” kategorisinden 3.’lük 
ödülü aldı. Tırsan, 2017’den beri aldığı Avrupa Treyler 
İnovasyon Ödülleri’ne, 2021 ödüllerini de ekleyerek, 
toplam yedi kategoride yedi ödülü de alan Avrupa’da-
ki ilk ve tek şirket oldu. Avrupa Treyler İnovasyon 
2017 Ödülleri’nde “Güvenlik” kategorisinde birinci 
olan, Avrupa Treyler İnovasyon 2019 Ödülleri’nde ise 
“Şasi” kategorisinin birincisi ve ‘Konsept’ kategorisi-
nin üçüncüsü olan Tırsan, Avrupa Treyler İnovasyon 
2021’de dört ödül birden kazandı. Tırsan; “Kompo-
nent” kategorisinde aday gösterilen Çok Fonksiyonlu 
Arka Tampon RUPD-5K1 ile birinci; “Gövde” kate-
gorisinde aday gösterilen ilk ve tek 45 ft. Rulo Swap 
Body K.SWAU CC aracı ve “Akıllı Treyler” kategori-
sinde aday gösterilen Treyler Gelişmiş Sürücü Destek 
Sistemleri (K-ADAS) araçları ile ikincilik ödüllerinin 
ve yeni modüler yükleme ünitelerine uygun Rolerbedli 
Araçlar ile ‘Çevre’ kategorisinde üçüncülük ödülünün 
sahibi oldu. Tırsan, “Komponent” Kategorisinin Şam-
piyonu Oldu “Komponent” kategorisinin şampiyonu 
olan Çok Fonksiyonlu Arka Tampon RUPD-5K1, gü-
venli ve katlanabilir tasarımı ile ön plana çıkıyor.

HABER
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Pirelli, Mclaren’in 
En Hızlı Super 

Serıes Otomobili İçin 
Türkiye’de Ürettiği 

Yeni P Zero Trofeo R 
Lastikleri Tanıttı

Taşımacılık Denilince 
Tüm Yollar 

Sertrans’a Çıkar

Lüks İngiliz süper otomobil şirketi McLaren’in bugü-
ne dek en hızlı tur zamanına ulaşan yeni Super Se-
ries otomobili McLaren 765LT’nin lastikleri Pirelli’nin 
Türkiye’de yer alan motor sporları fabrikası tarafından 
üretildi. Pirelli’ye verilen kuru zeminde en yüksek per-
formansı gösterme misyonu doğrultusunda bu yeni iş 
birliğinin başlangıç noktası olarak pistte ve yolda en iyi 
performansa sahip P Zero Trofeo R lastik seçildi. Tür-
kiye’de İzmit’te üretilen Trofeo R lastik, Pirelli’nin ünlü 
araştırma ve geliştirme merkezi tarafından yürütülen 
yoğun çalışmaların ardından Pirelli ve McLaren’in bu 
yeni otomobilden beklenen yüksek performansı karşı-
lamaya yönelik ortak çabalarıyla daha da rafine hale 
getirildi. Öte yandan, otomobillerini pist yerine yolda 
kullanmayı tercih eden sürücüler için de Pirelli P Zero 
lastikler sunuluyor. Yeni McLaren 765LT, 800 Nm tork 
üreten 765 HP gücündeki motoruyla sağladığı üstün 
performans ve özel olarak geliştirilen P Zero Trofeo 
R lastikleri aracılığıyla önemli miktarda yük aktaran 
aerodinamik tasarımıyla sportif bir amacı olduğunu 
ortaya koyuyor. 

Sertrans, müşterilerinden tam not alıyor. Express 
Speed, bölgesine bağlı olarak yüklerin 5 günde teslim 
edildiği hızlı taşıma ürünüdür. İki şoför ile araç sefe-
rini gerçekleştirmektedir. Aciliyeti olan yükleriniz için 
tren, ro - ro, intermodal taşıma modlarıyla vakit kay-
bına tahammülü olmayan yüklerde müşteriye çok az 
fiyat farkı ile hız avantajı sağlar.Zaman özellikle üre-
tim yapan firmalar için oldukça önemli bir kriter, bu 
ürünlerin zamanında tesise teslim edilerek üretimin 
aksamadan devam etmesini sağlayan katma değerli 
bir üründür. Ultra Speed, bölgesine bağlı olarak yük-
lerin 4 günde teslim edildiği hızlı taşıma ürünüdür. Üç 
şoför iki araç kullanılarak; uluslararası mevzuatlara 
uyumlu en hızlı servis verilen ürünlerdir. 

Fast Fashion İstanbul’dan İspanya’ya En Hızlı 
Adımlar

Tekstil sektörüne özel yepyeni inovatif ürün Fast Fas-
hion ile her Cumartesi İstanbul’dan Barselona ve di-
ğer üç İspanya şehrine 3-4 günde ultra hızlı parsiyel 
taşımacılık hizmeti veriyor, bu destinasyonu kullanan 
ihracatçılara süre ve maliyet avantajı sağlıyoruz. Mini 
Speed, küçük ama hızlı araç servisidir. Hızlı gitme-
si gereken yükleri, minivan tipi araçlara yükleyerek, 
neredeyse uçak hızında karayolu ile sınır kapıların-
daki yoğunluklara takılmadan hızlıca adrese teslim 
seçeneğidir. Tırlara uygulanan yoldaki kısıtlamaların 
birçoğu minivan araçlara uygulanmamaktadır. Böyle-
likle durmaksızın yola devam eder ve ürünleri hızlıca 
teslim ederler.
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Allison Tam 
Otomatik 
Şanzıman 

Donanımlı Hibrid 
Atık Kamyonları

Airbus, NASA 
Helikopterlerini 

Uçuracak

Sunexpress 
Mobil 

Uygulaması 
İle Daha 

Hızlı ve Kolay 
Rezervasyon

İsviçre’nin Thun Belediyesi’ne ait 
atık toplama filosuna üç yeni hibrid 
çöp toplama aracı katılıyor. Allison 
tam otomatik şanzıman donanım-
lı Euro 6d dizel motorlara sahip 
araçların çöp toplayıcı üst yapısı 
ise tamamen elektrikle çalışıyor. Is-
lak eldivenlerin bir çekmece içinde 
kurutulmasının yanı sıra arka taraf-
taki yükleme ekibi için tutacakların 
ısıtılması gibi özellikler de belediye 
personelinin daha konforlu ve ve-
rimli çalışması için neler yapılabile-
ceğinin kanıtı oluyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi 
(NASA), Airbus Helicopters ile 
15 milyon dolarlık HCare Infinite 
tam kullanılabilirlik destek çözüm 
anlaşması imzaladı. Başlangıçta 
2 yılı kapsayan ve 10 yıla kadar 
uzatma seçeneğini içeren sözleş-
me, NASA’nın bu ayın ilerleyen 
günlerinde teslimatlara başlana-
cak olan üç adet H135 helikopter 
filosu için tüm destek ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır.

SunExpress, güncellenen hızlı ve 
kullanımı kolay mobil uygulaması 
ile pandemi koşullarında misafirle-
rinin uçuşları ile ilgili ihtiyaç duya-
bileceği her şeye daha kolayca ve 
temassız bir şekilde erişebilmeleri 
ve seyahatlerini kendi tercihlerine 
uygun olarak planlayabilmelerini 
sağlıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ford Otosan’a 9 Ödül Birden

Ford Otosan, Ford Motor Company’nin 
geleneksel İş Sağlığı Güvenliği Ödülleri 
organizasyonu “President Health and 
Safety Award (PHSA)” tarafından bu 
yıl Avrupa bölgesinde 9 ayrı dalda ödüle 
layık görüldü.

KISA KISA
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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...




